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القضاء التجاري
النشأة والتطور  -المشكـلة والحلول
إعداد القاضً /محمد محمود عبدهللا علً بازي
القاضً بالمحكمة التجارٌة باألمانة
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر القضائً الفرعً األول
ألمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف والمحوٌت
ومأرب
المنعقد فً صنعاء للفترة من  12إلى 1002/9/11م

عناصـر الورقة
 -2مقدمة .
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 -1أهمٌة القضاء التجاري .
 -2نشأة القضاء التجاري وتطوره والمراحل التً مر بها .
 -3المشكلة التً ٌعانً منها القضاء التجاري وأسبابها .
 األسباب الموضوعٌة . األسباب التً تعود إلى القصور فً التشرٌع . األسباب التً تعود إلى اإلدارة القضائٌة . -4الحلول المقترحة .
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مقدمة
الحمد هلل رب العالمٌن القائل فً محكم كتابه العزٌز ) إن هللا ٌؤمركم
أن تإدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بٌن الناس أن تحكموا بالعدل ( ([)]1

والصالة والسالم على سٌدنا وحبٌبنا محمد القائل  « :إن المقسطٌن عند هللا على منابر من نور الذٌن ٌعدلون فً حكمهم
وأهلٌهم وما ولوا » ([.)]2

أما بعــد :

فإن القضاء فرٌضة محكمة  ،وسنة متبعة  ،وأمر من أمور الدٌن  ،ومصلحة من مصالح المسلمٌن  ،وهو أساس الحكم
 ،وسلطة من السلطات التً ٌقوم علٌها بناء الدولة الحدٌثة  ،ورمز لرقٌها ودلٌل على حضارتها  ،ومٌزان تقاس به تصرفاتها
 ،ولهذا أعلت من شؤنه الدولة اإلسالمٌة وأحاطته بقدر من الهٌبة والتوقٌر فكان خٌر األمة ومصدر عزتها وكرامتها  ،ومن
هنا اهتمت الشرٌعة اإلسالمٌة بالقاضً سلوكا وعلما وبالقضاء فقها وأدبا ([. )]3

وإذا كان العدل هو أساس الحكم وهو البناء الذي تقوم علٌه الدول وتعمر بقدر رسوخة وصموده حتى قال بعض
السلف  « :إن هللا ٌبقى الدولة العادلة ولو كانت كافرة وٌزٌل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة » .

وإذا كانت السنن اإللهٌة قد ربطت بقاء الدول واستقرارها بالعدل فإن القضاء هو الوسٌلة التً ٌتحقق بها العدل ،
فالعدل بالقضاء ٌرسخ وٌقوي ألن القضاء هو حصن العدل الحصٌن  ،وحارسه األمٌن  ،ومكانه فً الدولة هو مكان األساس
من البنٌان باعتباره مٌزان الحق والباطل والخٌر والشر والقاعدة التً تقوم علٌها النظم والمجتمعات البشرٌة والحضارات
اإلنسانٌة ([. )]4

ت األنظمة التً تساهم فً تطوٌره
ومن هنا جاء االهتمام بالقضاء وتقدٌسه واستقالله على مر العصور َ ،ووُ ضِ َع ِ
وحسن سٌر أدائه وتطور ذلك حتى أصبح النظام القضائً فً مختلف البلدان ٌتؤلف من شقٌن  :قضائً وإداري .

الشق األول  :قضائً بحت وٌتعلق بؤنواع القضاء – جهاته – ودرجات التقاضً
وما إذا كان ٌقوم على أساس وحدة القضاء أو تعدده .

4

والشق الثانً  :إداري وٌتعلق بشكل ونوع اإلشراف اإلداري على أجهزة القضاء بما ٌساعد على تحقٌق الغاٌة المرجوة منه
وهً تحقٌق العدالة الناجزة  ،حٌث ٌختلف شكل ونوع هذا اإلشراف  ،فهناك إشراف قضائً بحت – ال وجود فٌه لوزارة
العدل – أو إشراف قضائً إداري مشترك – توجد فٌه وزارة العدل و مجلس قضاء – أو إشراف إداري فقط–ال وجود فٌه
لمجلس قضاء– ([.)]5

كما أن الشق اإلداري للنظام القضائً ٌمتد لٌشمل الجانب اإلداري فً أعمال المحاكم الذي ٌقوم به القضاة ومعاونوهم
تحت إشرافهم وٌقوم المعانون بؤعمال هامة ومإثرة فً سٌر أعمال المحاكم فٌنعكس عملهم سلبا أو إٌجابا على الجانب
القضائً([.)]6

ولما للقضاء من أهمٌة فقد حرصت كل األمم والشعوب على تطوٌر نظمها القضائٌة ومعرفة الصعوبات والمشاكل
التً تعانً منها ووضع الحلول لها وتذلٌل كل الصعوبات التً تعٌق تحقٌق القضاء للغاٌة المرجوة منه فً تحقٌقه للعدالة
السرٌعة الناجزة .

