
يف �شوء ن�ص املادة 35 من  نظام املرافعات ال�شرعية
)ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م/34 يف 1435/5/24هـ(
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بينّ الباحث التايل:
- تعريف التايل:

املحاك��م التجاري��ة: اإح��دى حماكم الدرج��ة االأولى التابع��ة لوالية جهة 
الق�صاء العام، تخت�ص بالف�صل يف الدعاوى التجارية املختلفة.

االخت�ص��ا�ص النوعي: توزي��ع العمل بي طبقات املحاك��م داخل اجلهة 
الق�صائية الواحدة على اأ�صا�ص نوع الدعوى.

- مدى تعلق هذا االخت�صا�ص بالنظام العام.
- ت�صكيل املحكمة التجارية ا�صتنادا اإلى نظام الق�صاء.

- اأن املجل�ص االأعلى للق�صاء مل يحدد الدوائر التي تتكون منها املحاكم 
التجاري��ة، وراأى البح��ث االإ�ص��راع يف حتدي��د هذه الدوائ��ر حتى تكتمل 
الوظيفة الق�صائية للمحاكم التجارية، والبدء باإن�صاء ثالث دوائر اأ�صا�صية 
قابلة للزيادة يف امل�ص��تقبل وهي: دائرة االأوراق التجارية، دائرة منازعات 

العقود التجارية، دائرة ال�صركات التجارية واالإفال�ص.
- ب��ي البح��ث النزاعات الت��ي تدخل يف اخت�ص��ا�ص املحاك��م التجارية 
ا�صتنادا اإلى ن�ص املادة اخلام�صة والثالثي من نظام املرافعات ال�صرعية، وهي:
اأ - جميع املنازعات التجارية االأ�صلية والتبعية التي حتدث بي التجار.
ب- الدعاوى التي تقام على التاجر ب�ص��بب اأعماله التجارية االأ�ص��لية 

والتبعية.
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ج - املنازعات التي حتدث بي ال�صركاء يف ال�صركات.
د - جميع الدعاوى واملخالفات املتعلقة باالأنظمة التجارية دون اإخالل 

باخت�صا�ص ديوان املظامل.
ه� � دعاوى االإفال�ص واحلجر على املفل�صي ورفعه عنهم.

و - املنازعات التجارية االأخرى.
- اال�ص��تثناءات الواردة على اخت�ص��ا�ص املحكم��ة التجارية باالأعمال 

التجارية بالتبعية منها: حوادث ال�صري الناجمة عن مركبات التاجر.
- اال�ص��تثناءات الواردة يف بع�ص االأنظمة، التي ينعقد االخت�ص��ا�ص يف 

نظر الدعوى للمحكمة االإدارية، مثل: نظام االأ�صماء التجارية.
��ل للمنازعات التجارية االأخرى املن�ص��و�ص عليها يف املادة 35 من  - مثنّ

نظام املرفعات ال�صرعية مثل: املنازعات امل�صرفية.
ه، واأن  ��ة حلنّ - تنازع االخت�ص��ا�ص النوع��ي للمحاكم التجارية وكيفينّ

�صور تنازع االخت�صا�ص ثالثة هي: 
التنازع االإيجابي، والتنازع ال�ص��لبي، و�ص��دور حكمي متناق�ص��ي يف 

ذات مو�صوع الدعوى.
- اإجراءات الف�ص��ل يف طل��ب ف�ص التنازع تكون بتقدمي �ص��حيفة اإلى 
االأمانة العامة للمجل�ص االأعلى للق�ص��اء، مت�صمنة تعيي اجلهة املخت�صة 
بنظ��ر الدع��وى يف حالة التنازع االيجاب��ي اأو التنازع ال�ص��لبي، اأو لطلب 

حتديد احلكم املتعي تنفيذه يف حالة �صدور حكمي نهائيي متناق�صي.
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مقدمة
احلمد هلل وحده، وال�س���اة وال�س���ام على اأ�رشف الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد بن 

عبداهلل، وعلى اآله و�سحبه اجمعني. 
وبعد، فقد ا�س���تحدث نظام الق�ساء ال�س���ادر عام 1428ه� اإن�ساء حماكم متخ�س�سة 
بالدرجة الأولى من درجات التقا�سي، ورد الن�ص عليها يف املادة التا�سعة، وهي املحاكم 
العامة، واملحاكم اجلزائية، واملحاكم العمالية، وحماكم الأحوال ال�سخ�سية، واملحاكم 

التجارية.
وتفعي���ًا ل���دور هذه املحاكم يف ممار�س���ة وظيفتها الق�س���ائية، ن�ص نظ���ام املرافعات 
ال�رشعية ال�سادر يف بداية هذا العام، وحتديدا يف 1435/1/22ه� على الخت�سا�سات 

املمنوحة لها يف الف�سل الثاين من الباب الثاين )املواد 35-31(.  
وتُ�س���كل هذه املحاكم يف جمموعها تط���وراً ملحوظاً على نظام الق�س���اء باململكة، 
باعتبار اأن كل منها تتفرد للنظر يف اخت�س���ا�ص مو�سوعي حمدد من اأنواع املنازعات، 
وهو الأمر الذي ي�س���اهم  يف �رشعة الف�سل يف الق�س���ايا، وتقليل الأخطاء املحتملة يف 

الأحكام.
مو�ضوع �لبحث و�أهميته:

وقد تخ���رت اأن اتناول الخت�س���ا�ص النوع���ي للمحاكم التجاري���ة من بني حماكم 
الدرجة الأولى املتخ�س�س���ة مو�س���وعاً لهذا البح���ث، على اإثر �س���دور قرار املجل�ص 
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الأعلى للق�ساء رقم 35/8/860 وتاريخ 1435/6/7ه� واملت�سمن اأن تبا�رش املحاكم 
التجارية وكذلك الدوائر التجارية اخت�سا�ساتها املن�سو�ص عليها يف املادة 35 من نظام 
املرافعات ال�رشعية اعتبارا من تاريخ 1436/3/9ه�)1(، ليتم بذلك تفعيل نظام الق�ساء 

يف مزاولة املحاكم التجارية لاخت�سا�سات املمنوحة لها.
 وقد جاء ن�ص القرار على النحو التايل:

"يتم �سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان املظامل بق�ساتها ومعاونيهم ووظائفهم الى 
املحاكم التجارية، وتبا�رش هذه الدوائر اخت�سا�س���اتها املن�س���و�ص عليها يف املادة )35( 
من نظ���ام املرافعات ال�رشعية اعتب���ارا من 1436/3/9ه�. ويتم �س���لخ دوائر التدقيق 
التجاري التابعة لديوان املظامل بق�س���اتها ومعاونيهم ووظائفه���م من ديوان املظامل الى 
حماكم ال�ستئناف، وتبا�رش هذه الدوائر اخت�سا�ساتها املن�سو�ص عليها يف املادة )35( 

من نظام املرافعات ال�رشعية اعتبارا من 1436/3/9ه�".
ول �س���ك اأن القرار املذكور يج�س���د اإرادة املنظم ال�سعودي يف وجود حماكم جتارية 
تخت�ص بالف�سل يف خمتلف الدعاوى واملنازعات التجارية من قبل ق�ساة متخ�س�سني، 
وهو الأمر الذي يحقق �رشعة الف�س���ل يف الق�سايا املعرو�سة عليهم مبا يتوافق مع طبيعة 

املعامات التجارية، ومن ثم �سمان ح�سن �سر العدالة.
وهك���ذا تكمن اأهمية البحث يف اإنه يتناول الخت�س���ا�ص النوعي للمحاكم التجارية 

))) وياأت���ي ه���ذ� �لق���ر�ر تطبيق���اً ملا ورد يف �آلي���ة �لعمل �لتنفيذية لنظام���ي �لق�ضاء وديو�ن �ملظامل �مل�ض���ادق عليها باملر�ضوم 
�مللك���ي رق���م )م/78) وتاري���خ 9)/428/9)ه����، و�لت���ي ن�ضت يف �لفق���رة �ل�ضاد�ضة من �لبن���د ثامنا عل���ى �أن ت�ضلخ �لدو�ئر 
�لتجارية �لتابعة لديو�ن �ملظامل بق�ضاتها ومعاونيهم ووظائفهم �إلى �ملحاكم �لتجارية. وت�ضلخ كذلك دو�ئر �لتدقيق 
�لتج���اري بق�ضاته���ا ومعاونيه���م ووظائفه���م من ديو�ن �ملظ���امل �إلى حماكم �ال�ضتئن���اف، ويكون ذلك بع���د تهيئة مقار 
تل���ك �ملحاك���م، ومبا�ضرته���ا �خت�ضا�ضاته���ا، عل���ى �أن ي�ضتم���رو� بالعم���ل يف تل���ك �ملحاكم م���دة ال تقل عن خم����س �ضنو�ت 

وبالتخ�ض�س نف�ضه �ملنقولني منه وال مينع ذلك من تكليفهم �إكمال �لن�ضاب من دو�ئر �أخرى.
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باعتبارها حماكم م�س���تحدثة مل يكن لها وجود يف ظل نظام الق�س���اء ال�سابق، كما اإنها 
املحاكم التي اأ�س���بح لها الخت�س���ا�ص ال�س���امل بنظر املنازعات التجارية املختلفة حتت 
مظلة ق�ساء واحد، بعد اأن كانت تلك املنازعات يغلب عليها الت�ستت بني اأكرث من جهة 

اخت�سا�ص)2(. 

م�ضكلة �لبحث:

تكمن م�سكلة البحث يف �سعوبة معاجلة الخت�سا�ص النوعي للمحاكم التجارية يف 
ظل ما ورد من اخت�سا�س���ات عديدة لها بامل���ادة 35 من نظام املرافعات ال�رشعية، والتى 
حتتاج كل منها اإلى بيان دقيق لها، لئا يحدث تنازع يف الخت�سا�ص بينها وبني اجلهات 
الق�س���ائية الأخرى يف اململكة، خا�سة وقد �س���درت الائحة التنفيذية لنظام املرافعات 
ال�رشعية دون اأن تت�سمن �رشحاً اأو تعليقاً على املادة املذكورة. كما تكمن م�سكلة البحث 
يف اإنه مل ي�س���در عن املجل�ص الأعلى للق�ساء حتى الآن بيان بالدوائر التي تتكون منها 

املحاكم التجارية، حتى ميكن توزيع الخت�سا�سات املمنوحة لها بني هذه الدوائر.

منهج وخطة �لبحث: 

وقد اعتمد منهج البحث للتغلب على امل�سكلة املطروحة بالعناية با�ستقراء الن�سو�ص 
الواردة يف نظام املرافعات ال�رشعية اجلديد )املنهج ال�س���تقرائي(، وحتليلها بال�ستعانة 
باآراء �رشاح القانون التجاري، ون�سو�ص القوانني التجارية الواردة يف الأنظمة املقارنة 

)2) نالح���ظ ه���ذ� �لت�ضت���ت على �ضبيل �ملثال يف ت���ويل �لد�ئرة �لتجارية بدي���و�ن �ملظامل �الخت�ضا����س بالف�ضل يف منازعات 
�ل�ض���ركات �لتجاري���ة، و�الإفال����س، و�الأعم���ال و�لعالمات �لتجاري���ة، و�خت�ضا�س �ملحاكم �لعامة باحلج���ر على �ل�ضفهاء 
و�ملفل�ض���ني، وت���ويل �للجان �ضبه �لق�ضائي���ة �الخت�ضا�س بالف�ضل يف منازعات �الأور�ق �لتجاري���ة، و�ملنازعات �مل�ضرفية، 

و�ملناف�ضة غري �مل�ضروعة بني �لتجار �إلى غري ذلك.



118119 العدد  |66| ذو القعدة  1435هـ    

)املنه���ج التحليلي( كما اعتمد البحث على ما �س���در من اأحكام يف الق�س���اء التجاري 
�س���عودياً واأجنبياً من اأجل الو�سول اإلى ا�س���تخا�ص النتائج، واخلروج بروؤى واأحكام 

�سليمة يتو�سل بها اإلى مقرتحات وحلول مقبولة نعر�ص لها يف خامتة هذا البحث.
وقد �سلك الباحث يف تناول هذا النهج خطة موزعة على النحو التايل:

مبحث متهيدي: ونتناول فيه التعريف باملحكمة التجارية وبيان ت�سكيلها.

مبح���ث اأول: ونتناول في���ه حتديد الخت�س���ا�ص النوعي للمحاك���م التجارية وذلك 

بالرجوع اإلى املادة 35 من نظام املرافع���ات ال�رشعية التي عددت الدعاوي واملنازعات 

التي تدخل يف اخت�سا�ساتها، حيث نعر�ص لها بح�سب الرتتيب الذي وردت عليه. 

مبحث ثان: ونتناول فيه تنازع الخت�سا�ص الذي ميكن اأن يثور بني املحاكم التجارية 

واجلهات الق�سائية الأخرى ب�ساأن الدعاوي التي تنظرها، مبا يف ذلك هيئات التحكيم.
 

مبحث متهيدي
التعريف باملحكمة التجارية وبيان ت�شكيلها     

متهيد وتق�ضيم: 

يق���وم التنظيم الق�س���ائي يف اململك���ة العربية ال�س���عودية على الأخذ مببداأ الق�س���اء 
املزدوج، والذي يقوم على وجود جهتني ق�سائيتني تتوليان الف�سل يف املنازعات، جهة 
الق�س���اء العام التي تتب���ع وزارة العدل، وجهة ديوان املظامل )الق�س���اء الإداري( التي 
تتبع جالة امللك مبا�رشة)3(. ويخت�ص الق�س���اء العام بالنظر يف كافة املنازعات با�ستثناء 

))) تن�س �ملادة �الأولى من نظام �لديو�ن على ما يلي: " دي�و�ن �ملظامل هيئ�ة ق�ض�اء �إد�ري م�ضتقلة، ي�رتب�ط مب�ا�ضرة بامللك، 
ويك�ون مق�ره مدينة �لريا�س".
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املنازعات الإدارية التي يخت�ص بها ديوان املظامل. وهو ما اأو�س���حته املادة 25 من نظام 
الق�س���اء بقولها: "دون اإخال مبا يق�سي به نظام ديوان املظامل تخت�ص املحاكم بالف�سل 
يف جميع الق�س���ايا وفق قواعد اخت�س���ا�ص املحاكم املبينة يف نظام املرافعات ال�رشعية 

ونظام الإجراءات اجلزائية".
ولأن الق�س���اء العام هو �س���احب الولية العامة، والخت�سا�ص ال�سامل بالف�سل يف 
كافة الق�س���ايا، فقد حر�ص نظام الق�س���اء يف املادة التا�س���عة على اإن�ساء خم�ص حماكم 
متخ�س�سة تغطي اأوجه الف�س���ل يف خمتلف الق�سايا، وهي: املحاكم العامة، واملحاكم 
اجلزائي���ة، واملحاكم العمالية، وحماكم الأحوال ال�سخ�س���ية، واملحاكم التجارية. وقد 
ج���اء توزيع الخت�سا�س���ات عل���ى هذه املحاكم بح�س���ب حتديد ن�س���يب كل منها من 
املنازعات التي يجوز الف�س���ل فيها داخل جهة الق�س���اء العام، اأي بح�س���ب طبيعة كل 

منازعة داخل اجلهة الق�سائية الواحدة. 
و�س���وف نتن���اول التعريف باملحكمة التجاري���ة وبيان ت�س���كيلها يف مطلبني متتاليني، 
فنخ�س����ص املطلب الأول لتعريف املحكمة التجارية، ونخ�س����ص املطلب الثاين لبيان 

ت�سكيلها.
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املطلب الأول
تعريف املحكمة التجارية

ميكن تعريف املحكمة التجاري���ة )Tribunal de Commerce( باأنها اإحدى حماكم الدرجة 
الأولى التابعة لولية جهة الق�ساء العام، والتي تخت�ص بالف�سل يف الدعاوى واملنازعات 
التجارية املختلفة وفقا ملا هو من�سو�ص عليه يف نظام املرافعات ال�رشعية. وتعد املحكمة 
التجارية على هذا النحو حمكمة متخ�س�سة، اإذ اإنها ل تف�سل �سوى يف طائفة معينة من 

املنازعات هي املتعلقة بالأعمال التجارية.
ولأن طبيع���ة الأحكام ال�س���ادرة م���ن املحاكم التجاري���ة اأحكاما ابتدائي���ة فاإنه يجوز 
العرتا�ص عليها اأمام حماكم ال�ستئناف بدوائرها التجارية، وذلك تطبيقا ملبداأ  التقا�سي 

على درجتني الذي تبناه التنظيم الق�سائي اجلديد باململكة)4(.
وتتباي���ن الأنظمة الق�س���ائية يف العامل من اإن�س���اء حماكم متخ�س�س���ة للف�س���ل يف 
املنازعات التجارية. فبينما تتجه بع�ص الأنظمة الق�س���ائية اإلى جعل املنازعات التجارية 
تنظر اأم���ام نف�ص املحاكم العامة )املدنية(، كما هو احلال يف النظام الق�س���ائي امل�رشي 
والأردين)5( ، تتجه اأنظمة ق�س���ائية اأخرى اإلى تخ�س���ي�ص حماكم للف�سل يف املنازعات 

)4)  يق�ض���د مبب���د�أ �لتقا�ض���ي عل���ى درجت���ني �إتاح���ة �لفر�ضة للخ�ضم �ل���ذي �ضدر �حلك���م لغري �ضاحله مبحكم���ة �لدرجة 
�الأول���ى �أن يعر����س �لن���ز�ع �أمام حمكمة �أعلى درج���ة وهي حمكمة �ال�ضتئناف لتف�ضل فيه م���ن جديد. ومن ثم تنق�ضم 
�ملحاك���م وفق���ا لهذ� �ملبد�أ �لى جمموعتني: حماكم �لدرجة �الأولى وهي �لتي تنظر �لنز�ع الأول مرة، وحماكم �لدرجة 
�لثانية و�لتي تنظر �لنز�ع للمرة �لثانية، و�لو�ضيلة �لعملية لطرح �لنز�ع على حماكم �لدرجة �لثانية هي �ال�ضتئناف.  
)�نظ���ر) موؤل���ف �لدكت���ور/ �حم���د خمل���وف بعن���و�ن: "�لو�ضي���ط يف �ض���رح �لتنظيم �لق�ضائ���ي �جلديد باململك���ة �لعربية 

�ل�ضعودية". النا�شر مركز البحوث مبعهد الإدارة العامة، ط. 4)4)ه�، �س 55.   
)5) ياأخذ �لنظام �لق�ضائي �مل�ضري بتخ�ضي�س حماكم جتارية جزئية يف كل من حمافظتي �لقاهرة و�الإ�ضكندرية فقط ، بينما 
يت����م �لف�ض����ل يف �ملنازع����ات �لتجارية يف �ضائر �ملحافظات �الأخرى  عن طريق دو�ئ����ر جتارية د�خل �ملحاكم �ملدنية )�لعامة). 

�أنظر: م�ضطفى كمال طه: "�لقانون �لتجاري"، 996)، د�ر �جلامعة �جلديدة للن�ضر، �الإ�ضكندرية، �س)0)و04).
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التجارية كما هو احلال يف النظام الق�سائي املغربي)6(، والنظام الق�سائي الفرن�سي)7(.
ول�سك اأن وجود حماكم جتارية متخ�س�س���ة للف�سل يف املنازعات التجارية هو اأمر 
يحقق مزايا عديدة، نظرا ملا تت�س���م به املعامات التجارية من طبيعة خا�سة تختلف عن 

طبيعة املعامات املدنية)8(.
والأ�س���ل اأن توجد املحكمة التجارية يف كل منطق���ة وحمافظة ومركز، غر اأن املادة 
الثالث���ة والع�رشين من نظام الق�س���اء قد ن�س���ت على اإنه يجوز اإن�س���اء دوائر جتارية يف 
املحاكم العامة  الواقعة يف املراكز واملحافظات التي مل تن�س���اأ فيها حماكم متخ�س�س���ة 

متى دعت احلاجة اإلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اخت�سا�سات املحاكم املتخ�س�سة.
وي�س���تخل�ص من هذا الن�ص اإن املحاكم التجارية لن تغطي  كافة املراكز واملحافظات 
)6) ��ضتحدث���ت �ملحاك���م �لتجاري���ة باململكة �ملغربية بالقان���ون �لقانون رقم )5 ل�ضنة 995)، ويبل���غ عددها يف �لوقت �حلايل 
ثم���اين حماك���م جتاري���ة يف كل من  الرب���اط ، الدار البي�شاء، فا�س، طنجة، مراك����س، اأغادير، مكنا�س، ووجدة. كما مت 
ا�شتح���داث حماكم ا�شتئن���اف جتارية، وغرفة جتارية باملجل�س الأعلى. انظ���ر املوقع اللكرتوين لوزارة العدل 

http://www.justice.gov.ma .ملغربية�
)7) يوج���د نح���و 90) حمكم���ة جتاري���ة تغط���ى كل �أنح���اء فرن�ضا. ويف حال���ة عدم وجود حمكم���ة جتارية يف منطق���ة ما فاإن 
حمكم���ة �خل�ضوم���ة �لك���ري )T.G.I) ه���ي �لتي تتولى نظ���ر �لن���ز�ع بدو�ئرها �لتجاري���ة وفقا للقو�ع���د �الإجر�ئية 

�لتجارية. كما توجد دو�ئر جتارية مبحاكم �ال�ضتئناف، ود�ئرة جتارية مبحكمة �لنق�س. �نظر موؤلف :
 .p  ،(999  .éd. Dalloz  25  .”Jean Vincent et Serge Guinchard، ”Procédure civile
 Alain Couret et Jean – Jacques Barbieri، ”Droit commercial”. Edition .(04

.(0  .P   .(996.éd  ((  Sirey
)8)  وم���ن مظاه���ر ه���ذ� �الختالف: قيام �ملعامالت �لتجارية على مبد�أ حرية �الإثب���ات، وقد �أكد �لقر�آن �لكرمي هذ� �ملعنى 

يف قول���ه تعال���ى ڇ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڇ �لبق���رة: 282   �إل���ى ڇ ۈ    ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ېڇ �لبق���رة: 282 . كم���ا تق���وم �ملعام���الت �لتجاري���ة عل���ى 
افرتا����س الت�شام���ن بن املدين���ن التجار، وعدم منح املدين التاج���ر مهلة ق�شائية للوفاء بديون���ه، و�شهر اإفال�شه اإذا 
توق���ف ع���ن دفعها، م���ع تطبيق نظرية �ل�ضل���ح �لو�قي من �الإفال�س، كذلك تك���ون �الأحكام �لتجاري���ة م�ضمولة بالنفاذ 
�ملعج���ل عل���ى خ���الف �الأحكام �ملدنية، �إلى غري ذلك من �أح���كام ت�ضتجيب �إلى ما تتميز به �الأعمال �لتجارية من �ضرعة 
و�ئتم���ان و�لبع���د ع���ن �ل�ضكلي���ات. �نظ���ر د. فوزي حمم���د �ضامي " �لقانون �لتج���اري " عمان - �ملكتب���ة �لقانونية )200، 
����س 8. و�نظ���ر كذل���ك بحث �لدكت���ور/ يو�ضف بن عب���د�هلل �خل�ضري بعنو�ن: "�الأعم���ال �لتجارية �ملف���ردة وتطبيقاتها 

�لق�ضائية". من�ضور مبجلة �لعدل، �لعدد 44 )�ضو�ل 0)4)ه�) �س 72 : 8)).
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باململكة – على الأقل يف املرحلة احلالية - ومن ثم �سوف تقوم املحاكم العامة مبمار�سة 
اخت�سا�س���ات املحاكم التجاري���ة من خال دوائر جتارية بها حلني اإن�س���اء حماكم جتارية 

بتلك املحافظات يف املراكز التابعة لها.
وبالفعل فقد اأ�سدر املجل�ص الأعلى للق�ساء يف 1431/3/13ه�  قراره الآتي تنفيذاً 

ملا جاء يف اآليته التنفيذية يف الفقرات )الثانية، واخلام�سة، والعا�رشة( من البند ثامناً:
 1- ان�ساء حمكمة جتارية يف مدينة الريا�ص.
2- اإن�ساء حمكمة جتارية يف مدينة الدمام. 
3-  اإن�ساء حمكمة جتارية يف حمافظة جدة. 

4- اإن�س����اء دوائر ق�س����ائية موؤلفة من ثاثة ق�ساة للنظر يف الق�س����ايا التجارية يف املحاكم 
العامة يف كل من: مكة املكرمة، املدينة املنورة، بريدة، حائل، اأبها، جازان، جنران، الباحة، 
عرعر، �س����كاكا، تبوك. وتقوم وزارة العدل بتوفر ما يتطلبه عمل هذه املحاكم من مقرات 
وجتهيزات وتوفر الوظائف الدارية والفنية لعمل هذه املحاكم والدوائر الق�سائية التجارية.

وبذلك ي�س���توي احلكم ال�سادر من املحاكم العامة بدوائرها التجارية مع احلكم ال�سادر من 
   املحاكم التجارية، حيث ميكن العرتا�ص على كل منهما �سواء ب�سواء اأمام حماكم ال�ستئناف. 

طبيعة �الخت�ضا�س �لنوعي للمحاكم �لتجارية:

يٌع���رف الخت�س���ا�ص النوعي باأن���ه توزيع العمل ب���ني طبقات املحاك���م داخل اجلهة 
الق�س���ائية الواحدة على اأ�س���ا�ص نوع الدعوى، حيث مين���ح للمحكمة النظر يف النزاع 

ا�ستنادا اإلى نوعه)9(. 

)9) �نظ���ر يف تعري���ف �الخت�ضا����س �لنوعي: عبد �لهادى عبا�س "�الخت�ضا�س �لق�ضائ���ي و��ضكاالته". د�ر �النو�ر للطباعة، 
دم�ضق – )98)، �س 45). و�نظر يف �ملوؤلفات �لفرن�ضية:

  E. Glasson، A. Tissier، "Traité théorique et pratique d'organisation judiciaire". Dalloz، 3eédition، Paris 1925.، no 194.
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وق���د حدد نظام املرافعات ال�رشعية الخت�س���ا�ص النوعي ملحاكم الدرجة الأولى يف  
الف�س���ل الثاين من الب���اب الثاين بدءا من امل���واد احلادية والثاثني الى املواد اخلام�س���ة 
والثاثني، حيث تناول يف املادة الأخرة الخت�س���ا�ص النوع���ي للمحاكم التجارية، مبا 
ل ميكن معه ملحاكم الدرجة الأول���ى الأخرى النظر يف ذات املنازعات، وهو ما يح�رش 
�س���لطة املحكمة التجارية فيما جرى حتديده. وهذا يعني اأن قواعد الخت�سا�ص النوعي 
الواردة يف نظام املرافعات ال�رشعي���ة هي قواعد اآمرة تتعلق بالنظام العام، مبعنى اإنه ل 
يجوز لأطراف النزاع خمالفتها، لأنها مت�ص التنظيم الق�س���ائي من حيث توزيع الق�سايا 
ب���ني خمتلف املحاكم على اأ�س���ا�ص نوع الدعوى. وبعبارة اأخرى، ف���اإن املنظم بتوزيعه 
العم���ل بني املحاكم املختلفة لبد اأن يكون قد ق���در اأن الإخال بهذا التنظيم يوؤدي اإلى 
ال�سطراب والختال على نحو ي�رش بامل�سلحة العامة التي هي عنوان النظام العام. 

وعلى ذلك اإذا �س���در حكم يف منازعة جتارية من املحكمة العامة اأو املحكمة العمالية 
فاإن هذا احلكم يقع باطا ملخالفته قواعد الخت�سا�ص النوعي، حتى ولو جاء متفقا يف 
حل النزاع املو�سوعي مع �سحيح الن�سو�ص ال�رشعية اأو النظامية. ومن ثم يتعني على 
تل���ك املحكمة اأن حتكم من تلقاء ذاتها بعدم اخت�سا�س���ها بنظر النزاع دون توقف على 
اإثارته والتم�س���ك به من قبل اخل�سوم. كما ميكن للخ�سوم اإثارة الدفع بعدم اخت�سا�ص 
املحكمة والتم�سك به يف اأي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو كان ذلك لأول مرة اأمام 

املحكمة العليا)10(.
ويف هذا تن�ص املادة 76 من نظام املرافعات ال�رشعية على اأن الدفع بعدم اخت�سا�ص 
املحكمة لنتفاء وليتها، اأو ب�سبب نوع الدعوى ........ يجوز الدفع به يف اأي مرحلة 

)0))   د. عبد �لهادى عبا�س – �ملرجع �ل�ضابق – �س 48).  
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تكون فيها الدعوى وحتكم به املحكمة من تلقاء نف�سها".  كما ن�ست املادة 199 من نف�ص 
النظام على اأنه ل يجوز التم�سك اأمام املحكمة العليا ب�سبب مل يرد يف مذكرة العرتا�ص 

ما مل يكن ال�سبب متعلقا بالنظام العام، فتاأخذ به املحكمة من تلقاء نف�سها")11(.

�لف�ضل يف �لدفع بعدم �الخت�ضا�س �لنوعي:

الأ�س���ل اأن تف�سل املحكمة التجارية يف الدفع بعدم اخت�سا�سها النوعي قبل الف�سل 
يف مو�سوع الدعوى، لأن الف�سل يف الدفع بعدم الخت�سا�ص قد يغنيها عن التعر�ص 
للمو�س���وع، وذلك اإذا ما حكمت بعدم اخت�سا�س���ها، الأمر ال���ذي يوفر  وقت وجهد 

الق�ساة واملتقا�سني.
فاإذا راأت املحكمة التجارية اإنها ل ت�س���تطيع الف�س���ل يف الدفع بعدم الخت�سا�ص اإل 
بعد البحث يف املو�سوع لتتبني ما اإذا كانت تق�سي يف الدفع بقبوله اأو برف�سه، فحينئذ 
يجوز للمحكمة اأن تاأمر ب�س���م الدفع اإلى املو�س���وع لتق�س���ي فيهما معا، على اأن تبني 
ما حكمت يف كل منهما على حدة. وهذا ما ن�س���ت علي���ه املادة 77 من نظام املرافعات 
ال�رشعي���ة بقولها:"حتك���م املحكمة يف الدفوع املن�س���و�ص عليها يف املادتني )اخلام�س���ة 
وال�س���بعني وال�ساد�سة وال�س���بعني( من هذا النظام على ا�ستقال، ما مل تقرر �سمها اإلى 

مو�سوع الدعوى، وعندئذ تبني ما حكمت به يف كل من الدفوع واملو�سوع".
فاإذا انتهت املحكمة التجارية من بحثها يف الدفع بعدم الخت�سا�ص اإلى اإنها خمت�سة 
بنظ���ر الدعوى، حكمت برف�ص الدفع وا�س���تمرت يف نظر الدعوى، كم���ا لها اأن تتابع 

))))  وه���ذا عل���ى خ���الف الخت�شا����س املكاين الذي يجب التم�شك به اأمام املحكم���ة واإل �شقط احلق فيه، وهو ما ما ن�شت  
عليه �ملادة 75 من نظام املرافعات ال�شرعية بقولها: اأن الدفع ببطالن �شحيفة الدعوى، اأو بعدم الخت�شا�س املكاين، 

..........  يجب �إبد�وؤه قبل �أي طلب �أو دفاع يف �لدعوى، �أو دفع بعدم �لقبول، و�إال �ضقط �حلق فيما مل يبد منها". 
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النظر يف املو�سوع دون الرد على الدفع بعدم الخت�سا�ص وهذا يعنى الرف�ص ال�سمني 
للدفع)12(.

