
                                                      
 جاهعة نايف العربية للعلىم األهنية

 عدالة اجلنائيةكلية ال
 والقانىى الشريعةقسن 

 
       

 

 التجارية  كناوحلل االختصاص القضائي
 ة وإجراءات التقاضي أهاههاالسعىدي

 ( دراسة تأصيلية )
 

 إعــداد
 داحشعبدالرمحن بن حامد 

 
 إشراف

 د. حممد بن علي الغامدي

 
 شريعة والقانونل على درجة الماجستير في المقدمة إستكماالً لمتطلبات الحصو رسالة 

 
 

 الرياض
 م4136 -  هـ3657



 
 

 



 َّ ْ  ٠ّىٓ إ٠جبص٘ب بب٢حٟ:  أبرز النتائجخالصة الدراسة و٠ٚشٜ اٌببدذ أ

ٙب ٚضّبٔت ٌاللخصبد اٌٛطٕٟ ٚجٍب ٌالسخزّبس إْ اسخذذاد ِذبوُ حجبس٠ت فٟ اٌٍّّىت ِخخصصت فٟ اٌمضب٠ب اٌخجبس٠ت ضشٚسة البذ ِٕ -1

 األجٕبٟ ٚجٛدة ٌٍب١ئت اٌؼذ١ٌت ٚإٌّظِٛت اٌمضبئ١ت ف١ٙب. 

٘ـ, ٔظبَ لذ٠ُ 15/1/1351( ٚحبس٠خ 32إْ ٔظبَ اٌّذىّت اٌخجبس٠ت فٟ اٌٍّّىت اٌؼشب١ت اٌسؼٛد٠ت اٌصبدس ببٌّشسَٛ اٌٍّىٟ سلُ ) -2

 اٌخٟ حؼ١شٙب اٌٍّّىت.ِٚصطٍذبحٗ حجبٚص٘ب اٌضِٓ ٚال ٠خّبشٝ ِغ إٌٙضت 

٘ـ ٚاألٔظّت اٌخجبس٠ت 15/1/1351( ػبَ 32حطبك اٌّذبوُ اٌخجبس٠ت اٌسؼٛد٠ت ٔظبَ اٌّذىّت اٌخجبس٠ت اٌصبدس ببٌّشسَٛ اٌٍّىٟ سلُ ) -3

( 1األخشٜ, وّب حطبك ف١ّب ٠خؼٍك بإجشاءاث اٌخمبضٟ أِبِٙب ِٛاد ٚأدىبَ ٔظبَ اٌّشافؼبث اٌششػ١ت اٌصبدس ببألِش اٌٍّىٟ سلُ )َ/

 ٘ـ ٚالئذخٗ اٌخٕف١ز٠ت ٚاٌزٞ أٌغٝ اٌببب١ٓ اٌزبٌذ ٚاٌشابغ ِٓ ٔظبَ اٌّذىّت اٌخجبس٠ت سبٌف اٌزوش. 22/1/1435ٚحبس٠خ 

٘ـ, ٚلذ خٍج ِٓ أٞ 19/5/1435( ٚحبس٠خ 39933صذسث اٌالئذت اٌخٕف١ز٠ت ٌٕظبَ اٌّشافؼبث اٌششػ١ت بمشاس ِؼبٌٟ ٚص٠ش اٌؼذي سلُ ) -4

بذبجت إٌٝ حٛض١خ  -ِٓ ٚجٙت ٔظش اٌببدذ -مت ببخخصبص اٌّذبوُ اٌخجبس٠ت ٚاٌخٟ وبٔج( ِٕٗ اٌّخؼ35ٍششٚدبث ٌٍّبدة )

 .االخخصبصبث  اٌمضبئ١ت ٌٍّذبوُ اٌخجبس٠ت ٚاٌضٛابط ٚاٌم١ٛد اٌٛاسدة ػ١ٍٙب
ٌجّشو١ت( وّب ُػٙذ إٌٝ اٌّجٍس األػٍٝ ٌٍمضبء بإجشاء دساست شبٍِت ٌٛضغ اٌٍجبْ اٌّسخزٕبة )اٌبٕٛن, اٌسٛق اٌّب١ٌت, ٚوزٌه اٌمضب٠ب ا -5

جبء فٟ آ١ٌت اٌؼًّ اٌخٕف١ز٠ت ٌٕظبَ اٌمضبء؛ ٚػ١ٍٗ فّب صاٌج اٌمضب٠ب اٌّصشف١ت ٚاٌّب١ٌت خبسس االخخصبص اٌمضبئٟ ٌٍّذبوُ اٌخجبس٠ت 

 ٌؼذَ صذٚس ِب ٠خبٌف رٌه. 

 توصيات الدراسة:

 

اٌسؼٛد٠ت, ٚاٌّخٕبرشة فٟ دمٛي وز١شة ِٕٚبدٟ شخٝ دْٚ سابط ب١ٕٙب, فٟ ٔظبَ حجبسٞ ٚادذ حٛد١ذ األٔظّت اٌخجبس٠ت فٟ اٌٍّّىت اٌؼشب١ت  -1

٘ـ اٌمذ٠ُ ٚاألٔظّت اٌخجبس٠ت األخشٜ, بذ١ذ ٠جّغ ب١ٓ ج١ّغ 1351دذ٠ذ ٚشبًِ, ػٛضًب ػٓ ٔظبَ اٌّذىّت اٌخجبس٠ت اٌصبدس ػبَ 

١ٙب ٠ٚسًٙ ٌزٚٞ اٌشأْ ٚاٌؼاللت, اٌؼًّ بٗ ٌٍٚمضبء االسخٕبد إ١ٌٗ األٔظّت اٌخجبس٠ت اٌّخخٍفت ٠ٚمٛٞ اٌشٚابط ب١ٕٙب ٠ٚذخٛٞ اٌخؼبسض ف

 ٚاٌذىُ بّٛجبٗ, ٠ٚىْٛ بّزببت لبْٔٛ حجبسٞ ِمٕٓ ببٌٍّّىت شبًِ اٌذمٛق ٚاٌٛاجببث ٚاٌؼمٛببث. 

ث اٌّذبوُ ( ِٓ ٔظبَ اٌّشافؼبث اٌششػ١ت ضّٓ الئذخٗ اٌخٕف١ز٠ت ٚاٌّخؼٍمت ببخخصبصب35ل١بَ ٚصاسة اٌؼذي بششح ٚحفس١ش اٌّبدة ) -2

 اٌخجبس٠ت ٚاٌضٛابط ٚاٌم١ٛد اٌٛاسدة ػ١ٍٙب الس١ّب ِب ٠خؼٍك بخٛض١خ اٌفمشة )ٚ( ِٓ اٌّبدة اٌّزوٛسة بشأْ إٌّبصػبث اٌخجبس٠ت األخشٜ.

ِذ َّ سٍطبْ اٌّذبوُ اٌخجبس٠ت ١ٌشًّ اخخصبصٙب ج١ّغ اٌمضب٠ب اٌخجبس٠ت دْٚ اسخزٕبء بّب فٟ رٌه اٌٍجبْ شبٗ اٌمضبئ١ت اٌّسخزٕبة )ٌجٕت  -3

 اٌفصً فٟ ِٕبصػبث األٚساق اٌّب١ٌت ٌٚجٕت حس٠ٛت إٌّبصػبث اٌّصشف١ت(, ٌّب فٟ رٌه ِٓ اٌذ١ٌٍٛت دْٚ دذٚد حٕبصع فٟ االخخصبص.

ب١م١ت ػٍٝ األدىبَ اٌخجبس٠ت ٚاٌسٛابك اٌمضبئ١ت ٌخمش٠ش ِببدئ لضبئ١ت ٚاضذت ٚاحجبٖ لضبئٟ ػبَ ٠مشس إجشاء دساسبث حط -4

 اخخصبصبث اٌّذبوُ اٌخجبس٠ت بٙب ِٓ ػذِٗ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب حشى١ً سؤ٠ت لضبئ١ت ِٛدذة ٚرببخت ػٕٙب. 
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Study Title: The jurisdiction of the Saudi commercial courts and the process of litigation before them  

Student: Abdulrahman HamedDahish. 

Advisor: Dr. Mohammed Ali Alghamdi 

Research  Problem: the study problem appears in the question: what is the jurisdiction of the Saudi 
commercial courts? And what is the process of litigation before those courts?  

Research  Methodology and toliy: Descriptive and inductive approach which based on studying a 
phenomena as it is, describe it in details, analyze it and induct its result.  

Main Results: The researcher found out that the conclusion of the study and the remarkable results can 
be summarized as following:  

1. It is essential to initiate commercial courts in KSA specialize in trade issues. Introducing courts helps to 
guarantee national economy, contribute to invite foreign investment, and represent quality of their 
environment of justice and their judicial system.  

2. The commercial court system, was promulgated by the Royal Decree No. 32 on 15/1/1350 H, is an old 
system and its terminologies are outdated and do not fit with flourish of today Saudi environment. 

3. The Saudi commercial court applies the commercial court system which was promulgated by the Royal 
Decree No. 32 on 15/1/1350 as well as the other commercial systems. Regarding the process of 
litigation, commercial court applies regulations and provisions of Procedures Law system promulgated 
by the Royal Decree No. M/1 on 22/1/1435 which, in turn, canceled Articles III and IV of the 
Commercial Court System. 

4. Implementing Regulations of Procedures Law legitimate was promulgated by the decision of His 
Excellency the Minister of Justice No. (39933) on 19/5/1435. Those Implementing Regulations are free 
of any explanations of the Article (35) on the competence of the commercial courts, which - from the 
viewpoint of the researcher- need to clarify the jurisdictions of the commercial courts and controls and 
restrictions contained them. 

5. The supreme judicial council was entrusted to carry out a comprehensive study to assign excluded 
Committees (Banks, Capital Market, as well as Customs issues). it is still banking and financial issues 
outside the jurisdiction of Commercial Courts because of the absence of evidence to the contrary. 

Main Recommendations:  

1. Amalgamate commercial systems in KSA, which scatter in many fields and various sides without a link 
between them in one modern and comprehensive trading system instead of the old commercial court 
system, issued in 1350, and other commercial systems. So that it brings together all the various 
commercial systems. It contains the discrepancy, helps stakeholders and related people, helps the judicial 
system to rely on and to judge by and it becomes as a codified commercial law in KSA that contains all 
the Rights, duties and penalties. 

2. The Ministry of Justice should give an explain and an interpretation of Article (35) of the pleadings 
legitimacy within its executive that relates to the competence of commercial courts as well as the 
controls and the restrictions contained them especially with regard to clarification of paragraph (f) of the 
above-mentioned article on other trade disputes. 

3. Extend the authorization of the commercial courts to cover all the trading cases without exception 
including excluded quasi-judicial committees (Securities Disputes and Settlement of Banking Disputes 
committees) in order to prevent conflicts of jurisdiction. 

4. Empirical studies should be conducted on the trade provisions and case law to determine the clear 
judicial principles of and general judicial trend decide the terms of reference of the commercial courts 
from which it is possible to form a unified and consistent judicial vision. 

 

 



 
 

 



 ورفعه يف املهديني ومجعين به يف عليني,,,ه اهلل إىل والدي رمح

  حفظها اهللإىل رمحة ربي وباب جنيت والدتي الغالية 

 وأمد يف عمزها على طاعته,,,

 صلمها اهلل,,,إىل ركين املتني سوجيت العشيشة 

 ,,,األعشاء أبنائيعيين ونعمة ربي  قزةإىل 

 ,,, بكافة فئاتهوجمتمعي الغالي إىل وطين 

 ىل أصاتذتي وجامعيت وجهة عملي ,,,إ

 املتواضع هذا ,,,, جهديهم مثزة أهدي

 الباحث

 



 
 

 

  شكــر وتقديـر 

محمرربى رريىنرر وبى رريىر رربالودودى  ىدررو بىاألمورر  

 قرر  ىجمورر يى ذرروبى رريىب ىىى

ىىىأ.ب ىمحمربى ريىر باللرلىالذرن و  ىىىى
ر بالللى يىمحمبى    وةىب ى

محمرربى رريىرلرر ىال  مررب ب ى

محمربىر باللرلى لربىىىىب أ.
فرردابىر رربالمنومىأحمررب ىب أ.ىمحمرربي

إ رر اهومى رريىرلرر ىالرربخو  ىالرربكر  

ى الحمبىلللى بىالو لموي
ى الدالمىرلىىدوبن ىمحمبى رلىى للى صح لىأجموويى الصالةى
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�א	����א�ول �


د��������א	��א���و�� �

��������א	��א�� �
βÎ)�©!$#�öΝ¨�� –شأنه  جلَّ -الحمد هللا القائل  ä.ã� ãΒ ù'tƒ�βr&�(#ρ–Š xσè?�ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $#�#’ n< Î)�$ yγÎ= ÷δ r&�

# sŒ Î) uρ�Ο çF ôϑ s3 ym�t÷ t/�Ä¨$ ¨Ζ9$#�βr&�(#θ ßϑ ä3 øtrB�ÉΑô‰ yè ø9$$ Î/�4�¨βÎ)�©!$#�$ −ΚÏè ÏΡ�/ ä3 Ýà Ïè tƒ�ÿÏµ Î/�3�¨βÎ)�©!$#�tβ% x.�
$ Jè‹Ïÿxœ�# Z��ÅÁ t/�∩∈∇∪ �)1( ، إنما اإلمام ) والصالة والسالم على سيدنا ونبينا محمد القائل

جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى اهللا عز وجل وعدل كان له بذلك 
: (إن المقسطين عند اهللا على والقائل، )2(أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه )

وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في  -عز وجل  -بر من نور عن يمين الرحمن منا
 ، أما بعد :)3(حكمهم وأهليهم وما ولُوا )
، ومن صفات والخصومات جبلة في النفس البشريةفإن المنازعات 

المجتمعات المدنية ، وطبيعة إنسانية ، وجدت بوجودها وتظل بها ومعها إلى أن 
، لقضاء لحاجة العباد والبالد إليهعليها، ولذلك شرع اهللا ا يرث اهللا األرض ومن

وهو أمر الزم لقيام األمم وحياتها حياة طيبة وكريمة، والقضاء من واليات اإلمام 
، فكان من لوازمه أن تراعى فيه المصلحة جتهادالشرعية التي يشرع له فيها اال

دالة في المجتمعات العامة والخاصة بما يفضي إلى سيادة النظام وتحقيق الع
  وصيانة الحقوق بين الناس. 

"وأمور الناس تستقيم في –رحمه اهللا  - ابن تيمية  -شيخ اإلسالم  -قال 
الدنيا مع العدل الذي فيه االشتراك في أنواع اإلثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في 

دلة وإن كانت وان لم تشترك في إثم، ولهذا قيل: إن اهللا يقيم الدولة العاالحقوق،
الدنيا تدوم مع العدل والكفر وال  :ن كانت مسلمة. ويقالإكافرة، وال يقيم الظالمة و
"فإن اهللا سبحانه أرسل  - رحمه اهللا –، ويقول ابن القيم )4(تدوم مع الظلم واإلسالم"

، وهو العدل الذي قامت به األرض وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، رسله
ت العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع اهللا هرت أماراوالسماوات، فإذا ظ

  .)5("ودينه

                                      
 . 58) سورة النساء 1(
 ). 1841نة يقاتل من ورائه ويتقي به ( ) رواه مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب اإلمام ج2(
 ). 1827) رواه مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب فضيلة اإلمام العادل ( 3(
الحليم : جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي : مجموع فتاوى  ابن تيمية ، أحمد بن عبد) 4(

هـ ) الجزء الثامن من كتاب الفقه ، 1432،  1شيخ اإلسالم أحمد ابن تيمية ،( مؤسسة الرسالة ،بيروت ، ط
 . 146، ص  28ج 
، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، رسالة لطرق الحكمية في السياسة الشرعية: اد بن أبي بكر) ابن القيم ، محم5(

 . 31، ص1هـ ، ج1428، 1السودان ، دار عالم الفوائد، ط –دكتوراه من جامعة أم درمان 



� �2

بمراحل عديدة إلى أن وصل إلى ما  وقد تطور القضاء في اإلسالم ومر
، كالزم من لوازم تطور الحياة ختصاص القضائيوصل إليه اآلن من التنظيم واال

مر على تخصيص ستقر األاحيث  ،وتشعب العالقات بين الناس وتنوع المعامالت
اشياً مع ، مراعاة لمصالح الناس وتمء في أقضية معينة لكل جهة قضائيةالقضا

  .مقتضيات المصلحة العامة

قتصادية والتجارية كإحدى مجاالت الحياة المدنية الزاخرة والحياة اال
بالعالقات المتداخلة والمصالح المترابطة التي يغلب عليها الحاجة إلى وجود قضاء 

العصر وعجلة ويتماشى مع قيم  ،وينظم شؤونها ،اعي تلك المصالحمتخصص ير
تلبية  –اهللا ورعاه  حفظه –قد أصدر خادم الحرمين الشريفين والحياة المتسارعة ، 

وتاريخ  78في المملكة العربية السعودية رقم م/ لذلك؛ نظام القضاء
هـ، حيث جرى تخصيص محاكم متخصصة كدرجة أولى من 19/9/1428

  ومنها المحاكم التجارية كإحدى تلك المحاكم. ،التقاضيدرجات 

ختصاصات المحاكم التجارية في اوفي محاولة جادة ورغبة ملحة لدراسة 
ن جميع المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على واليتها القضائية م

 1كريم رقم م/، تزامناً مع صدور المرسوم الملكي الالجوانب وبسط الحديث عنها
؛ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية، األمر هـ22/1/1435اريخ وت

الذي دعاني لتقديم هذه الدراسة الموسومة بعنوان ( االختصاص القضائي للمحاكم 
، واهللا أسأل ستشعار أهميتهااالتجارية السعودية وإجراءات التقاضي أمامها ) بعد 

ع بها كاتبها وقارئها واهللا الهادي إلى سواء وأن ينف ،أن يجعل فيها الفائدة والكفاية
      ا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السبيل وصلى اهللا على سيدنا ونبين

   مشكلة الدراسة
وال تؤمن  ،نتظارفي ظل زمن متسارع ومتغيرات كثيرة ال تعرف اال

وتنادي بفعالية اإلجراءات وسرعة اإلنجاز وظهور العديد من العمليات  ، بالتوقف
متعاقبة واإلشكاليات المعقدة التي أطلت برأسها على سطح التعامالت المدنية ال

وإرهاصات القرن الحادي  جتماعية كإفراز حقيقي من إفرازات التنمية الحديثةواال
، كل ذلك حتّم على الدول تطوير والعشرين، عصر السرعة والتقنية والتطوير

حتى  ،ل مواكبة عجلة التقدم المتسارعةإجراءاتها وقوانينها الداخلية والبينية من أج
  تتماشى جنباً إلى جنب، مع الطفرة العالمية في شتى دروب الحياة.

من الدول بأهمية القضاء والفصل في الخصومات كنتاج طبيعي  وإيماناً
، فقد طالت عجلة التطوير وتعقيداتها وطبيعة النفس البشريةلولوج معترك الحياة 

؛ فخصصت المحاكم كما طالت التشريعات من قبل ،في المملكة مرفق القضاء
؛ بغية السرعة في إصدار األحكام والدقة فيها وتحقيق معينة لكل منها بقضايا

  العدالة ، فكانت المحاكم التجارية وليدة ذلك التخصيص وصنو عملية التطوير .
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يعيشه  نضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية مؤخراً وماا"وفي ظل 
فإن المملكة أصبحت مجبرة على  ،الم من تطور متسارع في شتى المجاالتالع

قتصادية من خالل تطوير مرتكزاتها تسريع الخطى في تفعيل اإلصالحات اال
في دعم التنمية  مهماوفي مقدمتها تطوير البيئة العدلية التي تلعب دوراً  ،األساسية

  .)1(قتصادية"اال
التي  رية في المملكة الواقع والتحديات )ستثما( البيئة االوفي دراسة حول 

هـ، بينت تراجع 1424قتصادي عام قدمت في الدورة األولى لمنتدى الرياض اال
% بسبب صعوبة تطبيق األنظمة واللوائح الحكومية ، كما 66المستثمرين بنسبة 

قتصادي في ستطالعية إحصائية لمنتدى الرياض االا% من عينة دراسة 83أن 
% من رجال 85وأن  ،ة، ترى بأن إجراءات المحاكم بطيئة جداًدورته الثالث

ع اإلجراءات واألحكام القضائية، وال أدل على ياألعمال يجدون صعوبة في توق
ستثمارية الدولية، أنها كانت محوراً هاماً أهمية إجراءات التقاضي في العقلية اال

  .)2( رة العالميةمن محاور مفاوضات المملكة ومتطلبات عضويتها لمنظمة التجا
ستثمار في المملكة أما ضعفُ القضاء التجاري، فقد شكََّل أحد أهم عوائق اال

حديثة تحت  )3(وذلك كما جاء في دراسة ،ستثمار في المملكة )( سلبيات بيئة اال
ت الدراسة نفسها عد كما ستثمار في المملكة العربية السعودية )،عنوان ( تقييم اال
ستثمارية حسب يزال أحد أبرز العوائق اال ضي في المملكة ماأن أسلوب التقا

ويتمثل ذلك في طول فترة إنهاء المنازعات  ،وجهة نظر المستثمر األجنبي
  والسيما ذات الطابع الدولي منها. ،التجارية وضعف الخبرة في القضايا التجارية

الخاصة  ولها أحكامها وقوانينها ،لتعامالت التجارية متشعبة ومعقدةاألن و
، ولتشكيل بيئة فيها واالئتمانوتمتاز بصبغة تميزها عن غيرها تحقيقاً للسرعة 

قتصادية والنهضة التنموية التي تشهدها ستثمارات تلبي المكانة االقضائية جاذبة لال
قتصاديات العالمية الكبرى؛ ونظراً للحاجة اال أحدالمملكة العربية السعودية ك
الظاهرة الجلية ؛ لتعميق الدراسات والبحوث بشأن الملحة والقوية والمصلحة 

ستحسنت تخصيص هذه ا، فقد م الوليدة والجديدة وسبر أغوارهادراسة تلكم المحاك
في موضوع ( االختصاص القضائي للمحاكم  –بحول اهللا وقوته  –الدراسة 

لتكون عنواناً لها ومدخالً  ؛التجارية السعودية وإجراءات التقاضي أمامها )
استها ، ولتحقيق الفائدة من وراء بيان الوالية القضائية للمحاكم التجارية في لدر

، لما لموضوع ختصاصاتها على نحو دقيقاوتبيان  المملكة العربية السعودية ،
، وما يصاحب ذلك من الغة في نظر القضايا والحكم فيهاختصاص من أهمية باال

                                      
قتصادي، الدورة الثالثة قتصادية ) ، منتدى الرياض االية ومتطلبات التنمية االدراسة ( البيئة العدل )1(

 .33ص  ـ ه1428
 .84ص الموجع السابق، )2(
الدورة الخامسة في  قتصادي ،ستثمار في المملكة العربية السعودية ، منتدى الرياض االدراسة تقييم اال )3(

 هـ.1433محرم عام  24-22الفترة 
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وكذلك قيام المنظِّم ، فيها ختصاصات والتنازع إشكاالت عديدة من تداخل اال
تجارية دون غيرها،  قضاياالسعودي بقصر والية المحاكم التجارية للنظر في 

قتضى بأن تكون المحاكم التجارية المشار إليها متخصصة ومستقلة ااألمر الذي 
، بشكل جامع لها ومانع ت التجارية وفق الضوابط النظاميةفي نظر المنازعا

ختصاصها وتوضيح امما أخرجه المنظِّم من دائرة  ،لغيرها من الدخول فيها
، مشكلة وجالء الغموض الذي يكتنفها، وعليه فإن اإلشكاالت الكثيرة التي تواجهها

  الدراسة يمكن تأطيرها باإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :
إجراءات  وما ،االختصاص القضائي للمحاكم التجارية السعودية ما

  التقاضي أمامها  ؟
  : ؤالت الدراسةتسا

  األسئلة الفرعية اآلتية : اشتقاقلإلجابة على التساؤل الرئيس يمكن و
معالم المحاكم التجارية وغرضها ومراحل تطورها ومبررات  ما .1

 صها ؟يتخص
 ما التكييف التنظيمي للمحاكم التجارية ؟ .2
 آلية العمل التنفيذية للمحاكم التجارية ؟ ما .3
 ؟ أنواعها ونظامها القانوني وما األعمال التجاريةماهية  ما .4
 معالم االختصاص القضائي ومشروعيته وقواعده؟ما  .5
 اختصاصات المحاكم التجارية ؟ ما أنواع .6
 ما مفهوم تنازع االختصاص القضائي وأنواعه وآلية فضه؟ .7
 أمام المحاكم التجارية ؟ االبتدائية إجراءات التقاضي ما .8
 ما نطاق الخصومة التجارية؟ .9

 ة التجارية؟ما عوارض الخصوم .10
  ما طرق االعتراض على األحكام التجارية؟ .11

  : أهداف الدراسة
  تهدف هذه الدراسة ، إلى تحقيق األهداف التالية :

توضيح معالم المحاكم التجارية وغرضها ومراحل تطورها ومبررات  .1
 صها .يتخص

 بيان التكييف التنظيمي للمحاكم التجارية.  .2
 التجارية.بيان آلية العمل التنفيذية للمحاكم  .3
 و أنواعها ونظامها القانوني. األعمال التجاريةماهية معرفة  .4
 توضيح معالم االختصاص القضائي ومشروعيته وقواعده. .5
 .اختصاصات المحاكم التجارية بيان أنواع .6
 معرفة مفهوم تنازع االختصاص القضائي وأنواعه وآلية فضه. .7
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 .م التجاريةأمام المحاك االبتدائية إجراءات التقاضيالتعرف على  .8
 بيان نطاق الخصومة التجارية. .9

 توضيح عوارض الخصومة التجارية. .10
 إبراز طرق االعتراض على األحكام التجارية. .11

   أهمية الدراسة
ثنين؛ األول األهمية العلمية والثاني اتجاهين اتتجلى أهمية الدراسة في 
  تجاهين على النحو اآلتي :األهمية العملية، وسأتناول هذين اال

   األهمية العلمية -1
كما هو الحال في العلوم النظرية عموماً والعدلية على وجه الخصوص التي 

يدة مبنية تأصيلية تهدف إلى تحقيق نتائج علمية مف اتتطلب دراسات معمقة وبحوث
؛ ولما يمثله مرفق القضاء من أهمية في الحياة البشرية على قواعد راسخة متينة

متلكات العامة والخاصة وقطعاً لدابر مض وصيانة للحفظاً للحقوق وصوناً لألعرا
؛ كل ذلك يقتضي توحيد الجهود في سن األنظمة العدلية ن والمعتدينالعابثي

نتهى إليه اوإشهارها ليعرف كل إنسان ماله وما عليه وإقامة محاكم تحكم بما 
ضحة وما أقره ولي األمر وفق أنظمة وا ،العلماء الربانيون والمختصون النظاميون

وقواعد محددة يسهل على كل ذي حق بلوغ حقه ، فإن هذه الدراسة حول 
االختصاص القضائي للمحاكم التجارية في النظام القضائي السعودي لتصب في 

، فإن نظام القضاء وال تحيد عنه قدر أنملة ،وتنهل من المعين ذاته ،تجاهذلك اال
ي حدد في المادة التاسعة هـ الذ19/9/1428) وتاريخ  78الصادر بالرقم ( م/

أنواع تلك  أحدومنها المحاكم التجارية ك ،منه ترتيب محاكم الدرجة األولى
لى تحقيق نتائج إيجابية إالمحاكم، مازال بحاجة إلى مزيد دراسة وبحث، للوصول 

حتواء اإلشكاليات الناتجة عن النشاطات التجارية المعقدة والمطردة اتسهم في 
ه المنظَّم السعودي في تقريره للمحاكم في ى الذي يرغبوصوالً للهدف األسم

  التجارية.
   األهمية العملية  -2

، تظل قاصرة أمام مهما قويت مادتها وحبكت صياغتها إن األنظمة والقوانين
فإن تلك القوانين  من ثم، واتها المطردة وخصوماتها المتجددةالحياة المدنية بتعقيد

، وألن الميدان القضائي ية التحديث والتطويربغ؛بحاجة إلى مراجعات مستمرة 
، فكل أولئك ويعمل به القضاة وأعوانهم،يلجه المدعون والمدعى عليهم ووكالؤهم 

بحاجة إلى دراسات عدلية متخصصة ومتعمقة في المسائل والفروع القانونية تسهم 
المرافعة في زيادة معلوماتهم وصقل مواهبهم وخبراتهم ، ليتمكنوا جميعاً من حسن 

 ،ولكي يتوصلوا إلى قواعد شرعية وقوانين عدلية يتفقون عليها وعدالة المحاكمة،
فيطلبونه ويرغبون فيه والباطل فيرهبونه  ،فيعرفون الحق ،ويتخاصمون إليها

ويبتعدون عنه، فتكون هذه الدراسة محققة لهذا الغرض ، فهي تبين االختصاص 



� �6

لتكون دليالً ألهل القضاء  ؛القضائي السعوديالقضائي للمحاكم التجارية في النظام 
  وأهل الحقوق التجارية على حد سواء.

   : حدود الدراسة
الموضوعية في توضيح مفهوم المحاكم التجارية في  تتجلى حدود الدراسة
ومبررات تخصيصها ومراحل تطورها عبر التاريخ النظام القضائي السعودي 

وأنواع األعمال ي وآلية عملها التنفيذية وبيان مركزها النظامي وهيكلها اإلدار
ختصاصات المحاكم التجارية النوعية الداخلة اوبيان  ،ونظامها القانونيالتجارية 

وتنازع االختصاص يخرج عن اختصاصها  في عموم واليتها القضائية وما
 رفعوكذلك معرفة إجراءات التقاضي أمامها من حيث  ،وآلية فضهالقضائي 

وبيان وأحكام الحضور والمواعيد وآلية إصدار األحكام وقيدها  التجارية الدعوى
ق االعتراض على وانتهاء بتوضيح طر ،نطاق الخصومة القضائية التجارية

  األحكام التجارية، كل ذلك في ضوء الفقه اإلسالمي والنظام السعودي.
  :  منهج الدراسة

لسلسلة من  التنظيم الصحيح فن"إطالقه يقصد بالمنهج بشكل عام عند 
  .)1("األفكار العديدة، من أجل الكشف عن الحقيقة

ذلك المنهج الذي يعتمد على " هذه الدراسة المنهج الوصفي وهو تستخدمو
دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع ، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا 

حاكم يقوم على وصف مفاهيم الم ، الذي)2("ويعبر عنها تعبيراً كيفياً وكميا
 إليهاالتجارية ومعالمها ووصف ماهيتها وبيان مفهومها واألسس التي تستند 

وتوضيح مركزها النظامي وهيكلها اإلداري وبيان اختصاصاتها وواليتها 
ابتداء من رفع الدعوى وقيدها ،القضائية واستعراض إجراءات التقاضي أمامها 

 عتراض على األحكاموأحكام الحضور وإصدار األحكام وانتهاء بمرحلة اال
، كما نص عليها نظام المرافعات الشرعية واالستئناف والتماس إعادة النظر
  وتسعى هذه الدراسة إلى تأصيلها.

  
    مفاهيم ومصطلحات الدراسة

  ختصاصاال

: االختصاص مشتق من ( خصص ) ختصاص لغةتعريف اال :أوالً
: فتح أفصح ، ويقالوخصوصية ، والوخصه بالشيء يخصه خصاً وخُصوصاً 

                                      
،  1محمد عبدالمجيد: منهج البحث العلمي عند العرب  (دار الكتاب اللبناني ،بيروت، ط موسى ، جالل )1(

 .31م ) ، ص  1972عام 
،  5األردن ، ط –)عبيدات ، ذوقان : البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ( دار الفكر ، عمان 2(

 . 223هـ ) ص 1417
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، ، والخاصة خالف العامة)1(اختص فالن باألمر وتخصص له إذا انفرد
  .)2(فاالختصاص خالف العموم والتعميم

، وإن كان أقربها ضوع الدراسةوهذه المعاني اللغوية السابقة تتفق مع مو
  أن االختصاص خالف العموم والتعميم . 

تصاص كما عرفه الفقهاء : االخ: تعريف االختصاص في الشريعةثانياً
: الً ( أي : مكاناً ) ونظراً ( أيفي باب القضاء : قصر تولية اإلمام القاضي عم

  .)3(موضوعاً ) أو غيرهما في سماع الدعاوى وما يلحق بها والفصل فيها
نفراد ختصاص بأنه االوهذا التعريف قريب من المعنى اللغوي لال

  بالشيء أو خالف العامة والعموم .
ف االختصاص لدى رجال القانون : عرختصاص قانوناً: تعريف االثاًثال

بأنه ( والية يمنحها القانون لشخص أو هيئة ، للقيام بتصرفات معينة ، من 
  .)4(حيث الموضوع واألشخاص والمكان )

: ولعل التعريف القانوني رابعاً: التعريف اإلجرائي لالختصاص
  المختار. هو التعريف -سالف الذكر -لالختصاص 

  المحكمة :
  أوالً : تعريف المحكمة في اللغة 

كم ، وهو العلم والفقه والقضاء بالعدل وهو مصدر حكم مشتقة من الح
  .)5(ميحكُ

  صطالحاً :اثانياً : تعريف المحكمة 
، نازعات والجرائم التي تعرض عليها" هيئة قضائية تتولى النظر في الم 

  . )6("وفقاً ألحكام القانون لبت فيها ،وتدخل ضمن اختصاصها وا
صطالح هو تعريف المحكمة في اال إن: ثالثاً : التعريف اإلجرائي

التعريف المختار الذي يميل إليه الباحث في تعريف المحكمة من الناحية 
  اإلجرائية.

  
  

                                      
العرب ، مادة ( خصص ) ، ( دار المعارف ، القاهرة  ) ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم : لسان(1
  . 1173، ص  2) ، جـه1401مصر ،  سنة   -
،  2م ) ج1958) رضا ، أحمد : معجم متن اللغة ، مادة (خ ص ص ) ( دار مكتبة الحياة ، بيروت ، (2

  . 284ص
هـ ) 1433،  5ط) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف (دار ابن فرحون ، الرياض  ، (3

  .   129ص
هـ ) 1407،  1) كرم، عبد الواحد : معجم المصطلحات القانونية ، ( مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، ط(4

  .  31ص
 .951، ص  2: لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة ( حكم ) ،ج، محمد بن مكرمابن منظور )5(
م، 2008الخاص (األردن، دار وائل للنشر، ملكاوي، بشارعدنان: معجم تعريف مصطلحات القانون  )6(

 ).189ص
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  : التجارية
   أوالً : تعريف التجارية في اللغة

وتجارة: باع  جر تجراًتَجر يتَّ"نسبة إلى التجارة، قال ابن منظور: 
التاء والجيم والراء التجارة المعروفة ، ويقال : ". وقال ابن فارس : )1("وشرى

من باب تَجر تجراَ "وقال الفيومي:  .)2("تاجر وتَجر ، كمال يقال: صاحب وصحب
  . )3("سم التجارة وهو تاجر والجمع تجرتَّجر واالاقتل و

  صطالحثانياً : التجارة في اال
سم واقع على عقود المعاوضات المقصود ا" صد بالتجارة في اإلصطالحيق

، فيدخل في ذلك أنواع البيوع ، واإليجارات، والهبات المشروط )4(بها األرباح"
فيها العوض ، وغير ذلك مما قصد فيه تحصيل العوض، أما من خص التجارة 

نها : إ، ويقال  )5(ها"، لكونهما أبرز أنواعوالشراء ، فلعله من باب التغليب بالبيع
ويقول أبو يوسف : " التجارة عقد . )6("تقليب المال بالبيع والشراء بقصد الربح"

  . )7( يدخل في ملكه إال بقبوله ، فهو كسبه " كتساب المال فيما الا
   ثالثاً : تعريف المحكمة التجارية من الناحية اإلجرائية

الجهة القضائية  -ث كما يراه الباح -هي مصطلح مركب ، يراد منه 
صاحبة الوالية بنظر القضايا التجارية المنصوص عليها نظاماً ، وفصل 

  الخصومات التجارية ، والحكم فيها .
  القضاء 

: الحكم ، والجمع أقضية ، والقاضي لألمور  أوالً : تعريف القضاء لغةً
ل : ( قضيت المحكم لها ، واستُقضي فالن أي جعل قاضياً يحكم بين الناس ، وتقو

وطري ) بلَغته ونلته ، ( وقضيت الحج والدين ) أديته، ( وقضيت بين الخصمين 
وعليهما ) حكمت ، فالقضاء يأتي بمعنى الفصل والحكم ، والقطع ، وإحكام الشيء 

  . )8(نقطاع الشيء وتمامه اوإمضائه والفراغ منه ، و

                                      
 .420، ص  1: لسان العرب ، مرجع سابق  ، مادة ( تجر ) ،ج ، محمد بن مكرمابن منظور )1(
)، ص  1، ج ـه 1402،  3ابن فارس، أبو الحسن أحمد: مقاييس اللغة ، مكتبة الخانجي ،( مصر، ط )2(

445  
لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي (دار الفكر ، د.ط ، الفيومي ، أحمد بن محمد علي : ا )3(

 . 97) ص  1د.ت ، ج
الجصاص ، أحمد بن علي : أحكام القرآن الكريم ، تحقيق محمد الصادق ( دار إحياء التراث العربي ،  )4(

 172، ص 2ه ) ج1405بيروت، 
،  2عامالت المالية ( دار إشبيليا ، بيروت ، طاألطرم ، عبدالرحمن بن صالح : الوساطة التجارية في الم )5(

 . 41هـ ) ص1418
الفتاح الحلو (دار عالم  ابن قدامة ، موفق الدين عبداهللا بن أحمد : المغني ، تحقيق عبداهللا التركي وعبد )6(

 254، ص 4) ج ـه1419الكتب ، الرياض  ، 
)  ـه1409(دار المعرفة ، بيروت  ،  السرخسي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن أبو سهل : المبسوط )7(
 . 198،ص 2ج
  .3665، ص  5لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة ( قضى ) ، ج  : ) ابن منظور، محمد بن مكرم(8
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  صطالح ثانياً : تعريف القضاء في اال

الفقهية ، وحتى في المذهب فات للقضاء في المذاهب هناك عدة تعري
  ، وهذه التعريفات متقاربة ومتشابهة .الواحد

  ومن أشهر التعريفات في المذاهب األربعة اآلتي :
ات وقطع المنازعات على وجه : الفصل في الخصوم تعريف الحنفية للقضاء

  . )1(مخصوص
  .)2(ى سبيل اإللزاملكم شرعي ع: اإلخبار عن ح تعريف المالكية للقضاء
  .)3(لزام ممن له اإللزام بحكم الشرع: اإل تعريف الشافعية للقضاء
  .)4(: تبين الحكم الشرعي واإللزام به وفصل الخصومات تعريف الحنابلة للقضاء

وهذه التعاريف الواردة في المذاهب األربعة وإن اختلفت في عباراتها إال 
أن القضاء هو إجراء الفصل بين  أنها متفقة في دالالتها ومقصودها في

المتخاصمين في الدعوى بحكم شرعي مؤصل من الكتاب أو السنة أو اإلجماع أو 
جتهاد ممن هو أهل له ، وال يخالف نصاً متفقاً عليه ، على أن يكون هذا الحكم اال

ده ولي األمر منصب القضاء للحكم ملزماً ممن له حق اإللزام به ويقصد به من قلّ
  اس والفصل في الخصومات وقطع المنازعات .بين الن

رف القضاء حديثاً بأنه : " الفصل بين الناس في الخصومات حسماً وقد ع
  . )5("متلقاة من الكتاب والسنةللتداعي ، وقطعاً للنزاع باألحكام الشرعية ال

: " هو منصب الفصل بين الناس في  ثالثاً : تعريف القضاء إجرائياً
اً للتداعي ، وقطعاً للتنازع ، باألحكام الشرعية المتلقاة من الخصومات ، حسم

  . )6(الكتاب والسنة "
  
  ختصاص القضائي اال

                                      
م ) 1966) ابن عابدين، محمد أمين: حاشية رد المحتار على الدر المختار (مطبعة الحلبي ، القاهرة ،(1
  . 5/352ج
ين المالكي : تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ( دار الكتب ) ابن فرحون، برهان الد(2

  . 1/12هـ ) ج 1401،  1العلمية ، بيروت ، ط
) الرملي، شهاب الدين محمد بن أبي العباس : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ( مطبعة مصطفى البابي (3

  .8/235هـ ) ، ج1386الحلبي ، مصر ، الطبعة األولى 
البهوتي، منصور بن يونس : الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، تحقيق إبراهيم عبد الحميد ( مكتبة  )(4

  .2/585هـ ) ج1418نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة 
الزحيلي، محمد مصطفى : التنظيم القضائي في الفقه اإلسالمي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية (  )5(

 . 36هـ ) ص1402 دار الفكر ، دمشق ،
ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد : المقدمة ، تحقيق د. علي عبدالواحد (دار البيان العربي ، مصر  ،  )6(
 . 567) ص  2، ج ـه 1376،  1ط
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القضاء ) ، فاآلن سوف  –ختصاص معاني مفردتي ( اال ذكرتبعد أن 
ختصاص القضائي ألهميته ، حيث عرف بعدة تعريفات عرج على تعريف  االأ

  منها :
 . )1(عوىأهلية المحكمة لرؤية الد  -1
 . )2(ة ، هو سلطة النظر في نزاعٍ مااختصاص المحكم -2
 . )3(نزاعٍ ما  في هو السلطة التي خولها النظام لمحكمة ما في الفصل -3
تخويل ولي األمر أو نائبه لجهة قضائية ، الحكم في قضايا عامة ، أو خاصة  -4

ة قضائية ، أو ومعينة ، وفي حدود زمان ومكان معينَين ، أو هو قدر ما لجه
 .)4(والية في فصل نزاع من المنازعات محكمة من

لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء تبعاً لمقرها أو لنوع  وقيل : هو ما -5
القضية ، وهو نوعي : إذا اختص بالموضوع ، ومحلِّي : إذا اختص بالمكان ، 

النظام زماناً لنظر الدعوى أو  وقيمي : إذا اختص بالمقدار ، وزماني : إذا حدد
 .)5(عدم نظرها

اختصاص محكمة ما ، معناه : نصيبها من المنازعات التي يجوز لها الفصل  -6
 . )6(فيها

نه " السلطة القضائية التي يتمتع بها إوقيل في تعريف االختصاص القضائي :  -7
وعة قاض ، أو جهة قضائية، وتخول لها حق النظر والفصل في القضايا المرف

 . )7(إليها "
   درجات التقاضي

بعضها أعلى درجة من ،" هو أن تكون المحاكم على درجات متفاوتة  
بعض  وهذا يعني أن يكون للمتداعين الحق في رفع الدعوى مرة ثانية أمام 
محكمة أعلى من المحكمة األولى للنظر في القضية والحكم الذي أصدرته ، 

  . )8(اله "وإبطإلقراره وتثبيته ، أو لنقضه 
  

                                      
،  1) جرجس ، جرجس : معجم المصطلحات الفقهية والقانونية ( دار الفكر العربي ، مصر ، ط(1

  . 276هـ ) ص 1417
شرح قانون المرافعات الجديد ( دار الفكر العربي ، جميعي، عبد الباسط : وعبد المنعم ، ) الشرقاوي، (2

  . 239م ) ص1975
  . 383)،ص2010)  صاوي ،أحمد السيد : الوسيط في شرح قانون المرافعات المدينة والتجارية ((3
ي ضوء الشريعة اإلسالمية ) آل دريب ، سعود بن سعد : التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ف(4

  . 426هـ ) ص1403ونظام السلطة القضائية ( مطابع حنيفة ، الرياض ،
) عبد المنعم ، محمد عبد الرحمن : معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية ( دار الفضيلة ، القاهرة ، (5

  .94-93، ص 1هـ ) ج1423
  .334) ص م 1990المعارف، مصر،  دار) أبو الوفا ، أحمد : المرافعات المدنية والتجارية ((6
) الغامدي ، ناصر بن محمد بن مشري : االختصاص القضائي في الفقه اإلسالمي مع بيان التطبيق الجاري (7

  . 42هـ ) ص1420،  1في المملكة العربية السعودية ( مكتبة الرشد ، الرياض ، ط
 . 115مي ، مرجع سابق ، ص ختصاص القضائي في الفقه اإلسالاالالغامدي ، ناصر محمد :  )8(
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  المرافعات 

: المرافعات جمع مرافعة ، مأخوذة من الفعل أوالً : تعريف المرافعات لغة
رفَع ) ، وكلمة ( رفع ) تأتي لمعان عديدة ، منها الشكوى والتحاكم. يقول الفيروز 

  .  )1(إلى الحاكم : شكاه هآبادي : رافع
، وترافعا إلى  )2(ه ليحاكمه، إلي ويقال رفع فالن إلى الحاكم رفعاً ورفعاناً

  .  )3(الحاكم أي تحاكما 
صطالحاًاة ثانياً : تعريف الشرعي :  

 فكما ذُكر أن الشرعية نسبة إلى الشرع ، والشرع اصطالحاً : ما سنّه اهللا 
  . )4(لعباده من الدين وأمرهم باتباعه

   نظاماً تعريف المرافعات الشرعية 
د واألحكام المتعلقة بإجراءات التداعي ، هو " تلك المجموعة من القواع    

التي تبين قواعد منضبطة موحدة ، تحدد لجميع األشخاص طريقاً واحداً لاللتجاء 
إلى القضاء ، وإجراءات موحدة لإلثبات والفصل في الدعوى ، وإصدار األحكام ، 

 . ويعرف أيضاً )5(وتنفيذها جبراً بما يحفظ للقضاء مكانته ، وللخصوم  حقوقهم"
بأنه " النصوص الفقهية المقررة لتنظيم قواعد وأحكام سير المرافعة ، وما يتعلق 

  .)6(ذ بداية الدعوى وحتى الفصل فيها"بها من
  النظام 

: التأليف والترتيب واالتساق . وأصله الخيط الذي : تعريف النظام لغةأوالً
فانتظم : أي ، ونظمت األمر  )7(ينظم به اللؤلؤ ، وجمعه نظم وأنظمة وأناظيم

  . )8( أقمته فاستقام على نظام واحد

                                      
، 6بيروت، ط ) الفيروز أبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط ( مؤسسة الرسالة ،(1

  . 722) صهـ1419
  . 5/358هـ ) 1306)  الزبيدي ، محمد بن مرتضى : تاج العروس ( دار مكتبة الحياة ، بيروت ، (2
  .1691، ص  3) ، ج ب ( مرجع سابق ) ، مادة ( رفعلسان العر محمد بن مكرم: )  ابن منظور،(3
)  الموسوعة الفقهية الكويتية ، مصطلح ( شرع من قبلنا ) ( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية ، (4

  . 26/17)  ـه1412،  1مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط
  . 9م ) ص1989طبعة نادي القضاء ، القاهرة ، مصر  )  النمر ، أمينة مصطفى : قوانين المرافعات ((5
)  آل خنين ، عبد اهللا بن محمد بن سعد : المدخل إلى فقه المرافعات ( دار العاصمة للنشر و التوزيع ، (6

  . 27هـ )  ص1422الرياض ، 
 . 4469، ص  6ابن منظور ،محمد بن مكرم : لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة ( نظم ) ، ج )7(
،  مادة نظم )لبنان ، كتاب النون  -، أحمد محمد : المصباح المنير ( المكتبة العلمية ، بيروت  الفيومي )8(
2/612 . 
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هو من المصطلحات الحديثة ، وقد اكتسبت  :صطالحاًا: تعريف النظام ثانياً
كلمة نظام معاني عديدة يتوصل إليها بحسب السياق ، ويعنى هنا : "القواعد العامة 

. أو  )1(الملزمة الصادرة من السلطة التنظيمية ، والموافق عليها بمرسوم ملكي"
"مجموعة من األحكام التي تتعلق بموضوع محدد ، وتعرض في صورة مواد 

  . )2(متتالية"
: يقصد بالنظام في هذه الدراسة " القواعد : تعريف النظام إجرائياًثالثاً

  .)3(ية والموافق عليها بمرسوم ملكي"الملزمة الصادرة من السلطة التنظيم
  نظام القضاء السعودي 

ارة عن مجموعة األحكام والمبادئ التي تنظم القضاء ، والتقاضي "هو عب
في الدوائر الشرعية فتبين ترتيب المحاكم ، وتكوينها واختصاصها ، وكيفية ضبط 
وإدارة الجلسات وصدور األحكام فيها ، وتبين ضمانات القضاء ، واستقالل القضاة  

، والتفتيش عليهم ، وتأديبهم ، وتعيينهم ، وترقيتهم ، ونقلهم ، وندبهم ، وإجازتهم 
وحقوقهم ، وواجباتهم ، وإنهاء خدماتهم ، وتبيين أعوان القضاء ، وما يتعلق بهم 

فإن نظام القضاء السعودي ، هو مجموعة األحكام  ،من أحكام . وبعبارة أوجز
والمبادئ التي تنظم القضاء في المحاكم ، مبينة ترتيبها ، واختصاصها ، وما 

  .  )4( ، وأعوانهم من أحكام" ةايتعلق بالقض
  :  الدراسات السابقة

    الدراسة األولى
(  بعنوانهـ )، 1419عام (  ، ناصر بن محمددراسة الغامدي

اري في المملكة ختصاص القضائي في الفقه اإلسالمي مع بيان التطبيق الجاال
المنهج أجريت الدراسة في جامعة أم القرى وأستخدم الباحث ) ،العربية السعودية

التأصيلي المقارن بين الفقه اإلسالمي وبيان التطبيق الجاري في المملكة  الوصفي
  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: العربية السعودية 

ن القضاء يتخصص بالمكان والزمان والحادثة واألشخاص ويقبل أ .1
 اإلطالق والتقييد والتعليق على الشرط.

ئي من أهم وأدق أبواب القضاء ، إذ بها ختصاص القضان مباحث االأ .2
يتبين للقضاة المسائل التي يجوز لهم النظر فيها مكاناً ، وزماناً ، ونوعاً 
ويتبين للخصوم كذلك من هو القاضي المختص ، فهو أساس القضاء ، 

                                      
)المرزوقي ، محمد بن عبد اهللا : السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ، ( مكتبة العبيكان ، 1(

 86) ص1هـ ، ط1425الرياض ، 
صول التشريع في المملكة العربية السعودية (د.ن ، القاهرة  ، د.ت ، د. ط ) أ: الحفناوى، عبد المجيد )2(

 .  93ص
 .  86المرزوقي ، محمد عبداهللا : السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص  )3(
لعربي ، القاهرة ، أبو طالب ، حامد : النظام القضائي في المملكة العربية السعودية ( دار الفكر ا )4(

 . 10هـ ) ص1404
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وهذا كله تبينه مباحث  ،ألن القضاء إما أن يكون عاماً أو خاصاً
 ختصاص القضائي.اال

 لقضاء يحقق فوائد متعددة للقضاة  والخصوم.ن تخصيص اأ .3
ن التولية على القضاء قد تكون عامة ، وقد تكون خاصة ، وهذا أ .4

العموم والخصوص ليس له حد في الشرع ، وإنما يتلقى من ألفاظ 
 التولية ، واألحوال ، واألعراف الصحيحة.

 ختصاص القضائي وضعها النبي صلىن النواة األولى لجميع أنواع االأ .5
 اهللا عليه وسلم ، ثم كثرت أنواعه وتعددت بعد ذلك.