ولئن كانت السلطة القضائٌة فً بالدنا قد وقفت أمام نفسها فً عام 1979م مشخصة الصعوبات والمشاكل التً نعانً
منها فً المإتمر القضائً العام الذي انبثقت عنه خطة اإلصالح القضائً التً احتوت على برنامج شامل لتطوٌر القضاء ثم
تال ذلك فً عام 1997م خطة إصالح قضائً كانت متسقة مع الخطة األولى ومتممة ألهدافها.

فإن جمٌع أعضاء السلطة القضائٌة الٌوم ٌقفون مع بعضهم تلبٌة لدعوة مخلصة توجه بها فضٌلة وزٌر العدل الدكتور
 /عدنان الجفري لمإتمر قضائً عام سٌعقد فً الفترة من  22 – 18أكتوبر 2223م تمهٌدا للخروج بوثٌقة عمل شامله سعٌا
لالرتقاء باألداء القضائً  ،وٌجًء اجتماعنا الٌوم فً هذا المإتمر الفرعً تمهٌدا للمإتمر العام وذلك حتى ٌكون تشخٌص
المشاكل التً تعانً منها السلطة القضائٌة نابعا من القاعدة فصاحب البٌت أدرى بالذي فٌه والذي ٌعاٌش الواقع القضائً
وٌطبق النصوص التشرٌعٌة هو أدرى بالصعوبات والمعوقات التً تواجه تحقٌق السلطة القضائٌة للغاٌة السامٌة التً وجدت
من أجلها  ،ولذلك كانت أوراق العمل مقدمة من أعضاء السلطة القضائٌة أو معاونٌهم أو ممن لهم عالقة مباشرة بالقضاء ،
كالمحامٌٌن والمتخصصٌن من أساتذة الجامعات أو غٌرهم .

الغاٌة والهدف من هذه الورقة وعناصرها
وانطالقا من الغاٌة التً ٌعقد لها هذا المإتمر أقدم هذه الورقة المتواضعة عن القضاء التجاري محاوال التركٌز فٌها
على الجانب العملً َ ،ف َبعْ دَ بٌانً ألهمٌة القضاء التجاري سؤذكر نبذة عن نشؤته مبٌنا تطوره والمراحل التً َمر بها على
مدى الثالث العقود الماضٌة لنصل بعد ذلك إلى المقصود األهم من هذه الورقة وهو بٌان المشاكل والمعوقات التً ٌعانً
منها القضاء التجاري والتً تإدي إلى عدم تحقٌق القضاء التجاري للغاٌة المرجوة منه على الوجه الذي نطمح إلٌه جمٌعا ،
وأبٌن أسباب
هذه المشاكل .
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ثم سؤوضح المقترحات بالحلول الالزمة لمعالجة المشاكل المشار إلٌها وذلك سعٌا للرقً بؤداء المحاكم التجارٌة َكلَ ِب َنة

مهمة فً البناء القضائً الٌمنً  ،وأخٌرا أقول إن واجب األمانة ٌفرض َعلًَ أن أذكر أننً اعتمدت فً هذه الورقة على
خبرة من عاٌشوا القضاء التجاري ومسٌرته خالل العقود الثالثة الماضٌة إضافة إلى ما الحظته من خالل ممارستً العملٌة
فً المحكمة التجارٌة طٌلة الثالثة األعوام الماضٌة .

أهمٌــة القضــاء التجـــــاري
تنبع أهمٌة القضاء التجاري من أهمٌة القضاء بشكل عام  ،فالقضاء كما قلنا هو األداة التً بواسطتها ٌتم تحقٌق العدل
الذي هو أساس الحكم  ،والقضاء كل ال ٌتجزأ والمنظومة القضائٌة منظومة واحدة متكاملة وال ٌمكن أن ٌنهض جانب منها
دون اآلخر بل ال بد أن تعالج جمٌعها بخطة واحدة تضمن لها أن تتطور جمٌعا بصورة مطردة ومتناسقة ال سٌما وبالدنا
تؤخذ بنظام القضاء الموحد.