اأم���ا اإذا ق�س���ت بقبول الدف���ع بعدم الخت�س���ا�ص زالت الدع���وى اأمامها، ول متلك 
معاودة الت�سدي للنظر يف مو�سوعها، اإل اإذا األزمها بذلك املرجع الأعلى لها عن طريق 
الطعن. وهذا يت�س���ور اإذا ما قررت حمكمة ال�س���تئناف اإلغ���اء حكم املحكمة التجارية 
القا�سي بعدم اخت�سا�سها، كما يت�سور كذلك اإذا ما األغت املحكمة العليا حكم حمكمة 
ال�س���تئناف ملخالفته قواعد الخت�س���ا�ص، اإذ حتال الدعوى عندئذ اإلى حمكمة الدرجة 

الأولى التجارية ل اإلى حمكمة ال�ستئناف تطبيقاً ملبداأ التقا�سي على درجتني)13(. 
 

املطلب الثاين
ت�شكيل املحكمة التجارية

ن�ست املادة الثانية والع�رشون من نظام الق�ساء على اأن يتم ت�سكيل املحكمة التجارية 
من دوائر متخ�س�س���ة، وتُكون كل دائرة من قا�ٍص ف���رد اأو اأكرث، وفق ما يحدده املجل�ص 

الأعلى للق�ساء.
اأما الدوائر التجارية مبحاكم ال�ستئناف فقد ن�ست املادة اخلام�سة ع�رشة على اأن توؤلف 
من ثاث ق�س���اة با�س���تثناء الدائرة اجلزائية التي تنظر يف ق�س���ايا القتل والقطع والرجم 
والق�سا�ص يف النف�ص اأو فيما دونها فتوؤلف من خم�ص ق�ساة، ول تقل درجة القا�سي يف 
)2))  د. �أحم���د �ل�ضي���د �ل�ض���اوي: "�لو�ضي���ط يف �ض���رح قانون �ملر�فع���ات �ملدنية و�لتجارية". د�ر �لنه�ض���ة �لعربية )98)، �س 

    .2(4
)))) تن����س �لفق���رة �لثاني���ة م���ن �ملادة 286 م���ن �لالئحة �لتنفيذية لنظام �ملر�فع���ات �ل�ضرعية على �إن���ه �إذ� نق�ضت �ملحكمة 
�لعلي���ا �حلك���م ملخالفت���ه �الخت�ضا����س فيعد قر�رها يف تعي���ني �ملحكمة ملزم���ا". �نظر الحقا �ملطل���ب �الأول من �ملبحث 

الثاين يف تنازع الخت�شا�س بن املحكمة التجارية وغريها من حماكم الدرجة الأولى. 
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حمكمة ال�ستئناف عن درجة قا�سي ا�ستئناف ويكون لكل دائرة رئي�ص.
وي�ستفاد من هذين الن�سني تبني نظام الق�ساء ال�سعودي لكل من مبداأ القا�سي الفرد 

ومبداأ تعدد الق�ساة عند الف�سل يف املنازعات التجارية)14(. 
  ول يعد كاتب ال�س���بط على خاف اأنظمة ق�سائية اأخرى عن�رش اأ�سا�سي يف ت�سكيل 
املحكمة التجارية، اإذ بعد اأن ن�س���ت املادة ال�ساد�س���ة من نظام املرافعات ال�رشعية على 
وجوب اأن يح�رش مع القا�سي يف اجلل�سات ويف جميع اإجراءات الدعوى كاتب يحرر 
حم�رش اجلل�سة ويوقعه مع القا�سي، اأ�سافت يف ال�سطر الأخر منها: "واإذا تعذر ح�سور 

الكاتب فللقا�سي تولى الإجراء وحترير املح�رش".
  ويف تقديري اأن ح�س���ور كاتب ال�س���بط اأمر ل غنى عنه، خا�س���ة بالن�سبة للمحاكم 
التجاري���ة، نظرا ملا يقوم به من دور هام يف �س���حة العمل الق�س���ائي كا�س���تام الدفاتر 
التجارية من اخل�س���وم وحفظه���ا مبعرفته، وكذلك يف حفظ كل ما يت���م تقدميه من قبل 

التجار اأثناء �سر الدعوى كالأوراق وامل�ستندات املتعلقة بال�سجل التجاري وغرها. 
ولهذا تن�ص الأنظمة الق�س���ائية املقارنة على بطان العمل الإجرائي اإذا تخلف كاتب 
ال�س���بط عن احل�س���ور.  ومن ذلك ما تن�ص عليه املادة 25 من قانون املرافعات امل�رشي 
بقولها: "يجب اأن يح�رش مع القا�سي يف اجلل�سات وفى جميع اإجراءات الإثبات كاتب 

يحرر املح�رش ويوقعه مع القا�سي واإل كان العمل باطًا".
ويعلق الفقه القانوين على هذا الن�ص بقوله: "فكاتب ال�س���بط ي�س���اعد القا�سي يف 
اأعماله كعن�رش يف ت�سكيل املحكمة، فهو يح�رش اجلل�سة، وح�سوره �رشوري لنعقادها، 
ويقوم يف اجل�ل�سة بكتاب�ة حم�رش يثبت فيه ما يح�دث به�ا من وق�ائ�ع. ومن ناحية اأخرى، 
)4)) �نظ���ر يف مز�ي���ا وعيوب كل م���ن نظامي �لقا�ضي �لفرد وتعدد �لق�ضاة موؤلف �لدكتور/ �حمد خملوف: " �لو�ضيط  يف 

�ضرح �لتنظيم �لق�ضائي �جلديد باململكة �لعربية �ل�ضعودية". مرجع �ضابق، �س 57 – 59.
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يوقع الكاتب على ن�سخة احلكم الأ�سلي�ة، ويف ك�ل ه�ذا يعتب�ر ا�سرتاكه �رشوريا ل�سحة 
الن�ضاط الق�ضائي")15(.

ويف تقدي���ري اإنه ميكن اإدخ���ال تعديل على ن�ص املادة ال�ساد�س���ة من نظام املرافعات 
ال�رشعية يق�س���ي باأنه اإذا تعذر ح�س���ور كاتب ال�س���بط تعني ندب كاتب �سبط اآخر اأو 
تاأجيل الدعوى، واإل كان العمل باطًا". ذلك اأن القا�سي ل ي�ستطيع القيام باأداء مهمته 
على الوجه الأكمل مع اإثبات العمل بالكتابة، لأن ذلك يعوقه عن النظر يف اخل�سومات، 
بالإ�س���افة اإلى اأنه اأنفى للتهمة عن القا�س���ي، واأثبت له من ال�س���فوية، واأ�س���بط للعمل 
الق�س���ائي)16(. اأما بالن�سبة لتوقيع كاتب ال�س���بط على احلكم، فهو لي�ص اأمرا لزما، ول 

يرتتب على عدم توقيعه بطان، اإذ احلكم كعمل اإجرائي لي�ص من عمل الكاتب)17(.
 

�لدو�ئر �لتي تتكون منها �ملحاكم �لتجارية:

مل يحدد املجل�ص الأعلى للق�س���اء الدوائر التي تتكون منها املحاكم التجارية، ونرى 
اأن يك���ون معيار حتديد هذه الدوائر بالنظر اإل���ى نوعية املنازعات التي تنظرها املحكمة، 

)5)) د. فتحي و�يل: "الو�شيط يف قانون الق�شاء املدين". د�ر �لنه�ضة �لعربية بالقاهرة، طبعة )200، �س 222،  بند 2)).
)6)) ج���اء يف �ملغن���ي الب���ن قد�مة )4)/)5) �أن �لقا�ضي تكرث �أ�ضغاله ونظره، فال ميكن �أن يتولى �لكتابة بنف�ضه، و�إن �أمكنه 
ت���ويل �لكتاب���ة بنف�ضه جاز، و�ال�ضتنابة فيه���ا �أولى. وقوله رحمه �هلل و�ال�ضتنابة فيها �أولى يدل على �أن �الأمر قد يكون 
في���ه م�ضق���ة عل���ى �لقا�ضي �إذ ين�ضغل بع���بء �لكتابة عن �أد�ء و�جب �لق�ضاء كمهمة متعب���ة تتطلب خلو �لذهن ومتابعة 
دقيقة الأقو�ل �خل�ضوم ودر��ضة �أدلة كل منهم، وهو ما يخل�س معه بع�س �لباحثني �إلى �أن �تخاذ �لقا�ضي للكاتب �أمر� 
و�جبا ولي�س م�ضتحبا. �نظر عاي�س �أحمد �آل مدرة – �ملرجع �ل�ضابق – �س 205، و�نظر د. فوؤ�د عبد �ملنعم و�حل�ضني 
عل���ى غني���م – "�لو�ضيط يف �لتنظيم �لق�ضائي يف �لفق���ه �الإ�ضالمي مع �لتطبيق �جلاري يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية، 

وم�ضر، و�لكويت". موؤ�ض�ضة �ضباب �جلامعة للطباعة و�لن�ضر و�لتوزيع، طبعة 4)4) ه� ، �س 7)).
)7)) ويتف���ق ه���ذ� �لتعدي���ل مع �لعناي���ة �خلا�ضة �لتي �ولتها وز�رة �لعدل باململكة لوظائف ُكت���اب �ل�ضبط، حيث تطلبت �أن 
يكون �ضاغلها حا�ضال على �لدرجة �جلامعية يف تخ�ض�س �ل�ضريعة �أو ما مياثلها )�لتعميم رقم ))26/8866) �ل�ضادر 
يف 6) �ض���و�ل م���ن ع���ام 426)ه�.)، وهذ� �إن دل على �ضيء فاإمنا يدل عل���ى �أهمية كاتب �ل�ضبط كعون للقا�ضي، ويف كونه 

ركيزة �أ�ضا�ضية ل�ضبط �لعمل �لق�ضائي.
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وحجم الق�سايا يف كل منها.  
ويف تقديري اإنه يتعني الإ�رشاع يف حتديد هذه الدوائر حتى تكتمل الوظيفة الق�سائية 
للمحاكم التجارية، وميكن البدء باإن�س���اء ثاث دوائر اأ�سا�س���ية قابلة للزيادة يف امل�ستقبل 
وهي: دائرة الأوراق التجارية، دائرة منازعات العقود التجارية، دائرة ال�رشكات التجارية 
والإفا����ص. على اأن يتم ا�س���تحداث دائرة رابعة للمنازع���ات امل�رشفية يف حال اأن  قرر 
املجل�ص الأعلى للق�ساء يف درا�سته انتقال الف�سل يف هذه املنازعات للمحاكم التجارية.

هذا وقد اأو�سحت اآلية العمل التنفيذية لنظامي الق�ساء وديوان املظامل كيفية ا�ستكمال 
الوظائف الإدارية والفنية باملحاكم التجارية)18(.

ت�ضكيل �ملحاكم �لتجارية من ق�ضاة متخ�ض�ضني:
حر����ص املجل�ص الأعلى للق�س���اء حتقيقا للوظيفة الق�س���ائية للمحكمة التجارية على 
تاأهيل ق�س���اة املحاكم العامة واملحاكم اجلزئية لي�س���بحوا ق�ساة متخ�س�سني يف الف�سل 
يف الدعاوي واملنازعات التجارية، اإمياناً منه باأن معاجلة الق�س���ايا التجاريةمن قبل ق�ساة 
متخ�س�سني يجعلهم يف�س���لون يف املنازعات املعرو�س���ة عليهم بال�رشعة التي تتطلبها 

احلياة التجارية وعلى نحو يتفق مع الن�سو�ص ال�رشعية والنظامية)19(.
)8)) ن�ضت �آلية �لعمل �لتنفيذية يف �لبند ثامنا على �أن تقوم �للجنة �لفنية بالتن�ضيق بني �ملجل�س �الأعلى للق�ضاء ووز�رة 
�لعدل خالل مدة ال تتجاوز )�ضنتني) من تاريخ نفاذ نظام �لق�ضاء بتحديد �حتياجات كل حمكمة جتارية من وظائف 
�إد�ري���ة وفني���ة، و��ضتحد�ثها يف �أول �ضنة مالية تالية للتحدي���د. وتخ�ضي�س بع�س �لوظائف �الإد�رية و�لفنية �ل�ضاغرة 
و�مل�ضغول���ة يف �ملحكم���ة �لعامة للمحكم���ة �لتجارية �لتي تقع يف منطقتها �أو حمافظتها. كما ن�ضت �الآلية �ملذكورة على 
توف���ري مق���ر لكل حمكمة جتارية �ضدر باإن�ضائها قر�ر من �ملجل�س �الأعلى للق�ضاء، قبل مبا�ضرتها �خت�ضا�ضاتها مبدة 

كافية، وير�عى يف �ملقر تنا�ضبه مع طبيعة وحجم �ملنازعات �لتي تنظرها �ملحاكم �لتجارية.
)9)) ق���ام �ملجل����س �الأعل���ى للق�ضاء بو�ضع برنامج تدريبي الأ�ضحاب �لف�ضيلة من ق�ضاة �ملحاكم �لعامة و�ملحاكم �جلزئية �لذين 
لديهم �لرغبة يف �اللتحاق باملحاكم �ملتخ�ض�ضة، وجعل تر�ضيحهم يتم وفقا لقو�عد مو�ضوعية ورد منها: �أن يتم تخ�ضي�س 
�لق�ض���اة يف �ملحاك���م و�لدو�ئ���ر �ملتخ�ض�ض���ة يف �لبل���د �لو�حد بناء عل���ى رغباتهم، وعن���د �مل�ضاحة يقدم �الأك���رث تخ�ض�ضاً، فاإن 
ت�ضاوو� فاالأكفاأ مبوجب تقرير �لكفاية �الأخري، فاإن ت�ضاوو� فاالأقدم يف �ل�ضلك �لق�ضائي، فاإن ت�ضاوو� فاالأكر �ضناً. ويقا�س 

التخ�ش�س مبجموع درجات اخلربة العملية ال�شابقة والبحوث املحكمة والدورات التدريبية يف جمال التخ�ش�س.
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 ويذك����ر انه ق����د مت النتهاء من تنفيذ ثاث برامج تدريبية لق�س����اة املحاكم التجارية، حتت 
رعاية املعهد العايل للق�ساء بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سامية)20( ، جنحت يف تاأهيل 
اأكرث من ثمانني قا�سي حتى الآن. ويٌعد هوؤلء الق�ساة النواة الأولى ملزاولة املحاكم التجارية 
لوظيفتها الق�س����ائية، وذلك بجانب اأقرانهم من ق�ساة الدوائر التجارية بديوان املظامل الذين 
انتقلوا للعمل يف املحاكم التجارية تطبيقا ملا ن�ست عليه اآلية العمل التنفيذية لنظامي الق�ساء 
وديوان املظامل، والتي ت�س����منت ان�س����اخ الدوائر التجارية بق�س����اتها ومعاونيهم ووظائفهم 
من ديوان املظامل اإلى املحاكم التجارية، وكذا يف ان�س����اخ دوائر التدقيق التجاري بق�ساتها 

ومعاونيهم ووظائفهم من ديوان املظامل اإلى حماكم ال�ستئناف بدوائرها التجارية)21(.
)20)   تاأتى هذه �لر�مج تنفيذ� ملا ورد يف �آلة �لعمل �لتنفيذية لنظام �لق�ضاء، و�لتي ورد فيها �أن يقوم  �ملجل�س �العلى للق�ضاء 
بعد �لتن�ضيق مع وز�رة �لعدل و�ملعهد �لعايل للق�ضاء باإحلاق ق�ضاة �ملحاكم �لتجارية وق�ضاة �لدو�ئر �لتجارية يف حماكم 
�ال�ضتئناف ويف �ملحاكم �لعامة يف �ملحافظات و�ملر�كز برنامج تدريبي يف �ملعهد �لعايل للق�ضاء، وتعقد لهم حلقات علمية 
يف �ملعه����د نف�ض����ه مل����دة ال تق����ل عن �ضهرين حول �الأنظمة �لتجاري����ة، ي�ضارك يف ذلك �أهل �خل����رة و�الخت�ضا�س من �لق�ضاة 
وغريه����م. وق����د اعتم����دت هذه الربامج التدريبية عل����ى الرتكيز على امل����ادة التجارية باعتبارها املح����ور الرئي�شي يف تاأهيل 
ق�ض����اة �ملحاك����م �لتجارية. حيث ��ضتهدف كل برنامج تدريبي �لعم����ل على تنمية مهار�ت �لق�ضاة يف تطبيق �أحكام �الأنظمة 
�لتجاري����ة �ملختلف����ة وم����ن �أهمها: �ل�ض����ركات يف �لنظام �ل�ضع����ودي، �الأور�ق �لتجاري����ة، �لعقود �لتجاري����ة، �الإفال�س و�ل�ضلح 
�لو�ق����ي من����ه، �ملخالفات �ملتعلقة باالأنظمة �لتجارية، طرق �الإثبات يف �لق�ض����اء �لتجاري، �لبحث يف �الأنظمة �لتجارية ذ�ت 
�ل�ضلة، �ملدخل �إلى �لنظام �لتجاري، نظام �ملر�فعات، �لطرق �لبديلة لف�س �ملنازعات �لتجارية، �ضياغة وت�ضبيب �الأحكام.

         و�لو�ق����ع لق����د جنح����ت تل����ك �ل����دور�ت يف حتقي����ق �له����دف �ملن�ض����ود منه����ا، باكت�ض����اب �لذين �ضارك����و� فيها من ق�ض����اة �ملحاكم 
�لعامة و�ملحاكم �جلزئية �ملهار�ت �لالزمة للف�ضل يف خمتلف �ملنازعات �لتجارية �ضو�ء تلك �لتي تثور بني �لتجار بع�ضهم 
�لبع�����س، �أو بينه����م وب����ني �لغري. وقد كان للباحث �ضرف �مل�ضاركة يف ه����ذه �لر�مج ب�ضفته متخ�ض�ضا يف �لقانون �لتجاري، 
حي����ث �ضاه����م بجه����د متو��ضع يف بيان وظيف����ة �ملحكمة �لتجارية بالن�ضب����ة لق�ضايا �الإفال�س و�لت�ضوي����ة �لو�قية منه، وذلك 
يف �لدورت����ني �لتدريبيت����ني �للت����ني �نعقدتا باملعهد �لعايل للق�ضاء بجامعة �الإمام حمم����د بن �ضعود يف عامي 2)4)/ ))4)، 

))4)/4)4)ه�.    
))2)   تاأخ���ذ بع����س �الأنظم���ة �لتجارية بانتخاب ق�ضاة �ملحاكم �لتجارية كما هو �حلال يف فرن�ضا، حيث يتم ت�ضكيل �ملحاكم 
�لتجاري���ة م���ن ق�ض���اة مهنيني يطل���ق عليه���م )Juges Consulaires( وهم يعملون دون مقاب���ل، ويتم �نتخابهم 
من قبل التجار واأ�شحاب امل�شروعات ملدة ترتاوح من عامن اإلى ربع اأعوام مبا فيهم الرئي�س، ويلتزمون باأداء الق�شم 

)Serment) قبل مز�ولة �أعمالهم. �نظر:
 Jean Vincent، Serge Guinchard ”Procédure civile”. 25 ed. Dalloz 1999. p.305، Alain Couret et Jean – Jacques Barbieri. ”Droit

   commercial”. Sirey 13 éd.، p. 10 et s.
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املبحث الأول
حتديد الخت�شا�ص النوعي للمحاكم التجارية

متهيد وتق�ضيم:

اأو�س���حت املادة 35 من نظام املرافعات ال�رشعية اجلديد حتديد الدعاوي واملنازعات 
التي تدخل يف اخت�سا�ص املحاكم التجارية، فن�ست على اأن تخت�ص املحاكم التجارية 

بالنظر يف الآتي:
اأ - جميع املنازعات التجارية الأ�سلية والتبعية التي حتدث بني التجار.

ب- الدعاوى التي تقام على التاجر ب�سبب اأعماله التجارية الأ�سلية والتبعية.
ج - املنازعات التي حتدث بني ال�رشكاء يف ال�رشكات.

د - جمي���ع الدعاوى واملخالفات املتعلقة بالأنظمة التجارية دون اإخال باخت�س���ا�ص 
ديوان املظامل.

ه� � دعاوى الإفا�ص واحلجر على املفل�سني ورفعه عنهم.
و - املنازعات التجارية الأخرى)22(.

)22)حددت �ملادة )72 من قانون �لتجارة �لفرن�ضي �خت�ضا�ضات �ملحكمة �لتجارية على �لنحو �لتايل:
 les litiges entre les entreprises، y compris en droit boursier et financier، en droit communautaire et en droit national en matière- 

de commerce et de concurrence ;

es litiges relatifs aux actes de commerce entre toutes les personnes ; l- 

les litiges relatifs à une lettre de change ;- 

les litiges opposant des particuliers à des commerçants ou à des sociétés commerciales dans l'exercice de leur commerce ; - 

les contestations entre les associés d'une société commerciale.،- 

les difficultés des entreprises : sauvegarde، redressement et liquidation.- 

وح���دد القان���ون املغرب���ي يف امل���ادة اخلام�ش���ة م���ن قان���ون اإحداث املحاك���م التجارية رق���م )5 ل�ضن���ة 995) �خت�ضا����س �ملحاكم 
�لتجاري���ة عل���ى �لنح���و �لت���ايل: )- �لدعاوي �لت���ي تتعلق بالعق���ود �لتجارية. 2- �لدع���اوي �لتي تن�ضاأ بني �لتج���ار و�ملتعلقة 
باأعمالهم �لتجارية.)- �لدعاوي �ملتعلقة باالأور�ق �لتجارية.4-  �ملنازعات �لنا�ضئة بني �ضركاء يف �ضركة جتارية.5- �ملنازعات 

�ملتعلقة باالأ�ضول �لتجارية )�ملحل �لتجاري). 
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ويف �سوء هذا الن�ص، �سوف نتناول اخت�سا�سات املحاكم التجارية بح�سب الرتتيب 
الذي اأوردته املادة املذكورة، حيث نخ�س�ص لكل منها مطلباً م�ستقًا.

 
املطلب الأول

 اخت�شا�ص املحاكم التجارية بنظر جميع املنازعات التجارية 
الأ�شلية والتبعية التي حتدث بني التجار

ينعقد الخت�س���ا�ص للمحاكم التجارية بنظر جميع املنازعات التجارية التي تن�ساأ بني 
التجار �ضواء عن اأعمالهم التجارية الأ�ضلية اأو عن اأعمالهم التجارية بالتبعية. وي�ضرتط 
لكي ينعقد اخت�س���ا�ص املحكمة التجارية بنظر هذه املنازعات حتقيق �رشطني معا وهما: 
توافر �س���فة التاج���ر يف كل من طريف الن���زاع، واأن تكون املنازع���ة ذي طبيعة جتارية. 

و�سوف نتطرق لهذين ال�رشطني ب�سيء من الإيجاز.
ال�شرط الأول: توافر ال�شفة التجارية لأطراف النزاع:

 ع���َرف نظام املحكمة التجارية ال�س���ادر يف ع���ام 1350ه� التاجر باأن���ه "هو كل من 
ا�ستغل باملعامات التجارية واتخذها مهنة له" )املادة الأولى(. ويتبني من هذا التعريف 
اأن املنظم ال�ضعودي جعل ال�رشط الأ�ضا�ضي لكت�ضاب �ضفة التاجر هو احرتاف الأعمال 

التجارية. 
  ويق�س���د بالحرتاف ممار�سة ال�سخ�ص للعمل التجاري على وجه التكرار والعتياد، 
واتخاذه و�سيلة للك�سب والرتزاق)23(. ومن ثم فاإن الأ�سخا�ص الذين يقومون باأعمال 
مدنية كالزراعة، اأو يقومون ب�ضناعات يدوية مثل اأ�ضحاب احلرف ال�ضغرية، كاخلياط، 

))2) �نظر د. عبد �لعزيز خليل "�الأنظمة �لتجارية و�لبحرية �ل�ضعودية ". د�ر �لفكر �لعربي بالقاهرة 984)، �س 40
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والنجار، واحلداد، والكهربائي، ل يكت�س���ب اأيا منهم �س���فة التاجر، ومن ثم ل تخت�ص 
املحكمة التجارية باملنازعات التي تن�ساأ عن اأعمالهم. 

ويج���ب اأن يتواف���ر يف ال�س���خ�ص الأهلية الت���ي يتطلبها النظام لح���رتاف الأعمال 
التجاري���ة، واإل فانه ل يكت�س���ب �س���فة التاجر. وقد اأو�س���حت امل���ادة الرابعة من نظام 

املحكمة التجارية اأن الأهلية تثبت لكل من كان ر�سيداً اأو بلغ �سن الر�سد)24(. 
واأخ���راً يج���ب اأن يكون احرتاف العمل التجاري با�س���م ال�س���خ�ص ال���ذي يزاوله 
وحل�سابه،  فال�سخ�ص الذي يقوم ببع�ص الأن�سطة التجارية حل�ساب الغر ل يعترب تاجراً. 
وه���ذا امر طبيع���ي لأن التجارة تقوم عل���ى عن�رش الئتمان الذي هو عن�رش �سخ�س���ي 
ي�س���تتبع م�س���وؤولية القائم بالعمل التجاري. ونتيجة لذلك فان العاملني املرتبطني بعقد 

عمل مع التاجر مثل البائعني باملحل التجاري ل يكت�سبون �سفة التاجر)25(.

)24) حت���دد �ض���ن �لر�ض���د يف �ململك���ة مبوجب ق���ر�ر جمل�س �ل�ضورى رق���م 4)) وتاري���خ 74))ه� بثماين ع�ش���رة �شنة هجرية. 
فم���ن بلغه���ا كان �أهال الكت�ض���اب �ضفة �لتاجر، ولي�س هناك فرق بني �لرجل و�مل���ر�أة يف هذ� �خل�ضو�س. فطبقا الأحكام 
�ل�ضريع���ة �الإ�ضالمي���ة  تعت���ر �مل���ر�أة كالرج���ل بالن�ضب���ة للت�ضرف ق���ي �أمو�لها، ومن ثم يج���وز للمر�أة �أن تك���ون �ضريكة 
مت�ضامن���ة يف �ضرك���ة ت�ضام���ن. وقد ن�س على ذل���ك �لتعميم �ل�ضادر من �الإد�رة �لعامة لل�ض���ركات بوز�رة �لتجارة حتت 
رقم 9/ �س ع / 4745 يف 27 / 6 / 89))ه� حيث ورد به )يحق للمر�أة �ل�ضعودية �لر�ضيدة �أن تكون �ضريكة فى �أي �ضركة 
ت�ضام���ن �أو غريه���ا ) وم���ن �مل�ضل���م به �أن �ل�ضري���ك �ملت�ضامن، يعتر د�ئم���ا تاجر�، وي�ضاأل عن جمي���ع �لتز�مات �ل�ضركة 
م�ضئولي���ة غ���ري حم���ددة بح�ضت���ه. �نظر حمم���د ح�ضن �جل���ر: " �لقان���ون �لتجاري �ل�ضع���ودي". �لريا����س – �لطبعة 

�لر�بعة 996)، �س 07).
)25)    يالحظ اإنه اإذا مار�س ال�شخ�س العمل التجاري مت�شرتاً  وراء �شخ�س اآخر، فاإن كل من ال�شخ�س الظاهر وال�شخ�س 
امل�شت���رت يكت�ش���ب �شف���ة التاج���ر وفق���ا لل���راأي الراج���ح يف الفق���ه. وذل���ك لأن ال�شخ����س امل�شت���رت  - وه���و يف الغالب من 
�الأ�ضخا����س �لذي���ن يحظ���ر عليه���م �الجتار - هو �ل���ذي يتاجر حقيقة، ومن غ���ري �ملقبول �أال يكت�ضب ه���ذه �ل�ضفة. �أما 
�ل�ضخ����س �لظاه���ر، فحماية �لثق���ة �مل�ضروعة للغري من �ملتعاملني معه، توجب منحه ه���و �الآخر �ضفة �لتاجر، وبذلك 
يت�ضنى �إ�ضهار �إفال�ضه �إن هو توقف عن �لدفع. �نظر د. �أكثم �خلولى: "درو�س يف �لقانون �لتجاري �ل�ضعودي" �لنا�ضر 
معه���د �الإد�رة �لعام���ة )9))ه����، ����س 64، د. �ضعيد يحيي – �لقانون �لتجاري �ل�ضعودي، �س 82، د. حممد ح�ضن �جلر: 
" �لقانون �لتجاري �ل�ضعودي". مرجع �ضابق -  �س 07)، د. م�ضطفى كمال طه: " �لقانون �لتجاري"، مرجع �ضابق، 

بند 99.  
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ال�شرط الثاين: اأن تكون املنازعة ذي طبيعة جتارية:

ل يكف���ى توافر ال�س���فة التجاري���ة لأطراف الن���زاع لنعقاد الخت�س���ا�ص للمحاكم 
التجارية، بل لبد اأن تكون املنازعة النا�س���ئة بينهما من طبيعة جتارية �سواء كانت اأ�سلية 
اأو تبعية. وعلى ذلك فاملنازعة التي تثور بني تاجرين وتكون منبتة ال�س���لة عن ن�ساطهما 
التج���اري ل تخت�ص املحكمة التجارية بها. ومثال ذل���ك اأن يكون النزاع بني التاجرين 
ب�س���اأن م�ساألة من م�سائل الأحوال ال�سخ�سية كمراث اأو و�سية، اأو يكون النزاع بينهما 
ب�ساأن ارتكاب احدهما جرمية �سد الآخر مما تخت�ص معه املحاكم اجلزائية بالف�سل فيها . 
ويح�س���ن بنا اأن نقوم بتعريف كل من املنازعة التجارية الأ�س���لية واملنازعة التجارية 

بالتبعية.
)اأ( املنازعات النا�صئة عن االأعمال التجارية االأ�صلية:

ميكن تعريف املنازعة التجارية الأ�س���لية باأنها املنازعة التي تن�س���اأ عن ممار�سة الأعمال 
التجارية املن�سو�ص عليها يف املادة الثانية من نظام املحكمة التجارية)26(. 

 ب- كل مقاولة اأو تعهد بتوريد اأ�س���ياء اأو علم يتعلق بالتجارة بالعمولة اأو النقل براأ 
اأو بحراً اأو يتعلق باملحات واملكاتب التجارية وحمات البيع باملزايدة يعني احلراج .

 ج- كل ما يتعلق ب�سندات احلوالة باأنواعها اأو بال�رشافة والدللة )ال�سم�رشة( . 
د- جميع العقود والتعهدات احلا�س���لة بني التجار واملت�سببني وال�سما�رشة وال�سيارفة 

والوكاء باأنواعهم وجميع املقاولت املتعلقة باإن�ساء مبان ونحوها.
ه� - كل عمل يتعلق باإن�س���اء �سفن جتارية اأو �رشاعية واإ�ساحها اأو بيعها اأو �رشائها يف 
الداخل واخلارج وكل ما يتعلق با�س���تئجارها اأو تاأجرها اأو بيع اأو ابتياع اآلتها واأدواتها 

)26) وهي �الأعمال �لتالية: �أ- كل �ضر�ء ب�ضاعة �أو �أغالل من ماأكوالت وغريها الأجل بيعها بحالها �أو بعد �ضناعة وعمل فيها .
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ولوازمها واأج���رة عمالها ورواتب ماحيها وخدمها وكل اإقرا�ص اأو ا�س���تقرا�ص يجرى 
على ال�س���فينة اأو �س���حنها وكل عقود ال�س���مانات املتعلقة بها وجميع املقاولت املتعلقة 

ب�سائر اأمور التجارة البحرية.
وقد جرى الفقه على تق�سيم الأعمال املذكورة اإلى نوعني من الأعمال، وهما الأعمال 
التجارية املنفردة والأعمال التجارية على �س���بيل املقاولة. و�س���وف نلقي نظرة على كل 

منها.
�أواًل: �الأعمال �لتجارية �ملنفردة: 

وهي تلك الأعمال التي تثبت لها ال�س���فة التجاري���ة دائماً، ولو وقعت منفردة، اأي مت 
مزاولتها ملرة واحدة. وهذه املجموعة من الأعمال ت�س���مل كل من: �رشاء املنقول لأجل 
البيع بق�س���د الربح، التعامل بالأوراق التجارية، اأعمال ال�رشافة والبنوك، ال�س���م�رشة، 

واأعمال التجارة البحرية)27(.
ثانيا: �الأعمال �لتجارية بطريقة �ملقاولة: 

وهي الأعمال التي ل تعد جتارية اإل اإذا متت مبا�رشتها على �سبيل الحرتاف اأو املقاولة. 
وقد ا�س���تقر الراأي على اأن لفظ "املقاولة" يتطلب تكرار القيام بهذه الأعمال على نحو 

مت�ضل ومعتاد، ووفقا لتنظيم معد م�ضبقا ملمار�ضة الن�ضاط التجاري)28(.
وقد عدد نظ���ام املحكمة التجارية املقاولت التي تعترب جتارية يف الفقرة )ب( و )د( 
م���ن املادة الثاني���ة، فذكر يف الفق���رة )ب( مقاولة التوريد، ومقاول���ة الوكالة بالعمولة،  
ومقاولة النقل، ومقاولة حمات ومكاتب الأعمال، ومقاولة البيع باملزاد. بينما ذكر يف 

الفقرة )د( مقاولة اإن�ساء املباين.