ختصاص النوعي بروزاً فاق بقية برز في نظام القضاء السعودي اال .6
 ختصاص القضائي.أنواع اال

ختصاص القضائي المكاني في الفقه اإلسالمي فنفرق عند التنازع في اال .7
 بين حالتين :

رة بقاضي المدعي األولى : أن يتميز بين المدعي والمدعى عليه والعب
  عليه.

ثم قاضي األسبق منهما  ،الثانية : أال يتميزا ؛ فالعبرة بالقاضي األقرب
  فإن تساويا فيقرع بينهما.،دعوى 

ختصاص المكاني في النظام السعودي بقاضي العبرة عند التنازع في اال .8
 تفاق على خالفه.المدعى عليه ، ويجوز التنازل عنه واال

ير تنازعاً في الغالب ، لوضوحه لكل من ختصاص النوعي اليثاال .9
 القضاة والخصوم.

ختصاص الزماني بوقت التنازع بين العبرة عند التنازع في اال .10
  الخصمين ، أو بوقت الترافع إذا ترافعا جميعاً.

  أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية :
ما تبحثان في موضوع في كونه ينالدراست تا: تتشابه كل أوجه الشبه

وبيان أهميته وفوائده وتبيان أنواعه وأنهما تركزان البحث  ،ختصاص القضائياال
عن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية دون غيره من األنظمة القضائية 

  األخرى.
ختصاص القضائي : الدراسة األولى تتناول الحديث عن اال أوجه االختالف

حيث  ،ي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربية السعوديةفي الفقه اإلسالم
ختصاص القضائي وتأصيله الشرعي والنظامي تتحدث بشكل مجمل وعام عن اال

هـ أي قبل صدور نظام القضاء الجديد عام 1419كما أنها صدرت عام 
بينما الدراسة الحالية معنية بالبحث والحديث على وجه الخصوص عن  ـه1428
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صاص القضائي للمحاكم التجارية السعودية وإجراءات التقاضي أمامها بشكل االخت
صدر في  دقيق ومفصل دون غيرها من المحاكم المتخصصة األخرى وفق آخر ما

بينما الدراسة الحالية  ،شأنها حتى تاريخه ، كما أن الدراسة السابقة قديمة ومجملة
  حديثة ومتخصصة في موضوعها.

  
  : الدراسة الثانية

ختصاص النوعي في نظام ( اال هـ) بعنوان1425الرويس عام (دراسة 
جامعة نايف ؛ أجريت الدراسة في المرافعات السعودي في ضوء الفقه اإلسالمي )

المنهج في الجانب النظري وأستخدم الباحث العربية للعلوم األمنية بالرياض 
رجيح بينها ومنهج االستقرائي مع المقارنة بين األقوال ومناقشتها والتالوصفي 

  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: تحليل المضمون في الجانب التطبيقي 
 ن األمور التي ينظرها القاضي عند عدم تقييده ليست محدودة وال ثابتة .أ .1
 ختصاص العام .ختصاص النوعي تعتبر من قواعد االن قواعد االأ .2

لقضية أن تقضي بعدم نوعيا بنظر ا غير المختصةيجب على المحكمة  .3
 ختصاص.ولو لم يثر الخصم مسألة عدم اال ،ختصاص من تلقاء نفسهااال

 ، ختصاص النوعي في أي مرحلة تكون عليها الدعوىيجوز إثارة عدم اال .4
 ولو ألول مرة أمام محكمة التمييز .

ويسهل على  ،ختصاص النوعي يسهل على القضاة أعباء القضاءن االأ .5
 أو المحكمة المختصة . الخصوم معرفة القاضي

ختصاص ن المنظم السعودي قد جعل قيمة الدعوى التي يتخصص بها االأ .6
 النوعي قابال بالتغيير بالزيادة أو النقصان حسب ما تدعو إليه الحاجة .

  : ختالف بين الدراسة والدراسة الحاليةأوجه الشبه واال
ها تركز ستعراض الدراسة السابقة يالحظ أنا: من خالل  أوجه الشبه

ختصاص النوعي في نظام المرافعات الشرعية السعودي في ضوء البحث على اال
وبيان أهميته وفوائده وهو مدار الحديث في هذه الدراسة  ، الفقه اإلسالمي

  ومرتكزها التي تقوم عليه في موضوعها.
: تختلف الدراستان في كون األولى تتحدث عن  ختالفأوجه اال

ت الشرعية في ضوء الفقه  في نظام المرافعاختصاص النوعي إجماالًاال
ختصاص معين ومحدد وهو ا، بينما الدراسة الحالية تركز البحث حول اإلسالمي

االختصاص القضائي للمحاكم التجارية السعودية وإجراءات التقاضي أمامها بشكل 
حيث صدرت قبل صدور نظام ،أعمق ورؤية أدق، كما أن الدراسة السابقة قديمة 

بينما الدراسة الحالية ،هـ 19/9/1428) وتاريخ 78اء الجديد رقم ( م /القض
  حديثة وبعد صدوره.
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   الدراسة الثالثة
هـ ) ، بعنوان  1425عام ( صالح بن عثمان  ،دراسة الماضي

) ختصاص النوعي للمحاكم، وفقاً لنظام القضاء في المملكة العربية السعودية اال(
أجريت الدراسة الماجستير في السياسة الشرعية ، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة 

باحث وأستخدم ال جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةبالمعهد العالي للقضاء في 
  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: التأصيلي االستقرائي المنهج الوصفي

أن المحاكم المتخصصة لها أهمية كبيرة في عصرنا الحاضر ووجودها  .1
 ختصاص القضائي.صبح ضرورة فاق جميع أنواع االأ

ينبغي تثقيف المجتمع بدور المحاكم عموماً ، والمحاكم المتخصصة  .2
خصوصاً واختصاصاتها ، حتى يتمكن المجتمع من معرفة المحاكم 

فيكون في ذلك فائدة كبيرة من التسهيل على  ،المختصة بنظر قضاياهم
  يان ذلك ألفراد المجتمع.الناس وتخفيف العبء على المحاكم في ب

  
  : ختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الحاليةأوجه الشبه واال

: تتشابه الدراستان في كون األولى تركز الحديث حول  أوجه الشبه
ختصاص النوعي للمحاكم وأهميته لجميع أطراف الدعوى وفوائده للقاضي اال

، وفق والية محكمته وسلطانهاقضايا الذي يجب أن يكون مؤهالً ومختصاً بنظر ال
كما أن الدراسة السابقة أشارت إلى ضرورة إيجاد محاكم متخصصة في جميع 

حتى يكون الناس على معرفة بهذه المحاكم، وذلك كله هو ما  ،مناطق المملكة
  تطرقت إليه الدراسة الحالية في الجملة.

 : الدراسة السابقة تتحدث عن االختصاص النوعي ختالفالأوجه ا
للمحاكم، وفقا لنظام القضاء في المملكة العربية السعودية ، بشكل مجمل وعام 

هـ أي قبل نظام القضاء رقم ( م / 1425كما أنها صدرت عام  ،دون تخصيص
بينما الدراسة الحالية حديثة وبعد صدور نظام  ،هـ19/9/1428) وتاريخ  78

ختصاص من مجاالت االالقضاء المشار إليه، كما أنها تناولت مجاالً محدداً 
النوعي وهو االختصاص القضائي للمحاكم التجارية السعودية بشكل محدد ومركز 

كما تحدثت عن إجراءات التقاضي  ،دون غيرها من المحاكم المتخصصة األخرى
  أمامها بما يحقق الفائدة العملية.

  : الدراسة  الرابعة
ختصاص ( االبعنوان  هـ)1430عام ( فهد بن سليمانالسعوي، دراسة 

أجريت الدراسة )  النوعي للمحاكم الشرعية األولية في النظام القضائي السعودي
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وأستخدم الباحث المنهج الوصفي نايف العربية للعلوم األمنية  جامعةفي 
  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:االستقرائي التأصيلي المقارن 

مما  ،ة تكون في صالح الرعيةأنه يجوز لولي أمر المسلمين أن يضع أنظم .1
ويسرع البت في القضايا وإنهائها على أال  ،يسهل من إجراءات التقاضي

تكون األنظمة مخالفة للكتاب والسنة أو إجماع سلف األمة ومبادئ الشريعة 
 اإلسالمية ومقاصدها .

وهو أشهر  –ن يخصص القاضي نوعياً أأنه يجوز لولي أمر المسلمين  .2
واليجوز للقاضي أن يحكم فيما لم  ،وزمانياً ومكانياً –أنواع التخصيص 

 يخصصه به ولي األمر ولو فعل فحكمه باطل.
ختصاص النوعي هو النبي صلى اهللا عليه وسلم عندما أن أول من طبق اال .3

بنوع من األقضية للفصل فيها  –رضي اهللا عنهم  –خص بعض صحابته 
وهذا يدل على  -م رضي اهللا عنه –وسار على ذلك الخلفاء الراشدون 

  جواز التخصيص.

  : ختالف بين الدراسة الحالية والسابقةأوجه الشبه واال
في كونهما تسلطان الضوء على  تينالدراس تا: تتشابه كل أوجه الشبه

ختصاص النوعي والحديث عن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية اال
ي وبيان أهميته لكل أطراف واإلشارة إلى الحاجة الماسة للتخصيص القضائ

  الدعوى وللمجتمع بصفة عامة .
: تختلف الدراستان عن بعضهما ، في كون الدراسة السابقة  ختالفأوجه اال
ختصاص النوعي للمحاكم الشرعية األولية بصفة عامة وبشكل تتحدث عن اال

كما أنها دراسة تأصيلية مقارنة مع النظام القضائي المصري ، بينما  ،إجمالي
فمناط حديثها ومجال دراستها يتحدد في االختصاص القضائي  ،الدراسة الحالية

للمحاكم التجارية السعودية بشكل مركز ودقيق ورؤية عميقة وبيان آلية عملها ، 
  كما أنها تحدثت عن إجراءات التقاضي أمامها بجميع مراحلها القضائية.

  : الدراسة الخامسة
        ) بعنوان ـه1432م عام ( براهيإصالح بن  ،التويجريدراسة 

 أجريت الدراسة في )  المحاكم التجارية في النظام القضائي السعودي( 
 االستقرائي  واستخدم الباحث المنهج الوصفيعة نايف العربية للعلوم األمنية جام

  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:
 وم .ن تخصيص القضاء يحقق فوائد عديدة للقضاة والخصأ .1
ن تشتت والية الفصل في المنازعات التجارية على جهات متعددة أدى إلى أ .2

 إرباك المتقاضين وعنائهم .

 ختصاص النوعي كان في عهد الرسول عليه السالم .ن أول تطبيق لالأ .3
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ختصاص النوعي في النظامين السعودي والمصري قد ظهر ظهورا إن اال .4
 .واضحا فاق جميع أنواع االختصاص القضائي 

ن ممارسة ديوان المظالم لوالية الفصل في المنازعات التجارية ال يتفق أ .5
مع وظيفته األساسية التي عبرت عنها المادة األولى من نظام ديوان المظالم 

 بقولها إن الديوان جهة قضاء إداري مستقلة .
ختصاص ديوان المظالم في القضاء التجاري عام وشامل لجميع مناطق اإن  .6

 ربية السعودية .المملكة الع
ن لجان ومكاتب الفصل في منازعات األوراق التجارية قبل صدور نظام أ .7

هـ هي لجان 19/9/1428) وتاريخ  78القضاء السعودي رقم ( م/
 ستئنافية .ابتدائية واإدارية ذات اختصاص قضائي وتمر بمرحلتين 

نقلة نوعية  ـه19/9/1428) وتاريخ  78يعتبر األمر الملكي رقم (م / .8
في تطور القضاء السعودي عامة ، وذلك بإعادة هيكلة نظامي القضاء 

 ومنها المحاكم التجارية . ،وديوان المظالم ، وإنشاء المحاكم المتخصصة
سواء في نظام  ،ن المحاكم التجارية تعتبر ضمن محاكم الدرجة األولىأ .9

 القضاء السعودي أو المصري 

ألوراق المالية والقضايا ن القضايا التجارية األخرى مثل قضايا اأ .10
المصرفية التزال خارج اختصاص المحكمة التجارية في نظام القضاء 

  السعودي الجديد.

  : ختالف بين الدراسة السابقة والدراسة الحاليةأوجه الشبه واال
  

: تتشابه الدراستان في الحديث عن المحاكم التجارية وفق نظام  أوجه الشبه
هـ 19/9/1428) وتاريخ  78سوم الملكي رقم ( م/القضاء الجديد الصادر بالمر

ختصاص القضائي والمحاكم المتخصصة لمواكبة العصر حيث تناولتا أهمية اال
قتصاد السيما في مجال التجارة واالوالحديث ومستجداته وتحقيق مصالح المجتمع 

الذي هو عصب الحياة وشريانها ،كما أن في تخصيص القضاء مصالح جمة 
فمن جانب القضاة يجعلهم أكثر دراية  ،وم وجميع أطراف الدعوىللقضاة والخص

 ،بالموضوعات المتشابهة وقدرة أكبر على اإللمام بحيثياتها وأنظمتها اوتخصص
  وبالتالي إصدار األحكام األقرب للحق والصواب تحقيقاً للعدالة المنشودة .

  
في كون : تختلف الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية  ختالفأوجه اال

األولى تتناول الحديث عن المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية إجماالً 
وبصفة عامة وبيان تطورها وسياقها التاريخي ومقارنتها بالمحاكم التجارية في 



� �18

جمهورية مصر العربية ، بينما تركز الدراسة الحالية على االختصاص القضائي 
ختصاصها اإليجابي الجامع اأعمق وأدق وبيان  للمحاكم التجارية السعودية بشكل

خارج  قضاياختصاصها السلبي المانع من نظرها امتداد سلطانها والواليتها و
لى كون الدراسة الحالية توضح كيفية إجراءات التقاضي أمام إختصاصها، إضافة ا

 المحاكم التجارية السعودية من مرحلة قيد الدعوى مروراً بمرحلة إصدار األحكام
حتى مرحلة الطعن ونقض األحكام والتماس إعادة النظر، بما يحقق الفائدة العلمية 
والعملية على حد سواء ، إضافة إلى ذلك ؛ تتزامن هذه الدراسة مع صدور 

وتاريخ  3ورقم م/ 1رقم م/ –حفظه اهللا  –خادم الحرمين الشريفين  يمرسوم
نظام وفعات الشرعية نظام المران بالموافقة على يهـ ؛ القاضي22/1/1435

 المرافعات أمام ديوان المظالم الجديدين.
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  أوالً: تعريف المحكمة

"الحكم بالضم: وفهي أسم مكان الحكم مشتقة من الحكم  المحكمة في اللغة: •
 )1(ذ الحكم"القضاء، وجمعها أحكام، وقد حكَم عليه باألمر حكماً، والحاكم: منفّ

أما معجم لسان العرب البن منظور؛ فقد ورد فيه أن: " قول ابن األثير: في 
م والحكيم وهما بمعنى الحاكم، وهو القاضي، أو هو الذي كَأسماء اهللا تعالى الح

يحكم األشياء ويتقنها، والحكم: العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حكم 
هو بمعنى الحكم؛ ومنه الحديث: يحكم، ويروى: إن من الشعر لحكمة، و

ألن أكثر فقهاء ،؛ خصهم بالحكم )2("الخالفة في قريش والحكم في األنصار"
بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم.  بيّالصحابة فيهم، منهم معاذ بن جبل وُأ

بمعنى منعت ورددت، ومن هذا قيل  تُوحكم والعرب تقول: حكمتُ وأحكمتُ
ه يمنع الظالم من الظلم. وروى المنذري عن أبي كم بين الناس حاكم، ألنلحال

طالب أنه قال في قولهم: حكم اهللا بيننا، قال األصمعي: أصل الحكومة رد 
الرجل عن الظلم. قال ابن سيده: الحكم القضاء وجمعه أحكام، ال يكسر على 

وحكومة، وحكم بينهم كذلك.  غير ذلك، وقد حكم عليه باألمر يحكم حكماً
قال قولك حكم بينهم بحكم، أي قضى، وحكم له وحكم عليه.  والحكم: مصدر

األزهري: الحكم القضاء بالعدل. والحاكم: منفذ الحكم، والجمع حكام، وهو 
الحكم. وحاكمه إلى الحكم: دعاه وفي الحديث: وبك حاكمت أي رفعت الحكم 
إليك وال حكم إال لك، والمحاكمة: المخاصمة إلى الحاكم. والحكمة: العدل. 

م. وأحكم األمر: أتقنه، وأحكمته التجارب على المثل، يكم: عدل حكيورجل ح
وهو من ذلك. ويقال للرجل إذا كان حكيماً: قد أحكمته التجارب. والحكيم: 

 .  )3(المتقن لألمور
: هي "المكان الذي يصدر منه القاضي األحكام، والجمع المحكمة في االصطالح •

عد لجلوس القاضي عند نظر األقضية، . وقيل هي: "المكان الم)4(محاكم"

                                      
، ، باب الميم فصل الحـاء ، مرجع سابق الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط  )1(

  . 1095ص
): وقال شيخه الحافظ العراقي فـي " محجـة    4/466)  رواه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة ( 2(

 ) : حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات".19/2القرب إلى محبة العرب" ( ق
، ص 2)  ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة ( حكـم ) ، ج  3(

951- 953. 
 ). 383، ص  3هـ ، ط1415) قلعجي، محمد رواس : معجم لغة الفقهاء ( بيروت ، دار النفائس ، 4(
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. وقيل هي: "هيئة )2(. وقيل هي: "مكان انعقاد هيئة الحكم")1(والفصل فيها"
قضائية تتولى النظر في المنازعات والجرائم التي تعرض عليها، وتدخل ضمن 

. وقيل هي "جهاز قضائي حدد )3(اختصاصها، والبت فيها طبقا ألحكام القانون"
، والتعريفات الثالثة األولى تتعلق بالمكان بينما )4(واختصاصه"القانون تشكيله 

  التعريفين األخيرين يتعلقان بشخصية المحكمة نفسها وجهازها اإلداري.
  

 ثانياً: تعريف التجارية
: نسبة إلى التجارة، وهي كما جاء في لسان العرب البن التجارية في اللغة •

تَّجر، وهو او شرى، وكذلك  منظور "تجر: تجر يتجر تجراً وتجارة : باع
افتعل، ورجل تاجر، والجمع تجار، بالكسر والتخفيف، وتُجار وتجر مثل 

، وجاء في معجم مقاييس اللغة البن فارس: "التاء والجيم والراء،  )5(صاحب"
. أما )6(التجارة المعروفة، ويقال: تاجر وتَجر، كما يقال: صاحب وصحب"

ن: "تجر تجراً من باب قتل واتجر واالسم التجارة المصباح المنير فجاء فيه أ
"7(وهو تاجر والجمع تجر( .  

فت التجارة بأنها: "اسم واقع على عقود المعاوضات : عرالتجارة في االصطالح •
أنواع البيوع، واإليجارات، "، فيدخل في ذلك )8(المقصود بها طلب األرباح"

قصد فيه تحصيل العوض، أما والهبات المشروط فيها العوض، وغير ذلك مما 
من خص التجارة بالبيع والشراء، فلعله من باب التغليب، لكونهما أبرز 

. ويقول )10(نها: "تقليب المال بالبيع والشراء بقصد الربح"إ، ويقال )9(أنواعها"

                                      
كمة في القضاء اإلسالمي والتنظيم القضائي السـعودي (مجلـة وزارة   ) آل خنين، عبداهللا بن محمد: المح1(

 ). 120هـ، ص1424، السنة الخامسة، 18العدل، الرياض ، عدد
 ). 98هـ، ص1424) أبو جيب، سعدي: القاموس الفقهي (دمشق، دار الفكر، 2(
  .189، ص، مرجع سابق ) ملكاوي، بشارعدنان: معجم تعريف مصطلحات القانون الخاص 3(
هــ،  1420) مجمع اللغة العربية: معجم القانون (القاهرة، الهيئة العامة لشـؤون المطـابع األميريـة،    4(

 ). 337ص
، ص 1ج) ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب ، مرجع سابق ، مـادة ( تجـر ) ،   5(

420. 
 341، ص1) ابن فارس، أحمد: معجم مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج6(
 73، ص1)  الفيومي، أحمد بن محمد: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، مرجع سابق، ج7(
) الجصاص، أحمد بن علي: أحكام القرآن الكريم، تحقيق محمد الصادق (بيـروت، دار إحيـاء التـراث    8(

 ).172، ص2هـ، ج1405العربي، 
،  2في المعامالت المالية ( بيروت ، دار اشبيليا ، ط ) األطرم ، عبدالرحمن بن صالح : الوساطة التجارية9(

 ) 41هـ ، ص 1418
، ، مرجع سابق حمد: المغني، تحقيق عبداهللا التركي وعبدالفتاح الحلوأ) ابن قدامة، موفق الدين عبداهللا بن 10(
 . 254، ص4ج
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أبو يوسف: "التجارة عقد اكتساب المال فيما ال يدخل في ملكه إال بقبوله، فهو 
 .)1(كسبه"
وتـاريخ   )32الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أخذ نظام المحكمة التجارية          

هـ بالنظرية الشخصية والنظرية الموضوعية كأساس في تطبيـق  15/1/1350
أحكام القانون التجاري، فقد اعتبر النظام بعض األعمال تجارية ولو وقعت لمـرة  

أو غير تاجر، حيث  أي سواء كان تاجراً –واحدة بغض النظر عن صفة القائم بها 
على  عددت المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية ما يعتبر من األعمال التجارية

 النحو اآلتي:
كل شراء بضاعة أو أغالل من مأكوالت وغيرها ألجل بيعها بحالها أو بعد  - أ

  صناعة وعمل فيها. 
و النقل كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أ - ب

براً أو بحراً أو يتعلق بالمحالت والمكاتب التجارية ومحالت البيع 
 بالمزايدة يعني الحراج. 

 كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والداللة (السمسرة). - ت
جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة  - ث

ع المقاوالت المتعلقة بإنشاء مبان والصيارف والوكالء بأنواعهم وجمي
 .  )2(ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن واألدوات الالزمة لها

كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصالحها أو بيعها أو  - ج
شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع 

ها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب مالحيها وخدمها أو ابتياع آالتها وأدوات
وكل إقراض أو استقراض يجرى على السفينة أو شحنها وكل عقود 
الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاوالت المتعلقة بسائر أمور التجارة 

 البحرية. 
ويتضح من ذلك األخذ بالنظرية الموضوعية (الماديـة) فـي تحديـد العمـل     

ها أن األعمال التجارية هي تلك األعمال التي ينص القانون علـى  وفكرت ،التجاري
فتحديد العمل التجاري  ،اعتبارها أعماال تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بها

  .)3(بناء على هذه النظرية يكون بالنظر إلى العمل ذاته ال إلى من يقوم به

                                      
، 2هـ، ج1409 ) السرخسي، شمس الدين محمد بن أحمد بن أبو سهل: المبسوط (بيروت، دار المعرفة،1(

 ). 198ص
 1) حذفت عبارة ( متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن واألدوات الالزمة لها ) بالمرسوم الملكي رقم م/2(

 هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية.22/1/1435في 
ماجستير في السياسة  دراسة مقارنة (رسالة –التجارية  –) الشمراني، علي بن عدالن: أحكام األهلية 3(

 ) غير منشورة. 31هـ، ص1426الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، 
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ف حيث عـرّ  ،اتية)كما تأثر النظام التجاري السعودي بالنظرية الشخصية (الذ
 كما أنه نـصّ  )1(التاجر "بأنه كل من اشتغل بالمعامالت التجارية واتخذها مهنة له"

وهذه األعمال ال تعد تجارية إال إذا تمـت علـى سـبيل     ،على األعمال التجارية
وهو ما سيلتزم أن يكون القائم ،أي إذا اتخذت شكل مقاولة أو مشروع  ،االحتراف
النظام على تجارية جميع العقود والتعهدات الحاصـلة بـين    صّكما ن )2(بها تاجرا

النظـام   كما نـصّ  )3(التجار والمنتسبين والسماسرة والصيارف والوكالء بأنواعهم
على االلتزامات التي تقع على عاتق التجار وحدهم مثل االلتزام بمسـك الـدفاتر   

ـ   )5(والقيد في السجل التجاري )4(التجارية اة األمانـة وشـرف   وااللتـزام بمراع
وذلك تجسيد للنظرية الشخصية أو الذاتيـة   )7(والخضوع لنظام اإلفالس )6(الحرفة

في أحكام القانون التجاري وفكرتها؛ أن تحديد العمل التجاري يتحدد بنـاء علـى   
صفة القائم به، فالقانون التجاري هو قانون التجار وليس قانون األعمال التجارية. 

النظـريتين الشخصـية    تـا ن التجاري السعودي قد تـأثر بكل نوأن القا والخالصة
  .)8(والموضوعية في تطبيق أحكامه

والمحكمة التجارية كما يعرفها الباحث؛ مصـطلح مركـب تمثـل الجهـة     
القضائية صاحبة الوالية واالختصاص القضائي بنظر القضايا التجارية المنصوص 

ها، فهي تمثل القضاء التجاري عليها نظاماً وفصل الخصومات التجارية والحكم في
في المملكة العربية السعودية المعني بتطبيق القانون التجاري السعودي وفـق مـا   

 78نتهى إليه التشكيل القضائي بالمملكة وذلك بصدور نظـام القضـاء رقـم م/   ا
حيث جرى تخصيص محاكم متخصصة كدرجة أولـى   ،هـ19/9/1428وتاريخ 

كما  ،كم التجارية كإحدى محاكم الدرجة األولىمن درجات التقاضي وتسمية المحا
جاء في المادة التاسعة من النظام، وقد حددت المادة الخامسة والثالثين من نظـام  
المرافعات الشرعية اختصاصات المحاكم التجارية وهي موضوع بحثنا هذا بعون 

  اهللا وتوفيقه.
  

  
  
  

                                      
 هـ. 15/1/1350في  32) المادة األولى من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1(
 هـ.15/1/1350في  32لمرسوم الملكي رقم ) المادة األولى من نظام المحكمة التجارية الصادر با2(
 هـ.15/1/1350في  32/د من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2) المادة 3(
 هـ.15/1/1350في  32من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  10-6) المواد 4(
 هـ. 21/6/1416وتاريخ  1رقم م/) نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي 5(
 من  نظام المحكمة التجارية.  5) المادة 6(
 ) من نظام المحكمة التجارية. 135-103) الفصل العاشر (المواد من 7(
هـ، 1429، 2) الشريف، نايف سلطان، والقرشي، زياد أحمد: القانون التجاري (دار حافظ، جدة، ط8(

 ). 32-31ص
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الركائز األساسية لمتطلبات التنمية ألي دولة،  ىحدإتعتبر األنظمة التجارية 

وقد كانت هذه األنظمة في الخمسين سنة األخيرة في المملكة موضع تعديالت 
العديد من األنظمة التجارية إما باإللغاء أو التعديل أو إصدار  نالتعديدة وهامة ، 

تجارية وفقاً لمتغيرات التجارة ال تعرف نظام جديد .. والحقيقة أن األنظمة ال
السكون والجمود والخضوع اإلرادي للمبادئ والقواعد المنجذبة للماضي التي لم 

ألن هذه األنظمة تتجدد بشكل مستمر وتتحول لتساير  ؛يعد هناك مجال لبحثها
اقتصاداً يتطور بال انقطاع. أدى ذلك إلى أن الفقه التجاري والقائمين على وضع 

نظمة في البالد المختلفة بذلوا جهوداً كبيرة لتطوير أحكام األنظمة التجارية األ
مما ،وتحديثها وتطويرها وإدخال التعديالت عليها لكي تتوافق مع متطلبات التنمية 

أدى إلى قيادة هذا القطاع التجاري نحو االزدهار، والتصدي لمشاكله أوال بأول 
حركة التطوير والتجديد في  أسهمتذلك؛  وبناء على، )1(بأحكام جديدة متطورة

إرساء قواعد تنموية متينة وراسخة وإبراز مكانة المملكة العربية السعودية في 
شاطئ القرن الحادي والعشرين ضفاف ت رحالها على شتى المجاالت حتى حطَّ

والولوج إليه بخطى ثابتة واقتصاد متين ونهضة تنموية شاملة تعيشها المملكة 
  ن وهللا الحمد والمنة.واقعاً اآل

وسأتطرق خالل العرض التالي وبشكل إجمالي لسرد أبرز المالمح    
 الفرع التاريخية لتطور األنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية من خالل 

ثان،  فرعاألول، وكذلك تحليل واقع هذه األنظمة وما يعتريها من مالحظات في 
التجارية السعودية ومتطلبات التنمية ) التي نظَّمها كما جاء في دراسة ( األنظمة 

  :التاليوذلك على النحو ، ألهميتها قتصادي في دورته الرابعةمنتدى الرياض اال
  : التطور التاريخي لألنظمة التجارية في المملكة :ولالفرع األ
دراسة التطور التاريخي لألنظمة التجارية في المملكة يساعد على تحليل  نإ

عها، كما يساعد على فهم الفلسفة القانونية التي ارتكزت عليها، ويرتكز التطور واق
المملكة وتطور القضاء على عدد من العناصر أهما: تطور األنظمة التجارية في 

                                      
محرم  5_2دي : الدورة الرابعة ،األنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية ) منتدى الرياض االقتصا1(

 هـ.1431
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بعض ستعراض الوضع القائم في المملكة وتقييمه ومقارنة ذلك بها، وباالتجاري في
طور التاريخي لألنظمة التجارية في ظهر من خالل بيان التي ،التجارب الدولية
  المملكة ما يلي :

أن نظام المحكمة التجارية مقتبس من القوانين العثمانية المأخوذة  -1
م ، وهذا األخير مأخوذ عن 1807 عام بدورها عن المجموعة الفرنسية الصادرة

 م ، التي تعد تقنينا لألعراف والعادات التجارية1773مجموعة لويس الرابع عشر 
  التي كانت سائدة في العصور الوسطى.

أن التطور التاريخي لالختصاص بنظر المنازعات التجارية في المملكة  -2
قد مر بمراحل عديدة ،ولكنه في الوقت الحاضر تتقاسمه جهتان: األولى ديوان 
المظالم، والثانية اللجان اإلدارية ذات االختصاص القضائي ،وسيظل األمر على 

القضاء السعودي الصادر بموجب المرسوم  أن يتم تفعيل نظام  هذا الوضع إلى
تفعيله سيسحب  هـ، إذ بمجرد 19/9/1428وتاريخ  78م/  الملكي رقم 

االختصاص بنظر المنازعات التجارية من ديوان المظالم ومعظم الجهات اإلدارية 
ى ذات االختصاص القضائي ،ومن ثم ستكون المحاكم التجارية المنصوص عليها ف

  . )1(هذا النظام صاحبة الوالية العامة بنظر المنازعات التجارية
هـ قام مجلس التجارة بجدة بإعداد مشروع نظام خاص 1345وفي عام 

( نظام المجلس التجاري ) الذي أقره  باسمبالتجارة وبالقضاء التجاري عرف 
 ويتكون النظام من أربعة ،ذي القعدة من العام نفسه 13مجلس الشورى في 

مادة عن نظام المجلس التجاري والباب الثاني  30: يتكون الباب األول من أبواب
مادة ) والباب الثالث لنظام أصول المحاكمات  87لنظام التجارة البرية والبحرية ( 

، مادة ) 46ع لنظام تعرفة الخرج ( مادة ) والباب الراب 128التجارية من   ( 
تاريخ صدور نظام المجلس  نهـ أي بعد خمس سنوات م1350في عام و

، صدر نظام جديد  وهو ( نظام المحكمة التجارية ) الذي تمت الموافقة التجاري
، وهو عبارة عن )2(هـ1350محرم عام  15وتاريخ  32عليه باألمر العالي رقم 

) مادة موزعة بين أربعة  633نظام متكامل وتشريع تجاري مقنن وجاء في ( 
عشر فصال والباب الثاني  أحدالتجارة البرية مقسم قي بواب : الباب األول في أ

في التجارة البحرية ويضم أربعة عشر فصال والباب الثالث في المجلس التجاري 
ويتكون من سبعة عشر ،عشر فصال والباب الرابع في تعرفة الخرج  يويضم اثن

  .)3( فصالً

                                      
محرم  5_2األنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية  قتصادي : الدورة الرابعة،منتدى الرياض اال) 1(

 .هـ1431
ية ( منشأة المعارف ، الجواد محمد : التطور التشريعي في المملكة العربية السعود محمد ، عبد) 2(

 .) 111م ، ص 1977سكندرية ، اإل
هـ ، ص 1417،  1نظر المدني، حمزة علي : القانون التجاري السعودي ،( دار المدني ، جدة ، طا)  3(

20 .( 
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الت وكما أن كل جهد بشري معرض للنقص والخلل ، فقد توالت التعدي
بغية تطوير النظام التجاري في المملكة العربية السعودية ، فصدر نظام  ؛واألنظمة

هـ 26/9/1383وتاريخ  692األوراق التجارية بقرار مجلس الوزراء رقم 
، ويتكون هذا النظام )1( هـ11/10/1383وتاريخ  37ومرسوم جاللة الملك رقم 

لثاني عن السند ألمر والثالث في من ثالثة أبواب : األول يتحدث عن الكمبيالة وا
  الشيك.

كما أن القصور الذي شاب نصوص نظام المحكمة التجارية عن بلوغ 
المراد واإلحاطة بكافة الفروع والمسائل المتعلقة بالشركات منذ تأسيسها ونشاطها 

نقضائها وتصفيتها ، ونتيجة لذلك كانت الحاجة ملحة إلى تنظيم شؤون اأو عند 
كات فصدر نظام الشركات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ومعامالت الشر

عليه بالمرسوم الملكي ذي الرقم هـ والمصادق 17/3/1385وتاريخ  185
امل يقع في خمسة عشر باباً هـ وهو نظام متك22/3/1385) وتاريخ 6م/(

  .)2() مادة233و(
ت ولمواكبة التطور الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في شتى المجاال

عترى اوالنهضة االقتصادية الهائلة فقد توالت التشريعات التجارية الحديثة لتسد ما 
  وتكمل النقص مراعاة لمصالح البالد والعباد. ،نظام المحكمة التجارية من ثغرات

  
  واقع األنظمة التجارية السعودية : تحليلثانيالفرع ال

من ، )3(التنمية ) جاء في دراسة ( األنظمة التجارية السعودية ومتطلبات
  -:يلي ما ،التجارية في المملكةخالل تحليل واقع األنظمة 

أن نظام المحكمة التجارية لم يبق منه إال القليل ولم يعد صالحا للتطبيق،  -1
 .)4(من األحكام الواردة به وذلك بعد صدور أنظمة أخرى تتضمن كثيراً 

دفاتر التجارية والسجل أن األحكام المتعلقة باألعمال التجارية والتاجر وال -2
التجاري والعقود التجارية المنظمة واإلفالس والتسوية الواقية منه 
واألوراق التجارية تحتاج إلى تحديث يتماشى مع التطورات الواردة في 

 هذا الشأن.
أحكام المحل  -بصورة دقيقة -أن األنظمة التجارية في المملكة لم تتضمن  -3

لعقود التجارية ، وعمليات عة، وبعض االتجاري ،والمنافسة غير المشرو
 ، ومازالت قاصرة حيال ذلك.البنوك

                                      
 هـ.12/9/1409وتاريخ  45عدل نظام األوراق التجارية بالمرسوم الملكي رقم م/) 1(
 هـ.30/7/1412وتاريخ  22ها التعديل بالمرسوم الملكي رقم م/) توالت تعديالت النظام وكان آخر2(
محرم  5_2) منتدى الرياض االقتصادي : الدورة الرابعة ،األنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية 3(

 هـ.1431
هـ جرى إلغاء البابين 22/1/1435في  1) بصدور نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم م/4(

 هـ.15/1/1350وتاريخ  32ث والرابع من نظام المحكمة التجارية الصادر باألمر الملكي رقم الثال
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، بحاجة إلى تطوير، بما يتماشى مع جارية األصليةن بعض األعمال التأ -4
وبما  ،التطورات التي أدخلتها التشريعات التجارية المقارنة في هذا المجال

 مع متطلبات التنمية داخل المملكة.  يتناسب 
نصوص مرنة تسمح بإضافة األعمال التجارية الجديدة  الحاجة إلى وضع -5

 عند تعداد األعمال التجارية.
 الحاجة إلى وضع أحكام لألعمال المختلطة بين تجارية ومدنية. -6
الحاجة إلى وضع تعريف شامل للتاجر، يحتوى على الشروط الواجب  -7

تجاري، وعلى األخص ممارسة العمل ال ،توافرها الكتساب هذه الصفة
، عوضاً عما جاء في نظام المحكمة اف األعمال التجاريةواحتر

 . )1(التجارية
الحاجة إلى األخذ بالمعيار الشكلي العتبار الشركة تجارية واكتسابها صفة  -8

 التاجر، أو الجمع بين المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي.
على  لحقيقي، وذلك اذ بمعيار التاجر الظاهر والتاجر الحاجة إلى األخ -9

تراض صفة التاجر فيمن ينتحلها باإلعالن عنها في الصحف أو في اف
، حفاظاً و التليفزيون أو بأية وسيلة أخرىمنشورات أو في اإلذاعة أ

 لحقوق الغير حسن النية.
الحاجة إلى النص على من يكتسب صفة التاجر إذا تمت ممارسة التجارة  -10

 تحت اسم مستتر، أو تحت اسم مستعار.
صراحة على اكتساب صفة التاجر لفروع الشركات  الحاجة إلى النص -11

 والمؤسسات األجنبية التي تزاول نشاطاً تجارياً في المملكة.
الحاجة إلى وضع أحكام تفصيلية لألهلية التجارية، للسعوديين وغير  -12

 السعوديين وللمرأة السعودية واألجنبية المتزوجة وغير المتزوجة.
لموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الحاجة إلى اعتماد قانون التجارة ا -13

م؛ حيث تضمن هذا القانون الكثير من األحكام 2008العربي يوليو 
 باألنظمة التجارية الحالية في المملكة. المتطورة قياساً

على  حقيقياً الحاجة إلى تفعيل السجل التجاري وأحكامه ليكون معياراً -14
 ، يمكن االعتماد عليه واالحتكام إليه.صفة التاجر

الحاجة إلى مراجعة نظام المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم  -15
هـ، وتعديله بحيث ال يقتصر فقط 4/5/1425وتاريخ  25الملكي رقم م/

 على حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات االحتكارية.
الحاجة إلى تنظيم العقود التجارية المستحدثة ذات األهمية بما يتفق و  -16

 قتضيات التنمية، والواقع العملي داخل المملكة.م

                                      
التاجر بأنه "هو من اشتغل بالمعامالت التجارية واتخذها  ) عرفت المادة األولى من نظام المحكمة التجارية1(

 مهنة له".
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الحاجة إلى توحيد أحكام الوكاالت التجارية في نظام جديد وإعادة صياغة  -17
 نصوصها وتحديثها وفقاً لمتطلبات التنمية وااللتزامات الدولية.

قانوني يضع أحكاماً لعمليات البنوك تساير  الحاجة إلى وضع تنظيم  -18
ذا المجال وبما ال يخالف أحكام الشريعة التطورات العالمية في ه

 اإلسالمية.
الحاجة إلى إدخال عقوبات جديدة لجرائم الشيكات مثل العقوبات المالية  -19

 واإلجراءات المصرفية.
الحاجة إلى تطوير القواعد التي تحكم اإلفالس في المملكة لتأخذ منحى  -20

وإعادة األخذ بيد الجهات المتعثرة ومنحها الفرصة لتسوية أوضاعها 
وإتاحة الفرصة للتجار والمؤسسات إلعادة تقييم وضعها  هيكلتها 

 االقتصادي والمالي.
ا يتناسب مه بماكل الكثير من أحالحاجة إلى تطوير نظام الشركات وتعدي -21

 م الشركات.اكمع التطور الجديد في أح
الحاجة إلى نظام تجاري موحد يتضمن رؤية واضحة لنظرية عامة  -22

ارية، المختلفة في كثير من أحكامها عن النظرية العامة لاللتزامات التج
  لاللتزامات المدنية.

  
ستمرت المحكمة التجارية في ممارسة االختصاصات الممنوحة لها اوقد 

) إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم  433والمنصوص عليها في المادة (
لى إتها هـ بإلغاء المحكمة التجارية ونقل اختصاصا27/10/1374في  142

هـ تم إنشاء هيئة جديدة باسم ( هيئة 25/1/1382وفي تاريخ  ،وزارة التجارة
فض المنازعات التجارية ) تتولى اختصاصات المحكمة التجارية بدالً من وزارة 
التجارة وفي الوقت نفسه تولت هيئة أخرى الفصل في منازعات الشركات 

هيئة حسم  باسمة واحدة ، وحيد الهيئتين في هيئمما ارتأى معه ت ،التجارية
وتاريخ  186صدر قرار مجلس الوزراء رقم  ،عماالً لذلكإالمنازعات التجارية و

 8/10، كما صدر الخطاب السامي رقم يئة المذكورةهـ بإنشاء اله5/2/1387
هـ باعتبار القرارات التي تصدر من هيئات حسم 19/10/1390وتاريخ 

لغاء هذه الهيئة بموجب قرار إهـ تم 1407وفي عام  المنازعات التجارية نهائية،
على انتقال  الذي نصّ،هـ 26/10/1407وتاريخ  241مجلس الوزراء رقم 

، ديوان المظالم إلىهـ 1408/1409اختصاصها اعتبارا من بداية السنة المالية 
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في  167وذلك إلى أن يتم تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 
  . )1(اء في المملكة هـ بشأن توحيد القض14/9/1401

هـ القاضي 27/10/1374وتاريخ  142ونتيجة لقرار مجلس الوزراء رقم  
، فقد )2(بإلغاء المحكمة التجارية وعدم تصدي القضاء لهذا النوع من المنازعات

توزع اختصاص الفصل في المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية على  
قيق التجاري في ديوان المظالم ولجان ومكاتب الفصل الدوائر التجارية ودوائر التد

في منازعات األوراق التجارية في وزارة التجارة ولجنة تسوية المنازعات 
المصرفية التي تحدث بين البنوك وعمالئها ولجنة الفصل في منازعات األوراق 

صة مختلجان إدارية وشبه قضائية  بإنشاء، كما توالت القرارات المتعلقة المالية
بالنظر في بعض المخالفات التجارية بعينها وتتابع صدور األنظمة التجارية 
المختلفة، مثل لجان قضايا الغش التجاري وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري 

هـ، ونظام األوراق 14/8/1381) في 45الصادر بالمرسوم الملكي رقم (
، حيث أصدر ـه11/10/1383) وتاريخ 37التجارية بالمرسوم الملكي رقم (

هـ 11/5/1388في )  354، 353رارات الوزارية رقم ( وزير التجارة الق
هـ بتشكيل لجان خاصة في كل من الرياض 16/5/1388) في 358ورقم (

تطبيق نظام األوراق التجارية والفصل وجدة والدمام للنظر في القضايا الناشئة عن 
) وتاريخ 729رقم (فيها طبقاً ألحكامه، كما صدر قرار وزير التجارة 

هـ يقضي بأن تطبق لجان األوراق التجارية في أعمالها اإلجراءات 7/11/1388
واألصول المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية، كما تضمن القرار المشار 
إليه بأن يكون لوزير التجارة الحق في نظر التظلمات ضد قرارات لجان األوراق 

  .)3(ثالثين يوماً التالية لتبليغ القرارلاالتجارية عند تقديمها خالل 
هـ؛ صدر نظام القضاء وجرى تخصيص محاكم 1428وفي عام 

ومنها المحاكم  ،كما جاء في المادة التاسعة منه ،متخصصة ومستقلة كدرجة أولى
ّت آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء في البند ثامناً على أن تسلخ التجارية، وقد نص

رية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الدوائر التجا
التجارية. وتسلخ كذلك دوائر التدقيق التجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم من 
ديوان المظالم إلى محاكم االستئناف، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار تلك المحاكم، 

                                      
د بالمملكة العربية السعودية ، ديانظر مخلوف ، أحمد صالح : الوسيط في شرح التنظيم القضائي الج) 1(
وكذلك انظر الفوزان، محمد بن براك:  ) 141و  140هـ ، ص 1434معهد اإلدارة ، الرياض ، د.ط ، (

،  1االقتصاد ، الرياض ، طالتنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية ( مكتبة القانون و
 .69-67) صهـ1431

عيل : تعدد اللجان القضائية التجارية في المملكة العربية السعودية ( مجلة سماإآل الشيخ ، محمد بن ) 2(
 ). 235هـ ، ص1418الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة الحادية والعشرون ، العدد الثالث ، 

-69) الفوزان، محمد بن براك: التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ،ص 3(
70. 
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في تلك المحاكم مدة ال تقل عن ن يستمروا بالعمل أومباشرتها اختصاصاتها، على 
وال يمنع ذلك من تكليفهم إكمال ،خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه 

ّعلى أن تحال  -سالفة الذكر  آلية القضاء- تالنصاب من دوائر أخرى، كما نص
القضايا التجارية وسجالتها التي ما زالت تحت النظر في الدوائر التجارية ودوائر 

جاري في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية، وكذلك تنقل إلى المحاكم التدقيق الت
التجارية سجالت وأوراق وملفات القضايا التجارية السابقة المنتهية التي لدى 
الديوان ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها، وذلك بالتنسيق بين المجلس 

  .)1( االختصاص المكانياألعلى للقضاء ومجلس القضاء اإلداري ويراعى في ذلك 
 1رقم م/ الملكي المرافعات الشرعية بالمرسوممؤخراً؛ صدر نظام و
، حيث ألغى الباب الثالث والباب الرابع من نظام هـ22/1/1435وتاريخ 

  المحكمة التجارية لتحل مواد وإجراءات نظام المرافعات الشرعية مكانه.
وتاريخ  78م م/وبصدور نظام القضاء الجديد بالمرسوم الملكي رق

هـ ونظامي المرافعات الشرعية واإلجراءات الجزائية بالمرسومين 19/9/1428
، يكتمل عقد العدالة القضائية في هـ22/1/1435وتاريخ  3ورقم م/ 1م/رقم 

محاكم التجارية أبهى حلة وأزهى صورة بتخصيص محاكم درجة أولى منها ال
العليا لتشكل صفحة ناصعة ، ومحاكم استئناف والمحكمة موضوع رسالتي هذه

  البياض في جبين العدالة في المملكة العربية السعودية. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 انظر مخلوف ، أحمد صالح : الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية،) 1(

 .141و  140ص  مرجع سابق ،
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يتجلى الغرض الرئيس وراء تخصيص هيئات قضائية ( محاكم ) مستقلة 

ا من القضايا تتولى النظر في المعامالت التجارية والفصل فيها دون غيره
والمعامالت األخرى، في كونها تختلف اختالفاً كبيراً عنها، حيث تحكمها اعتبارات 

قتضت وضع امغايرة وخصائص مختلفة، ولعل تلك المبررات هي ذاتها التي 
عدم تطبيق قواعد القانون المدني على  ،ومن ثمقواعد قانونية خاصة بالتجارة 

  المعامالت التجارية.
يتمثل الجانب األول  اثنين،من خالل جانبين  المبرراتتلك ويمكن إبراز 

إجماالً، والجانب الثاني يتعلق  محاكم القضائيةالغاية من وراء تخصيص البيان في 
التجارية تحديداً بمحاكم مستقلة ومتخصصة ،  المعامالتتخصيص بمبررات 

  ويمكن توضيح ذلك على النحو اآلتي :
  م  القضائيةمبررات تخصيص المحاك أوالً :

وقد عرفه التاريخ  ،تبرز أهمية االختصاص القضائي في نواح عدة
فمن  ،فهو يحقق مصلحة كبيرة لجميع المتقاضين على حد سواء ،اإلسالمي قديماً

فعن طريقه يعرفون الجهة  ،جهة الخصوم يحقق التخصص أهمية كبيرة لهم
باشرة اختصاراً للوقت يتجهون إليها م ،ومن ثم القضائية المختصة بنظر قضيتهم 

فمن خالله يتخصص القاضي في  ،والجهد، كما يحقق للقضاة المصلحة نفسها
ستفراغ الجهد وبذله في اتجاه اجانب واحد من المنازعات فيستطيع تركيز الفكر و

ويتمكن بواسطته من اإللمام بالقضية وحيثياتها بشكل أفضل دون تشتيت  ،واحد
وصوالً للحكم األقرب للصواب والحق،  ومن ثم ،ةلذهنه في منازعات أخرى مختلف

كما أن في تخصيص المحاكم مصلحة للعملية القضائية برمتها فيمكن سن 
تشريعات محددة في سياقها ومخصصة في موضوعها ويتحقق من خاللها الرضى 
والقبول وتحقيق العدالة، كل ذلك يقتضي توحيد الجهود في سن األنظمة العدلية 

نتهى إليه ارف كل إنسان ماله وما عليه وإقامة محاكم تحكم بما وإشهارها ليع
وما أقره ولي األمر وفق أنظمة واضحة  ،العلماء الربانيون والمختصون النظاميون

وقواعد محددة يسهل على كل ذي حق بلوغ حقه وصوال لحسن المرافعة وعدالة 
  المحاكمة .
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   ثانياً : الغرض من تخصيص المحاكم التجارية
سبق اإلشارة إليه من أن المعامالت التجارية تنفرد بخصائص ذاتية تميزها  كما

عن المعامالت المدنية ، األمر الذي يقتضي معه ضرورة إخضاعها ألحكام 
تنظيمية خاصة بها تشرع معامالتها وتوضح تعامالتها وتقنن أعمالها وإلى قضاء 

ات، ويمكن إيجاز أهم نتهت إليه تلك التشريعاتجاري خاص ومستقل يقضي بما 
  تلك الخصائص والمبررات على النحو اآلتي: 

  
  السرعة والمرونة .1

المعامالت التجارية ترد على سلع منقولة يمكن نقلها من مكان آلخر دون أن 
ومن أمثلة هذه السلع المواد الغذائية والعطور وأدوات التجميل والمجوهرات  ،تتلف

ها وغيرها ، كما أن المعامالت التجارية ترد واآلالت والساعات والسيارات وأدوات
والتبريد والتعليم والصحة مثل خدمات النقل والتخزين  ،على خدمات تجارية

فإن تلك المعامالت التجارية سواء كانت سلعاً أو خدمات تحتاج  من ثم ، ووخالفه
وسبب ذلك اختالف المعامالت التجارية عن قرينتها  ،إلى السرعة في إنجازها

ومن شأن ،لكون المعامالت التجارية ترد على منقوالت مادية وبضائع  ؛مدنيةال
مما يترتب ،التأخر في بيع هذه المنقوالت تعريضها للتلف أو انخفاض أسعارها 

حيث ترد على ،عليه إلحاق ضرر بالتاجر، وبخالف ذلك تكون المعامالت المدنية 
يتها وتقيدها بإجراءات شكلية أموال ثابتة أو عقارات وتتصف بالبطء في نقل ملك

إضافة إلى قيام أطراف المعامالت المدنية  ،وإجراءات رسمية وتوثيق وخالفه
بالتريث قبل إبرام التصرف وبحث المسألة من كافة جوانبها واتخاذ الضمانات 
التي تكفل لهم حقوقهم فيما ال تكون تلك اإلجراءات في المعامالت التجارية كي ال 

نظراً لكثرتها ؛التي تعتمد على السرعة والمرونة في التعامل  تتعطل التجارة
  وتنوعها .