ولكن إضافة إلى تلك األهمٌة تتجلى أٌضا أهمٌة القضاء التجاري باعتبارٌن :

االعتبار األول  :أهمٌة التخصص فً مجال القضاء وبٌان ذلك هو أننا وإن كنا نرى أنه البد أن ٌعمل القاضً ابتداء فً
جمٌع االختصاصات فً المحكمة االبتدائٌة َف ٌُلِ ّم بجمٌع أنواع القضاٌا المدنٌة والجنائٌة واإلدارٌة والشخصٌة والمستعجلة
ولكننا نرى بعد ذلك أنه البد من أن نستفٌد من مبدأ التخصص  ،إذ أنه كلما عمل القاضً فً تخصص معٌن جنائً أو مدنً
أو تجاري لفترة أطول  ،وكلما كانت القضاٌا التً فصل فٌها فً هذا النوع كثٌرة متعددة  ،كلما زادت خبرة القاضً بهذا
النوع من القضاٌا وزاد إلمامه بالقوانٌن الموضوعٌة واإلجرائٌة المتعلقة به  ،وبالتالً أمكن لهذا القاضً أن ٌحسم القضاٌا
التً تعرض علٌه على وجه ٌضمن سرعة اإلنجاز مع ضمان صحة أحكامه وعدالتها أي ٌضمن سرعة السٌر فً إجراءات
نظر القضٌة حتى حسمها بحكم عادل إن شاء هللا .

إضافة إلى ذلك فقد تشعبت العلوم والمعارف فً زماننا فً جمٌع الجوانب والعلوم النظرٌة والتطبٌقٌة حتى أصح مبدأ
التخصص من المسلمات التً البد منها  ،كما أن القاضً المتخصص كلما رُ ّقًِ درجة أعلى فانتقل إلى محكمة االستئناف ثم
إلى المحكمة العلٌا كلما كانت قدرته وكفاءته العلمٌة والفنٌة المتعلقة بهذا النوع من القضاٌا أكبر وأفضل  ،وبالتالً تتحقق
غاٌة المقنن من جعل نظام التقاضً على درجتٌن ؛ إذ تتحقق الرقابة على حسن تطبٌق الشرع والقانون وٌكون تفسٌر القضاة
ذوي الخبرة لنصوص القانون أَدَ ق وهو ما ٌوحد الفهم القانونً للنصوص القانونٌة عن طرٌق السوابق القضائٌة الصادرة
عن هإالء القضاة فً المحكمة العلٌا وهو ما ٌحقق أحد أهم وظائف المحكمة العلٌا .
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االعتبار الثانً  :أن أهمٌة القضاء التجاري بوجه خاص هً أهمٌة تفرضها المصلحة العامة المتمثلة فً متطلبات التنمٌة
واالستثمار إذ أنه ٌتجلى فٌه بوضوح دور القضاء فً تحقٌق التنمٌة واالستثمار .

وبٌان ذلك أننا فً عصر انفتحت فٌه األمم على بعضها عصر العولمة واإلنترنت حٌث أصبح العالم كله كالقرٌة
الواحدة وأصبحت العالقات االقتصادٌة هً أهم العالقات والروابط وسعت كل الدول إلى فتح أسواقها أمام المستثمرٌن ،
وبالدنا مثل بقٌة الدول تسعى إلى تطوٌر اقتصادها والنهوض به بما ٌحقق التنمٌة للشعب ،
وال تتحقق التنمٌة إال باالستثمارات فً المجاالت الحٌوٌة وال ٌمكن لالستثمار أن ٌنمو وٌإتً ثماره إال مع تحقٌق األمن
واالستقرار وال ٌتحقق األمن واالستقرار إال بالقضاء العادل والسرٌع .

كما أن فتح المجال أمام االستثمارات والشركات المحلٌة واألجنبٌة والتطور االقتصادي الذي ٌشهده العالم قد أوجد
صو َر َها وعرفها حق
معامالت تجارٌة متطورة لم تكن معروفة من قبل ،وال ٌمكن للقاضً أن ٌحكم فً معاملة إال إذا َت َ
المعرفة ؛ ألن الحكم على الشًء فرع عن تصوره ومن هنا تبرز أهمٌة وجود قضاء تجاري متخصص ٌلم القاضً فٌه
بالمستجدات والمعامالت المعاصرة إضافة إلى إلمامه بالقواعد الشرعٌة والقانونٌة المنبثقة من شرٌعتنا اإلسالمٌة فنحن
بحاجة إلى هذا القاضً لنواكب التطور ونساهم بما ٌساعد على قوة اقتصادنا وازدهار التنمٌة فً بالدنا .