)27) د. �كثم �أمني �خلويل: "�لقانون �لتجاري �ل�ضعودي". مرجع �ضابق، �س )2.
)28) د. حممد ح�ضن �جلر: " �لقانون �لتجاري �ل�ضعودي". مرجع �ضابق -  �س 72، )7.
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وعلى ذلك ينعقد الخت�س���ا�ص للمحاكم التجارية بالف�س���ل يف املنازعات التي تن�ساأ 
بني التجار عن الأعمال ال�سابقة واأبرزها ما يلي:

1-اخت�صا�ص املحاكم التجارية بالف�صل يف منازعات العقود التجارية:
تخت�ص املحاكم التجارية بالف�س���ل يف منازعات العق���ود التجارية وهي تلك العقود 
التي تنعقد بني التجار لتداول ب�س���ائعهم وت�سير ن�س���اطهم التجاري. وياأتي يف مقدمة 
هذه العقود عقد البي�ع الذي يعترب و�س���يلة الت�اج�ر يف جتهي�ز متجره وم�زاول�ة ن�س���اط�ه 
التج�اري �س����واء يف جلب املواد اخلام اأو توزيع منتجاته)29(. ويرتبط عقد البيع ببع�ص 
العق���ود الأخرى املكملة ل���ه كعقد النقل الذي يكون �رشوريا للتاجر لنقل ب�س���ائعه)30(، 
)29) ال يق���ف عق���د �لبي���ع �لتج���اري عن���د بيع �لب�ضائع و�ل�ضل���ع، و�إمنا ي�ضمل ذل���ك �أي�ضا بيع �ملحل �لتج���اري،  وكذلك بيع �أي 
عن�ضر من عنا�ضره كالعالمات و�الأ�ضماء �لتجارية. و�إذ� كان �لفقه ي�ضتبعد عقود �لبيع �لو�ردة على �لعقار�ت من نطاق 
�الأعم���ال �لتجاري���ة، �إال �أن ذل���ك مل يع���د يف تقديري �ضائغا بع���د �إلغاء نظام �ملر�فعات �ل�ضرعي���ة �جلديد يف �ضدر ديباجته 
�لعب���ارة �ل���و�ردة يف عج���ز �ملادة �لثالثة من نظام �ملحكم���ة �لتجارية �لتي جاء فيها )كما و�ن دع���اوى �لعقار�ت و�إيجار�تها 
ال تع���د م���ن �الأعم���ال �لتجارية) �إذ بحذف هذه �لعب���ارة �أ�ضبحت �ملعامالت �لو�ردة على �لعق���ار د�خلة يف نطاق �ملعامالت 
�لتجارية. وبالتايل يكون �ضر�ء �لعقار�ت بق�ضد بيعها بربح عمال جتاريا، وكذلك يكون �ضر�ء �لعقار بق�ضد تاأجريه عمال 
جتاري���ا. وح�ضن���ا فع���ل نظام �ملر�فعات �ل�ضرعي���ة باإلغاء تلك �لفقرة. ذلك �أن ��ضتبعاد �ملنازع���ات �ملتعلقة بالعقار من نطاق 
�الأعم���ال �لتجاري���ة كان ل���ه م���ا يرره وقت �ضدور نظام �ملحكم���ة �لتجارية عام 50))ه�، حيث مل تك���ن جتارة �لعقار تاأخذ 
�لبعد �لذي توؤ�ض�س عليه �الأعمال �لتجارية، فقد كان يقت�ضر على بيع و�ضر�ء عقار�ت ب�ضيطة �أما يف �لوقت �حلا�ضر فقد 
�ت�ضع���ت جت���ارة �لعق���ار وت�ضخمت، و�أ�ضبح يتد�ول فيها �أمو�ل باهظة تفوق �لتعامل على �ملنقول. وهو ما دفع �لكثري من 
الأنظم���ة التجاري���ة املقارنة كالقانون اللبناين والفرن�شي والكويتي والعراقي ب���اإدراج �شراء العقارات  بق�شد بيعها عمال 

جتاريا عندما يتخذ �ضكل �لتكر�ر و�النتظام. �نظر د. �ضعيد يحيى – �ملرجع �ل�ضابق – �س )4 هام�س ).
)0))    يق�ض���د بعق���د �لنق���ل كاف���ة �لو�ضائ���ل �لت���ي ي�ضتخدمها �لتاجر لنق���ل �لب�ضائ���ع �أو �الأ�ضخا�س �ض���و�ء متثلت يف �لنقل 
الربي، اأو البحري، اأو اجلوي. وي�شرتط لخت�شا�س املحكمة التجارية بالف�شل يف املنازعات النا�شئة عن عقود النقل، 
�أن يك���ون �لناق���ل ل���ه �ل�ضف���ة �لتجاري���ة، �ض���و�ء كان �ضخ�ضا طبيعي���ا �أو �ضخ�ضا معنوي���ا. ومن ث���م �إذ� كان �لنقل �جلوي 
و�لنقل بال�ضكك �حلديدية يتم يف �ململكة �لعربية �ل�ضعودية من خالل موؤ�ض�ضات عامة، فاإن هذه �ملوؤ�ض�ضات تقوم بعمل 
جت���اري، وم���ن ثم تخ�ضع الأحكام �لقانون �لتجاري. بينما ال يعد �ضاحب �ل�ضيارة �الأجرة �لذي يتولى قيادتها بنف�ضه، 
�أو �ضاح���ب �لعرب���ة �لت���ي جترها �لدو�ب له �ل�ضفة �لتجارية، وذلك لتخل���ف عن�ضر �مل�ضاربة على عمل �لغري، ومن ثم 
يك���ون �لناق���ل هن���ا حرفي���ا، وبالتايل تخ���رج منازعات هذ� �لنق���ل عن �خت�ضا�س �ملحاك���م �لتجارية. �نظ���ر : �كثم �أمني 
�خلول���ى: "درو����س يف �لقانون �لتجاري �ل�ضعودي – مرجع �ضابق – ����س 40، و�نظر م�ضطفى ر�ضو�ن: "مدونة �لفقه 

و�لق�ضاء يف �لقانون �لتجاري". �جلزء �الأول – من�ضاأة �ملعارف باالإ�ضكندرية، �س 52.  
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وعقد الوديعة الذي يقوم التاجر من خاله بتخزين ب�سائعه ومنتجاته يف الأماكن املعدة 
لذلك، وعقد الرهن اإذا ما احتاج التاجر اإلى نقود �سائلة ب�سمان ب�سائعه. 

ومع ات�ضاع نطاق وحجم الن�ضاط التجاري يلجاأ التجار لو�ضطاء ي�ضاعدونهم يف الت�ضال 
بالعماء، �سواء لإبرام العقود اأو توزيع املنتجات، اأو ملجرد البحث لهم عن عماء والتقريب 
بينه����م وبني الآخرين. وتتخذ هذه الو�س����اطة اأ�س����كال كثرة من العق����ود التجارية مثل عقد 
ال�سم�رشة، وعقود الوكالة التجارية، وعقود الوكالة بالعمولة، ووكالة العقود والتوزيع)31(.

ول يقف ن�ضاط التاجر عند اإبرام العقود التقليدية، بل امتد للتعامل بالعقود التجارية 
احلديثة مثل عقود نقل التكنولوجيا، وعقود الإيجار التمويلي )Leasing( وعقود الرتخي�ص 
التجاري )Franchise( وغرها كثر. فكل املنازعات التي تن�ساأ بني التجار عن تنفيذ العقود 

ال�سابقة وغرها يتم الف�سل فيها عن طريق املحاكم التجارية.
2- اخت�صا�ص املحاكم التجارية بالف�صل يف منازعات االأوراق التجارية:

ينعق���د الخت�س���ا�ص للمحاكم التجارية بالف�س���ل يف منازع���ات الأوراق التجارية، 
وذلك بعد اأن كانت تلك املنازعات تنظر من جلان �س���به ق�سائية ممثلة يف مكاتب الف�سل 

يف منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة وال�سناعة.
واملق�س���ود مبنازعات الأوراق التجارية تلك التي تثور بني التجار ب�ساأن ا�ستيفاء قيمة 
الكمبيالت وال�سيكات وال�سندات لأمر. فكل ما يتعلق من منازعات ب�ساأن تلك الوراق 

ينعقد فيها الخت�سا�ص للمحاكم التجارية.
ويذكر اأن الأوراق التجارية قد اأ�س���بحت من ال�سندات التنفيذية وفقاً للمادة التا�سعة 
من نظام التنفيذ رقم 53 وتاريخ 1433/8/13ه�، مبعنى اأن امل�ستفيد من قيمة الكمبيالة 

)))) د. عبد �لرحمن قرمان: "�لعقود �لتجارية". مكتبة العامل العربي، ط. 5)4)ه� / 4)20، �س )).
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على �س���بيل املثال ي�ستطيع اأن يتقدم بها لقا�سي التنفيذ باملحكمة العامة، وا�ستيفاء املبلغ 
الثابت بها دون حاجة ل�سدور حكم ق�سائي من املحكمة التجارية.

وم���ع ذلك ق���د تثور املنازعات بني اأط���راف الورقة التجارية يف ح���ال عدم اعرتاف 
املدين باحلق الثابت يف الورقة، اأو معار�سة ال�ساحب اأو املظهر يف الوفاء بقيمتها ا�ستنادا 
لنعدام ال�ض���بب ال�ضحيح لها، اأو يف �ضقوط احلق الثابت فيها بالتقادم. ومن ثم ينعقد 
الخت�س���ا�ص للمحكمة التجارية بالنظر يف دعوى املعار�س���ة مع اإ�س���عار قا�سي التنفيذ 

باإجراءات نظر الدعوى، وما تنتهي اإليه)32(. 
وق���د يتبني للمحكمة التجارية تخلف اإحدى البيانات الإلزامية التي يجب توافرها يف 
الورقة التجارية لتكون كمبيالة، ويف هذه احلالة تعترب الورقة �س���ندا عاديا لإثبات الدين، 
ومن ثم تخرج الدعوى عن نظر املحاكم التجارية لتكون من اخت�س���ا�ص املحاكم العامة، 
حتى واإن مت ت�س���ميتها كمبيالة من قبل املدعي، حيث ل ميكنه اأن ي�سفي عليها تلك ال�سفة 
اإذا مل تتوافر بها ال�رشوط املتطلبة نظاماً واملن�ض���و�ص عليها نظ���ام الأوراق التجارية)33(. 
وم���ع ذلك اإذا حتولت الكمبيال���ة لورقة عادية وكانت حمررة بني تاجرين ل�س���ئون تتعلق 
بتجارتهما انعقد الخت�سا�ص للمحكمة التجارية باعتباره نزاعا يتعلق باأعمالهما التجارية. 
3- اخت�صا�ص املحاكم التجارية بالف�صل يف منازعات اأعمال التجارة البحرية: 
يق�س���د باأعمال التجارة البحرية كما اأو�س���حتها املادة الثانية من النظام اإن�ساء ال�سفن 

)2)) �أو�ضحت �ملادة 62 من نظام �لتنفيذ يف �لفقرتني �لثالثة و�خلام�ضة �إنه يف حالة معار�ضة �ل�ضاحب �و �ملظهر يف �لوفاء 
بقيم���ة ال�شي���ك، اأو عار����س اأو اعرت����س ال�شاح���ب اأو املظه���ر يف ال�شن���د لأم���ر اأو الكمبيال���ة على حق املدي���ن امل�شتفيد يف 
�لقيمة، فعليه �لتقدم للجهة �لق�ضائية �ملخت�ضة )�ملحكمة �لتجارية) بدعوى �ملعار�ضة خالل ع�ضرة �أيام من مطالبته 
بالوفاء، و�إ�ضعار قا�ضي �لتنفيذ باإجر�ء�ت نظر �لدعوى وما تنتهي �إليه، و�إذ� �نتهت   �ملدة �ملذكورة دون �لتقدم بدعوى 

�ملعار�ضة وجب عليه �لوفاء بقيمة �لورقة �لتجارية.
)))) �نظر �ملادتان �الأولى و�لثانية من نظام �الأور�ق �لتجارية �ل�ضادر باملر�ضوم �مللكي رقم م/ 7) وتاريخ ))/0)/ )8))ه�.
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واإ�ساحها، و�رشاوؤها وبيعها، وا�ستئجارها وتاأجرها، وخمتلف العقود املتعلقة بها مثل 
عقود �سحن ال�سفينة وتفريغها، والتاأمني على الب�سائع، وعقود النقل البحري.

وياحظ اأن هذا التعداد قد ورد على �سبيل املثال وهو ما ي�ستفاد من ن�ص الفقرة الأخرة 
من املادة املذكورة التي ذكرت "وجميع املقاولت املتعلقة ب�سائر اأمور التجارة البحرية". 
وعلى ذلك تخت�ص املحاكم التجارية باملنازعات التي تثور حول مطابقة ال�سفينة عند 
النتهاء من بنائها ملوا�س���فات عقد اإن�س���ائها، وكذلك املنازعات التي تثور ب�ساأن �رشاء، 
اأو بيع، اأو تاأجر، اأو ا�س���تئجار ال�س���فن واإ�س���احها، والعقود والعمليات املتعلقة بها، 
واأعمال ال�سحن والتفريغ باأنواعها املختلفة. كما يدخل يف اخت�سا�ص املحاكم التجارية 
الدعاوى املتعلقة مب�س���وؤولية م�س���تاأجر ال�س���فينة عن الأ�رشار التي تلحق ال�سفينة خال 

الرحلة البحرية، اأو ب�ساأن �سوء حالتها عند ت�سليمها للمالك)34(.
وي�ض���رتط اأن تكون ال�ض���فينة معدة للتجارة البحرية، فاإذا كانت ال�ض���فينة خم�ض�ضة 
ملاح���ة النزهة، فا يكون العم���ل اخلا�ص بها جتارياً بالن�س���بة لأي م���ن اأطرافه، لنتفاء 
ق�سد امل�س���اربة وحتقيق الربح، اإل اإذا اكت�سب العمل املتعلق بها ال�سفة التجارية تطبيقاً 
لقاعدة اأخرى)35(. كما تخرج املنازعات املتعلقة بال�سفن احلربية، وال�سفن التي تخ�س�سها 
الدولة للخدمات احلكومية ك�سفن املراقبة، و�سفن امل�ست�سفيات، و�سفن التموين، و�سفن 

الإطفاء، و�سفن التعليم من اخت�سا�ص املحاكم التجارية.
)4))حك���م �لق�ض���اء يف �ملغ���رب باخت�ضا�س �ملحاكم �لتجارية بالف�ضل يف �لنز�ع �لنا�ض���ئ بني �أحد �لتجار وموؤ�ض�ضة 
عمومي���ة - باعتباره���ا وكيل بحري - متار�س �لتجارة �لبحرية ب�ضورة �عتيادية وتتخذها حرفة لها. و�نتهى يف حكمه 
�إل���ى تعوي����س �لتاجر يف �إطار �مل�ضوؤولية �لتق�ضريية عن �ل�ض���رر �لذي �أ�ضابه، نتيجة ��ضطد�م �ل�ضفينة بب�ضائعه عند 
ر�ضوه���ا باملين���اء. �نظ���ر  �حلكم �ل�ضادر من حمكمة �ال�ضتئناف �لتجارية بفا�س رقم 9) �ل�ضادر يف 25 يناير 999)، ملف 

عدد 6/99، ومن�شور على البوابة اللكرتونية ملدونة الق�شاء املغربي على املوقع التايل:
html.http://www.cacfes.ma/ar/jurisprudence/files/jurisprudence(

)5)) د. حممد ح�ضن �جلر – مرجع �ضابق – �س 72، د. �كثم �خلويل – مرجع �ضابق – �س 2) �إلى 4).
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 )ب( املنازعة النا�صئة عن االأعمال التجارية بالتبعية:
 يق�س����د بالأعمال التجارية بالتبعي����ة )l’acte de commerce par accessoire( تلك الأعمال التي 
تعترب يف الأ�س����ل اأعمال مدنية ولكنها تكت�س����ب ال�س����فة التجارية ب�سبب �سدورها من تاجر 
ل�س����وؤون تتعلق بتجارت����ه)36(. فثمة اأعمال تقع من التاجر اأثناء مبا�رشته لن�س����اطه التجاري لو 
نظر اإليها مبعزل عن هذا الن�ض����اط فاإنها تعترب اأعمال مدنية، وتخ�ض����ع املنازعات النا�ضئة عنها 
للمحاكم العامة. ولكن نظرا لرتباط تلك الأعمال بن�ضاط التاجر فاإن املنازعات التي تن�ضاأ عنها 
تكون من اخت�سا�ص املحاكم التجارية على اأ�سا�ص اإنها تعد اأعمال جتارية بالتبعية)37(. ومثال 

�ضابق، �س 85. )6)) د. �ضعيد يحيى – �ملرجع �ل�ضابق – �س 59، د. حممد ح�ضن �جلر: "�لقانون �لتجاري �ل�ضعودي". مرجع 
)7))يذك���ر �أن���ه ق���د �ضدر قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )26 وتاريخ 7)/))/)42)ه� باأن يتولى ديو�ن �ملظامل �لنظر يف �لق�ضايا 
�لنا�ضئ���ة ع���ن �الأعم���ال �لتجاري���ة بالتبعية �إلى حني �إن�ضاء �ملحاك���م �لتجارية. وقد �أثار هذ� �لق���ر�ر يف حينه ت�ضاوؤل �لبع�س 
ع���ن �ملق�ض���ود باالأعمال �لتجارية بالتبعي���ة مما �نعقدت معه هيئة �خلر�ء مبجل�س �لوزر�ء لدر��ضة هذ� �ملو�ضوع مب�ضاركة 
مندوبني من وزر�تي �لعدل و�لتجارة و�ل�ضناعة وديو�ن �ملظامل و�نتهى �ملجتمعون �إلى �أن هذ� �ملو�ضوع ال يحتاج �إلى �تخاذ 

�إجر�ء�ت نظامية نظر� الأنه من�ضو�س عليه يف نظام �ملحكمة �لتجارية. 
وق���د ورد  يف حم�ض���ر �الجتم���اع رق���م 6)) وتاري���خ 425/4/4)ه�   تو�ضي���ح �ملق�ضود باالأعم���ال �لتجارية بالتبعي���ة يف )�لفقرة 
ثاني���ا) و�لت���ي ج���اء بها: "�إلى جانب �الأعم���ال �لتجارية �الأ�ضلية )�ملح�ض���ة) فقد ��ضتقر �لفقه و�لق�ضاء عل���ى �إ�ضفاء �ل�ضفة 
التجارية على نوع اآخر من الأعمال ُعرف با�شم الأعمال التجارية بالتبعية، وذلك لتوحيد النظام القانوين جلميع الأعمال 
�لتي تقع مبنا�ضبة �حلرفة �لتجارية. ويتميز هذ� �لنوع من �الأعمال بكونه مدنياً  بطبيعته ولكنه يكت�ضب �ل�ضفة �لتجارية 
ويخ�ش���ع ب�شببه���ا للنظ���ام القان���وين لالأعمال التجاري���ة ل�شدوره من تاجر حلاج���ات جتارته. كتعاقد اأح���د التجار مع ناقل 
لنق���ل ب�ضاعت���ه، فه���و بالن�ضبة �إيل �لناقل عمل جتارى �أ�ضل���ي )�أو حم�س) وبالن�ضبة �إيل �لتاجر عم���ل جتارى بالتبعية، الأن 
�له���دف من���ه ه���و حاج���ة جتارته، وكذلك تعاق���د �لتاجر مع �ضرك���ة دعاية و�إعالن لالإع���الن عن ب�ضاعته، فه���و بالن�ضبة �إلى 
�ضركة �لدعاية عمل جتارى �أ�ضلى )�أو حم�س) وبالن�ضبة �إيل �لتاجر عمل جتارى بالتبعية. وك�ضر�ء �لتاجر �ل�ضيارة خلدمة 

جتارته فهو بالن�ضبة للتاجر عمل جتارى بالتبعية وبالن�ضبة �إلى �ضركة �ل�ضيار�ت عمل جتارى �أ�ضلى )�أو حم�س).
وق���د ن�ض���ت �لفق���رة )د) من نظام �ملحكمة �لتجارية على �عتبار جميع �لعقود و�لتعه���د�ت �حلا�ضلة بني �لتجار و�ملت�ضببني 
و�ل�ضما�ض���رة و�ل�ضيارف���ة و�ل���وكالء باأنو�عهم جتاري���ة. وهذ� �لن�س ي�ضفي �ل�ضفة �لتجارية عل���ى جميع �الأعمال �لتي تقع 
بني �لتجار، و لو مل تكن من بني �الأعمال �لتجارية �لتي ذكرتها �لن�ضو�س �أي �الأ�ضلية )�ملح�ضة). ويندر �أن تكون �الأعمال 
�لتجاري���ة بالتبعي���ة ب���ني تاجر وغ���ري تاجر، بل هي فى �لغالب �الأعم بني تاجرين يكون �لعم���ل بالن�ضبة �إلى �أحدهما عماًل 
جتارياً �أ�ضلياً �أو حم�ضا، وبالن�ضبة �إيل �الأخر عماًل جتارياً بالتبعية. ويف �ضوء ما �ضبق، يرى �ملجتمعون �أن تو�ضيح �ملق�ضود 
بالق�ضايا �لتجارية �لبحتة و�لق�ضايا �لتجارية بالتبعية، ال يحتاج �إيل �تخاذ �إجر�ء�ت نظامية يف �ضاأنها، نظر�ً �لى �أن ذلك 

من�ضو�س عليه يف نظام �ملحكمة �لتجارية وفقاً ملا �أ�ضري �إليه �آنفاً". و�هلل �ملوفق. 
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ذلك قيام التاجر ب�رشاء الأثاث واملهمات الازمة  ملحله التجاري، اأو �رشائه ال�س���يارات 

لنقل ب�س���ائعه، اأو تعاقده مع ال�رشكات لتوريد املي���اه اأو الكهرباء ملحله التجاري. فكل 

هذه الأعمال تكت�س���ب ال�س���فة التجارية بالتبعية على الرغم من اإنه���ا اأعمال مدنية يف 

الأ�سل. ويرجع ال�سبب يف اخت�سا�ص املحاكم التج�ارية بها ا�ستن�ادا اإلى ق�اع�دة  الفرع 

يتبع الأ�س���ل، )L’accessoire suit le Principal( اأو اإحلاق التابع باملتبوع حتى يتوحد النظام 

القانوين الذي يحكم كل منهما)38(.

وي�ستخل�ص مما �سبق اإنه يجب توافر �رشطني لخت�سا�ص املحاكم التجارية باملنازعات 

النا�سئة عن الأعمال التجارية بالتبعية:

ال�صرط الأول: اأن يكون العمل املدين �صادرًا عن تاجر:

ويعن���ى هذا ال�رشط اأن �ض���فة التاجر لزم���ة لتحول العمل املدين ال���ى عمل جتاري 

بالتبعي���ة. فالعم���ل املدين قد يقوم به تاجر اأو غر تاجر على حد �س���واء. فاإذا قام به غر 

التاجر اأو �سخ�ص فقد �سفته كتاجر، كما لو اعتزل التجارة مثا قبل القيام بذلك العمل، 

فاإن ما قام به ل يعد عما جتاريا بالتبعية. اأما حينما يقوم به تاجر، فاإن العمل املدين يفقد 

)8)) �نظ���ر د. �أكث���م �خل���ويل – مرج���ع �ضاب���ق – ����س 50، د. �ضعي���د يحي���ى  - مرجع �ضاب���ق – �س 59. د. عب���د �لعزيز خليل 
بدي���وي – �ملرج���ع �ل�ضاب���ق – ����س 6). د. �أحمد خملوف "�ملط���ول يف �ضرح قانون �لتجارة �مل�ض���ري �جلديد  و�لبور�ضة 
�مل�ضري���ة، د�ر �لنه�ض���ة �لعربي���ة 2005، ����س 79). و�نظر حك���م �لنق�س �لفرن�ضي �ل�ضادر يف 7 يولي���ه )98)، و�لذي ن�س 

على نظرية �لفرع يتبع �الأ�ضل، من�ضور يف �ملجلة �لف�ضلية للقانون �لتجاري )RTD) ل�ضنة )98)، �س 775.
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هذه ال�ضفة، ويتحول لعمل جتاري بالتبعية، وذلك اإذا ما حتقق ال�رشط التايل)39(.

ال�صرط الثاين: ارتباط العمل املدين بن�صاط التاجر: 
ل يكفي اأن ي�س���در العم���ل املدين عن تاجر، واإمنا ل ب���د اأن يرتبط هذا العمل املدين 
باأن�س���طة التاجر، اأي �س���ادراً عنه تاأميناً حلاجات جتارته. وهذا هو اأ�س���ا�ص اعتبار العمل 
امل���دين عمًا جتارياً بالتبعية. وعليه اإذا �س���در العمل املدين ع���ن تاجر، ومل يكن مرتبطا 
بن�ساطه التجاري ك�رشاء �سيارة لنقل اأطفاله للمدر�سة، اأو للتنزه مع اأ�رشته، اأو �رشائه اأثاثاً 
ملنزله، فا ميكن اإ�سفاء ال�سفة التجارية بالتبعية على هذا العمل، ويظل حمتفظا بطابعه 
املدين، رغم �س���دوره من تاجر، ومن ثم ينعقد الخت�س���ا�ص للمحكمة العامة بالف�سل 

يف املنازعات النا�سئة عنه)40(.

)9)) وعلى عك�س ذلك جتيز قو�نني �أخرى تطبيق نظرية �الأعمال �لتجارية بالتبعية على �الأعمال �ملدنية �لتي يقوم بها �ضخ�س 
غ���ري تاج���ر، وذل���ك بالنظ���ر اإل���ى ارتباط العم���ل املدين ذات���ه - ولي�س �شخ�س م���ن يقوم ب���ه - بالعمل التج���اري الأ�شلي، وهو 
م���ا يطل���ق علي���ه �لتبعي���ة �ملو�ضوعية.  ومثال ذل���ك �أن يقوم �ضخ�س غري تاجر بعم���ل جتاري منفرد مثل �ل�ض���ر�ء الأجل �لبيع 
ث���م يق���وم باأعم���ال مدني���ة ت�ضهل ه���ذ� �لعمل مثل �لتاأم���ني على �لب�ضاع���ة �و �لتعاقد على نقله���ا. ومن �لقو�ن���ني �لتي �أخذت 
بالتبعية �ملو�ضوعية بجانب �لتبعية �ل�ضخ�ضية قانون �لتجارة �لكويتي حيث ن�س يف �ملادة �لثامنة على �أن �الأعمال �ملرتبطة 
باملعامالت �لتجارية �ملذكورة يف �ملو�د �ل�ضابقة، �أو �مل�ضهلة لها، وجميع �الأعمال �لتي يقوم بها �لتاجر حلاجات جتارته، تعتر 
�أي�ض���اً �أعم���اال جتاري���ة. كما �خذ �لقانون �الإمار�تي بالتبعية �لتجارية �ملو�ضوعية بالن�س يف �ملادة )4/4) من قانون �ملعامالت 
�لتجاري���ة عل���ى �أن �الأعم���ال �لتجاري���ة هي �الأعمال �ملرتبط���ة �أو �مل�ضهلة لعمل جتاري". وهو ما يعن���ي اكت�شاب العمل املدين 
�ل�ضفة �لتجارية �إذ� ما مت مبنا�ضبة عمل جتاري و�رتبط به �أو �ضهل �إليه دون �أن يكون ل�ضفة �لقائم بالت�ضرف �أثر يف ذلك.

)40) �أيد �لق�ضاء �لفرن�ضي �ضرورة تو�فر هاتني �ل�ضرطني كاأ�ضا�س لتطبيق نظرية �الأعمال �لتجارية بالتبعية، �إذ� جاء  يف 
�حلكم �ل�ضادر عن حمكمة �لنق�س �لفرن�ضية بتاريخ ) يناير 956) ما يلي:

 Deux conditions sont requises pour qu’un acte puisse être réputé”
 commercial en vertu de la théorie de l’accessoire. Il faut que l’acte ait
 été accompli par un commerçant، en outré، que l’acte juridique soit

.”accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce
من�ضور يف )JCP) ل�ضنة 956)، اجلزء الثاين، �س 2)92. و�نظر �أي�ضاً:

.278.P  ،(980  Hamel et Jauffret: ”Traite de droit commercial”. T.I 
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وي�س���توي اأن تكون املنازعة النا�سئة عن الأعمال التجارية بالتبعية م�سدرها العقد او 
غر ذلك من م�سادر اللتزام الأخرى. مبعنى اأن الخت�سا�ص ينعقد للمحاكم التجارية 
يف املنازعات التي تثور بني التجار عن اأعمال جتارية بالتبعية، نا�س���ئة عن عاقة تعاقدية 

بينهم)41( اأو عن عاقة غر تعاقدية. 
ومن اأمثلة الأخرة: املنازعات النا�سئة عن قيام التاجر بتقليد عامة جتارية لتاجر اآخر، 
اأو لن�رشه ملعلومات كاذبة عنه، اأو عن التجارة التي يزاولها، اأو قيامه باإغراء عماله بق�سد 
معرف���ة اأ�رشاره اأو معرفة العم���اء الذين يتعاملون معه. كذلك املنازعات النا�س���ئة عن 
الأ�رشار التي حتدثها الأ�س���ياء التي يف حرا�سته للغر مثل الآلت واملاكينات واملعدات 

التي ي�ستخدمها يف ن�ساطه التجاري. 
ال�ستثناءات الواردة على اخت�سا�ص املحكمة التجارية بالأعمال التجارية بالتبعية:

اإذا كان الأ�س���ل هو اخت�س���ا�ص املحاك���م التجارية باملنازعات النا�س���ئة عن الأعمال 
التجارية بالتبعية على النحو ال�س���ابق، اإل اأنه توجد بع�ص ال�س���تثناءات التي ترد على 
اخت�س���ا�ص املحاكم التجارية بنظر هذه املنازعات، وهي املنازع���ات املتعلقة بحوادث 
ال�سر، واملنازعات النا�سئة عن عقود عمل التاجر مع م�ستخدميه، ومنازعات التاجر مع 

اجلهات احلكومية. و�سوف نلقي نظرة على كل منها.