ستلزمت بدورها وجود قواعد قانونية اهذه السرعة في التعامالت التجارية 
  يلي : مرنة ومن أمثلة هذه القواعد ما

يم الذي وجود آلية مرنة وسريعة لحسم المنازعات التجارية تتمثل في التحك  . أ
: السرية في ثانياً ،سرعة حسمه للنزاع التجاري: ا أوالًيمتاز بميزات منه

: المرونة في وثالثاً ،ء العادي وعالنية جلساتهالجلسات خالف القضا
التعامل لجهة أن األطراف يختارون القانون المناسب لهم خالف القاضي 

وما قد يحف به من جمود وقواعد قديمة ال  ،الذي يلتزم بقانونه الوطني
: أحكام التحكيم نهائية دون رابعاً ،اة التجاريةر في الحيتساير التطو

تعرضها للطعن من الطرف الخاسر خامسا تقليل التكاليف المترتبة من 
 المنازعة.
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الحرية في إثبات التصرفات التجارية بكافة طرق اإلثبات بما فيها شهادة  . ب
ذلك وغاية  ،الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسالت والبرقيات

تشجيع التجار على الدخول في التعامالت التجارية دون خوف من ضياع 
 تفاقاتهم في بنود مكتوبة.احقوقهم حال عدم وضع 

تضامن الموقعين على الورقة التجارية ومسؤولية الشركاء بالتضامن في  ج.
 جميع أموالهم عن ديون الشركة.

ها تصفيه جماعية اإلفالس ويعني غل يد التاجر عن إدارة أمواله وتصفيت . د
عدم جواز منح مهلة قضائية في  ومن ثم ،وتوزيع ثمنها على الدائنين

الديون التجارية نزوالً عند أهمية الوفاء في المواعيد المحددة في المعامالت 
 التجارية.

 حيث جرى  ،عذار المدين بدين تجاريأجراءات المتعلقة بسهولة اإلهـ. 
لى المدين يبلغه إكتاب مسجل أو برقية  ن يقوم الدائن بإرسالأالعرف على 

 لتزام.فيها بموعد سداد اال
  نهائية األحكام الصادرة في القضايا التجارية أي أنها غير قابلة للطعن فيها. . و

لى سرعة البت في إبرامها إوخالصة ذلك ، أن المعامالت التجارية تحتاج 
تستلزم قواعد مرنة و ،نها ترد على منقوالت سريعة التلف ومتقلبة األسعارإإذ 

إلثبات الحقوق ووجود آلية سريعة لحسم المنازعات التجارية وقواعد صارمة 
جواز منح مهلة للوفاء بالدين  متحفظ حقوق التجار كقواعد اإلفالس والتضامن وعد

  .)1(التجاري
  

  االئتمان ( الثقة ) .2

كما هو معلوم بأن المعامالت التجارية تتسم بميزات متعددة وخصائص 
ن معظم العمليات التجارية تنعقد على أجل أو دين ، فتاجر إتنوعة ، حيث م

وهو يشتريها أيضاً بأجل من  ،التجزئة يشتري البضاعة بأجل من تاجر الجملة
المنتج واألخير قد يكون مقترضاً من البنك ، فأي إخالل بالوفاء بالدين وفق األجل 

مما يسبب خلالً في المعامالت ،المضروب بين األطراف يضر بالدائنين اآلخرين 
التجارية، وعليه فإن نظرة الميسرة التي تحكم المعامالت المدنية ليس لها محل في 
المعامالت التجارية التي جاءت قواعدها مشددة تكفل للتاجر الحصول على حقه 

                                      
 24نظر الشريف ، نايف بن سلطان ؛ والقرشي، زياد بن أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص ا) 1(
– 27. 
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دون مماطلة أو تسويف، ومن صور تلك القواعد افتراض التضامن بين المدينين 
مانات حامل الورقة التجارية في الحصول على حقه في ميعاد بدين تجاري وض

  استحقاقه.

وخالصة القول هو أن االئتمان كمبرر لوجود المحاكم التجارية يقصد به الثقة 
والوفاء  ،واألمانة وتعزيز تلك األخالق بين التجار دائنين ومدينين على حد سواء

ومكانها المتفق عليها سلفاً، ومما بالتزماتهم المادية تجاه بعضهم البعض في زمانها 
يعضد مفهوم االئتمان نظام اإلفالس وافتراض التضامن في الديون التجارية 

  .)1(والضمانات الممنوحة لحامل الورقة التجارية ونحوها
فإن االئتمان يحقق مصالح جميع أطراف العملية التجارية بدون  من ثمو
  استثناء.
  

 الطابع الدولي  .3

وبالتالي فإنها في الغالب ،بين أشخاص ال تلتزم بحد أو زمن التجارة عالقة 
حيث تنتج البضاعة في بلد معين  ،تنشأ بين أطراف من جنسيات وبلدان مختلفة

وتنقل آلخر  بحسب الحاجة في ظل عالم مترابط وعالقات متداخلة وبناء على 
روقات فإن القانون التجاري يتسم بطابع دولي في الجملة تذوب معه الف ،ذلك

في القوانين الداخلية بغرض حماية التجارة الدولية وإبراز قواعد موحدة دولية 
تتجلى في اتفاقات ومعاهدات دولية على شاكلة ما هو موجود في القانون 

  .)2( البحري والقانون الجوي وحماية األوراق التجارية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
زياد بن أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص نظر الشريف ، نايف بن سلطان ؛ والقرشي، ا) 1(

28. 
، علي شعالن : الوافي في أساسيات قانون التجارة والتجار ( بيروت، ةالبستاني، سعيد يوسف؛ وعواض) 2(

نظر كذلك رسالة المحاكم التجارية في النظام القضائي او 40) ، ص 1م ط2011منشورات الحلبي الحقوقية ، 
 هـ.1432جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، عام : صالح التويجري ، للباحث السعودي، 
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حقق التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية في عهد خادم 
تطوراً هائالً في   - حفظه اهللا -العزيز اهللا بن عبد الحرمين الشريفين الملك عبد

 ،ضائية التي عرفها الفقه اإلسالميالعملية القضائية وانتهاج أفضل التنظيمات الق
  نتهت إليه النظم القضائية في القانون المقارن في العصر الحديث.اما و

وكذلك  ،حيث عرف التنظيم القضائي السعودي مبدأ تعدد جهات التقاضي
فلم يحصر العملية القضائية على درجة واحدة وإنما جعلها على  ،درجات التقاضي

عطاء كل ذي حق بغية تحقيق مناط الشارع الحكيم في القضاء بالعدل وإ ،درجتين
  حقه، دون جهالة أو حيف.

وعليه فإن الحديث عن المركز النظامي للمحاكم التجارية يتطلب الوقوف 
وكذلك درجات  ،سعوديةجهات التقاضي في المملكة العربية البيان على سريعاً 

  ، وذلك على النحو اآلتي :التقاضي فيها
   ضي في المملكة العربية السعودية: جهات التقاأوالً

 ومن ،اتخذت المملكة العربية السعودية من الشريعة اإلسالمية دستوراً لها
؛ وعليه فقد تعددت جهات التقاضي في المملكة على أحكامها ومبادئها أساساً لنظمها

حيث ،، فقد وجد القضاء العادي (الشرعي) )1(النحو الذي أجازه الفقه اإلسالمي
 الملكي رقم  باألمرساسي للحكم الصادر ) من النظام األ 49جاء في المادة رقم ( 

هـ ، ما نصه : " تختص المحاكم في الفصل في 27/8/1412) وتاريخ  90أ / (
)" من النظام نفسه 53جميع المنازعات والجرائم مع مراعاة ما ورد في المادة (

يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته ) وبجانب  (والتي نصت على أن 
لعادي وجد القضاء اإلداري المنصوص عليه في المادة السابقة الذي تمثل القضاء ا

) 78الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/في ديوان المظالم ، الذي بين نظامه 
ديوان المظالم هيئة في مادته األولى منه بما نصه (هـ  19/9/1428وتاريخ 

                                      
الغامدي ، ناصر بن محمد بن مشري : االختصاص القضائي في الفقه اإلسالمي مع بيان التطبيق ) 1(

 . 122هـ ) ص1420،  1الجاري في المملكة العربية السعودية ( مكتبة الرشد ، الرياض ، ط
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ه مدينة الرياض. ويتمتع قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقر
قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون 

فهو جهة قضاء إداري، وبجانب القضاء  ،) بالواجبات المنصوص عليها فيه
العادي والقضاء الشرعي؛ العديد من الهيئات واللجان القضائية والمتخصصة وفق 

  ة.نظامها في مسائل وقضايا معين
  
  

  
،  ئيةالقضامتعددة من األنظمة وقد عرفت األنظمة العالمية القضائية أنواع 

نظام القضاء المزدوج، ويمكن توضيح ذلك على و نظام القضاء الموحد،أبرزها؛ 
  النحو اآلتي :

ويقصد به أن تكون  ،: ويسمى أيضاً نظام وحدة القضاءالقضاء الموحد -
سواء  ،الجهة بعموم المنازعات بالدولة جهة قضاء واحدة ، وتختص هذه

مدنية أم إدارية أم غيرها ، وسواء تعلقت باألفراد أم بالسلطات العامة، 
بمعنى أنها وحدها صاحبة الوالية العامة في المنازعات التي تنشأ داخل 
الدولة بشكل عام، وذلك بدرجاتها وطبقاتها المختلفة، أي أنها تشمل: محاكم 

االستئناف، وتعلوها محكمة عليا هي محكمة  ثم محاكم،الدرجة األولى 
ومن الدول التي أخذت  ،ذا النظام بالنظام األنجلوسكسونيالنقض، ويسمى ه

 .)1(بالنظام الموحد انجلترا وأمريكا وغيرها
 أنويقصد به  ،لقضاءنظام ثنائية اويطلق عليه أيضاً؛ :  المزدوج القضاء -

سمى جهة القضاء العادي وهي يكون في الدولة جهتان قضائيتان، األولى وت
ثم محكمة عليا وهذه  ،مكونة من محاكم الدرجة األولى ومحاكم االستئناف

المحاكم مستقلة تماماً عن جهة القضاء الثانية، ويكون لجهة القضاء العادي 
وبالتالي ، لمنازعات عدا المنازعات اإلداريةالوالية العامة في نظر عموم ا

وتسمى عادة بجهة القضاء  ،قضاء ثانية جهة يضاًتكون في الدولة الواحدة أ
وهي صاحبة والية  ،وتختص بالنظر في المنازعات اإلدارية ، اإلداري

                                      
ضوابط اختصاص القضاء اإلداري في األنظمة الحديثة والشريعة اإلسالمية  علي ، أحمد منازع :) 1(

م ، 2001،  جامعة أسيوط ، مصر وتطبيقاتها في مصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية ، رسالة دكتوراه
 .7,6م، ص 1992، سالمة ، وهيب عياد: مجلس الدولة بين اإلبقاء واإللغاء، دراسة مقارنة ،  18ص 
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عامة فيها، وقد أخذت بعض الدول مثل فرنسا ومصر والمملكة العربية 
  .)1( السعودية بالنظام القضائي المزدوج

   ضي في المملكة العربية السعوديةثانياً : درجات التقا
من المبادئ المقررة في التنظيمات القضائية في القانون المقارن التي 

جازها الفقه اإلسالمي، مبدأ التقاضي على درجتين. ويقصد بهذا المبدأ "أن النزاع أ
ثم محاكم  ،الواحد ينظر أمام محكمتين على التوالي، وهما محاكم الدرجة األولى

  .)2(ستئناف"الدرجة الثانية التي يطلق عليها محاكم اال
فهو يحقق أقصى درجات  ،ولمبدأ التقاضي على درجتين أهداف متعددة

وهو مظنة الخطأ كأي  ،العدالة لجهة أن الحكم األول قد يشوبه العيب والنقص
عمل بشري، وال يقدم الضمان الكافي في حل النزاع، فيأتي االستئناف ليتدارك 

، )3(لى حقوقهمإام القضائية للوصول ذلك، ويمنح المتقاضين طمأنينة أكثر في األحك
وكما قيل بأن عين الناقد بصيرة ، فيأتي الحكم الثاني على حال أفضل مصححاً 

  الحكم األول وجابراً له ما نقص منه.
ولمبدأ التقاضي على درجتين أصل في القضاء اإلسالمي على خالف ما         

 يعاد النظر فيه ، فاهللا ال في اإلسالم اضييزعمه بعض المؤرخين من أن قضاء الق

#$!ª ����وتعالى يقول سبحانه uρ ãΝ ä3 øts† Ÿω |= Ée) yè ãΒ Ïµ Ïϑ õ3 ßs Ï9 4 uθ èδ u ßìƒ Ì� y™ É>$ |¡ Ïtø: $#  � ∩⊆)4( ،

فإن مفهوم المخالفة يقتضي بأن غير اهللا ينظر في حكمه ويراجع فيه، كما أن ما 
فع إليه ينافي ذلك الزعم،  فقد ر���� جرى عليه العمل في عهد رسول اهللا 

( هو  ����فقال  ،بينهم����  ة الزبية المعروفة ما حكم به عليالمتخاصمان في قضي
ى قد بين لهما ذلك بقوله ( تمسكوا بقضائي حت ����بل إن علياً  ،ما قضى بينكما )ك
بحكم واليته وهذا يدل على أن لولي األمر  ،ليقضي بينكم ) ����توا رسول اهللا أت

أو ينيب األحكام القضائية   عيد النظر فيأن ي، الشرعية وما يراه تحقيقاً للمصلحة
الحكم السابق  استؤنفإذا  تعيد النظر فيما تم الفصل فيه قضائية أخرى ةهيئعنه 

  ، كل ذلك، بغية إصابة الحق وتحقيق العدل ورفع الظلم.)5(أمامها

                                      
: . والحلو ، ماجد راغب7,6، ص مرجع سابقالمة ، وهيب عياد: مجلس الدولة بين اإلبقاء واإللغاء، س) 1(

حمد منازع : ضوابط اختصاص القضاء اإلداري في األنظمة أ، ، وعلي78 صم ، 1985القضاء اإلداري ، 
 .36صمرجع سابق ، ،  الحديثة والشريعة اإلسالمية وتطبيقاتها في مصر وفرنسا والمملكة العربية السعودية

، مرجع مخلوف ، أحمد صالح : الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية) 2(
 .55، ص  سابق

) الزحيلي ، محمد : أصول المحاكمات الشرعية في قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة ، ( جامعة 3(
 .173هـ ، ص 1425الشارقة ، 

 ). 41لرعد آية ( ) سورة ا4(
السلطة القضائية ونظام القضاء في اإلسالم ،( المكتبة التوفيقية، القاهرة، ) واصل ، محمد فريد : 5(

 ).53، ص هـ1403
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وهكذا أجاز الفقه اإلسالمي استئناف الحكم القضائي على أساس أنه عمل  
مما يجب معه تصحيحه حفظاً للحقوق وتحقيقاً  ،ليه احتمال الخطأبشري يرد ع

  .)1(للعدالة
وقد "جاء التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية بتغييرات       

هـ ، فجعل التقاضي على 1395هائلة على نظام التقاضي المعمول به منذ عام 
ذي صدر الحكم لغير صالحه في مرحلتين أو درجتين ، إلتاحة الفرصة للخصم ال

الدرجة األولى أن يعرض النزاع مرة أخرى أمام محكمة أعلى درجة لتفصل فيه 
من جديد ، وهو األمر الذي أصبحت معه المحاكم بالمملكة تنقسم إلى 

  :)2(مجموعتين"
، وهي التي جة األولى أو المحاكم االبتدائية: محاكم الدرالمجموعة األولى

ألول مرة، حيث تم مراعاة االختصاص النوعي فيها لتضم تنظر في النزاع 
المحاكم الجزائية والمحاكم العامة والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية ومحاكم 

  األحوال الشخصية.
وهي محاكم االستئناف التي تنظر  ،: محاكم الدرجة الثانيةالمجموعة الثانية

ة وأعلى درجة من محاكم في النزاع للمرة الثانية من خالل دوائر متخصص
الدرجة األولى، وهي الدوائر الجزائية ودوائر األحوال الشخصية والدوائر 
التجارية والدوائر العمالية والدوائر الحقوقية، إذ يكون لكل متضرر من الحكم 

  القضائي الصادر من محاكم الدرجة األولى أن يطعن فيه أمام محكمة االستئناف.
ث النظام القضائي الجديد إنشاء المحكمة العليا ستحداإضافة لذلك، فقد 

لتراقب التطبيق الصحيح والسليم ألحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة المرعية من 
خالل مراجعتها واختصاصها بنظر األحكام القضائية االستئنافية وفق ما هو مقيد 

 .)3(في نظامها
ودية الصادر بالرقم ة السعوعليه فقد أقر نظام القضاء في المملكة العربي

هـ، مبدأ التقاضي على درجتين فخصص محاكم 19/9/1428) وتاريخ 78(م/
وهي محاكم االستئناف ، حيث جاء في ،للدرجة األولى ومحاكم للدرجة الثانية 

 ،ترتيب المحاكم المادة التاسعة من نظام القضاء المشار إليه في الفصل األول
  :ونصت على ما يلي 

 :مما يلي تتكون المحاكم" 
 العليا المحكمة  .1
 .محاكم االستئناف .2

                                      
) مخلوف ، أحمد صالح : الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية ، مرجع 1(

 .57السابق ، ص 
: الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية ، مرجع  ) مخلوف ، أحمد صالح2(

 . 65السابق ، ص 
 .65، ص  المرجع السابق) 3(
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 :وهي محاكم الدرجة األولى، .3

  .المحاكم العامة –أ 
 .المحاكم الجزائية –ب 
 .األحوال الشخصية محاكم –ج 
  .المحاكم التجارية –د 

 .العمالية المحاكم - هـ 
 ونظام ي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام،وتختص كل منها بالمسائل الت

الشرعية، ونظام اإلجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس األعلى للقضاء  المرافعات
 ."محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك إحداث

نها إحدى إوهو ما يوضح المركز النظامي للمحاكم التجارية السعودية ، إذ 
  محاكم الدرجة األولى بحسب التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية.
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إن من مقتضيات العملية اإلدارية وجريان العمل في المرافق العامة بانتظام 
واطراد، أن يكون لها هيكل إداري واضح ومناسب ليتسنى للمرفق العام أداء عمله 

يوضح ، )Robbins()1(كما عرفه  يقصد بالهيكل التنظيميبكل يسر وسهولة. و
، ، والمسئول الذي يتبع له كل موظفويحدد كيفية توزيع المهام والواجبات 

تباعها، أما المرفق العام وفق اوأدوات التنسيق الرسمية، وأنماط التفاعل الواجب 
للمرفق مثل الجامعة العضوي  المفهومالتعريف الراجح الذي يجمع بين 

أي المنظمة والنشاط معاً كأسس لتعريف  الموضوعي والمستشفى، والمفهوم
المرفق العام الذي يعني "مشروع يستهدف تحقيق النفع العام تقوم الدولة بإدارته 

 ،وعلى ذلك فالمرفق يكون نشاطاً كالتعليم، )2(وتشغيله وفقاً لقانون خاص به"
، تعليمويكون منظمة أو هيئة كوزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية وال

وعليه يشترط توفر ركنين في المرفق العام للقول بوجوده، الركن األول وجود 
مشروع يستهدف تحقيق النفع العام، والركن الثاني خضوع المشروع إلرادة 

  . )3(السلطة العامة عند إنشائه وفي تشغيله وإلغائه
ل وتقسيم العم ،ولعل من أبجديات اإلدارة المتفق عليها مبدأ التخصص   

حد المرافق العامة في المملكة العربية السعودية أولجهة كون المحاكم القضائية 
التي تعمل من الناحية اإلدارية تحت مظلة وزارة العدل كإحدى سلطات الدولة 
التنفيذية وهي " التي تقوم بتنفيذ القوانين والنظم ، ورسم السياسة العامة للدولة في 

ما يقوم به الخليفة ووزراؤه ونوابه ووالته وسائر كافة المجاالت ، ويشمل ذلك كل 

                                      
)1(Stephen Robbins (1990), Organization Theory : Structure, Design and 

Applications, 3rd ed. (Englewood CliffS, Nj: prentice-HaLL Inc.) pp.5-6.   
 .444ص  )، 1970،( مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة ، داري طعيمة الجرف : القانون اإل) 2(
الخولي ، عمر بن فتحي: الوجيز في القانون اإلداري السعودي ، ( د.ن ، جدة ، الطبعة األولى ، عام ) 3(

 ). 141ص  هـ1433
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 ،عمال الدولة ، من األعمال التي تقتضيها سياسة األمة ، وتدبير شئون البالد
فكان من الطبيعي أن يكون لها هيكل إداري وتشكيل ، )1(ماعدا التشريع والقضاء"

والمتعلقة قضائية ( فنية )  سواء كانت أعماال ،هرمي يمكنها من مزاولة أعمالها
بالعملية القضائية كسلطة قضائية وهي " الجهة المختصة بتفسير القواعد العامة ، 

ونظر األقضية ، )2(وتطبيق القانون على المنازعات والجرائم التي تعرض عليها"
 أو كانت أعماال ،والفصل في الخصومات كجهة مختصة بصفة مباشرة وأصيلة

بها يلج إليها المتقاضون ويطرحون  كون المحاكم لها مقرات خاصة ؛إدارية
فالمحاكم  ، بمؤسسات الدولة األخرى اإداري ارتباطاخصوماتهم أمامها كما أن لها 

ولها  ،وتقع ضمن الخارطة اإلدارية لمؤسسات الدولة ، إحدى تلك المؤسسات
ميزانية مستقلة لتأدية مهامها ودفع رواتب جميع العاملين في السلك القضائي 

 ،إليها ومستحقاتهم النظامية من مكافآت وبدالت وحقوق مالية ووظيفيةالمنتسبين 
 ،عتبارية تؤهلها للقيام بأعمالها على الوجه المطلوباكما أن للمحاكم شخصية 

  من األشخاص الطبيعيين والمختصين بذلك. ن والرسميها وويمثلها ممثل
في الفصل  ) المحاكم وواليتها (الثالث من نظام القضاء  وقد جاء في الباب

   :حيث نصت المادة التاسعة على ما نصه ،ترتيب المحاكم األول منه 
 : تتكون المحاكم مما يلي"

 .العليا لمحكمةا -1
 .محاكم االستئناف -2
 :وهي محاكم الدرجة األولى،  -3

 .المحاكم العامة –أ 
 .المحاكم الجزائية –ب 
 .األحوال الشخصية محاكم –ج 
 .المحاكم التجارية –د 

 .العمالية لمحاكما - هـ 

 وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقـاً لهـذا النظـام، ونظـام    
المرافعات الشرعية، ونظام اإلجراءات الجزائية، ويجوز للمجلس األعلى للقضـاء  

  ."محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك إحداث
قم ومع صدور نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ذي الر     

هـ والقاضي بتخصيص محاكم متخصصة كدرجة 19/9/1428وتاريخ  78م/

                                      
اإلسالمي مع بيان التطبيق الجاري في الغامدي ، ناصر بن محمد : االختصاص القضائي في الفقه ) 1(

 .81المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص 
في الدساتير العربية في الفكر السياسي اإلسالمي ،( دار الفكر  انظر الطماوي ، سليمان: السلطات الثالث) 2(

 ). 266، ص  م1974،  3العربي ، مصر ، ط
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النظام في المادة التاسعة منه على تسمية  فقد نصّ ،)1(أولى من درجات التقاضي
وجاء في المادة الثانية والعشرين من  ،المحاكم التجارية كإحدى أنواع تلك المحاكم

ّه :النظام نفسه ما نص  
 ية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتتكون( تؤلف المحكمة التجار

  ). كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس األعلى للقضاء
  حيث تضمنت هذه المادة ما يلي :

، حيث جرى  ومستقال امتخصص اأن المحاكم التجارية تعتبر قضاء تجاري .1
ضمن وذلك داخل  ،تخصيص القضاء بنظر أقضية معينة دون غيرها

 صالحية ولي األمر حيال تقييد سلطة القاضي نوعاً ومكاناً وزماناً.
تؤلف المحاكم التجارية من عدة دوائر متخصصة لم يحدد النظام عددها  .2

حيث ترك أمر تقدير عددها بحسب ما يراه المجلس األعلى للقضاء ضمن 
ر ويقصد بها هنا هيئة تباشر نظ ،والدوائر جمع دائرة ،سلطته التقديرية

القضايا والدعاوى وتحكم فيها بما لها من والية قضائية، ونظراً لكثرة 
م في نظّفقد رأى الم ،القضايا التي تنظرها المحاكم التجارية وتنوعها

بحيث يكون  ،بغية زيادة نشاط المحكمة ؛المملكة األخذ بنظام الدوائر
بوسعها نظر الكثير من الدعاوى في نفس الوقت من خالل دوائرها 

، وتوزيع العمل بين الدوائر المتخصصة داخل المحكمة التجارية )2(المختلفة
وليس توزيعاً  ،يعد بمثابة تنظيم للعملية اإلدارية وترتيب للمهام واألعمال

منها ، وتوزيع  األن كل دائرة من دوائر المحكمة تعد جزء ؛لالختصاص
 .)3(االختصاص يكون بين المحاكم وليس بين الدوائر

م في المملكة العربية السعودية حجم القضايا ونوعها وأهميتها لمنظَّراعى ا .3
حيث ترك للمجلس األعلى  ،عندما أخذ بمبدأ قاضي الفرد وقاضي الجماعة

ى وتشكيلها للقضاء صالحية تكوين كل دائرة من دوائر محاكم الدرجة األول
بحسب ما يراه المجلس مناسباً وفق سلطته من قاضي فرد أو أكثر 

وتمشياً مع مصلحة العمل القضائي وتحديد عدد كل دائرة وفق  ،قديريةالت
ئي السعودي قد تبنى نظاماً وبذلك يكون التنظيم القضا ،حاجتها من القضاة

، جمع فيه بين مزايا كل من المبدأين المذكورين متالفياً بأحدهما وسطاً

                                      
هـ في الفصل األول من الباب 1350كمة التجارية الصادر عام ) من نظام المح 432جاء في المادة (  )1(

هـ، 22/1/1435وتاريخ  1الثالث الملغى نصاً بصدور نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم م/
 ذكر تشكيالت المحكمة التجارية.

 ). 110م ، ص 1978مسلم ، أحمد : أصول المرافعات ( دار الفكر العربي ، بيروت ، د.ط ، ) 2(
والي ، فتحي : الوسيط في قانون القضاء المدني ( مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، القاهرة ، ) 3(

 .)216م ، ص 1993د.ط ، 
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ولية عن خر، فمن مزايا نظام القاضي الفرد شعور القاضي بالمسؤعيوب اآل
ما يحمله على التروي في إصداره وبذل كل جهد في القضية  ،قراره

كما أن ميزة هذا النظام يدفع الدولة الختيار أحسن  ،المعروضة عليه
عن أن إجراءات الخصومة تتسم  العناصر لتولي مهمة القضاء فضالً

يما السوبالبساطة، إال أن ما يعيب هذا النظام في المقابل قلة خبرة القاضي 
دون  ؛وهو بال شك ،عادة يكون مظنة الخطأفي بداية تعيينه وأن رأيه في ال

ب إضافة إلى سهولة التأثير عليه من جان ،رأي الجماعة من حيث الصواب
، بينما يتميز نظام تعدد القضاة بأنه يحقق الرأي العام أو من جانب الخصوم

لقضاة فيتوصلون وذلك بسبب تداول القضية بين ا ،ضمانة أساسية للعدالة
كما أن نظام تعدد القضاة يضمن حياد  ،قرب للحق والصوابللرأي األ

حد أميع أعضاء الهيئة إلى فمن الصعب افتراض انحياز ج ،القضاء
فإن ما يعيب نظام تعدد القضاة شيوع المسؤولية  ، ، وفي المقابلالخصوم

لدائرة أو بينهم وعدم الحرص على االجتهاد في العمل وتغليب رأي رئيس ا
م1(تقرير القضية ونحو ذلك عد( . 

ّوت المادة الثالثة والعشروقد نصّتؤلف " هن من نظام القضاء على ما نص
أكثر، وتكون كل  المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو

 .دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس األعلى للقضاء
تخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية ويجوز إنشاء دوائر م

الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم  في المحاكم العامة
ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات  متخصصة، متى دعت الحاجة إلى

للقضاء القضايا التي تختص  المحاكم المتخصصة، ويحدد المجلس األعلى
  ."فرد مة المكونة من قاضٍبنظرها المحكمة العا

إنشاء دوائر تجارية ضمن  ،شار إليهاحيث أجاز النظام من خالل المادة الم
ي ظل عدم وجود محاكم وذلك ف ،تشكيل المحاكم العامة في المراكز والمحافظات

، وأعطى النظام تلك الدوائر ط بالمصلحة والحاجةوك منذلأمر ، وتجارية فيها
فق ما يراه المجلس األعلى ة بحسب اختصاصها وصالحية المحاكم المتخصص

  . للقضاء
ّيسمى رئيس كل دائرة " أنه على ت المادة الرابعة والعشرونكما نص
أو من  –قاضيها بقرار من رئيس المحكمة، ويتولى رئيس المحكمة  وأعضاؤها أو

                                      
، ، مرجع سابق: الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعوديةمخلوف، أحمد صالح) 1(

 .59ص 
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حيث قررت المادة  ."رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها – ينيبه من أعضاء المحكمة
بأن تسمية رئيس كل دائرة وأعضائها يكون من اختصاص رئيس  -المذكورة –

لمبدأ  اوذلك تحقيق،وكذلك رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها أو من ينيبه  ،المحكمة
الحلول في القانون اإلداري ويراد منه " إجراء إداري يراد منه نقل اختصاصات 

ع لدى األول يحول دون موظف إلى موظف آخر بقوة القانون عند وجود مان
، لما لرئيس المحكمة من صالحيات أكبر وأوسع وفق )1(ممارسته الختصاصاته"

ن ذلك ال يكون إال في ظل غياب إحيث  ،قاعدة ( من ملك األكثر ملك األقل )
نظام القضاء على  فقد نصّ ،وحرصاً على عدم تعطل العمل وسيره،رئيس الدائرة 

كما هو مقرر في القانون ،يبه محل رئيس الدائرة حلول رئيس المحكمة أو من ين
اإلداري على ضوء ما تم اإلشارة إليه، ويكون لرئيس المحكمة أو من ينيبه 

وذلك بقوة القانون، أما تسمية رؤساء المحاكم التجارية ،صالحيات رئيس الدائرة 
وذلك بناء على نص  ،فهو من اختصاص المجلس األعلى للقضاء ،ومساعديهم

 يتولى المجلس األعلى للقضاءأن " ت على) من المادة السادسة التي نصّو ة (الفقر
تسمية رؤساء  –ى المبينة في هذا النظام باإلضافة إلى االختصاصات األخر –

ومساعديهم من بين قضاة محاكم االستئناف، ورؤساء محاكم  محاكم االستئناف
   ".ومساعديهم الدرجة األولى

من نظام القضاء دوائر محاكم  ) ادسة عشرةالس وقد حددت المادة (
 :كما يلي االستئناف

 .الدوائر الحقوقية .1
 .الدوائر الجزائية .2
 .الشخصية دوائر األحوال .3
 .الدوائر التجارية .4
 .الدوائر العمالية .5

بحيث يكون عدد قضاة الدائرة التجارية في محكمة االستئناف ثالثة قضاة ، 
أو من  –ف ، ويتولى رئيس المحكمة ويسمون بقرار من رئيس محكمة االستئنا

وذلك وفق ما  ،رئيسها رئاسة الدائرة عند غياب –ينيبه من أعضاء المحكمة 
ّمنطقة محكمة استئناف أو  يكون في كل" :، بأنةت عليه المادة الخامسة عشرنص

منها من ثالثة  أكثر، وتباشر أعمالها من خالل دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة
والرجم  ء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطعقضاة، باستثنا

درجة  والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، وال تقّل
محكمة االستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة  القاضي في

دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة  يجوز إنشاء، ورئيس

                                      
 .43، ص مرجع سابق الوجيز في القانون اإلداري السعودي ، الخولي ، عمر بن فتحي : ) 1(
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يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من ، واستئناف لمنطقة التي فيها محكمةل
أو من ينيبه من أعضاء  –المحكمة  ويتولى رئيس رئيس محكمة االستئناف،

  ".رئيسها رئاسة الدائرة عند غياب –المحكمة 
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وتاريخ  )78(م/ بالمرسوم الملكي رقماء بصدور نظام القض
كدرجة أولى من  وما تقرر فيه بتخصيص محاكم متخصصةهـ؛ 19/9/1428

ية ، وتسمية المحاكم التجارية كإحدى  تلك المحاكم، فقد صدرت آلدرجات التقاضي
نت آلية عمل المحاكم ، حيث بي-سالف الذكر - )1(العمل التنفيذية لنظام القضاء

  وذلك على النحو اآلتي: ،منهاالثامن البند التجارية في 

   :المحاكم التجارية

وذلك في ،يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية  .1
  أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء. 

يقوم المجلس األعلى للقضاء بتخصيص عدد كاف من القضاة الذين يعينون  .2
 د عاملين حاليا للعمل في هذه المحاكم عنابتداء وعدد كاف من القضاء ال

مباشرتها اختصاصاتها، ويكون ذلك خالل مدة ال تزيد على سنة من تاريخ نفاذ 
  نظام القضاء. 

  . ) قاضيا80ً(عن أال يقل عدد القضاة المشار إليهم في الفقرة السابقة  .3
خالل تقوم اللجنة الفنية بالتنسيق بين المجلس األعلى للقضاء ووزارة العدل  .4

  مدة ال تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذ نظام القضاء بما يلي: 
خصص لتلك دراسة مدى الحاجة إلى استحداث وظائف قضائية أخرى تُ .أ 

  المحاكم. 
تحديد احتياجات كل محكمة تجارية من وظائف إدارية وفنية،  .ب 

  واستحداثها في أول سنة مالية تالية للتحديد. 

                                      
 باإلنترنت. دعاء العام بالمملكة العربية السعودية) الموقع الرسمي لهيئة التحقيق واال1(

http://www.bip.gov.sa/rule/4765  
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والفنية الشاغرة والمشغولة في تخصيص بعض الوظائف اإلدارية  .ج 
  و محافظتها. أالمحكمة العامة للمحكمة التجارية التي تقع في منطقتها 

5. لكل محكمة تجارية صدر بإنشائها قرار من المجلس األعلى  توفير مقر
ويراعى في المقر تناسبه مع  ،للقضاء، قبل مباشرتها اختصاصاتها بمدة كافية

وتقوم وزارة المالية ،ظرها المحاكم التجارية طبيعة وحجم المنازعات التي تن
  بتوفير المبالغ الالزمة. 

تسلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى  .6
المحاكم التجارية. وتسلخ كذلك دوائر التدقيق التجاري بقضاتها ومعاونيهم 

اف، ويكون ذلك بعد تهيئة مقار ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم االستئن
ن يستمروا بالعمل في تلك أاكم، ومباشرتها اختصاصاتها، على تلك المح

وال  ،المحاكم مدة ال تقل عن خمس سنوات وبالتخصص نفسه المنقولين منه
  يمنع ذلك من تكليفهم إكمال النصاب من دوائر أخرى. 

لنظر في الدوائر تحال القضايا التجارية وسجالتها التي ما زالت تحت ا .7
التجارية ودوائر التدقيق التجاري في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية، 
وكذلك تنقل إلى المحاكم التجارية سجالت وأوراق وملفات القضايا التجارية 

ويكون ذلك بعد مباشرتها اختصاصاتها،  ،السابقة المنتهية التي لدى الديوان
ويراعى  ،ى للقضاء ومجلس القضاء اإلداريوذلك بالتنسيق بين المجلس األعل

  في ذلك االختصاص المكاني. 
بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية  -يحدد المجلس األعلى للقضاء فترة انتقالية .8

لتباشر بعدها المحاكم التجارية اختصاصاتها،  -ونظام اإلجراءات الجزائية
يا التي ضبطتها حتى ن تستمر المحاكم العامة في نظر القضاأويراعى في ذلك 

  الحكم فيها، وتحاط وزارة العدل بما يتم من ترتيبات في هذا الشأن. 
للقضاء بعد التنسيق مع وزارة العدل والمعهد العالي  األعلىيقوم المجلس  .9

للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم التجارية وقضاة الدوائر التجارية في محاكم 
فظات والمراكز ببرنامج تدريبي في االستئناف وفي المحاكم العامة في المحا

وتعقد لهم حلقات علمية في المعهد نفسه لمدة ال تقل عن  ،المعهد العالي للقضاء
شهرين حول األنظمة التجارية، يشارك في ذلك أهل الخبرة واالختصاص من 

  القضاة وغيرهم. 
يضع المجلس األعلى للقضاء خطة زمنية محددة إلنشاء محاكم تجارية في  .10

المملكة ومحافظاتها وتزود وزارة العدل بنسخة من هذه الخطة قبل  مناطق
التنفيذ بوقت كاف .  

 فيما يتصل باللجان شبه القضائية وما في حكمها :؛ -  تاسعاً –كما جاء في البند 

مع عدم اإلخالل باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها في الفقرة  .1
بعد  -ن هذه اآللية تنقل إلى القضاء العامحكام عامة) مأ) من القسم الثالث (2(
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تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام اإلجراءات الجزائية وصدور نظام 
اختصاصات اللجان شبه  -المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه

و مدنية، وتتولى أو منازعات تجارية أالقضائية التي تنظر في قضايا جزائية 
خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ  -هيئة الخبراء اللجنة المشكلة في

مراجعة األنظمة التي تأثرت بذلك، واقتراح تعديلها وفقا  -نظام القضاء 
لإلجراءات النظامية الالزمة لذلك، كما تتولى دراسة وضع اللجان شبه 

وتكون قراراتها قابلة للتظلم أمام  ،القضائية التي تنظر في منازعات إدارية
  وان المظالم واقتراح ما تراه في شأنها.دي

تسلخ الوظائف المتمثلة باللجان شبه القضائية التي تنقل اختصاصها إلى القضاء  .2
العام (من وظائف األعضاء ووظائف مساعدة) ويعين العاملون في هذه اللجان 

و استشارية بحسب أممن تنطبق عليهم شروط القضاء على وظائف قضائية 
باالشتراك مع المجلس األعلى للقضاء  -قوم اللجنة الفنيةن تأالحاجة على 

بتحديد ما سينقل من كل لجنة  -ووزارة العدل وممثل من الجهة التي لها عالقة
ينقل اختصاصها إلى المحاكم من وظائف وموظفين ومخصصات مالية 

  وغيرها.
بعد تعديل نظام المرافعات  -يحدد المجلس األعلى للقضاء فترة انتقالية .3

ليها من إلتباشر بعدها المحاكم المختصة اختصاصاتها المنقولة  -لشرعيةا
وما يتعلق بها من سجالت  ،اللجان شبه القضائية وتنقل بعد ذلك القضايا المقبلة

وذلك بالتنسيق ،وأوراق وملفات من تلك اللجان إلى القضاء العام للفصل فيها 
ويراعى في ذلك  ،ةعلى للقضاء والجهة التي لها عالقبين المجلس األ

  .االختصاص المكاني، وتحاط وزارة العدل بما تم من ترتيبات في هذا الشأن

   ما يلي : -مختصراً –كما ورد في األحكام العامة من آلية القضاء 

ال تتجاوز الفترة االنتقالية التي يحددها المجلس األعلى للقضاء ومجلس القضاء  .1
ها في هذه اآللية، مدة ثالث سنوات من المشار إلي -بسبب األحوال  -اإلداري 

تاريخ تعديل نظام المرافعات الشرعية وتعديل نظام اإلجراءات الجزائية 
  وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه. 

يقوم المجلس األعلى للقضاء بعد مباشرة مهماته بإجراء دراسة شاملة لوضع  .2
وق المالية، والقضايا الجمركية) المشار إليها في اللجان المستثناة (البنوك، والس

البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية ألجهزة القضاء وفض المنازعات، ورفع 
  ما يتم التوصل إليه خالل مدة ال تتجاوز سنة الستكمال اإلجراءات النظامية. 

3. جعة لة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المعنية بمراشكّتتولى اللجنة الم
األنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية ألجهزة القضاء وفض المنازعات، 

  البت في اإلشكاالت التي قد تحدث عند تنفيذ هذه اآللية. 
  .يعمل بهذه اآللية من تاريخ نفاذ نظام القضاء ونظام ديوان المظالم .4
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ي أمر في غاية األهمية  وضرورة إن التمييز بين العمل التجاري والمدن

من منها،  فهو يحدد النظام الواجب التطبيق علي المنازعات الناشئة عنها، و البد
ت وفق واليتها يحدد المحكمة المختصة التي يمتد سلطانها لنظر تلك المنازعا ثم

، ذلك ألن القانون التجاري ليس مبنياً على المنطق المجرد واختصاصها القضائي
  .)1(بل هو ثمرة التاريخ والتطور في البيئة التجارية،وحده 

15) وتاريخ  32ق نظام المحكمة التجارية الصادر باألمر العالي رقم ( وقد تطر 
من قبيل األعمال التجارية إال أن ذلك   تعد أعماٍل ذكر ىهـ إل1350محرم عام 

ع النظام ولم يض ة،، ولم يحصرها في أعمال محدد)2(سبيل  المثال ىكان عل
ضابطاً جامعاً مانعاً لألعمال التجارية،  وبالتالي  فقد ترك للفقه مهمة التمييز بين 

  األعمال  التجارية  والمدنية.
اح القانون عدة معايير  للتفرقة  بين العمل التجاري وقرينه المدني رّوقد وضع شُ

ح ذلك على ، ويمكن توضي)3(وهذه المعايير تشمل المضاربة، التداول والمشروع
  النحو اآلتي:

  : معيار المضاربةأوالً
تحقيق  ىكل نشاط أو عمل يهدف إل"هو فإن العمل التجاري  ،لهذا المعياروفقاً 
وذلك ألن هناك أعماالً ،لتحديد العمل التجاري  وهذا المعيار  غير كاف . )4("الربح

ها  وكذلك تعد تجارية  رغم عدم  تحقيق الربح مثل سحب الكمبياالت أو تظهير
األعمال التجارية  مثل الربح  وال تعد من قبيل  ىهدف إلوجود بعض األعمال ت
  .بيب والمحامي  والمهندسحرة كالطعمل أصحاب  المهن ال

  ثانياً: معيار التداول 

                                      
مصر ،  - طه، مصطفى كمال : الوجيز في القانون التجاري، ( المكتب المصري الحديث ، اإلسكندرية )1(

 ).45م ، ص 1971
 .51) الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص 2(
 .51سابق ، ص المرجع ال) 3(
 .51سابق ، ص المرجع ال) 4(
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يعتبر هذا المعيار أن العمل التجاري  يقوم على فكرة  التداول أو وجود وساطة  
التالي  يجب  أن يكون  هناك تداول ووساطة كبيع ، وب)1(في العملية  التجارية

ة  الذي يقوم  وبيع األخير السلعة لتاجر التجزئمنتج األول للسلعة لتاجر الجملة ال
ة في للسلع احركي افي نهاية األمر، فيالحظ أن هناك نشاطببيعها  للمستهلك 

حق المنتج وعليه فإن العقد ال يعد تجارياً في  ، عمليات  شراء ثم بيع  وهكذا
وكذلك بالنسبة للمستهلك  لغياب النشاط الحركي، وبالتالي فإنه  ،األول للسلعة

الكية والعمليات االستهاألعمال الزراعية واالستخراجية  تطبيقاً لهذا المعيار، تخرج
  بسبب  عدم تحقق شرط الشراء في تلك العمليات. من نظام األعمال التجارية 

  ثالثاً: معيار المشروع 
، )  2(تكرار القيام بالعمل  استناداً  إلى تنظيم مادي"صد بالمشروع ( المقاولة) "يق

ّىاعتبار األعمال  تجارية إذا كانت عل ىنظام المحكمة التجارية عل  وقد نص 
  سبيل المقاولة أو المشروع مثل أعمال التوريد والنقل والوكالة بالعمولة. 

وجه التكرار ووفقاً لتنظيم خاص  ى علفإن من يمارس عمالً ،ه النظريةووفقا لهذ
المعيار الخلل  اوقد شاب هذ، ولو لم يرد ذكره في القانون ،ياًيعتبر عمالً تجار

( بدون  ةواحد ةولو وقعت مر ،وجود أعمال عدها القانون تجاريةوالقصور ل
هذا المعيار يعتبر األعمال  وكذلك فإنّ، ) كالشراء من أجل البيع والسمسرةتكرار 

  .مقاولة ) وتكرار الزراعية من قبيل األعمال التجارية عندما تأخذ شكل مشروع (
ومن خالل ما تقدم  يتضح ضرورة األخذ بجميع المعايير السابقة للتفرقة والتمييز   

وبالتالي فإن " العمل التجاري هو الذي يتعلق بتداول   ،بين العمل  التجاري والمدني
وجه المقاولة بالنسبة  ىأن يتم عل ىالربح  علتحقيق  ىويهدف  إل ،رواتالث

فهو الذي اليتعلق  ، أما "العمل المدني) 3(لألعمال التي يتطلب فيها  القانون ذلك"
  .)4(أو مشروع" ةوال ينبثق من مقاول،تحقيق الربح  ىوال يهدف إل ،بتداول الثروات

ّكمة التجارية لم عليها نظام المح وكما هو واضح أن األعمال التجارية  التي نص
تكن  مؤسسة على فكرة موحدة، وعليه فإن األعمال  تكون تجارية  متى ما 
وجدت سنداً لها في التشريع  وهو نظام المحكمة التجارية، وما لم ينص عليه 

تجارية األعمال من  اح القانون لتقريررّفيرجع فيه إلى الفقه التجاري وشُ ،نظامها
  سبيله بالعودة للنظريات المؤصلة لذلك.عدمها ويجد القضاء التجاري 

  
  
  
  

                                      
 .51سابق ، ص المرجع ال )1(
 .52مرجع سابق ، ص  ، الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري )2(
 .53سابق ، ص المرجع ال) 3(
 .53سابق ، ص المرجع ال) 4(
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تعدد األعمال التجارية إلى أنواع ثالثة وهي: األعمال التجارية األصلية ت

لم يحدد  ،في المملكة العربية السعودية المنظَّموالتبعية والمختلطة، ويالحظ أن 
ستغنى عن تعداد األعمال التجارية اوإال كان قد  ،يضابطاً عاماً للعمل التجار

وترك للقضاء مساحة إلضافة أعمال تجارية بطريقة القياس لعلة ، )1(تشريعياً
تعرف بطريق  وبالتالي فإن األعمال التجارية، )2(التشابه في الصفات والغايات

عليها صراحة أو القياس عليها من قبل القضاء. التشريع بالنص  
طبيعتها   أعمال مدنية بحسب األعمال التجارية بالتبعية وهيوهناك  

وكذلك ، )3(ته أو مقاولتهوتكتسب الصفة التجارية إذا قام بها تاجر ولحاجات تجار
هناك األعمال المختلطة التي تعـد تجارية ألحد الطرفين ومدنية بالنسبة للطرف 

  .)4(اآلخر
  أوالً: األعمال التجارية األصلية:

الثانية من نظام المحكمة السعودي في المادة  نظَّمل التي عدها المهي األعما
   ،)5(التجارية

أعمال تجارية منفردة وأعمال تجارية  م األعمال التجارية األصلية إلىوتنقسـ
 ، )6(بطريقة المقاولة

  القسم األول : األعمال التجارية المنفردة  
احدة  وبغض النظر عن  صفة وهي األعمال التي تعد  تجارية  ولو وقعت لمرة و

أي ال يشترط  في  تجاريتها  أن تتم على سبيل االحتراف أو اتخاذ  ،القائم  بها

                                      
 .55) الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص 1(
 مصر،  - عمال ( دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندريةمحمد فريد: قانون األ ،والعريني هاني، ) دويدار،2(

 .534م ، ص 2002
 55لشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص ) ا3(
 55سابق ، ص المرجع ال) 4(
 55سابق ، ص المرجع ال) 5(
 من نظام المحكمة التجارية . ة) المادة  الثاني6(
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فهذه األعمال "تخضع  بماهيتها الذاتية ألحكام  القانون ) 1(امشروع النشاط  شكال
تاجية أي وبالتالي فإنه  ال أهمية عما إذا  تمت في إطار  وحدة  إن ،التجاري 
  ) .2(قتصادي أم المشروع  ا

 ّت عليها المادة الثانية من نظام المحكمة واألعمال التجارية المنفردة كما نص
  التجارية تشمل اآلتي :

  
  أوالً: الشراء من أجل البيع :

سواء كان هذا المقابل مادياً  كما في  ،كل كسب ملكية شيء بمقابل "الشراء هو: 
  ) 3("يضةعقد البيع  أو عينياً كما في عقد المقا

  وهناك شروط يلزم  توفرها حتى يكون الشراء من األعمال التجارية وهي :
  منقول.  ىأن يرد الشراء عل – 1
  أن يكون الشراء بقصد البيع.  – 2
  أن يكون الهدف  من الشراء  تحقيق الربح.  – 3

  ثانياً : األوراق التجارية
فقاً ألوضاع  نظامية  محددة محررات مكتوبة  و": تُعرّف األوراق التجارية بأنها

من  له مبلغوتمثل حقاً مح ،وتتضمن بيانات معينة قابلة للتداول بالطرق التجارية
   .)4("النقود  مستحق أو قابل للتعيين

الكمبيالة ، السند ألمر،  التجاري السعودي هي: النظام في واألوراق التجارية
عمليات المتعلقة بتحرير الكمبيالة  على تجارية جميع ال )5( النظام وقد نصّ. والشيك

وال  ،)6( بغض النظر  عن صفة محررها أو طبيعة العملية  التي حررت من أجلها
 ،جارية تحريرها  على عملية  ت ذني  تجارياً إال إذا انصبّيعد الشيك أو السند اإل

   .)7( تجارية الورقة ىوال أثر  لصفة  المحرر عل
  ثالثا: عمليات البنوك

جميع األعمال المتعلقة بأعمال المصارف مثل الصرف واالئتمان  وتشمل
ألنها  تهدف  ؛وتعد تلك األعمال تجارية بالنسبة للبنك واألوراق المالية وغيرها.

 الفقرة (ج) من المادة وهو نصتحقيق الربح وبها وساطة في تداول الثروات  ىإل
الصرافة بخالف ا يتعلق  بوتجارية  كل م،  433الثانية والفقرة (ب) من المادة 

قيق أرباح مصلحة عامة دون تح ض التي تهدف لتحقيق منافع اجتماعية أووالقر
حاكم الشرعية في المملكة وتختص الم ،بل مدنية ،ليست تجارية فهي ،وفوائد

                                      
 55) الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق، ص 1(
 49ريني، محمد فريد ،ودويدار ، هاني : قانون األعمال ، مرجع سابق ، ص ) الع2(
 56القرشي ، زياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص و) الشريف ، نايف سلطان 3(
 .58سابق ، ص المرجع ال) 4(
 ) المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية5(
 58حمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص ) الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أ6(
 58سابق ، ص المرجع ال) 7(
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 ىفيرجع األمر إل ،ا بالنسبة للعميلأم ،)1(في المنازعات التي تثار بصددهابالنظر 
  .)2(فالعمل تجاري  وإال  فال ا،تاجر  صفة صاحبه إن كان

  
  
  
  
  بعاً : عقود السمسرة ( الداللة )را
السمسرة : هي التقريب بين طرفي العقد  مقابل أجر يكون عادة نسبة مئوية  من "

وليس طرفاً في العقد أو وكيالً عن أحد أطرافه   ،والسمسار وسيط ،)3("قيمة العقد
وقد نص نظام المحكمة   ،طته تلكويتقاضي عمولته  أو سعيه نظير وسا

على تجارية كل ما يتعلق بالداللة ( السمسرة ) بغض النظر عن صفة  )4(التجارية
  القائم بالعملية أو طبيعتها. 

