
 

  في ضوء نظام المحاكم التجارية ومشروع الالئحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية محاٍم والتي ال يجبمن والترافع فيها الدعاوى التي يجب رفعها  1

 

  بسم هللا الرحمن الرحيم                                                     

 يجب  والتي ال محامٍ من لترافع فيها  واالدعاوى التي يجب رفعها )

 ( اريةالتج المحاكمالتنفيذية لنظام  الالئحةمشروع  وضوء نظام المحاكم التجارية  في

 

ومن  ،( 1/78( والمادة )16المادة ) المحاكم التجاريةتتضمن هذه الورقات المواد ذات العالقة من نظام 

 1ليسهل على المختص الرجوع لها. (99 - 98 - 97 - 96- 95 -94) المواد مشروع الالئحة التنفيذية

 ( من نظام المحاكم التجارية:16المادة ) •

 ختص المحكمة بالنظر في اآلتي:ت 

 أعمالهم التجارية األصلية أو التبعية.تنشأ بين التجار بسبب المنازعات التي  -1

الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة األصلية في الدعوى   -2

 تزيد على مائة ألف لاير، وللمجلس عند االقتضاء زيادة هذه القيمة.

 منازعات الشركاء في شركة المضاربة. -3

 ت الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.الدعاوى والمخالفا -4

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام اإلفالس. -5

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. -6

 الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق األنظمة التجارية األخرى. -7

حارس القضائي واألمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان الدعاوى والطلبات المتعلقة بال -8

 النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.

 ة.دعاوى التعويض عن األضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكم -9

 ( من نظام المحاكم التجارية:1/78المادة ) •

األحكام والقرارات الصادرة من الدوائر االبتدائية في المحكمة قابلة عد جميع فيما لم يرد فيه نص خاص، ت  

.لالستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي ال تزيد على خمسين ألف لاير، وفق ما يحدده المجلس  

 
ن المحامي المرخص من حقه األصيل في حصرية الترافع أمام المحاكم. فقد استثنى    1 الدعاوى التجارية، حيث أنه حصر   -أغلب-المشروع  مشروع الالئحة التنفيذية لم ي مك ِّ

، وما حكام الشركات واإلفالسوجوبيًا توكيل المحامي في بعض المنازعات التي تزيد المطالبة األصلية فيها عن مليوني لاير؛ كالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أ
، وكذا االعتراض في محاكم االستئناف له استثناء، ولم يوجب المشروع أو التي ت قام على التاجر  تنشأ بين التجاريزيد عن عشرة ماليين في منازعاٍت أخرى؛ كالدعاوى التي  

-وكما هو معلوم أن الدعاوى  بالترافع أو تقديم المذكرات أمام الدائرة التجارية بالمحكمة العليا.نظر والإعادة التماس  برفع مذكرةبشكل صريح على تمكين المحامي عدا 
 المطلوبالمأمول وتحقق  وعليه فإن وزارة العدل في هذه الالئحة لم، بيرةكمحاماة أو شركات على مكاتب  -غالبًا- هي محصورة -عشرة مليون فأكثر ذات المبالغ الكبيرة

محامي في الدعاوى اللو جاءت الالئحة بوجوب توكيل    -فعلى سبيل المثال-رية.  تحديًدا في الدعاوى التجاجوده  ووته  وتعزيز أهميللمحامي    وهو توفير كافة س بل الدعم  منها
وما مقدار  ؟هاحينمتدربين ووضع المحامين ال متوسطةلوا ةالصغير اماةوشركات المح والمكاتب لاير، فكيف سيكون حال سوق المحاماة500.000التي تزيد عن مبلغ 

دين من وجود المحامين، حيث أن أكثر المستفي ستكون المحكمة التجارية فإنذلك كله  وقبل أنفسهم؟ والمتقاضينوالمهنة النفع الذي سيعود على اقتصاد المملكة بشكٍل عام 
صك الدعوى حتى استالم  صحيفةتحرير من  ، بالكامل إلكترونيةفي النظام والالئحة يَصع ب على غير المختص التعامل معها، فإجراءات التقاضي  الجديدة اإلجراءات