1- حوادث ال�صري الناجمة عن مركبات التاجر:

لعل اأهم ال�س���تثناءات التي ترد على اخت�س���ا�ص املحاك���م التجارية بنظر املنازعات 

))4) كم���ا يف حال���ة �ش���راء التاج���ر اأث���اث ملحله التجاري من تاج���ر اآخر، اآو �شراء الوق���ود والآلت ملمار�ش���ة ن�شاطه التجاري، 
اأو تعاق���ده عل���ى توري���د املياه والكهرب���اء للمحل التجاري، اأو تعاق���ده مع �شركات الدعاية والإع���الن للرتويج لن�شاطه 

�لتجاري، �إلى غري ذلك.
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النا�س���ئة عن الأعمال التج�ارية بالتبعي�ة دع�اوي ح�وادث ال�سر،  وذلك ع�لى الرغم من 
اأن �س�راء ال�س���يارات وال�ساحنات التي قد تت�س���بب يف حوادث ال�سر يعد عمًا جتارياً 
بالتبعية بالن�سبة للتاجر اإذا  كانت ت�ستعمل يف اأغرا�سه التجارية، اأو كان مرتكب حادث 

ال�ضري اأحد م�ضتخدميه اأثناء قيامه بالن�ضاط التجاري.
ويجد هذا ال�س���تثناء م�س���دره يف املادة 31/ ج من نظام املرافعات ال�رشعية والتي 
تن�ص على اخت�س���ا�ص املحاك���م العامة بالدعاوي النا�س���ئة عن حوادث ال�س���ر، وعن 

املخالفات املن�سو�ص عليها يف نظام املرور ولئحته التنفيذية.
وعل���ى ذلك ينتفي اخت�س���ا�ص املحاك���م التجارية بدع���اوى التعوي�ص النا�س���ئة عن 
الأ�رشار التي حتدثها �س���يارة احد التجار للغر وهي يف حالة حركة، �س���واًء متثل ال�رشر 

يف اإ�سابات الأج�سام، اأو خ�سائر يف الأموال اأو جميع ذلك.
ول يعنى هذا ال�ستثناء ا�س���تبعاد نظرية الأعمال التجارية بالتبعية من حوادث ال�سر 
التي يرتكبها التاجر، لأن ال�س���تثناء يتعلق فقط مب�ساألة الخت�سا�ص النوعي للمحاكم، 

وهي م�ساألة تتعلق بالنظام العام ل يجوز خمالفتها.

2- املنازعات النا�صئة عن عقود العمل:
ن�ص نظام املرافعات ال�رشعية على اخت�سا�ص املحاكم العمالية بالف�سل يف املنازعات 
النا�س���ئة عن عقود العمل)42(، وذلك على الرغم من اأن اللتزام النا�سئ عن عقد العمل 

يعد عما جتاريًّا بالتبعية بالن�سبة للتاجر )رب العمل( وعمًا مدنياً بالن�سبة للعامل.

)42)  تن�س �ملادة 4) من نظام �ملر�فعات �ل�ضرعية على �خت�ضا�س �ملحاكم �لعمالية بالنظر يف �الآتي: )�أ) �ملنازعات �ملتعلقة 
بعق���ود �لعم���ل و�الأج���ور و�حلق���وق و�إ�ضاب���ات �لعم���ل و�لتعوي�س عنه���ا. )ب) �ملنازع���ات �ملتعلق���ة باإيقاع �ضاح���ب �لعمل 
�جل���ز�ء�ت �لتاأديبي���ة على �لعامل �أو �ملتعلقة بطل���ب �الإعفاء منها. )ج) �لدعاوى �ملرفوع���ة الإيقاع �لعقوبات �ملن�ضو�س 

عليها يف نظام العمل. )د( املنازعات املرتتبة على الف�شل من العمل.....". 
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ويرجع ال�س���بب يف ا�س���تبعاد املنازعات النا�س���ئة ع���ن عقود العمل من اخت�س���ا�ص 
املحكمة التجارية، لكون هذه املنازعات نا�سئة بني تاجر وعامل )اأجر( وبالتايل لي�ست 
بني تاجرين. كما اأن البت يف هذه الق�س���ايا تنظمه ن�س���و�ص اآمرة تت�سمنها نظام العمل 
مم���ا ل يجوز معه خمالفتها. وعلى ذلك ينتفي اخت�س���ا�ص املحاك���م التجارية بالدعوى 
التي يرفعها العامل �س���د ال�رشكة التجارية اأو التاجر )�س���احب العمل( للمطالبة بحقه 
يف العمولة املن�س���و�ص عليها بالعقد، اأو املطالبة مبكافاأة نهاية اخلدمة، اأو بالتعوي�ص عن 
الطرد التع�سفي له، اأو املطالبة  باحل�سول على مكافاأة خا�سة نتيجة ا�ستحقاق ال�رشكة اأو 

التاجر لخرتاعه اخلدمي، اإلى غر ذلك. 

3- املنازعات النا�صئة عن عقود التاجر مع اجلهات احلكومية: 

يتعلق ن�ض���اط التاجر يف جانب كبري منه بالتعاقد مع اجلهات احلكومية، �ضواء لتوريد 
ال�س���لع والب�س���ائع لها، اأو لأداء بع�ص اخلدمات. وعلى جانب اآخر، يتعامل التاجر مع 
اجلهات احلكومية لتاأمني ن�س���اطه التجاري، فيقوم باإبرام عقود لا�س���تفادة من خدمات 
املرافق العامة ملحله التجاري. ورغم اأن املنازعات التي تن�ساأ بني التاجر واجلهة احلكومية 
يف احلالة الأخرة هي منازعات جتارية بالتبعية بالن�سبة للتاجر، اإل اأن الخت�سا�ص ينعقد 
بنظره���ا للمحاكم الإدارية بديوان املظامل تطبيقا للم���ادة 13/د من نظام ديوان املظامل 
والتي تن�ص على اخت�سا�ص املحاكم الإدارية بالف�سل يف الدعاوى املتعلقة بالعقود التي 

تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
وياح���ظ على هذا الن�ص اإن���ه يجعل كل منازعة تكون اجله���ات احلكومية طرفا فيها 
من اخت�س���ا�ص املحاك���م الإدارية، ولو مل يكن العقد حمل املنازعة يهدف اإلى اإ�س���باع 
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حاجات عامة)43(. بينما ي�س���ر الق�ساء املقارن على عك�ص ذلك، حيث ُيخ�سع منازعات 
جه���ة الإدارة مع التجار لخت�س���ا�ص املحاكم التجارية ما دام النزاع ل يتعلق بت�س���ير 

مرفق عام)44(.  
 

املطلب الثاين 
اخت�شا�ص املحاكم التجارية بالدعاوى التي تقام على التاجر 

ب�شبب اأعماله التجارية الأ�شلية والتبعية

تخت����ص املحاكم التجارية ثانياً بنظر الدعاوى التي تقام على التجار نتيجة مزاولتهم 

))4) وعلى ذلك اإذا افرت�شنا اأن اإحدى اجلهات احلكومية قد تعاقدت مع اأحد التجار ل�شراء م�شتلزمات اإقامة حفل تقاعد 
لأحد من�شوبيها، وحدث نزاع حول هذا العقد، فاإن املحاكم الإدارية هي التي تخت�س به، رغم اأن هذا العقد يف جوهره 
ل ينطب���ق علي���ه و�شف العق���د الإداري. اإذ و�شع الفقه القانوين املقارن �شروطا ثالثة لكي يكت�شب العقد الإداري هذه 
�ل�ضفة وهى:  )- �أن يكون �أحد طرفيه �ضخ�ضاً معنوياً عاماً، 2- و�أن يكون مت�ضاًل بت�ضيري مرفق عام، )- و�أن يت�ضمن 

�ضروطاً غري ماألوفة يف جمال �لعقود �خلا�ضة". 
ولهذا عندما تتعاقد الإدارة بو�شفها �شلطة عامة مناط بها الإ�شراف على امل�شلحة العامة، وتتمتع مبركز قانوين مييزها 
ع���ن �لط���رف �الآخر �ملتعاقد معها، يكون عقد� �إد�ريا يخ�ض���ع الخت�ضا�س �لق�ضاء �الإد�ري، و�إال كان عقد عاديا تخ�ضع 
في���ه جه���ة �الإد�رة ملحاك���م �لق�ض���اء �لع���ام. �نظ���ر د. �ضليم���ان �لطم���اوي: " �الأ�ض����س �لعامة للعق���ود �الإد�ري���ة، د�ر �لفكر 

�لعربي، �لقاهرة ))20، �س )8).
)44) م���ن �الأح���كام �لق�ضائي���ة �ملقارن���ة يف ه���ذ� �خل�ضو����س م���ا �ضدر عن حمكم���ة �ال�ضتئن���اف �لتجارية باملغ���رب، �إذ جاء يف 
حيثياتها: "ومن حيث �لثابت فقها وق�ضاء �نه لكي يعتر �لعقد �إد�ريا يتعني �أن يتعلق بت�ضيري مرفق عام يف �جلانب 
�خلا����س ب�ضم���ان �أد�ء �خلدم���ة �ملوكلة �إليه. وحيث �إن �لعقد مو�ضوع �لدعوى �حلالية ال يتعلق بت�ضيري مرفق �ل�ضكك 
احلديدية وفق املهام التي اأ�ش�س من اجلها والتي هي اإن�شاء وا�شتغالل و�شيانة خطوط ال�شكة احلديدية وما يتطلبه 
�شري عمليات النقل بوا�شطتها، وان ال�شروط امل�شمنة يف العقد املذكور لي�س من �شانها اأن تغري من طبيعته القانونية 
كعق���د خا����س، مار�ض���ت �الإد�رة ن�ضاطها يف ظل قو�عد �لقانون �خلا�س، وموؤدى ذلك �أن �لعقد مو�ضوع �لنز�ع لي�س من 
�خت�ضا����س �ملحكم���ة �الإد�رية لعدم تعلقه بت�ضيري مرفق عام، و�حلكم �مل�ضتاأنف ملا �ضار على خالف ذلك، فانه مل يجعل 
ملا ق�شى به الأ�شا�س القانوين ال�شليم مما يتعن معه اإلغاوؤه واحلكم من جديد باخت�شا�س املحكمة التجارية مبكنا�س 
نوعي���ا للب���ت يف �لن���ز�ع". �نظر ق���ر�ر حمكمة �ال�ضتئن���اف �لتجارية بفا�س رق���م " 50"  �ل�ضادر بتاري���خ   8)-)2006-0، 

ملف عدد )59)-05
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لاأعمال التجارية، �س���واء كانت اأعمال اأ�سلية اأو تبعية. ويختلف هذا الخت�سا�ص عن 
�سابقه يف اأن الدعاوى التي تنظرها املحكمة التجارية يف هذه الفقرة تكون مقامة من غر 
التجار على التجار. اأي لي�ص بني طرفني مكت�س���بني لل�س���فة التجارية ح�سب مقت�سيات 

النظام التجاري، وهو ما يطلق عليها الفقه الدعاوي املختلطة.
فالدع���اوى املختلط���ة )Actes Mixtes( ه���ي الدع���اوى التي يقيمها �س���خ�ص غر تاجر 
عن عمل يعترب مدنياً بالن�س���بة له وجتارياً بالن�س���بة للطرف الآخ���ر )التاجر(. ومثال ذلك 
الدعاوي التي تقام من مالك العقار �س���د التاجر لعدم �س���داده اأجرة املكان املقام عليه 
املحل التجاري، ودعوى امل�س���افرين �س���د �رشكات النقل، ودعوى الغر �س���د املكاتب 
التي حترتف تقدمي اخلدمات للجمهور نظر اأجر، كمكاتب ال�س���ياحة وحت�سيل الديون، 

والتخلي�ص اجلمركي، وال�ستقدام، والتعقيب، ومكاتب الإعانات، ونحو ذلك. 
وتخت����ص املحاك���م التجارية بالنزاع النا�س���ئ عن العمل املختلط  �س���واء كان يعترب 
بالن�سبة للتاجر عمًا جتارياً اأ�سلياً اأو عمل جتارياً بالتبعية. ومن اأمثلة العمل املختلط الذي 
يعترب بالن�سبة للتاجر عمًا جتارياً اأ�سلياً تعاقد التاجر على �رشاء حم�سول اأحد املزارعني 
لأجل بيعه بربح. فاإذا مل يف التاجر ب�س���داد كامل الثمن، فهنا ي�س���تطيع املزارع اأن يقيم 

الدعوي الق�سائية �سد التاجر اأمام املحكمة التجارية)45(.
وم���ن اأمثلة العمل املختلط الذي يعترب بالن�س���بة للتاجر عم���ًا جتارياً بالتبعية، دعاوى 
مالك العقار �سد التاجر ب�سبب عدم �سداده القيمة الإيجارية لوحدة �سكنية ي�ستخدمها 
لأغرا�ص جتارته، ودعوى مالك ال�س���حيفة �س���د التاجر ملطالبته ب�سداد ما تبقى من قيمة 
اإعان يتعلق بالرتويج لب�سائعه. وكذلك دعاوى تعوي�ص الغر �سد التاجر عن الأخطاء 

)45)  د. �ضعيد يحيى – �ملرجع �ل�ضابق – �س 64، د. �كثم �خلولى – �ملرجع �ل�ضابق – �س 5). 
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التي تقع من عماله اأو تابعيه اأثناء تاأدية اأعمالهم، اأو عن الأ�رشار التي ت�س���ببها الأ�س���ياء 
اململوكة له كالآلت واملعدات التي ي�ستخدمها يف �سوؤون جتارته. 

اأما اإذا كانت الدعوى املرفوعة على التاجر يف العمل املختلط ل متت لن�ساطه التجاري 
ب�س���لة، فا تخت�ص املحاكم التجارية بها. ومثال ذلك الدعوى التي يرفعها مالك العقار 

�سد التاجر لعدم الوفاء باأجرة م�سكنه.  
وت�س���تمد املحاكم التجارية اخت�سا�سها الق�س���ائي يف العمل التجاري املختلط وفقاً 
لقاعدة ان املدعي يتبع حمكمة املدعى عليه، مبعنى اإذا كان العمل مدنياً بالن�سبة للمدعي 
وجتاريا بالن�س���بة للمدعى عليه )اأ�س���لي كان اأو تبعي( فاإن الخت�سا�ص يكون للمحاكم 
التجارية التي يقع يف دائرتها ن�ض���اط التاجر. اأما اإذا كان العمل جتاريا بالن�ض���بة للمدعي 
ومدنيا بالن�سبة للمدعى عليه فاإن الخت�سا�ص يكون للمحكمة العامة. وتطبيقا لذلك اإذا 
ا�سرتى �سخ�ص �سيارة من تاجر ل�ستعماله ال�سخ�سي واكت�سف اأن بها عيوب ج�سيمة فاإنه 
يقوم برفع دعوى ال�رشر اأمام املحاكم التجارية، بينما لو اأراد التاجر خما�سمة امل�سرتي 

لعدم �سداده ما تبقى من ثمن ال�سيارة، فاإنه يقيم الدعوى اأمام املحاكم العامة)46(.
وغني عن البيان اإذا كان الطرف الآخر يف العمل املختلط جهة حكومية، فا تخت�ص 
املحاكم التجارية بالنزاع النا�س���ئ عنه، تطبيقاً ملا ن�ص عليه نظام ديوان املظامل من جعل 
العقود التي تكون اجلهات احلكومية طرفا فيها من اخت�سا�س���ه ب�رشف النظر عن طبيعة 
)46) عك����س ذل���ك ��ضتق���ر ق�ضاء �لكثري م���ن �لدول على �نه �إذ� كان �لعمل بالن�ضبة للمدع���ي مدنيا وبالن�ضبة للمدعي عليه 
جتاريا جاز رفع �لدعوى �أمام �ملحكمة �لتجارية �أو �ملحكمة �ملدنية )�لعامة) بح�ضب �ختيار �ملدعي. �أما �إذ� كان �لعمل 
جتاريا بالن�ضبة للمدعي ومدنيا بالن�ضبة للمدعي عليه وجب رفع �لدعوى �أمام �ملحكمة �ملدنية. وتطبيقا لذلك حكم 
�لق�ضاء �لفرن�ضي باأنه �إذ� قام �لتاجر برهن �ملحل �لتجاري لغري تاجر ومل يف بالدين، فاإن �لد�ئن �ملرتهن ي�ضتطيع 
خما�ضمة �لتاجر �أمام �ملحكمة �لتجارية �أو �أمام �ملحكمة �لعامة. ويرر �لق�ضاء هذ� �خلروج عن �لقو�عد �لعامة على 
�أ�ضا����س �أن غ���ري �لتاجر مل ياألف �اللتجاء �إل���ى �لق�ضاء �لتجاري، �أما �لطرف �الآخر �لذي يكون �لعمل جتاريا بالن�ضبة 

له - فهو عادة ما يلجاأ �إلى �ملحاكم �ملدنية يف كل ما ال مي�س حياته �لتجارية. 
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العقد. وعلى ذلك اإذا تعاقدت جهة حكومية مع تاجر، اأو �رشكة مقاولت جتارية لتنفيذ 
اإن�س���اء مبنى، اأو ترميمه، اأو اإن�س���اء ج�رش، اأو كوبري، اأو نفق، ونحو ذلك، وثار بينهما 

نزاع، فانه يكون من اخت�سا�ص املحاكم الإدارية دون غرها)47(. 
 

املطلب الثالث
املنازعات التي حتدث بني ال�شركاء يف ال�شركات

تخت�ص املحاكم التجارية ثالثاً بنظر املنازعات التي حتدث بني ال�رشكاء يف ال�رشكات.  
ورغ���م اأن الن�ص قد اأطلق لفظ ال�رشكات اإل اأن املق�س���ود به���ا ال�رشكات التجارية دون 
ال�رشكات املهنية، لأن الأولى هي التي تزاول الأعمال التجارية دون الثانية. وعلى ذلك 
تخرج منازعات ال�رشكاء يف ال�رشكات املهنية ك�رشكات املحاماة وغرها من اخت�سا�ص 
املحاكم التجارية، وتدخل يف اخت�س���ا�ص املحاكم العامة، لعدم اكت�ساب ال�رشكاء فيها 

اأو ال�رشكة ذاتها ال�سفة التجارية)48(.
ويجب اأن ينح�رش النزاع بني ال�رشكاء اأنف�سهم، �سواًء كانوا مكت�سبني ل�سفة التاجر 

)47) وتطبيق���ا لذل���ك حك���م دي���و�ن �ملظ���امل باخت�ضا�ض���ه بالف�ضل يف �لن���ز�ع �لنا�ض���ئ بني وز�رة �لدف���اع و�إح���دى �ملوؤ�ض�ضات 
�لتجارية. فق�ضى باإلز�م �لقو�ت �جلوية �مللكية �ل�ضعودية باأن تدفع للموؤ�ض�ضة �لتجارية قيمة �الأدو�ت �لريا�ضية �لتي 
تعاقدت على توريدها و�لبالغة خم�ضة ع�ضر �ألًفا وت�ضعمائة وع�ضرة رياالت )0)59)) وذلك بعد �أن �أقرت �ملدعى عليها 
با�ضت���الم �لفو�ت���ري �مل�ضتملة على مطالبة �ملدعية باملبلغ حمل �لدع���وى. �نظر �لق�ضية رقم  7)0)/)/ق لعام 426)ه�. 

و�ملوؤيد �حلكم فيها من هيئة �لتدقيق. من�ضورة يف جمموعة �الأحكام و�ملبادئ �الإد�رية لعام )427)ه�). 
)48) ح���دد نظ���ام �ل�ض���ركات �لتجاري���ة �ل�ضع���ودي �ل�ضادر باملر�ضوم �مللك���ي رقم م/ 6 وتاري���خ 22/)/ 85))ه� �أن���و�ع �ل�ضركات 
�لتي تكت�ضب �ل�ضفة �لتجارية وهي:�ضركات �الأ�ضخا�س: وتتمثل يف �ضركات �لت�ضامن و�لتو�ضية �لب�ضيطة و�ملحا�ضة.

       �ضركات �الأمو�ل: وتتمثل يف �ضركات �مل�ضاهمة و�ضركات �لتو�ضية باالأ�ضهم.
       �ل�ضركات �ملختلطة: وتتمثل يف �ل�ضركات ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة.

       �ل�ضركات ذ�ت �لطبيعة �خلا�ضة: �ل�ضركات �لتعاونية - �ل�ضركات ذ�ت ر�أ�س �ملال �لقابل للتغيري.
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اأم غر مكت�سبني لها)49(. ومن ثم يخرج عن اخت�سا�ص املحاكم التجارية الدعاوي التى 
تك���ون بني ال�رشكاء والغر، كالدعوى التي يقيمها ال�رشيك �س���د �س���خ�ص اأجنبي عن 
ال�رشك���ة، ولو كان �رشيكاً يف �رشكة جتارية اأخ���رى، اإل اإذا كان الطرفان تاجرين وتعلق 
النزاع بعمل جتاري بينهما. كما ل تخت�ص املحاكم التجارية بدعوى الدائن ال�سخ�س���ي 
لأح���د ال�رشكاء، لأنه ل يخت�س���م ال�رشكة التجارية يف هذه احلالة، واإمنا يخت�س���م اأحد 

ال�رشكاء فيها عن دين ل يتعلق بال�رشكة واإمنا بال�رشيك نف�سه)50(.  
كما يجب اأن يكون النزاع بني ال�رشكاء من�سبا على اأعمال ال�رشكة بدءا من تاأ�سي�سها اإلى غاية 
ت�س���فيتها. وتبعا لذلك، يخرج عن الخت�س���ا�ص النوعي للمحاكم التجارية البت يف املنازعات 

النا�سئة عن العاقات ال�سخ�سية بني ال�رشكاء، لأن النزاع يكون اأجنبيا عن ال�رشكة)51(.

)49) ال يكت�ض���ب كاف���ة �ل�ضركاء يف �ل�ضركات �لتجارية �ل�ضفة �لتجارية، فهن���اك �ضركاء يكت�ضبون �ل�ضفة �لتجارية، وهناك 
�ضركاء ال يكت�ضبون هذه �ل�ضفة بالرغم من �أنهم منخرطون يف �ضركة جتارية. �إذ يكت�ضب �ل�ضريك يف كل من �ضركات 
�لت�ضام���ن، و�ل�ضري���ك �ملت�ضام���ن يف �ضركة �لتو�ضية �لب�ضيط���ة، وكذ� �ل�ضريك �ملت�ضامن يف �ضرك���ة �لتو�ضية باالأ�ضهم، 
�ضف���ة �لتاج���ر عند دخوله ك�ضريك يف هذه �ل�ضركات. ذل���ك �أن �مل�ضوؤولية �ل�ضخ�ضية و�ملطلقة لل�ضريك عن ديون 
ه���ذه �ل�ض���ركات جتعل���ه يتاأثر مبا�ضرة باالأعمال �لتي تقوم بها، �الأمر �لذي يقت�ضي �أن يكون �ل�ضريك �أهال 
ملمار�ضة هذه  �الأعمال �لتجارية�ضاأنه �ضاأن �لتاجر �لذي ميار�س ن�ضاطه ب�ضورة م�ضتقلة وحل�ضابه �خلا�س. 
وعلى خالف ذلك، فاإن �ل�ضريك �ملو�ضي يف �ضركة �لتو�ضية �لب�ضيطة �أو �ضركة �لتو�ضية باالأ�ضهم، و�ل�ضريك يف �ضركة 
�مل�ضاهمة و�ل�ضركة ذ�ت �مل�ضوؤولية �ملحدودة، ال يكت�ضب �ل�ضفة �لتجارية ملجرد دخوله ك�ضريك يف �إحدى هذه �ل�ضركات.

)50) وم���ن اأمثل���ة ذلك الدعوى التي يقيمها الغري �شد ال�شريك ملطالبته ب�شداد ثمن �شراء اأجهزة كهربائية اأو الكرتونية 
ملنزل���ه. وم���ع ذل���ك يت�ض���ور �خت�ضا����س �ملحكمة �لتجاري���ة باملنازع���ات �لتي تقع ب���ني �ل�ض���ركاء و�لغ���ري، �إذ� كان �لد�ئن 
�ل�ضخ�ض���ي لل�ضري���ك يطالب باالأرب���اح �مل�ضتحقة لالأخري من ميز�نية �ل�ضركة. �إذ يخت�ض���م �لغري هنا �ل�ضركة  بطريق 
�لدع���وى غ���ري �ملبا�ض���رة. ويف ذلك تن�س �ملادة 6 من نظام �ل�ضركات على �نه ال يج���وز للد�ئن �ل�ضخ�ضي الأحد �ل�ضركاء 
�أن يتقا�ض���ي حق���ه م���ن ح�ضة مدينه يف ر�أ�س مال �ل�ضركة و�إمنا يجوز له �أن يتقا�ضي حقه من ن�ضيب �ملدين �ملذكور يف 

�الأرباح وفقا مليز�نية �ل�ضركة....".
))5) ��ضتبع���د �لق�ض���اء �لفرن�ض���ي م���ن �خت�ضا�س �ملحاك���م �لتجارية �ملنازعات �ملتعلق���ة بانتقال �الأ�ضهم بني �ل�ض���ركاء �إال �إذ� 
كان �نتق���ال �حل�ض����س و�الأ�ضه���م من �ضاأنه �أن يوؤثر عل���ى ت�ضيري �ل�ضركة �أو مر�قبتها، فاإن �لن���ز�ع يكون من �خت�ضا�س 
�ملحاك���م �لتجاري���ة. �نظر حك���م �لنف�س �لفرن�ضي )�لد�ئرة �لتجارية) �ضادر يف )) يولي���ة 988)، من�ضور يف د�لوز ل�ضنة 

988)، �س 7).
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و�سوف ن�س���تعر�ص �س���ور املنازعات التي ميكن اأن تثور بني ال�رشكاء خال املراحل 
املختلفة لل�رشكة. 

 )اأ( املنازعات بي ال�صركاء يف مرحلة تاأ�صي�ص ال�صركة:
تخت����ص املحاك���م التجارية باملنازعات الت���ي ميكن اأن تثور بني ال����رشكاء يف مرحلة 
تاأ�س���ي�ص ال�رشك���ة. ذلك اأن هذه املرحلة تدخل يف اإطار الأعمال التح�س���رية ملمار�س���ة 
الن�ضاط التجاري لل�رشكة، ولأن طبيعة املنازعات التي تثور بينهم يف هذه املرحلة تتعلق 

ببنود عقد ال�رشكة الذي يهدف بالأ�سل اإلى تاأ�سي�ص �رشكة جتارية.
وم���ن اأمثلة املنازع���ات التي ميكن اأن تثور خال مرحلة التاأ�س���ي�ص: ع���دم قيام اأحد 
ال�رشكاء يف ال�رشكة ذات امل�س���وؤولية املحدودة باأداء كامل ح�س���ته، مما يعرقل تاأ�س���ي�ص 
ال�رشكة. ذلك اأن املادة 162 من نظام  ال�رشكات التجارية ت�ض���رتط ل�ض���حة التاأ�ض���ي�ص 
اأن يتم دفع جمموع مبالغ احل�س����ص النقدي���ة اأو العينية التي قد تعهد ال�رشكاء بتقدميها 
لل�رشك���ة)52(. كما تخت�ص املحاك���م التجارية بالدعوى التي يرفعها املكتتبني ل�س���رتداد 
املبالغ التي دفعوها، اأو احل�س�ص العينية التي قدموها، وذلك اإذا ما ف�سل م�رشوع تاأ�سي�ص 

ال�رشكة)53(.
)ب( املنازعات بي ال�صركاء اأثناء قيام ال�صركة:

تخت����ص املحاك���م التجاري���ة باملنازعات التي ميك���ن اأن تثور بني ال����رشكاء اأثناء قيام 

)52) وجاء ن�س �ملادة �ملذكورة على �لنحو �لتايل: "ال توؤ�ض�س �ل�ضركة ب�ضفة نهائية �إال �إذ� وزعت جميع �حل�ض�س �لنقدية 
و�حل�ض�س �لعينية على جميع �ل�ضركاء ومت �لوفاء �لكامل بها ". 

))5) تن�س �لفقرة �الأخرية من �ملادة 64 من نظام �ل�ضركات على �إنه "�إذ� مل يتم تاأ�ضي�س �ل�ضركة على �لنحو �ملبني يف هذ� 
النظام، كان للمكتتبن اأن ي�شرتدوا املبالغ التي دفعوها اأو احل�ش�س العينية التي قدموها، وكان املوؤ�ش�شون م�شئولن 
بالت�ضام���ن ع���ن �لوفاء بهذ� �اللت���ز�م، وعن �لتعوي�س عند �القت�ضاء، وكذلك يتحمل �مل�ضئولني جميع �مل�ضاريف �لتي 
�أنفق���ت يف تاأ�ضي����س �ل�ضرك���ة، ويكونون م�ضئول���ني بالت�ضامن يف مو�جهة �لغ���ري عن �الأفعال و�لت�ضرف���ات �لتي �ضدرت 

منهم اأثناء فرتة التاأ�شي�س". 



152153  العدد |66| ذو القعدة  1435هـ

ال�رشكة، اأي عند مزاولة ن�ساطها التجاري. ومن اأمثلة هذه املنازعات: اختاف ال�رشكاء 
حول توزيع الأرباح واخل�س���ائر، النزاع بني ال�رشكاء حول تخفي�ص اأو زيادة راأ�ص مال 
ال�رشك���ة، النزاع بني ال�رشكاء ب�س���بب قيام اأحد ال�رشكاء بالت����رشف يف بع�ص اأموال 
ال�رشكة دون تقدمي ك�س���ف ح�س���اب، النزاع بني ال�رشكاء ب�س���اأن طلب ت�سفية ال�رشكة 
وحلها، النزاع بني ال����رشكاء ومدير ال�رشكة حول تنفيذ اأغرا�ص ال�رشكة اأو اإدارتها، اأو 
ب�س���بب قيامه بالتعاقد حل�س���ابه اخلا�ص مع ال�رشكة دون احل�سول على اإذن خا�ص منهم، 
اأو ملمار�ضته ن�ض���اطا من نوع ن�ضاط ال�رشكة دون احل�ضول على موافقتهم جميعا، مبا يف 
ذل���ك دعوى املطالبة بعزله اإذا كان معينا يف عقد ال�رشكة)54(،  واأي�س���اً دعاوى التعوي�ص 
عن الأ�رشار التي تلحقهم من جراء خمالفة �رشوط عقد ال�رشكة، اأو ب�ض���بب ما ي�ضدر 
عنه من اأخطاء يف اأداء عمله.  كما تخت�ص املحاكم التجارية بالنزاع بني اأع�ساء جمل�ص 
اإدارة �رشكات امل�س���اهمة اأو التو�س���ية بالأ�س���هم فيما يتعلق باإدارة ال�رشكة، وباجلملة اأي 
خاف اآخر ب���ني ال�رشكاء، اأو بينهم وبني مدير ال�رشكة يهدد ا�س���تمرارها، ويتعذر حله 

ب�سورة ودية.
)ج( املنازعات بي ال�صركاء اأثناء مرحلة ت�صفية ال�صركة: 

تخت����ص اأخ���راً املحاكم التجاري���ة باملنازعات الت���ي ميكن اأن تثور ب���ني ال�رشكاء يف 
مرحلة ت�سفية ال�رشكة. ومن ذلك النزاع بني ال�رشكاء حول تعيني امل�سفي الذي يتولى 
تق�س���يم موجودات ال�رشكة، اأو النزاع حول الأجر امل�س���تحق له، اأو الطعن يف قراراته 
بالن�س���بة لت�س���وية حقوق ال�رشكاء، اأو النزاع حول الت����رشف يف اأموال ال�رشكة وهي 

)54) ن�ضت �ملادة )) من نظام �ل�ضركات على �خت�ضا�س �ملحكمة �لتجارية بهذه �مل�ضالة بقولها: "�إذ� كان �ملدير �ضريكاً معيًنا 
يف عق���د �ل�ضرك���ة ف���ال يجوز عزله �إال بقر�ر ي�ض���در من  هيئة ح�ضم �ملنازعات �لتجارية )�ملحكم���ة �لتجارية)، بناء على 

طلب اأغلبية ال�شركاء وب�شرط  وجود م�شوغ �شرعي".
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حتت الت�س���فية، اأو رهن اأموالها اأو موجوداتها. كما تخت�ص املحاكم التجارية بالدعاوى 
املرفوعة �سد امل�سفي ب�س���بب اأعمال الت�سفية، كاخلطاأ يف جرد اأ�سولها، اأو قيامه باإبراء 
احد املدينني من الدين امل�س���تحق عليه لل�رشكة، اأو ب�سبب قيامه بعمل جديد مل تبا�رشه 
ال�رشك���ة، ومل يكن لزما لإمتام اأعمال �س���بق لل�رشكة البدء فيه���ا. كما تخت�ص املحاكم 

التجارية اأي�سا بدعوى عزل امل�سفي لإهماله يف اجناز اأعمال الت�سفية. 
وياح���ظ اإذا كان ن�ص الفقرة )ج( من املادة 35 من نظام املرافعات ال�رشعية قد ق�رش 
اخت�س���ا�ص املحاكم التجارية على املنازعات الت���ي حتدث بني ال�رشكاء يف ال�رشكة، اإل 
اأن لف���ظ  املنازعات ميتد لي�س���مل الن���زاع القائم بني اأحد ال����رشكاء يف مواجهة ال�رشكة 
ذاته���ا، وحجتنا يف ذلك اأن ال�رشكة تتكون يف الأ�س���ل من ال����رشكاء)55(. وعلى ذلك 
تخت����ص املحاكم التجارية بالدعوى التي يرفعها ال�رشيك �س���د ال�رشكة ملطالبتها بالدين 
الذي اوفاه للغر من ماله اخلا�ص، بعد اأن ثبت هذا الدين يف ذمة ال�رشكة. كما تخت�ص 
املحاكم التجارية بدعوى ال�رشيك غر املدير �س���د ال�رشكة للمطالبة بالطاع على �سر 
اأعمال ال�رشكة، وفح�ص دفاترها وم�ستنداتها، وا�ستخراج بياناً موجزاً عن حالة ال�رشكة 
املالية من واقع دفاترها وم�س���تنداتها، كما تخت�ص كذل���ك بدعوى مدير ال�رشكة ملطالبة 
ال�رشكة بالتعوي�ص عما اأ�س���ابه من �رشر نتيجة عزله يف وقت غر لئق اأو بدون م�سوغ 

�رشعي.
وقد اأيد الق�س���اء الفرن�س���ي اخت�س���ا�ص املحاكم التجارية مبثل هذه املنازعات بقبوله 

)55) ق���د ي���رى �لبع����س �أن هذ� �لتف�ضري يتجاوز حرفية و�ضياغة ن�س �لفقرة ج م���ن �ملادة 5) من نظام �ملر�فعات �ل�ضرعية 
�لت���ي ن�ض���ت عل���ى �خت�ضا�س �ملحاكم �لتجاري���ة باملنازعات �لتي تقع بني �ل�ضركاء، ولي�س بينه���م وبني �ل�ضركة. غري �أن 
مثل هذ� �لنز�ع  و�إن مل ينعقد للمحكمة �لتجارية وفقا للر�أي �ملذكور يف �ضوء ظاهر ن�س �ملادة 5)/ و ، �إال �إنه �ضيكون 
د�خ���ال  يف �خت�ضا����س �ملحكمة �لتجارية وفقا للفقرة �الأخرية من ذ�ت �مل���ادة و�لتي ذكرت �خت�ضا�س �ملحاكم �لتجارية 

باملنازعات �لتجارية �الأخرى.
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للدعوى التي يرفعها ال�رشيك امل�س���اهم �س���د ال�رشكة للمطالبة بحقه يف الإطاع على 
وثائق ال�رشكة)56(. 