  خامساً : أعمال التجارة البحرية
وهي األعمال المتعلقة بإنشاء السفن التجارية أو الشراعية وجميع األعمال المتعلقة 

  ستئجار وتأجير وصيانة واألدوات الالزمة لها.اراء وبها من بيع وش
تعد كافة أعمال التجارة البحرية من قبيل األعمال التجارية األصلية ( المنفردة )  و

تحقيق الربح وفقاً للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية  الفقرة  ىألنها تهدف إل
عمال التجارية لنص نظام تعد من األ ،(هـ) منها. أما أعمال سفن النزهة فال

  .) 5(المحكمة التجارية على ذلك
  

  القسم الثاني: األعمال التجارية بطريق المقاولة 
م له مقومات نظّويقصد بالمقاولة " قيام شخص بنشاط تجاري في شكل مشروع م

ارية بالمقاولة تجارية إذا وتعد األعمال التج  )6(مادية وبشرية بقصد تحقيق الربح"
ألن  يعمل  ؛أ هيم و المنظّوجه التكرار وأخذ العمل شكل المشروع  الم علىوقعت 

المقاوالت  ىوتعتمد األعمال التجارية بالمقاولة  وتسم، )7(مستمرعلى نحو 
مال أن يكون القائم بها تاجراً بخالف األع ىتجارية على النظرية الشخصية بمعنال

                                      
 60سابق ، ص المرجع ال) 1(
 60سابق ، ص المرجع ال )2(
 61سابق ، ص المرجع ال ، الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري )3(
 .) المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية  فقرة  (ج)4(
 61) الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص 5(
 62سابق ، ص المرجع ال) 6(
د.ت، د.ط)  ، سعيد : الوجيز في النظام التجاري السعودي ،( المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، ى) يحي7(

 51ص 
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العمل طبيعة  ىضوعية التي تعتمد علالتجارية المنفردة  القائمة على النظرية المو
   .)1( ال بشخص القائم به

  تي: ل األعمال التجارية بالمقاولة اآلوتشم
 مقاولة الصناعة :

سلع نصف مصنعة  ىتحويل المواد األولية أو نصف المصنوعة إلالصناعة هي "
   .)2(أو تامة الصنع بحيث تكون صالحة  إلشباع  حاجات اإلنسان"

) من المادة الثانية من نظام  أ تحويلية عمالً تجارياً بنص الفقرة (وتعد الصناعة ال
  .تجارية  حتى ولو وقعت لمرة واحدةالمحكمة ال

من قبيل األعمال  ارة  األجرة )وسائق سيّاك ار والسبّكالنجّ (وال يعد عمل الحرفي 
شرط الشراء وتداول وعدم توفر  ،وذلك لعدم توفر شرط المقاولة ،التجارية

    .)3(الثروات، فعمله  ال يعدو كونه مجرد  استغالل  لنشاطه  ومهارته  اليدوية 
  مقاولة التوريد :

بصفة دورية أو   ةعقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن يسلم بضائع معينوالتوريد "
  .) 4( "منتظمة خالل  فترة لشخص آخر نظير مبلغ معين
رية  في الفقرة (ب) تجارية كل وقد عددت المادة الثانية  من نظام المحكمة التجا

  مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء .
  الوكالة بالعمولة 

لحساب ي يقوم بعمل قانوني باسمه الخاص الوكيل بالعمولة" هـو الشخص الذ
ل يوالوكالة بالعمولة هي من قب ،)5("موكله (األصيل ) مقابل أجر يسمى العمولة

عن  وبصرف النظر، )6(ة التجارية نظام المحكماألعمال التجارية دائماً بنص 
فهي تستمد الصفة التجارية من العمولة   ،طبيعة العملية التي يعقدها الوكيل بالعمولة

   .)7(والتوسط  في تداول  الثروات

  مقاولة النقل
يسمى ( أمين النقل) بنقل عقد النقل هو "العقد الذي يتعهد بمقتضاه  شخص 

وأعمال الناقل تعد  ،)8("ل أجر متفق عليهأشخاص أو أشياء من مكان آلخر مقاب
  .)9(تجارية بغض النظر عن وسيلته أو الشخص  القائم  به"

  مقاولة محالت ومكاتب األعمال

                                      
 62ن التجاري ، مرجع سابق ، ص ) الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانو1(
 62سابق ، ص المرجع ال )2(
 63مرجع سابق ، ص  ، الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري )3(
 ). 76، ص م 1994( الدار الوطنية ، الخبر ، القانون التجاري السعودي ،  :) الجبر ، محمد حسن4(
 63ياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص ) الشريف، نايف سلطان والقرشي، ز5(
  .نظام المحكمة التجاريةمن ) المادة الثانية فقرة (ب)  6(
 63) الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص 7(
 63سابق ، ص المرجع ال )8(
 64سابق ، ص المرجع ال) 9(



� �57

مقابل لتي تقوم بخدمات متنوعة للجمهور " المكاتب ا :المكاتب التجارية هي
لمكاتب  مال المحالت  واتجارية أع ىعل) 2(نظام المحكمة التجارية ونصّ) 1(أجر"

، )3(من قبيل األعمال التجاريةد أعمال مكاتب  التخليص الجمركي ، وتعالتجارية
كونها مدنية ) 4(المهن الحرةتشمل  الوتجدر اإلشارة إلى أن المكاتب التجارية 

  وليست تجارية. 
    

  يع بالمزاد العلنيمقاولة الب
قبيل األعمال  هي من ،كل ما يتعلق بمحالت البيع  بالمزايدة  يعني الحراج"

وهي محالت يجري فيها بيع البضائع  ، )5( "النظام على ذلك التجارية لنصِّ
 الت أجراَحمالوتتقاضى تلك  ،بالمزاد العلني نقولة  المملوكة للغير  للجمهورالم

يمثل نسبة مئوية من ثمن المبيع بعد إرسائه على صاحب العطاء األكبر، ويكون 
ضاعة المعروضة مملوكة للغير أو أن صاحب المحل قد البيع تجارياً إذا كانت الب

   .)6( شتراها  بقصد إعادة بيعها  في محلها
  مقاولة إنشاء المباني 

بتوريد  إذا تعهد المقاول ،تعد أعمال مقاولة إنشاء المباني (المقاوالت) تجارية
مادة  وقد نصت ال ،)7(ألعمال البناء أو تقديم العمال فقطالمؤن واألدوات الالزمة 

  .)8(ذلك ىكمة  التجارية  في فقرتها (د) علالثانية  من نظام المح
  األعمال التجارية بالتبعية 
 "،بها التاجر لغرض تجارته تلك األعمال التي يقوم" هياألعمال التجارية بالتبعية 

تطبيق  فهي من ثمو ،فالعبرة بمهنة القائم بها ،أعمال مدنية في األصل فهي
  .)9(بحكم أن الفرع يتبع األصل للنظرية الشخصية

شراء عقار ليمارس فيه تجارته عمالً تجارياً وفق ما  وال يعد قيام التاجر ببناء أو
   .)10(قضى به حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم

                                      
 64سابق ، ص المرجع ال )1(
 ) فقرة  ب2) نظام المحكمة التجارية المادة الثانية (2(
 هـ1418لعام   3/ت /84) قرار هيئة التدقيق بديوان المظالم رقم 3(
 65) الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص 4(
 ) المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الفقرة ( ب ).5(
 .66الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص ) 6(
 .66سابق ، ص المرجع ال )7(
 1حذفت عبارة ( متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن واألدوات الالزمة لها ) بالمرسوم الملكي رقم م/) 8(

 شرعية.هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات ال22/1/1435في 
 .67الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص ) 9(
، ويرى الباحث أنّ هذا الحكم هـ1416لعام  4/ ت /  118) قرار هيئة التدقيق بديوان المظالم  رقم / 10(

تجارياً إذا قام به تـاجر   قد خالف ما استقرت عليه النظريات التجارية والعرف التجاري، حيث إن العمل يعد
(النظرية الشخصية) أو إذا كان العمل ذاته تجارياً ( النظرية الموضوعية)، وهنا فإن قيام التـاجر ببنـاء أو   
شراء عقار ليمارس فيه تجارته يعد من األعمال التجارية بالتبعية وفق النظرية الشخصية؛ لكون القـائم بـه   

 تاجراً.
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  األعمال المختلطة 
أحد الطرفين ومدني بالنسبة  ىالعمل المختلط هو" الذي يكون تجارياً بالنسبة إل

إذ   ،هذا النوع من العمل يخضع  لنظام مزدوج فإنّ من ثمو ،)1(للـطرف اآلخر
على الطرف الذي يعد العمل تجارياً بالنسبة إليه تطبق أحكام النظام التجاري 

  بالنسبة له.مدنياً وأحكام النظام المدني على الطرف الذي يعد العمل 
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يز بين األعمال التجارية واألعمال المدنية  يتحدد بموجب النظام إن التمي

منهما، ولكون األعمال التجارية تختلف عن األعمال  القانوني الذي  يحكم كال
فإن لألعمال  ومن ثم،ودعم االئتمان إلى تحقيق السرعة  نها تهدفالمدنية بكو

على  قانوني الذي يطبقعن النظام ال فيختليطبق عليها  اقانوني االتجارية  نظام
د االختصاص القضائي  لكل منهما بقواعويتعلق النظام القانوني  ،األعمال المدنية

  وقواعد اإلثبات وااللتزامات  التجارية، ويمكن بسط ذلك على النحو اآلتي:
  االختصاصقواعد  -1

وهو الذي  يجعل  ،أخذت أغلب الدول بمبدأ ثنائية  القضاء أو بالقضاء المزدوج
قضاء جهة قضائية  واليتها  القضائية بالنظر في قضايا معينة تتمثل في اللكل 

 بقضاياختصت المحاكم اوفي جانب القضاء العادي العادي  والقضاء اإلداري. 
معينة وفق االختصاص القضائي لكل منها، وفي المملكة العربية السعودية وبعد 

محاكم متخصصة نشاء هـ القاضي بإ1428صدور التنظيم القضائي الجديد عام 
ومنها المحاكم التجارية واختصاصها  ،من درجات التقاضي ىومستقلة  كدرجة أول

دد االختصاص تتح، وعليه فإن قواعد منازعات التجارية على وجه الخصوصبال
يكون لخصمه فإن كان تاجراً  ،في النزاع ى عليهبناء على النظر إلى صفة المدع

، أما إن التجارية أو  المدنية ( الشرعية )المحكمة  أن يرفع دعواه أمامالخيار في 
المدنية ام المحكمة أمالدعوى رفع ملزم ب فخصمه ،شخصاً مدنياً ى عليهكان  المدع

  .)2(كون القضاء التجاري استثناء غير مألوف بالنسبة للطرف المدني ( الشرعية ) 
  قواعد اإلثبات والرهن   -2

ناد إليها أمام القضاء التجاري عند نشوء النزاع التي يتم االست :قواعد اإلثبات -أ
  في معامالت تجارية تختلف عن نظيرتها من قواعد اإلثبات في المعامالت المدنية.

                                      
 .69قرشي، زياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص) الشريف، نايف سلطان وال1(
 .69مرجع سابق ، ص ، الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري  انظر) 2(
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إثبات التصرفات  فيجوز ،هي حرية اإلثبات، التجارية المعامالت فالقاعدة في
ية  طرق اإلثبات ( كشهادة الشهود) على عكس التصرفات المدنالتجارية بكافة 

مل فقواعد اإلثبات التجارية يتم تطبيقها على من يعتبر الع ،التي يجب إثباتها كتابة
المدعي مدنياً ويستفيد وعليه تاجراً  ىتجارياً بالنسبة له أي عندما يكون المدع

ضد  عندئذ من قاعدة حرية اإلثبات المتوفرة في المسائل التجارية الشخص المدني
 ،د اإلثبات المدنية على من يعد العمل مدنياً بالنسبة لهويتم اللجوء لقواع التاجر،

  .عليه شخصاً مدنيا والمدعي من فئة التجار ىوذلك يكون عندما يكون المدع
تتحدد طبيعة القواعد المتعلقة بالرهن بطبيعة الدين بالنظر قواعد الرهن: ب ـ   

فهو  ، النسبة للمدينفإن كان المال المنقول لدين يعتبر  تجارياً ب ،إلى حال المدين
  . )1(فهو رهن مدني،تجاري  وإن كان مدنياً بالنسبة له 

  
 القواعد الخاصة بااللتزامات التجارية -3

تتضمن األنظمة التجارية مجموعة من االلتزامات التجارية التي يتعين على 
التجار التقيد بأحكامها، ومن أهم هذه األنظمة؛ نظام العمل والعمال، نظام الزكاة 

فالس، نظام التسوية الواقية لدخل والضريبة، نظام التأمينات االجتماعية، نظام اإلوا
فالس، نظام الشركات ونظام االستثمار األجنبي، كما يتعين على التاجر من اإل

  .)2(االلتزام باألمانة والشرف عند مزاولته لحرفة التجارة
  لى النحو التالي:ع، )3(القواعد الخاصة بااللتزامات التجاريةويمكن إيجاز 

  :  التضامنأ. 
ين عند تعددهم في عالقة قانونية واحدة بالوفاء نيقصد بالتضامن التزام كافة المدي

وليس بناء على نصيب كل مدين  ،بكامل قيمة الدين الذي في ذمتهم على حد سواء
) من نظام الشركات على أن يسأل الشركاء  18، وتنص المادة رقم ( منهم

جميع أموالهم عن ديون الشركة. و"المسئولية التضامنية للشركاء بالتضامن في 
تعني أن جميع الشركاء ملتزمون بالوفاء بديون الشركة تجاه الغير، بحيث يمكن 
لدائن الشركة الرجوع بدينه على الشركاء فرادى أو جميعاً لمطالبتهم بالوفاء بما له 

  .)4(في ذمة الشركة"
  اإلفالس ب. 

عادها، وهو يالتي حل مالتاجر عن سداد ديونه التجارية  عجز هو اإلفالسالمراد ب
بله نظام اإلعسار في الحق نظام خاص بالتجار ويتميز بالشدة تجاه التاجر ويقا

                                      
 69نظر الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص ا) 1(
 .77سابق ، صالمرجع ال) 2(
سلسلة محاضرات ودروس مقرر القانون التجاري للدكتور مصطفى عبدالمجيد بخوش جامعة  )  راجع3(

الملك فيصل، عمادة التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد المحاضرة الخامسة. 
http://www.youtube.com/watch?v=0BiE1aFo9Ms .  

 .190مرجع سابق ، ص)  الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري ، 4(
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من هذه  في الفصل الثالث -بمشيئة اهللا -، وسيأتي الحديث عنه الحقاً المدني
  .الرسالة

  المهلة القضائيةج. 
وبالتالي فإن هناك  ،تجارية تختلف عن المدنيةكما هو معلوم أن األعمال ال

فيها  ضمانات أكبر في المعامالت التجارية للمحافظة على حقوق أطراف العالقة
ومنها عدم جواز منح مهلة قضائية في المعامالت ، لتحقيق السرعة واالئتمان

التجارية ويطبق نظام اإلفالس للعاجز بخالف األجل القضائي ونظرة الميسرة 
  سر في المعامالت المدنية. للمع
  عذاراإلد. 

فإن للدائن الحق في اللجوء للقضاء لطلب  ،عند إخالل المدين في تنفيذ التزاماته
حقه  وال يثبت اإلخالل بتنفيذ االلتزامات التعاقدية إال إذا قام الدائن بإعذار المدين 

فيثبت  ،التجاريةأما في المسائل  ،ويثبت اإلعذار في المسائل المدنية بورقة رسمية
  شريطة  القدرة على إثبات ذلك. ،كانتبأي وسيلة 

  النفاذ المعجلهـ. 
ة". واألصل أن يقصد بالنفاذ المعجل "هو تنفيذ الحكم القضائي قبل اكتسابه القطعي

ه في المعامالت ال تنفذ إال بعد اكتسابها الصفة  القطعية إال أناألحكام القضائية 
نها قابلة للنفاذ المعجل شريطة تقديم كفالة، وذلك تحقيقاً فيها أفاألصل  ،التجارية

  للسرعة واالئتمان في القضايا التجارية التي يحققها القضاء التجاري.
  صفة التاجرو. 

الت من اشتغل بالمعامالمحكمة التجارية التاجر بأنه " عرفت المادة األولى من نظام
كتسب صفة التاجر فقد ألزم نفسه وبالتالي فإن من ا، التجارية واتخذها مهنة له"

ّت عليها األنظمة.  بااللتزامات التجارية التي نص  
احتراف األعمال التجارية ومباشرتها باسم كتساب صفة التاجر ويشترط ال

  . )1(ولحساب التاجر وأن يتمتع باألهلية التجارية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 .79) انظر الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد : القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص1(
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االختصاص في اللغة، مشتق من ( خصص ) وخصه بالشيء يخصه خصاً 
: ويقالختصه: أفرده به دون غيره، او، وخصوصية ، والفتح أفصحخُصوصاً و

 ،، والخاصة خالف العامة)1(اختص فالن باألمر وتخصص له إذا انفرد

θ#)�� :. قال تعالى)2(فاالختصاص خالف العموم والتعميم à)̈?$# uρ�Zπ uΖ ÷F Ïù�āω�¨t‹ÅÁ è?�t Ï% ©!$#�

(#θ ßϑ n= sß�öΝ ä3ΨÏΒ�Zπ ¢¹!% s{�(�(#þθ ßϑ n= ÷æ $# uρ�āχ r&�©!$#�ß‰ƒ Ï‰ x©�É>$ s) Ïè ø9$#�∩⊄∈∪��
)3(ّوخص ، ّه غيره واختص

����È:ببره ومنه قوله تعالى tG ÷‚ tƒ�Ïµ ÏG yϑ ôm t� Î/�tΒ�â !$ t± o„�3�ª!$# uρ�ρ èŒ�È≅ôÒ x* ø9$#�ÉΟŠÏà yè ø9$#�∩∠⊆∪�

�)4.(�� �

كما عرفه الفقهاء في باب القضاء هو: قصر  ،واالختصاص في الشريعة
( أي : مكاناً ) ونظراً ( أي : موضوعاً ) أو غيرهما  تولية اإلمام القاضي عمالً

  . )5(لدعاوى وما يلحق بها والفصل فيهافي سماع ا
نفراد بالشيء ختصاص بأنه االلتعريف قريب من المعنى اللغوي لالوهذا ا

  أو خالف العامة والعموم .
وفي القانون فقد عرف االختصاص بأنه ( والية يمنحها القانون لشخص أو 

  . )6(ة  للقيام بتصرفات معينة ، من حيث الموضوع واألشخاص والمكان )هيئ
لغةً : الحكم ، والجمع أقضية ، والقاضي لألمور المحكم أما القضاء فهو 

بين الناس ، وتقول : ( قضيت لها ، واستُقضي فالن أي جعل قاضياً يحكم 
وقضيت بين الخصمين ته، ( ) بلَغته ونلته ، ( وقضيت الحج والدين ) أديوطري

                                      
، ص  2، جمرجع سابق )  ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب ، مادة ( خصص ) ، (1

1173 .  
،  2م ) ج1958تبة الحياة ، بيـروت ،  )  رضا ، أحمد : معجم متن اللغة ، مادة (خ ص ص ) ( دار مك(2

   284ص
 . 25) سورة األنفال آية رقم 3(
 .74) سورة آل عمران آية رقم 4(

  .129، ص1)  آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق ، ج(5
) هـ1407،  1)  كرم، عبد الواحد : معجم المصطلحات القانونية ، ( مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، ط(6

  .  31ص
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) حكمت ، فالقضاء يأتي بمعنى الفصل والحكم ، والقطع ، وإحكام الشيء وعليهما
  . )1(نقطاع الشيء وتمامهاوإمضائه والفراغ منه ، و

ف بعدة تعريفات في المذاهب الفقهية، ومن رصطالح؛ عوالقضاء في اال
  أشهر التعريفات في المذاهب األربعة اآلتي :

: الفصل في الخصومات وقطع المنازعات على وجه  ية للقضاءتعريف الحنف
  . )2(مخصوص 

  .)3(: اإلخبار عن حكم شرعي على سبيل اإللزام تعريف المالكية للقضاء
  .)4(: اإللزام ممن له اإللزام بحكم الشرع  تعريف الشافعية للقضاء
  .)5(ومات: تبين الحكم الشرعي واإللزام به وفصل الخص تعريف الحنابلة للقضاء

، الناس في الخصومات حسماً للتداعيوقد عرف القضاء حديثاً بأنه : " الفصل بين 
    .)6( وقطعاً للنزاع باألحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة "

  ويعرف االختصاص القضائي باعتبارين :
  .سبق بيانه كما، : باعتبار جزئيه؛ القضاء، واالختصاص األول

تباره علماً على هذا الفرع من فروع علم القضاء؛ وهذا ما نريد بيانه : باع والثاني
  . )7(هنا

فاالختصاص القضائي باعتباره علماً على هذا الفرع من فروع علم القضاء 
تخويل ولي األمر أو نائبه لجهة قضائية ، الحكم في قضايا عامة ، أو خاصة هو "

هو قدر ما لجهة قضائية ، أو  ومعينة ، وفي حدود زمان ومكان معينَين ، أو
 .)8(محكمة من والية في فصل نزاع من المنازعات" 

كما عرف االختصاص القضائي بأنه "ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة 
القضاء تبعاً لمقرها أو لنوع القضية ، وهو نوعي : إذا اختص بالموضوع ، 

ذا اختص بالمقدار ، وزماني : إذا حدد ومحلِّي : إذا اختص بالمكان ، وقيمي : إ
 . )9("النظام زماناً لنظر الدعوى أو عدم نظرها

                                      
  .3665، ص  5لسان العرب ، مرجع سابق ، مادة ( قضى ) ، ج  :)  ابن منظور، محمد بن مكرم(1
  . 5/352ج ، )  ابن عابدين ، محمد أمين : حاشية رد المحتار على الدر المختار(2
  . 1/12ج  ،كام )  ابن فرحون ، برهان الدين المالكي : تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األح(3
 مرجـع سـابق ،   )  الرملي ، شهاب الدين محمد بن أبي العباس: نهاية المحتاج إلـى شـرح المنهـاج ،   (4
  .8/235ج
، )  البهوتي ، منصور بن يونس : الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، تحقيـق إبـراهيم عبـد الحميـد    (5
  .2/585ج
، الفقه اإلسالمي وتطبيقه في المملكة العربية السـعودية ) الزحيلي ، محمد مصطفى : التنظيم القضائي في 6(
 ). 36ص م ،1982دار الفكر ، دمشق ، (
) الغامدي ، ناصر بن محمد بن مشري : االختصاص القضائي في الفقه اإلسالمي مع بيان التطبيق الجاري 7(

 . 41في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص
: التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة اإلسـالمية  ) آل دريب ، سعود بن سعد (8

  . 426ص، ونظام السلطة القضائية 
  .94-93، ص 1ج ،)  عبد المنعم ، محمد عبد الرحمن : معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية (9
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 وهذان التعريفان مقصوران على بيان اختصاص الجهة القضائية، وال
يشمالن القضاء العادي الذي هو منبع فكرة االختصاص القضائي، ولذلك يمكن 

ضائية التي يتمتع بها قاض ، أو " السلطة القتعريف االختصاص القضائي بأنه " 
  . )1(فصل في القضايا المرفوعة إليها "جهة قضائية، وتخول لها حق النظر وال

وهناك أنواع أخرى من االختصاصات والتخصيص كما ذكرها الفقهاء 
 �ختص به الرسول اومنها على سبيل المثال ال الحصر، ما  ،رحمهم اهللا جميعاً
الحديث الشريف (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من كما في  ،على سائر األنبياء

 علت لي األرض مسجداً وطهوراًصرت بالرعب مسيرة شهر، وجاألنبياء قبلي: نُ
وكان النبي يبعث  ،وأيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل وأحلت لي الغنائم

 واختصاصه عليه) 2(وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت  الشفاعة ) ةإلى قومه خاص
حة التزوج بدون مهر السالم على سائر أمته بأحكام ال يشاركونه فيها، ومنها إبا

Zο :لقوله تعالى r&z÷ ö∆ $# uρ� ºπ oΨÏΒ ÷σ•Β βÎ) ôM t7yδ uρ $ pκ|¦ø* tΡ ÄcÉ< ¨Ζ= Ï9 ÷βÎ) yŠ# u‘r& ÷É< ¨Ζ9$# βr& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ 

y7 ©9 ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# 3 … � ∩∈⊃∪)3(،  زوج بأكثر من أربعة على خالف وإباحة الت

الحكم المقرر بالنسبة لألمة من شروط المهر للزواج وعدم الجمع بأكثر من أربعة 
وكذلك اختصاص بعض األمكنة بمزيد األجر ومضاعفة  ،)4(نسوة في آن واحد

وذلك كما اختص اهللا سبحانه وتعالى المساجد  ،الحسنات لمن عمل أعماال صالحة
كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه  ،ن غيرها من المساجدالثالثة  بمزايا دو

أنه قال :( ال تشد الرحال إال إلى ثالثة  �أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النبي 
وقال عليه  ،)5(والمسجد األقصى ) �مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول 

سجد الة فيما عداه إال المالسالم ( صالة في مسجدي هذا خير من ألف ص
ومضاعفة بعض األزمنة من العام بشرف عظيم وأيضاً خصوصية  ،)6()الحرام

ا بالخيرية األجر والحسنات دون غيرها من األزمنة كليلة القدر واختصاصه

'ä �ى:الواردة في قوله تعال s#ø‹s9 Í‘ô‰ s) ø9$# ×�ö�y{ ôÏiΒ É# ø9r& 9� öκy−  ∩⊂∪ �
وكذلك اختصاص  ،)7(

ه من الشهور وفضله بمزايا عديدة، فقد أنزل اهللا شهر رمضان المبارك دون غير

                                      
ن التطبيـق الجـاري فـي    )  الغامدي ، ناصر بن محمد : االختصاص القضائي في الفقه اإلسالمي مع بيا(1

  . 42المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص
 )438) صحيح  البخاري في كتاب الصالة ح (2(
  50) سورة األحزاب آية 3(
) الغامدي، ناصر محمد : االختصاص القضائي في الفقه اإلسالمي مع بيان التطبيق الجاري في المملكـة  4(

 . 28ص  العربية السعودية ، مرجع سابق ، 
 ) 1189في كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة  (  ،) رواه البخاري5(
 )1190في كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة  (  ،رواه البخاري )6(
  3) سورة القدر  آية  7(
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)1(  .  

اء رحمهم اهللا قد تناولوا كلمة االختصاص والتخصيص وخالصة القول بأن الفقه
تفرد الشيء بما ال ها المعنى اللغوي الذي  يدل على في االصطالح بما دلَّ علي

       .)2(يشاركه فيه غيره 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                      
 .185)  سورة البقرة آية 1(
  30، 29، 28رجع سابق ، ص  ناصر محمد : االختصاص القضائي في الفقه اإلسالمي ، م  ،) الغامدي2(
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أئمة المسلمين وقضاتهم عرف الفقه اإلسالمي االختصاص القضائي وباشره 
عبر األزمنة والعصور. واالختصاص القضائي عبارة عن تقليد خاص من اإلمام 
للقاضي بقضاء معين وهو يعني (أن ينصب ولي األمر القاضي للنظر في قضية 

  .) 1(و ليقضي في بلد معين أو في زمن معين)أأو قضايا معينة 
      فهو أن يقلد  ،( فأما النظر الخاص - رحمه اهللا –قال اإلمام الماوردي

النظر في المداينات دون المناكح ، والحكم باإلقرار من غير سماع بينة  أو في  
ويكون مقصور النظر على ما نصاب مقدر من المال ال يتجاوزه، فهذا جائز، 

      .)2()قُلِّد
سلطان والوالية الخاصة على القضاء يحددها خطاب التولية كأن يقول ال       

للقاضي: وليتك القضاء في المكان الفالني والقضية الفالنية  في الزمن الفالني  أو 
نكحة أو في المعامالت أو تخصيص بالنوع كأن يقول له : وليتك القضاء في األ

 ةقال ابن قدام ،)3(مما يتخصص به عمل القاضي ،األوقاف أو الجنايات ونحو ذلك
ص النظر في عموم العمل فيقول : جعلت إليك رحمه اهللا ( ويجوز أن يقلده خصو

الحكم في المداينات خاصة في جميع واليتي، ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من 
   .)4(المال نحو أن يقول : احكم في المئة فما دونها... فال ينفذ حكمه في أكثر منها)

 الواألدلة على مشروعية االختصاص القضائي كثيرة ومنها على سبيل المثال 
  لحصر ما يلي:ا

ما روى عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال: جاء خصمان إلى رسول اهللا  -1
قض بينهما يا عقبة" قلت يا رسول اهللا، أقضي ا" �فقال رسول اهللا  �

وإن  ،فإن أصبت فلك عشر حسنات ،قض بينهماابينهما وأنت حاضر قال: "
التخصيص . وفي هذا الخبر ما يفيد جواز )5(أخطأت فلك حسنة واحدة"
  .)6(غيرهم بحيث ال يقضي بين ،بالقضاء ألشخاص معينين

                                      
  70) الغامدي، ناصر محمد: االختصاص القضائي في الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق ، ص 1(
، ت: محيي هالل السرحان ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد أدب القاضي الماوردي، أبو الحسن علي الشافعي :  )2(

 .)   173 – 172/ 1(  هـ ،1391، 
 70مرجع سابق ، ص ، االختصاص القضائي في الفقه اإلسالمي  ناصر محمد:  ،) الغامدي3(
 ، مرجع سابق ، جد. عبد اهللا التركي ود.عبدالفتاح الحلو :تحقيق ،المغني ابن قدامة، موفق الدين عبداهللا: ) 4(

 .89 ، ص14
) 4، ج1386الدارقطني في سننه: كتاب األقضية واألحكام، (دار المحاسن للطباعة، القاهرة، د.ط،  ه) روا5(

 -بذلك هو عبداهللا بن عمرو بن العـاص   �، وهو عند الحاكم بنفس اللفظ، إال أن الذي أمره النبي 203ص
قال الحاكم : "هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة".ا هـ ، وذكر الذهبي في التلخيص :  - �

 ).4/88امشه التلخيص (أن فيه فرج ابن فضالة وهو ضعيف. المستدرك على الصحيحين وبه
 .72في الفقه اإلسالمي ، مرجع سابق، ص االختصاص القضائي :) الغامدي، ناصر محمد6(
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رضي اهللا  –أن عمر بن الخطاب  –رحمه اهللا  –ما رواه ابن أبي شيبة  -2
وفي رواية ، )1(كتب إلى أمراء األجناد، أن ال تقتل نفس دوني" –عنهما 

في دم دون أمير  ىقضقال كان ال ي –رحمه اهللا  –عن ابن سيرين 
 ،. وهذا دليل على قصر والية القاضي في أقضية دون النفس)2(المؤمنين"

  فدل على جواز التخصيص بالنوع. 
كفني صغار اقال للسائب بن يزيد:  -رضي اهللا عنه -أن عمر بن الخطاب -3

  )3(األمور، فكان يقض بالدرهم ونحوه.
"لم تزل األمراء عندنا بالبصرة  –رحمه اهللا –قول أبي عبداهللا الزبيري -4

 ين الدهر يسقتضون قاضياً على المسجد الجامع يسمونه قاضبرهة م
ويفرض النفقات  ،المسجد يحكم في مئتي درهم وعشرين ديناراً فما دونها

. فدل ذلك على جواز تخصيص )4(وال يتعدى موضعه وال ما قدر له"
القضاء بالمقدار وبالمكان. ومن العقل فإنه إذا جاز لإلمام القضاء بنفسه 

في عموم القضاء جاز له في  ةوإذا جاز له االستناب،ة غيره فيه نابإجاز له 
خصوصه. فقد ثبت أن النبي عليه السالم أناب بعض أصحابه، فولى عمر 

وهكذا  ،القضاء وبعث علياً إلى اليمن قاضياُ وأرسل بعضهم لقبض الزكاة
  .)5(� سار الخلفاء من بعده على سنته

ستنابة في الكل جاز له في اال الشرعية أنه طالما جاز لإلمام بحكم واليته -5
النظر في أقضية بعينها دون غيرها، ، فله تقييد سلطة القاضي بالبعض

  وذلك بحسب المصلحة العامة.
 
 
 
 
 
  

                                      
الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، كتاب الديات، باب: الدم يقضـي  شيبة، عبداهللا بن محمد:  أبن أبي )1(

 . 5/453ـ ) ه1409، 1فيه األمراء، ت: كمال يوسف الحوت (دار التاج، بيروت، ط
مرجـع سـابق،   كتاب الديات ، الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار،  شيبة، عبداهللا بن محمد:أبن أبي  )2(
)5/453 .( 
) 106-1/105( دار عالم الكتب ، بيروت ،  أخبار القضاةابن حيان، محمد بن خلف المعروف بوكيع : ) 3(

الحـاكم (دار الكتـاب    اسـتنابة د، كتاب األحكام، بـاب:  وروى نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائ
 ). 4/196، هـ 1402، 3العربي، ط

ت: خالد السبع العلمـي، دار   ،والواليات الدينية األحكام السلطانية أبو الحسن علي بن محمد: ) الماوردي،4(
 ). 1/173( للماوردي ، مرجع سابق ، وأدب القاضي،  142ص الكتاب العربي ، بيروت ،

، هــ  1403، (عـالم الكتـب ، بيـروت ،    كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهوتي، منصور بن يونس: ) 5(
5/3191 .( 
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إن الحديث عن قواعد االختصاص القضائي وضوابطه يستدعي بالضرورة 

ن االختصاص مفهوم يمتد إإذ  ،القضائي نفسه الحديث عن أنواع االختصاص
، المحلي والقيمي والزماني والدوليليشمل أنواع االختصاص الوالئي والنوعي و

والتي تستمد شرعيتها من شرعية االختصاص القضائي نفسه، إذ أن الفرع يتبع 
  األصل كما مر معنا في ثنايا المطلب الثاني سالف الذكر.

  النحو اآلتي: ىالختصاص علويمكن إيضاح أنواع ا 
 االختصاص الدولي  -1

ويراد به ( والية القضاء في الدولة بنظر الدعوى إذا كان أحد عناصرها أجنبياً 
سواء أكان المتنازع فيه أم أحد أطرافها أم كالهما أم محل نشوء االلترام أو 

  .) 1(تنفيذه)
الخصم ويدخل في عموم االختصاص الدولي والية القضاء السعودي على 

له محل إقامة عام أو مختار في المملكة  أو لم يكن له محل  مادامغير السعودي 
عام أو مختار فيها في أحوال أخرى. وأيضاً تشمل والية القضاء السعودي على 
مواطنه المقيم خارجها، ومثال ذلك  اختصاص المحاكم السعودية بسماع الدعاوى 

وقد عرف ، سعوديين ممن يقيمون داخلهاير العلى مواطنيها المقيمين خارجها وغ
وذلك عند تخيير اإلمام في  ،الفقه اإلسالمي االختصاص الدولي في والية القضاء

عراض عنهم ليتحاكموا في بالدهم ووفق الحكم بين غير المسلمين أو اإل

*��4�βÎ:�تعالى�، قال)2(شريعتهم sù�x8ρâ !$y_�Νä3÷n$$sù�öΝ æη uΖ÷� t/�÷ρr&�óÚÍ� ôã r&�öΝ åκ ÷]tã�(�βÎ) uρ�óÚÌ� ÷èè?�óΟßγ÷Ψ tã�

n= sù�x8ρ•� ÛØ o„�$\↔ ø‹ x©�(�÷βÎ) uρ�|M ôϑ s3ym�Νä3÷n$$sù�Νæη uΖ ÷� t/�ÅÝó¡É) ø9 $$Î/�4�¨βÎ)�©! $#��= Ït ä†�tÏÜÅ¡ø) ßϑ ø9 $#�∩⊆⊄∪��
)3(.�� �

  االختصاص الوالئي ( الوظيفي) -2
ويراد به (قصر والية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة  على 

ومثال ذلك اختصاص ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ) 4(ة)أقضية معين
بالقضاء اإلداري واختصاص المحاكم الشرعية بالقضاء العادي، وقد عرف القضاء 

فعرف القضاء العام وقضاء  ،اإلسالمي االختصاص الوالئي عبر عصوره المختلفة
   .)5( المظالم وقضاء الحسبة

                                      
  .130، ص 1) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق ، ج1(
 .130، ص 1سابق ، جالمرجع ال) 2(
 )42) سورة المائدة آية (3(
 . 131، ص  1ج مرجع سابق ،  كاشف ،نين : عبداهللا بن محمد الخ) آل 4(
 .131، ص 1سابق، جالمرجع ال )5(
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  االختصاص النوعي -3
وهذا  ،)1( ه " قصر والية القاضي على نوع أو أكثر من أنواع األقضية"ويقصد ب

  )2(النوع من االختصاص مشهور وقديم وعرفه القضاء اإلسالمي بهذا المسمى

ومثال ذلك، تولية  اإلمام القاضي قضايا األنكحة أو الدماء أو المعامالت أو العقار 
إطالقها  وتقييد سلطته أو امحددو  اقضاء معين أو نحو ذلك. ويجوز تقليد القاضي

كال  بحسب تولية اإلمام له،  قال النووي " ولو نصب قاضيين في بلد وخص
  .)3("بمكان أو زمان أو نوع جاز

  االختصاص القيمي -4
وهو " قصر والية القاضي على النزاع الذي ال تزيد قيمته على نصاب محدد من 

طروحة أمام القضاء ومحل النزاع ، وذلك يعود بحسب قيمة القضية الم)  4( المال"
فاإلمام يحدد صالحية القاضي أو الجهة القضائية بنظر القضية على حسب قيمتها 
ومقدارها . يقول ابن قدامة " ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال نحو أن 

   )5( يقول : احكم في المائة فما دونها فال ينفذ حكمه في أكثر منها "
جرائية تجعل االختصاص القيمي ضمن االختصاص النوعي وبعض األنظمة اإل

ألنه معدود ؛وجزء منه ، ولم يفرد النظام السعودي االختصاص القيمي بنوع معين 
  .) 6(فيه من االختصاص النوعي

  االختصاص المكاني (المحلي) -5
) 7(قليم الدولة ال يتجاوزها"إر والية القاضي على مكان أو أمكنة من وهو " قص

راً لعموم األقضية التي تحصل في مدينة ظيقوم اإلمام بتعيين القاضي نا أنوذلك ك
  جدة أو الرياض أو نحوها دون غيرها .

حيث يسمى  ،وهذا النوع من االختصاص معروف في القضاء اإلسالمي
  ). 8((االختصاص المكاني) أو (اختصاص العمل)

  

  االختصاص الزماني  -6
وهذا النوع من ) 1(زمناً معيناً"والية القاضي على األقضية  ويعني"قصر

االختصاص لم يذكر في النظام السعودي  لظهوره وعدم الحاجة إلى تفصيل 

                                      
 .131ص ،  1جمرجع سابق ، ، آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف  )1(
تحقيق: محمد طموم ، مراجعة: عبد الستار أبو غدة، الفروق ،  ، جمال الدين أبو المظفر أسعد:لكرابيسيا )2(

 ). 164/ 2 هـ،1402، 1لشؤون اإلسالمية بالكويت، ط( نشر وزارة األوقاف وا
  لبنان ، ص -، ( دار المعرفة ، بيروتينفتمنهاج الطالبين وعمدة الم النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف: )3(

148 .( 
 132، ص 1،ج آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق) 4(
، مطبوع مع "الشرح الكبير" ،( دار الكتـاب   المغنيد عبداهللا بن أحمد: ابن قدامة ، موفق الدين أبو محم) 5(

 ).  481/ 11 هـ،1392لبنان ، طبع عام  -العربي ، بيروت
 132، ص 1، ج ) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق6(
 132، ص 1،ج سابقالمرجع ال) 7(
 .148ص  ، مرجع سابق ، ج الطالبين وعمدة المفتينمنهاالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف: ) 8(
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هـ إحالة القاضي إلى التقاعد متى 1395أحكامه  ولكن جاء في نظام القضاء عام 
بلغ من العمر سبعين عاماً وتنتهي واليته بعد ذلك  ما لم تمدد له حسب 

  .)2(األصول

هوم االختصاص الزماني في موسم الحج من كل عام عندما تكلف وقد يظهر مف
وزارة العدل عدداً من القضاة يجري انتدابهم للفصل في الخصومات وتطبيق 

  األحكام الشرعية في موسم الحج فقط .
  طرق االختصاص 

هناك طرق وقواعد يمكن من خاللها تبين اختصاص القاضي  من حيث ما يدخل 
  ج عنه، وهي كالتالي:ضمن اختصاصه وما يخر

  نص التوليه  -1
ويقصد به" ما ي3( نه اإلمام أو نائبه للقاضي من عمل أو نظر عند توليته "يب  (

فاإلمام عند توليته للقاضي يحدد له اختصاصاته القضائية سواء الوالئية منها أم 
  ) .4(المكانية أم النوعية أم غيرها، فيباشر القاضي اختصاصه ويدع ما عداه

فإنه يوجه لمحكمة من  ،ي المملكة العربية السعودية عندما يقلد القاضي القضاءوف
  المحاكم الشرعية ويكون اختصاصه اختصاصها.

 به العمل : ىالعرف وما جر -2
وذلك يكون عند سكوت اإلمام في تكليفه للقاضي عن تحديد اختصاصاته القضائية 

به  ىلى العرف القضائي وما جروهنا يرجع إ ،وما تنتهي إليه واليته وعدم تقييدها
ستفيده عموم الواليات وخصوصها وما يل فيحتكم إليه، يقول ابن تيمية "العم

 ،وليس لذلك حد في الشرع  ،والعرفالمتولي بالوالية يتلقى من األلفاظ واألحوال 
فقد يدخل  في والية القضاء في بعض األمكنة واألزمنة  ما يدخل في والية  

   .)5(وزمان آخر  وبالعكس "الحرب في مكان 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                          
 133، ص 1، ج ) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق1(
 133، ص 1، ج سابقالمرجع ال) 2(
 133، ص  1سابق ، جالمرجع ال )3(
 .1/179 ، مرجع سابق ،أدب القاضيالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد : ) 4(
، 2، تحقيـق: علـي بـن نـايف الشـحود، د.ن، ط      الحسبة في اإلسالممية ، تقي الدين أحمد : ابن تي) 5(

 . 189هـ، ص1425
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المقصود باالختصاص اإليجابي للمحاكم التجاريـة  صـالحيتها لمباشـرة    

الداخلة في عموم والية المحاكم التجاريـة واختصاصـها    القضاياالنظر في جميع 
الفصل في الخصومات الناتجة عنها دون غيرها من المحاكم األصيل بالنظر فيها و

  .  النزاعاتوالهيئات القضائية األخرى وقصر واليتها على تلك 
وهو كل مـا ال يـدخل    ،ويقابل ذلك االختصاص السلبي للمحاكم التجارية

سواء بنص ،والنزاعات  القضاياضمن سلطان قضائها وخارج عن اختصاصها من 
مما ال يعد معـه   ،اح القانونرّستقر عليه الفقه وشُااستناداً لما النظام على ذلك أو 

  .فيها وإذا حكمت وقع الحكم باطالًوليس للمحاكم التجارية الحكم  ،عمالً تجاريا
واختصاص المحاكم التجارية السعودية اإليجابي شملته المـادة الخامسـة    

 1رقـم م/ مرسوم الملكي والثالثين من نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر بال
ت على أنه  تختص المحاكم التجارية بالنظر حيث نصّ ،هـ22/1/1435وتاريخ 

 في اآلتي:

  جميع المنازعات التجارية األصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. -أ 

  الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية األصلية والتبعية. -ب

  تحدث بين الشركاء في الشركات.المنازعات التي  - ج 

جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة باألنظمة التجارية، وذلك دون إخالل  -د 
  باختصاص ديوان المظالم.

  دعاوى اإلفالس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم. -هـ

  المنازعات التجارية األخرى. -و 

يعـد   –آنفة الذكر  –)  35( المادة فإن كل نزاع أو دعوى مما تناولتها  ،وبالتالي
  .)1(من االختصاص اإليجابي للمحاكم التجارية

                                      
هـ في صالحية المحكمة 1350) من نظام المحكمة التجارية الصادر عام  443جاء في المادة ( ) 1(

ة بالمرسوم الملكي رقم التجارية من الفصل الثاني في الباب الثالث الملغى بصدور نظام المرافعات الشرعي
هـ، ذكر القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى  المحكمة التجارية ويجري بالفعل 22/1/1435وتاريخ  1م/

  وهي: بتها عن طريقها وضمن اختصاصها
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    :ويمكن بسط ذلك على النحو  اآلتي
  
: جميع المنازعات التجارية األصلية والتبعية التي تحدث بـين  لفرع األولا
  التجار.  

مـن اشـتغل   "م المحكمة التجارية التاجر بأنه عرفت المادة األولى من نظا
  . "تخذها مهنة لهاالتجارية وعامالت بالم

  وهي:  ، )1(يجب أن تتوفر فيه عدة شروط ،وحتى يكون التاجر تاجراً
 احتراف األعمال التجارية.   -1
 مباشرة الشخص األعمال التجارية باسمه ولحسابه.   -2
  األهلية التجارية.   -3

  واألعمال التجارية تنقسم إلى أنواع ثالثة وهي:  
 األعمال التجارية األصلية.   .1
 عمال التجارية التبعية.  األ .2
  األعمال التجارية المختلطة. .3

هذه األنواع في المبحث الثالث من الفصل الثـاني مـن هـذه     توقد تناول 
  الرسالة ونحيل إليها منعاً للتكرار.  

  
الفرع الثاني: الدعاوى التي تقام على التاجر بسـبب أعمالـه التجاريـة    

    :األصلية والتبعية
ون التجاري يتحدد وفقاً لتعيين مفهوم األعمال التجارية نطاق تطبيق القان إن

  .  )2(من جهة وتحديد المقصود بالتاجر من جهة أخرى

                                                                                                          
ومن لهم بهم عالقة تجارية من صرافة وداللين ومقدمي المخازن  ،كل ما يحدث بين التجار -  أ

 سواء كانت برية أو بحرية. ،ات متولدة من أمور تجارية محضةوالحيشان من مشاكل ومنازع
وما يتعلق  ،القضايا المنبعثة عن الصرافة وباألخص صرف النقدية واألقيام واألوراق المالية - ب

بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها بالجيرو والسندات التجارية المعبر عنها بالسفاتج 
سواء كانت بين البنوك وفيما بينهم وبين سائر األصناف المذكورة أسماؤهم في  ،المتداولة بين التجار

 الفقرة(أ).
صدامات والتعديات على المشاكل التي تحدث بين أرباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات واإل - ج

 النقل. أجوروكذا  اإلطالق
رباب السفائن أو بين هؤالء سواء كانت بين أ ،القضايا الناشئة عن اختالف في التعهدات والمقاوالت -  د

 والتجار وكذا الكفاالت المالية المختصة باألمور التجارية.
القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم باألصول التجارية أو بين الشركات على اختالف  - هـ 

صيارف وكذا بين سائر التجار وال ، أنواعها الجاري تأسيسها وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين
والداللين ومقدمي الحيشان واألمناء والوكالء بالعمولة وكتبتهم وخدم محالتهم فيما إذا كان لهم عالقة 

 تجارية.

 .79نظر الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد: القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص ) ا1(
 . 49سابق ، صالمرجع ال) 2(
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من اشتغل " عرف التاجر في المادة األولى منه بأنه ونظام المحكمة التجارية
 لم يعرف العمل التجـاري وحسـناً   "، ولكنهبالمعامالت التجارية واتخذها مهنة له

ـ اك ذلك للفقه وفق ما فعل، حيث تر كتفـى نظـام   او ،نوناح القـا رستقر عليه شُ
كما جاء ذلك في المـادة الثانيـة مـن    ،المحكمة التجارية بتعداد األعمال التجارية 

  نظامها، حيث يعتبر من األعمال التجارية ما يلي:
كل شراء بضاعة أو أغالل من مأكوالت وغيرها ألجل بيعها بحالها أو بعـد   )أ 

 فيها.   صناعة وعمل
كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل براً  )ب 

أو بحراً أو يتعلق بالمحالت والمكاتب التجارية ومحالت البيع بالمزايدة يعني 
 الحراج.  

 كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والداللة (السمسرة).  )ج 
الحاصـلة بـين التجـار والمتسـببين والسماسـرة       جميع العقود والتعهدات )د 

ونحوها  والصيارف والوكالء بأنواعهم وجميع المقاوالت المتعلقة بإنشاء مبانٍ
 . )1(متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن واألدوات الالزمة لها

كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصالحها أو بيعها أو شرائها  )هـ
خل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتيـاع  في الدا

آالتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب مالحيهـا وخـدمها وكـل    
إقراض أو استقراض يجرى على السفينة أو شحنها وكل عقـود الضـمانات   

  .التجارة البحرية المتعلقة بها وجميع المقاوالت المتعلقة بسائر أمور
   

في تحديـد نطـاق النظـام    العمل التجاري وتتجلى أهمية تعريف مصطلح 
ف في كثير عرالتي لم تُ صطلحات الغامضةمن المالتجاري، إال أن المصطلح يعد 

نظـراً لتعـدد    ،؛ إذ ال يوجد تعريف جامع مانع لـه من القوانين التجارية المقارنة
ار واضح لتعريفه وتحديـده  وعدم وجود معياألعمال التجارية وكثرتها وشيوعها، 

بأنـه"العمل الـذي    القانون التجاري احروقد عرفه بعض شُ،  )2(بصورة منضبطة
 المقاولـة  تحقيق الربح على أن يتم على وجـه  إلى هدف الثروات وي بتداوليتعلق 

  .)3("ذلك القانونبالنسبة لألعمال التي يتطلب فيها 
  

                                      
 1هداً بتوريد المؤن واألدوات الالزمة لها ) بالمرسوم الملكي رقم م/) حذفت عبارة ( متى كان المقاول متع1(

، مما يرى معه الباحث أن المنظم برفع هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية22/1/1435في 
اريـة  هذا القيد من المادة المذكورة، قد جعل مقاوالت المباني أعماالً تجارية ،وبالتالي اختصاص المحاكم التج

 بها.
انظر السبت، عبد الرحمن بن خالد: تمييز العمل التجاري وآثاره ، رسالة ماجسـتير، المعهـد العـالي     )2(

وكـذلك البـارودي، علـي     ، 13ه،ــ ص  1430للقضاء، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، عام 
 ).3مصر، ص  –سكندرية والعريني، محمد فريد : القانون التجاري ، ( دار المطبوعات الجامعية اإل

 .53الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد: القانون التجاري ، مرجع سابق ، ص  )3(
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    ين الشركاء في الشركاتلتي تحدث بالفرع الثالث: المنازعات ا
ويظـل   ،)1(نشأت الشركات منذ أقدم العصور وعند كل الشعوب المتمدنـة 

وهي القانون التجاري الذي ولد من  ،موضوع الشركات جزءا مهماً من المادة األم
  .)2(رحم القانون المدني

تقوم به إلى شركات مدنيـة   الذيوتنقسم الشركات من حيث طبيعة النشاط 
ومن حيث طبيعة العالقة بين الشـركاء فيهـا إلـى شـركات      ،يةوشركات تجار

  .  )3(األشخاص وشركات األموال
في مادته األولى الشركة بأنها (عقـد يلتـزم    )4(وقد عرف نظام الشركات

بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقـديم  
ا المشروع من ربح أو من خسارة) قتسام ما ينشأ عن هذحصة من مال أو عمل، ال

والعقد يتطلب توافق إرادات أطرافه، وحتى ينشأ هذا العقد صحيحاً ويرتب آثـارا  
قانونية فالبد أن تتوافر له األركان العامة الالزمة لصحته وهي الرضا واألهليـة  

  موضوعية خاصة وهي:   ولعقد الشركة أركان )5(والمحل والسبب
 خصين أو أكثر.  أن يبرم هذا العقد بين ش -1
 أن يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل.   -2
 اقتسام أطراف العقد أرباح المشروع أو خسائره.   -3

  .)6(كما أضاف الفقه ركنا رابعاً هو نية المشاركة
وقد نص النظام على ضرورة كتابة عقد الشركة وإشهاره  وهو ما يسـمى  

ن كتابـة  إحيث ،الشكلية ) بشروط االحتجاج بالشركة في مواجهة الغير ( األركان 
العقد جاء به نص المادة العاشرة من نظام الشركات على (أنـه باسـتثناء شـركة    

وإال كان العقد غير نافذ فـي   ،المحاصة يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتب عدل
مواجهة الغير) ويعتبر اشتراط الكتابة خروجا على مبدأ حرية اإلثبات في المـواد  

 .)7(التجارية
من النظام علـى أنـه (ال    13ر العقد فجاء في منطوق المادة رقم اشهإأما 

التي نص عليها  اإلشهاريحتج بالشركة في مواجهة الغير إال بعد استيفاء إجراءات 

                                      
 . 125ص، مرجع سابق ، ) الجبر، محمد حسن: القانون التجاري السعودي 1(
 .103القانون التجاري، مرجع سابق ، ص :) الشريف، نايف سلطان والقرشي، زياد أحمد2(
 .104سابق ، صلامرجع ال) 3(
 هـ وتعديالته.22/3/1385وتاريخ  6الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/  )4(

)  ص 1، ج1997حياء التراث العربي، إ) السنهوري، عبدالرزاق: مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، (دار 5(
65  . 