إننا ال نستطٌع أن نبقى بمعزل عن العالم ألننا بحاجة إلٌه لالستفادة من كل ما هو لصالح أمتنا كما أننا ال ٌمكن أن
نخضع بعماء لألنظمة التً ٌراد فرضها علٌنا
ولذا ال ٌمكن أن ٌظل نظامنا الشرعً والقانونً غٌر محٌط بما حوله من مستجدات فالشرٌعة اإلسالمٌة صالحة لكل زمان
ومكان ولذا ٌجب االعتناء بالقاضً الٌمنً خصوصا فً المجال التجاري حتى ٌكون ذلك القاضً الذي ٌجمع بٌن الشرع
والقانون وٌجمع بٌن األصالة والمعاصرة فٌكون عالما بالشرع وقواعده العامة وملما بمستجدات الحٌاة ومعامالتها المعاصرة
وفاهما لها  ،ففهم الواقع هو من أهم العلوم وال ٌمكن للقاضً أن ٌطبق حكم الشرع على الواقع إال بعد أن ٌفهم الواقع كفهمه
للشرع ولذا قال هللا سبحانه وتعالى ) ففهمناها سلٌمان ( وقال السلف الصالح « القضآء فهم » .

نشؤة القضاء التجاري وتطوره
تعود نشؤة القضاء التجاري فً الٌمن ( الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة ) إلى منتصف السبعٌنات حٌث شهدت بالدنا فً تلك
الفترة طفرة ونموا اقتصادٌا مضطردا ودخلت معتركا تجارٌا واقتصادٌا جدٌدا نتج عنه الكثٌر من المعامالت التجارٌة التً
لم تكن معروفة من قبل واستجابة لدواعً التطورات التجارٌة واالقتصادٌة المذكورة تم تؤسٌس المحاكم التجارٌة فتم إنشاء
قضاء نوعً متخصص للفصل فً المنازعات الناشئة عن العالقات التجارٌة وذلك أن من أهم سمات المعامالت التجارٌة هو
قٌامها على السرعة وهو ما ٌقتضً الحسم فً القضاٌا والنزاعات الناشئة عنها على وجه السرعة أٌضا إضافة إلى أنه نتٌجة
لتنوع هذه المعامالت وجدتها كان البد من إٌجاد قضاة متخصصٌن فٌها ٌلمون بكافة جوانبها وٌتم حسمهم لها على وجه
السرعة دون أن تتؤثر بزحمة القضاٌا فً المحاكم العادٌة .
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إضافة إلى ما ذكر فقد كانت هناك شركات أجنبٌة قد دخلت إلى الٌمن ولعدم وجود قضاء تجاري متخصص كانت هذه
الشركات تشترط فً العقود واالتفاقٌات التً تبرمها مع الحكومة الٌمنٌة أو مع التجار الٌمنٌٌن أنه فً حالة حدوث نزاع
بٌنهما حول أي من تلك العقود ٌتم حل النزاع عن طرٌق التحكٌم لجهات فً خارج الٌمن كالغرف التجارٌة األجنبٌة وهو ما
كان ٌشكل عبئا على الحكومة الٌمنٌة وعلى التجار الٌمنٌٌن .

فحال لهذه المشكلة وحتى تطمئن الشركات األجنبٌة تم إنشاء قضاء تجاري متخصص فً المعامالت التجارٌة لٌطمئن
المستثمر أنه بإمكانه اللجوء إلى قضاء تجاري ٌمنً ٌمكنه من الحصول على حقه على وجه السرعة كما تقتضٌه طبٌعة
التجارة واالستثمار .

المراحل التً مر بها القضاء التجاري الٌمنً
المرحـــــلة األولـــــى (اإلنشــــاء)

ونتٌجة لما سبق أنشئت المحاكم التجارٌة ألول مرة فً الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة بالقانون رقم ( )42لسنة 1976م
بتارٌخ  7ربٌع أول 1396هـ الموافق
 8مارس 1976م الذي نص فً المادة األولى منه على أن تنشؤ محاكم تجارٌة ابتدائٌة بعواصم المحافظات التً ٌصدر
بتحدٌدها قرار جمهوري وتشكل كل محكمة من رئٌس وعضوٌن ٌتم تعٌٌنهم ألول مرة بالقرار المشار إلٌه آنفا ومع مراعاة
توافر الشروط الالزمة لذلك بمقتضى هذا القانون .

كما نصت المادة الثانٌة على أنه « تنشؤ شعبة استئنافٌة تجارٌة بالمحكمة العلٌا وتشكل من رئٌس وأربعة أعضاء ٌتم
تعٌٌنهم بقرار جمهوري وفقا للشروط المنصوص علٌها فً هذا القانون … الخ » .