ويف املقابل، تخت�ص املحاكم التجارية بالدعوى التي ترفعها ال�رشكة ذاتها �س���د اأحد 
ال����رشكاء كما لو ثبت لها قيام اأحد ال�رشكاء مبمار�س���ة اأعماًل مماثلة اأو م�س���ابهة لأعمال 

ال�رشكة، اأو قيامه بالعمل لدى �رشكة اأخرى)57(.
                      

املطلب الرابع
جميع الدعاوى واملخالفات املتعلقة بالأنظمة التجارية دون 

اإخالل باخت�شا�ص ديوان املظامل

تخت�ص املحاكم التجارية رابعا بالدعاوي واملخالفات املتعلقة بالأنظمة التجارية. ومن 
املعروف اأنه توجد اأنظمة جتارية عديدة حتكم الكثر من الأن�س���طة التجارية باململكة ورد 
الن�ص فيها على اخت�س���ا�ص حماكم ديوان املظامل باملنازعات التي تن�ساأ عن تطبيقها)58(. 
وبان�س���اخ الدوائ���ر التجارية ع���ن ديوان املظامل، فق���د انتقل الخت�س���ا�ص بنظر هذه 
املنازع���ات اإلى املحاكم التجارية. ومع ذلك يبقى الخت�س���ا�ص منعقدا لديوان املظامل 

)56) �نظر حكم �لنق�س �لفرن�ضي �ل�ضادر يف 8 يوليه 970)، من�ضور يف جملة �ل�ضركات �لفرن�ضية ل�ضنة )97)، �س ).
)57) تن����س �مل���ادة )2 م���ن نظ���ام �ل�ض���ركات على �إنه: "ال يج���وز لل�ضريك دون مو�فق���ة باقي �ل�ضركاء �أن ميار����س حل�ضابه �أو 
حل�ش���اب الغ���ري ن�شاط���اً من ن���وع ن�شاط ال�شركة، ول اأن يكون �شري���كا يف �شركة تناف�شها اإذا كانت ه���ذه ال�شركة الأخرى 
�ضركة ت�ضامن �أو �ضركة تو�ضية �أو �ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة .و�إذ� �أخل �أحد �ل�ضركاء بهذ� �اللتز�م كان لل�ضركة �أن 

تطالبه بالتعوي�س، �أو �أن تعتر �لعمليات �لتي قام بها حل�ضابه �خلا�س قد متت حل�ضاب �ل�ضركة".
)58)  �نظ���ر عل���ى �ضبي���ل �ملث���ال �مل���ادة  25 من نظام �لرهن �لتج���اري �لتي تن�س عل���ى �خت�ضا�س ديو�ن �ملظ���امل بالف�ضل يف 
�ملنازع���ات �لنا�ضئ���ة ع���ن تطبي���ق �أح���كام ه���ذ� �لنظام"، و�مل���ادة 0) من نظ���ام �لبيان���ات �لتجارية عل���ى �أن "يخت�س ديو�ن 
�ملظ���امل بالف�ض���ل يف �ملخالف���ات و�ملنازع���ات �لنا�ضئة عن تطبيق �أح���كام هذ� �لنظام"، و�ملادة 25 من نظ���ام ��ضتري�د �ملو�د 
�لكيميائي���ة و�إد�رته���ا و�لت���ي تن����س عل���ى �أن "يخت����س ديو�ن �ملظ���امل بالف�ضل يف جمي���ع �ملخالفات و�ملنازع���ات ودعاوى 

�ملطالبة بالتعوي�س، �لنا�ضئة عن تطبيق �أحكام هذ� �لنظام"، وغري ذلك من �الأنظمة �الأخرى �لتي وردت يف �ملنت.  
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)املحاك���م الإدارية( فيما يتعلق بالدعاوي واملخالف���ات التي تنطوي على منازعة اإدارية 
ذات �سلة بتطبيق تلك الأنظمة. ونظرة �رشيعة على اأهم تلك الأنظمة التجارية ن�ستطيع 

اأن نلقي ال�سوء على هذا النوع من الخت�سا�ص:
)اأ( نظ���ام العام���ات التجارية ال�س���ادر باملر�س���وم امللكي رق���م )م/21( وتاريخ 
1423/5/28ه�. فقد ن�س���ت املادة 53 من هذا النظام على اخت�س���ا�ص ديوان املظامل 
بالف�س���ل يف جميع الدعاوى املدنية واجلنائية واملنازعات النا�سئة عن تطبيق هذا النظام، 

وتوقيع اجلزاءات املقررة ملخالفة اأحكامه." 
وقد اأ�س���بح الخت�س���ا�ص منعقدا للمحاك���م التجارية بالف�س���ل يف الدعاوى املدنية 
املتعلقة بالعامة التجارية. ومثال ذلك دعوى املناف�س���ة غر امل�رشوعة التي يرفعها تاجر 
�س���د تاجر اآخر اأو �س���د الغر من جراء تزوير اأو تقليد عامته التجارية، اأو ا�س���تعمالها 
دون ترخي����ص منه. اأما فيما يتعلق باملنازعات حول قرار منح العامة التجارية، اأو اإلغاء 
ت�سجيلها، اأو �سطبها، فيكون الخت�سا�ص بنظرها للمحاكم الإدارية بدي�وان املظامل)59(.  
كم���ا اأن�ه يف ح�الة قب����ول الع�ام�ة التجارية، يكون لكل ذي م�س���لحة العرتا�ص على 
قبول ت�سجيلها اأمام ديوان املظامل خال 90 يوما من تاريخ �سهرها كما ن�ست على ذلك 

املادة 15 من النظام املذكور.
 )ب( نظ���ام الأ�س���ماء التجاري���ة ال�س���ادر باملر�س���وم امللك���ي رق���م م/15 وتاريخ 
1420/8/12ه�. فقد ن�س���ت املادة 18 من هذا النظام على اخت�س���ا�ص ديوان املظامل 
بالف�س���ل يف جميع الدعاوي واملنازعات النا�س���ئة عن تطبيقه. وقد اأ�سبح الخت�سا�ص 
)59) �أو�ضح���ت �مل���ادة )) م���ن نظ���ام �لعالمات �لتجارية �نه يف حالة رف����س ت�ضجيل �لعالمة �لتجاري���ة كان ل�ضاحب �ل�ضاأن 
�لتظل���م م���ن ذلك �لرف�س لوزير �لتجارة و�ل�ضناعة خالل 60 يوم من تاريخ �إبالغه به، ويخطر �ملتظلم بقر�ر �لوزير 
كتاب���ة، و�إذ� م���ا كان ه���ذ� �لقر�ر �ض���ادر� برف�س �لتظلم ، كان ل�ضاحب �ل�ضاأن حق �لطعن فيه  �أمام ديو�ن �ملظامل خالل 

0) يوما من تاريخ �إبالغه به.
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للمحاكم التجارية بنظر هذه الدعاوي. ومن اأمثلة ذلك: دعوى الغر �سد كل من ال�سلف 
واخلل���ف عن تنفيذ اللتزامات التي ترتبت حتت ال�س���م التجاري، ودعوى م�س���وؤولية 
اخلل���ف عن تنفيذ التزامات ال�س���لف)60(، كذلك دعوى الغ���ر للمطالبة بالتعوي�ص عن 
ا�س���تعمال ال�سم التجاري من �ساحبه ب�س���ورة تخالف النظام اإن ترتب عن ذلك �رشر 

حلق بهم)61(.
اأما فيما يتعلق بالطعون يف قرارات اللجنة التي تخت�ص بتوقيع العقوبات عن خمالفة 
اأحكام نظام الأ�سماء التجارية فا �ساأن للمحكمة التجارية بهذه الطعون، اإذ يتعني على 
اأ�س���حاب ال�س���اأن العرتا�ص على تلك القرارات اأمام ديوان املظامل خال ثاثني يوماً 

من تاريخ اإباغهم بها)62(.
)ج( نظام املناف�س���ة ال�سادر باملر�س���وم امللكي رقم م/25 وتاريخ 1425/5/4ه�. 
فق���د ن�س���ت املادة 18 من هذا النظام عل���ى اأنه يجوز لأي �س���خ�ص طبيعي اأو اعتباري 
يلحق���ه �رشر ناجت عن ممار�س���ات حمظورة مبوجب اأحكام هذا النظ���ام، التقدم بطلب 

التعوي�ص اأمام الق�ساء املخت�ص. 

)60) تن����س �مل���ادة 9 م���ن نظام �الأ�ضماء �لتجارية على �أن من �آل �إلي���ه ��ضم جتاري تبعاً ملحل جتاري يخلف �ضلفه يف �حلقوق 
و�اللتز�م���ات �لت���ي �ضب���ق �أن ترّتبت حتت هذ� �ال�ضم، ومع ذلك يبقى �ل�ضلف م�ضئ���واًل بالت�ضامن مع �خللف عن تنفيذ 

هذه �اللتز�مات ...".
))6) تن�س �ملادة )) من نظام �الأ�ضماء �لتجارية على �إنه �إذ� ��ضتعمل �ال�ضم �لتجاري غري �ضاحبه �أو ��ضتعمله �ضاحبه على 
�ضورة ُتخالف �لنظام، جاز لذوي �ل�ضاأن �أن يطلبو� من وزير �لتجارة منع ��ضتعماله �أو �ضطبه، �إذ� كان ُمقّيد�ً يف �ل�ضجل 

�لتجاري. كما يجوز لهم �للجوء �إلى ديو�ن �ملظامل )�ملحكمة �لتجارية) للمطالبة بالتعوي�س، �إن كان له حمل".
)62) تن����س �مل���ادة 25 م���ن ُ�لالئح���ة �لتنفيذية من نظام �الأ�ضم���اء �لتجارية على �أن ت�ضّكل بقر�ر من وزي���ر �لتجارة جلنُة �أو 
�أك���رث تخت����سّ بالتحقي���ق يف خُمالف���ات هذ� �لنظام و�لق���ر�ر�ت �ل�ضادرة تنفيذ�ً ل���ه وتوقيع �لعقوب���ات. وتن�س �ملادة 26 
م���ن نف����س الالئح���ة على اإخطار اأ�شحاب ال�ش���اأن بقرارات اللجنة كتابياً ولكل منهم العرتا����س على القرار اأمام وزير 
�لتجارة خالل ثالثني يوماً من تاريخ �إبالغه به، وله �لتظّلم من قر�ر �لوزير �أمام ديو�ن �ملظامل خالل ثالثني يوماً 

من تاريخ �إبالغه به".
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ويق�س���د بالق�ساء املخت�ص يف مفهوم هذه املادة املحاكم التجارية باململكة، باعتبارها 
املن���وط بها النظر يف الدع�اوي املتعلقة بالأنظمة التج�ارية ومنها نظ�ام املناف�ض���ة. وعلى 
ذلك ينعق�د الخت�سا�ص للمحاكم التج�ارية بنظ�ر دع�اوى التعوي��ص الت�ي يرفعها الغر 
من اأ�س���خ�ا�ص طبيعيني اأو اعتباريني �سد اأ�سحاب املمار�س���ات املحظورة كاملمار�سات 

الحتكارية وغرها)63(.
اأما فيما يتعلق بالقرارات ال�سادرة عن جلنة الف�سل يف خمالفات نظام املناف�سة، وهي 
اللجنة التي يتولى جمل�ص حماية املناف�س���ة ت�س���كيلها، فيت���م العرتا�ص على القرارات 
ال�سادرة منها اأمام ديوان املظامل خال �ستني يوما من تاريخ اإباغ املخالف بالقرار)64(. 
)د( نظ���ام مكافحة الغ�ص التجاري ال�س���ادر باملر�س���وم امللكي رق���م م/ 19وتاريخ 
1429/4/23ه�. فقد ن�س���ت املادة 13 من هذا النظام على اخت�س���ا�ص ديوان املظامل 
بالف�سل يف جميع املخالفات واملنازعات ودعاوي املطالبة بالتعوي�ص النا�سئة عن تطبيق 

اأحكامه. 
))6) عدد نظام �ملناف�ضة �ملمار�ضات �ملحظورة يف �ملادة �لر�بعة وخ�س منها ما يلي:

)- �لتحك���م يف �أ�ضع���ار �ل�ضل���ع و�خلدم���ات �ملعدة للبي���ع بالزيادة �أو �خلف����س، �أو �لتثبيت، �أو باأي �ضورة �أخ���رى ت�ضر �ملناف�ضة 
�مل�ضروعة.

2- �حل���د م���ن حري���ة تدفق �ل�ضلع و�خلدمات �إلى �ل�ضو�ق �أو �إخر�جها منها ب�ضف���ة كلية �أو جزئية، وذلك من خلل �إخفائها، 
�أو تخزينها دون وجه حق، �أو �المتناع عن �لتعامل فيها.

)-  �فتع���ال وف���ره مفاجئ���ة يف �ل�ضل���ع و�خلدم���ات بحيث ي���وؤدي تد�ولها �إلى �ضعر غ���ري حقيقي، يوؤثر يف باق���ي �ملتعاملني يف 
�ل�ضوق.

 4- منع �أي من�ضاأة من ��ضتخد�م حقها يف دخول �ل�ضوق �أو �خلروج منه �أو عرقلة ذلك يف �أي وقت .
 5- حجب �ل�ضلع و�خلدمات �ملتاحة يف �ل�ضوق ب�ضفة كلية �أو جزئية عن من�ضاأة �أو من�ضاآت معينة .

 6- تق�ضيم �ل�ضو�ق لبيع �أو �ضر�ء �ل�ضلع و�خلدمات �أو تخ�ضي�ضها.
 7- �لتاأث���ري يف �ل�ضع���ر �لطبيع���ي لعرو����س بي���ع �ل�ضل���ع و�خلدم���ات �أو �ضر�ئه���ا �أو توريده���ا �ض���و�ء يف �ملناف�ض���ات �أو �ملز�يد�ت 

�حلكومية �أو غري �حلكومية.
 8- جتميد عمليات �لت�ضنيع و�لتطوير و�لتوزيع و�لت�ضويق وجميع �أوجه �ال�ضتثمار �الأخرى، �أو �حلد من ذلك.

)64) �ملادة 5)/) من نظام �ملناف�ضة.
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وقد اأ�سبح الخت�سا�ص منعقدا للمحاكم التجارية بنظر دعاوى التعوي�ص التي يرفعها 
الأ�س���خا�ص الطبيعيني اأو العتباريني عن الأ�رشار الفعلية التي تلحق بهم ب�سبب الغ�ص 
يف ال�س���لع واملنتجات. ومن ذلك تغير املنتج اأو تعديله، اأو العبث يف البيانات املتعلقة 
مب�سدره، اأو قدره �سواء يف الوزن، اأو الكيل، اأو املقا�ص، اأو العدد، اأو تاريخ �ساحيته، 

اأو عدم مطابقته للموا�سفات القيا�سية املعتمدة، اأو اأي من بنودها)65(. 
اأما فيما يتعلق بالقرارات التي ت�س���در باإغاق املحل التجاري ب�سبب ارتكاب التاجر 
لإحدى جرائم الغ�ص التجاري فيتم التظلم منها اأمام املحاكم الإدارية بديوان املظامل. 

)ه����( نظ���ام ال�س���جل التج���اري ال�س���ادر باملر�س���وم امللك���ي رق���م م/1 وتاري���خ 
1416/2/12ه�.

تخت�ص املحاك����م التجارية بتطبيق اأحكام نظام ال�س����جل التج����اري يف املنازعات 
التي تثور بني التجار والغر ب�س����اأن البيانات املقيدة بال�س����جل. اإذ تف�سل املحكمة يف 
دعاوي التعوي�ص التي يرفعها الغر ا�ستنادا اإلى املناف�سة غر امل�رشوعة من جراء تقدمي  
التاجر )اأو ال�رشكة التجارية( بيانات كاذبة وغر �سحيحة عن مركزه املايل اأو ن�ساطه 
التجاري الوارد يف ال�س����جل. كما تخت�ص املحكمة بتطبيق اأحكام ال�س����جل التجاري 
ب�س����اأن املنازعات التي ت�س����تند حلجي����ة البيانات املقي����دة به وفقا للم����ادة 13 من نظام 

)65) ن�ضت �ملادة 22 من نظام مكافحة �لغ�س �لتجاري على ما يلي: "مع عدم �الإخالل بحق من �أ�ضابه �ضرر يف �لتعوي�س 
نتيج���ة �رت���كاب �إحدى �ملخالف���ات �ملن�ضو�س عليها يف هذ� �لنظام، يلتزم �ملخالف ب�ضح���ب �ملنتج �ملغ�ضو�س و�إعادة قيمته 
اإل���ى امل�ش���رتي وذل���ك وف���ق ال�ش���روط والإج���راءات التي حتدده���ا الالئحة" .وق���د بينت �مل���ادة 6 من �لالئح���ة �ملذكورة 
�إن���ه �إذ� مل يق���م �مل�ضن���ع �أو �لوكي���ل �ملحلي با�ضتدعاء �ملنتج وفق���اً الأحكام �ملادتني �لثالثة و�لر�بع���ة من �لالئحة ينطبق 
بح���ق �لوكي���ل �ملحل���ي و�ل�ضركة �ل�ضانعة �ملحلي���ة للمنتج �لعقوبات �ل���و�ردة يف نظام مكافحة �لغ����س �لتجاري والئحته 
�لتنفيذي���ة .........  دون �الإخ���الل بح���ق �ملت�ض���رر يف �لتعوي����س عن �الأ�ض���ر�ر �لفعلية �لتي حلقت به م���ن �إجر�ء ذلك 

�لعيب يف �ملنتج" .   
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ال�س����جل)66(. ومن اأمثلة ه����ذه املنازعات الدعاوي التي يرفعه����ا الغر مطالبا ال�رشكة 
بتنفيذ التزاماتها التعاقدية عن عقود اأبرمها مدير ال�رشكة ال�سابق بعد عزله. اإذ تف�سل 
املحكمة يف هذا النزاع يف �س����وء �س����هر هذا التعديل من عدمه. حيث تٌلزم ال�رشكة 
بتلك العقود اإذا اغفلت �س����هر ع����زل املدير، وذلك باعتبار هذا ال�س����هر من البيانات 

اجلوهرية واجبة القيد يف ال�سجل لاحتجاج بها على الغر)67(.

 اأما فيما يتعلق بالقرارات ال�س���ادرة عن ادارة ال�سجل التجاري، ك�سطب قيد التاجر 

مث���ا، اأو عدم اتخاذ قرار كان من الواجب على ال�س���جل اتخاذه، فهي قرارات اإدارية 

يجوز التظلم منها اأمام ديوان املظامل وفقا للمادة 18 من هذا النظام)68(.

ه���ذا وياحظ يف الدعاوى واملخالفات ال�س���ابقة اإنه اإذا تعل���ق الأمر بارتكاب التاجر 

لأحدى اجلرائم اأثناء مزاولته للن�ض���اط التجاري كما يف حالة الغ�ص التجاري او الت�ضرت 

التجاري، فاإن الخت�سا�ص ينعقد بتلك اجلرائم للدائرة التعزيرية باملحاكم اجلزائية. 
 

)66) وتن�س هذه �ملادة على �أن �لبيانات �ملُقّيدة يف �ل�ضّجل �لتجاري تعتر ُحّجٌة للتاجر �أو �ضده من تاريخ قيدها، وال يجوز 
�الحتج���اج عل���ى �أي �ضخ����سّ �آخ���ر باأي بيان و�ج���ب �لقيد �أو �لتاأ�ضري به م���ا مل يتم هذ� �الإّجر�ء. وم���ع ذلك يجوز لهذ� 

�ل�ضخ�ّس �الحتجاج بهذ� �لبيان يف مو�جهة �لتاجر �أو �ل�ضرّكة متى كانت لهذ� �ل�ضخ�ّس م�ضلحة يف ذلك".
)67) تن����س �النظم���ة �لقانوني���ة �ملختلف���ة على وجوب �ضهر عزل �ملدي���ر، وكذلك �ضهر تعيني �أى مدي���ر جديد وفقاً الأحكام 
قان���ون �ل�ضج���ل �لتج���اري، ال ف���رق ف���ى ذلك ب���ني �ملدير �ل�ضري���ك وغري �ل�ضري���ك، وال ع���رة بكيفية تعيين���ه، فى عقد 

�ل�ضركة �أو فى عقد م�ضتقل. 
)68) وق���د اأو�شح���ت ه���ذه املادة اإنه يجوز ل���ذوي ال�شاأن العرتا�س اأمام وزير التجارة على ق���رارات مكتب ال�شجل التجاري 
وذل���ك خ���الل ثالث���ني يوم���ا من تاري���خ �إبالغه���م بالقر�ر. ويعت���ر يف حكم �لق���ر�ر رف�س مكت���ب �ل�ضجل �لتج���اري �أو 
�متناع���ه ع���ن �تخ���اذ قر�ر كان م���ن �لو�جب عليه �تخاذه طبق���ا لالأنظمة و�للو�ئ���ح .ويجوز لذوي �ل�ض���اأن �لتظلم �أمام 
دي���وان املظ���امل من قرارات وزير التج���ارة ال�شادرة ب�شاأن اعرتا�شاتهم، وذلك خالل ثالث���ن يوما من تاريخ اإبالغهم 
بقرار الوزير، ويف حالة عدم �شدور قرار من الوزير ب�شاأن العرتا�س املقدم له يف مدة اأق�شاها �شتون يوما من تاريخ 
تق���دمي العرتا����س يح���ق ل�شاح���ب العرتا�س التظل���م اأمام دي���وان املظامل من ق���رار مكتب ال�شجل التج���اري، وذلك 

خالل ثالثني يوما من �نق�ضاء �ملدة �ملحددة ل�ضدور قر�ر �لوزير. 
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املطلب اخلام�ص
 دعاوى الإفال�ص واحلجر على املفل�شني ورفعه عنهم

تخت�ص املحاك���م التجارية بدعاوى الإفا�ص، واحلجر على املفل�س���ني ورفعه عنهم. 
و�سوف نلقي نظرة على كل منهما.

)�أ) �خت�ضا�س �ملحاكم �لتجارية بدعاوى �الإفال�س: 

ينعقد الخت�س���ا�ص للمحاكم التجارية بنظر دع���اوي الإفا�ص، وهي الدعاوي التي 
تهدف اإيل التنفيذ اجلماعي على اأموال املدين التاجر، الذي عجز عن �س���داد ديونه يف 

مواعيد ا�ستحقاقها، ب�سبب ا�ستغراق ديونه جميع اأمواله)69(.
والأ�س���ل اأن يقوم الدائنني برفع دعوى الإفا�ص �سد مدينهم التاجر، غر اأن ذلك ل 
مينع املدين التاجر نف�س���ه من اأن يبادر اإلى طلب �سهر اإفا�سه دون انتظار لإقامة الدعوى 
م���ن جانب دائنيه. واإذا اأقام احد الدائنني دعوى ل�س���هر اإفا�ص التاجر فا مينع ذلك اأن 
يق���وم دائن اآخر برفع دعوى مماثلة اأم���ام ذات املحكمة التجارية، والتي يجب عليها يف 
هذه احلالة اأن ت�س���م الدعاوي التي رفعت اإليها لتف�سل فيها جميعا بحكم واحد. وغالبا 

ما يف�سل الدائن التدخل يف دعوى الإفا�ص التي اأقامها غره من الدائنني.
كما تخت�ص املحاكم التجارية بدعاوي اإ�سهار اإفا�ص ال�رشكات التجارية، وما يرتتب 
على ذلك من �سهر اإفا�ص ال�رشكاء فيها، وذلك بالن�سبة لل�رشكاء يف �رشكات الت�سامن، 

وال�رشكاء املت�سامنني يف �رشكات التو�سية الب�سيطة.
وي�ض���رتط لخت�ضا�ص املحاكم التجارية بدعاوى الإفال�ص، اأن تتوافر �ضفة التاجر يف 
)69) تعت���ر قو�ع���د �الإفال�س من �لنظ���ام �لعام حيث تهدف �إلى ت�ضفية �أمو�ل �ملدين �لتاجر وبيعها متهيد� لتوزيع ثمنها 
عل���ى �لد�ئن���ني بن�ضب���ة ديونهم. وقد رتب �لنظام على �ضدور �حلكم ب�ضهر �الإفال����س عدة �آثار خمتلفة �أو�ضحتها �ملو�د 

0)) وما بعدها من نظام �ملحكمة �لتجارية.
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ال�س���خ�ص املطلوب اإفا�س���ه. ذلك اأن الإفا�ص هو نظام خا����ص بالتجار وحدهم، اأما 
غرهم فا يخ�سعون لأحكامه، وتنطبق عليهم قواعد الإع�سار)70(.

مدى اخت�صا�ص املحاكم التجارية ب�صهر اإفال�ص التاجر من تلقاء ذاتها.
يث���ور الت�س���اوؤل اإزاء الن�ص الوارد يف امل���ادة  108 من النظام التجاري ال�س���عودي، 
والذي اأو�س���ح اأن اإعان الإفا�ص اإما اأن يكون بطلب من املفل�ص مبا�رشة اأو بطلب من 
اأحد غرمائه، عن مدى �س���لطة املحكمة التجارية يف اأن تق�س���ي ب�سهر اإفا�ص التاجر من 
تلقاء ذاتها، وذلك على غرار ما هو متبع بالأنظمة التجارية املقارنة، والتي جتيز للمحكمة 

التجارية �سهر اإفا�ص التاجر من تلقاء ذاتها، اأي ولو مل يقدم لها طلب بذلك)71(. 
ويف تقدي���ري اأنه يجوز للمحكمة التجارية باململكة اأن تق�س���ي ب�س���هر اإفا�ص التاجر 
من تلقاء ذاتها، فلها اأن ت�س���تعمل هذا احلق كلما ثبت لها مبنا�س���بة م�ساألة معرو�سة عليها 
اأنها ب�س���دد مدين تاجر عاجز عن دفع ديونه عجزاً يربر �سهر اإفا�سه. ومن ال�سور التي 
ميكن اأن تق�س���ي فيها املحكمة التجارية ب�سهر اإفا�ص التاجر من تلقاء ذاتها اأن يرفع اأحد 
الدائنني دعوى ل�سهر اإفا�ص مدينه ثم يتنازل عنها. فهذا التنازل ل مينع املحكمة التجارية 

)70)  يالح���ظ اأن اكت�ش���اب ال�شخ����س ل�شفة التاجر يك���ون باحرتافه لالأعمال التجارية ب�ش���رف النظر عن قيده بال�شجل 
�لتجاري. مبعنى �أن �لقيد بال�ضجل لي�س �إال قرينة ب�ضيطة الكت�ضاب �ضفة �لتاجر، مما يجوز �إثبات عك�ضها. وبالتايل 
ت�شتطي���ع املحكم���ة التجاري���ة �شه���ر اإفال����س املدين ولو مل يكن مقي���دا بال�شجل م���ا دام قد ثبت له���ا احرتفه لالأعمال 
التجاري���ة. وعل���ى العك����س ترف����س املحكمة طلب �شهر الإفال����س اإذا ما تبن لها اأن املدين ل يح���رتف مزاولة الأعمال 
�لتجاري���ة حت���ى ولو كان مقي���د� بال�ضجل. وتطبيقا لذلك فقد حكم ديو�ن �ملظامل باأن �حلظر �لنظامي �ملفرو�س على 
�ملوظفني �حلكوميني بعدم مز�ولة �الأعمال �لتجارية ال يحول يف ذ�ته، وال مينع من �كت�ضاب �ضفة �لتاجر للفرد �لذي 

ي�ضتغل يف �الأعمال �لتجارية ويز�ولها. �نظر قر�ر �لديو�ن رقم 68)/ت/4 لعام ))4)ه� .    
))7) ومن ذلك قانون �لتجارة �مل�ضري �لذي ين�س يف �ملادة 552 على �أن ي�ضهر �إفال�س �لتاجر بناء على طلبه �أو طلب �أحد 
�لد�ئن���ني �و �لنياب���ة �لعام���ة. ويجوز للمحكم���ة �أن تق�ضي ب�ضهر �الإفال�س من تلقاء ذ�ته���ا. و�نظر يف نف�س �ملعنى �ملادة 
2 م���ن قان���ون �الإفال�س و�ل�ضلح �لو�قي منه �لبحريني، و�ملادة 2/647 من قانون �ملعامالت �لتجارية �الإمار�تي، و�ملادة 
)58 من قانون التجارة العماين، واملادة 557 من قانون �لتجارة �لكويتي، و�لف�ضل 447 من �ملجلة �لتجارية �لتون�ضية.
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من اأن حتكم ب�س���هر الإفا�ص خروجاً عن القاعدة العامة التي تقرر اأن املحاكم ل تق�سي 
بغر طلب يقدم اإليها. ومنح املحكمة هذه ال�س���لطة ال�ستثنائية يجد �سنده النظامي يف 
كون الإفا�ص يتعلق بالنظام الع���ام، باعتباره يهدف اإلى حماية حقوق الدائنني، ومن 

ثم ائتمان الن�ضاط التجاري باململكة.
ول تقف وظيفة املحكمة التجارية عند اإ�س���دار احلكم ب�س���هر الإفا�ص، واإمنا تخت�ص 
بكل املنازعات التي تتفرع عنه، مثل تعيني اأمني التفلي�سة، وو�سع الأختام علي حمات 
التاجر، وال�س���يطرة على دفاتره، والتحفظ على اأمواله، وتخ�سي�ص ما يكفى من اأمواله 
لعائلت���ه ومعي�س���تهم. كما تخت����ص املحكمة بقفل اأعمال التفلي�س���ة لع���دم كفاية اأموال 
املفل����ص، وب�س���فة عامة تخت�ص بالنظر يف جميع املنازعات النا�س���ئة ع���ن الإفا�ص ولو 

كانت من اخت�سا�ص حمكمة اأخرى)72(. 