م ) 2005، جـدة،  شـراقات للنشـر والتوزيـع   إ) حمد اهللا، محمد حمد اهللا: النظام التجاري السعودي ( 6(
 .324، 174ص

 .134مرجع سابق ، ص، ) الشريف، نايف سلطان، والقرشي، زياد أحمد: القانون التجاري 7(
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النظام). ويترتب على بطالن أركان الشركة بطالن الشركة بطالناً نسبياً أو مطلقاً 
  .)1(بحسب الحال

طرأ على عقد الشركة من تعديالت باستثناء شركة كل ما ي إشهاركما يجب 
مشـهرة )  الحيث قضى حكم ديوان المظالم بأنه "ال تعتبر الشركة (غير  ،المحاصة

وال يحتج بها في مواجهة الغير طبقاً لنظام  ،وال تكتسب الشخصية المعنوية ،قائمة
عقد  الشركات وكلمة الغير تعني كل شخص طبيعي أو معنوي لم يشترك في توقيع

الشركة وتأسيسها وعدم االعتراف بالشخصية المعنوية للشركة في مواجهة الغيـر  
يستتبع عدم جواز اإلنابة عنها أمام القضاء والمصالح والـوزارات والمؤسسـات   

  .)2(العامة وتعتبر الطلبات التي تحمل اسمها غير مقبولة"
رسـوم  وقد صدر نظام الشركات في المملكة العربية السـعودية وفـق الم  

هـ وقسم الشركات التجارية إلـى ثالثـة   22/3/1385وتاريخ  6الملكي رقم م/
  أقسام: 

  أوال: شركات األشخاص
وشركات األشخاص هي "تلك الشركات التي تقوم على االعتبار الشخصـي  

  .)3(بين الشركاء والثقة المتبادلة"
  وتنقسم بحسب نظام الشركات إلى:  

تكون من شريكين أو أكثر مسـئولين  وهي "الشركة التي ت شركة التضامن .1
 . )4(بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة"

   شركة التوصية البسيطة .2
الشركاء فريق على األقل شـريك   وهي "الشركة التي تتكون من فريقين من

في جميع أمواله عن ديون الشركة وفريق آخر يضم على األقـل   متضامن مسئول
  .  )5(يون الشركة بقدر حصته في رأس المال"شريكاً موصياً مسئوالً عن د

ن ويتم اللجوء إلى ذلك عند رغبة أشخاص في استثمار أمـوالهم ويحـددو  
ولكنهم ال يملكون القدر الكافي للنهوض بالمشـروع الـذي ترغـب     ،مسئولياتهم

 .)6(الشركة القيام به،  فيقومون باالستعانة بشريك متضامن أو أكثر
   شركة المحاصة .3

وذلك ألن الشريك في شـركة المحاصـة    ،شركات األشخاص إحدىوهي 
الشركة "وقد عرفها نظام الشركات بأنها  )7(محل اعتبار في نظر غيره من الشركاء

                                      
 . 117مرجع سابق ، ص ، الشريف، نايف سلطان، والقرشي، زياد أحمد: القانون التجاري )1(
 هـ. 1400لعام  13/78) قرار ديوان المظالم رقم 2(
  .185مرجع سابق، ص، ، والقرشي، زياد أحمد: القانون التجاري ) الشريف، نايف سلطان3(
 من نظام الشركات. 16) المادة 4(
 من نظام الشركات.  36) المادة 5(
 . 201مرجع سابق ، ص، ) الشريف، نايف سلطان، والقرشي، زياد أحمد: القانون التجاري 6(
) 2002ار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، ) العريني، محمد فريد، ودويدار، هاني: قانون األعمال (د7(
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وال تخضـع إلجـراءات    ،التي تستتر  عن الغير وال تتمتع بشخصـية معنويـة  
وهي النموذج الوحيـد مـن الشـركات التـي ال تتمتـع بالشخصـية       ، )1("الشهر
 .)2(ةالمعنوي

   ثانياً شركات األموال
 ،وليس علـى االعتبـار الشخصـي    ،وهي "التي تقوم على االعتبار المالي

ولذلك فإنه يجوز أن يتصرف الشريك في حصته في رأس المال دون حاجة إلـى  
، )4(وشركة المساهمة هي النموذج الوحيد لشـركات األمـوال   )3(موافقة الشركاء"

وال يسأل  ،لى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداولويتقسم رأسمال شركة المساهمة إ
كما ال يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عـن   ،الشركاء فيها إال بقدر قيمة أسهمهم

  .)5(خمسة
 : الشركات ذات الطبيعة المختلطةثالثاً

 )6(التي تجمع بين خصائص شركات األموال وشـركات األشـخاص  وهي 
، )7(غر رأس مالها مقارنة بشركات األمـوال وتتميز بسهولة إجراءات تأسيسها وص

    :وتشمل
هي الشركة التي تتكون من فـريقين : فريـق   وشركة التوصية باألسهم: " -1

يضم على األقل شريكاً متضامناً مسئوالً في جميع أمواله عن ديون الشركة 
، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين ال يقل عددهم عن أربعة وال يسـألون  

. والشـركاء  )8(ال بقدر حصصـهم فـي رأس المـال"   إعن ديون الشركة 
المساهمون ال يكتسبون صفة التاجر بسبب انضمامهم للشركة وحصصـهم  

وال يجوز لهم التدخل فـي   ،ممثلة في أسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية
حيث هي شركة تضامن  ،فهذه الشركة ذات طبيعة مختلطة )9(عمل اإلدارة

وشـركة مسـاهمة بالنسـبة للشـركاء      في حق الشـركاء المتضـامنين  
 .)10(المساهمين
 
  
 

                                      
 نظام الشركات. 40) المادة 1(
 . 209) الشريف، نايف سلطان، والقرشي، زياد أحمد: القانون التجاري، مرجع سابق ، ص2(
 . 117، صق ) يحيى، سعيد: الوجيز في النظام التجاري السعودي، مرجع ساب3(
 .221شي، زياد أحمد: القانون التجاري، مرجع سابق ، ص) الشريف، نايف سلطان، والقر4(
 من نظام الشركات.  48) المادة 5(
 .291) الشريف، نايف سلطان، والقرشي، زياد أحمد: القانون التجاري، مرجع سابق ، 6(
 .291سابق ، المرجع ال) 7(
 من نظام الشركات. 149) المادة 8(
 .293حمد: القانون التجاري، مرجع سابق ، ) الشريف، نايف سلطان، والقرشي، زياد أ9(
م ، 1997مصـر،   –( دار الجامعـة الجديـدة، اإلسـكندرية   ) مصطفى، كمال طه: الشركات التجارية،10(
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 :  الشركة ذات المسئولية المحدودة -2
عرفها نظام الشركات بأنها "الشركة التي تتكون مـن شـريكين أو أكثـر    

وال يزيد عدد الشركاء  ،مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال
  .  )1(فيها عن خمسين شريكاً"

لكونها تقترب من شركات األشـخاص   ؛عة مختلطةوهذه الشركة ذات طبي
وتقترب مـن شـركات    ،لتحديد عدد الشركاء فيها بما ال يزيد عن خمسين شريكاً

األموال (المساهمة) في أن مسئولية الشركاء فيها بقدر مساهمتهم في رأس المـال  
وتختلف عنها في عدم جواز إصدار أي نـوع مـن األوراق الماليـة أو لجوئهـا     

، ئولية المحدودة ذات طبيعة مختلطةوبالتالي فإن الشركة ذات المس،ب العام لالكتتا
  .)2(وتجمع بين خصائص شركات األموال واألشخاص على حد سواء

  
  لفات المتعلقة باألنظمة التجاريةجميع الدعاوى والمخا:  الفرع الرابع    

هـي تلـك   المملكة العربية السعودية العديد من األنظمة التجاريـة، و تضم    
قانونية تبين الحقـوق  المتعلقة بتنظيم األعمال التجارية ووضعها في قواعد ومواد 

  يتم التحاكم إليها عند النزاع.  والواجبات و
والدعاوى والمنازعات التجارية كانت من اختصاص ديوان المظالم بدوائره 

وأصبحت من  ،جرى سلخها منه ،هـ1428التجارية وبصدور نظام القضاء عام 
  :   )3(ختصاص محاكم الدرجة األولى التجارية ومنها الدعاوى والمنازعات التاليةا

الدعاوى والمنازعات الناشئة عن األعمال التجارية الواردة في نظام  .1
 المحكمة التجارية ( النظام التجاري ).

الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم  .2
 هـ.22/3/1385اريخ وت 6الملكي رقم م/

الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام األسماء التجارية الصادر  .3
 هـ.12/8/1420وتاريخ  15بالمرسوم الملكي رقم م/

الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري  .4
 .هـ23/4/1429وتاريخ  19الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

عات الناشئة عن تطبيق نظام التسوية الواقية من اإلفالس الدعاوى والمناز .5
 .هـ4/9/1416وتاريخ  16الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الدفاتر التجارية الصادر  .6
 .هـ17/12/1409وتاريخ  61بالمرسوم الملكي رقم م/

                                      
 من نظام الشركات.  157) المادة 1(
  .301) الشريف، نايف سلطان، والقرشي، زياد أحمد: القانون التجاري، مرجع سابق ، ص2(
، مرجع ف، أحمد صالح: الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية مخلو) انظر 3(
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التجاري الصادر بالمرسوم  الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق الرهن .7
 .هـ21/11/1424وتاريخ  ،75الملكي رقم م/

الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق العالمات التجارية الصادر  .8
 .هـ28/5/1423وتاريخ ،  21بالمرسوم الملكي رقم م/

الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق البيانات التجارية الصادر  .9
 .هـ14/4/1423وتاريخ  ،15بالمرسوم الملكي رقم م/

الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق استيراد المواد الكيميائية وإدارتها  .10
 .هـ16/6/1427وتاريخ  38الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 ،37ملكـي رقـم   وكذلك نظام األوراق التجارية الصادر بالمرسـوم ال 
فـي  ، الذي كان من اختصاص مكاتـب الفصـل   هـ11/10/1383وتاريخ 

  منازعات األوراق التجارية ثم أسند االختصاص فيه إلى المحاكم التجارية.
  

    والحجر على المفلسين ورفعه عنهم الفرع الخامس: دعاوى اإلفالس
اإلفالس هو: "ذلك النظام القانوني الخاص بالتنفيذ الجماعي علـى أمـوال   

اب حالتـه  نتيجـة اضـطر   ،المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجاريـة 
حيث يقوم الـدائن   ، . وذلك مقابل نظام التنفيذ الفردي على أموال المدين)1(المالية"

ويبيعها جبراً عنه إذا لـم يقـم    ،بالحجز على أموال المدين بواسطة السلطة العامة
  .)2(بالوفاء بما عليه من ديون اختيارا

  هي: خصائصإلفالس ول

 جر فيخضع لنظام اإلعسار.  اإلفالس نظام خاص بالتجار أما غير التا -1
تتسم قواعد اإلفالس بالقسوة في معاملة المدين الذي يتوقف عن سداد ديونه  -2

في مواعيدها وينظر إليه بعين الريبة والشك وضـرره بالحيـاة التجاريـة    
 هو عنصر االئتمان.  وأال  ،إلخالله بأهم مبدأ فيها

لـى أمـوال المـدين    كما يتميز نظام اإلفالس بأنه نظام للتنفيذ الجماعي ع -3
 التاجر الذي توقف عن الوفاء بديونه.  

كما تعتبر قواعد نظام اإلفالس من القواعد القانونية اآلمرة المتعلقة بالنظام  -4
 وإال وقع باطالً.   ،وبالتالي ال يجوز االتفاق على مخالفتها ،العام

ا ونظراً ألهمية قواعد اإلفالس ومساسها بالحياة التجارية ككل، فقد وضـعه 
النظام تحت إشراف القضاء في جميع مراحله ورتب جزاء جنائيـاً علـى أنـواع    

                                      
، مكتبة الشقري ، الرياض  الرحمن السيد: األوراق التجارية واإلفالس والتسوية الواقية منه ( ) قرمان، عبد1(

 .299هـ) ص1433،  د.ط
 .299ص سابق ،المرجع ال )2(
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معينة من اإلفالس (المفلس بالتقصير والمفلـس باالحتيـال) كمـا يسـقط عنـه      
  .)1(اعتباره

) من نظام المحكمة التجارية، اإلفالس إلى ثالثـة  104وقد قسمت المادة (
  أنواع:  

التجارة على رأس مال معلوم  عةوهو من اشتغل في صن ،اإلفالس الحقيقي -1
وكان ممسكا بدفاتر تجاريـة  ،عرفا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه  وكاف

واستغرقت ديونه جميـع أموالـه    ،ولم يكن مبذراً في مصروفاته،منتظمة 
نتيجة ما وقع على أمواله من حـرق أو غـرق أو    ،فعجز عن أداء ديونه

عقوبة الجزائية إال إذا امتنع عن وهذا المفلس ال يتعرض لل )2(خسارة ظاهرة
حيث يعاقب بالحبس من ثالثة أشـهر إلـى    ،109تقديم ما تلزمه به المادة 

 .)3(سنتين
ويوصف التاجر بأنه كذلك، إذا تبين أنه كان مبذرا في  ،اإلفالس التقصيري -2

مصاريفه وسيئ النية، بأن كتم عجزه عن دائنيه في وقتـه واسـتمر فـي    
من النظام يعاقب هـذا   137، وطبقاً للمادة )4(ماله التجارة حتى نفاذ رأس

 المفلس بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين.  
والتاجر يعد كذلك إذا استعمل ضروب الحيل والدسائس  ،اإلفالس االحتيالي -3

مع ما تقتضيه الحياة التجارية مـن   ءمفي رأس ماله وارتكابه أعماالً ال تتال
من نظام المحكمـة التجاريـة علـى    ) 107أمانة وشرف. وتنص المادة (

ألنـه   ؛وصف هذا التاجر بالمفلس بغرض توزيع موجوداته على غرمائـه 
محتال، وبالتالي يشدد النظام في أمره فال يقرر له الحق في الحصول على 
نفقة من موجوداته التي تحت يد أمين المجلس وأمناء الدائنين بحسب المادة 

الذكر، وال يعاد إليه اعتباره ومعاقبته ) من نظام المحكمة سالف 119رقم (
) مـن  136كما جاء في المـادة (  ،سنوات) 5سنوات إلى  3بالحبس من (

  .)5(نظام المحكمة التجارية
  

   ادس : المنازعات التجارية األخرىالفرع الس

                                      
الرحمن السيد، األوراق التجارية واإلفالس والتسوية الواقيـة منـه، مرجـع سـابق،      مان، عبدقرانظر ) 1(

 .302-300ص
 من نظام المحكمة التجارية.  105) المادة 2(
 من نظام المحكمة التجارية.  137) مادة 3(
  من نظام المحكمة التجارية.  106) مادة 4(
-304ية واإلفالس والتسوية الواقية منه، مرجـع سـابق، ص  ) قرمان، عبدالرحمن السيد: األوراق التجار5(

305.  
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اختصاصـات   ،)1() من نظـام المرافعـات الشـرعية   35بسطت المادة رقم (
 ،منازعات التجارية األخرى دون تقييد أو حصـر المحكمة التجارية بنظر جميع ال

ولـم   ،وقد أحسن المنظم السعودي حين لم يحصر اختصاص المحكمة التجاريـة 
يقيدها باختصاصات محددة على سبيل الحصر، وإنما جعـل للقضـاء التجـاري    

وفـي حـدود    ،تجارية مادامتالصالحية في بسط سلطانه بنظر منازعات أخرى 
  ك لالعتبارات التالية:  اختصاصه القضائي، وذل

إظهار المرونة في التطبيق وعدم وضع المواد القانونية في قوالب جامـدة   -1
 يجد القضاء نفسه عاجزاً أمامها.  

ستقر عليه الفقـه التجـاري   اما في جتهاد واسعاً للقضاء، للنظرفتح باب اال -2
 وشراح القانون إلضافة منازعات تجارية جديدة.  

 ، قانونية متناهية والوقائع التجاريـة غيـر متناهيـة   من المعلوم أن المواد ال -3
هناك فجوة بين تطور الحياة التجارية وسرعتها وبين جمود المواد  من ثمو

 القانونية وبطئها.  
مكن إدراجه ضمن ، يتجارياً كل ما يعده القانون التجاري نزاعاً فإن وعليه

  ام.  ستثني بنظااالختصاص القضائي للمحاكم التجارية إال ما 
ومن ضمن تلك االختصاصات التي تم إسنادها للمحاكم التجارية المنازعات 

) 37الناشئة عن تطبيق نظام األوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم (  
وتتوالها مكاتب ولجان الفصل في منازعات األوراق  ،هـ11/10/1383وتاريخ 

ل في المنازعـات التجاريـة   التجارية بوزارة التجارة، وهكذا أصبحت والية الفص
فيخرج  ،منعقدة لمحاكم الدرجة األولى التجارية ما عدا ما يتم استثناؤه بنص خاص

  .  )2(عن اختصاص المحاكم التجارية

                                      
  هـ.22/1/1435وتاريخ  1نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ )1(
، مرجع سابق ) مخلوف، أحمد صالح: الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية2(
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بالنظر فيما يدخل ضمن اختصاصـها   ،تختص المحاكم التجارية السعودية
إليه  سلطانها بجميع األقضية والنزاعات التجاريـة للحكـم فيهـا وفصـل     ويمتد 

األعمال التجارية تنقسم  من أنّ ،الخصومات الناتجة عنها، وكما تمت اإلشارة إليه
هـي تلـك    ،وأن األعمال التجاريـة  ،إلى أعمال تجارية أصلية وتبعية ومختلطة

عـن   )1(ظام المحكمة التجاريةاألعمال التي عددها المشرع في المادة الثانية من ن
ّوبالتالي يأتي دور القضـاء فـي    ،يل المثال ال الحصربوهو على س طريق النص

محاولة إضافة أعمال تجارية بطريق القياس  عن طريق إضافة أعمال جديدة فـي  
  .)2(ضوء داللة التكليف بالقياس لعلة التشابه في الصفات والغايات

عليه نظام المحكمة التجارية علـى كونـه    صفإن ما لم ين وبناء على ذلك؛
فإنه يخرج عن االختصاص القضائي للمحاكم  قضاء؛ عمالً تجارياً أو القياس عليه

             التجارية السعودية وال يمتد إليه سلطانها، وهو مـا أسـماه الباحـث بمصـطلح    
ـ  صراحةً ويكون إما بالنص، ( االختصاص السلبي ) عمـالً  دم اعتبـاره  على ع

  .تجارياً أو بالقياس على ذلك
على النحو  ،ويمكن إيضاح االختصاص السلبي للمحاكم التجارية السعودية 
  اآلتي:  

    : االختصاص السلبي بطريق القياسأوال
تشمل األعمال التجارية المنفردة بحسب ما نص عليهـا نظـام المحكمـة    

ون العمل تجارياً يجـب أن  : الشراء من أجل البيع أو التأجير وحتى يك)3(التجارية
ومن ثم يكون هناك إعادة بيع بهـدف  ،يكون هناك شراء ويرد الشراء على منقول 

وبالتالي فإنه بطريق القياس يجري استبعاد األعمال التالية من دائرة  ،تحقيق الربح
وذلك على النحو  ،وبالتالي عدم اختصاص المحاكم التجارية بها ،األعمال التجارية

  التالي: 
 .)4(استبعاد المسائل التي لم يسبقها شراء من دائرة األعمال التجارية  -1
 .)5(استبعاد المسائل المتعلقة باالستغالل الزراعي  -2

وقد نصت المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية على أنه "إذا باع مالـك  
  األرض أو المزارع فيها غلته بمعرفته" فال يعد عمالً تجاريا.  

                                      
 55لطان، والقرشي، زياد أحمد: القانون التجاري، مرجع سابق ، ص) الشريف، نايف س1(
 . 534مرجع السابق، ص، عمال محمد فريد: قانون األ والعريني، هاني دويدار، )2(
 ) المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية. 3(
 هـ. 1412/ت لعام 99) قرار هيئة التدقيق، ديوان المظالم رقم 4(
 هـ. 1415لعام  4/ت/197دقيق، ديوان المظالم رقم ) قرار هيئة الت5(
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مزارع إلى شراء البذور من السماد ويبيع منتجاته الزراعيـة إال  وقد يلجأ ال
وأن االسـتثمارات   ،أن ذلك ال يعد عمالً تجارياً كون الزراعة سابقة على التجارة

الزراعية ترتكز بالدرجة األولى على النشاط اليدوي ورأس المال القليل وتنـدرج  
ياة التجاريـة التـي   مما ال يتفق وظروف الح،في مشروعات صغيرة أو متوسطة 

  .)1(تقوم على المضاربة مع السرعة في تداول الثروات
استبعاد العقود المتعلقة بالعقارات والجمعيات الخيرية من نطاق األعمال  -3

وعدم  ،وذلك بسبب عدم ورود هذه المسائل على أموال منقولة ،التجارية
رية قاعدة ويعد استبعادها من األعمال التجا، )2(توفر شروط تحقيق الربح

ن القانون التجاري قانون إحتى يقال  ،من مسلمات القانون التجاري التقليدي
كما أن قيام التاجر ببناء أو ، )3(المنقوالت والقانون المدني قانون العقارات
كما جاء في حكم  ،اًغير تجاري شراء عقار ليمارس فيه تجارته يعتبر عمالً

  . )4(هـ)1416عام ل 4/ت/118هيئة التدقيق بقرارها رقم (
وظهرت معـامالت عقاريـة    ،وقد تطورت مسائل العقارات في زماننا هذا

ولذلك اتجهت كثير مـن  ،واسعة النطاق تستثمر فيها أموال طائلة وأرباحها مجدية 
  .)5(القوانين إلى إدخال شراء العقارات بقصد بيعها ضمن األعمال التجارية

اوى العقارات وإيجاراتهـا ال  ن دعنظام المحكمة التجارية على أ وقد نص
وتـاريخ   1كـريم رقـم م/  إال أن المرسوم الملكي ال، )6(األعمال التجارية د منعتُ

قـد   ،؛ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية الجديـد هـ22/1/1435
العبارة الـواردة  كما ألغى  ،من نظام المحكمة التجارية الثالث والرابع البابينألغى 

) منه، التي جاء فيها "... كمـا أنّ دعـاوى العقـارات     3ز المادة رقم ( في عج
دعاوى تجارة  بجعلي إشارة صريحة وهوإيجاراتها ال تُعد من األعمال التجارية"، 

اختصاص  ومن ثم ،في عداد األعمال التجارية واألنشطة التجارية العقارية العقار
عاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة فـي  والد اتالنزاعأمّا ، المحاكم التجارية بها

تفعين به، نالملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من الم
دعوى منـع   أو دعوى أقيام المنافع أو اإلخالء أو دفع األجرة أو المساهمة فيه، أو

                                      
) الغامدي، عبدالهادي محمد وحسين، بن يونس محمد: القانون التجاري، ( مكتبة الشقري، الرياض ، 1(

 ).29، ص2هـ ، ط1428
، وقرار هيئة  57) الشريف، نايف سلطان، والقرشي، زياد أحمد: القانون التجاري، مرجع سابق ، ص2(

 هـ. 1409/د/ت لعام 97م التدقيق رق
 ). 88م، ص1987) البارودي، علي: القانون التجاري (دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، د. ط، 3(
ن ا���ل ��د إ&�%رت $#�" ا�!ظر��ت ا����ر�� وا��رف ا����ري، ��ث ا) و�رى ا����ث أن� ھذا ا��
م �د ���ف �� 4(

���ر��ً ( ا�!ظر�� ا��و.و$��)، وھ!� -,ن ���م ا����ر ���ر��ً إذا ��م �" ���ر (ا�!ظر�� ا�( "��) أو إذا 
�ن ا���ل ذا�/�

ون ا�%�1م �" ���راً.� �� و-ق ا�!ظر�� ا�(�/�������� ��د �ن ا3$��ل ا����ر�� "� ��!�ء أو (راء $%�ر ����رس -�" ���ر

 . 43) يحيى، سعيد: الوجيز في النظام التجاري السعودي، مرجع سابق، ص5(

إذا باع مالك األرض أو المزارع فيها غلتها أنه ") المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية التي نصت على 6(
بل لالستعمال فال ،ال لبيعها وال إجارتها  يءبمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقاراً أو أي ش

 . "عقارات وإيجاراتها ال تعد من األعمال التجاريةكما أن دعاوى ال،يعد شيئاً من ذلك عمالً تجارياً 
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 ، )1(النظام على خالف ذلك لم ينص ، ونحو ذلك، مااستردادهالتعرض لحيازته أو 
داخلـة  دعاوى فهي  ،)2(إصدار صكوك االستحكام بملكية العقار أو وقفيتهكذلك و

  على ذلك. )3(لنصّ النظامفي عموم االختصاص األصيل للمحاكم العامة  
وهي عملية استخراج المواد  )4(الثروات الطبيعية (النشاطات االستخراجية) -4

 –لسمك ا –لمعادن ا –األولية من باطن األرض أو البحر مثل (البترول 
ألنه لم يسبقها شراء وأنها ال تعدو أن تكون  ةغيرها) وتعد أعماالً مدني

 .)5(نوعاً من االستغالل العقاري
 )6(اإلنتاج الفكري -5

ويقصد به ما يجود به الفكر من إبداعات، كقيام المؤلف ببيع مؤلفـه وبيـع   
. )7(نه لم يسبقها شـراء أل ؛فال يعد ذلك من قبيل األعمال التجارية ،الرسام لوحاته

فيعد ما يقوم به عمالً  –كالناشر  –خالف الوسيط الذي يباشر هذا العمل للجمهور 
  .)8(ألنه يشتري حق التأليف بقصد البيع وتحقيق الربح ؛تجارياً في حقه

المهن الحرة: وهي المهن التي تعتمد على مواهب أصحابها وكفاءتهم  -6
فهي مهن خارجه  ،طب والهندسة والمحاماةالعلمية ومهارتهم العملية، مثل ال

لكونهم يستثمرون ملكاتهم الفكرية مقابل  ، عن والية القضاء التجاري
 .)9(وبالتالي تخلف شرط الشراء ،أتعاب وأجور

ئق وال يعد كذلك تجارياً عمل الحرفي كالنجار والميكانيكي والخيـاط وسـا  
وعدم توفر شرط  ،المشروع)فر شرط المقاولة (ووذلك بسبب عدم ت ،سيارة األجرة

ال يعدو كونه مجرد استغالل نشاطه ومهاراته اليدوية وعدم  فعمل الحرفي ،الشراء
كما  ،مساهمته في تداول الثروات أو المضاربة على استخدام جهد العمال واآلالت

  .)10(ال يهدف إلى تحقيق الربح
  
  
  
  

                                      
 من نظام المرافعات الشرعية ، الفقرة رقم ( أ ) من الالئحة التنفيذية. 31المادة  )1(
 من نظام المرافعات الشرعية ، الفقرة رقم ( ب ) من الالئحة التنفيذية. 31) المادة 2(
 ه.من 31) نظام المرافعات الشرعية في المادة رقم 3(

 هـ. 1418لعام  4/ت/205هـ ورقم 1412/ت لعام 74) قرار هيئة التدقيق رقم 4(

، مع بيان رأيه وعدم قناعته فـي   57) الجبر، محمد حسن: القانون التجاري السعودي، مرجع سابق، ص5(
 هذا التعليل. 

 هـ. 1418لعام  4/ت/205هـ ورقم 1412/ت لعام 74) قرار هيئة التدقيق بديوان المظالم رقم 6(
،  44( مجلة العـدل ، العـدد   ) الخضير، يوسف عبداهللا: األعمال التجارية المنفردة وتطبيقاتها القضائية، 7(

  ). 84، صهـ ، الرياض1430شوال عام 
 . 54) يحيى، سعيد: الوجيز في النظام التجاري السعودي، مرجع سابق، ص8(
 . 42سابق، صالمرجع ال )9(
 . 63والقرشي، زياد أحمد: القانون التجاري، مرجع سابق، ص) الشريف، نايف سلطان، 10(
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لتشريعأو ا ثانياً: االختصاص السلبي بطريق النص    
شـياً مـع   راهـا تم في المملكة العربية السعودية لمصلحة ي )1(مر المنظِّقر

باختصاص  ضيات المصلحة العامة، النص صراحةًاعتبارات التنظيم القضائي ومقت
المنازعات والحكم فيها الدعاوى ولجان سماها بعينها بصالحية مباشرة نظر بعض 

وذلك علـى النحـو    ،اريةوبالتالي خروجها عن سلطان المحاكم التج ،وفق نظامها
  التالي:
 لفصل في منازعات األوراق الماليةلجنة ا -1

وهي من اللجان التي استثنت من الخضوع لمحاكم القضاء العام لحين مـا  
وتتولى تلك اللجـان االبتدائيـة    ،تنتهي إليه دراسة المجلس األعلى للقضاء بشأنها

هـ 2/6/1424وتاريخ  ،30واالستثنائية تطبيق أحكام نظام السوق المالية رقم م/
وجميع اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة سوق المال، حيـث ينعقـد   

سواء  ،االختصاص لها بالنظر في الدعاوى والمنازعات التي تقع في السوق المالية
كانت بين المتعاملين بالسوق وشركات الوساطة المالية أو بيـنهم وبـين الجهـات    

ها توقيع الجزاءات المنصوص عليها في نظام السوق الماليـة،  التنفيذية للسوق ول
وتختص كذلك بالدعاوى ذات الطبيعة العاجلة ونظر التظلم مـن قـرارات هيئـة    

دعاء أمام لجنة الفصل فـي منازعـات   السوق المالية وتتولى هيئة سوق المال اال
صل واالستئناف األوراق المالية في تلك المخالفات ومتابعة تنفيذ قرارات لجنتي الف

  . )2(في منازعات األوراق المالية
وقرارات لجان الفصل في منازعات األوراق المالية غير خاضعة لرقابـة  

بعدم اختصاصه الوالئي بنظر تلـك الـدعاوى    وتقريره صراحةً )3(ديوان المظالم
  . )4(التي تتعلق بمنازعات األوراق المالية

  بأنها: تعريف األوراق الماليةويمكن 
صكوك تمثل مبالغ نقدية، قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقاً للمسـاهمين  "

  .  )5(أو المقترضين"
وإن  ،ولألوراق المالية أنواع متعددة، وهي ليست محصورة بنـوع معـين  

كانت صور أكثرها متقاربة، إال أنها تفرد لالختالف في بعض الخصـائص فيمـا   
ل ملكية كاألسـهم، ومنهـا مـا يمثـل مديونيـة      بينها، وهي تختلف فمنها ما يمث

                                      
هـ القاضي بعدم استعمال كلمة "المشرع" 1/3/1396، وتاريخ 328صدر قرار مجلس الوزراء رقم  )1(

في األنظمة واألعمال التنظيمية األخرى واالستعاضة عنها بكلمة أخرى مناسبة، وذلك لمانع شرعي ،فالمشرع 
 التالي كان مصطلح "المنظم" هو االختيار المناسب.هو اهللا سبحانه ،وب

، مرجع سابق ) مخلوف، أحمد صالح: الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية 2(
 .184 – 183ص ، 
 .184) مخلوف، أحمد صالح : الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة، مرجع سابق، ص3(
 هـ. 1427لعام  6/ت/140يئة التدقيق رقم ) قرار ه4(
، 1) الخثالن، سعد بن تركي: أحكام األوراق التجارية في الفقه اإلسالمي ( دار ابن الجوزي، ط5(

 ).  60هـ، ص1425
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كالسندات، ونظام السوق المالية لم يحصر األوراق المالية في أنواع معينـة، بـل   
. )1(جعل لمجلس هيئة السوق المالية الحرية في إدخال ما يرى اعتماده كورقة مالية

تشـر  وتتنوع األوراق المالية إلى ثالثة أنواع من األوراق هي المشـهورة، والمن 
    ).2(التعامل بها، وهي (األسهم، السندات، الوحدات االستثمارية)

  
  تنازع االختصاص بين اللجنة المالية والدوائر التجارية:

سيتم التطرق في هذا الموضوع، حول مسألتين؛ األولى مسـألة الرهـون     
  وذلك على النحو اآلتي:   ، األسهم باح التجارية والثانية قضايا أر

    ن التجارية لألوراق الماليةالرهوأوالً: 
التجارية بنظر القضايا التجارية على وجه العمـوم، وقـد    المحاكمتختص 

أعطى نظام الرهن التجاري االختصاص في تنفيذ الرهونـات التجاريـة لـديوان    
) مـن نظـام الـرهن    15وعلى ذلك نصت المـادة (  ،المظالم (الدوائر التجارية)

لدين المضمون بالرهن في ميعاد اسـتحقاقه كـان   التجاري: "إذا لم يعرف المدين ا
للدائن المرتهن بعد انقضاء ثالثة أيام عمل من تاريخ إعذار المـدين بالوفـاء أن   
  يطلب بعريضة تقدم إلى ديوان المظالم األمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه".  

شكاالً، إذا كان أحد أطراف الـرهن التجـاري للورقـة    إوقد يزيد المسألة 
لمصـرفية لجهـة أن أحـد    المالية بنكاً، فحينئذ ينشأ االختصاص للجنة التسـوية ا 

هـ 10/7/1407) وتاريخ 729/8، وقد قضى األمر السامي رقم (األطراف بنك
الذي أمر بتشكيل لجنة تسوية المنازعات المصرفية بمنع أي جهة قضائية تجاريـة  

بعد موافقة رئيس مجلس كانت أو مدنية من نظر نزاع طرفه مؤسسة مصرفية إال 
  الوزراء.

 ( المحـاكم التجاريـة حاليـاً )     ويتبين أن الدوائر التجارية بديوان المظالم
هن ، بينما قضـايا الـر  التجاري التي ليس أحد أطرافها بنكتختص بقضايا الرهن ا

وال تتعلق بورقة مالية، فاالختصاص في نظرهـا   التجاري التي أحد أطرافها بنك
المصرفية تطبيقاً لألمر السامي؛ وألن نظام الرهن التجاري سـكت   للجنة التسوية

عن رهون البنوك، والسكوت يعد إقراراً ضمنياً بموافقته على اختصـاص لجنـة    
التسوية بها، فالرهن يتبع الدين الذي هو أصل الدعوى وهو بين بنـك وعميلـه،   

تصاص لجنة الفصل في وبالتالي فإن تنفيذ الرهون التجارية لألوراق المالية من اخ

                                      
) من النظام التي نصت على سلطة المجلس في إدراج "أي حقوق 2) كما في الفقرة (هـ) من المادة (1(

س شمولها واعتمادها كأوراق مالية إذا رأى في ذلك تحقيقاً لسالمة السوق أو أخرى أو أدوات يرى المجل
 حماية المستثمرين..". 

) الموسى، أحمد محمد: (لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية) رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي 2(
 .17هـ، ص 1427شعبة األنظمة عام  –للقضاء قسم السياسة الشرعية 



� �88

حدى الدوائر التجارية بديوان المظـالم  إوقد صدر عن  )1(منازعات األوراق المالية
  . )2(حكماً في هذا الصدد

  
  ثانياً: قضايا أرباح األسهم 

من المعلوم أن نظام السوق المالية قد نص على اختصاص لجنـة األوراق  
سهم، كما أن الدوائر التجارية بديوان ومنها األ ،المالية بنظر قضايا األوراق المالية

المظالم تختص بنظر المنازعات التي تتعلق بأحكام الشركات بموجب قرار مجلس 
هـ، وعليه فإن ما كان الخالف فيـه  26/10/1407) بتاريخ 241الوزراء رقم (

ولم ينص على اختصاص اللجنة المالية بنظره في  ، يحتاج لتطبيق نظام الشركات
، وأما إن كان قد نـص  المحاكم التجاريةق المالية، فهو من اختصاص انظام األور

ألن اللجنـة   ؛عليه في نظام السوق المالية فيدخل في اختصاص اللجنـة الماليـة  
مختصة بنظر القضايا التي تقع في نطاق نظام السوق ولوائحه ولوائح هيئة السوق 

وقد صدر عن لجنة الفصل ،  )3() من النظام25المالية بنص الفقرة (أ) من المادة (
  .  )4(في منازعات األوراق المالية قرار بهذا الخصوص

 
  جنة الفصل في المنازعات المصرفيةل -2

هـ مـن المـادة   22/2/1386في  5جاء في نظام مراقبة البنوك رقم م/
األولى مصطلح بنك ويقصد به: (أي شخص طبيعـي أو اعتبـاري يـزاول فـي     

  المصرفية بصفة أساسية).   المملكة أي عمل من األعمال
المقصـود   أن ،وجاء في الفقرة (ب) من المادة األولى مـن ذات النظـام  

باألعمال المصرفية هي (أعمال تسليم النقود كودائـع جاريـة أو ثابتـة، وفـتح     
الحسابات الجارية وفتح االعتمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفـع وتحصـيل   

ف وغيرها من األوراق ذات القيمـة وخصـم   الشيكات أو األوامر أو أذون الصر
 ،السندات والكمبياالت وغيرها من األوراق التجارية وأعمال الصـرف األجنبـي  

وغير ذلك من أعمال البنوك). كما أن عمليات السحب اآللي والمتاجرة بـالعمالت  
. واألعمال المصرفية هي (األنشطة التي )5(والمعادن تعتبر من األعمال المصرفية

                                      
- 84-83ظر الموسى، أحمد بن محمد:(لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية)، مرجع سابق، صنا) 1(

85. 
هـ في دعوى موضوعها خالف بين مستثمر وبنك، وذلك بسبب 1427/ب لعام 4/د/ تج/79) الحكم رقم 2(

اختصاص الديوان  وقد حكمت الدائرة بعدم ،قيام البنك ببيع األسهم المرهونة في محفظة العميل دون موافقته
 والئياً بنظر هذه القضية. 

 . 86-85نظر الموسى، أحمد محمد: (لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية) مرجع سابق، صا) 3(
هـ في دعوى موضوعها خالف بين مساهم وشركة 1427لعام  1/2005/ل/د5) قرار اللجنة المالية رقم 4(

وقد قررت اللجنة عدم اختصاصها والئياً بنظر  ،ون إذن منهمساهمة بسبب قيام الشركة ببيع أسهمه بد
 الدعوى. 

 هـ. 21/2/1420وتاريخ  1/1566) قرار معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني رقم 5(
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ها البنك والمصرح له بها في النظم واللوائح مما ينـدرج تحـت عمليـات    يمارس
  .  )1(اإليداع والخدمات المصرفية)

ستقر الرأي على اعتبار األعمال المصرفية من األعمـال التجاريـة   اوقد 
) من 2المنفردة قياسا على الصرافة التي اعتبرت منها وفقا للفقرة (ج) من المادة (

، وبالتالي تكون األعمال المصـرفية تجاريـة بالنسـبة    )2(يةنظام  المحكمة التجار
وقام بالعملية لخدمة تجارتـه   اللبنك، ومدنية لعميل البنك إال أن يكون العميل تاجر

ألن األعمال  ؛فحينئذ  تكون تجارية بالنسبة إليه أيضاً، ويكتسب البنك صفة التاجر
  .)3(تزم بما يلتزم به سائر التجارومن ثم فهو يل،التي قام بها تعتبر أعماالً تجارية 

ا بنـك  مويقصد بالمنازعات المصرفية: الخالف الذي يقع بين طرفين أحده
سواء كان عمال تقليديا  ،أو بنك وآخر، نتيجة ممارسة البنك عمالً مصرفياوعميله 

الودائع وإصدار خطابـات الضـمان وفـتح االعتمـادات      يكفتح الحسابات، وتلق
  .)4(لقروض بأنواعهاالمستندية وتصريح ا

وجهة االختصاص بالفصل في المنازعات المصرفية هـي لجنـة تسـوية    
وتــاريخ  ،729/8المنازعــات المصــرفية والمشــكلة بــاألمر الســامي رقــم 

  هـ في مؤسسة النقد العربي السعودي.10/7/1407
وهي لجنة في األصل لتسوية المنازعات المصرفية بطريقة ودية ومرضية 

(عندما تقـرر اللجنـة عـدم     القاضي بأنه األمر السامي فق نصالنزاع و يلطرف
إلى المحكمة المختصة للبـت   توصلها إلى تسوية مرضية للطرفين أن يحال النزاع

المتضمن موافقته على ما جـاء فـي    ،صدر أمر رئيس مجلس الوزراء ثم، فيه)
لجنة الفصل في كتاب وزارة المالية والداخلية على اعتبار القرارات التي تصدرها 

تسوية المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في مخالفات نظام البنوك قرارات نهائية 
مما تخرج قراراتها عن رقابة ديوان المظالم بصورة مؤقتة  ،أسوة باللجان األخرى

وقد أكد ذلك ما ورد فـي   )5(لحين دراسة وضعها من قبل المجلس األعلى للقضاء
ثالث من آلية العمل التنفيذيـة لنظـام القضـاء الصـادر     البند الثاني من القسم ال
هـ بما نصه (يقوم المجلس األعلى 19/9/1428في  78بالمرسوم الملكي رقم م/

للقضاء بعد مباشرة مهماته بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة (البنـوك،  
) من الترتيبـات  والسوق المالية، والقضايا الجمركية) المشار إليها في البند (عاشراً

                                      
) شعيب، محمد حافظ: مسؤولية البنك التجاري عن أعماله المصرفية في الفقه والنظام، أطروحة دكتـوراه  1(

سم السياسة الشرعية، شعبة األنظمة، معهد المعالي للقضاء، بجامعة اإلمام محمد بـن  (غير منشورة) مقدمة لق
 . 29هـ ص1424سعود اإلسالمية، الرياض 

) قرمان، عبدالرحمن السيد: العقود التجارية وعمليات البنوك طبقا لألنظمة القانونيـة بالمملكـة العربيـة    2(
 ). 266م، ص2008السعودية (مكتبة الشقيري، الرياض، 

) الجبر، محمد الحسن: العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية (مطابع جامعة الملك 3(
 ). 216-215هـ، ص1418، 2سعود، الرياض، ط

 هـ. 2/1/1409في  4/110) األمر السامي رقم 4(
 . 180مرجع سابق، ص) مخلوف، أحمد صالح : الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة، 5(
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التنظيمية ألجهزة القضاء وفض المنازعات، ورفع ما يتم التوصل إليه خالل مـدة  
أنه لم يصدر بشأن اللجنـة   مادامال تتجاوز سنة الستكمال اإلجراءات النظامية ) و

خالف ما سبق ذكره، فإن عدم قابلية الطعن على قراراتها أمام القضاء يظل قائماً 
  .)1(اإلدارية بديوان المظالم بها وعدم اختصاص المحاكم
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هـ والمؤيد مـن محكمـة االسـتئناف    1430لعام  2/د/إ/31) الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية رقم 1(

 اإلدارية. 
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معينـة أو ناحيـة    ةاالختصاص المحلي هو " تقييد القاضي بالقضاء في بلد
كمـا يقصـد بـه     )1(منها والتكون له الوالية على البلد اآلخر أو الناحية األخرى"

المحكمة في نظر الدعوى التي تقع في دائـرة اختصاصـها المكـاني أو    "سلطة 
والهدف التشريعي من قواعـد االختصـاص    )2(الجغرافي بناء على معيار معين"

المكاني هو تقريب جهات التقاضي إلى المتقاضين والتي قد تكـون قريبـة مـن    
ين طرفي ولذلك كان على المشرع أن يوازن ب ،بعضهم وبعيدة عن البعض اآلخر

ة لتصميم قواعد االختصاص المحلـى  ءموذلك باختيار أكثر المعايير مال،الدعوى 
  .)3(بناء عليها

ولذلك حرصت السياسة التشريعية على فكرة التوازن بين مصالح طرفـي  
فإذا كان األصل هو رعاية مصلحة المدعى عليه باعتبار ما يتمتع بـه  ، )4(الدعوى

ق بالعنصر الزمني في رفع الـدعوى واختيـار   المدعي من مركز قوي فيما يتعل
فإنه ينبغي أيضاً رعاية مصلحة المدعى عليه وتحديد العنصر  ،الوقت المناسب له

  .)5(المكاني في الدعوى بناء على ما يناسبه
وال  ،ويجوز االتفاق على مخالفته ،وهذا االختصاص ال يتعلق بالنظام العام

بد أن يتمسك بـه صـاحب المصـلحة،    ال بل ،تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
ويتعين على الخصم في حالة الدفع بعدم االختصاص أن يبديه أمـام أول درجـة   

  وقبل التعرض للموضوع وإال سقط حقه في الدفع. 
) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم 36وقد نصت المادة رقم (

  هـ على اآلتي:22/1/1435في  1الملكي رقم م/

ون االختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكـان  يك -1
فيكون االختصاص  ،إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة

  .نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعيللمحكمة التي يقع في 

                                      
 .89ص  ، ، مرجع سابق) الزحيلي ، محمد مصطفى : التنظيم القضائي في الفقه اإلسالمي 1(
ية والئحته التنفيذيـة بالمملكـة العربيـة    ) دويدار، طلعت محمد: الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرع2(

 .151هـ) ص1434، 2السعودية (دار حافظ، جدة ، ط
 .151ص سابق ،الرجع الم) 3(
 .153سابق، صالمرجع ال) 4(
 ).317م، ص2001) راغب، وجدي: مبادئ القضاء المدني (دار الفكر العربي، القاهرة، 5(
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فللمدعي  ،إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة -2
  حدى محاكم مدن المملكة.إقامة دعواه في إ

إذا تعدد المدعى عليهم يكون االختصاص للمحكمة التي يقع فـي   -3
نطاق اختصاصها مكان إقامة األكثرية، وفي حال التساوي يكـون المـدعي   
بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصـها مكـان   

  إقامة أحدهم.

وهـي   ،لعامة في االختصاص المحليحيث حددت المادة المذكورة القاعدة ا
ثبوت االختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها موطن المدعى عليـه  

وهو المكان الذي  ،سواء كان موطناً عاماً أو خاصاً، ويقصد بالموطن مكان اإلقامة
ويجوز ألي شخص أن يختـار مكـان إقامـة     يقطنه الشخص على وجه االعتياد،

باإلضافة إلى مكان إقامته العـام، وإذا   ،يغات التي توجه إليهخاصاً يتلقى فيه التبل
بدل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام ، فيجب عليـه إبـالغ المحكمـة    

  . )1(بذلك
وإذا كان المدعى عليه ناقص األهلية أو ناظر وقف، فالعبرة بمحل إقامـة  

رة بمحـل إقامـة   وليه أو محل إقامة ناظر الوقف وإذا كان وكيل شـرعي فـالعب  
  األصيل.  

  دعاوى األشخاص االعتبارية:  
    دعاوى األشخاص االعتبارية العامة  -1

) من نظام المرافعات الشرعية على أن الدعوى تقام 37نصت المادة رقم (
المقر الرئيس   على األجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها

لتي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ا
  الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.