كما نصت المادة الثالثة على أنه « تختص المحاكم التجارٌة االبتدائٌة والشعبة االستئنافٌة التجارٌة بنظر جمٌع
الدعاوى ذات الطابع التجاري وفقا لقواعد وأحكام القانون التجاري وفروعه األخرى » .

كما صدر قرار مجلس القٌادة رقم ( )82لسنة 1976م فً 1396/7/21هـ الموافق 1976/7/19م بؤن تنشؤ محكمة
تجارٌة ابتدائٌة فً كل من عواصم المحافظات اآلتٌة  :صنعاء والحدٌدة وتعز ولقد كان العضو الثالث فً كل من المحاكم
الثالث هو قاض منتدب من جمهورٌة السودان الشقٌق كما كان مقرروا المحاكم الثالث كذلك منتدبون من جمهورٌة السودان
الشقٌق لتنظٌم أعمال المحاكم التجارٌة ([. )]7
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فنالحظ مما سبق أن المرحلة األولى من تؤسٌس المحاكم التجارٌة الٌمنٌة كانت فً 1976م وكان التقاضً على درجة
واحدة محكمة ابتدائٌة ثم محكمة استئنافٌة علٌا ٌطعن أمامها بالحكم ([ )]8وكانت هناك ثالث محاكم تجارٌة ابتدائٌة فً
صنعاء
والحدٌدة وتعز .

المرحلة الثانٌة من تطور القضاء التجاري

استمر ذلك حتى صدر قانون السلطة القضائٌة لعام 1979م الذي نص على ترتٌب المحاكم على درجات وتجلى ذلك
بوضوح فً صدور قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة رقم ( )42لسنة 1981م الذي ألغى قانون المرافعات السابق ونص
فٌه على استئناف أحكام المحاكم االبتدائٌة التجارٌة أمام محكمة استئناف األلوٌة ثم شكلت محكمة استئناف تجارٌة بصنعاء
عام 1982م ([ )]9وٌمكن أن نعتبر ذلك هو المرحلة الثانٌة من مراحل تطور القضاء التجاري .

وقد شهد القضاء التجاري فً الفترة من 85 – 76م ازدهارا رائعا حٌث حظٌت المحاكم التجارٌة باالهتمام والرعاٌة
وتجلى ذلك فً جعل تلك المحاكم تابعة إدارٌا للمكتب القانونً للدولة الذي كان معنٌا بشإونها المالٌة واإلدارٌة وتقٌٌم
نشاطها ونشر أحكامها وهو الذي أبرم االتفاقٌات مع حكومة جمهورٌة السودان الشقٌق ممثلة بالهٌئة القضائٌة تضمن االتفاق
ندب قضاة من السودان للعمل فً المحاكم التجارٌة تاله اتفاق آخر لندب مقررٌن للعمل فً المحاكم التجارٌة وتدرٌب
المقررٌن الٌمنٌٌن لالستفادة من خبرة القضاء السودانً فً هذا المجال وقد آتت هذه التجربة ثمارها  .حٌث شهد القضاء
التجاري أداء رائعا ساعد على ذلك االستقرار المعٌشً واإلقبال على مهنة المحاماة والتطور التشرٌعً إضافة إلى قلة عدد
القضاٌا المرفوعة أمام تلك المحاكم بالقٌاس إلى ما هً علٌه الٌوم  ،وفً بعض الفترات كانت هناك محكمتان تجارٌتان فً
أمانة العاصمة.

المرحلة الثالثة من تطور القضاء التجاري
بعد تحقٌق الوحدة المباركة فً  22ماٌو 1992م استحدثت المحاكم التجارٌة وألول مرة فً المحافظات الجنوبٌة  ،ثم
فً عام 1995م صدر قرار وزٌر العدل
رقم ( )252لسنة 1995م بشؤن تكلٌف الشعب المدنٌة فً بعض محاكم االستئناف بنظر القضاٌا التجارٌة وذلك فً محاكم
االستئناف التً لم ٌتضمن تشكٌلها شعبا تجارٌة وخالل الفترة من 1985م – 1999م كان وضع المحاكم التجارٌة مثل وضع
المحاكم األخرى التابعة لوزارة العدل إذ ألغٌت إدارة المحاكم التجارٌة وانتهى دور
القضاة المنتدبٌن .