 اخت�صا�ص املحاكم التجارية بدعاوى الت�صوية الواقية من االإفال�ص:
ل يق���ف اخت�س���ا�ص املحاكم التجاري���ة بالنظر يف دعاوى الإفا����ص، واإمنا ينعقد لها 
الخت�س���ا�ص اأي�سا بنظر دعاوى الت�سوية الواقية منه. والهدف من هذه الدعاوى هو اأن 
يتوقى املدين التاجر �س���هر اإفا�سه، وذلك بطلب الت�س���وية مع الدائنني، وهو ما ن�ست 
عليه املادة الثانية من نظام الت�س���وية الواقية من الإفا�ص ال�س���ادر باملر�سوم امللكي رقم 

)72) و�لعل���ة يف ذل���ك �أن �ملحكم���ة �لتي ق�ضت باالإفال�س تكون �أقدر من غريها على �لف�ض���ل يف �ملنازعات �لنا�ضئة عنه. فاإذ� 
كان���ت �لدع���وى م�ضتقل���ة عن �الإفال����س، وال تنطب���ق عليها �لن�ضو����س �لنظامية �ملتعلقة ب���ه، فاإنها ترف���ع �إلى �ملحكمة 
�ملخت�ض���ة طبق���ا للقو�ع���د �لعامة. وقد �أ�ضار نظ���ام �ملر�فعات �ل�ضرعية �إلى هذه �مل�ضاألة حينم���ا ن�س يف �لفقرة )ب) من 
�مل���ادة 26 عل���ى �خت�ضا�س حماك���م �ململكة بنظر �لدعاوي �لتي ترفع على غري �ل�ضعودي �لذي لي�س له مكان �إقامة عام 

�أو خمتار يف �ململكة �إذ� كانت �لدعوى متعلقة باإفال�س �أ�ضهر يف �ململكة.
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م/16 وتاريخ 4 /1416/9ه� )73(.
وتنظر املحاكم التجارية دعاوي الت�سوية يف جل�سات يح�رشها ذوو ال�ساأن، والرقيب، 
ومن ترى املحكمة والقا�س���ي امل�رشف على اإجراءات الت�سوية ح�سوره. واإذا ما انتهت 
املحكمة اإلى رف�ص الت�سوية، ا�سرتد الدائنني حقوقهم يف رفع دعاوي الإفا�ص، واتخاذ 

اإجراءات التنفيذ �سد طالب الت�سوية)74(.

اخت�صا�ص املحاكم التجارية برد اعتبار التاجر املفل�ص:
تخت�ص املحكمة التجارية باعتبارها املحكمة التي ق�س���ت ب�سهر اإفا�ص التاجر بالنظر 
يف طلب رد اعتباره. ويتوقف قرار املحكمة على قبول طلب الرد اأو رف�س���ه بح�س���ب 
و�س���ف املفل�ص. فاإذا كان مفل�س���ا حقيقيا، اأي زاول العمل التجاري براأ�ص مال معلوم 
وكان ملتزما باإم�س���اك الدفات���ر التجارية املنتظمة، ومل يب���ذر يف م�رشوفاته، غر اإنه قد 
�سادفه �سوء توفيق جعله يعجز عن �سداد ديونه كحريق اأمواله اأو غرق ب�سائعه)75(، فاإن 

املحكمة التجارية تقرر رد اعتباره متى قام بالوفاء بكافة ديونه.  
اأما اإذا كان مفل�س���اً مق�رشاً، اأي كان مبذرا يف م�س���اريفه، ومل يبني عجزه يف وقته، 
ب���ل كتمه على غرمائه، فا يوجد اإل���زام على املحكمة التجارية برد اعتباره، واإمنا تتمتع 
ب�سلطة تقديرية يف قبول طلب الرد اأو رف�سه)76(.  ومن الأ�سباب التي ترجح رد اعتباره 
القيام ب�س���داد ديونه وا�ستيفاء العقوبة ال�س���ادرة بحقه. بينما اإذا كان مفل�ساً احتيالياً فا 
))7) وتن����س ه���ذه �مل���ادة عل���ى: "�إذ� تع���ذر �إجر�ء �ل�ضلح �لودي، �أو ر�أي �لتاجر ) فرد�ً كان �أو �ضركة ) �أن من م�ضلحته �بتد�ء 
طل���ب �لت�ضوي���ة �لو�قي���ة من �الإفال�س، كان له �أن يتقدم �إلى ديو�ن �ملظ���امل، )�ملحكمة �لتجارية) ويطلب �إليه �أن يدعو 

د�ئنيه ليعر�س عليهم ت�ضوية و�قية من �الإفال�س ."
)74) �ملادة 6)/2 من �لالئحة �لتنفيذية لنظام �لت�ضوية �لو�قية من �الفال�س.

)75) �ملادة 05) من نظام �ملحكمة �لتجارية.
)76) �ملادة 06) من نظام �ملحكمة �لتجارية. 
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يرد اإليه اعتباره، من جانب املحكمة دون اأن يكون لها �سلطة تقديرية يف هذا ال�ساأن)77(.

)ب) �خت�ضا�س �ملحاكم �لتجارية باحلجر على �ملفل�ضني ورفعه عنهم: 

تخت�ص املحاكم التجارية باحلجر على املفل�سني ورفعه عنهم، وذلك بعد اأن كان هذا 
الخت�س���ا�ص معقودا للمحاكم العامة)78(. واملق�س���ود باحلجر هو ع���دم نفاذ ت�رشفات 

التاجر القولية والفعلية من تاريخ قرار املحكمة التجارية ب�سهر اإفا�سه)79(.
وتهدف املحاكم التجارية من اإ�سدار قرار احلجر اإلى حتقيق م�سالح اأ�سحاب الديون 
اأو اأ�س���حاب احلقوق، وكذلك للتنبيه على الغر اأن يحذروا التعامل معه، وقد اأو�س���ح 

الفقهاء امل�سلمني هذه امل�ساألة على نحو مف�سل ودقيق)80(.
وحتك���م املحاكم التجاري���ة باحلجر على املفل�س���ني بناء على طلب غرم���اء التاجر اأو 
احدهم، ويكون احلكم ال�س���ادر منها يف هذه امل�ساألة له �سفة ال�ستعجال وذلك لوجود 

ال�رشر املتحقق.

)77) ن�ضت �ملادة ))) على �أن �ملفل�س �الحتيايل ال يرد �إليه �عتباره، وقد عرفته �ملادة 07) باأنه من ��ضتعمل �ضروب �حليل 
و�لد�ضائ�س يف ر�أ�س ماله، �أو قيد بدفاتره ديونا عليه با�ضم �حد �آخر ب�ضورة كاذبة، �أو حرر بها �ضند�ت، �أو فر�غ �أمو�له 
وعق���اره �إل���ى غ���ريه بطريقة نق���ل �مللك، �أو �خفي �ضيئا من �أمو�ل���ه، و��ضتغل يف �لتجارة بطري���ق �لتمويه و�الحتيال، �و 
تغفي���ل �لتج���ار عل���ى �أي �ض���ورة كانت، و�ضو�ء كان مب���ذر�ً �أو مل يكن مبذر�ً، �أو مل توجد له دفات���ر �أو وجدت وكانت غري 

منتظمة، و�أ�ضاع حقوق �لعباد بتلك �ل�ضورة. 
)78) �مل���ادة 2) )و) م���ن نظ���ام �ملر�فع���ات �ل�ضرعي���ة �مللغي، و�لت���ى كانت تن�س عل���ى �خت�ضا�س �ملحاكم �لعام���ة باحلجر على 
�ل�ضفه���اء و�ملفل�ض���ني. وب�ض���دور نظ���ام �ملر�فع���ات �ل�ضرعية �جلدي���د �نتقل �الخت�ضا����س باحلجر عل���ى �ل�ضفهاء ملحاكم 

�الأحو�ل �ل�ضخ�ضية )�ملادة ))/�أ/4) بينما �نعقد �الخت�ضا�س باحلجر على �ملفل�ضني للمحاكم �لتجارية. 
)79) �مل���ادة 0)) م���ن �لنظ���ام �لتجاري �ل�ضع���ودي. و�ملق�ضود بعدم نفاذ ت�ضرفاته �لقولية ع���دم ترتيب �الآثار �لقانونية على 
م���ا ي�ض���در عن���ه )كما لو �تفق عل���ى �لتحكيم يف �أمو�ل �لتفلي�ض���ة)، �إال �إذ� كان �لت�ضرف �لقويل �ل�ض���ادر منه يوؤدي �إلى 
حتقيق فائدة حم�ضة له، كاأن يهب �ضخ�س �أمو�له للتاجر �ملحجور عليه فيقبل ذلك. �أما �ملق�ضود بعدم نفاذ ت�ضرفاته 
�لفعلية فهو منع �لتاجر من �لت�ضرف يف �أمو�له، وعدم �العتد�د مبا يكون قد ت�ضرف منها بعد �ضدور قر�ر �حلجر.
)80) �نظ���ر يف �ض���رح �لفق���ه �الإ�ضالمي لهذه �مل�ضاألة: �لبحث �ملقدم م���ن �ل�ضيخ/ خالد بن �ضعود �لر�ضود بعنو�ن: "�الإفال�س 

يف �لفقه و�لنظام". من�ضور مبجلة �لعدل، �ل�ضنة �لر�بعة )42)ه�، �لعدد 4)، �س ): �س )2.
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واإذا ما �س���در قرار من املحكمة التجارية باحلجر على املفل�ص، فاإنها التي ترفع احلجر 
عنه، وذلك اإذا ما حتققت الأ�س���باب التي تقت�س���ي رفع هذا احلجر، ومن اأهمها تق�سيم 

ماله بني الغرماء.

املطلب ال�شاد�ص
 املنازعات التجارية الأخرى

اأوردت الفق���رة )ه����( من امل���ادة 35 من نظ���ام املرافعات ال�رشعية اخت�س���ا�ص اأخر 
للمحاكم التجارية وهو الف�سل يف املنازعات التجارية الأخرى. ويق�سد بهذه املنازعات 
كل منازعة مل تندرج حتت احلالت ال�س���ابقة ولها �سلة باملعامات التجارية، اأو مبزاولة 

الن�ضاط التجاري. 
ولعل من اأهم املنازعات التجارية الأخرى التي تدخل يف اخت�سا�ص املحاكم التجارية 
هي املنازعات امل�رشفية، باعتبارها من �س���ميم الأعمال التجارية، وقد ورد الن�ص عليها 
يف املادة الثانية من النظام التجاري ال�س���عودي. ومع ذلك �ستظل هذه املنازعات مبناأى 
عن اخت�س���ا�ص املحاكم التجارية يف الوقت احلايل، و�سي�س���تمر نظرها من جلنة ت�سوية 

املنازعات امل�رشفية حلني انتهاء املجل�ص الأعلى للق�ساء من درا�سة و�سعها)81(.
ويف تقديري اأن املجل�ص الأعلى للق�ساء لن يجانبه ال�سواب اإذا ما انتهى يف درا�سته 
اإلى اإخ�س���اع املنازعات امل�رشفية لخت�س���ا�ص املحاكم التجارية، نظراً ملا تتمتع به تلك 

))8) ن����س البن���د الث���اين من الق�شم الثالث )اأحكام عام���ة( من اآلية العمل التنفيذية لنظام الق�ش���اء ونظام ديوان املظامل 
عل���ى �أن "يق���وم �ملجل����س �الأعل���ى للق�ضاء بعد مبا�ضرته مهامه باإجر�ء در��ضة �ضاملة لو�ض���ع �للجان �مل�ضتثناة )�لبنوك، 
وال�شوق املالية، والق�شايا اجلمركية( امل�شار اإليها يف البند )عا�شراً( من الرتتيبات التنظيمية لأجهزة الق�شاء وف�س 

�ملنازعات، ورفع ما يتم �لتو�ضل �إليه خالل مدة �ضنة ال�ضتكمال �الإجر�ء�ت �لنظامية.
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املنازعات من اأهمية خا�س���ة تقت�سي اأن يتولى الف�س���ل فيها الق�ساء التجاري)82(.  وقد 
عدل الديوان عن هذا الجتاه يف اأحكامه التالية، ومن ذلك ما قررته حمكمة ال�ستئناف 
الإداري���ة بالريا����ص )الدائ���رة الثامنة( يف حكمها ال�س���ادر بتاري���خ 1430/10/8ه�، 
بتاأييدها احلكم ال�س���ادر من املحكمة الإدارية بعدم اخت�سا�س���ها ولئي���اً بنظر الدعوى 
املقامة من اأحد املواطنني �س���د موؤ�س�س���ة النقد العربي ال�س���عودي، والت���ي يطلب فيها 
باإلغاء القرار ال�س���ادر عن جلنة ت�س���وية املنازعات امل�رشفية ب�ساأن النزاع القائم بينه وبني 
اأحد البنوك، مو�س���حة يف حيثياتها اإن الف�س���ل يف ق�س���ايا البن�وك وعمائها قد اأُ�سن�د 
اإلى جل�ن�ة ت�س���وي�ة املن�ازع�ات امل�رشفي�ة مبوج�ب الأم�ر ال�سامي رقم )8/729( وتاريخ 
1407/7/10ه�، وبالت�ايل فاإن الطع�ن عما ي�س���در عنها من قرارات يخرج عن ولية 
املحاكم الإدارية بديوان املظامل ...... حتى �سدور ما يلزم ب�ساأنها بعد انتهاء الدرا�سة 
املتعلقة بها من املجل�ص الأعلى للق�س���اء. انظر احلكم ال�سادر من املحكمة الإدارية رقم 
)82) �ض���درت �أحكام���ا عدي���دة عن ديو�ن �ملظ���امل تق�ضي باأن جلنة ت�ضوية �ملنازعات �مل�ضرفي���ة لي�ضت هي �ملحكمة �ملخت�ضة، 
بل ولي�ضت جهة ق�ضائية �أو �ضبه ق�ضائية، و�إمنا هي جهة �إد�رية يقوم عملها على �إيجاد �لت�ضوية �ملر�ضية بني �لبنوك 
وعمالئها، ولي�س لها حق �الإلز�م. فاإذ� مل يرت�س �لطرفان �أو �أحدهما ما تو�ضلت �إليه �للجنة فاإنه يجب �إحالة �لنز�ع 

�إلى �ملحكمة �ملخت�ضة. وجنتزئ بع�س ما ورد يف حيثيات هذ� �حلكم:
"وحي���ث �أن �ملدع���ى عليه���ا )جلن���ة ت�ضوي���ة �ملنازعات �مل�ضرفية) مل تتقيد مبا ن�ضت عليه �لفق���رة �ل�ضابعة من �ملر�ضوم �مللكي 
رق���م 8/729 وتاري���خ 0)/407/7)ه���� م���ن �أنه "عندما تقرر �للجنة �مل�ضار �إليها يف �مل���ادة �لثانية عدم تو�ضلها �إلى ت�ضوية 
مر�ضي���ة للطرف���ني �أن يح���ال �لن���ز�ع �إل���ى �ملحكمة �ملخت�ضة للبت في���ه". وحيث ثبت عدم �لتو�ضل �إل���ى ت�ضوية مر�ضية 
للطرف���ني، وحي���ث مل تق���م �ملدعى عليها مبا يجب وفق �لنظام باأن حتيل �لن���ز�ع للمحكمة �ملخت�ضة عند عدم تو�ضلها 
لت�ضوي���ة مر�ضي���ة بل قامت باإلز�م �أطر�ف �لنز�ع، وق���د �أدى ذلك �إلى �ضلب حق �ملدعي يف �للجوء �إلى �ملحكمة �ملخت�ضة 
)...) فلهذه �الأ�ضباب وبعد �ملد�ولة حكمت �لد�ئرة باإلغاء قر�ر جلنة ت�ضوية �ملنازعات �مل�ضرفية و�إلز�مها باإحالة �لنز�ع 
للمحكم���ة �ملخت�ض���ة. )�حلك���م �ل�ضادر من �ملحكمة �الإد�ري���ة بالريا�س يف نز�ع يتعلق بني �ملدع���ي وم�ضرف �لر�جحي.

)غ���ري من�ض���ور). كم���ا �أ�ضدر �لديو�ن حكمني �آخري���ن باإلغاء قر�رين للجنة �لف�ضل يف خمالف���ات نظام مر�قبة �لبنوك 
م�ضتن���د� يف حكم���ه �إل���ى �أن م���ا ي�ضدر عن �للجنة �ملذكورة م���ن قر�ر�ت ال تعد من قبيل �الأح���كام �لق�ضائية �لتي ميتنع 
�لديو�ن عن نظرها، و�إمنا هي قر�ر�ت �إد�رية تخ�ضع لرقابة �ملحكمة �الإد�رية مبوجب �لنظام �حلايل لديو�ن �ملظامل، 

كما �إنها لي�ضت من �للجان �مل�ضتثناة. )حكم �لتدقيق رقم 00)/ت/2 لعام 427)ه�. )غري من�ضور).
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31/د/اإ/2 لعام 1430ه� يف الق�س���ية رقم 1/7668/ق لعام 1429ه�، واملوؤيد من 
حمكمة ال�ستئناف الإدارية )الدائرة الثامنة( بجل�سة 1430/10/8ه�. )غر من�سور(.
وي�ستطيع املجل�ص تخ�سي�ص دائرة للمنازعات امل�رشفية داخل املحاكم التجارية، وفقا 
ملا ن�س���ت عليه املادة 22 من نظام الق�س���اء، مبا يحقق م�سالح املتقا�سني يف وجود ق�ساة 

متخ�س�سني بتلك الدائرة، ف�سا عن نظر ق�ساياهم على مرحلتني من التقا�سي.

�أمثلة ملنازعات جتارية �أخرى:

وف�س���ا عن املنازع���ات امل�رشفية تخت�ص املحكم���ة التجارية بالكثر م���ن املنازعات 
التجاري���ة الأخرى ومن ذلك على �س���بيل املثال: املنازعات التي تن�س���اأ بني ورثة التاجر 
ودائنيه ب�س���اأن عدم احتفاظ الورثة بالدفاتر التجارية مدة الع�رش �سنوات التي ن�ص عليها 
نظام الدفاتر التجارية)83(، والنزاع الذي يثور بني املحامي واملزارع ب�ساأن عدم ا�ستيفاء 
الأول للعمولة املتفق عليها نتيجة تو�س���طه لبيع حم�س���ول الثاين ل���دى الغر، والنزاع 
الذي يثور بني �رشكتني جتاريتني نتيجة اندماج اأحدهما يف الأخرى، اإذ تخت�ص املحكمة 
التجاري���ة يف التحقق من م���دى توافر �رشوط ه���ذا الندماج لتحك���م بخالفة ال�رشكة 
الداجم���ة لل�رشكة املندجمة فيما لها من حقوق وما عليها م���ن التزامات، اأو تقرر عدم 
توافر ����رشوط الندماج لكونه ل يع���دو ان يكون جمرد نقل قطاع من ن�ض���اط ال�رشكة 
الأولى اإلى ال�رشكة الأخرى كح�سة عينية يف راأ�سمالها، ومن ثم حتكم مب�سوؤولية ال�رشكة 
الأول���ى عن الديون التي ترتب���ت يف ذمتها قبل الغري، ولو تعلق بالن�ض���اط الذي انتقل 

لل�رشكة الأخرى)84(. 

))8) �نظر �ملادة 8 من نظام �لدفاتر �لتجارية �ل�ضادر باملر�ضوم �مللكي رقم )6 وتاريخ 7)/2)/409)ه�.
)84) �نظر معو�س عبد �لتو�ب "امل�شتحدث يف الق�شاء التجاري". مطبعة طنطا مب�ضر، )99)، �س )9). 
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وهكذا يجب اأن تكون طبيعة املنازعة جتارية ب�رشف النظر عن �سفة اأطرافها، فالنزاع 
الذي ينتج عن قيام اأحد الأ�س���خا�ص ب�رشاء منقول بق�س���د بيعه يدخل يف اخت�س���ا�ص 
املحاكم التجارية، ولو مل يكن هذا ال�س���خ�ص مكت�س���با ل�س���فة التاجر، لكون عمليات 

ال�رشاء لأجل البيع تقع دائما عمليات جتارية.
وترتيبا على ما �ض���بق اإذا انتفى عن املنازعة �ضلتها بالن�ض���اط التجاري كما هو ال�ضاأن 
بالن�س���بة للعمليات الزراعية، اأو املكاتب املهنية، اأو الأعمال املتعلقة بالرعي وال�سيد فا 
تخت����ص بها املحاكم التجارية. كذلك ال�س���اأن يف حال قيام الدول���ة بنزع ملكية املحل 
التج���اري اأو ال�رشك���ة التجارية للمنفعة العامة، اإذ يخت�ص الدي���وان وفقا للمادة 34 من 
نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بقبول تظلم اأ�س���حاب ال�س���اأن )مالك املحل 
التج���اري اأو اإدارة ال�رشكة( من جميع قرارات اللجان والأجه���زة الإدارية فيما تتخذه 

ب�ساأن تقدير قيمة التعوي�ص، اأو للمدة التي حتددها لإخاء املكان.
واأخراً فاإن املنازعة الت���ي تتعلق باحلالة املدنية للتاجر، اأي فيما اإذا كانت لديه الأهلية 
من عدم���ه لإبرام العقد التجاري ه���ي منازعة تدخل يف اخت�س���ا�ص حماكم الأحوال 

ال�سخ�سية ول تدخل يف اخت�سا�ص املحاكم التجارية)85(.
 

 املبحث الثاين
  تنازع الخت�شا�ص النوعي للمحاكم التجارية

متهيد وتق�ضيم:

 تعترب ظاهرة تنازع الخت�س���ا�ص نتيجة طبيعية لتعدد اجلهات الق�س���ائية التي تتولى 

)85)    �ملادة )) من نظام �ملر�فعات �ل�ضرعية.   
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الف�س���ل يف املنازعات داخل اململكة العربية ال�سعودية، حيث توجد جهة الق�ساء العام 
الت���ي لها الولي���ة العامة بالنظر يف كافة املنازعات مبا تت�س���منه من حماكم متخ�س�س���ة 
بالدرجة الأولى، وهناك جهة الق�س���اء الإداري )ديوان املظامل( التي لها ولية الف�س���ل 
يف املنازعات الإدارية، وهناك اإلى جانبهما اللجان �س���به الق�سائية التي اأعطى لها املنظم 
ال�سعودي �سلطة الف�سل يف بع�ص املنازعات كلجان ت�سوية املنازعات امل�رشفية، وجلان 

الف�سل يف الق�سايا اجلمركية.
وياأخذ التنازع ثاث �س���ور خمتلفة، فقد يكون تنازعاً ايجابياً )Conflit Positif(  حينما 
تتم�س���ك كل من املحكمة التجارية واجلهة الق�سائية الخرى بالف�سل يف نف�ص مو�سوع 
الدعوى. وقد يكون تنازعاً �سلبياً )Conflit négatif( حينما تتخلى كل من املحكمة التجارية 
واجلهة الق�س���ائية الأخرى عن نظر الدعوى، واأخراً قد يكون التنازع متمثا يف �سدور 
حكمني متناق�س���ني يف ذات مو�س���وع الدعوى، احدهما �سادر من املحكمة التجارية، 
والثاين من اجلهة الق�سائية الأخرى. فكيف ميكن حل هذا التنازع بني املحكمة التجارية 

وجهات الخت�سا�ص الأخرى؟
يف الواق���ع تتوق���ف الإجابة ع���ن هذا الت�س���اوؤل بح�س���ب م���ا اإذا كان التنازع على 
الخت�سا�ص داخل اجلهة الق�سائية الواحدة، اأي بني املحكمة التجارية وغرها من حماكم 
الدرجة الأولى بجهة الق�س���اء العام، اأم كان التنازع بني جهتني ق�س���ائيتني خمتلفتني، 
اأي بني املحكمة التجارية واملحكمة الإدارية اأو اإحدى اللجان �س���به الق�سائية. اإذ تتباين 

حلول الف�سل يف التنازع يف الفر�ص الأول عنه يف الفر�ص الثاين.
ويف �س���وء هذه التفرقة �سوف نقوم بتق�س���يم هذا املبحث اإلى مطلبني، فنتكلم يف 
املطلب الأول عن تنازع الخت�س���ا�ص داخل جهة الق�س���اء الع���ام، ونتكلم يف املطلب 
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الثاين عن تنازع الخت�سا�ص بني جهة الق�ساء العام واجلهات الق�سائية الأخرى. 

املطلب الأول
 تنازع الخت�شا�ص داخل جهة الق�شاء العام

يحدث التنازع على الخت�س���ا�ص داخل جهة الق�س���اء العام، حينما تكون الدعوى 
املطروحة اأمام املحكم���ة التجارية هي ذاتها الدعوى املطروحة اأم���ام املحكمة العامة اأو 
غرها م���ن حماكم الدرجة الأولى الأخرى. وي�س���مى هذا التن���ازع بالتنازع اليجابي 
متييزا له عن التنازع ال�سلبي الذي تتخلى فيه كل من املحكمة التجارية واملحكمة العامة 
عن الدعوى املطروحة اأمامها، اعتقادا منها اإنها تخرج عن نطاق اخت�سا�سها وتدخل يف 

نطاق اخت�سا�ص املحكمة الأخرى.
وم���ن اأمثلة التنازع اليجاب���ي اأن تعلن املحكمة العامة اخت�سا�س���ها بالنظر يف نزاع 
يتعلق بعمل مدين قام به التاجر، يف حني تعلن املحكمة التجارية اخت�سا�س���ها بالف�سل 

فيه على اأ�سا�ص اإنه عمل جتاري بالتبعية)86(.
ومن اأمثلة التنازع ال�س���لبي اأن تق�س���ي املحكمة التجارية بعدم اخت�سا�سها بالدعوى 
التي يقيمها اأحد التجار �س���د ورث���ة تاجر اآخر مطالباً اإلزامهم ب�س���داد دين مورثهم عن 
ب�س���ائع قام بتوريدها باأجل، م�س���تندة اإلى اأن الورثة هم اأ�س���خا�ص مدنيني ل يتمتعون 
بال�س���فة التجارية، بينما تق�س���ي املحكمة العامة بعدم اخت�سا�س���ها ه���ي الأخرى بنظر 

الدعوى لكونها تتعلق مبنازعة جتارية.  
كم���ا قد يحدث التنازع يف حالة �س���دور حكمني متناق�س���ني اأحدهم���ا من املحكمة 
)86) كما ميكن ت�ضور �لتنازع �الإيجابي بني �ملحكمة �لتجارية و�ملحكمة �لعمالية ب�ضاأن �لدعوى �لتي يرفعها �لعامل �ضد 

�ل�ضركة لعدم تقا�ضيه ن�ضبة من �أرباح �ل�ضركة.
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التجارية والآخر من حمكمة الدرجة الأولى الأخرى. ويحدث هذا التنازع حينما ت�رش 
كل من املحكمتني على اخت�سا�سها بالف�سل يف ذات النزاع وترف�ص الأخذ بالإحالة.

والواقع اأن هذه احلالة من التنازع لي�ست �سورة خا�سة من �سور التنازع بقدر ما هي 
نتيجة مرتتبة على تنازع ايجابي مل يتم ف�سه يف حينه. 

كيفية حل التنازع على الخت�سا�ص داخل جهة الق�ساء العام:
يتم حل التنازع على الخت�س���ا�ص داخل جهة الق�س���اء العام بح�س���ب نوع التنازع 

وذلك على النحو التايل:
 )اأ( حل التنازع االيجابي بي املحكمة التجارية واملحكمة االأخرى 

بالق�صاء العام: 
يتم حل التنازع اليجابي بني املحكم���ة التجارية وغرها من حماكم الدرجة الأولى 
ع���ن طريق الدفع بالإحال���ة اأمام املحكمة الت���ي رفع اإليها النزاع اأخ���را، وذلك بطلب 

املدعى عليه اإحالة الدعوى اإلى املحكمة التي رفعت اإليها الدعوى ابتداًء.
وعل���ة وجوب تقدمي الدف���ع اإلى املحكمة التي رف���ع اإليها النزاع اأخ���را ياأتي تطبيقا 
للقاع���دة التي تق���رر اأن املحكمة التي رفع���ت اإليها الدعوى اأول ه���ي اأولى املحكمتني 
بالف�س���ل فيها)87(. ولذلك اأوجب نظ���ام املرافعات ال�رشعية تقدمي الدف���ع بالإحالة اإلى 
املحكم���ة التي رفعت اأمامها الدعوى متاأخراً، حيث تن�ص املادة 75 من هذا النظام على 
اأن الدف���ع باإحالة الدعوى اإلى حمكم���ة اأخرى  لقيام النزاع نف�س���ه اأمامها ...، يجب 

)87) يالح���ظ �إن �لع���رة يف تعي���ني �أي �لق�ضيت���ني �لتي رفعت �أوال هي بتاريخ تق���دمي �ضحيفة �لدعوى يف كل منهما، ومن 
ه���ذ� �لتاري���خ يعتر �الخت�ضا�س قد ن���زع من باقي �ملحاكم، و�إذ� �أودعت �ل�ضحيفتان يف نف�س �لتاريخ فانه يجب �لنظر 
اإل���ى تاري���خ اجلل�شة الأولى اأم���ام كل من املحكمتن، فاإذا حدث وكانت اجلل�شتان يف نف�س اليوم فعندئذ ميكن التم�شك 

بالدفع �أمام �أي من �ملحكمتني. �نظر د. فتحي و�لى – �ملرجع �ل�ضابق – �س 288، بند 89).
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اإبداوؤه قبل اأي طلب اأو دفاع يف الدعوى اأو دفع بعدم القبول، واإل �سقط احلق فيما مل 
وي�ضرتط حلل التنازع اليجابي على هذا النحو توافر ال�رشوط التالية: يبد منها". 

ال�صرط الأول: وحدة الدعوى املرفوعة اأمام املحكمة التجارية واملحكمة الأخرى:  
ويق�ض���د بهذا ال�رشط اأن تك���ون الدعوى املرفوعة اأمام املحكم���ة التجارية هي ذاتها 
الدعوى املرفوعة اأمام املحكمة العامة، اأو اأي حمكمة اأخرى من حماكم الق�ساء العام. 
وي�س���تدل على وحدة الدعوى بوحدة عنا�رشها، اأ�سخا�س���اً وحمًا و�سبباً. ول مينع 
وح���دة املحل يف الدعويني اأن يختلف املطلوب يف اإحداهما عن املطلوب يف الأخرى 

ما دام اإنه بع�سا منه.
ال�صرط الثاين: قيام الدعوى اأمام حمكمتني تابعتني جلهة الق�صاء العام.