ويالحظ أن المفترض األساس لقاعدة اختصاص محكمة المقر الرئيسـي أو  
هو أن تكون الدعوى مرفوعة على الجهاز الحكومي أو فرعه بمعنـى أن   ،الفرع

فتطبق القواعد العامة ،مدعي يكون هو المدعى عليه فيها، أما إذا كان الجهاز هو ال
في االختصاص المحلي، كما يالحظ أن النظام أعمل ما يعرف بمبدأ تقريب جهات 

  .)2(التقاضي إلى المتقاضين وهو أحد المبادئ األساسية في التنظيم القضائي
ومما تجدر اإلشارة إليه أن الدعاوى على الجهات الحكوميـة ال تسـمع إال   

ك قبل إقامة الدعوى ضدها خاصة إذا كانت فـي موقـف   وذل،بإذن المقام السامي 
  .  )3(المدعى عليه ويرفع طلب االستئذان بالكتابة من المحكمة إلى وزارة العدل

    دعاوى األشخاص االعتبارية الخاصة -2

                                      
 هـ.1435الصادر عام ) المادة التاسعة من نظام المرافعات الشرعية 1(
 . 159دويدار، طلعت محمد: الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص ) 2(
 .160سابق، صالمرجع ال)  3(
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ه: "تقام الـدعوى  ما نصّمن نظام المرافعات الشرعية  )38جاء في المادة (
ة أو التي في دور التصـفية أو المؤسسـات   المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائم

الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانـت  
الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو مـن الشـركة أو الجمعيـة أو    
المؤسسة على أحد الشركاء أو األعضاء، أو من شريك أو عضـو علـى آخـر،    

المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشـركة أو   ويجوز رفع الدعوى إلى
الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع".ويالحظ في هذه المادة 
أن المنظم أخذ بمعيار مركز اإلدارة وهو سائد في األنظمة المقارنـة ويعـد هـو    

ن الشـركة أو  ويستوي بعد ذلك أن تكو )1(موطن الشركة أو الجمعية أو المؤسسة
 ،أو كانت في دور التصفية ،الجمعية قائمة فعالً متمتعة بكامل شخصيتها االعتبارية

كما جاء في نظام الشركات، الذي تظـل معـه الشـركة محتفظـة بشخصـيتها      
وقياساً علـى ذلـك    ،فهي شخصية غير كاملة ،وهي في دور التصفية ،االعتبارية

شخصية االعتبارية غير الكاملة للشركة يصح االفتراض وبنفس القدر الالزم من ال
في دور التأسيس، وذلك أنه ال يعترف بالشخصية القانونية االعتبارية للشـركة إال  

حيث نصت  ، متى تم شهرها وفقاً لألوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات
 ) من نظام الشركات على أنه"فيما عدا شركة المحاصة ، تعتبر الشركة13المادة (
ولكن ال يحتج بهذه الشخصـية فـي مواجهـة     ،ت تأسيسها شخصاً اعتبارياًمن وق
) مـن نظـام   10جراءات الشهر"، كما جاء فـي المـادة (  إال بعد استيفاء إالغير 

ّباستثناء شركة المحاصة يثبت عقد الشركة بالكتابة أمام كاتـب   هالشركات ما نص"
يجوز للشـركاء االحتجـاج    وإال كان العقد غير نافذ في مواجهة الغير. وال ،عدل

وإنما يجوز للغيـر أن   ،على الغير بعدم نفاذ العقد الذي لم يثبت على النحو المتقدم
الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن  ييحتج به في مواجهتهم. ويسأل مدير

عدم كتابـة  عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركات أو الغير بسبب 
  .)2(لسند القانوني لما جاء به الفقه في هذا الصددوهذا هو ا، عقدها"

ويتحدد نطاق تطبيق قاعدة اختصاص محكمة المركز الرئيسـي أو الفـرع   
عندما تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة مدعيا عليها أو ترفعهـا علـى أحـد    
الشركاء فيها أو أحد أعضائها كمدعى عليه، شريطة أن تكون الـدعوى متعلقـة   

وإال  ،وأن الشريك المدعى عليه غير منكر صفته هذه ،شركة أو الجمعيةبأعمال ال
  .  )3(اختصت بها محكمة محل إقامة الشريك أو العضو المنكر للعضوية

                                      
 .161) دويدار، طلعت محمد: الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص 1(
 . 162-161سابق ، صالمرجع ال) 2(
 . 163-162سابق ، المرجع ال) 3(
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وتختص المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مقر الشركة أو المؤسسـة  
 أو الجمعية بالنظر في الدعوى على العضو أو الشريك شريطة أن يكون مسـجالً 

  .)1(رسمياً فيها، وإال فمحكمة مقر المدعى عليه
أنه عند سماع الدعوى المقامة من فرع الشركة أو  ؛ومما يجب التأكيد عليه

الجمعية أو المؤسسة الخاصة أوعليها، فإنه البد أن يكون ممثل هذه الجهـات لـه   
  .)2(الصفة الشرعية في ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
 من الالئحة. 1من نظام المرافعات الشرعية الفقرة رقم  38المادة  )1(
 من نظام المرافعات الشرعية.  49من المادة  2) الفقرة 2(
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   ة:تعريف التنازع في اللغ

التخاصم هو " اللغة يطلق على معانٍ متعددة، وأقربها للمعنى المقصودفي  التنازع
   .)1("تصل بهات أرضكم: تنازع  يرضأو وجاذبه، همخاص: ونازعه ،تناولالو

  :الح الشرعيطالتنازع في االص

 يهعل دلَّ ما، فيقضي بفقيه مجتهد در اإلسالمكان يتولى القضاء في عصر ص 
 تشرع المطهر وكانللالموافق  برأيهس فيه نص فيما لي ويجتهد ةالكتاب والسن

كما  ،المتخصص يمنع من وجود القضاء لم إال أن ذلك ،ةوقليل ةالنزاعات محدود
ّعند بيان مشروعية االختصاص القضائي بهمعنا في با مر.  

 أولتنازع االختصاص في  لمسألةرحمهم اهللا  األوائل،طرق الفقهاء يت ولذلك لم 
اختالف ووتقدم الزمان  ةالناس والنزاعات وتطور الحيا ةرولكن مع كث األمر،

تخصيص القضائي ال ملحة إلى ةالحاج أصبحت القضاة،وتقليد  ةطرق التولي
  نتيجة لذلك.تنازع االختصاص  ظهر من ثم و ة،المختلف بأنواعه

ما  ؛على ذلك دلَّالمسمى فيما مضى، ومما  بهذاولم يعرف تنازع االختصاص 
ب الخصوم ذويكون القول عند تجابقوله: " –رحمه اهللا - الماوردي اإلمامذكره 

  .)2(إليهما"الحاكمين  أقربعتبر اتساويا  فإن ،قول الطالب دون المطلوب

 في بلد ينعند تعيين قاضيه بلفظ التشاجر كما في قول -رحمه اهللا  -كما ذكره 
من  أمرهما ليهإلما يفضي  ةطائف همن "فمنعت :فقال إليهما األحكامورد جميع 

  . )3(إليهما" ب الخصوم ذالتشاجر في تجا

في وضع اليد على  أكثر أوتنازع شخصين هو: الح الفقهاء طتنازع في اصالو
هة أو باختالف الج إلى معمول واحد، أكثر أوتوجه العاملين " أو . )4(عين

                                      
 . 766ص  مرجع سابق ، القاموس المحيط ،الفيروزأبادي ، محمد يعقوب: ) 1(
يات الدينية،( المكتبة العصرية،بيروت، ) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد: األحكام السلطانية والوال2(

 ).90هـ، ص 1421
 .90) الماوردي ، أبو الحسن علي بن محمد: األحكام السلطانية والواليات الدينية ، مرجع سابق ، ص 3(
 .39، ص14، ج2) الموسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط4(
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متين محك ن أوييالتجاذب بين قاض"تنازع في مجال القضاء ورد الو ، )1(تحادها"اب
  .)2("سلبا أو يجاباًإ إما

ين في شأن ئبين قضااختالف " بهيقصد  القانونفي تنازع االختصاص و 
  .)3(معينة" ىاختصاص بدعو

كما "أنّ المقصود بتنازع الوالية هو االختالف أو التباين في الرأي الذي يقع بين 
  . )4(جهات القضاء المختلفة حول والية كل منها بمنازعة من المنازعات"

التنازع على االختصاص هو من مستلزمات تعدد القضاء وبسبب غموض و"
معايير توزيع االختصاص بين جهة القضاء العادي وجهة القضاء اإلداري تتجلى 

  صور ثالث للتنازع :
ثم تقام أمام جهة أخرى أال  ،: عند رفع الدعوى أمام جهة قضاءاألولى

  تتخلى كل منهما عن نظر الدعوى.
  : أن تتخلى كلتاهما عن نظرها. الثانية
: ان يصدر حكمان متناقضان في نفس الدعوى ويطلب تنفيذهما الثالثة

  . )5(معاً"
"يفترض تنازع االختصاص قيام الخالف في شأن االختصاص بين محكمتين و 

فهو ،تتبعان نظاماً قضائياً واحداً. كالخالف بين محكمتين تتبعان القضاء العادي 
ما الخالف بين محكمتين تتبعان نظامين قضائيين متميزين، فهو تنازع اختصاص، أ

ة ومحكمة إدارية ( ديوان ك الخالف بين محكمة عاديلتنازع في الوالية، مثال ذ
  .)6()المظالم

حيث يطلق لفظ التنازع على  ،تدافعالالتنازع خالف  أن ىير، )7(وبعض الباحثين
تنازع ال أما ة،واحد ةنظر في قضيالبتان هصدى جتعندما ت ، وذلكيجابيالتنازع اإل

عن نظر جهة قضائية كل  تتخلىعندما  كلذو ،التدافع ةيطلق عليه عبارفالسلبي 
على المعنى اللغوي  بناء وذلك ،عدم االختصاص ةمامها بحجأ ةالمطروح ةالقضي
 فيدفع تدافع ال أما شيء،على الالتجاذب والتخاصم  فالتنازع يفيد تين،المفرد لكلتا

                                      
 .240، ص  4فنون ، جكشاف اصطالحات ال ) التهانوي، محمد علي:1(
، عام 2، ط 3/322لجنة متخصصة بالوزارة  إعدادنظر التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل ، ا) 2(

 هـ.1419
 .310ص القاهرة ، الهيئة العامة للشئون األميرية، ) معجم القانون ، مجمع اللغة العربية ، 3(
 ). 292، د.ت ، ص 1، ( دار النهضة العربية ، ط براهيم أمين: مبادئ التنظيم القضائيإ‘) النيفاوي، 4(
 .422-418، ص  مرجع سابق) أبو الوفا ، أحمد : المرافعات المدنية والتجارية ، 5(

براهيم بن حسين : إيضاحات على نظام اإلجراءات الجزائية ( مكتبة الرشد، الرياض ، إ) الموجان، 6(
 ).175هـ ، ص 1423

"مجلة العدل"، تنازع وتدافع االختصاص ، العدد العاشر، السنة الثالثة، ربيع  براهيم صالح،إ) الزغيبي ، 7(
 .141- 140هـ، وزارة العدل بالمملكة، مجلة علمية محكمة فصلية، ص1422اآلخر، 
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معالي وزير العدل حول التنازع السلبي  تعميموقد جاء  ،منهم عن صاحبه كل
  .)1( عليه مصطلح تدافع حيث أطلق الرأي،لهذا  اًموافق القضاةبين  ةداخل المحكم

ن كان يتماشى مع المعنى إتدافع واللح طالتفريق بين مصطلح التنازع ومصوهذا 
 إلى موضوع تنازع االختصاص  اقسموشراح القانون قد إال أن  االلغوي لكل منهم

  .)2( عن هذا التقسيمغنى وفي ذلك ، يجابيالتنازع السلبي واإل هما قسمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
هـ، والذي جاء فيه ( فإن المجلس يقرر ما 20/11/1406/ث في 12/211) تعميم وزير العدل رقم 1(

 صاص بين قضاة المحكمة...).يلي: أوالً عند تدافع االخت
الرحمن محمد :تنازع االختصاص القضائي بين الشريعة اإلسالمية والقانون، رسالة  ) العنقري، عبد2(

 .82هـ، ص 1425ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
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بحسب موقف كل  تخذ عدة صور مختلفةي القضائيةالتنازع بين الجهات 
 القضيةعن نظر  جهةكل  ىتتخلفعندما  ،االختصاصحول عند التنازع  جهة

 ةمن جه أكثر تتمسكفإن ذلك يطلق عليه تنازع سلبي، أما إذا  أمامها المطروحة
 وإذا ،يجابيالحديث عن التنازع اإل بصدد فنحن معينة ةحقها في نظر قضيب
 تناقض ئذعند فينشأ ا،حتى الفصل فيه القضية بالنظر في  جهةستمرت كل ا

  القضائية. األحكام

سواء كان ، )1(العامةالتنازع تحقق عدد من الشروط  حدوثلويشترط    
 ،مختلفتين تينقضائي جهتين انتتبع أم، ةواحد جهة انالتنازع بين محكمتين تتبع

  ي:شروط هالك لوت

وفي النظام  والسبب،الموضوع والخصوم  في ينالدعوت تااتحاد كل  -1
 فقط. الموضوع ةعلى وحد اقتصرالسعودي 

ختالف المختلفتين  تينو محكمأ تين قضائيتينهقيام التنازع بين ج  -2
 .االختصاص بينهما

  :من خالل الفروع اآلتيةذلك  إيضاحويمكن  

  التنازع االيجابي األول:الفرع  

كل  وتتمسك ،جهتين قضائيتين أمامذاتها  ةالقضائيأن ترفع الدعوى ه توصور 
اختصاصها  جهةاعتقاد كل  هعنها وسبب أحدهما تخلىت وال ،بنظر الدعوى منهما 

  .بنظر الدعوى

-باإلضافة للشروط العامة  . ناساسيأن ايجابي شرطويشترط لقيام التنازع اإل 
  :)2(وهما –سالفة الذكر 

الجهتين وقت تقديم طلب فض التنازع فتكون  أماماستمرار قيام الدعوى   -1
 .في وقت واحد تينالجهتين القضائي أمام ةالدعوى منظور

 .لكذعند  إحداهما ال تتخلىبنظر الدعوى و ةئيقضا كل جهةتتمسك  أن  -2

                                      
 .135، مرجع سابق ، ص الرحمن محمد :تنازع االختصاص القضائي العنقري، عبدانظر  )1(
 .139سابق ، صالمرجع ال )2(
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كان الدفع قد رفض  فإذا .واليتهابانتهاء  اًدفع ترفض جهةن تكون كل أوذلك ب" 
توافر ت فال ،بعد هصل فيفولم ي أو قدم األخرى، ةلجهلقدم لم يو ،الجهتين إحدىمن 

بعض  فهويخال ه،غير مجمع علي الرأيوهذا  .)1("يجابياإل عللتناز ةهذه الصور
بعدم  اًترفض دفعولو لم  ،بنظر الدعوى المحكمةاستمرت  فمادامتالشراح 

في نظر  ان استمرارهأل ؛يجابيالتنازع اإلفإن ذلك يعد من صور  ، االختصاص
  .)2("بنظر الدعوى بتمسكها  د ضمناًيفي القضية

ولم  بما نصه " إلى ذلكمن نظام القضاء السعودي )  27(  المادة أشارتوقد  
عن نظر الدعوى  المحكمةتخلي  مالنظام بعد كتفىاف "،عن نظرها ااحدهم  تتخل

الحكم على مثل هذه في  هو األرجح الرأيوهذا  القضية.في نظر  ااستمرارهو
 دفع منوجود  هوال يشترط لقيام، يجابيالتنازع اإلصور ذلك من  عتباراب الةالمس

  .الخصوم

 الرأيهذا  أنوفي تقديرنا " هبقول األول الرأي ةرجح الدكتور عبد المنعم جيروي 
قواعد توزيع االختصاص  تكانذلك أنه ولئن  العملية الناحيةمن  قبوالً أكثر

 ،ن تعملها من تلقاء نفسهاأ المحكمةوجب على مما يست ،الوظيفي من النظام العام
قد يفوت ذلك إال أنه  ىدعوالقبل الشروع في بحث موضوع  هاتطبيقبن تبادر أو

عن غفلتها  بسببالموضوع في  هايكون بحثو األخرى، هةالج وأ المحكمة على
 إحدى أمام الواليةانتفاء  مسألة  الخصومأخرى فإن إثارة  ناحيةومن  الوالية،عدم 

 اللجنة. ع علىعرض طلب فض التناز إجراءات اتخاذدفع من أو أيسرالجهتين 
  .)3(لمحكمة"ا ا استجابت لهم إذا ،لكذ عن  ةالدفع كلي يغنيوقد 

  التنازع السلبي :الفرع الثاني 

 ة،قضائي ةمن جه أكثر أمام ةواحدال ىدعوالعندما ترفع "يتحقق التنازع السلبي  
 الجهة واليةفي  أنهاعلى  تأسيساً بنظرها، تهاا بعدم واليمكل منهضي وتق

لم يتم فض هذا التنازع كان معنى ذلك وما  ،التنازعصور ر طخأوتلك  األخرى،
وذلك مظهر بغيض من مظاهر  ،حسمهاي ءغير قضاب ةقائم ةالمنازع تبقى  أن

                                      
- ) الشواربي، عبدالحميد: قواعد االختصاص القضائي في ضوء القضاء والفقه ( منشأة المعارف1(

 ).54ص  1985، اإلسكندرية
يشترط أن تكون  والذي جاء فيه ( أنه ال م1955فبراير سنة  8نظر حكم محكمة النقض المصرية في ا) 2(

عتبرت نفسها مختصة، وسارت في نظر الدعوى على ا مادامتدعوى المحكمة قد قضت باختصاصها بنظر ال
هذا األساس ، وقطعت شوطاً في سبيل الفصل فيها وأنزلت هذا االختصاص من نفسها منزلة األمر المقطوع، 

، نقالً 403نة السادسة ص وتصرفت في الدعوى على أساس أنها الجهة صاحبة الوالية فيها )، مجموعة الس
 .489ع سابق ، ص مرج ، عن جيرة

عبد المنعم عبد العظيم : نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ( مطابع معهد اإلدارة ، ) جيرة ، 3(
 .)489ص، هـ 1409الرياض ، 
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 القضائية هو تخلي الجهةالسلبي  عوسبب التناز . )1(ة" العدال وإنكار الوالية ةسلبي
التي  األخرى الجهة ، أماعدم االختصاص ةبحج القضيةالنظر في  عن  المختصة

  .وهو عدم اختصاصها ،ظامالنعليها بما يمليه  قضت ،فقد القضيةنظر  ترفض

–إضافة إلى الشروط العامة ، ناأساسن اشترط لتحقق التنازع السلبي شرطيو 
  ما يلي: وهما –سالفة الذكر 

 .تقضي كل من الجهتين بعدم واليتها بنظر الدعوى أن -1
 . )2( كل منهما واليةبعدم  يننهائي ينصدور حكم -2

  متناقض األحكا :الفرع الثالث

صور التنازع حول  من ةالثالث ةالصور وهضائية األحكام القتناقض 
يجابي بين جهتين قضائيتين الستمرار التنازع اإل ةمتوقع ةوهو نتيج ، االختصاص

طابق الحكمين ت ةا في حالمّأ ،ال يمكن الجمع بينهما ينمختلفتين بصدور حكم
الحكم عمال إ دئذويمكن عنمنعدماً،  أصبحالتناقض  فإن  ،الجمع بينهما وإمكانية

  . )3(اآلخر ل الحكم امإهالصادر من الجهة المختصة و

 أقسامالقسم الثالث من  ،تناقض األحكام اعتبار احرالشُ ضبع رأىوفيما    
حكام أصدور بيجابي حول االختصاص كونها تختلف عن التنازع اإل زعالتنا

ألحكام لما يترتب على صدور ا ؛ يجابيالتنازع اإلورة واختالفها عن ص ،ةمتناقض
 هصور منورة يجابي و صالتنازع اإل ضمن داخلة همبعض اعتبرها فقد  آثار،من 

  . )4(ه في حين يفضلم  إذاستمرار التنازع ا آثارمن  اًثرأباعتبارها 

  :)5(يلي األحكام ما ض فيويشترط لحدوث التناق 

 كل فيخرج ،ن يكون الحكمان صادرين في حدود االختصاص القضائيأ  -1
 .مل الوالئيقرار عن الع

حدهما في أن يكون الحكمان صادرين بموضوع الدعوى فال يكون أ  -2
 ة.الخصوم إنهاءفي  واآلخرموضوع الدعوى 

 .حصول التناقض بين الحكمين بحيث ال يمكن الجمع بينهما -3
 .)1(نعلطقابالً ل هماحدأال يكون أو ى،في الدعو يننهائي ينصدور حكم -4

                                      
 .482ص عبد المنعم عبد العظيم : نظام القضاء في المملكة ، مرجع سابق ، ) جيرة ، 1(
 .483ص سابق ، المرجع ال )2(
 .105مرجع سابق ، ص ،  تنازع االختصاص القضائي: عنقري، عبدالرحمن محمدانظر ال) 3(
 .141سابق ، ص المرجع ال )4(
 .105سابق ، ص المرجع ال) 5(



� �102

قيام  فىحدهما قد نفد انتأكان  فإذا ذ،حدهما قد نفأو أال يكون الحكمان "أ -5
 .)2("وال يقبل طلب حل التنازع بينهما ، التنازع بين الحكمين

خر آحد الحكمين وصدور حكم أتنفيذ  فإن ه،غير مجمع علي األخير طالشر وهذا
 نظاماً ةيفض بالطرق المقرر أنيجب بينهما، والذي  التناقض، لم يلغ عارضهي

  سبيله في التنفيذ.خذ الحكم الصحيح أوي تنفيذه بدأ يذلاالحكم السابق  فيبطل

 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                          
 .490-489ص عبد المنعم عبد العظيم : نظام القضاء في المملكة ، مرجع سابق ، ) جيرة ، 1(
 .55ص  ، مرجع سابق،ضوء القضاء والفقهقواعد االختصاص القضائي في : ) الشواربي ، عبدالحميد2(
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، وذلك اإيجابي ا، إمّا أن يكون تنازعنارئيس ناتنازع االختصاص نوع

بنظر الدعوى والتمسك باالختصاص بها والحكم ضائية عندما تتصدى كل جهة ق
، ويكون عندما تتخلى كل جهة قضائية عن نظر اسلبي ايكون تنازعأن وإمّا فيها، 

الدعوى لعدم االختصاص بها، وهناك من يقصر مصطلح التنازع على التنازع 
  .  )1(اإليجابي ويطلق مصطلح التدافع على التنازع السلبي

وكما هو معلوم؛ فإنّ مسائل االختصاص القضائي من أدق أبواب القضاء، 
راً لقيام المنظِّم في المملكة العربية السعودية في سنّ األنظمة التي تحدد ونظ

نّ إاختصاص كل جهة قضائية بالفصل في أقضية معينة دون غيرها، وحيث 
كما أنّ تفسير األنظمة وتكييف الوقائع من قبل الجهات  ،الوقائع المختلفة متداخلة

التقديرية لتلك الجهات، األمر الذي  القضائية يخضع لالجتهاد القضائي وفق السلطة
ينشأ معه تنازع االختصاص بشقيه اإليجابي والسلبي بين المحاكم التجارية وغيرها 

  من الجهات القضائية أو شبه القضائية األخرى.
وقد يحدث التنازع في االختصاص بين جهتي القضاء المختلفة؛ ويسمى 

ة القضائية نفسها؛ فيكون تنازع تنازع االختصاص الوالئي، وقد يكون داخل الجه
في االختصاص القضائي، كما قد ينشأ كذلك تنازع في االختصاص المكاني، 

  :ةاآلتي من خالل الفروعويمكن توضيح ذلك 
  

  ول: تنازع االختصاص الوالئياأل الفرع
أسند المنظِّم في المملكة العربية السعودية ، الفصل فيما قد يقع من تنازع 

لجنة الفصل في تنازع ( ئي إلى لجنة مختصة بذلك تسمى لالختصاص الوال
 السابعة والعشرين في المجلس األعلى للقضاء، حيث جاء في المادة ) االختصاص

من نظام القضاء ما نصه: "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى 
رى لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخ المحاكم الخاضعة

 م تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتالمنازعات ول تختص بالفصل في بعض
المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع  كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة

اللجنة من ثالثة أعضاء،  االختصاص في المجلس األعلى للقضاء، وتؤلف هذه
ظالم أو الم عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان

 وعضو –حسب األحوال  –الجهة األخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة 
من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس األعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس 

                                      
) الزغيبي، إبراهيم بن صالح ، " مجلة العدل "، تنازع وتدافع االختصاص، العدد العاشر، السنة الثالثة ، 1(

  .141-140هـ ، وزارة العدل بالمملكة، مجلة علمية محكمة فصلية ، ص1422ربيع اآلخر، 



� �104

لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في  ويكون رئيساً
ما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة نهائيين متناقضين، أحده شأن تنفيذ حكمين

   .محاكم ديوان المظالم أو الجهة األخرى" لهذا النظام واآلخر من إحدى
؛ آلية الفصل في تنازع االختصاص الوالئي، حيث )1(ذاته كما وضّح النظام

-يرفع الطلب في األحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء 
 –صحيفة تقدم إلى األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء تتضمن ب -سالفة الذكر 

العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم  عالوة على البيانات
كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي  بياناً –وموضوع الطلب 

وعلى الطالب أن يودع مع حكمين نهائيين متناقضين.  أو النزاع الذي نشأ في شأن
الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه، ويعين  هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد

أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها  رئيس لجنة الفصل في تنازع االختصاص أحد
الصحيفة مع تكليفهم بالحضور  للمرافعة، وعلى األمانة إعالم الخصوم بصورة من

تعرض على رئيس  د لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوىفي الجلسة التي تحد
، ويترتب على رفع )2(اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها

وقف السير في الدعوى المقدم في  -المشار إليها آنفاً -الطلب إلى لجنة الفصل 
ل في قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفص شأنها الطلب. وإذا

. )3(تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما تنازع االختصاص أن يأمر بوقف
لجنة الفصل في تنازع االختصاص باألغلبية، ويكون غير قابل  ويصدر قرار

  .)4(لالعتراض

  النوعي  الثاني: تنازع االختصاص  الفرع

داخل أيضاً فقد ينشأ  ،كما قد ينشأ تنازع االختصاص بين جهتي القضاء
جاء في المادة الثامنة والسبعين  ، وقد عالج المنظّم ذلك؛ حيثة القضائية نفسهاالجه

من نظام المرافعات الشرعية ما نصّه: "مع مراعاة المادة (الثامنة والسبعين بعد 
، يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب )5(المائة) من هذا النظام

  المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك".الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى 

                                      
 ) نظام القضاء.1(
  القضاء. من نظام 28) المادة رقم 2(
 من نظام القضاء. 29) المادة رقم 3(
 من نظام القضاء. 30) المادة رقم 4(

نصت المادة الثامنة والسبعون بعد المائة على اآلتي:" ال يجوز االعتراض على األحكام التي تصدر قبل  )5(
ادر في الفصل في الدعوى وال تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إال مع االعتراض على الحكم الص

الموضوع، ويجوز االعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى األحكام الوقتية والمستعجلة واألحكام 
القابلة للتنفيذ الجبري واألحكام الصادرة بعدم االختصاص قبل الحكم في الموضوع. كما ال يترتب على 

 يذ الجبري وقف تنفيذها".االعتراض على األحكام الوقتية والمستعجلة واألحكام القابلة للتنف
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وقد شرحت الالئحة التنفيذية هذا التنازع وقررت أنه "إذا رفعت القضية 
  للدائرة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها لألحوال اآلتية:

إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها الوالئي بنظر القضية فتحكم بذلك، وفي  - أ
ه وفقا للمادة السابعة والعشرين من حال التنازع في االختصاص فيفصل في

  .-سالفة الذكر –نظام القضاء 
إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص  - ب

سواء في المحكمة نفسها أم في –دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر 
 –فتحكم بعدم االختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية  –محكمة أخرى 

فتحيلها  –دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة االستئناف  بمضي المدة
إلى المحكمة أو الدائرة المختصة وإذا رأت األخيرة عدم اختصاصها فتحكم 
بذلك وبعد اكتسابه القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون 

  ملزماً.
اختصاص دائرة إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها بنظر القضية وأنها من  -ج

فعلى من ،أخرى في المحكمة نفسها ومماثلة لها في االختصاص النوعي 
فإن عادت إليها ثانياً  ،أحيلت إليه أوالً أن يبعثها بكتاب إلى الدائرة المختصة

ولم تقتنع حكمت بعدم اختصاصها، ورفعته وجوباً إلى محكمة االستئناف؛ 
 للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزماً.

حصل التدافع في االختصاص بين دائرتين في محكمة االستئناف  إذا - د
–أو في المحكمة العليا فيفصل فيه رئيس المحكمة بحسب األحوال 

 وما يقرره يكون ملزماً.
إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فترفع األوراق إلى المحكمة  -هـ

 العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزماً".

 الثالث: تنازع االختصاص المكاني: الفرع

تساع الرقعة الجغرافية للمملكة العربية السعودية وانتشار المدن نظراً ال
الحضارية فيها وتباعد األمكنة داخل المدينة الواحدة، وتنوع األنشطة التجارية في 

وفي إطار حرص  - وهللا الحمد -قتصادية التي تشهدها المملكة ظل النهضة اال
في المملكة على التيسير على المتقاضين وتوفير وقتهم وجهدهم، فقد أنشئت المنظَّم 

وقد يكون هناك أكثر من جهة قضائية داخل  ،محاكم في جميع مناطق المملكة
، )1(حيث قضت المادة الثامنة عشرة من نظام القضاء،المدينة أو المحافظة الواحدة 

                                                                                                          
  
 هـ .19/9/1428وتاريخ  78) نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1(
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حافظات والمراكز بحسب المناطق والم "تنشأ محاكم الدرجة األولى في بأن
وبالتالي يجوز إنشاء أكثر من محكمة تجارية واحدة في المحافظة ذاتها،  .الحاجة"

وعندها ينشأ تنازع في االختصاص المكاني بين تلك المحاكم، وبناء على ذلك؛ فقد 
عدّ المنظَّم المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقاً مكانيا للمحكمة التي هي فيها، 

د تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس األعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وعن
وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم 
يقرر المجلس األعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها. وعند 

تحال الدعوى إلى المحكمة  -سلباً إيجاباً أو  -التنازع على االختصاص المكاني 
  .)1(العليا للفصل في ذلك

  
  

  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                      
 من نظام المرافعات الشرعية. 40) المادة رقم 1(
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تطبق المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية قواعد وأحكام نظـام  
ـ 22/1/1435فـي   1المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/  هـ

إضافة إلـى األنظمـة القضـائية ذات    ، )1(أحكام الشريعة اإلسالمية المتوافق  مع
وتـاريخ   32لمحكمة التجارية الصادر بـاألمر الملكـي رقـم    العالقة مثل نظام ا

  هـ.15/1/1350
والوسيلة األساسـية   وصيانتها، وقد جاءت الشريعة اإلسالمية بحفظ الحقوق

مقرر شرعاً ينسبه المخبر  ق"إخبار مقبول بح يراد بهاالتي والدعوى هي  يتهالحما
 يشترط في الدعوى. و)2(في حكمه"من إلى نفسه على خصم لدى قاض مختص أو 

ويقصد به أن تكون الدعوى والدفع من صاحب الحـق أو   ،الصفة القضائية شرط
المنفعة في الطلـب للمـدعي أو   "وشرط المصلحة والمراد بها  ، )3(من يقوم مقامه

به وكذا كل دفاع يثيـره  ب نفع أو دفع ضر عن الحق المدعى المدعى عليه من جل
  .)4(المدعى عليه" 

  يمكن إيجازها وإجمالها على النحو اآلتي:   )5(وللدعوى شروط
 أن تكون الدعوى من صاحب الحق أو نائبه وهذا هو شرط الصفة.  .1
 والبد أنّ ر،من طلب نفع أو دفع ض ،يعدأن يكون في الدعوى مصلحة للم .2

المطالبة إال  دتكون مشروعة ومحمية بوساطة القضاء وموجودة وحالة عن
 يلة.  حقيقة اليستثنى وأن تكون الزمة وحما 

 وأن يكون طرفا النزاع أهالً للخصومة.  .3
 وأن تكون الدعوى عند ذي والية مختص من اإلمام أو نوابه إال بالتحكيم.  .4
 أن تكون الدعوى بحضور الخصمين وهو األصل عدا الحكم على الغائب.  .5
6. دعيأن تكون الدعوى محررة معلومة الم، والمدعى به ،دعى عليهوالم، 

 طلب فيها صراحة. ال ومحدداً
وأن تكون الواقعة المدعى بها ممكنة الوقوع وغير متناقضة مع ما سبق  .7

وال تسمع الدعوى إذا لم تنفك عما  ،صدوره من الخصم ومن في حكمه
 يكذبها. 

                                      
نصت المادة األولى من نظام المرافعات الشرعية على أنه "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها  )1(

مية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ،وما يصدره ولي األمر من أنظمة ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسال
 الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام".

 . 30، ص1) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف، مرجع سابق، ج2(
 .34، ص1سابق، جالمرجع ال) 3(
 . 36، ص1ق ، جسابالمرجع ال) 4(
 . 57-56-55، ص1سابق ، جالمرجع ال) 5(
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 ؛)1(وجواب الدعوى "قول يأتي به المدعى عليه للرد على دعوى المـدعي" 
  على النحو اآلتي:  وبيانها  )2(لجواب الدعوى اكما أن هناك شروط

 أن يتقدمه دعوى صحيحة.  .1
 . اًيحرأن يكون الجواب ص .2
ى عليه على أن يكون الجواب مالقياً للدعوى ومطابقاً لها "بأن يجيب المدع .3

 . )3(ويجيب على غيرها" هاالدعوى نفسها فال يدع
دعوى كلهـا  والمراد بمطابقة الجواب للدعوى "أن يجيب المدعى عليه على ال

فال يكفي إنكار الجملة فـي دعـوى    ،شيئاً منها دون جواب بات فال يدعبنفي أو إث
  .)4(معدود"

  ه:  بما نصّ) 5() من نظام المرافعات الشرعية41وقد نصت المادة (
ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع " .1

 لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.
  يفة الدعوى البيانات اآلتية :ويجب أن تشمل صح

االسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته،   .أ 
ومكان عمله، واالسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، 

 ومكان إقامته ومكان عمله.
 االسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، .ب 

ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان 
 إقامة كان له.

 تاريخ تقديم الصحيفة . .ج 
 المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. .د 

في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له  ،مكان إقامة مختار للمدعي  .هـ
 مكان إقامة فيها.

 عي، وأسانيده.موضوع الدعوى، وما يطلبه المد  و.
ويكتفى بالنسبة إلى األجهزة الحكومية في الفقرات (أ ، ب ، هـ) من هـذه  
المادة بذكر االسم والمقر ، وللمجلس األعلى للقضاء عند االقتضاء إضافة ما يلزم 

  من وسائل وبيانات أخرى.
  ."ال يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات ال رابط بينها .2

وبالتالي سلطة القاضـي فـي   ،لمدعي في رفعها وقبول الدعوى يعني حق ا
فقد يقبل الدعوى من  ،لطلبات المدعيوال يعني بالضرورة إجابة القاضي  ،نظرها

                                      
 .58، ص1) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف، مرجع سابق ، ج1(
 . 58، ص1سابق ، جالمرجع ال) 2(
 . 59، ص1سابق ، جالمرجع ال) 3(
 .59، ص1سابق ، جالمرجع ال) 4(
 هـ.22/1/1435وتاريخ  1رقم م/ ) نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي5(
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وقد يرفض الدعوى بعـد   ،حيث المبدأ. وينظرها ويحكم له بطلباته كلها أو بعضها
 اأن للدعوى شروط ،ويفهم من ذلك .يدعيه ماالنظر فيها لعدم ثبوت حق المدعي في

ويكون حينئذ قد صـرف  ،يجب توافرها وإال كان على القاضي ردها قبل نظرها 
ومنها مـا هـو سـلبي     ،النظر عن الدعوى. وشروط الدعوى منها ما هو إيجابي

أمـا  ،فهي المصلحة والصفة  ،فالشروط اإليجابية وهي التي يتعين توافرها وتحققها
اق على التحكـيم وسـابقة   االتف وهي،لف ختفهي التي يجب أن ت ،لشروط السلبيةا

  .)1(وفوات ميعاد رفعها في الدعوى الفصل
صـفة  قـد تكـون   الصفة و ،وترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة

وهي المستمدة من الحق الموضوعي المدعى به وتكون لصاحب الحق  ،موضوعية
وصفة إجرائية وهي صالحية الشخص لممارسة اإلجراءات بشكل صحيح أ ،نفسه

  .  )2(ثلهمكما ثبتت لم ،وقانوناً وتثبت لصاحب الحق نفسه ومقبول شرعاً
أما المصلحة فقد نصت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية على مـا  

  :  يلي
ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة،   .1

ع ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدف
 ضرر محدق أو االستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه.

إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها  .2
  الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

3(منـاط الـدعوى   فهـي  ،يقرر قاعدة ال دعوى بغير مصلحة وهذا نص( 
 المصـلحة المـراد ب و ،ل نظر الدعوىالبد من التحقق من توافره قب أولي شرطٌو

، كمـا تقبـل المصـلحة    "كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر" القائمة والمشروعة 
ستيثاق لحق يخشى المحتملة كذلك؛ إذا كان غرض المدعي دفع ضرر محدق أو اال

  . )4(زوال دليله عند النزاع فيه
 ،المختصـة كيفية رفع الدعوى للمحكمة  -سالفة الذكر -) 41( بينت المادة

بأن تكون مكتوبة في صحيفة تسلم للموظف المختص وتكون من أصـل وصـور   
مل الصحيفة على البيانات الواردة تفصيالً فـي  تويجب أن تش ،بعدد المدعى عليهم

                                      
 .219دويدار، طلعت محمد: الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية، مرجع سابق ، ص )1(
 .253، 252سابق ، صالمرجع ال )2(
هــ)،  1366، 1المنعم: نظريه المصلحة في الدعوى (مكتبة عبداهللا وهبه، القـاهرة، ط  ) الشرقاوي، عبد3(

 .5ص
  ، والتي جاء فيها:التنفيذية تهاالئحو نظام المرافعات الشرعيةن الثالثة م) المادة 4(
تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع أو دفع ضرر ، وترد ماال مصلحة فيه، سواء أكان  3/1

  الطلب أصلياً أم عارضاً.
  وقوعه.يقبل الطلب إذا كان غرض صاحبه منه دفع ضرر محدق تدل القرائن المعتبرة على قرب  3/2
يقبل الطلب باالستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم اآلخـر، ومـن    3/3

  ذلك؛  طلب المعاينة إلثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، وتكون ذلك وفقاً ألحكام القضاء المستعجل.
 كيدية، كالشاهد والخبير ونحوهما.للدائرة تعزير كل من ثبت تواطؤه في الدعوى الصورية أو ال 3/4
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 ويجب على "الكاتب المختص أن يقيد الدعوى في يوم تقديم الصحيفة .المادة نفسها
تـاريخ   -ر المدعي أو من يمثلـه  بحضو -في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت 

الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة ، وصورها. وعليه في اليـوم التـالي   
بحسـب   -على األكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي 

  .)1("لتبليغها ورد األصل إلى إدارة المحكمة –األحوال 
صورة صـحيفة  بتسليم  –وال بحسب األح –كما يقوم "المحضر أو المدعي 

الدعوى إلى المدعى عليه خالل خمسة عشر يوماً على األكثر من تسليمها إليه، إال 
إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم 

  . )2"(التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور
أربعة أيام علـى  بلحضور أمام المحاكم التجارية موعد ا ،)3(النظام وقد حدد

وتطبق مدة األيام األربعة علـى القضـايا    ،األقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى
ـ   التجارية إذا نظرت أمام المحكمة العامة  صفي المحافظة أو المركز ويجـوز نق

الموعد عند الضرورة إلى أربع وعشرين ساعة شريطة أن يحصل التبليغ للخصم 
وأن يكون بإمكانه أن يصل للمحكمـة فـي الموعـد     ،سه في حالة نقص الموعدنف

  المحدد.  
والمـراد   )4(بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوىيكون نقص الموعد و

ما يحدده القاضي أو أعوانه للخصم من وقت لنظـر  "بموعد الحضور للجلسة هو 
  .  )5("خصومته

المـدعى عليـه فـي جميـع     على  ،وقد أوجبت المادة الخامسة واألربعون
أن يـودع لـدى     -عدا المستعجلة أو التي أنقص موعد الحضور فيها –الدعاوى 
لنظر الدعوى بيوم واحد علـى األقـل   ذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة المحكمة م

أمام المحاكم التجارية وأمام الدوائر التجارية إذا نظرت أمام المحاكم العامـة فـي   
  لمركز.  المحافظة أو ا

ال يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر فـي المـادة   وجدير بالذكر، أنه 
 ،أو عدم مراعاة موعد الحضور بطالن صحيفة الـدعوى  -سالفة الذكر  –) 43(

، )6(وجه إليه التبليغ في التأجيل السـتكمال الموعـد  موذلك من غير إخالل بحق ال
نّ الدفع ببطالن صـحيفة الـدعوى،   كما أ، )7(تحققت الغاية من اإلجراء  مادامت

                                      
 من نظام المرافعات الشرعية.  42) المادة 1(
 من نظام المرافعات الشرعية.  43) المادة 2(
 من نظام المرافعات الشرعية. 44) المادة 3(
  نظام المرافعات الشرعية.  44) المادة 4(
 .239، ص1) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف، مرجع سابق ، ج5(
  ، من نظام المرافعات الشرعية.46) المادة 6(
 من نظام المرافعات الشرعية. 5المادة ) 7(
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يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإال سقط الحق 
  .)1(فيه

عات الشرعية لم يتشدد في مسـألة  ومما تجدر اإلشارة إليه أن نظام المراف
ـ  حيث جاء فيـه أنـه   ،المكاني المحكمة التجارية اختصاص  دعي إذا "حضـر الم

ولـو كانـت الـدعوى خـارج      -أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما ليه دعى عوالم
وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال  -اختصاصها المكاني 

 بها، النوعي شريطة اختصاص المحكمة )2(وإال حددت لها جلسة أخرى" ،إن أمكن
ـ كما أن النظام تساهل أيضاً في شأن حضور الخصـوم وقـرر أنـه     ر إذا حض

الخصمان أمام المحكمة التجارية من تلقاء نفسيهما من دون موعد أو كـان لهمـا   
، فعلى المحكمة أن وطلبا سماع خصومتهما،موعد وحضرا في غير الوقت المعين 

العامـة  تلبية للعدالة وتحقيقـاً للمصـلحة   كله وذلك  ،)3(تجيب هذا الطلب إن أمكن
ق من الضياع وتخفيـف العنـاء   في سرعة إنهاء الخصومة وحفظ الحقووالخاصة 

تقـديم مـذكرة    -حينئذ  -يلزم المدعى عليه  الوقدر المستطاع.  على الخصوم 
كما ال يعني تقديم الدعوى في صحيفة أو تقديم المدعى عليه مذكرة بدفاعه  ،بدفاعه

وذلك أن المرافعة تكون شـفوية فـي    ،وجوب رصد ما يقدمه الخصمان من ذلك
، فالعبرة بما يتم إثباته في )4(من ذلك ما له عالقة بالدعوى ويرصد ،الجلسة نفسها

    مجلس القضاء والحكم.
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 ، من نظام المرافعات الشرعية.75المادة ) 1(
  من نظام المرافعات الشرعية  47المادة  ) 2(
 نظام المرافعات الشرعية. من 48المادة ) 3(
  .256، ص1لكاشف، مرجع سابق ، ج) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : ا4(
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وسنة متبعة به تحفظ الحقوق وتصان من التعـدي   ،القضاء فريضة محكمة
حد التهـرب  ا هو دونه، وسلطانه نافذ ال يسع أوله هيبة وعلو منزلة على غيره مم

وال التخلف عنه وعلى من يدعي بحق أو لديه مظلمـة أن يغشـى مجلـس     ،منه
فإليه يؤتى الحكم ليقرر المقتضى ،القضاء عارضاً دعواه وبينته بين يدي القاضي 

  الشرعي والنظامي كيفما يكون.
وللمحاكمات أصول ثابتة وقواعد راسخة ومبادئ مسـتقرة حتـى يكـون    

بإجراءات خصومتهم تجنباً للهدر اإلجرائي في التقاضي الخصوم على علم ودراية 
  والمرافعات.

في المملكة بإجراءات التقاضـي أمـام المحـاكم     عتنى المنظماولذلك فقد 
التجارية وسن لها أحكاماً وضوابط جاء النص بها مفصالً في نظـام المرافعـات   

بأنفسهم أو ر الحضوالخصوم على  حيث أوجب النظام ،الشرعية والئحته التنفيذية
تعين كونـه  فإذا كان النائب وكيالً  ،من ينوب عنهم في اليوم المعين لنظر الدعوى

، ويكون التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو )1(من له حق التوكل حسب النظامم
المؤسسات الخاصة بوكالة شرعية من المفوّض بـذلك وفـق عقـد تأسيسـها أو     

    .)2(سجلها
ن يودع صورة مصدقة وأ ،رر حضوره عن موكلهويجب على الوكيل أن يق

وللمحكمـة أن تـرخص للوكيـل عنـد      ،دى الكاتب المختصل لته من وثيقة وكا
الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده على أال يتجاوز ذلك أول جلسـة  
للمرافعة ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضـرها بتوقيـع   

  .)3(وجوب اإليداع المشار إليه آنفاً على الوصي والولي والناظرالموكل ويسري 
في الجلسة  ينفهما لم  ،وما يقرره الوكيل في حضور موكله إقرار منه بذلك

ألن السكوت في معرض الحاجة بيان، فهو إقرار ضمني بموافقة الوكيـل   ؛نفسها
أو قبـول   ،الصلح أو ،أو التنازل ،وليس للوكيل اإلقرار بالحق المدعى بهلوكيله، 

كليـاً أو   –أو التنازل عن الحكم  ،أو ترك الخصومة ،أوردها ،أو توجيهها ،اليمين
أو ترك الرهن مـع   ،أو رفع الحجر ،أو عن طريق من طرق الطعن فيه –جزئياً 

ما لم  ،أو رده ،أو اختيار الخبير ،القاضي أو ردّ ر،بالتزوي دعاءأو اال ،بقاء الدين
مزيـد  ، وذلـك  )4(تفويضاً خاصاً بذلك في الوكالة من موكلـه  يكن الوكيل مفوضاً

حرص من المنظم وضمانة لصاحب الحق من سوء تصرف الوكيل أو تفريطه في 
وال يحول اعتزال حقه وليكون الموكل على بصيرة فيما عزم عليه دون غبن منه، 

                                      
 من نظام المرافعات الشرعية.  49) المادة 1(
 من نظام المرافعات الشرعية. 49من الالئحة التنفيذية للمادة رقم  2) الفقرة 2(
 من نظام المرافعات الشرعية.  50) المادة 3(
 من نظام المرافعات الشرعية.  51) المادة 4(
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الموكـل   أبلغ إذاإال  ،اإلجراءات رعزله بغير موافقة المحكمة دون سيالوكيل أو 
وللمحكمة حق طلـب   )1(خصمه بتعيين وكيل آخر بعزمه أو مباشرة الدعوى بنفسه

ت مـن وكيلـه بقصـد    الاهالموكل نفسه إلتمام المرافعة إذا ظهر لها كثرة االستم
  عاً للهدر اإلجرائي.حفظاً لحقوق الخصم ومن )2(المماطلة
و أحد العاملين دعاء العام أعضو هيئة التحقيق واالل وال يجوز للقاضي وال 

ويجـوز لهـم ذلـك عـن      ،في المحاكم أن يكون وكيالً عن الخصوم في الدعوى
، فقد منع النظام ذلك )3(ومن كان تحت واليتهم شرعاً وفروعهمأزواجهم وأصولهم 

    لوظيفته حفاظاً على حياد القضاء وحيدته. يكيال يتهم أحد منهم أو يحاب
دعوى ولم يتقدم بعـذر تقبلـه   إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الو"

المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيهـا بحسـب   
األحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليـه، فـإن   

وال تسمع بعـد   ،غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى
، تحقيقاً لجدية المرافعـات واحترامـاً لهيبـة    )4(حكمة العليا"ذلك إال بقرار من الم

و"إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التـي غـاب عنهـا    القضاء وعدم ازدرائه. 
المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضـوعها إذا  

يعـد  كانت صالحة للحكم فيها، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكـم فيهـا، و  
، فالنظام حفظ الحقوق لجميع أطـراف الـدعوى   )5(حكمها في حق المدعي غيابياً"

  .دون تمييز
إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة األولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله و"

في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة الحقة يبلغ بهـا المـدعى   
ر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذ

وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً، وإذا 
تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو 
أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظـر الـدعوى ولـم    

ثم غاب، فـتحكم المحكمـة فـي    ،حضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ي
الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا، وإذا لم يحضـر المـدعى   
عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار فـي المملكـة بعـد    

وفقاً لما ورد في الفقرة بالطرق اإلدارية المتبعة إلعالنه بالطريقة المناسبة، إعالنه 
(ط) من المادة (السابعة عشرة) من نظام المرافعات الشرعية، فتحكم المحكمة في 

  .)6(الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً "

                                      
 افعات الشرعية. من نظام المر 52) المادة 1(
 من نظام المرافعات الشرعية. 53) المادة 2(
 من نظام المرافعات الشرعية. 54) المادة 3(
 .من نظام المرافعات الشرعية 55) المادة 4(
 .من نظام المرافعات الشرعية 56) المادة 5(
 .من نظام المرافعات الشرعية 57) المادة 6(
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موعد الحضور أمـام المحـاكم    كما سبق اإلشارة إليه، )1(النظام وقد حدد
وتطبق مدة األيام  ،ليغ صحيفة الدعوىأربعة أيام على األقل من تاريخ تببالتجارية 

األربعة على القضايا التجارية إذا نظرت أمام المحكمة العامة فـي المحافظـة أو   
الموعد عند الضرورة إلى أربع وعشرين ساعة شـريطة أن   صالمركز ويجوز نق

وأن يكون بإمكانـه أن يصـل    ،يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد
  وعد المحدد.  للمحكمة في الم

أما تحديد مكان المحكمة التجارية المعنية بنظر الدعوى التجارية، فقد سبق 
بيان ذلك بالتفصيل في معرض الحديث عن االختصاص المحلي للمحاكم التجارية 
السعودية وتحديداً في ثنايا المطلب الثالث من المبحث الثاني من مباحـث الفصـل   

  ه منعاً للتكرار.الثالث من هذه الرسالة ونحيل إلي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4	
 א:)�?�א	,

                                      
 رعية.من نظام المرافعات الش 44) المادة 1(
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إن الغاية من اللجوء للقضاء هو الفصل في الخصومات الناشئة بين 
المتخاصمين، وسبيل ذلك يتحقق من خالل صدور حكم ملزم من المحكمة 

  . المختصة في الخصومة المطروحة أمامها فاصالً فيها
  خالل العرض التالي: ويمكن توضيح ذلك من

  
  الفرع األول: تعريف الحكم القضائي:

مصدر الفعل الثالثي حكَم يحكم حكماً فهو هو : الحكم معنى الحكم في اللغة
حاكم، وجمعه أحكام وله في اللغة معان عدة، وأقربها للمراد والمقصود في هذا 

βÎ)� ©!$# öΝ¨ السياق: القضاء، قال تعالى: ä.ã� ãΒ ù'tƒ βr& (#ρ –Š xσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) $ yγÎ= ÷δ r& # sŒ Î) uρ 

Ο çF ôϑ s3 ym t÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# βr& (#θ ßϑ ä3 øtrB ÉΑô‰ yè ø9$$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $ −ΚÏè ÏΡ / ä3 Ýà Ïè tƒ ÿÏµ Î/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $ Jè‹Ïÿxœ 

# Z��ÅÁ t/ ∩∈∇∪ �)1(والحكم في اآلية الكريمة بمعنى القضاء ،)ومن معانيه  أيضاً )2 ،

وقد سبق ذكر الحكم في اللغة في سياقه سابقاً عند تعريف المحكمة العلم والفقه، 
  التجارية ونحيل إليه منعا للتكرار.