المرحلة الرابعة من تطور القضاء التجاري .
وتتمثل هذه المرحلة بصدور قرار رئٌس الجمهورٌة رئٌس مجلس القضاء األعلى رقم ( )22لسنة 1996م بشؤن إنشاء
محاكم تجارٌة متخصصة نوعٌا بالدعاوي والمنازعات التجارٌة وتبرز أهمٌة هذا القرار فٌما ٌلً :
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 1أنه وسع من نطاق االختصاص المكانً للمحاكم التجارٌة إذ أنشؤ خمس محاكم فً أمانة العاصمة وعواصم محافظات
صنعاء والحدٌدة وحضرموت وعدن وتعز إضافة إلى خمس شعب استئنافٌة تجارٌة فً كل محافظة من المحافظات سالفة
الذكر لنظر األحكام والقرارات الصادرة من المحاكم التجارٌة االبتدائٌة التً ٌطعن فٌها باالستئناف  ،كما أن هذا القرار أجاز
إنشاء أكثر من شعبة تجارٌة فً محكمة االستئناف عند الحاجة إلى ذلك  ،كما نص هذا القرار على تشكٌل هٌئة حكم أو أكثر
للدائرة التجارٌة فً المحكمة العلٌا للفصل فً الطعون على أحكام الشعب االستئنافٌة التجارٌة .

 2أن هذا القرار نص على أن تختص هذه المحاكم دون غٌرها بالمنازعات التجارٌة.

 3أن هذا القرار نص على أنه ٌشترط فٌمن ٌعٌن قاضٌا فً المحاكم التجارٌة أن ٌكون من ذوي الخبرة بالقضاء التجاري
والقوانٌن والمعامالت المصرفٌة وأن تعطى األولوٌة للمتخصصٌن .

 4نص القرار على أن تكون للمحاكم المنشؤة بهذا القرار مخصصاتها المالٌة المستقلة بما ٌفً بحاجتها وأنه تنشؤ إدارة عامة
خاصة بشإونها تابعة لمجلس القضاء وتتمٌز هذه المرحلة بعودة االهتمام بالمحاكم التجارٌة وإعادة إنشاء اإلدارة العامة
الخاصة بها التابعة لمجلس القضاء األعلى.

المرحلة الخامسة من تطور القضاء التجاري
تم صدور القرار الجمهوري رقم ( )378لسنة 1999م بشؤن المحاكم التجارٌة بتارٌخ  28رجب 1422هـ الموافق 6
نوفمبر 1999م وهو بنفس مضمون القرار السابق ولكنه بتفصٌل أوسع كما ٌلً :

 1أجاز هذا القرار تشكٌل هٌئة الحكم فً كل محكمة تجارٌة من قاض فرد أو هٌئة من ثالثة قضاة عند توافر العدد الكافً
من القضاة  ،ولكن التطبٌق العملً لهذا القرار كان بتشكٌل المحاكم من هٌئة من ثالثة قضاة ولم تشكل أي محكمة من قاض
فرد.

 2نص على أن تختص المحاكم التجارٌة دون غٌرها بالنظر فً الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقا للقانون
التجاري والقوانٌن األخرى ذات الصلة  ،فاعتبر االختصاص التجاري اختصاصا نوعٌا مقصورا على هذه المحاكم.

 3نص على أن االختصاص الوارد فً الفقرة السابقة ٌبقً منعقدا للمحاكم االبتدائٌة ذات الوالٌة العامة فً عواصم
المحافظات والمدٌرٌات التً ال ٌوجد فٌها محاكم تجارٌة وذلك إذا كانت الدعاوى والطلبات ال تتجاوز قٌمتها ملٌونً لاير
وكانت غٌر متعلقة بقضاٌا األوراق التجارٌة وقضاٌا اإلفالس والبنوك والعالمات واألسماء التجارٌة والقضاٌا التً تتعلق
بالشركات األجنبٌة أو التً ٌكون أحد أطرافها
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عنصرا أجنبٌا .

 4اشترط القرار فٌمن ٌعٌن فً القضاء التجاري إضافة إلى ما اشترطته المادة  57من قانون السلطة القضائٌة أن ٌكون من
ذوي الخبرة فً القضاء التجاري والقوانٌن ذات الصلة باألنشطة التجارٌة المختلفة.

 5أعطى القرار األولوٌة فً التعٌٌن فً القضاء التجاري إضافة إلى ما اشترطه
قانون السلطة القضائٌة فً المادة ( )57للمتخصصٌن من أساتذة القانون التجاري
فً الجامعات الٌمنٌة ومن المحامٌن ذوي الخبرة فً الترافع أمام المحاكم التجارٌة .