ي�ض���رتط ثانيا اأن تكون الدعوى مرفوعة اأمام حمكمتني تابعتني جلهة الق�ض���اء العام، 
اأي املحكم���ة التجاري���ة وغرها م���ن حماكم الدرج���ة الأولى، وت����رش كل منهما على 
اخت�سا�س���ها بنظر نف�ص النزاع)88(. وعلى ذلك اإذا كانت الدعوى مرفوعة اأمام جهتني 
ق�سائيتني خمتلفتني كاملحكمة التجارية واملحكمة الإدارية بديوان املظامل، فاإن حل مثل 
هذا التنازع يكون بتطبيق ن�ص املادة 27 من نظام الق�س���اء كما �سرنى، ولي�ص عن طريق 

الدفع بالإحالة.
كما ي�س���تبعد الدفع بالإحالة اإذا كان النزاع مطروحا اأمام دائرتني من نف�ص املحكمة، 

لأن اختاف الدوائر ل يعني اختاف املحكمة)89(. 
واأخ���راً ل حمل للدف���ع بالإحالة اإذا كانت الدعوى مرفوعة اأم���ام املحكمة التجارية 
)88) ذلك �أنه �إذ� كانت �لدعوى مرفوعة �أمام حمكمة خمت�ضة و�أخري غري خمت�ضة، فاإن �الأخرية حتكم باالإحالة ب�ضبب 

عدم �الخت�ضا�س ال ب�ضبب وحدة �لدعوى، وتكون �الإحالة وجوبيه يف هذه �حلالة.
)89) ويتم حل �لتنازع حينما يكون بني د�ئرتني عن طريق قيام �ملحكمة من تلقاء نف�ضها �أو بناء على طلب �خل�ضوم ب�ضم 

�لدعويني �أمام �لد�ئرة �ملخت�ضة.
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واأم���ام هيئات التحكيم. اإذ ي�س���تطيع املدعى عليه اأن يتم�س���ك اأم���ام املحكمة التجارية 
بالتفاق على التحكيم لتق�سي بعدم جواز نظر الدعوى.

ال�صرط الثالث: ا�صتمرار نظر الدعويني عند اإبداء الدفع بالإحالة:
 ي�ض���رتط اأخرياً اأن تكون الدعويان قائمتني بالفعل اأم���ام املحكمة التجارية واملحكمة 
الأخ���رى عند اإبداء الدفع بالإحال���ة، لأنه ل حمل لاإحالة اإذا كان���ت اإحدى الدعويني 
قد انق�س���ت برتكها، اأو ب�س���قوطها، اأو باعتبارها كاأن مل تكن، اأو غر ذلك من اأ�س���باب 
انق�ساء اخل�سومة بغر حكم يف املو�سوع. كذلك ل حمل لاإحالة اإذا ما ف�سلت اإحدى 
املحكمتني يف مو�سوع الدعوى، لأن حكمها يف هذه احلالة يحتج به اأمام املحكمة التي 
ما زالت الدعوى قائمة اأمامها)90(. وعلى ذلك اإذا حكم يف الدعوى بوقفها، جاز الدفع 
بالإحالة، لأن احلكم بوقف الدعوى ل يزيل اخل�س���ومة، اإل اإذا م�س���ت املدة التي تعترب 

الدعوى بعدها كاأن مل تكن، فحينئذ ميتنع الدفع بالإحالة لأنه ل حمل له)91(.

اأثر توافر ال�شروط ال�شابقة:

اإذا تواف���رت ال�رشوط ال�ض���ابقة ومت اإبداء الدف���ع بالإحالة، فاإن املحكمة تف�ض���ل فيه 
بالقبول اأو الرف�ص بعد �س���ماع مرافعة اخل�س���وم. ول تثور م�سكلة اإذا ما قبلت املحكمة 
الدفع بالإحالة، حيث يتاأكد الخت�س���ا�ص بنظر الدعوى للمحكمة الأولى دون غرها، 

�سواء اأكانت هي املحكمة التجارية اأو غرها.
اأما اإذا رف�س���ت املحكمة الثانية الدفع بالإحالة اأو مل يدفع اأمامها من اأحد اخل�س���مني 

)90) د. �حمد �ل�ضيد �ل�ضاوي: "�لو�ضيط يف �ضرح قانون �ملر�فعات �ملدنية و�لتجارية". د�ر �لنه�ضة �لعربية )98)، 222.
))9)  تن�س �ملادة  86 من نظام �ملر�فعات �ل�ضرعية على �إنه "يجوز وقف �لدعوى بناء على �تفاق �خل�ضوم على عدم �ل�ضري 
فيها مدة ال تزيد على �ضتة �أ�ضهر من تاريخ �إقر�ر �ملحكمة �تفاقهم، ..... و�إذ� مل يعاود �خل�ضوم �ل�ضري يف �لدعوى يف 

�الأيام �لع�ضرة �لتالية لنهاية �الأجل، ُعدَّ �ملدعي تاركاً دعو�ه".    
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بالإحال���ة ف���ا مفر من اللج���وء اإلى القواعد العام���ة للطعن يف الأح���كام. اإذ يعد هذا 
الطعن الو�سيلة املتاحة اأمام اخل�سوم لت�سويب القرار ال�سادر من املحكمة التي اأعلنت 
اخت�سا�سها على وجه غر �سحيح. ويتم هذا الطعن اأمام حمكمة ال�ستئناف التي تعني 
املحكمة املخت�س���ة يف هذا اخل�س���و�ص وحتيل الدعوى اإليها. وهو ما ن�س���ت عليه املادة 
286 /1 من الائحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�رشعية بقولها: "اإذا نق�س���ت املحكمة 
التي تنظر العرتا�ص احلكم ملخالفته الخت�س���ا�ص، عينت املحكمة املخت�س���ة، واأحالت 

الق�سية اإليها...". 
ول يجوز لذوي ال�س���اأن الطعن يف احلكم ال�سادر بالخت�سا�ص من حمكمة الدرجة 
الأولى طعنا مبا�رشا وعلى ا�س���تقال، واإمنا لبد اأن يكون هذا الطعن بعد �سدور احلكم 

اخلتامي املنهي للخ�سومة تطبيقا لن�ص املادة 178 من نظام املرافعات ال�رشعية)92(.
وعلى ذلك يجب على ذوي ال�س���اأن انتظار احلكم ال�س���ادر من املحكمة التجارية اأو 
املحكمة العامة لاعرتا�ص عليه اأو تدقيقه اأمام حمكمة ال�ستئناف. فقد تدارك اأيًّا منهما 
عند البحث يف مو�س���وع الدعوى اإنها تخرج عن اخت�سا�سها، فتحكم بذلك، وتبقى 

الدعوى املماثلة من اخت�سا�ص املحكمة الأخرى)93(.  
       

)92) وتن����س ه���ذه �مل���ادة عل���ى �نه: "ل يجوز العرتا����س على الأحكام التي ت�ش���در قبل الف�شل يف الدع���وى ول تنتهي بها 
اخل�شومة كلها اأو بع�شها اإل مع العرتا�س على احلكم ال�شادر يف املو�شوع..".

))9) �الأ�ض���ل �أن تق�ض���ي �ملحكم���ة يف �لدف���ع بع���دم �الخت�ضا�س قب���ل �لف�ضل يف مو�ض���وع �لدعوى. �إذ قد يغنيه���ا �لف�ضل يف 
�لدف���ع �ل�ضكل���ي عن �لتعر�س ملو�ضوع �لدعوى. ولكن �أحياناً يقت�ضي �لف�ضل يف �لدفع بحث مو�ضوع �لدعوى، ولذلك 
يك���ون م���ن �لطبيعي �أن ت�ضم �ملحكم���ة �لدفع للمو�ضوع لت�ضتنري بالكالم يف �ملو�ضوع عن���د �حلكم يف �لدفع. ولذ� �أجاز 
نظام �ملر�فعات �ل�ضرعية يف �ملادة  77 �أن تاأمر �ملحكمة ب�ضم �لدفع للمو�ضوع وحتكم فيهما بحكم و�حد. وذلك بقولها: 
"حتك���م �ملحكم���ة يف �لدف���وع �ملن�ضو����س عليه���ا يف �ملادتني )�خلام�ضة و�ل�ضبعني و�ل�ضاد�ض���ة و�ل�ضبعني) من هذ� �لنظام 

على ��ضتقالل، ما مل تقرر �ضمها �إلى مو�ضوع �لدعوى، وعندئذ تبني ما حكمت به يف كل من �لدفوع و�ملو�ضوع.
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 )ب( حل التنازع ال�صلبي بي املحكمة التجارية واملحكمة االأخرى 
بالق�صاء العام.

يتم حل التنازع ال�س���لبي بني املحكمة التجارية وغرها م���ن حماكم الدرجة الأولى 
داخل جهة الق�س���اء العام عن طريق اإعمال املادة 78 من نظام املرافعات ال�رشعية والتي 
تن�ص على: "... يجب على املحكمة اإذا حكمت بعدم اخت�سا�س���ها، واكت�س���ب احلكم 

القطعية اأن حتيل الدعوى اإلى املحكمة املخت�سة، وتعلم اخل�سوم بذلك".
وي�ض���رتط حلل التنازع ال�ضلبي وفقا لهذا الن�ص اأن يكت�ضب احلكم القطعية، اأي يتاأكد 
عدم اخت�س���ا�ص اأيًّا من املحكمتني اللتني بينهما حالة التنازع ال�س���لبي من قبل حمكمة 
ال�س���تئناف. فبتاأييد الأخرة للحكم ال�س���ادر من اإحدى املحكمتني بعدم الخت�سا�ص 
حتال الدعوى اإلى املحكمة الأخرى التي ت�س���بح هي املحكمة املخت�س���ة، ما مل يعرت�ص 

اأحد اخل�سوم على هذا احلكم ال�ستئنايف اأمام املحكمة العليا)94(.
ولك���ن قد يحدث اأن تلغي حمكمة ال�س���تئناف احلكم ال�س���ادر من حمكمة الدرجة 
الأول���ى - ولتكن املحكمة التجارية - بعدم الخت�س���ا�ص. وهن���ا يتعني على املحكمة 
ال�س���تئنافية اأن تعيد الق�س���ية اإليها لتف�سل يف مو�س���وعها. ويف ذلك تن�ص املادة 192 
من نظام املرافعات ال�رشعية على ما يلي: "اإذا حكمت حمكمة ال�س���تئناف بالغاء حكم 
حمكمة الدرجة الأولى ال�س���ادر بعدم الخت�سا�ص ..... وجب عليها اأن تعيد الق�سية 

)94) ويف حال���ة ه���ذا العرتا����س تقت�شر املحكمة العلي���ا على بحث م�شاألة الخت�شا�س، فاإذا م���ا رف�شت العرتا�س واأيدت 
�حلكم �ال�ضتئنايف، تاأكد عدم �خت�ضا�س حمكمة �لدرجة �الأولى، ولتكن �ملحكمة �لعامة، و�لتزمت �ملحكمة �ملحال �إليها 
�لدعوى ولتكن �ملحكمة �لتجارية بالف�ضل فيها، ومن ثم ميتنع على �الأخرية �أن تعاود �لبحث يف م�ضاألة �الخت�ضا�س 

من جديد، احرتاما للحجية التي حازها احلكم بعدم الخت�شا�س بعد �شريورته قطعيا.  
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اإلى املحكمة التي اأ�سدرت احلكم، للنظر يف مو�سوعها")95(. 
وي�س���تفاد مما تقدم يف تقديري اأن الحالة التي تتم ب���ني حماكم الدرجة الأولى، اأي 
الحال���ة التي تتم من نف�ص طبقة املحكم���ة، كالإحالة من املحكمة التجارية اإلى املحكمة 
العام���ة اأو العك����ص، هي اإحالة غر ملزم���ة للمحكمة املحال اإليها لاأ�س���باب التي بنيت 
عليه���ا، اإذ ت�س���تطيع املحكمة التي احيل���ت اليها الدع�وى اأن حتكم ه���ي الأخ�رى بعدم 
اخت�سا�س���ها اإذا راأت اأن مو�سوع الدعوى يخرج نظاما من اخت�سا�سها، دون اأن تكون 

قد خالفت بذلك املادة 78 من نظام املرافعات ال�رشعية. 
وعلى عك�ص ذلك يرى بع�ص ال�رشاح اإنه يتعني على املحكمة التي حتال اإليها الدعوى 
اأن حترتم قرار الإحالة وتلتزم به، مبعنى اأنه ل يجوز لها اأن تق�سي بعدم اخت�سا�سها، بل 
يجب اأن مت�س���ي يف نظر الدعوى مو�س���وعيًّا، ي�ستوي يف ذلك اأن تكون املحكمة التي 
اأحيل���ت اإليه���ا الدعوى من نف�ص طبقة املحكمة املحيلة اأو م���ن طبقة اأعلى. ووجهة نظر 
هذا الراأي هو تب�سيط الإجراءات ورعاية مل�سلحة اخل�سوم، حتى ل ترتدد الدعوى بني 
املحكمة التي اإحالتها وبني املحكمة املحال اإليها، مما يوؤدي اإلى حرمان �ساحب احلق من 

احل�سول على احلماية الق�سائية)96(. 
ويف تقدي���ري اإن املحكمة املحال اإليها الدعوى غر ملزم���ة بقرار املحكمة املحيلة ما 
دام���ت من نف�ص طبقة املحكمة، اإذ يعد قرارها يف هذا ال�س���اأن قراراً ابتدائيًّا مل ي�س���بح 
بع���د قطعيا حتى يتاأكد عدم اخت�سا�س���ها بنظر الدعوى، والق���ول بغر ذلك به خمالفة 

)95) اإل اإذا مت العرتا�س على قرار حمكمة ال�شتئناف اأمام املحكمة العليا، فيجب على حمكمة الدرجة الأولى النتظار 
حلني ما ي�ضفر عنه قر�رها، ومن �لطبيعى �أن يكون �لطعن يف �لقر�ر �ل�ضادر بعدم �الخت�ضا�س على ��ضتقالل بخالف 
�حلك���م �ل�ض���ادر باالخت�ضا�س �لذي ال يج���وز �لطعن فيه على ��ضتقالل، الأن �حلكم بع���دم �الخت�ضا�س يناأى باملحكمة 

عن نظر مو�ضوع �لدعوى.
)96) من هذ� �لر�أي د. رمزي �ضيف: "�لو�ضيط يف �ضرح قانون �ملر�فعات �ملدنية و�لتجارية". ط. 968)، بند 29).
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�رشيحة لن�ص املادة 78 من نظام املرافعات ال�رشعية، التي ا�ستوجبت اأن يكت�سب احلكم 
بعدم الخت�س���ا�ص القطعية. واإل كان يف التزام املحكمة املحال اإليها الدعوى بالف�سل 
فيها وجلوء اأحد اخل�س���وم للطعن يف احلكم ال�س���ادر بعدم الخت�س���ا�ص اأمام حمكمة 
ال�س���تئناف واإلغائه من قبل الأخرة مقت�سيا اإعادة نظر الدعوى مو�سوعيًّا اأمام املحكمة 
الأول���ى التي ق�س���ت بعدم اخت�سا�س���ها وبالإحال���ة. وقد يحدث ذلك بع���د اأن تكون 
املحكم���ة التي اأحيلت اإليها الدعوى قد قطعت مرحلة طويلة يف نظرها مو�س���وعيًّا، اأو 
حكمت فعًا يف مو�سوعها، مما يقت�سي ا�ستئناف حكمها املو�سوعي واإلغائه على اأ�سا�ص 

�سدوره من حمكمة تبني اأنها غر خمت�سة)97(. 
واخلا�س���ة ل التزام على املحكمة املحال اإليها الدعوى بالف�سل يف مو�سوعها، واإمنا 
يتع���ني عليها اأن تبحث بداءة وقبل النظر يف مو�س���وع الدعوى مدى اخت�سا�س���ها بها 
وفق���ا للنظام املحدد لوليتها، اأي اأن غاية الأمر هو التزام املحكمة بنظر الدعوى ولي�ص 

بالف�سل فيها. 
 )ج( حل التنازع يف حال �صدور حكمي متناق�صي من جهة الق�صاء العام:
يتم حل التنازع يف حال �س���دور حكمني متناق�س���ني من املحكمة التجارية واملحكمة 
الأخرى داخل جهة الق�ساء العام، عن طريق العرتا�ص على حكم كل منهما اأو اأحدهما 

اأمام حمكمة ال�ستئناف.

)97) يالح���ظ اأن ق���رار املحكم���ة املحيل���ة ل يلزم اخل�ش���وم، ول يخل بحقه���م يف العرتا�س عليه اأمام حمكم���ة ال�شتئناف، 
مبعن���ى �إذ� ق�ض���ت �ملحكم���ة �لتي رفعت �إليها �لدعوى بع���دم �خت�ضا�ضها )�ملحكمة �لعامة مث���ال) وباإحالة �لق�ضية �إلى 
املحكم���ة الت���ى تراه���ا خمت�شة )املحكمة التجارية(، فاإنه يجوز ملن يت�شرر من ذلك من اخل�شوم اأن يعرت�س على هذا 
�حلك���م، وال يعت���ر تعر�ضه للمو�ض���وع �أمام �ملحكمة �لتي �أحيلت �إليها �لدعوى ر�ضاء من���ه باالإحالة ما نعا من �لطعن 
يف �حلكم �ل�ضادر، ذلك �أن قو�عد �الخت�ضا�س �لنوعي كما �ضبق �لقول هي من �لنظام �لعام، ويجوز �إثارة �لدفع بعدم 

�الخت�ضا�س ولو الأول مرة �أمام �ملحكمة �لعليا.
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وتبت حمكمة ال�ستئناف يف النزاع على اأ�سا�ص اإنها حمكمة مو�سوع، فتبطل حكم 
اإحدى املحكمتني التي تكون فعا غر خمت�سة، وتوؤيد حكم الأخرى. 

ولأن م�س���األة الخت�س���ا�ص النوعي من النظام العام، تت�س���دى حمكمة ال�ستئناف 
م���ن تلقاء ذاتها لبطان احلكم ال�س���ادر من حمكمة الدرجة الأول���ى عند تدقيقه اأو عند 
العرتا����ص عليه اإذا تبني لها عدم اخت�س���ا�ص حمكمة الدرج���ة الأولى بالدعوى حمل 
احلكم، واإحالتها يف هذه احلالة للمحكمة املخت�سة. واإذا مل تتدارك حمكمة ال�ستئناف 
ت�سويب ذلك احلكم فاإنه ي�سبح حريا بالإلغاء اأمام املحكمة العليا عند العرتا�ص عليه، 
ذلك اأن من الأ�سباب املحددة على �سبيل احل�رش لقبول العرتا�ص على احلكم ال�ستئنايف 

اأمام املحكمة العليا اأن تكون املحكمة اأو الدائرة التي اأ�سدرته غر خمت�سة)98(. 
وعلى ذلك ت�س���تطيع املحكمة العليا اإلغاء احلكم ال�س���تئنايف حتى ولو جاء متفقا مع 
�س���حيح الن�س���و�ص ال�رشعية والنظامية يف حل النزاع، ما دام قد ثبت لها اأن الدعوى 
تخرج عن اخت�س���ا�ص حمكم���ة الدرجة الأولى. وهو ما اأكدته الفق���رة الثانية من املادة 
286 من الائحة التنفيذية لنظام املرافعات ال�رشعية بقولها: "اإذا نق�ست املحكمة العليا 

احلكم ملخالفته الخت�سا�ص فيعد قرارها يف تعيني املحكمة ملزما ...".
وغني عن البيان اإنه يف حالة الغاء املحكمة العليا احلكم ال�سادر من حمكمة ال�ستئناف 
ملخالفته قواعد الخت�سا�ص، فاإن الدعوى حتال اإلى حمكمة الدرجة الأولى املخت�سة ل 

)98) تن����س �مل���ادة  )9) م���ن نظام املرافعات ال�شرعية على اأن للمحكوم علي���ه العرتا�س بطلب النق�س اأمام املحكمة العليا 
على الأحكام والقرارات التي  ت�شدرها اأو توؤيدها حماكم  ال�شتئناف، متى كان حمل العرتا�س على احلكم ما يلي:

 ..........................................    -( 
 ..........................................    -2 

 )- �ضدور �حلكم من حمكمة �أو د�ئرة غري خمت�ضة.
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اإلى حمكمة ال�ستئناف، وذلك تطبيقا ملبداأ التقا�سي على درجتني.
 

املطلب الثاين
تنازع الخت�شا�ص بني املحكمة التجارية وجهة ق�شائية اأخرى

يع���د التنازع على الخت�س���ا�ص بني املحكمة التجارية وحمكم���ة اأخرى ل تتبع جهة 
الق�س���اء العام، هو تنازع بني جهتني ق�س���ائيتني خمتلفتني، اأو�سحته املادة 27 من نظام 
الق�س���اء بقولها: اإذا رفعت دعوى عن مو�س���وع واحد اأمام اإحدى املحاكم اخلا�س���عة 
لنظام الق�س���اء )وهي يف بحثنا املحكمة التجارية( واأمام اإحدى  حماكم ديوان املظامل، 
اأو اأي جهة اأخرى تخت�ص بالف�س���ل يف بع�ص املنازعات )كاللجان �سبه الق�سائية(، ومل 
تتخ���ل اإحداهما عن نظرها)99( اأو تخلتا كلتاهما)100(  فرفع طلب تعيني اجلهة املخت�س���ة 

اإلى جلنة الف�سل يف تنازع الخت�سا�ص يف املجل�ص الأعلى للق�ساء.
 كما ن�ست املادة املذكورة على ال�سورة الثالثة من �سور التنازع، واملتمثلة يف �سدور 
حكمني نهائيني متناق�س���ني، اأحدهما �س���ادر من اإحدى املحاكم اخلا�سعة لنظام الق�ساء  

)املحكمة التجارية( والآخر من اإحدى حماكم ديوان املظامل اأو اجلهة الأخرى.
ومن اأمثلة التنازع اليجابي بني املحكمة التجارية واملحكمة الإدارية بديوان املظامل: 
الدعوى املتعلقة بتنازع �سخ�سني اأو اأكرث على ت�سجيل نف�ص العامة التجارية اأو عامات 
مت�سابهة، ب�سكل يحدث اللب�ص عن فئة واحدة من فئات املنتجات اأو اخلدمات، ورف�ص 

)99) وه���ذا ه���و التنازع اليجابي والذي ي�شرتط لقيامه اأن تتم�شك كلت���ا اجلهتن الق�شائيتن بولياتهما بنظر مو�شوع 
�لدعوى �ضو�ء كان ذلك �ضر�حة برف�س �لدفع بعدم �الخت�ضا�س، �أو �ضمنا من خالل �ال�ضتمر�ر يف نظر �لدعوى رغم 

�لدفع بعدم �خت�ضا�ضها من جانب �أحد �خل�ضوم.  
)00)) وه���ذ� ه���و �لتن���ازع �ل�ضلب���ي �ل���ذي يتمث���ل يف تخل���ى كل من �ملحكم���ة �لتجارية و�جله���ة �لق�ضائية �الأخ���رى عن نظر 

�لدعوى، ومن ثم ت�ضبح �لدعوى من غري قا�س ينظرها.
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كل منهما اأن يتنازل لاآخر كتابيا. اإذ قد تعلن املحكمة الإدارية اخت�سا�س���ها بالف�سل يف 
الن���زاع تطبيقا للمادة الثامنة من نظام العامات التجارية التي ن�س���ت على وقف طلب 
الت�س���جيل اإلى اأن ي�س���در حكم نهائي من ديوان املظامل باأحقية اأحدهم يف الت�س���جيل. 
بينما قد تعلن املحكمة التجارية اخت�سا�س���ها بالف�سل يف النزاع تاأ�سي�سا على اأن طبيعة 
املنازعة جتارية، م�ستندة يف ذلك اإلى اأن جهة الإدارة )مكتب العامات التجارية بوزارة 
التجارة وال�سناعة( لي�ست طرفا يف النزاع مع طالبي الت�سجيل، واأن عامل الرتجيح بني 

العالمتني يتطلب التعر�ص للن�ضاط التجاري لكل منهما. 
 ومن اأمثلة املنازع�ات بني املحكم�ة التج�ارية واللجان �س���به الق�س����ائية الن�زاع حول 
مطالب�ة الغر ببيع اأ�س���هم ال�رشيك ليتقا�س���ى حقه من ح�سيلة البيع، اإذ قد يرفع النزاع 
اإلى املحكمة التجارية فتخت�ص به، كما يرفع للجنة الف�س���ل يف منازعات الأوراق املالية 
فتعلن هي الأخرى الخت�س���ا�ص به. كما قد يثور التنازع ب���ني املحكمة التجارية وجلنة 
الف�س���ل يف املنازعات اجلمركية ب�س���اأن بيع اأحد التجار ل�سلع لتاجر اآخر دون اأن يكون 

الأول قد قام بدفع الر�ضوم اجلمركية عن ا�ضتريادها حتت �رشط الإدخال املوؤقت.
وي�ض���رتط لقيام التنازع يف الخت�ض���ا�ص بني اجلهتني الق�ضائيتني اأن يكون مو�ضوع 
الدعوى واحدا، اأي اأن الدعوى الواحدة اأو ذات املو�سوع الواحد تكون مرفوعة اأمام 
املحكمة التجارية ويف نف�ص الوقت اأمام اإحدى حماكم ديوان املظامل، اأو اأمام جلنة �سبه 

ق�سائية، فاإن اختلف مو�سوع الدعوى فا يحدث التنازع على الخت�سا�ص.
وبالن�ض���بة للتنازع ال�ض���لبي، ي�ضرتط  اأن يكون احلكم ال�ض���ادر من املحكمة التجارية 
بعدم اخت�سا�سها بنظر الدعوى قد اأ�س���بح قطعيا، وكذلك بالن�سبة للحكم ال�سادر من 
اجلهة الأخرى )الق�س���اء الإداري اأو اللجان �س���به الق�س���ائية(.  فاإذا كان اأحدهما قطعي 
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والآخر مل ي�س���بح كذلك، فا يقبل طلب حل التنازع قبل �سرورة احلكم الثاين قطعيا، 
اإذ قد يغنى اللتجاء اإلى الطعن يف احلكم الثاين اأمام املحكمة العليا اأو املحكمة الإدارية 
العليا – بح�سب الأحوال – عن  طلب ف�ص التنازع، اإذا ما انتهت حمكمة الطعن اإلى 

بطان احلكم بعدم الخت�سا�ص واإلغائه)101(.
اأما ال�ض���ورة الأخرية من �ض���ور التنازع وهي تناق�ص الأحكام، في�ض���رتط وفقا لن�ص 
املادة 27 اأن ي�س���در حكمني نهائيني متناق�سني، احدهما من جهة الق�ساء العام  والآخر 

من جهة الق�ساء الإداري اأو اللجنة �سبه الق�سائية)102(.
ومعن���ى ذلك اإذا مل يكن احلكم نهائيا، فاإن الطريق الطبيعي حلل التنازع هو اأن يبا�رش 
�س���احب ال�ساأن الإجراءات املقررة يف نطاق اجلهة الق�س���ائية التي تتبعها املحكمة التي 

اأ�سدرته، وذلك وفقا لقواعد العرتا�ص على الأحكام.
وي�ض���رتط اأخرياً اأن يكون كل من احلكمني النهائيني  قد ف�ض���ل يف مو�ضوع الدعوى 
على نحو يتعار�ص مع ما ق�سي به الآخر، بحيث تكون هناك �سعوبة يف تنفيذهما معا. 
ومبعنى اآخر اأن يكونا احلكمان ت�سادما ليغدو متعذراً عقًا ومنطقاً اجتماع تنفيذهما معا، 
مما ي�س���توجب اأن تتولى اللجنة ح�س���م هذا التناق�ص باملفا�سلة بني احلكمني على اأ�سا�ص 

))0)) ُيعد �شدور حكمان قطعيان من اجلهتن الق�شائيتن بعدم الخت�شا�س هو الذي يقطع بحدوث هذا التنازع ال�شلبي 
بينهما، بعد رقابة �أعلى جهة ق�ضائية يف كل منهما على م�ضاألة عدم �الخت�ضا�س. وذلك على خالف �لتنازع �اليجابي  
ال���ذي لي����س �شرطا اأن ت�ش���ل اخل�شومة فيه اأمام اإحدى اجلهتن املتنازعتن اإلى حك���م نهائي، لأن �شرط تطبيق املادة 
�ل�ضابع���ة و�لع�ض���رون بالن�ضب���ة للتنازع �اليجابي �أن تكون �خل�ضومة قائمة �أمام كل من �ملحكمتني �ملتنازعتني عند رفع 
�الأمر �إلى �للجنة �ملذكورة. �أما �إذ� كان قد �ضدرت �أحكاما نهائية ف�ضنكون �مام �ل�ضورة �لثالثة من �ضور �لتنازع. �نظر 

د. عبد �لهادي عبا�س – �ملرجع �ل�ضابق -  �س 567.
)02)) �حلك���م �لنهائ���ي ه���و �حلكم �حلائز على حجية �ل�ضيء �ملق�ضي به، �أي م�ضتنفذ� ل���كل طرق �لطعن �لعادية. وبالتايل 
اإذا كان احلكم���ان اأو اأحدهم���ا ل زال قاب���ال لالعرتا�س عليه اأمام حمكمة ال�شتئناف )اأو حمكمة ال�شتئناف الإدارية( 
وجب ��ضتنفاذ هذ� �لطريق قبل �اللتجاء �إلى جلنة ف�س �لتنازع الحتمال �إلغاء �حلكم يف �ال�ضتئناف دون �لرجوع �إلى 

�للجنة �ملذكورة. �نظر د. عبا�س عبد �لهادي – �ملرجع �ل�ضابق -  �س 568.
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من قواعد الخت�س���ا�ص الولئي، لتحدد على �سوئها اأيهما قد �سدر من اجلهة التي لها 
ولية الف�سل يف الدعوى، واأحقهما بالتايل بالتنفيذ)103(.

كيفية حل التنازع على الخت�سا�ص بني اجلهتني الق�سائيتني:
اأو�س���ح نظام الق�س���اء كيفية حل التنازع على الخت�س���ا�ص بني اجلهتني الق�سائيتني 
بالن�ص يف املادة 27 على ت�سكيل جلنة داخل املجل�ص الأعلى للق�ساء ت�سمى جلنة الف�سل 
يف تنازع الخت�س���ا�ص. اإذ يجب اأن يتقدم لها ذوي ال�س���اأن بطلب ف�ص التنازع وذلك 
بتعيني اجلهة املخت�س���ة يف حال���ة التنازع اليجابي اأو ال�س���لبي، اأو لطلب حتديد احلكم 

املتعني تنفيذه يف حالة �سدور حكمني نهائيني متناق�سني)104(.
وي�ض���رتط لخت�ضا�ص اللجنة بف�ص حالة التنازع اليجابي اأن تكون الدعوى مازالت 
مطروح���ة اأمام املحكمة التجارية واأمام اجلهة الق�س���ائية الأخرى وقت تقدمي طلب ف�ص 
التن���ازع. ويعني هذا ال�رشط، اإنه اإذا كانت الدعوى قد زالت اأمام اأية جهة من اجلهتني 
املتنازعتني وا�س���تنفدت ولياتها ب�س���اأنها، ف���ا نكون اأمام حالة تن���ازع. ومثال ذلك اأن 
ي�س���در حكما نهائيا يف اخل�س���ومة من اإحدى اجلهتني، فعندئذ ل يكون ثمة مربر لتعيني 
املحكم���ة املخت�س���ة، اإذ تكون هذه اجلهة قد ا�س���تنفدت ولياتها، وخرجت اخل�س���ومة 
من حوزتها ب�س���دور احلكم النهائي منها، ومن ثم ل تكون الدعوى قائمة اإل اأمام جهة 

ق�سائية واحدة.
))0)) د. �أحمد خملوف "�لو�ضيط يف �ضرح �لتنظيم �لق�ضائي �جلديد باململكة �لعربية �ل�ضعودية". مرجع �ضابق، �س 07).
)04)) يت���م ت�ضكي���ل جلن���ة �لف�ضل يف �لتنازع على �الخت�ضا�س من ثالثة �أع�ض���اء على �لنحو �لتايل: ع�ضو من �ملحكمة �لعليا 
يخت���اره رئي����س �ملحكم���ة. وع�ض���و م���ن ديو�ن �ملظ���امل �أو �جلهة �الأخ���رى يختاره رئي�س �لدي���و�ن �أو رئي����س �جلهة بح�ضب 
�الأح���و�ل، وع�ض���و م���ن �لق�ض���اة �ملتفرغ���ني �أع�ض���اء �ملجل����س �الأعل���ى للق�ضاء يخت���اره رئي�س �ملجل����س ويكون رئي�ض���اً لهذه 
�للجن���ة. ويالح���ظ عل���ى هذ� �لت�ضكيل �إنه مل ير�ع �مل�ض���او�ة �ملطلوبة يف متثيل كل جهة. )�نظ���ر) يف هذه �مل�ضالة تف�ضيال 
كتاب د. �أحمد خملوف "�لو�ضيط يف �ضرح �لتنظيم �لق�ضائي باململكة �لعربية �ل�ضعودية". مرجع �ضابق – �س )))، 2)).
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وباملثل اإذا زالت الدعوى اأمام اإحدى اجلهتني عن طريق حكم اإجرائي قبل الف�سل يف 
املو�ضوع، كما لو ُحكم ببطالن �ضحيفة الدعوى، اأو بعدم قبولها، اأو ب�ضقوط اخل�ضومة 
فيها، اأو بقبول تركها اأو �س���طبها، فاإن �س���دور اأي حكم اإجرائي كهذا مع ا�س���تمرار نظر 
نف�ص مو�سوع الدعوى اأمام اجلهة الأخرى، ل يربر طلب تعيني اجلهة الق�سائية املخت�سة 

بالف�سل يف النزاع. 
وبالن�س���بة للتناق����ص يف الأح���كام يجب اأن يك���ون احلكمان قائم���ني عند طلب حل 
التنازع، فاإذا كان قد مت اإلغاء اأحدهما من اجلهة التي اأ�س���درته، فا يوجد تنازعا، ومن 

ثم فا حمل لطلب ف�ص التنازع. 
�إجر�ء�ت �لف�ضل يف طلب ف�س �لتنازع:

تتلخ�ص الإج���راءات يف طلب ف�ص التن���ازع عن طريق تقدمي �س���حيفة اإلى الأمانة 
العامة للمجل�ص الأعلى للق�س���اء، مت�سمنة تعيني اجلهة املخت�سة بنظر الدعوى يف حالة 
التن���ازع اليجابي اأو التنازع ال�س���لبي، اأو لطلب حتديد احلك���م املتعني تنفيذه يف حالة 

�سدور حكمني نهائيني متناق�سني)105(.
  وعلى الطالب اأن يودع مع ال�س���حيفة �س���وراً منها بقدر عدد اخل�سوم يف الدعوى 
حمل التنازع الإيجابي اأو ال�سلبي، اأو التي �سدر ب�س�اأن�ها احلكمي�ن النهائي�ني املتناق�سي�ن، 

واأن امل�ستندات التي توؤيد طلبه)106(.