  
: للحكم عدة عناصر أساسية مكونة بمجموعها لمفهوم الحكم الحكم في االصطالح 

القضائي، وجاءت مجملة في عبارات فقهاء الشريعة اإلسالمية في معرض بيان 
  ما يلي: )3(م في باب القضاء، وأهم هذه العناصرالمعنى االصطالحي للحك

 أنّ الحكم القضائي قول. -1
 أنّ الحكم القضائي يصدر من والية عامة وهو القاضي. -2
 أنّ الحكم القضائي يفصل في النزاعات بين المتخاصمين. -3
 أنّ الحكم القضائي ملزم. -4
 أنّ الحكم القضائي مبني على أحكام الشريعة اإلسالمية. -5
ولة جمع تلك العناصر، يمكن الخروج بتعريف اصطالحي للحكم وبمحا 

  القضائي وذلك كما يلي :

                                      
 .58) سورة النساء ، أية رقم 1(
 .951، ص  2، ج مادة (حكم) ،، مرجع سابقلسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم: نظر ا) 2(
هـ، ص 1435، 2د.ن، الرياض ، ط،(الخليفة، ماجد بن سليمان: تيسير إجراءات التقاضي والتنفيذ ) 3(

165 .( 
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هو "قول أو فعل القاضي، المعتبر شرعاً والملزم إمضاء، الصادر فصالً 
. كما عرف الحكم بأنه "ما صدر من القاضي فصالً )1(لنزاع بين المتخاصمين"

  .)2(لنزاع بين متخاصمين على جهة اإللزام"
   

  نى الحكم في القانون:مع
  :هما )3(تفق شراح القانون مع التعريف الشرعي في أمرينا

 إلزامية الحكم. -1
 فصله للنزاع بين المتخاصمين. -2
حيث يمكن تعريف الحكم من الناحية القانونية على أنه: "القرار الصادر  

من محكمة مشكلة تشكيالً صحيحاً في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المرافعات، 
واء أكان صادراً في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة س

  .)4(عنه"
  

  هشروطو الحكم القضائيأركان الفرع الثاني: 
الحكم هو: "القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيالً صحيحاً ومختصة في 

ومن قواعد المرافعات سواء أكان صـادراً فـي موضـوع     ،فعت إليهاخصومة ر
  .  )5(في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه" الخصومة أو

  ستخلص الفقه أركان الحكم القضائي وهي كالتالي:اومن هذا التعريف 
  : أن يصدر من محكمة تابعة لجهة قضائية.  الركن األول 
  : أن يصدر بموجب السلطة القضائية للمحكمة.  الركن الثاني 
  .)6(ة: أن يصدر في شكل مكتوب يتصف بالرسميالركن الثالث 

  :)7(ويشترط لصحة الحكم القضائي ونفاذه في موضوع الدعوى ما يلي 
 أن يكون من ذي والية مختص. -1
 أال يكون القاضي ممنوعاً عن الحكم. -2
 أال يسبقه حكم في الواقعة. -3
نتفائها على طرق الحكم اأن يكون الحكم مبنياً في ثبوت الواقعة أو  -4

 الشرعية المستوفية لما يجب لها. 

                                      
وكذلك عمر ، ، 166مرجع سابق ،ص إجراءات التقاضي والتنفيذ،نظر الخليفة، ماجد بن سليمان: تيسير ا) 1(

(منشأة المعارف ، سماعيل : أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية السعودية ، إنبيل 
 .)448ص م ، 1993اإلسكندرية ، 

 .117، ص2ج مرجع سابق، الكاشف ،آل خنين ، عبداهللا بن محمد : ) 2(
 .167- 166مرجع سابق ،ص ماجد بن سليمان: تيسير إجراءات التقاضي والتنفيذ،الخليفة، ) 3(
 . 751، ص  مرجع سابق ،) أبو الوفاء ، أحمد: المرافعات المدنية والتجارية 4(
 )34م، ص1989، 6) أبو الوفا، أحمد: نظرية األحكام في قانون المرافعات (منشأة المعارف، ط5(
 .34مرجع السابق، صال) 6(
 .118، ص 2ج مرجع سابق ، الكاشف ،آل خنين ، عبداهللا بن محمد : ) 7(
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 ستند إليه.اضي بالحكم الكلي الذي علم القا -5
 أن يكون الحكم بعد دعوى وخصومة صحيحة. -6
 أن يكون الحكم مالقياً للدعوى والطلب فيها. -7
 أن يكون الحكم مسبباً. -8
 أن يكون الحكم بصيغة مشتملة على اإللزام والجزم والوضوح. -9

 أن يصدر الحكم علناً في مواجهة الخصوم. -10
 سالمته من موجبات النقض. -11
 ون الحكم نهائياً.أن يك -12

  
  )1(الفرع الثالث: أنواع األحكام القضائية

  تتنوع األحكام القضائية إلى أنواع عدة، ويمكن إجمال ما قيل في ذلك بما يلي:
  

  أوالً: الحكم االبتدائي والحكم النهائي:
ويكون  ، الحكم االبتدائي هو الحكم الذي تصدره محاكم الدرجة األولى 

  محكمة االستئناف. للطعن فيه لدى قابال
الحكم النهائي: هو الحكم القابل للتنفيذ لعدم إمكانية الطعن فيه بسبب  
  .)2(تحصنه

  :)3(ويكون الحكم نهائياً في الحاالت التالية
 األحكام المتعلقة بالدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس األعلى للقضاء. -1
ضى فيها بكل األحكام التي قنع بها أطراف الدعوى واألحكام التي ق -2

 الطلبات وقنع بها المحكوم عليه.
نقضت المدة المقررة لالعتراض عليها دون أن يعترض ااألحكام التى  -3

 صاحب الشأن.
 األحكام المصدقة من محكمة االستئناف. -4
 األحكام الصادرة من محكمة االستئناف. -5
القرار الصادر على بيت المال من القاضي المختص منفذاً لحكم نهائي  -6

 سابق.
  

  : الحكم الحضوري والحكم الغيابي:ثانياً
  :)4(يكون الحكم حضورياً إذا تحقق واحد من األمور التالية

                                      
 .173مرجع سابق ، صتيسير إجراءات التقاضي والتنفيذ ،  : نظر الخليفة ، ماجد سليمانا) 1(
 .173سابق ، صالمرجع ال )2(
المرافعات من نظام  192وكذلك الفقرة األولى من الالئحة التنفيذية للمادة ، 173سابق ، صالمرجع ال )3(

 هـ.1421الشرعية الصادر عام 
 .176ص ، سابقالمرجع ال )4(
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إذا كان المحكوم عليه قد تم تبليغه بالدعوى شخصياً أو تبليغ وكيله  ولو  -1
 غاب عن جميع الجلسات.

الجلسات ولو غاب عن  إحدىإذا كان المحكوم عليه أو وكيله قد حضر  -2
 الباقي.

ا كان المحكوم عليه أو وكيله قد أودع مذكرة الدفاع ولو غاب عن إذ -3
 باقي الجلسات.

  الحاالت المشار إليها آنفاً.من  أييكون الحكم غيابياً عند عدم تحقق بينما  
وثمرة التفريق بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي تتجلى من خالل طرق 

تراض على الحكم الحضوري االعتراض المقررة لكل منهما، فبينما يجوز االع
بطلب االستئناف خالل ثالثين يوماً من تسلم صورة الحكم أو التاريخ المحدد 
لتسلمه؛ يكون للمحكوم عليه غيابياً الحق في ذلك خالل ثالثين يوماً من إبالغه أو 
وكيله بالحكم لدى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، كما يحق له التماس إعادة 

  لحكم قد أصبح نهائياً.النظر إذا كان ا
  

  : الحكم الصحيح والحكم الباطل:ثالثاً
سالفة -ستجمع جميع شروط صحة الحكم القضائي ايكون الحكم صحيحاً إذا 

  ، أما إذا اختلت بعضها أو جميعاً كان الحكم باطالً.-الذكر
  :)1(والبطالن نوعان

 : يكون البطالن كلياً إذا  تعلق بالنظام العام.يالبطالن الكل
النظام يس لمصلحة ول ،: عند تعلقه بمصلحة أطراف الدعوىالبطالن الجزئي

    العام.
  :المنهية للخصومة )غير (  : األحكام المنهية للخصومة واألحكام الفرعيةرابعاً

األحكام المنهية للخصومة هي تلك األحكام المتعلقة بموضوع الدعوى والتي 
خصوم وقبل قفل باب المرافعة وتنتهي تفصل فيها بحكم قضائي بعد سماع أقوال ال

  الخصومة بها، 
واألحكام الفرعية: فهي األحكام التي يصدرها القاضي أثناء سير الدعوى 

  .)2(ت الخصوم وال تنتهي بها الخصومةابخصوص طلب
 ،التجاريةبتقديم صحيفتها إلى المحكمة التجارية  يبدأ تحريك الدعوىو

تسمع المحكمة  ومن ثمّ ،ويبلغ بالدعوى فيطلب خصمه ،ويتابع الخصم مسيرتها
عذر القاضي الخصوم: هل لهما أو ألحدهما الدعوى واإلجابة والدفوع والبيانات وي

في البينة أو طعن  حجة يريد إضافتها إلى دفوعه؟ وهل لهما أو ألحدهما مدفع
اته نيفيها؟ وعندئذ يحين إصدار الحكم بعد أن قدم كل طرف دفعه ودفاعه وب

وهو  ،باته الختامية وتهيأت القضية للحكم وأصبحت جاهزة لنطقه وإعالنهوطل

                                      
 .178 -  177ص، مرجع سابق  : تيسير إجراءات التقاضي والتنفيذ ،نظر الخليفة ، ماجد سليمانا )1(
 .178ص، سابق المرجع ال )2(
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فيقوم القاضي ،محصلة الفصل في الخصومة وتجاذب الخصمين للحق المدعى به 
بتأمل الدعوى واإلجابة ودفوع الخصمين وبياناتهما وما فيها من دفع أو طعن 

ب حكمه، ثم سبيالواقعة بالحكم الكلي الموضوعي وثم يوصف  ،ويمحص ذلك
  .)1(به للخصمين معاً يصدره معلناً

متى تمت المرافعـة  أنه " ،وقد جاء في المادة التاسعة والخمسين بعد المائة
في الدعوى، قضت المحكمة فيها فوراً، أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخـرى  

 وفيها تعجيلتحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم"، 
فـإذا رأى أن   ،الحكم أو تأجيله بحسب األحوال وسلطة القاضي التقديرية في ذلك

فإنه يتعين عليه المبادرة ، ستوفى وقدم كل طرف حجته وبياناتهاكالم الخصوم قد 
ويدل  ،ويحرم عليه تأخير ذلك ،تضحت وبان الحق فيهااإلى الحكم في القضية إذا 

عل في القضاء بين الزبير بـن العـوام   كما ف ،في قضائه �على ذلك سيرة النبي 
2(راجواألنصاري في ش( ةالحر)وكما يدل له قول عمر  ،)4(التي يسقون بها النخل )3

جعـل للمـدعي   ا"و�أبي موسى األشعري قاضيه في خطابه إلى  �بن الخطاب ا
 ،، وهو كتـاب مشـهور  اً ينتهي إليه فإن أحضر بينة وإال وجهت عليه القضاء"دأم

رحمه اهللا بقوله " هذا كتاب جليل تلقاه العلمـاء بـالقبول،    ليه ابن القيموقد علق ع
وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأملـه  

  .)5(والتفقه فيه"
وقد يظهر للقاضي تأجيل الحكم في القضية المطروحة أمامه لوجـود مـا   

 ومـن مسـوغات   ،والضـبط  ناقتمن اإل م استيفاء ما يجب لهاوعد ،يستدعي ذلك
خاصـة بـين   ،ورجاء الصلح بين أطرافهـا  دراستها تأجيل الحكم تأمل القضية و
وقد أجـازت   ،بهم مر القضاء وعنته فيحترز منهيتجنلاألقارب والجيران ونحوهم 

وال تكـون   ،المادة المشار إليها تأجيل الحكم إلى جلسة أخرى تحـددها المحكمـة  
  . )6(خصمين أو أحدهما وال قصيرة ال يمكن فيها إدراك الصلحطويلة تضر بال

أن يشـترك   وال يجوز ،وتكون المداولة في األحكام سرية عند تعدد القضاة
ستثناء عدم تحقق رأي األغلبية اب ،)7(الذين سمعوا المرافعة ةفي المداولة غير القضا

ها لترجيح تحد قضافيكلف رئيس المحكمة أ ،أو تشعبت اآلراء إلى أكثر من رأيين
س فيكلف رئيس المجل ،فإن تعذر ذلك ،أحد اآلراء حتى تتحصل األغلبية في الحكم

                                      
 . 127، ص2آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف، مرجع سابق ، جأنظر ) 1(
ألحمد بن علي بـن   فتح الباري، بشرح صحيح البخاري شراج: جمع شرج والمراد به هنا: سيل الماء ( )2(

 ). 5/36،  حجر العسقالني، إشراف : محب الدين الخطيب ، تعليق : عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز
 ) الحرة: موضع معروف بالمدينة، المرجع السابق. 3(
 2/832 كتاب الشرب والمساقاة ، باب سكر األنهار ، ) متفق عليه، أخرجه البخاري،4(
انظر: إعالم الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية، تحقيـق محمـد   ) 5(

 ). 68 –67، ص  1هـ، ج1411إبراهيم عبد السالم، ( دار الكتب العلمية، بيروت، 
 . 132-131، ص2لكاشف، مرجع سابق ، جآل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : ا )6(
 من نظام المرافعات الشرعية.  160) المادة 7(
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. وال يجوز للمحكمة أثنـاء المداولـة أن   )1(لهذا الشأناألعلى للقضاء أحد القضاة 
، تحقيقـاً للعدالـة   )2(تسمع توضيحات من أحد الخصوم إال بحضور الخصم اآلخر

قفل باب المرافعة واالنتهاء إلى الحكم في القضية يـتم   وبعد ومبدأ تكافؤ الفرص،
ثم يوقـع عليـه    ،ني عليهاتدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً باألسباب التي ب

   .)3(القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية
ن مبدأ العالنية من المبادئ القضائية المستقرة، وهو مبـدأ عـدلي   إوحيث 

خالله معاني العدل وسطوة الحق وحيدة القضاء، فقد جعل النظام  أصيل تتجلى من
ويجب  ،مع أسبابه هأو بتالوة منطوق ه،علنية بتالوة منطوقالنطق بالحكم في جلسة 

فـإذا حصـل   ،أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تالوة الحكم 
  .  )4(ن في الضبطألحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدو

إفهـام الخصـوم بطـرق     - بعد النطق بالحكم -كما "يجب على المحكمة 
ار ظَّاالعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام األولياء واألوصياء والنُ

إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون  -وممثلي األجهزة الحكومية ونحوهم 
واجب االستئناف أو التدقيق وأنهـا سـترفع    بأن الحكم -عنه أو بأقل مما طلبوا 

تصدر المحكمة ـ خـالل مـدة ال تتجـاوز     . "و)5("القضية إلى محكمة االستئناف
عشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ـ صكاً حاوياً لخالصة الدعوى، والجواب،  
والدفوع الصحيحة، وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها، وتحليف األيمـان، وأسـماء   

الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم، ووكالئهم، وأسـماء الشـهود،    القضاة
ظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، واسم المحكمة التي نُ

وأسباب الحكم ونصه، وتاريخ النطق به، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي ال 
القضاة الذين اشـتركوا فـي    تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو

كل حكم يجب أن يسجل في سجل األحكام، ما لم يقرر المجلـس األعلـى   والحكم.
يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة ال تتجاوز العشـرين  وللقضاء خالف ذلك.

   .  )6(يوماً"
يجـب أن   -الذي يكون التنفيذ بموجبه  - صك الحكموجدير باالعتبار أن 

يطلـب مـن جميـع    عد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التاليـة: ( بخاتم المحكمة ب يختم
الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل 

وال  ،)النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشـرطة 

                                      
 من نظام المرافعات الشرعية. 162) المادة 1(
 من نظام المرافعات الشرعية. 161) المادة 2(
 من نظام المرافعات الشرعية. 163) المادة 3(
 من نظام المرافعات الشرعية. 164) المادة 4(
 من نظام المرافعات الشرعية. 165) المادة 5(
 من نظام المرافعات الشرعية. 166) المادة 6(
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لك يجوز تزويد يسلم صك الحكم إال إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذ
  .)1(كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية"

بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء  - وتتولى "المحكمة
تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطـاء ماديـة بحتـة كتابيـة أو      -نفسها 

ة، ويوقعـه قاضـي (أو   ويجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم األصلي حسابية.
وإذا "رفضت )2("قضاة) المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية

فيكون االعتراض على ذلك مع االعتراض على الحكم نفسـه.   ،التصحيحالمحكمة 
فيجوز االعتراض عليه على استقالل بطـرق  ،أما القرار الذي يصدر بالتصحيح 

  .)3(االعتراض الجائزة"
الحكم غموض أو لبس،جاز للخصوم أن يطلبوا مـن   قع في منطوقوإذا "و

المعتادة لرفع  المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفة وفقاً لإلجراءات
بالتفسير على نسخة الحكم األصـلية، ويوقعهـا   .ويدون "الحكم الصادر )4("الدعوى

لتفسـير متممـاً   ويختمها قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرت الحكم. ويعـد ا 
للحكم األصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق 

  .)5("االعتراض
المـذكورة،   )6(الحكم في بعض الطلبات الموضوعيةوإذا "أغفلت المحكمة 

فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامهـا وفقـاً   
  .)7("الطلب، والحكم فيهلإلجراءات المعتادة لنظر هذا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
 من نظام المرافعات الشرعية. 168) المادة 1(
 من نظام المرافعات الشرعية. 171) المادة 2(
 من نظام المرافعات الشرعية. 172) المادة 3(
 من نظام المرافعات الشرعية. 173) المادة 4(
 من نظام المرافعات الشرعية. 174) المادة 5(
من نظام المرافعات  175الطلبات الموضوعية كما عرفتها الفقرة األولى من الالئحة التنفيذية للمادة رقم  )6(

الشرعية هي : الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق ويشمل ذلك ما إذا كان الطلب في 
 صحيفة الدعوى أو كان عارضاً.

 من نظام المرافعات الشرعية. 175) المادة 7(
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دعاء ثالثة وهي (األطراف والموضـوع والسـبب) وبهـا    إن عناصر اال
نطاق الخصومة، واألصل بقاء هذا النطاق منذ بداية الخصـومة   -مبدئياً  -يتحدد

حتى نهايتها إعماالً لمبدأ (ثبات النزاع) أو لمبدأ (ثبـات الطلـب) وقلمـا تسـير     
نه في الغالب يتطور هـذا النطـاق ليفصـل    إدئي، إذ الخصومة حسب نطاقها المب

القاضي في الدعوى بناء على النطاق النهائي للخصومة، وتطور نطاق الخصومة 
قد يكون بتطور عنصر األشخاص فيها (المدعي والمدعى عليه والتدخل واإلدخال) 

وقد يكون بتغيـر عنصـري    ،وهو ما يسمى باتساع النطاق الشخصي للخصومة
وهو ما يسمى باتساع  ة ،والسبب عن طريق ما يقدم من طلبات عارضالموضوع 

  .)1(النطاق الموضوعي للخصومة
ن المقصـود  إحيث  ، اإلدخال والتدخليتسع ب النطاق الشخصي للخصومةو

(إلحاق طرف ثالث بالدعوى بعد قيام الخصومة بأمر المحكمة من تلقـاء   اإلدخالب
 فيـراد بـه         التدخلأما  )2(تقتضي ذلك)نفسها أو بناء على طلب الخصم لمصلحة 

  .  )3(لحوق طرف ثالث بالدعوى بعد قيام الخصومة بطلبه حماية لمصلحته) (
والمعنـى   ةالكتـاب والسـن   ؛يدل على مشروعية الدخول فـي الـدعوى  و

والمعقول،  فمن الكتاب؛ عموم اآليات اآلمرة بإقامة العدل ومن ذلك قوله تعـالى:  
فـي   �ن عازب بومن السنة ما رواه البراء ، )4(مر بِالْعدِل واِإلحسانِ)(ِإن اللّه يْأ

ختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال: علي: أنا أحـق  اأنه قال: ف ،حمزة ةقصة ابن
 ،وقال زيد: ابنة أخـي  ،، وقال جعفر، ابنة عمي وخالتها تحتيعمي ةبها وهي ابن

  .  )5(بمنزلة األم )لخالتها: وقال الخالة  �فقضى بها النبي 
فدل ذلك على مشروعية دخول طرف ثالث في الدعوى بعـد رفعهـا، ألن   

كما تشمل دخول أحدهم بعـد   ،الواقعة في الحديث جاءت عامة تشمل دخولهم معا
قيام الدعوى،  ومن حيث المعنى والمعقول؛ فإن الدخول يحقق أهدافا في الـدعوى  

بضـرر   –على فرض صدوره  –حكم قه أثر الحومن ذلك تمكين الخصم الذي يل
وتخفيف العناء على القضاء والخصوم في تعدد األحكـام   ،عليه أن يدافع عن نفسه

                                      
) دويدار، طلعت محمد : الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية بالمملكـة العربيـة   1(

 .481السعودية، مرجع سابق، ص
 375، ص1) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق ، ج2(
 375، ص 1سابق ، جالمرجع ال )3(
 .90سورة النحل آية  )4(
(كتاب الصلح، باب كيفية يكتب هذا ما صالح فالن بن فالن وفالن بن فالن وان  2/960) أخرجه البخاري 5(

   .961هـ ، ص 1414، (د.ط) دار ابن كثير، 2أو نسبه) ج تهلم ينسبه إلى قبيل
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فكل  ،في قضية إجراءاتها واحدة ومنع تعارض األحكام فيها كون موضوعها واحد
  .)1(هذه مقاصد شرعية معتد بها تدل على مشروعية التدخل واإلدخال في الدعوى

  
  وذلك كما يلي:   ،)2(لى تدخل انضمامي وتدخل هجوميوينقسم التدخل إ

ويطلق عليه أيضا اسم التدخل التبعي أو التحفظي أو  :التدخل االنضمامي -1
إلى  منضماً بعد رفع الدعوى الدفاعي، ويراد منه تدخل أحد من الغير

جانب أحد الخصوم وتابعا له ليحفظ حقوقه عن طريق مساعدته في الدفاع 
الفعلي إذا ما خسر الدعوى، ومثال ذلك الدائن الذي  عنها نظرا لتأثره

يتدخل منضما إلى مدينه  في دعوى مرفوعة على األخير للمحافظة على 
نضمامي ال والمتدخل اال ،هحقوق هذا المدين التي تشكل الضمان العام لدائني

يغير من نطاق الخصومة فيما  يتعلق بالموضوع أو السبب ويقتصر فقط 
 راف. على عنصر األط

بعد  : ويراد منه تدخل شخص من الغيرالتدخل الهجومي أو االختصامي -2
للمطالبة بحق له أو  ،مختصماً طرفي الدعوى معاً –هجومياً – رفع الدعوى

  بمركز قانوني ذاتي مرتبط بالطلب األصلي للخصومة. 
ويكون ذلك من  ،ويقابل التدخل نوع آخر يطلق عليه اإلدخال أو االختصام

  :)3(يليخالل ما 
 اإلدخال أو االختصام بناء على طلب أحد الخصوم:  -1

ويشترط لصـحة  ، -آنفة الذكر –) من النظام 79وذلك كما جاء في المادة (
وأال يكـون   ،ذلك أن يكون اختصام الغير ممن يصح اختصامه عند رفع الـدعوى 

  .  بتداءافي الدعوى  هالمراد اختصامه ممن كان يجب دخول
لمصلحة العدالة أو إظهار  أمر المحكمة تحقيقاً االختصام بناء على -2

. وذلك يظهر الدور اإليجابي للقاضي في تسيير الخصومة التي لم )4(الحقيقة
، فللقاضي سلطة وإن كانت ال تزال ملكاً لهم، طالقات الخصومإتعد من 

  . )5(للمصلحة اختصام الغير متى كان ذلك محققاً
ّرافعات الشرعية علـى مـا نصـه :    ) من نظام الم79ت المادة (وقد نص

للخصم أن يطلب من المحكمة أن تُدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها "
عند رفعها، وتُتَّبع في اختصامه اإلجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم 

                                      
 .376-375، ص1) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق ، ج1(
) دويدار، طلعت محمد : الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية بالمملكـة العربيـة   2(

 .485-482السعودية، مرجع سابق ، ص
 . 498-489سابق ، صالمرجع ال) 3(
 ) من نظام المرافعات الشرعية.80) المادة (4(
ات الشرعية والئحته التنفيذية بالمملكة العربية دويدار، طلعت محمد : الوسيط في شرح نظام المرافع) 5(

 .498صالسعودية، مرجع سابق ، 
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المحكمة في موضوع طلب اإلدخال والدعوى األصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، 
  موضوع طلب اإلدخال بعد الحكم في الدعوى األصلية". وإال فصلت في

  :  )1(وحتى يجوز اختصام الغير فالبد من توافر الشروط التالية
: يجب أن يكون المطلوب إدخاله في الـدعوى ممـن يصـح    الشرط األول

إضافة  ،عند رفعها بمعنى تحقق شرط الصفة والمصلحة –ابتداء  –اختصامه فيها 
  إلى أهلية التقاضي.  
: أن يكون االختصام أثناء سير الدعوى أمام القضاء بمعنـى  الشرط الثاني

  زالت منظورة أمام القضاء أو قائمة أمام القضاء. ماأنه البد أن تكون الدعوى 
: أن يكون هناك ترابط بين االختصام والدعوى األصـلية أي  الشرط الثالث

اختصـامه) والطلـب   د اوجود صلة بين طلب االختصام (المركز القانوني لمن ير
  األصلي (المركز المتنازع عليه).  

: أن يقدم طلب االختصام كتابة وفقا لألوضاع المعتادة لرفـع  الشرط الرابع
الدعوى أو بطلب يقدم شفهيا في الجلسـة وال يقبـل التـدخل بعـد إقفـال بـاب       

  . )2(المرافعة
 أي البـد مـن   ،من المحكمة بقبول االختصام أمر: صدور الشرط الخامس

  قبول المحكمة لذلك الطلب حتى يتم ذلك التدخل وبالتالي يترتب عليه آثاره.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
تطور النظام القضائي وأنظمة المرافعات مع دراسة تحليلية لنظرية الخصومة  :جاءرالشمري، بندر  )1(

 ).73-72ص، هـ 1422(جامعة الملك سعود، الرياض، في النظام السعودي القضائية 
 المرافعات الشرعية.  نظام 81) المادة 2(
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، الطلبات العارضةيتسع النطاق الموضوعي للخصومة التجارية عن طريق 
  :وذلك على النحو اآلتي

. )1(وهو محاولة وجدان الشيء وأخـذه : جمع ومفرده "الطلب"، الطلبات في اللغـة 
  وسيأتي تعريفها اصطالحاً عند تقسيمها.

هو اإلجراء الذي يتقدم به الشخص إلى القضاء ليعرض عليـه  "والطلب العارض: 
  .  )2("ما يدعيه طالبا الحكم له به

  لنظام المرافعات الشرعية إلى ثالثة أنواع: وتنقسم الطلبات العارضة وفقاً
 ال يحدد بهاقو"أ يوه )، الطلبات اإلضافية( وتسمى  :طلبات المدعي -1

 . )3("الطالب مبتغاه من الدعوى
 : ) الطلبات المقابلة( وتسمى  :طلبات المدعى عليه -2

المدعى عليه مبتغاه في إجابته علـى الـدعوى مـن     ال يحدد بهاقوي "أوه
  .  )4("كله، أو بعضه يردها، أو مقابلتها بطلب، أو ما يدفع طلب المدع

ل يحدد اقو"أ يوه أو اختصاماً : وتسمى تدخالًطلبات المقدمة من الغيرال -3
الداخل مبتغاه في الدخول فيها من الطلب لنفسه أو انضمامه ألحد  ا به

الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه "تقدم ، و)5("الخصمين
بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقاً لإلجراءات المعتادة لرفع 

لدعوى، أو بطلب يقدم شفهياً في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في ا
 .  )6("محضرها. وال تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة

  :)7(يلي ما قبول الطلب العارضلرط تشيو
 بالدعوى األصلية في الموضوع أو السبب.  أن يكون الطلب مرتبطاً -1
 األصلي.  للطلب أال يكون الطلب العارض مناقضاً -2
 .)8(أن يقدم الطلب العارض في وقته أي قبل قفل باب المرافعة -3

                                      
باب ( الطاء )، مـادة ( طلـب )،   لسان العرب، مرجع سابق،  ، جمال الدين محمد بن مكرم:) ابن منظور1(
 .2684، ص 4ج
: المرجع في نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربيـة السـعودية، ( مكتبـة     التواب، معوض ) عبد2(

 . )356ص،  هـ1425االقتصاد والقانون ، الرياض ، 
 399، ص1) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق ، ج3(
  399، ص1سابق ، جالمرجع ال )4(
 .399، ص1سابق ، جالمرجع ال )5(
 من نظام المرافعات الشرعية. 82مادة ال)  6(
 404-403، ص1) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق ، ج7(
 من نظام المرافعات الشرعية. 82مادة ) 8(
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 بسماع الطلب العارض.  أن يكون قاضي الدعوى األصلية مختصاً -4
فله أن من نظام المرافعات الشرعية، ) 83وطلبات المدعي؛ ذكرتها المادة (

  يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
تعديل موضوعه لمواجهة ظروف ما يتضمن تصحيح الطلب األصلي، أو  - أ

  طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ما يكون مكمالً للطلب األصلي، أو مترتباً عليه، أو متصالً به اتصاالً ال   - ب

 يقبل التجزئة.
ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب   - ت

 األصلي على حاله.
 طلب األمر بإجراء تحفظي أو وقتي.  - ث
  تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب األصلي.ما  - ج

) 84(  تناولتها المـادة فقد أما الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليه، 
  على النحو اآلتي:  من نظام المرافعات الشرعية، وذلك 

  ة القضائية.طلب المقاص -أ 

و طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى األصلية، أ -ب
  من إجراء فيها.

أي طلب يترتب على إجابته أال يحكم للمدعي بطلباتـه كلهـا أو    -ج
  أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.   بعضها،

  أي طلب يكون متصالً بالدعوى األصلية اتصاالً ال يقبل التجزئة. -د 

  ة.ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى األصلي -هـ

في موضوع الطلبات العارضة مع الـدعوى األصـلية   وتحكم المحكمة    
  . )1(كلما أمكن ذلك، وإال استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه 

  

  

  

  

                                      
 من نظام المرافعات الشرعية. 85) مادة 1(
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سيرها المعتاد منّذُ رفعها حتى تنتهـي  التجارية األصل أن تسير الخصومة 
ير أنه قد يعرض لها من األسباب ما يمنـع السـير فيهـا    بحكم في موضوعها، غ

 ؛)2(التي تنقسم إلـى قسـمين  )1(وهو ما يعرف بعوارض الخصومة ،مؤقتاً أو دائماً
  وهما:

  القسم األول: العوارض الموضوعية:  
وهي "ما يعترض به سير الدعوى فيوقفها وقفاً منهياً للنزاع في موضوعها 

  .  )3(قبل الحكم فيها"
لدعوى القضائية قبل الحكم فيها بأسباب منها، الصلح واإلبراء من وتنتهي ا

تنَالموذهاب المحـل   ،وكذلك التنازل عن العين المتنازع فيها ،ع فيه إذا كان ديناًاز
إضافة إلى التنازل عن الدعوى إذا ، كتلف العين المتنازع فيها ذاتها ،المتنازع فيه

  .  )4(تضمن ذلك التنازل عن الحق
  
  الثاني: العوارض اإلجرائية   لقسما

والمراد بها "ما يعترض سير الدعوى فيوقف إجراءاتها ويؤخر السير فيهـا  
  وتشمل ما يلي:   )5(حتى زوال العارض فيستأنف السير فيها"

  
  أوالً: وقف الخصومة

ويقصد به "تأجيل السير في الدعوى إلى أمد بقرار من المحكمـة (قاضـي   
  . )6(بناء على طلب الخصوم لسبب يقتضي ذلك" الدعوى) من تلقاء نفسها أو

، وإمـا وقـف   ااتفاقي اويسمى وقف ،والوقف يكون إما باتفاق الخصوم عليه
  بأمر المحكمة ويسمى بالوقف القضائي. 

الوقف االتفاقي "يراد به وقف سير الخصومة إلى أمـد باتفـاق الخصـوم     .1
والثمانون مـن نظـام   وقد تناولته المادة السادسة  .)7(وإقرار المحكمة لهم"

وقف الدعوى بنـاء علـى   يجوز "المرافعات الشرعية التي نصت على أنه 
اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ 

                                      
 431، ص 1) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق ، ج1(
 431، ص1سابق ، جالمرجع ال )2(
 432، ص1سابق ، جالمرجع ال )3(
 433، 432، ص1سابق ، جالمرجع ال )4(
 431، ص 1جسابق ، المرجع ال )5(
 437، ص 1سابق ، جالمرجع ال )6(
 437، ص 1سابق ، جالمرجع ال )7(
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إقرار المحكمة اتفاقهم، وال يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قـد  
ر فـي الـدعوى قبـل    حدده النظام إلجراء ما.وإن طلب أحد الخصوم السي

انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه.وإذا لم يعاود الخصـوم  
السير في الدعوى في األيام العشرة التالية لنهاية األجل، عد المدعي تاركاً 

 .  "دعواه 
وأال يزيد  ،ويشترط للوقف االتفاقي أن يكون باتفاق الخصوم جميعاً

وللخصوم تعجيل ذلك وعليهم  ،رار المحكمة لهعلى ستة أشهر من تاريخ إق
وإال عـد   ،معاودة السير في الدعوى خالل العشرة أيام التالية لنهاية األجل

  المدعى تاركاً لدعواه فتشطب بناء على ذلك. 
وإذا أوقف القاضي الدعوى بناء على اتفاق الخصوم وجب تـدوين  

 ) سالفة الـذكر، 86( اتفاقهم في محضر القضية وإفهامهم بمضمون المادة
كما أنه يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المقررة للوقـف  

  ما لم يترتب على ذلك ضرر على طرف آخر. -اآلنفة الذكر -تفاقي اال
هو "وقف سير الخصومة بناء علـى قـرار   و ( التعليقي ) الوقف القضائي  .2

كمـا  . )1(من المحكمة (قاضي الدعوى) من تلقاء نفسها لمقتضى شـرعي" 
يقصد به "تعليق الخصومة األصلية على الفصل في المسألة األوليـة التـي   

حيث نصت المادة السابعة والثمانون من .)2(يتوقف عليها الحكم في الدعوى"
إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضـوع الـدعوى علـى    "النظام بأنه 

وى، وبمجرد الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدع
    ."زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى

منها، توقف سـير الحكـم فـي     اأسباب ( التعليقي ) كما أن للوقف القضائي
وتقديم أحد الخصوم طلب رد القاضـي   ،موضوعها على الفصل في مسألة أخرى

صم فـي  وكذلك طعن الخ ،أو تنحيه من تلقاء نفسه عند قيام السبب الموجب لذلك
إذا لـم  أيضـاً  و ،وتعلق الدعوى بشخص يجب إدخاله فيها ، ورقة مقدمة لإلثبات

وال يتم إال من قبله كعدم  ،يستجب المدعي إلجراء معين يتطلبه السير في الدعوى
فإن القاضي يوقف الدعوى حتى استجابته،  ،تقديمه أوراقاً محاسبية عند طلبها منه

يحلف واستيفاء يمين علـى صـغير أو    وانتظار موكل غائب قرب حضوره حتى
  .  )3(مجنون جنونه غير مطبق عند تكليفهما ال يتم الحكم إال بها

ومتى زال السبب الموجب للوقف القضائي فللخصوم طلـب السـير فـي    
    .)4(الدعوى فيبلغ الخصم المطلوب بالحضور طبق األحوال المقررة نظاماً

                                      
 437، ص 1) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق ، ج1(
دويدار، طلعت محمد: الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية والئحته التنفيذية بالمملكة العربية ) 2(

 .539ص  ،، مرجع سابق السعودية 
 .445- 441ص ،  1آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق ، ج)  3(
 .445-441، ص1سابق ، جالمرجع ال)  4(
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  ثانياً: انقطاع الخصومة:  

السير في الدعوى وجوباً من غير طلب وال قـرار مـن   ويقصد به "وقف 
1(رر يقتضي ذلك حتى استيفاء ما يلزم له"قَّالقاضي بسبب م( .  

الخصم الـذي جـاء    الغرض من شرعية أحكام انقطاع الخصومة حمايةُ"و
يتم شيء من اإلجراءات من غير علمه بـدون   حتى الاالنقطاع من دون اختياره 

الخصومة إذا لم تكن الدعوى قـد تهيـأت للحكـم فـي     . وتنقطع )2("تقصير منه
موضوعها إذا حدث لها سبب من أسباب االنقطاع وهي وفاة أحد الخصوم أو بفقد 
أحدهم أهليته للخصومة أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصـومة عنـه،   

 وذلـك علـى   ،وقد تناولتها المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية
  النحو اآلتي:

ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، فإن سير الخصومة  -1
ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة 
عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة ال ينقطع بانتهاء 

إذا كان قد بادر فعين وكيالً الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجالً مناسباً للموكِّل 
جديداً خالل خمسة عشر يوماً من انتهاء الوكالة األولى. أما إذا تهيأت 

 الدعوى للحكم، فال تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها.
إذا تعدد الخصوم وقام سبب االنقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق  -2

قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير 
  في حق الجميع.

وهو تهيـؤ   ،مانع انقطاع الخصومة - المشار إليها-حيث أوضحت المادة  
تعـد الـدعوى    و" ،الدعوى للحكم فال تنقطع الخصومة وعلى المحكمة الحكم فيها

مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسـة  
وقـف  ويترتب على انقطـاع الخصـومة    ،)3("عة قبل وجود سبب االنقطاع المراف

جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصـوم ، وبطـالن جميـع    
  .)4(اإلجراءات التي تحصل أثناء االنقطاع"

يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليـف يبلـغ   و 
به سبب االنقطاع، أو إلى الخصم اآلخـر.   حسب األصول إلى من يخلف من قام

وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ مـن  
  . )5(قام به سبب االنقطاع 

                                      
 .449، ص 1)  آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق ، ج1(
 .449، ص 1سابق ، جالمرجع ال)  2(
 الشرعية. من نظام المرافعات 89المادة  )3(
 من نظام المرافعات الشرعية. 90) المادة 4(
 من نظام المرافعات الشرعية 91) المادة 5(
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  ثالثاً: ترك الخصومة:  

حتفاظـه  امـع  أمام المحكمـة   دعواه القائمةويقصد به "تنازل المدعي عن 
  .)1(المطالبة به في أي وقت"ديد تجبحيث يجوز له  بالحق المدعى به،

بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقريـر منـه   ترك الخصومة  يدعويجوز للم
لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو 
من وكيله، مع إطالع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في 

، حيث كفـل  )2(لترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إال بقبولهضبطها. وال يكون ا
النظام للمدعى عليه الحق نفسه في مواصلة السير في الدعوى حتى الفصل فيهـا  

وذلك حفاظاً لحقوقه المادية والمعنوية وإظهاراً لهيبة  ، استناداً لمبدأ تكافؤ الفرص
  القضاء وجدية الدعوى.

إجراءات الخصومة بما في ذلك صـحيفة   إلغاء جميع ويترتب على الترك
، حيث يمكن تجديد المطالبة )3(الدعوى، ولكن ال يمس ذلك الترك الحق المدعى به

  .به الحقاً

ولـم   ويعد المدعي تاركاً للدعوى عند غيابه عن جلسة من جلسات المحكمة
وعدم مواصلة المدعي دعواه بعـد   ،)4(يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى

فإذا لم يعاود الخصوم السير فيها خالل العشرة األيام التالية  ،فها مدة ستة أشهروق
 كما جاء في المادة ،فتشطب بناء على ذلك ،لنهاية األجل عد المدعي تاركاً لدعواه

  . المشار إليها سابقاً من النظام )86(
  

                                      
 . المرافعات الشرعيةمن نظام  92) الفقرة األولى من الالئحة التنفيذية للمادة 1(
عى ) على ما نصه: (ويبـدي المـد  4، حيث نصت الفقرة رقم (من نظام المرافعات الشرعية 92)  المادة 2(

عليه قبوله أو رفضه ترك الخصومة بمذكرة موقعة منه إلى الكاتب المختص، او مشافهة في الجلسة، ويدون 
  ذلك في الضبط، فإن لم يبد قبوله أو رفضه بعد تبلغه وحتى موعد الجلسة عد موافقاً على ترك الدعوى).

  من نظام المرافعات الشرعية 93)  المادة 3(
 لمرافعات الشرعيةمن نظام ا 55) المادة 4(
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فـي   القاضي بشر تجري عليه سنة اهللا تعالى مجراها على سائر البشر إن

والقضاء اجتهاد في فهم الواقع والنصوص فمن اجتهد وأصـاب   .الخطأ والصواب
، غير أن الخطـأ   � هذه سنة رسول اهللا ،ومن اجتهد وأخطأ فله أجر،فله أجران 

جرائـي كنظـام   عند مخالفة النظام اإل االبد من تصحيحه، سواء كان خطأ إجرائي
وذلك عند إنزال حكم الشـرع أو   ،المرافعات الشرعية ونحوه أو خطأ في التقدير

وهو الخطأ عند إعمال ما يسمى بالقياس القضـائي   ،النظام على الدعوى ووقائعها
مما تشهد له أصـول الشـريعة    ،األحكامعلى ومشروعية االعتراض  .)1(المنطقي

  اإلسالمية بأي طريقة كانت ويدل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة.  

#yŠ…ãρ � تعالىفمن الكتاب قول اهللا  yŠ uρ z≈ yϑ øŠn= ß™ uρ øŒ Î) Èβ$ yϑ à6øts† ’ Îû Ï^ ö� ptø: $# øŒ Î) 

ôM t± x* tΡ ÏµŠÏù ãΝoΨxî ÏΘ öθ s) ø9$# $ ¨Ζ à2 uρ öΝ ÎγÏϑ õ3 çtÎ: š Ï‰ Îγ≈ x© ∩∠∇∪   $ yγ≈ oΨôϑ £γx* sù z≈ yϑ øŠ n= ß™ 4 ˆξ à2 uρ 
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∩∠∪)2( ، فقد حكم داود حكماً آخركماً وتعقبه سليمان فنقضه وحكم ح)حيث حكم  ،)3

ود ألصحاب الحرث بأن يأخذوا الغنم التي رعت فيه، ثم كان حكم سليمان بأن دا
ما كان ردوا عليهم وصوف ألصحاب الحرث حتى إذا عاد كمنفعة الغنم من لبن 

حكماً فأجازه ، �حيث حكم علي  ،المشهورة )5(ةيومن السنة قصة الزب، )4(هممغن
أبي موسى قاضيه ، وكذلك ما جاء في خطاب عمر بن الخطاب إلى � الرسول

  . )6(-سالف الذكر - � األشعري
ادعاء محله هنا المطالبة بإلغاء أو والطعن في الحكم دعوى، وجوهرها 

  .)7(تعديل حكم قضائي
من نظام المرافعات الشرعية طـرق االعتـراض    176لمادة وقد حددت ا

  على األحكام وهي االستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.  

                                      
وكـذلك  603،دويدار، طلعت محمد: الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية، مرجع سابق، صانظر ) 1(

  .662والي، فتحي : الوسيط ، مرجع سابق ، ص 
 .79- 78األنبياء: سورة  )2(
 . 186، ص2جمرجع سابق ، ) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف، 3(
 .13/148ي، أحمد بن علي: فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، مرجع سابق ،  العسقالن  )4(
 ) الزبية: الحفرة التي يصطاد بها األسد. 5(
 . 122في الصفحة  سبق تخريجه )6(
 .604دويدار، طلعت محمد: الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص) 7(
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ويمكن تعريف محاكم االستئناف "بأنها المحاكم التي تقـوم بالفصـل فـي    
وذلك بحكم يقوم بـديالً   ،الفصل فيها من محاكم الدرجة األولى التي سبقالدعاوى 

وقد تبنى نظام القضاء الجديد  )1(الذي كان محالً لالعتراض عليه"عن الحكم األول 
في المملكة العربية السعودية ألول مرة في تاريخ التنظيم القضائي الحـديث فيهـا   

فاالستئناف هو الوسيلة العملية التي يتحقق بها مـن  ،)2(مبدأ التقاضي على درجتين
ن محكمة الدرجة األولى وثم فالدعوى الواحدة تنظر مرة م ،التقاضي على درجتين
  .  )3(وهي محكمة االستئناف مرة ثانية ،من محكمة أعلى درجة

 ـ،ه1428عتنقها نظام القضاء الصادر عام اوترجع فكرة االستئناف التي 
فيتم إعـادة طـرح    ،إلى إصالح الخطأ في التقدير الذي يقع فيه قاضي أول درجة

حكمة أعلى من تلك التـي أصـدرت   أمام م مجدداً - كلها أو جزء منها-القضية 
قد فتح المجال أمـام   ،ويكون نظام القضاء بذلك ،وهي محكمة االستئناف ، الحكم

 حيـث  المتقاضين والخصوم الستئناف األحكام الصادرة من محاكم الدرجة األولى
ذلك في تحقيق أكبر قدر من العدالة على أساس أن حكماً واحداً في النزاع ال  يسهم

  .)4(ت كافيةيقدم ضمانا
النظام  أو من لم يقضِّ ،على الحكم إال المحكوم عليه أن يعترضوال يجوز 

ال يجوز االعتـراض علـى   " ، كما)5(بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك
األحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى وال تنتهي بهـا الخصـومة كلهـا أو    

في الموضوع، ويجوز االعتـراض   بعضها إال مع االعتراض على الحكم الصادر
على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى األحكام الوقتية والمسـتعجلة واألحكـام   
القابلة للتنفيذ الجبري واألحكام الصادرة بعـدم االختصـاص قبـل الحكـم فـي      
الموضوع.كما ال يترتب على االعتراض علـى األحكـام الوقتيـة والمسـتعجلة     

  . )6(لجبري وقف تنفيذها"واألحكام القابلة للتنفيذ ا

يبدأ موعد االعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى  و
المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحـدد لتسـلمها إن لـم    
يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملـف الـدعوى فـي    

يعد اإليداع الذي يتم وفقاً لـذلك بدايـة   التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، و
للموعد المقرر لالعتراض على الحكم. ويبدأ موعد االعتراض على الحكم الغيابي 
أو الحكم الصادر تدقيقاً أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم 

مسؤولة عنه فعلى الجهة ال ،عليه أو وكيله وإذا كان المحكوم عليه سجيناً أو موقوفاً

                                      
 . 107التنظيم القضائي الجديد بالمملكة، مرجع سابق، ص ) مخلوف، أحمد صالح : الوسيط في شرح1(
 . 107سابق، صالمرجع ال )2(
 .107سابق، ص المرجع ال )3(
 .360، بند715مرجع سابق، صالوسيط في قانون القضاء المدني ،  :) والي، فتحي4(
 نظام المرافعات الشرعية. 177) المادة 5(
 نظام المرافعات الشرعية 178) المادة 6(
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وكـذلك  ،إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خالل المدة المحددة لتسلمها 
وإذا كـان   )1(إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحـددة لتقـديم االعتـراض"    

موضوع االعتراض على الحكم مخالفة االختصاص وجب على المحكمـة التـي   
ويترتـب علـى نقـض     ،)2(تنظر االعتراض أن تقتصر على بحث االختصاص 

جراءات للحكم المنقـوض، متـى   إمن قرارات و  نقض كل ما ترتب عليه ،الحكم
ا تم نقضه مـن الحكـم   ونقض الحكم مقصور على م ،)3(كان ذلك الحكم أساساً لها

  .  )4(ويبقى نافذاً في أجزائه األخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة ،كله أو بعضه

  :    على أنّم المرافعات الشرعية، من نظا) 185المادة ( وقد نصّت

جميع األحكام الصادرة من محاكم الدرجة األولى قابلـة لالسـتئناف،    -1
باستثناء األحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلـس األعلـى   

  .)5(للقضاء

يحدد المجلس األعلى للقضاء األحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمـة   -2
  االستئناف.

خالل المدة المقـررة   -وم عليه بحكم قابل لالستئناف أن يطلب للمحك -3
ة االستئناف دون االكتفاء بطلب التدقيق من محكم -نظاماً لالعتراض 

ما لم يطلب الطرف اآلخر االسـتئناف. وفـي جميـع    الترافع أمامها، 
  األحوال يجوز لمحكمة االستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.

وم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثـل جهـة   إذا كان المحك -4
 ،حكومية ونحوه، ولم يطلب االستئناف أو طلب االستئناف أو التـدقيق 

ولم يقدم مذكرة االعتراض خالل المدة المقررة نظاماً، أو كان المحكوم 
عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم ؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكـم إلـى   

اف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، وال يشمل ذلك ما محكمة االستئن
  يأتي :

القرار الصادر على الهيئة العامة للوالية على أمـوال القاصـرين    -أ 
  المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.  ومن في حكمهم من المحكمة 

الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحـد األشـخاص لمصـلحة     -ب
كن للمودع، أو من يمثله، معارضة شخص آخر، أو ورثته، ما لم ي

  في ذلك.