 6وزع القرار محافظات الجمهورٌة كاملة على المحاكم التجارٌة الخمس فاعطً كل محكمة االختصاص المكانً ألكثر من
محافظة فدائرة اختصاص محكمة أمانة العاصمة تشمل أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار
والبٌضاء ومؤرب والجوف ودائرة اختصاص محكمة محافظة عدن تشمل محافظات عدن ولحج وأبٌن ودائرة اختصاص
المحكمة التجارٌة بتعز تشمل محافظات تعز والضالع وإب ودائرة اختصاص المحكمة التجارٌة بحضرموت تشمل محافظات
حضرموت وشبوة والمهرة ودائرة اختصاص المحكمة التجارٌة بالحدٌدة تشمل محافظات الحدٌدة وحجة والمحوٌت فنالحظ
أن هذا القرار قد وسع من االختصاص المكانً للمحاكم التجارٌة وإن كان قد حدده بالنسبة للمحافظات التً ال ٌوجد فٌها
محاكم تجارٌة بما هو أكثر من ملٌونٌن فٌما عدا ما استثناه من القضاٌا .

 7نص هذا القرار على أن تكون للمحاكم التجارٌة والشعب التجارٌة مخصصات مالٌة مستقلة بما ٌفً بحاجاتها ضمن
مٌزانٌة المحاكم وفً إطار الموازنة العامة للسلطة القضائٌة وٌتولى رإساء الشعب االستئنافٌة التجارٌة اإلشراف المالً
واإلداري على المحاكم التجارٌة االبتدائٌة.

 8نص هذا القرار على إنشاء إدارة عامة للمحاكم التجارٌة تختص بشإونها وتكون تابعة لوزٌر العدل مباشرة وٌصدر
بتشكٌلها واختصاصاتها قرار منه ([. )]12

فنالحظ أن المرحلة الرابعة والخامسة متقاربتان فً مالمحهما ما عدا أن اإلدارة العامة للمحاكم التجارٌة بدال أن كانت تابعة
لمجلس القضاء األعلى فً المرحلة الرابعة أصبحت تابعة لوزٌر العدل فً المرحلة الخامسة وهو إجراء عملً ألن تبعٌتها
لوزٌر العدل أسرع فً اإلشراف والمتابعة وتوفٌر متطلبات المحاكم التجارٌة بخالف تبعٌتها لمجلس القضاء األعلى الذي
كانت اجتماعاته متباعدة وغٌر منتظمة.

المرحلة السادسة من تطوٌر القضاء التجاري
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فً شهر  8من العام 2222م صدر قرار مجلس القضاء األعلى بإعادة تشكٌل هٌئة الحكم فً المحاكم التجارٌة من
قاضً فرد بدال عن الهٌئة وكان ذلك حال مهما للتراكم الذي تعانٌه المحكمة التجارٌة وتخلصا من سلبٌات نظام الهٌئة.

ثم فً تارٌخ االثنٌن  3رجب 1424هـ الموافق  31أغسطس 2223م صدر قرار رئٌس الجمهورٌة رئٌس مجلس القضاء
األعلى رقم ( )19لسنة 2223م بشؤن المحاكم التجارٌة وقد تضمن هذا القرار اآلتً :

 1إنشاء محاكم تجارٌة فً كل من  :أمانة العاصمة ومحافظات عدن والحدٌدة وتعز وحضرموت ونص القرار على أن تنشؤ
محكمة ابتدائٌة واحدة أو أكثر حسب الحاجة فً كل محافظة مما ذكر وفقا للحاجة وتٌسٌرا لسرعة البت فً القضاٌا وذلك
للنظر والفصل فً الدعاوى والمنازعات التجارٌة  .كما نص على أنه تنشؤ فً محكمة استئناف األمانة ومحاكم استئناف
المحافظات المذكورة شعب استئنافٌة تجارٌة واحدة أو أكثر تختص دون غٌرها بنظر األحكام والقرارات الصادرة من
المحاكم االبتدائٌة والتجارٌة التً ٌطعن فٌها باالستئناف.

 2تتؤلف هٌئة الحكم فً المحاكم االبتدائٌة المذكورة من قاضً فرد  ،فؤلغى هذا القرار التخٌٌر فً تشكٌل المحاكم التجارٌة
من هٌئة  ،كما نص على أنه تتؤلف تتوتتؤلف هٌئة االستئناف من ثالث قضاة وأجاز هذا القرار تشكٌل أكثر من هٌئة حكم فً
نطاق الشعبة االستئنافٌة التجارٌة الواحدة  .وجاء هذا الجواز تلبٌة لكثافة القضاٌا فً بعض الشعب التجارٌة االستئنافٌة مما
ٌستلزم تشكٌل أكثر من هٌئة حتى ٌمكن الفصل فً القضاٌا المتراكمة  ،ونتوقع أن ٌتم تشكٌل أكثر من هٌئة فً الحركة
القادمة فً هذه الشعب.