)05)) ويج���ب �أن ت�ضتم���ل ه���ذه �ل�ضحيف���ة عل���ى �لبيان���ات �لتالي���ة: �أ�ضماء �خل�ض���وم و�ضفاته���م و�أماكن �إقامته���م، مو�ضوع 
�لطلب، بياناً كافياً عن �لدعوى �لتي وقع يف �ضاأنها �لتنازع �اليجابي، �أو �لتنازع �ل�ضلبي )�لتخلي) �أو �لنز�ع �لذي ن�ضاأ 

يف �ضاأن تنفيذ حكمني نهائيني متناق�ضني.
)06)) وذلك كوجود �ضهادة �ضادرة عن �ملحكمة �لتجارية و�أخرى عن �ملحكمة �الإد�رية تفيد كل منها باأن �لق�ضية منظورة 
�أمامهم���ا، �أو  تق���دمي �ض���ورة ر�ضمي���ة يف حالة �لتنازع �ل�ضلبي باحلك���م �ل�ضادر بعدم �الخت�ضا����س، �أو �ضورة ر�ضمية من 

�حلكمني �للذين وقع يف �ضاأنهما �لتناق�س وكونهما حكمان نهائيان.
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ويرتتب على رفع الطلب اإلى جلنة الف�سل يف تنازع الخت�سا�ص كما او�سحت املادة 
29 وق���ف ال�س���ي�ر يف الدع��وى املق�دم يف �س����اأنها الطل���ب)107(. واإذا ق�دم الطلب بعد 
احل�ك���م يف الدعوى فلرئي�ص جلنة الف�س���ل يف تنازع الخت�س���ا�ص اأن ياأمر بوقف تنفيذ 

احلكمني املتعار�سني اأو اأحدهما.
ويتولى رئي�ص جلنة الف�س���ل يف تنازع الخت�س���ا�ص تعيني اأحد اأع�س���ائها لتح�س���ر 
الدعوى وتهيئتها للمرافعة)108(. وتتولى الأمانة العامة للمجل�ص الأعلى للق�س���اء اإعام 
اخل�س���وم ب�سورة من �س���حيفة الدعوى مع تكليفهم باحل�سور يف اجلل�سة املحددة لنظر 
يف مو�س���وع الدعوى. وي�رشي على جل�س���ة املرافعة اأمام اللجن���ة املذكورة ما ي�رشي 
على �سائر جل�س���ات املرافعة باملحاكم من قواعد واإجراءات ن�ص عليها نظام املرافعات 

ال�رشعية، ومبا ل يتعار�ص مع طبيعة واخت�سا�سات اللجنة. 
هذا ويعد القرار ال�سادر من جلنة  الف�سل يف تنازع الخت�سا�ص قراراً نهائيًّا غر قابل 
لاعرتا�ص عليه باأي طريق من طرق الطعن، وهذا ما اأو�س���حته املادة الثاثني من نظام 
الق�س���اء بقولها: "ي�سدر قرار جلنة الف�سل يف تنازع الخت�سا�ص بالأغلبية، ويكون غر 

قابل لاعرتا�ص". 

)07)) وين�ضرف حكم هذ� �لن�س �إلى حالة �لتنازع �الإيجابي، فهو وحده �لذي تكون فيه �لدعويان قائمتني �أمام �جلهتني 
�ملتنازعتني. �أما يف حالة �لتنازع �ل�ضلبي، فلي�س هناك دعاوي قائمة �أمام �جلهات �لق�ضائية ليتم وقف �لنظر فيها بعد 
�إع���الن كل م���ن �جلهتني ع���دم �خت�ضا�ضها، ومن ثم يكون دور �للجنة هو حتديد �ملحكمة �لتي يتعني عليها �لف�ضل يف 

�لنز�ع وعدم �لتخلي عن نظره.
)08))  يق�ض���د بتح�ض���ري �لدع���وى وتهيئتها للمر�فعة �إعد�د تقرير مف�ضل ب�ضاأنها يحدد �لوقائع �مل�ضتملة عليها، و�مل�ضائل 
�لنظامية �لتي تثريها حالة �لتنازع �ملطروحة على �للجنة، و�إبد�ء �لر�أي �لنظامي ب�ضاأنها على وجه �ال�ضتقالل، دون 
�لتقي���د مب���ا ورد من ر�أي �أو �أ�ضباب يف �ضحيفة �لدع���وى. وللجنة يف �ضبيل تهيئة �لدعوى للمر�فعة �الت�ضال باجلهات 
�حلكومي���ة ذ�ت �ل�ض���اأن للح�ضول على ما يكون الزما من بيان���ات و�أور�ق، ولها �أن تاأمر با�ضتدعاء ذوى �ل�ضاأن ل�ضوؤ�لهم 
ع���ن �لوقائ���ع �لت���ي ترى لزوم حتقيقه���ا، �أو تكليف ذوى �ل�ضاأن بتق���دمي مذكر�ت �أو م�ضتن���د�ت تكميلية وغري ذلك من 

�إجر�ء�ت الزمة يف �ضبيل تهيئة �لدعوى.    
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�نتفاء �لتنازع على �الخت�ضا�س عند �التفاق على �لتحكيم:

قد يتفق التجار على اللجوء اإلى التحكيم ملا يتميز به من �رشعة للف�سل يف املنازعات، 
وذلك من خال اإحدى �سور ثاثة ن�ص عليها نظام التحكيم ال�سعودي اجلديد ال�سادر 
باملر�سوم امللكي رقم م/34 وتاريخ 1433/5/24ه� وهي: �رشط التحكيم، وم�ضارطة 

التحكيم، و�رشط التحكيم بالإحالة)109(.
ويرتب اتفاق التحكيم اأيا كانت ال�سورة التي يتخذها اأثرين هامني:

الأثر اليجابي: وهو اخت�سا�ص هيئة التحكيم بالف�سل يف النزاع.
الأثر ال�سلبي: وهو عدم اخت�سا�ص املحكمة التجارية بالف�سل يف ذات النزاع.

وم���ع ذلك ق���د يعمد احد الأطراف اإل���ى جتاهل اتفاق التحكي���م واللجوء للمحكمة 
التجاري���ة للف�س���ل يف النزاع حمل التفاق. ومن ثم يثور الت�س���اوؤل ع���ن متى ينقطع 
اخت�س���ا�ص هيئ���ة التحكي���م ويثبت الخت�س���ا�ص للمحكم���ة التجارية، ومت���ى ينقطع 

اخت�سا�ص املحكمة التجارية ويثبت الخت�سا�ص لهيئة التحكيم؟
اأجابت عن ذلك الت�س���اوؤل املادة احلادية ع�رشة من نظام التحكيم ال�س���عودي بقولها: 
"يجب على املحكمة التي يرفع اإليها نزاع يوجد يف �س���اأنه اتفاق حتكيم اأن حتكم بعدم 

جواز نظر الدعوى اإذا دفع املدعى عليه بذلك قبل اأي طلب اأو دفاع يف الدعوى".  
)09)) ميك���ن التفرق���ة ب���ن ال�ش���ور الثالث���ة يف اللجوء اإلى التحكي���م بح�شب توقي���ت التفاق، ف�شرط التحكي���م يتم مبوجبه 
التف���اق عل���ى اللج���وء اإلى التحكيم قبل حدوث النزاع من خالل �شرط ي���درج يف العقد التجاري بن التجار، وذلك وفقا 
لل�ضيغ���ة �لتالي���ة: "يف حال���ة ح���دوث خ���الف بن الأط���راف ب�ش���اأن تنفيذ العق���د اأو تف�شريه يت���م الف�شل في���ه عن طريق 
�لتحكيم وفقا لنظام �لتحكيم باململكة �لعربية �ل�ضعودية". �أما م�ضارطة �لتحكيم: فيتم �التفاق على �لتحكيم مبوجبها 
بعد حدوث النزاع من خالل اتفاق منف�شل عن العقد. واأخريا �شرط التحكيم بالإحالة والذي يتم مبوجبه اللجوء اإلى 
�لتحكيم من خالل �إحالة �الأطر�ف يف �لعقد �لتجاري �لذي يرمونه �إلى �أحكام عقد �ضابق بني �لطرفني، �أو �إلى �حكام 
عقد منوذجي ورد به �شرط التحكيم. انظر د. اأحمد خملوف: "امل�شتحدث يف نظام التحكيم ال�شعودي اجلديد". من�ضور 

بدورية معهد الإدارة العامة، العدد الثاين من املجلد )5، �ل�ضادر يف ربيع �الأخر 4)4)ه�، �س  458 – 4)5.
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ومعنى ذلك انه يجب التم�س���ك باتفاق التحكيم اأمام املحكمة التجارية قبل الدخول 
يف مو�س���وع الدعوى باعتباره من الدفوع ال�س���كلية. فاإذا مل يرث الطرف املدعى عليه 
اتفاق التحكيم اأمام املحكمة التجارية، فاإن هذه الأخرة ل تثره من تلقاء نف�سها، وتبت 
يف النزاع كاأن اتفاق التحكيم غر موجود. واإذا ما تنازل املدعى عليه عن التم�سك بهذا 
التفاق اأمام املحكمة التجارية، فاإنه ل ي�ستطيع اإثارته لأول مرة اأمام حمكمة ال�ستئناف.
وعلى ذلك فالتم�سك باتفاق التحكيم اأمام املحكمة التجارية هو الذي يجعلها حتكم 
بعدم ج���واز نظر الدعوى، وهي غ���ر ملزمة يف هذه احلالة باإحال���ة الدعوى اإلى هيئة 
التحكيم، ذلك اأن من املقرر اإنه عندما حتكم املحكمة بعدم القبول ل حتكم بالإحالة)110(.
 وق���د يحدث اأن يتم التفاق على التحكيم اأثناء نظر النزاع اأمام املحكمة التجارية، 
ويف هذه احلالة يتعني على املحكمة التجارية اأن حتيل النزاع اإلى هيئة التحكيم وتوقف 

النظر يف الدعوى)111(. 
ومع ذلك تثر الفقرة الثانية من املادة احلادية ع�رشة من نظام التحكيم اإمكانية حدوث 
التنازع على الخت�س���ا�ص ب���ني املحكمة التجارية وهيئات التحكي���م وذلك بقولها: "ل 
يحول رفع الدعوى امل�س���ار اإليها يف الفقرة ال�س���ابقة دون البدء يف اإجراءات التحكيم، 

اأو ال�ستمرار فيها، اأو اإ�سدار حكم حتكيم".

)0))) حتك���م �ملحكم���ة �لتجاري���ة ح���ال وج���ود �تف���اق حتكي���م عل���ى �ملنازع���ة �ملعرو�ضة عليه���ا بعدم قب���ول �لدع���وى ال بعدم 
�الخت�ضا����س، الأن �ملحكم���ة �لتجاري���ة هي �ملخت�ضة �أ�ضال بنظ���ر �أ�ضل �لنز�ع، ومع ذلك ذه���ب ��ضتاأذنا �لدكتور حم�ضن 
�ضفي���ق – رحم���ة �هلل علي���ه - �إل���ى �أن �لدف���ع بالتحكي���م هو دفع بع���دم �الخت�ضا�س يب���دى �أمام حمكمة ق�ض���اء �لدولة 
�لت���ي تع���د غ���ري خمت�ضة بنظر �لنز�ع لوجود �تفاق �لتحكيم، وال منا�س و�حلال كذلك ل�ضلب واليتها من �لدفع بعدم 
�الخت�ضا�س، وللخ�ضم �لذي يتم�ضك به طلب �إحالة �لنز�ع �إلى �لتحكيم. �نظر موؤلفه �لتحكيم �لتجاري �لدولى، د�ر 

�لنه�ضة �لعربية، �لقاهرة، 997)، �س 99) وما بعدها.
))))) تن�س �ملادة 2) من نظام �لتحكيم �ل�ضعودي على ما يلي: "�إذ� مت �التفاق على �لتحكيم �أثناء نظر �لنز�ع �أمام �ملحكمة 

�ملخت�ضة، وجب عليها �أن تقرر �إحالة �لنز�ع �إلى �لتحكيم".
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فامل�س���تفاد من املادة املذكورة اإن اإقامة احد الطرفني الدع���وى اأمام املحكمة التجارية 
ل مين���ع الطرف الآخر يف اتفاق التحكيم من رفع دعوى التحكيم اإن مل تكن قد رفعت 
بع���د، كما ل مينع هيئة التحكيم التي تنظر الدعوى التحكيمية من موا�س���لة ال�س���ر يف 
الدعوى دون تاأثر لرفع دعوى ق�س���ائية اأمام املحكمة التجارية على ا�س���تمرار الدعوي 
التحكيمية. وت�س���تمر هيئ���ة التحكيم فى اإجراءات التحكيم وفق���اً لأحكام النظام حتى 
تنتهي ب�س���دور حكم التحكيم املهنى للنزاع، ولو كانت الدع���وى ما زالت قائمة اأمام 

الق�ساء.
والواقع اإنه ل تثور �س���عوبة اإذا �سدر حكم التحكيم قبل اأن تف�سل املحكمة التجارية 
يف الدفع بعدم القبول، اإذ يحوز حكم التحكيم حجية الأمر املق�سي، وميتنع على ق�ساء 
الدولة نظر الدعوى، اأي يتعني على املحكمة التجارية اأن تق�س���ى بعدم قبول الدعوى 
ل�س���بق الف�س���ل فيها. وهذا هو مفاد املادة 52 من نظام التحكيم ال�سعودي التي ن�ست 
على اأنه مع مراعاة الأحكام املن�س���و�ص عليها يف هذا النظ����ام، يح�وز حكم التحكيم 

ال�س�ادر طبق�ا لهذا النظ�ام حجية الأمر املق�سي به، ويكون واجب النفاذ.
كما ل تثور �س���عوبة، اإذا ق�ست املحكمة التجارية ببطان اتفاق التحكيم وال�ستمرار 
يف نظ���ر الدعوى املو�س���وعية، ذل���ك اإن هذا احلكم ب���دوره يحوز احلجي���ة اأمام هيئة 
التحكيم، وميتنع عليها نظر النزاع، فا يجوز رفع دعوى التحكيم ابتداء اأو ال�ستمرار 
يف الدع���وى التحكيمية  اإذا كانت قد رفعت فعا، ما دام اإنه مل ي�س���در حكم من هيئة 

التحكيم �سواء يف الخت�سا�ص اأو املو�سوع)112(.
 وعل���ى ذلك فالفر�ص الذي يثر �س���عوبة عملية هو اأن ت�س���در هيئة التحكيم حكما 

)2))) د. حممود �ضمري �ل�ضرقاوي "�لتحكيم �لتجاري �لدويل، د�ر �لنه�ضة �لعربية ))20، �س 4))-6)).
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بالف�س���ل يف النزاع على خاف احلكم ال�سادر من املحكمة التجارية، فكيف ميكن حل 
التنازع يف هذا الفر�ص املتمثل يف تناق�ص الأحكام؟. 

يف تقديري، اإنه يجب تطبيق الأحكام املن�س���و�ص عليه���ا يف نظام التحكيم، والتي 
تخ���ول من له م�س���لحة احل���ق يف رفع دع���وى ببطان حك���م التحكيم اأم���ام حمكمة 
ال�س���تئناف املخت�س���ة اأ�س���ا بنظر النزاع اإذا كان حتكيما داخليا اأو حمكمة ا�س���تئناف 
الريا����ص اإذا كان حتكيماً جتاريًّا دوليًّا. ول �س���ك اأن هذا العرتا�ص �س���وف يرتكز على 
ال�س���بب الأول املن�س���و�ص عليه يف املادة 49 من نظام التحكيم وهو عدم وجود اتفاق 
حتكيم، اأو بطانه، اأو قابليته لاإبطال، اأو �سقوطه بانتهاء مدته)113(. فاإذا ما ق�ست حمكمة 
ال�ستئناف برف�ص دعوى البطان، وتاأييد حكم التحكيم، وجب عليها اأن تاأمر بتنفيذه، 
ويك���ون حكمه���ا يف ذلك غر قابل للطعن باأي طريق من ط���رق الطعن. اأما اإذا حكمت 
ببطان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابا للطعن خال املدة املن�سو�ص عليها يف املادة 

51 من نظام التحكيم. 
ومن ناحية اأخرى، �ضوف يخ�ضع حكم التحكيم عند الأمر بتنفيذه لل�رشوط املن�ضو�ص 
عليها يف املادة 55 من نظام التحكيم، واأهمها فيما نحن ب�سدده األ يكون حكم التحكيم 
متعار�س���ا مع حكم اأو قرار �سادر من حمكمة لها ولية الف�سل يف مو�سوع النزاع يف 
اململكة العربية ال�س���عودية، ومن البديهي اأن يت�سم هذا احلكم اأو القرار بال�سفة النهائية 

لتكون له احلجية.
                                 

))))) ذل���ك الأن �التف���اق �ل�ضحي���ح ه���و �لذي مينح هيئ���ة �لتحكيم �ضلطة �لف�ض���ل يف �لنز�ع، ومينع �ملحكم���ة �لتجارية من 
نظ���ره، كم���ا �أن �لعملي���ة �لتحكيمي���ة تق���وم برمته���ا عل���ى وجود �تف���اق حتكي���م �ضحيح، فحي���ث ال �تفاق �ضحي���ح  ... ال 
حتكي���م �ضحي���ح. و �لغال���ب �أن ي�ضتند من ل���ه م�ضلحة  يف بطالن حكم �لتحكيم للحكم �ل�ض���ادر من �ملحكمة �لتجارية 

باخت�ضا�ضها بالف�ضل يف �لنز�ع.
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خامتة

وبعد فقد عر�س���نا لاخت�س���ا�ص النوعي للمحاكم التجارية يف �سوء ما ن�ست عليه 
املادة اخلام�سة والثاثني من نظام املرافعات ال�رشعية، والتي �رشدت اخت�سا�سات عديدة 
لها على نحو ما راأينا يف هذا البحث. ول �سك اأن حر�ص النظام الق�سائي باململكة على 
اإن�س���اء ق�ساء متخ�س�ص للف�س���ل يف املنازعات التجارية هو اأمر ي�ستجيب لطبيعة هذه 
املعامات، ويعترب يف حد ذاته موؤ�رشاً اإيجابيًّا، ولبنة اأولى من �س���اأنها ت�س���جيع املناف�سة 

امل�رشوعة يف جمال املعامات التجارية، وجذب ال�ستثمارات الأجنبية.
وقد جاءت الخت�سا�س���ات املمنوحة للمحاكم التجارية واملن�سو�ص عليها يف نظام 
املرافعات ال�رشعية متفقة اإلى حد بعيد مع طبيعة الوظيفة الق�س���ائية للمحاكم التجارية، 
الأمر الذي يعطى للنظام الق�س���ائي ال�س���عودي ال�س���بق والريادة بني الأنظمة الق�سائية 

العربية يف هذا املجال.
وفى تقديري اإنه لكي تكتمل الوظيفة الق�س���ائية للمحاك���م التجارية باململكة، توجد 
جمموعة من التو�س���يات نطرحها يف خامتة هذا البحث، الهدف منها اإر�س���اء منظومة 
ق�س���ائية متكاملة وفاعلة على �س���عيد الق�ساء التجاري املتخ�س����ص، وهي على النحو 

التايل:
اأوًل: ����رشورة اإ�س���دار نظام جتاري موحد ي�س���م كاف���ة الأنظمة التجارية املت�س���ابهة 
بعد مراجعتها واإعادة �س���ياغتها، واإ�س���دارها يف مدونة واحدة بديا عن نظام املحكمة 
التجارية احلايل، وال�سادر يف 15 من حمرم عام 1350ه�، حيث مل يعد يتنا�سب بو�سعه 
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احلايل �سكًا ومو�سوعاً مع التطورات الهائ�لة التي طراأت على الأعم�ال التجارية)114(. 
فقد ان�س���لخ منه الباب اخلا�ص بال�رشكات، وكذلك الب���اب اخلا�ص بالأوراق التجارية، 
و�س���درت انظم���ة كثرة ت�س���ر يف فلكه غر مدرجة ب���ه، كنظام الدفات���ر التجارية عام 
1406ه�، ونظام الت�س���وية الواقية من الإفا�ص عام 1416ه�، ونظام ال�س���جل التجاري 
ع���ام 1420ه�، ونظ���ام البيانات التجارية ع���ام 1423ه�، ونظام الره���ن التجاري عام 
1424ه�، ونظام املناف�س���ة عام 1425ه�، ونظام البيع بالتق�س���يط عام 1426ه�، وغرها 

من الأنظمة التجارية الأخرى التي يتعني اأن يت�سمنها نظام جتاري موحد.
ثانياً: وتفريعاً عن التو�س���ية ال�سابقة نقرتح ت�س���كيل جلنة متخ�س�سة من كبار الق�ساة 
واأ�س���اتذة اجلامع���ات، واملتخ�س�س���ني من ذوي اخل���ربة والكفاءة يف املج���ال التجاري 
ملراجعة وتقييم الأنظمة التجارية باململكة وبيان مدى ان�س���جامها مع بع�سها البع�ص من 
جه���ة، ومدى جتاوبها مع امل�س���تجدات املحلية والدولية من جه���ة ثانية، على اأن تكلف 
هذه اللجنة بو�س���ع م�س���اريع الأنظم���ة للمعامات امل�س���تجدة يف املج���ال التجاري، 
كعقود نقل التكنولوجيا، وعق���ود البيوع البحرية، وقوانني جلنة الأمم املتحدة للتجارة 

)4))) قولن���ا �إن���ه مل يع���د يتنا�ض���ب �ضكاًل، نعني ب���ه �أن م�ضماه "نظام �ملحكمة �لتجارية" قد �أ�ضبح يف غري معناه، وذلك بعد 
�أن �ضدر نظام �لق�ضاء يف عام 428)ه�، ومن بعده نظام �ملر�فعات �ل�ضرعية عام 5)4)ه�، و�ملنا�ضب �أن يتم �إلغائه باإ�ضد�ر 
نظ���ام �آخ���ر يطل���ق عليه: "�لنظ���ام �لتجاري �ملوحد". ليعر عن حقيق���ة فحو�ه باعتباره نظام���ا جتاريا ينظم �الأعمال 
�لتجاري���ة يف �ململك���ة، و�لتج���ار �ملمار�ض���ني لها. ناهيك عن وج���ود بع�س �مل�ضطلحات �لتي وردت ب���ه مل تعد م�ضتخدمة 
�الآن كالنيابة �لعامة )هيئة �لتحقيق و�الدعاء �لعام) �جلنيه )�لريال) قانون �لعقوبات )نظام) �إلى غري ذلك كثري. 

وقولن���ا �إن���ه مل يع���د يتنا�ضب مو�ضوعا، نعني به �أن هذ� �لنظام قد �ض���در عام 50)) ه�، ماأخوذا عن قانون التجارة العثماين 
�مل�ضتم���د ب���دوره م���ن �ملجموع���ة �لتجاري���ة �لفرن�ضية �ل�ضادر ع���ام 807)، ولو تذكرن���ا �أن �ملجموع���ة �لفرن�ضية م�ضتمدة 
�أ�ضا�ض���اً م���ن �أح���كام �لقانونني �ل�ضادرين يف عامي )67)، )68)م الأدركنا �أن نظ���ام �ملحكمة �لتجارية �ملعمول به �ليوم يف 
�ململك���ة �لعربي���ة �ل�ضعودي���ة قد و�ضعت معظم �أحكامه يف �أو�خر �لق���رن �ل�ضابع ع�ضر �مليالدي مبا مل يعد �ضاحلا حلكم 

�ملعامالت �لتجارية يف �لقرن �حلادي و�لع�ضرين.
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الدولية)UNCITRAL( ، وذلك مبا يتافى اأوجه الق�سور املوجودة.
ثالثاً: اإ�رشاع املجل�ص الأعلى للق�س���اء بدرا�سة و�سع جلنة ت�سوية املنازعات امل�رشفية 
والتو�س���ية ب�رشورة نقل اخت�سا�سها اإلى املحاكم التجارية اأ�س���وة مبا هو متبع بالأنظمة 

الق�سائية املقارنة، اإذ تعد اأعمال البنوك من �سميم التجارة يف عقودها وخدماتها.
رابعاً: اإن�س���اء دائرة جتارية باملحكمة العليا على غرار ما هو متبع بالأنظمة الق�سائية يف 
فرن�س���ا وم�رش واملغرب وغرها، بحيث تقت�رش الدائرة الثالثة حاليا باملحكمة العليا على 
الف�سل يف العرتا�سات بالن�سبة لاأحكام ال�سادرة اأو املوؤيدة من حماكم ال�ستئناف يف 

الق�سايا احلقوقية والعمالية والأحوال ال�سخ�سية فقط.
خام�س���اً: ن�رش جمي���ع الأحكام التجاري���ة التي ت�س���درها الدوائ���ر التجارية مبحاكم 
ال�س���تئناف واملحكمة العليا، وتبويبها وفهر�س���تها، بحيث ي�سهل الرجوع اإليها، ليكون 
املتعامل���ني يف املجال التجاري على بينة من كيفية تطبيق املحاكم التجارية للن�س���و�ص 
ال�رشعي���ة والنظامي���ة وتف�س���رها، وكذل���ك الوقوف على ا�س���تخ�ا�ص املب����ادئ التي 
ا�س���تق�رت عليها املحكمة الع�لي�ا لي�ستفيد منها الق�ساة، فيتجنبون اإ�سدار اأحكام تخالف 

هذه املبادئ، ومن ثم جتنب اأن يتعر�ص حكمهم للنق�ص.
�ساد�ساً: دعم ال�ستقال الق�سائي للمحاكم التجارية با�ستحداث قا�سي تنفيذ لاأحكام 

التجارية بدوائر التنفيذ باملحاكم العامة.
�سابعاً: اإن�ساء ق�سم خا�ص يف التفتي�ص الق�سائي باملجل�ص الأعلى للق�ساء يقت�رش على 
املحاكم التجارية، بحيث ي�سم املفت�سني من ذوي اخلربة والكفاءة يف الق�ساء التجاري، 
حتى يتمكنوا من حتديد اأوجه الق�س���ور يف اأداء الق�ساة التجاريني، ومن ثم العمل على 

الرتقاء مب�ستوى اأدائهم، وح�سن القيام بواجباتهم الوظيفية .
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ثامناً: ال�س���تمرار يف عمل دورات تدريبية داخلية وخارجية للق�ساة التجاريني ت�سمل 
اإطاعهم على جتارب الآخرين، وعلى م�س���تجدات الق�ساء التجاري، وعلى الو�سائل 
احلديث���ة يف ح���ل املنازعات التجاري���ة، وذلك باعتبار اأن الق�س���اة هم ركيزة املوؤ�س�س���ة 
الق�س���ائية، واأهم الأ�س���ول الفكرية يف �س���نعة الق�س���اء، وكذلك اأهم مكونات الرثوة 

.
الق�سائية)115(

وختاماً، اأمتنى اأن يحقق البحث الغاية التي ي�س���تهدفها، وهي اأن يكون عوناً  يف اأداء 
ر�س���الة احلق والعدل بن�س���يب واإن قل، يف هذا املو�سوع الهام من مو�سوعات النظام 
الق�س���ائي اجلديد باململكة وهو املحاكم املتخ�س�س���ة. فاإن اأفلح البحث يف حتقيق غايته 
تلك، فقد اأدى لنا كل ما نرجوه، واإن قعد عن اأدائها، فح�س���بنا منه جزاء العاجز الذي 

بذل يف �سبيل حتقيق ق�سده كل و�سعه.  وما توفيقي اإل باهلل.
 

)5))) يق���ول �الأ�ضت���اذ �لدكت���ور عبد �لعزيز بن �ضطام بن عبد �لعزيز �آل �ضعود يف بحثه بعنو�ن �الإد�رة �ملعرفية للق�ضاة من 
منظور �ل�ضيا�ضة �ل�ضرعية: "ت�شتثمر الدولة مبالغ طائلة يف جتهيز املباين الفخمة للمحاكم والعناية بتجهيزها بكل 
م���ا يعط���ي �النطب���اع بالقوة و�لر�ضان���ة و�لدقة و�الإتقان، ومع ذل���ك جميع هذه �الأمور لي�ضت �ض���وى ترتيبات حميطة 
بالعمل �الأ�ضا�ضي �لذي �أركانه هي: �لقا�ضي و�لق�ضية و�ملتقا�ضني و�لتقا�ضي ... و�لقا�ضي بني هذه �الأركان هو �أهمها، 
وال ميكن ي�ضتقيم �الأمر دونه، فهو �لناقل لكل هذ� �ال�ضتثمار من حيث �ملو�د و�لتجهيز�ت �إلى حيز �لعلم و�خلدمات. 
الأج���ل ذل���ك يجد تاأهيل �لقا�ضي على �أف�ضل وج���ه لي�ضهم يف تقدمي �أف�ضل خدمة للمجتمع يف �لف�ضل يف �خل�ضومات 
بعدل، وهذ� يتطلب �أن ينظر للقا�ضي ب�ضفته �لعن�ضر �الأ�ضا�ضي لالإنتاج يف �ملوؤ�ض�ضة �لق�ضائية، ويجب �أن يعامل على 
�ض���وء ذل���ك، بحي���ث يف���رغ متاما لعمله �ملع���ريف فال يكلف باأي �أعم���ال ثانوية �ض���وى عمله �الأ�ضا�ضي وه���و �ملد�ومة على 
�أعم���ال �لفك���ر بن���ور �لعل���م يف �لق�ضاي���ا �ملنظورة لديه".  من�ضور مبجل���ة معهد �الإد�رة �لعامة، �ملجل���د )5، �لعدد �لثالث 

رجب 2)4)ه�، �س )6)، وب�ضفة خا�ضة �س 72)، )9).