 يجب أن -تحديًدا-كمة التجارية المح إن مث قبل الجلسة األولى، عطفًا على حضور الجلسات عن ب عد. المستنداتالبي نات ووكافة  الطلباتجميع  تقديم وجوبل إضافةً  ،الحكم
 .-كما هو موجود في الدول األخرى- باسم وتوقيع محامي مرخصإال  دعوىصحيفة  أيفيها  ت رفعال 



 

  في ضوء نظام المحاكم التجارية ومشروع الالئحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية محاٍم والتي ال يجبمن والترافع فيها الدعاوى التي يجب رفعها  2

 :مشروع الالئحة التنفيذية( من 99-94المادة ) •

 

 



 

  في ضوء نظام المحاكم التجارية ومشروع الالئحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية محاٍم والتي ال يجبمن والترافع فيها الدعاوى التي يجب رفعها  3

 :محامٍ من أو الترافع فيها  رفعهاال يجب التي والطلبات الدعاوى أوالً: 

، متى كانت قيمة المطالبة األصلية بسبب أعمالهم األصلية أو التبعية بين التجارالمنازعات التي تنشأ . 1

 .أقلف عشرة ماليين لاير

 صليةاأل  متى كانت قيمة المطالبة  ،في منازعات العقود التجارية  من مدني على تاجر. الدعاوى التي تقام 2

 .أقلفعشرة ماليين لاير 

ت أو نظام اإلفالس أو الملكية الفكرية أو ا. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشرك3

 .لاير فأقلمليوني  األصلية المطالبة قيمة متى كانت ،األنظمة التجارية األخرى

الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي واألمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان . 4

 بدعوى تختص بنظرها المحكمة. االنزاع متعلقً 

 دعاوى التعويض عن األضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.. 5

خمسين  ال تزيد على( من نظام المحاكم التجارية التي 78بالمادة ). الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها 6

 ألف لاير.

متى كانت قيمة االعتراض باالستئناف على األحكام الصادرة في الدعاوى التي ت قام من مدني على تاجر  .  7

 .لاير عشرة ماليين ال تزيد علىة األصلي المطالبة 

 :محام فيها 3افعويتر 2تُرفعأن يجب الدعاوى والطلبات التي ثانيًا: 

جر في منازعات قام على التات  التي  أو    بسبب أعمالهم األصلية أو التبعية،  الدعاوى التي تكون بين التجار.  1

الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي واألمين والمصفي والخبير المعينين العقود التجارية، أو 

متى كانت قيمة  دعاوى التعويض عن األضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة أو  ونحوهم،

 .ماليين لايرعلى عشرة  دتزيالمطالبة األصلية 

. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات أو نظام اإلفالس أو الملكية الفكرية أو 2

 .تزيد على مليوني لايراألصلية بة األنظمة التجارية األخرى متى كانت المطال

. الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام نظام اإلفالس متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة  3

 تنظيم مالي.

 لتماس إعادة النظر.ا. رفع االعتراض باالستئناف أو بطلب النقض أو ب 4

 المحكمة العليا.المرافعة أو تقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في . 5

 أعاله؟ ةما هو أثر مخالفة أحكام التمثيل الواردثالثا: 

 من الالئحة.(  94)  المادة  المرفوع بالمخالفة ألحكام  بعدم قبول االعتراض  -تلقاء نفسها-من    تقضي المحكمة

 إعداد المحامي سعود البازعي

 هـ(26/9/1441) الثالثاء

 
 .وكذا الطلبات كما نص عليها النظام والالئحة، توقيع محامي مرخصباسم ووتقديمها  جاريةالدعوى الت تحرير صحيفةوجوب  :أو الطلبات رفع الدعوىيٌقصد ب 2
 في المحكمة. وى التجاريةجلسات الدعالمحامي المرخص حضور وجوب ترافع: الي قصد ب 3