                                      
 نظام المرافعات الشرعية. 179) المادة 1(
 نظام المرافعات الشرعية. 181) المادة 2(
 نظام المرافعات الشرعية. 182) المادة 3(
 نظام المرافعات الشرعية. 183) المادة 4(
ال ) من نظام التنفيذ بأن األموال اليسيرة هي التي 36جاء في الفقرة األولى من الالئحة التنفيذية للمادة ( )5(

 تزيد عن خمسين ألف  ريال.
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الجديدة في  الطلباتمحكمة االستئناف ال تقبل  بأنّ ه،ومما تجدر اإلشارة إلي
 االسـتئناف وذلـك ألن   ،)1(االستئناف وتحكم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها

بة إلى ينقل الدعوى إلى حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنس
وقد حدد نظام المرافعات الشرعية مدة االعتـراض  ، )2(ما رفع عنه االستئناف فقط

ن يوماً، ويستثنى من ذلك األحكام الصـادرة فـي   يأو التدقيق ثالث بطلب االستئناف
المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خالل هاتين 

تئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تـدوين  المدتين سقط حقه في طلب االس
محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة االعتراض فـي ضـبط القضـية،    
والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسـب القطعيـة، وذلـك دون    

من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظـام   )4(اإلخالل بحكم الفقرة 
    .)3(ر إليها سابقاًوالمشا

وذلك بأن يقوم ، المرافعات الشرعيةنظام  هاحدد آلية العتراض بطلب االستئنافول
مذكرة لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان المستأنف بإيداع 

الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، واألسباب التي بني عليها االعتـراض،  
وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة االعتراض وتقيد إدارة المحكمة  وطلبات المعترض،

مذكرة االعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحـال فـوراً إلـى    
  .  )4(الدائرة التي أصدرت الحكم

طالعهـا  اويجوز للدائرة التي أصدرت الحكم أن تعيد النظر في الحكم بعد 
ـ   على مذكرة االعتراض من ناحية الوجوه  ر التي بني عليها االعتـراض مـن غي

ومن ثم ترفعه مـع صـورة    ،ا أن تؤكد حكمهافإم ،لها مرافعة ما لم يظهر مقتضٍ
ل عـد جميع األوراق إلى محكمة االستئناف أو تُوضبط القضية ومذكرة االعتراض 

   .)5(حكمها وإبالغ الخصوم بذلك
و طلب التدقيق للنظر في طلب االستئناف أو"تحدد محكمة االستئناف جلسة 

إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلـب التـدقيق بعـد    
إبالغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يوماً ولم يطلب السير في الـدعوى، أو لـم   
يحضر بعد السير فيها ؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في االستئناف 

) من المادة (الخامسة والثمانين بعد 4حكم الفقرة (أو التدقيق، وذلك دون اإلخالل ب
فإذا لم يحضر المستأنف الجلسة فقد أهدر   -سالفة الذكر - المائة) من هذا النظام

                                      
 نظام المرافعات الشرعية. 186) المادة 1(
 الفقرة األولى من الالئحة التنفيذية. نظام المرافعات الشرعية 186المادة ) 2(
 نظام المرافعات الشرعية. 187) المادة 3(
 نظام المرافعات الشرعية. 188) المادة 4(
 .نظام المرافعات الشرعية 189) المادة 5(



� �139

حقه في إعادة المحاكمة وفوت الفرصة التي كفلها النظام له خالل المـدة المشـار   
    قصودة وهي التنفيذ.تأخذ األحكام القضائية طريقها نحو غايتها الموبالتالي  ،إليها

وتنظر محكمة االستئناف في طلب االستئناف أو طلب التدقيق، استناداً إلى 
وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينـات جديـدة   ،ما في الملف من األوراق 

لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم فـي  
بتأييد الحكـم أو   -إذا رأت النظر فيه مرافعة  -يق طلب االستئناف أو طلب التدق

    .)1(نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض"
تحكم فيما تم نقضـه مـن أحكـام     ،محكمة االستئناف جهة حكمفإنّ  وعليه

أن منطوق الحكم في القضايا التـي   الدرجة األولى. وإذا وجدت محكمة االستئناف
من حيث نتيجته ألصوله الشـرعية ؛ أيدتـه، مـع     يتم تدقيقها دون مرافعة موافقاً

التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات ال تقتضي نقض الحكم، وإذا نقضت الحكم 
  .)2(كليا أو جزئيا ؛ فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم"

ومما تجدر اإلشارة إليه؛ أنه إذا وجدت محكمة االستئناف علـى الحكـم    
وال تستوجب حضور الخصوم وال غيـرهم،   ،ملحوظات قد تقضي بنقضهالمدقق 

بإلغاء حكم محكمـة  وإذا حكمت محكمة االستئناف . )3(دون مرافعة ؤهافلها استيفا
الدرجة األولى الصادر بعدم االختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليـه منـع   

؛ أصدرت الحكم ية إلى المحكمة التيالسير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القض
  . )4(للنظر في موضوعها"

  

                                      
  نظام المرافعات الشرعية 190) المادة 1(
 نظام المرافعات الشرعية 191) المادة 2(
 الفقرة الثانية من الالئحة التنفيذية. نظام المرافعات الشرعية 191المادة ) 3(
  نظام المرافعات الشرعية 192) المادة 4(
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النقض من طرق االعتراض على األحكام المقررة في نظـام المرافعـات   

ستحدثه نظام القضاء اأول ما  أنكما  ،منه) 176( رقم  كما أكدته المادة ،الشرعية
حيث تعـد أعلـى   ،اء المحكمة العليا هو إنش ،في المملكة العربية السعودية الجديد

ذلك كما هو واضح من تسـميتها أي  ، وفي ترتيب جهات المحاكم بالمملكةمحكمة 
  .)1(أنها تعلو كالً من محاكم الدرجة األولى ومحاكم االستئناف

والمراد بالمحكمة العليا هو أنها "المحكمة التي تـأتي علـى قمـة الهـرم     
حكام وتصـويبها مـن الناحيـة الشـرعية أو     القضائي بالدولة بهدف مراجعة األ

  .  )2(النظامية"
طبيعة وظيفتهـا القضـائية   أساسيين يحددان  أينمبدويحكم المحكمة العليا 

  :  )3(وهما
 ،تتخذ مـن الريـاض مقـراً لهـا     ،ة كلهاكملللم ةمحكمة واحد هااألول: أن

ي كل والهدف من ذلك توحيد االجتهاد وضمان أن يكون تفسير النصوص مماثالً ف
المملكـة  فكونها محكمة واحدة تتربع على قمة الهرم القضـائي ب  ،أراضي المملكة

  لية توحيدها للتفسير.  معمرتبط ارتباطاً وثيقاً ب
فال تعتبـر المحكمـة    ،الثاني: أنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي

حكام حيث تنحصر وظيفتها في تدقيق األ،العليا مبدئياً درجة من درجات التقاضي 
مة تطبيـق الحكـم (محـل    فهي تراقب سال ،المرفوعة إليها دون التعرض للوقائع

فـاالعتراض أمامهـا    ،ة اإلسالمية أو األنظمة المرعيةيعحكام الشرألاالعتراض) 
لى طرح ذات الخصـومة  وال يؤدي إ ،عاديةغير المن طرق الطعن  ايعتبر طريق

محـاكم   –جـة األولـى   لدرورة أمام محكمة الموضوع (محـاكم ا نظالتي كانت م
بل إلى طرح خصومه أخرى لها ذاتيتها الخاصة تـدور   ،أمامها داًداالستئناف) مج

حول صحة تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية واألنظمة المعمول بها فـي المملكـة   
  على الوقائع التي خلص إليها الحكم المعترض عليه بالنقض وأثبتها.  

  :من خالل الفروع اآلتيةالتجارية م اكحويمكن مناقشة االعتراض على األ
  عن طريق النقض: محل االعتراض على الحكمالفرع األول : 

بطلب الـنقض  للمحكوم عليه االعتراض  ، بأنّ) 193نصت المادة رقم ( 
أمام المحكمة العليا على األحكام والقرارات التـي تصـدرها أو تؤيـدها محـاكم     

  الحكم ما يلي : االستئناف، متى كان محل االعتراض على

                                      
 .67لكة، مرجع سابق، ص) مخلوف، أحمد صالح : الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمم1(
 .68سابق، صالمرجع ال )2(
 .69-68سابق، صالمرجع ال )3(
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مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية وما يصدره ولي األمر من أنظمة  -1
  ال تتعارض معها.

صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيالً سليماً طبقاً لما نُـص   -2
  عليه نظاماً .

  صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. -3

  غير سليم . الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً -4

ن يوماً، ويسـتثنى مـن ذلـك    يبطلب النقض ثالثو"تكون مدة االعتراض 
فتكون خمسة عشر يوماً. فإذا لم يـودع  ،األحكام الصادرة في المسائل المستعجلة 

، بعـد أن  )1(المعترض اعتراضه خالل هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض"
  أهدر حقه فيما كفله النظام له.

  آلية االعتراض بطلب النقض: الفرع الثاني 

 ّح نظام المرافعات الشرعية آلية االعتراض بطلب النقض عن طريـق  وض
محكمة االستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن إيداع مذكرة لدى إدارة 

تشتمل مذكرة االعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصـوم، وعنـوان كـل    
عليه، ورقمه، وتاريخه، واألسباب التي بني عليهـا   منهم، وبيان الحكم المعترض

وتقيـد   ،االعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة االعتراض
إدارة محكمة االستئناف مذكرة االعتراض في يوم إيداعها في السـجل الخـاص   

ل بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع األوراق إلى المحكمة العليا خال
  .)2(مدة ال تزيد على ثالثة أيام من تاريخ انتهاء مدة االعتراض

لدى المحكمة العليا وقـف   وجدير باالعتبار أنه ال يترتب على االعتراض 
تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خالف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيـذ  

من التنفيـذ وقـوع   الحكم مؤقتا إذا طُلب ذلك في مذكرة االعتراض وكان يخشى 
ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عنـدما تأمر بوقـف التنفيذ أن توجب تقــديم  

بحفظ حـق المعتـرض    ضـمان، أو كفيل غـارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيالً
    وذلك حفظاً للحقوق وتجسيداً لجدية المعترض فيما طلبه. ،)3(عليه

                                      
 نظام المرافعات الشرعية. 194) المادة 1(
 نظام المرافعات الشرعية. 195) المادة 2(
  نظام المرافعات الشرعية. 196) المادة 3(
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القضائية المقارنـة إلـى أن   كما هو مقرر في األنظمة  إليه وتجدر اإلشارة
، المتعلقة الشروط الشكلية في االعتراضفي المحكمة العليا تنظر في المقام األول 

) من المادة (الخامسـة والتسـعين بعـد    1بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (
لـه حـق طلـب     وما إذا كان صادراً ممن -سالفة الذكر – المائة) من هذا النظام

قبول االعتراض أو عدم قبوله شكالً . فإذا كان االعتراض غيـر  النقض، ثم تقرر 
  .  )1(مقبول من حيث الشكل، فتصدر قراراً مستقالً بذلك

فتفصـل فـي موضـوع     العليا االعتراض شـكالً، إذا قبلت المحكمة  أما
االعتراض استناداً إلى ما في الملف من األوراق، دون أن تتناول وقائع القضـية.  

ألسباب التي بني عليها االعتراض أيدت الحكم، وإال نقضت الحكـم  فإن لم تقتنع با
مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي  -بحسب الحال -كله أو بعضه 

أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.فإن كان الـنقض للمـرة   
أن تحكـم فـي   وجـب عليهـا    -وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم  -الثانية 

  .)2(الموضوع، ويكون حكمها نهائياً

في مـذكرة   أمام المحكمة العليا بسبب لم يردوفي الختام ال يجوز التمسك 
االعتراض، ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام ؛ فتأخذ به المحكمة مـن تلقـاء   

  .)3(نفسها

الهـا  وهناك أسباب عارضة يقف بموجبها ميعاد االعتراض مؤقتاً لحين زو
معترض وفقد أهليته للتقاضي وزوال صفة من كانت تُباشر الخصومة الوهي موت 

  . )4(عنه 
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  نظام المرافعات الشرعية. 197) المادة 1(
 ت الشرعية.نظام المرافعا 198) المادة 2(
 نظام المرافعات الشرعية. 199) المادة 3(
  .204، مرجع سابق ، ص  الخليفة، ماجد بن سليمان: تيسير إجراءات التقاضي والتنفيذ) 4(
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كما حددتها المـادة   ،التماس إعادة النظر من طرق االعتراض على األحكام
حيـث   ، ةيعادالن غير طعالق طرمن وهو  ،من نظام المرافعات الشرعية )176(

وذلك بقيامه بإيداع صحيفة لدى المحكمـة التـي    ،يستطيع أحد الخصوم أن يسلكه
أصدرت الحكم ملتمسا لديها إعادة النظر فيه وذلك وفقـاً للقواعـد واإلجـراءات    
المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية واإلجراءات الجزائية وهـذا مـا   

للعدالة إلعادة النظر في األحكام عند تحقق موجبـه   اًقم السعودي تحقيأدركه المنظَّ
  .)1(نظاماً

موضوعي من الخصم يتعلق بـالحكم   طعن" والمراد بالتماس إعادة النظر:
بحث وقائع الطعن من قبل المحكمة  ،قبوله دالقضائي أو وقائعه، ويترتب عليه عن

أو العدول عنه أو وتنتهي فيه إلى ثبوت الطعن وتعديل الحكم  التي أصدرت الحكم،
ّكما يراد به "الطلب الذي يتقدم به الخصم راغبـاً فـتح   )2(الطعن لعدم ثبوته" رد ،

قضيته ذات الحكم القطعي من قبل نفس المحكمة التي أصدرت الحكـم، لظهـور   
بينات جديدة، أو ظهور عيب مؤثر في أحد إجراءات الدعوى، أو ألن الحكم كـان  

  .  )3(غيابياً"
  :  على أنه ) من نظام المرافعات الشرعية 200( مادة ت النصّقد و

يحق ألي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في األحكام النهائية  -1
  في األحوال اآلتية:

إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرهـا،   -أ 
ادة بأنها شه -من الجهة المختصة بعد الحكم  -أو بني على شهادة قضي 

  زور.

إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى  -ب
  كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.

  إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. -ج 

                                      
-104مخلوف، أحمد صالح : الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة، مرجـع سـابق، ص   )1(

105. 
 .185، ص2عد : الكاشف ، مرجع سابق، ج) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن س2(
 .199، مرجع سابق ، ص  الخليفة، ماجد بن سليمان: تيسير إجراءات التقاضي والتنفيذ )3(
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إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما  -د 
  طلبوه.

  إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. -هـ

  إذا كان الحكم غيابياً. - و

إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثالً تمثيالً صـحيحاً فـي    -ز 
  الدعوى.

يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تـدخل فـي    -2
  الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في األحكام النهائية.

ئيـة  العتراض على األحكام النهاوالتماس إعادة النظر طريق من طرق ا 
ال يمكن االعتـراض عليـه عـن     متى أصبح الحكم نهائياً ،ر إليه المعترضصيي

واألحكام النهائية هي األحكام في الدعاوى اليسيرة واألحكـام   ،)1(طريق االستئناف
التي قنع بها المحكوم عليه واألحكام التي فات آخـر ميعـاد لالعتـراض عليهـا     

  . )2(حكام الصادرة منهاواألحكام المؤيدة من محكمة االستئناف واأل

ثالثون يوماً، تبدأ مـن اليـوم   وجدير باالعتبار أن مدة التماس إعادة النظر 
الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير األوراق أو القضـاء بـأن الشـهادة زور أو    

سالفة  -) 200في الفقرة ( ب ) من المادة ( ظهرت فيه األوراق المنصوص عليها
و ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحاالت المنصـوص  من هذا النظام أ-الذكر 

كما من وقت إبالغ الحكم، ذاتها، ، و ، ز ) من المادة  ( د، هـعليها في الفقرات 
  .)3(من تاريخ العلم بالحكم"، المادةذات ) من 2يبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (

  ويمكن مناقشة التماس إعادة النظر من خالل الفروع اآلتية:

  إعادة النظر آلية رفع التماسالفرع األول: 

) مـن   202حدد النظام آلية رفع االلتماس وذلك كما أوردتـه المـادة (    
  على النحو اآلتي:    ،النظام

                                      
  .263، ص2) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق، ج1(
 هـ.1421من نظام المرافعات الشرعية لعام  192الفقرة األولى من المادة رقم  )2(
 من نظام المرافعات الشرعية. 201)  المادة 3(
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يرفع االلتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمـة التـي    -1
أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملـتمس إعـادة   

لنظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب االلتماس، وتقيد إدارة المحكمة الصـحيفة  ا
في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيداً من المحكمـة  
العليا أو من محكمة االستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صـحيفة  

ي االلتماس. وعلى التماس إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر ف
أن تعد قراراً بقبول االلتماس أو عدم قبولـه ،   -األحوال بحسب  –المحكمة 

فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكـم، وعليهـا إبـالغ    
أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فللملتمس االعتراض على عـدم القبـول   

يكن القرار صادراً من المحكمـة   وفقاً لإلجراءات المقررة لالعتراض، ما لم
  العليا.

ال يترتب على رفع االلتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجـوز   -2
للمحكمة التي تنظر االلتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلـك، وكـان   
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. وللمحكمة عنـدما تـأمر   

ان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بمـا تـراه   بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضم
  كفيالً بحفظ حق المعترض عليه.

التي تصدر في موضوع الدعوى من غيـر  وتجدر اإلشارة إلى أن األحكام 
يجوز االعتراض عليها بطلـب   -بناء على التماس إعادة النظر  -المحكمة العليا 

التأكيد عليه أيضـا أن   ومما ينبغي . )1(استئنافها أو بطلب نقضها بحسب األحوال"
الذي يصـدر برفـض االلتمـاس، والحكم الذي يصدر في موضـوع   -القرار 

كمـا   ،الدعوى بعد قبوله، ال يجوز االعتراض على أي منهما بالتماس إعادة النظر
أنه ألي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى ألسباب لم يسبق نظرها، مما 

  .)2(المائتين) من هذا النظام"هو منصوص عليه في المادة (

  الفرع الثاني: شروط قبول التماس إعادة النظر

  : التالييمكن إيجازها على النحو  )3(ولقبول االلتماس شروط

1- ويتحقق ذلك  ،أن يكون للمدعى مصلحة في االلتماس بجلب نفع أو دفع ضر
بأن يصل أثر الحكم إلى الملتمس ولو أثير االلتماس من قبل شخص لم 

 حضر المرافعة ما دام أثر الحكم يصل إليه. ي

                                      
 من نظام المرافعات الشرعية.  203) المادة  1(
 من نظام المرافعات الشرعية  204) المادة  2(
 .284-283، ص2) آل خنين، عبد اهللا بن محمد بن سعد : الكاشف ، مرجع سابق، ج3(
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أن يكون الملتمس صاحب الحق أو نائبه، وهو شرط الصفة فال يقبل االلتماس  -2
 إال من صاحب المصلحة أو نائبه. 

تحقق األهلية في الملتمس لرفع االلتماس، فال يقبل من صغير وال مجنون،  -3
 وال ممن ال يصح منه رفع الدعوى لعدم األهلية. 

 رفع االلتماس إلى المحكمة المختصة دون غيرها. أن ي -4
 . أن يكون الحكم الملتمس ضده نهائياً -5
واألصل أن كل حكم قابل  ،لاللتماس أن يكون الحكم الملتمس ضده قابالً -6

ئتين من ا جاء في المادة الرابعة بعد الموذلك كم ،لاللتماس إال ما يستثنى
 . -سالفة الذكر  – النظام

وهي من الشروط  ،س بصيغة مستوفية بياناتها المقررة نظاماًأن يقدم االلتما -7
 . -آنفة الذكر  –من النظام )  202( ا جاء في المادة الشكلية كم

تقبل المحكمة التماس إعادة و ،أن يقدم االلتماس خالل المدة النظامية نظاماً -8
من جهة  ،متى تحققت شروطه والحال الموجبة له ،النظر من جهة الشكل

ة المقدمة لها االلتماس وصفة الملتمس وميعاد التقديم والصيغة المحكم
ئتين من كما جاء في المادة الم ،لاللتماس وبياناتها وكذلك تحقق الحال الموجبة

فإذا تحققت الشروط الالزمة لقبول االلتماس والحال الموجبة له قبلت  ، النظام
م بموجبه وفق زلالوناقشت موضوعه ومن ثم تقرر ا المحكمة االلتماس شكالً

ئتين من نظام المرافعات ا جاء في المادة الثانية بعد المكم ،الوجه النظامي
 . -سالفة الذكر – الشرعية
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تضمن هذا الفصل خالصة الدراسة، والنتائج التي توصلت إليها، 
وذلك على والمقترحات قترحها الباحث على ضوء تلك النتائج، اوالتوصيات التي 

  النحو اآلتي:
  

  أوالً: خالصة الدراسة:
والصـالة والسـالم   ،هللا في األولى واآلخرة كما يحب ربنا ويرضى  الحمد

على النبي المصطفى والرسول المجتبى صاحب الوجه األنور والجبـين األزهـر   
  وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين أما بعد:  

  فقد تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
السعودية، وما إجراءات  ما االختصاص القضائي للمحاكم التجارية

  التقاضي أمامها ؟
 وتفرع عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية:

ما هي معالم المحاكم التجارية وغرضها ومراحل تطورها ومبررات  .1
  تخصيصها ؟

  ما هو التكييف التنظيمي للمحاكم التجارية ؟ .2

 ما هي آلية العمل التنفيذية للمحاكم التجارية ؟ .3
 ماهية األعمال التجارية وما أنواعها ونظامها القانوني ؟ ما هي .4
 ما هي معالم االختصاص القضائي ومشروعيته وقواعده؟ .5
 ما هي أنواع اختصاصات المحاكم التجارية ؟ .6
 ما هو مفهوم تنازع االختصاص القضائي وأنواعه وآلية فضه؟ .7
 ما هي إجراءات التقاضي االبتدائية أمام المحاكم التجارية ؟ .8
 هو نطاق الخصومة التجارية؟ ما .9

 ما هي عوارض الخصومة التجارية؟ .10
  ما هي طرق االعتراض على األحكام التجارية؟ .11

 هذه الدراسة ، إلى تحقيق األهداف التالية : وهدفت
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توضيح معالم المحاكم التجارية وغرضها ومراحل تطورها ومبررات  .1
  تخصيصها .

  بيان التكييف التنظيمي للمحاكم التجارية.  .2

 يان آلية العمل التنفيذية للمحاكم التجارية.ب .3
 معرفة ماهية األعمال التجارية و أنواعها ونظامها القانوني. .4
 توضيح معالم االختصاص القضائي ومشروعيته وقواعده. .5
 بيان أنواع اختصاصات المحاكم التجارية. .6
 معرفة مفهوم تنازع االختصاص القضائي وأنواعه وآلية فضه. .7
 ات التقاضي االبتدائية أمام المحاكم التجارية.التعرف على إجراء .8
 بيان نطاق الخصومة التجارية. .9

 توضيح عوارض الخصومة التجارية. .10
 إبراز طرق االعتراض على األحكام التجارية. .11

نهج الوصفي التحليلي، فتوصلت هذه وقد أستخدم الباحث في دراسته الم
 الدراسة إلى النتائج التالية واشتقت منها التوصيات.

  
  :نتائج الدراسةثانياً: 

ّيمكن إيجازها باآلتي:   الدراسة نتائج ويرى الباحث أن  
 ،عرف التاريخ اإلسالمي االختصاص القضائي منذ العهد النبوي الشريف .1

 ثم في عهد الخلفاء الراشدين من بعده. 
حد في الشرع، وإنما يتلقى من ألفاظ  اأن التولية على القضاء ليس له .2

 ال واألعراف الصحيحة. واألحوة يلالتو
أنه يجوز لولي أمر المسلمين أو من ينيبه سن األنظمة المتفقة مع الكتاب  .3

والسنة مراعاة لمصالح العباد والبالد، ومن ذلك ما جاء في نظام القضاء 
ستحداث افي المادة التاسعة منه من أنه يجوز للمجلس األعلى للقضاء 

 محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. 
أن مباحث االختصاص القضائي من أهم المسائل القضائية وأدق النواحي  .4

  القانونية في علم القضاء. 
ن التخصيص القضائي يحقق مصالح كثيرة لجميع أطراف العملية أ .5

حيث ،القضائية سواء العاملين في الجهاز القضائي من قضاة وأعوانهم 
ادث دون غيرها والحو القضاياتتركز  مسئولياتهم فيما خصص لهم من 

مما يكون ثمرته حسن العدالة كماً وكيفاً، وكذلك بالنسبة للخصوم والشهود ،
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ونحوهم فيقصدون المحكمة المختصة مباشرةً حفاظاً على وقتهم وجهدهم 
 ويشعرون بالطمأنينة لعدالة القاضي الختصاصه بقضيتهم وخبرته بنوعها. 

المزدوج ( ثنائية القضـاء )  أخذت المملكة العربية السعودية بنظام القضاء  .6
وذلك بأن يكون فيها جهتان قضائيتان؛ األولى جهة القضاء العادي وتضـم  

ثم  ،محاكم الدرجة األولى ( بما فيها المحاكم التجارية ) ومحاكم االستئناف
  المحكمة العليا والثانية جهة القضاء اإلداري.

هم ياتها ومعاونأن سلخ الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقض .7
ووظائفهم إلى المحاكم التجارية، وكذلك سلخ دوائر التدقيق التجاري 

هم ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم االستئناف كما يبقضاتها ومعاون
) من البند (ثامناً) من آلية العمل التنفيذية لنظام 6جاء في الفقرة رقم (

وان المظالم التي عبرت عنها مما يتفق مع الوظيفة األساسية لدي ؛القضاء
 .)1(المادة األولى من نظامه من أن الديوان جهة قضاء إداري مستقلة

وتاريخ ، 78ن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/أ .8
هـ والقاضي في المادة التاسعة منه باستحداث محاكم 19/9/1428

لى يعد متخصصة وتسمية المحاكم التجارية كإحدى محاكم الدرجة األو
 تطوراً هائالً في مسيرة العمل القضائي في المملكة العربية السعودية. 

إن استحداث محاكم تجارية في المملكة العربية السعودية كمحاكم  .9
متخصصة في القضايا التجارية وفصل الخصومات الناشئة عنها أمر في 
غاية األهمية وضرورة البد منها وضمانة لالقتصاد الوطني وجلب 

 . هافيوالمنظومة القضائية تثمار األجنبي وجودة للبيئة العدلية لالس
بالمرسوم ن نظام المحكمة التجارية في المملكة العربية السعودية الصادر أ .10

نظام قديم ومصطلحاته  ،هـ15/1/1350) وتاريخ 32الملكي رقم (
 وال يتماشى مع النهضة التي تعيشها المملكة. ،تجاوزها الزمن

التجارية في المملكة العربية السعودية نظام المحكمة التجارية المحاكم تطبق  .11
هـ واألنظمة 15/1/1350) عام 32الصادر بالمرسوم الملكي رقم (

التجارية األخرى، كما تطبق فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أمامها مواد 
) وتاريخ 1وأحكام نظام المرافعات الشرعية الصادر باألمر الملكي رقم (م/

هـ والئحته التنفيذية الذي ألغى البابين الثالث والرابع من 22/1/1435
 نظام المحكمة التجارية سالف الذكر. 

عهد إلى المجلس األعلى للقضاء بعد مباشرته مهماته بإجراء دراسة شاملة  .12
لوضع اللجان المستثناة (البنوك، السوق المالية، وكذلك القضايا الجمركية) 

) من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام 2كما جاء في الفقرة رقم (

                                      
 هـ.19/9/1428في  78در بالمرسوم الملكي رقم م/نظر المادة األولى من نظام ديوان المظالم الصاا) 1(
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وعليه فما زالت القضايا المصرفية والمالية خارج االختصاص  ؛القضاء
 القضائي للمحاكم التجارية لعدم صدور ما يخالف ذلك. 

صدرت الالئحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بقرار معالي وزير  .13
هـ، وقد خلت من أي 19/5/1435) وتاريخ 39933العدل رقم (

) من نظام المرافعات الشرعية المتعلقة 35شروحات للمادة رقم (
بحاجة  -من وجهة نظر الباحث -باختصاص المحاكم التجارية التي كانت

إلى توضيح االختصاصات  القضائية للمحاكم التجارية والضوابط والقيود 
من المادة المذكورة السيما ما يتعلق بتوضيح الفقرة (و) والواردة عليها 

 بشأن المنازعات التجارية األخرى. 
هـ،على إنشاء 14/6/1435بتاريخ صدرت موافقة مجلس الوزراء  .14

وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية  السعودي للتحكيم التجاري"،مركز "ال
والصناعية ، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض ، يتولى اإلشراف على 

ازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق إجراءات التحكيم في المن
أطرافها على تسويتها تحكيمياً في إطار هذا المركز ، وفق ما تقضي به 

       والذي سيسهم  ،األنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية
في مساندة القضاء التجاري وتخفيف  – من وجهة نظر الباحث بمشيئة اهللا–

 وكذلك خدمة فئة التجار وسرعة حل النزاعات الناشئة بينهم. ،العبء عنه
) وتاريخ 860/8/35صدر قرار المجلس األعلى للقضاء بالرقم ( .15

هـ، القاضي بمباشرة المحاكم التجارية وكذلك الدوائر 7/6/1435
) من نظام 35التجارية اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (

والباحث يرى أن  ؛هـ9/3/1436تاريخ  ية اعتباراً منالمرافعات الشرع
   ا.آلية نظام القضاء على النحو المراد منه تنفيذهناك بطء شديد في 

  
  توصيات الدراسة: ثالثاً: 

  يوصي الباحث من خالل بحثه هذا بما يلي:
والمتناثرة في حقول  توحيد األنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية، .1

، حديث وشاملط بينها، في نظام تجاري واحد شتى دون راب كثيرة ومناح
هـ القديم واألنظمة 1350عوضاً عن نظام المحكمة التجارية الصادر عام 

يجمع بين جميع األنظمة التجارية المختلفة ويقوي التجارية األخرى، بحيث 
شأن والعالقة، العمل ويسهل لذوي ال،ويحتوي التعارض فيها  ،الروابط بينها
ستناد إليه والحكم بموجبه، ويكون بمثابة قانون تجاري مقنن االبه وللقضاء 

 بالمملكة شامل الحقوق والواجبات والعقوبات. 
) من نظام المرافعات الشرعية 35بشرح وتفسير المادة (قيام وزارة العدل  .2

ضمن الئحته التنفيذية التي صدرت بقرار معالي وزير العدل رقم 
علقة باختصاصات المحاكم هـ والمت19/5/1435) وتاريخ 39933(
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السيما ما يتعلق بتوضيح الفقرة ووالضوابط والقيود الواردة عليها التجارية 
 (و) من المادة المذكورة بشأن المنازعات التجارية األخرى.

مدّ سلطان المحاكم التجارية ليشمل اختصاصها جميع القضايا التجارية دون  .3
المستثناة (لجنة الفصل في  استثناء بما في ذلك اللجان شبه القضائية

لما في ذلك  ؛منازعات األوراق المالية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية)
 من الحيلولة دون حدوث تنازع في االختصاص.

إصدار نظام خاص بالتحكيم التجاري خالفاً لنظام التحكيم الصادر  .4
هـ الذي صدر مجمالً 24/5/1433في  34بالمرسوم الملكي رقم م/

ليواكب المستجدات االقتصادية وليتوافق مع األنظمة  ، خصصوغير م
العدلية الجديدة والمعاهدات الدولية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة 

والسيما بعد صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ العالمية 
  التجاري.لتحكيم السعودي لمركز الإنشاء هـ على 14/6/1435

وتحت  -كقطاع خاص –عية أو من تنيبه اإليعاز للغرف التجارية الصنا .5
إشراف ومظلة المحكمة التجارية بصياغة العقود التجارية وإبداء المشورة 
التجارية والقانونية ألطراف العملية التجارية وإبراز اإليجابيات والسلبيات 

موضع خالف ونزاع بين أطراف العقد التجاري  -مستقبالً -وما قد يكون
لما في ذلك من رفع  ؛رية للعقد وتجريم المخالفوتوثيق المحكمة التجا

تقليل بالتالي وقبالً، ألطراف العقد  كاملة الضرر والغبن وتوضيح الصورة
  النزاعات التجارية. 

بنشر األحكام  -األحكام اإلدارة العامة للتدوين ونشر –قيام وزارة العدل  .6
ة للعملية وذلك خدم ،التجارية بعد إجراء الالزم عليها لمناسبة النشر

 التجارية وأغراض البحث العلمي.
تخصيص موقع الكتروني للمحاكم التجارية يتم من خالله نشر األحكام  .7

التجارية ورفع الدعاوى التجارية للتجار المقيدين بالسجل التجاري مباشرةً 
وتذكيرهم بمواعيد الجلسات واللوازم القضائية األخرى والمساهمة في نشر 

عالمية بالعملية التجارية واالستفادة من الوسائل التقنية الوعي والرسائل اإل
األخرى وكل ما من شأنه خدمة البيئة العدلية عموماً والتجارية خصوصاً 

 في المملكة العربية السعودية. 
والمزمع بتاريخ  مباشرة المحاكم التجارية الختصاصها القضائي .8

لنظام القضاء الصادر  اًتطبيق بالفعالية والكفاءة الالزمتين، هـ 9/3/1436
وآلية عمله  هـ19/9/1428) وتاريخ 78بالمرسوم الملكي رقم (م/

لشرعية الجديد والئحته السيما بعد صدور نظام المرافعات ا ،التنفيذية
  ، وتذليل العقبات اإلدارية والمالية في سبيل ذلك.التنفيذية

م، وأن تتولى االهتمام بجانب التدريب لقضاة المحاكم التجارية وأعوانه .9
وزارة العدل مسئولية ابتعاثهم في برامج تدريبية متخصصة في المناحي 
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يلهم التجارية والقضائية لتطوير كفاءتهم وصقل معارفهم ورفع درجة تأه
 . مرفق القضاء والبيئة العدليةخدمة ل معرفياً وعملياً

العمل على كل ما من شأنه سرعة الفصل في الخصومات التجارية  .10
األحكام فيها، ومن ذلك تخصيص الدوائر التجارية بالمحاكم  وإصدار

 –أوراق تجارية  –تجارية معينة (قضايا شركات  قضاياالتجارية في 
ن إخالفه) والعمل بنظام القاضي الفرد وتعدد القضاة بحسب الحاجة إذ 

 العدالة البطيئة ظلم. 
ودعمها  التوسع في إنشاء المحاكم التجارية في جميع مناطق المملكة .11

بما تحتاج إليه من القضاة وأعوانهم والتجهيزات اإلدارية والفنية والمالية 
 . الالزمة

قيام وزارة العدل بتحفيز الجامعات ومؤسسات البحث العلمي على  .12
إجراء دراسات وبحوث علمية متخصصة، خدمة للعملية التجارية وإبراز 

 قضايا ووقائعمن الجوانب التي تحتاج لذلك ومدهم بما يحتاجون إليه 
 وبيانات وتقديم حوافز مالية تشجيعية. 

إجراء دراسات تطبيقية على األحكام التجارية والسوابق القضائية  .13
واتجاه قضائي عام يقرر اختصاصات واضحة لتقرير مبادئ قضائية 

المحاكم التجارية بها من عدمه يمكن من خاللها تشكيل رؤية قضائية 
 موحدة وثابتة عنها. 

محاكم التجارية يضم نخبة من لص مكتب استشاري في اتخصي .14
في النواحي التجارية والقانونية األكاديميين والخبراء والمتخصصين 

قتضاء وإبداء الرأي حيال القضايا والمنازعات لالستعانة بهم عند اال
التجارية المطروحة لزيادة إحاطة القاضي بكافة وقائع القضية وتزويده 

ليكون حكمه  ؛ة عنها وتبصيره بالرأي المناسب فيهابالمعلومات الالزم
  األقرب للحق والصواب.

  رابعاً: مقترحات الدراسة

إجراء دراسة مماثلة تبحث في موضوع االختصاص القضائي للمحاكم  .1
 التجارية في دول مجلس التعاون كدراسة تأصيلية مقارنة.

محاكم إجراء دراسة مماثلة تبحث في موضوع تنازع اإلختصاص بين ال .2
كدراسة  التجارية والمحاكم العامة واللجان األخرى شبه القضائية

  .تأصيلية تطبيقية

موضوع تنفيذ األحكام التجارية إجراء دراسة مماثلة تتناول البحث في  .3
  دراسة تأصيلية تطبيقية.كوعوائق تنفيذها وسبل معالجتها 
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الرسالة المباركـة  هللا الذي وفقني لبلوغ ختام هذه احمد وفي الختام؛ فإني أ

على النحو الذي جاءت فيه، فما كان فيها من خير وسداد فمن اهللا وحده وما كـان  
فيها من قصور ونقصان فمني والشيطان واهللا ورسوله منه بريئان، وأسأله سبحانه 
أن يجعل فيها الفائدة والكفاية وأن ينفع بها كاتبها وقارئها والعامل بها، وجزى اهللا 

فالعلم رحم بين  ،يهاً أو أسدى نصحاً أو قدم نقداًها توجءتأبدى بعد قراكل من خيراً 
، فنتـائج  ما كان منها من خلل أو نقصـان  ليعذر الواقف على هذه الدراسةوأهله، 

سـعته، ال يكلـف اهللا   من  األفكار على اختالف القرائح ال تتناهى، وإنما ينفق كٌل
ورحم اهللا من وقف في هذه الرسـالة  وجميعنا مخطٌئ ومصيب، تاها، أنفساً إال ما 

على خطأ فأصلحه عاذراً ال عاذالً، ومنيالً ال نائالً، فليس المبرأ من الخطأ إال من 
  اهللا وعصم. ىوق

وقد أخبر المزني قائالً: قرأت كتاب الرسالة على اإلمام الشافعي ثمانين 
 –ك وكفى أي حسب –مرة، فما مرة إال وكان يقف على خطأ، فقال الشافعي: هيه 

  .)1(أبى اهللا أن يكون كتاباً صحيحاً غير كتابه"
، وفي سبيل الكريم أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه �وأخيراً أسأل اهللا 

مرضاته وخدمة شرعه، والحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد 
  .لدينالهادي األمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم ا

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر: حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار (دار الفكر ) 1(

   .29، ص1جهـ)  1421للطباعة والنشر، بيروت، د.ط، 
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هــ).الوساطة التجاريـة فـي    1418األطرم، عبدالرحمن بن صـالح (  -

 .أشبيليا، بيروت: دار 2المعامالت المالية، ط
م).القـانون التجـاري، د.ط، اإلسـكندرية: دار    1987البارودي، علـي(  -

 المطبوعات الجامعية.  
م).الوافي فـي أساسـيات قـانون    2011البستاني، سعيد يوسف وآخرون( -

 ، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.1التجارة والتجار، ط
هــ).الروض المربـع بشـرح زاد    1418البهوتي، منصور بن يـونس(  -

المستقنع ، تحقيق إبراهيم عبد الحميد، مكة المكرمة: مكتبة نزار مصـطفى  
  الباز.

  ت: عالم الكتب.هـ).كشاف القناع عن متن اإلقناع، بيرو1403( ــــ -
هـ).المحاكم التجارية في النظام القضائي 1432التويجري، صالح إبراهيم( -

 السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.
هـ ). مجموع فتاوى شيخ اإلسالم 1432ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم( -

،  1د بن قاسم الحنبلي، طأحمد ابن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محم
  بيروت: مؤسسة الرسالة.

م).القانون التجاري السعودي، الخبـر:  الـدار   1994الجبر ، محمد حسن( -
 الوطنية.

العربية جارية وعمليات البنوك في المملكة هـ).العقود الت1418( ــــ -
 ، الرياض: مطابع جامعة الملك سعود.  2السعودية،ط

، 1صطلحات الفقهية والقانونية، طهـ).معجم الم1417جرجس ، جرجس( -
 مصر:  دار الفكر العربي.

هـ).أحكام القرآن الكريم ، تحقيق محمد 1405الجصاص ، أحمد بن علي( -
  الصادق، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

 هـ).القاموس الفقهي، دمشق: دار الفكر. 1424أبو جيب، سعدي( -
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لقضـاء فـي المملكـة    هـ).نظام ا1409جيرة ، عبد المنعم عبد العظيم( -
 العربية السعودية، الرياض: مطابع معهد اإلدارة.

م).النظـام التجـاري السـعودي، جـدة:     2005حمد اهللا، محمد حمد اهللا( -
  إشراقات للنشر والتوزيع.

هـ).الكتاب المصنف في األحاديث واآلثـار،  1409الحوت، كمال يوسف( -
 ت: دار التاج.، بيرو1كتاب الديات، باب: الدم يقضي فيه األمراء، ط

 ابن حيان، محمد بن خلف.أخبار القضاة، بيروت:  دار عالم الكتب.   -
هـ).أحكام األوراق التجاريـة فـي الفقـه    1425الخثالن، سعد بن تركي( -

 ،  الرياض: دار ابن الجوزي.1اإلسالمي، ط
هـ).األعمال التجارية المنفردة وتطبيقاتهـا  1430الخضير، يوسف عبداهللا( -

 الرياض: وزارة العدل.  ، شهر شوال،  44العدل ، العدد لة القضائية، مج
هـ).المقدمة ، تحقيق د. علـي  1376ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد( -

 ، مصر: دار البيان العربي.1عبدالواحد، ط
هـ).تيسير إجراءات التقاضي والتنفيـذ،  1435الخليفة، ماجد بن سليمان( -

 ، الرياض. 2ط
، الرياض: دار ابـن  5هـ).الكاشف، ط1433(عبداهللا بن محمدآل خنين،  -

 فرحون.
هـ).المحكمة فـي القضـاء اإلسـالمي والتنظـيم     1424( ـــــــ -

، السـنة الخامسـة،    18القضائي السعودي، مجلة وزارة العـدل، العـدد   
  الرياض: وزارة العدل.

هـ).المدخل إلى فقه المرافعـات، الريـاض: دار   1422( ـــــــ -
  العاصمة للنشر و التوزيع.

هـ).الوجيز في القانون اإلداري السعودي، 1433لخولي ، عمر بن فتحي(ا -
  ، جدة.1ط

هـ).التنظيم القضائي في المملكة العربية 1403آل دريب ، سعود بن سعد( -
السعودية في ضوء الشريعة اإلسالمية ونظام السلطة القضائية، الريـاض:  

 مطابع حنيفة.
ظـام المرافعـات   هـ).الوسيط في شـرح ن 1434دويدار، طلعت محمد( -

، جـدة: دار  2الشرعية والئحته التنفيذية بالمملكة العربيـة السـعودية، ط  
  حافظ.

م).قـانون األعمـال، اإلسـكندرية:  دار    2002دويدار، هاني وآخـرون(  -
 الجامعة الجديدة للنشر.

م).مبادئ القضـاء المـدني، القـاهرة: دار الفكـر     2001راغب، وجدي( -
 العربي.
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 متن اللغة، بيروت:  دار مكتبة الحياة. م).معجم1958رضا ، أحمد( -
هـ).نهاية المحتاج  إلي 1386الرملي، شهاب الدين محمد بن ابي العباس( -

  ، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي.1شرح المنهاج، ط
هـ).االختصاص النوعي فـي  1425الرويس، عبدالعزيز بن عبدالرحمن( -

رسـالة ماجسـتير،   نظام المرافعات السعودي في ضوء الفقه اإلسـالمي،  
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.

هـ).تاج العروس، بيروت: دار مكتبـة  1306زبيدي ، محمد بن مرتضى( -
  الحياة.

هـ).التنظيم القضائي في الفقه اإلسـالمي  1402الزحيلي، محمد مصطفى( -
  وتطبيقه في المملكة العربية السعودية، دمشق: دار الفكر.

هـ).تنازع وتدافع االختصاص، مجلـة  1422م بن صالح(الزغيبي، إبراهي -
 العدل، العدد العاشر، السنة الثالثة، ربيع اآلخر، الرياض: وزارة العدل.

هـ).تمييز العمل التجـاري وآثـاره،   1430السبت، عبدالرحمن بن خالد( -
رسالة ماجستير، المعهد العالي للقضاء، جامعة اإلمام محمـد بـن سـعود    

 .اإلسالمية، الرياض
هـ).المبسوط، 1409السرخسي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن أبو سهل( -

  بيروت: دار المعرفة.
هـ).االختصاص النوعي للمحاكم الشرعية 1430السعوي، فهد بن سليمان( -

األولية في النظام القضائي السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية 
 للعلوم األمنية، الرياض.

م).مصادر الحق في الفقـه اإلسـالمي، دار   1997ق(السنهوري، عبدالرزا -
  إحياء التراث العربي.

شرح قانون المرافعات الجديد،  م).1975الشرقاوي ، عبد المنعم وآخرون( -
 دار الفكر العربي.

، القاهرة: مكتبة 1هـ).نظرية المصلحة في الدعوى، ط1366( ـــــ -
  عبداهللا وهبة.

، جـدة:  2قانون التجاري، طهـ).ال1429الشريف، نايف سلطان وآخرون( -
 دار حافظ.

هـ).مسؤولية البنك التجـاري عـن أعمالـه    1424شعيب، محمد حافظ( -
المصرفية في الفقه والنظام، أطروحة دكتـوراه مقدمـة لقسـم السياسـة     
الشرعية، شعبة األنظمة، المعهد المعالي للقضاء، جامعة اإلمام محمد بـن  

 سعود اإلسالمية، الرياض.
دراسة  –التجارية  –هـ).أحكام األهلية 1426بن عدالن(الشمراني، علي  -

مقارنة، رسالة ماجستير في السياسة الشرعية، المعهـد العـالي للقضـاء،    
  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.  
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هـ).تطور النظام القضائي وأنظمة المرافعات 1422الشمري، بندر رجاء( -
لقضـائية فـي النظـام السـعودي،     مع دراسة تحليلية لنظرية الخصومة ا

 الرياض: جامعة الملك سعود.
م).قواعد االختصاص القضائي فـي ضـوء   1985الشواربي، عبدالحميد( -

 القضاء والفقه،  اإلسكندرية: منشأة المعارف.
الكتاب المصنف في األحاديـث واآلثـار،   شيبة، عبداهللا بن محمد:  بن أبيا -

ار اء، ت: كمال يوسف الحوت (دكتاب الديات، باب: الدم يقضي فيه األمر
 .هـ )1409، 1التاج، بيروت، ط

هـ).تعدد اللجان القضائية التجاريـة  1418آل الشيخ ، محمد بن إسماعيل( -
في المملكة العربية السعودية، مجلة الحقوق، السنة الحاديـة والعشـرون،   

 العدد الثالث، الكويت: جامعة الكويت.
ضائي في المملكة العربية السعودية، هـ).النظام الق1404أبو طالب، حامد( -

 القاهرة: دار الفكر العربي.
 م).القانون اإلداري، مكتبة القاهرة الحديثة.  1970طعيمة، الجرف( -
م).السلطات الثالث في الدساتير العربية في الفكر 1974الطماوي، سليمان( -

 ، مصر: دار الفكر العربي.3السياسي اإلسالمي، ط
م).حاشية رد المحتار على الدر المختـار،  1966ابن عابدين، محمد أمين( -

 القاهرة: مطبعة الحلبي.
هـ).المرجع في نظام المرافعات الشرعية في 1425عبد التواب، معوض( -

  المملكة العربية السعودية، الرياض: مكتبة االقتصاد والقانون.
هـ).معجم المصطلحات واأللفـاظ  1423عبد المنعم ، محمد عبد الرحمن( -

 لقاهرة: دار الفضيلة.الفقهية، ا
هـ).البحث العلمي: مفهومه، وأدواتـه وأسـاليبه،   1417عبيدات، ذوقان( -

  األردن: دار الفكر.-، عمان5ط
م).قانون األعمال،  اإلسكندرية: دار 2002العريني، محمد فريد وآخرون( -

 الجامعة الجديدة للنشر.
اء في م).أصول المرافعات الشرعية وعلم القض1993عمر، نبيل إسماعيل( -

 المملكة العربية السعودية،  اإلسكندرية: منشأة المعارف.
هـ).تنازع االختصاص القضائي بـين  1425العنقري، عبدالرحمن محمد( -

الشريعة اإلسالمية والقانون، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلـوم  
 األمنية، الرياض.

ـ  1428الغامدي، عبدالهادي محمد وآخرون( - ، 2اري، طهــ).القانون التج
  الرياض: مكتبة الشقري.
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هـ).االختصاص القضائي في 1420الغامدي، ناصر بن محمد بن مشري( -
الفقه اإلسالمي مع بيان التطبيق الجاري في المملكة العربيـة السـعودية،   

 ، الرياض:  مكتبة الرشد.1ط
، مصر: مكتبة 3هـ).مقاييس اللغة، ط1402ابن فارس، أبو الحسن أحمد( -

  الخانجي.
هـ).تبصرة الحكام في أصـول  1401فرحون، برهان الدين المالكي( ابن -

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.1األقضية ومناهج األحكام، ط
هـ).التنظيم القضائي الجديد في المملكـة  1431الفوزان، محمد بن براك( -

  ، الرياض: مكتبة القانون واالقتصاد.1العربية السعودية، ط
، بيروت: 6هـ).القاموس المحيط، ط1419(الفيروز أبادي ، محمد يعقوب -

 مؤسسة الرسالة.
 ، أحمد محمد.المصباح المنير، بيروت: المكتبة العلمية.الفيومي -
هـ).المغني ، تحقيق عبداهللا 1419ابن قدامة، موفق الدين عبداهللا بن أحمد( -

 التركي وعبد الفتاح الحلو، الرياض: دار عالم الكتب.
هـ).األوراق التجارية واإلفالس والتسوية 1433قرمان، عبدالرحمن السيد( -

 الواقية منه، الرياض: مكتبة الشقري.
م).العقود التجارية وعمليات البنوك طبقـا لألنظمـة   2008( ــــــ -

 القانونية بالمملكة العربية السعودية، الرياض: مكتبة الشقيري. 
، بيـروت: دار  3هـ).معجم لغة الفقهـاء، ط 1415قلعجي، محمد رواس( -

 ائس.النف
هـ).الطرق الحكميـة فـي السياسـة    1423ابن القيم ، محمد بن أبي بكر( -

 ، القاهرة:  دار الحديث.1الشرعية، ط
هـ).إعالم الموقعين عـن رب العـالمين، تحقيـق    1411(ــ ـــــ -

 محمد إبراهيم عبد السالم، بيروت:  دار الكتب العلمية.
روق، تحقيـق:  هــ).الف 1402الكرابيسي، جمال الدين أبو المظفر أسعد( -

، الكويـت:  نشـر وزارة   1محمد طموم ، مراجعة: عبدالستار أبو غدة، ط
 األوقاف والشؤون اإلسالمية.

، بيـروت:  1هـ).معجم المصطلحات القانونية، ط1407كرم، عبد الواحد( -
  مكتبة النهضة العربية.

هـ).االختصاص النوعي للمحاكم وفقـاً  1425الماضي، صالح بن عثمان( -
في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير ، جامعة اإلمام  لنظام القضاء

  محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
هـ).أدب القاضي ، ت: محيي 1391الماوردي، أبو الحسن علي الشافعي( -

  هالل السرحان، بغداد: مطبعة اإلرشاد.
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هـ).األحكام السلطانية والواليات الدينيـة، بيـروت:   1421( ــــــ -
 العصرية.المكتبة 

هـ).معجم القانون، القـاهرة: الهيئـة العامـة    1420مجمع اللغة العربية( -
 لشؤون المطابع األميرية.

م).التطور التشريعي في المملكة العربيـة  1977محمد ، عبد الجواد محمد( -
 السعودية،  اإلسكندرية: منشأة المعارف.

هـ).الوسيط في شـرح التنظـيم القضـائي    1434مخلوف ، أحمد صالح( -
 الجديد بالمملكة العربية السعودية، الرياض: معهد اإلدارة.

، جدة: دار 1هـ).القانون التجاري السعودي، ط1417المدني، حمزة علي( -
  المدني.

هـ).السلطة التنظيمية فـي المملكـة   1425المرزوقي، محمد بن عبد اهللا( -
 ، الرياض: مكتبة العبيكان.1العربية السعودية، ط

 صول المرافعات، بيروت: دار الفكر العربي.م).أ1978مسلم ، أحمد( -
م).الشركات التجارية، اإلسكندرية: دار الجامعة 1997مصطفى، كمال طه( -

 الجديدة.
م).معجم تعريف مصطلحات القانون الخاص، 2008ملكاوي، بشار عدنان( -

 األردن: دار وائل للنشر.
هــ).لسان العـرب،   1401ابن منظور، جمال الدين محمد بـن مكـرم(   -

 هرة: دار المعارف.القا
هـ).إيضاحات على نظام اإلجـراءات  1423الموجان، إبراهيم بن حسين( -

  الجزائية، الرياض: مكتبة الرشد.
م).منهج البحث العلمي عند العرب، 1972موسى، جالل محمد عبدالمجيد( -

 ، بيروت: دار الكتاب اللبناني.1ط
المالية،   هـ).لجنة الفصل في منازعات األوراق1427موسى، أحمد محمد( -

شعبة  –رسالة ماجستير مقدمة للمعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية 
 األنظمة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

م).قوانين المرافعات، القـاهرة: طبعـة نـادي    1989نمر، أمينة مصطفى( -
  القضاء.

ر النهضـة  ،  دا1النيفاوي، إبراهيم أمين. مبـادئ التنظـيم القضـائي، ط    -
  العربية.

هـ). مجمع الزوائد ومنبع 1402الهيثمي، نور الدين بن علي بن أبي بكر( -
،بيـروت: دار الكتـاب   3الفوائد، كتاب األحكام، باب: استنابة الحـاكم، ط 

 العربي.  
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هـ).السلطة القضـائية ونظـام القضـاء فـي     1403واصل، محمد فريد( -
 اإلسالم، القاهرة: المكتبة التوفيقية.

م).الوسيط في قانون القضاء المدني، القاهرة: مطبعـة  1993فتحي(والي،  -
  جامعة القاهرة والكتاب الجامعي.

هـ).الموسوعة الفقهية 1412وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية( -
 ، الكويت: مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع.1الكويتية، ط

نية والتجاريـة، مصـر: منشـاة    م).المرافعات المد1990أبو الوفا، أحمد( -
  المعارف.

، مصر: 6م).نظرية األحكام في قانون المرافعات، ط1989( ــــــ -
 منشأة المعارف.

يحيى، سعيد.الوجيز في النظام التجاري السعودي، اإلسـكندرية: المكتـب    -
 العربي الحديث.
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