 3نص هذا القرار على أن اختصاص المحاكم التجارٌة هو النظر فً الدعاوى والمنازعات ذات الطابع التجاري وفقا
للقانون التجاري والقوانٌن األخرى ذات الصلة  ،كما نص على أن دائرة اختصاص كل محكمة من هذه المحاكم هو نطاق
المحافظة المنشؤة فٌها  ،ونص على أنه فً عواصم المحافظات والمدٌرٌات التً ال توجد فٌها محاكم تجارٌة ٌبقى
االختصاص فً المواد التجارٌة منعقدا للمحاكم االبتدائٌة ذات الوالٌة العامة ما عدا قضاٌا اإلفالس والبنوك والشركات
األجنبٌة أو التً ٌكون أحد أطرافها عنصرا أجنبٌا أو قضاٌا العالمات واألسماء التجارٌة فإنها تكون من اختصاص المحاكم
التجارٌة فً المحافظة التً ألحقها القرار بها  ،ففً هذه القضاٌا المستثناة وزع هذا القرار جمٌع محافظات الجمهورٌة على
الخمس المحاكم التجارٌة المنشؤة وفقا لما ٌلً:

تكون دائرة اختصاص المحكمة االبتدائٌة التجارٌة بصنعاء هً أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار
والبٌضاء ومؤرب والجوف  ،ودائرة اختصاص المحكمة التجارٌة بعدن هً محافظات عدن ولحج وأبٌن  ،ودائرة اختصاص
المحكمة التجارٌة بتعز هً محافظات تعز وإب والضالع  ،ودائرة اختصاص المحكمة التجارٌة بحضرموت هً محافظات
حضرموت وشبوة والمهرة ،ودائرة اختصاص المحكمة التجارٌة بالحدٌدة هً محافظات الحدٌدة
وحجة والمحوٌت .
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 4نالحظ أن هذا القرار لم ٌعتبر القضاٌا المتعلقة باألوراق التجارٌة من ضمن القضاٌا المستثناة التً ٌكون اختصاص
نظرها مقصورا على المحاكم التجارٌة كما هو نص القرار السابق رقم  378لسنة 1999م وهو ما ٌعنً أنه تركها لوالٌة
المحاكم العادٌة.

 5أكد هذا القرار على االستقالل المالً للمحاكم والشعب التجارٌة بؤن أوجب تخصٌص مٌزانٌات خاصة بها ضمن
مٌزانٌات المحاكم وجعل اإلشراف اإلداري والمالً على المحاكم التجارٌة االبتدائٌة لرإساء الشعب االستئنافٌة التجارٌة.

 6نص القرار على إنشاء اإلدارة العامة للمحاكم التجارٌة وجعلها تابعة لوزٌر العدل مباشرة  ،ونص على أن ٌصدر قرار
بتشكٌلها واختصاصاتها.

 7ونود أن نشٌر هنا إلى أن المطلع على هذا القرار ألول وهلة ٌظن أنه قد أنشؤ المحاكم التجارٌة  ،ولكن الحقٌقة كما
ذكرناه أن المحاكم التجارٌة قد أنشئت منذ عام 1976م  ،وأن هذا القرار هو من ضمن القرارات التً صدرت لتطوٌر
القضاء التجاري ومعالجة بعض المعوقات التً ٌعانً منها  ،وأن هذا القرار قد جاء متفقا مع القرار الصادر برقم  378لسنة
1999م فٌما عدا ما ذكرناه من التعدٌالت التً جاءت كمعالجات لبعض المعوقات التً برزت فً الواقع العملً  ،ومن هذه
المعالجات:

أوال :تؤكٌد القرار على نظام القاضً الفرد بدال عن تشكٌل الهٌئة فً المحكمة االبتدائٌة التجارٌة وذلك للتخلص من سلبٌات
الهٌئة التً أدت إلى بطء اإلنجاز وتراكم القضاٌا.

ثانٌا :تضٌٌق نطاق اختصاص المحكمة التجارٌة بالنسبة لعواصم المحافظات والمدٌرٌات التً ال توجد فٌها محاكم تجارٌة
وذلك بنص القرار على أنه ٌظل االختصاص منعقدا للمحاكم المدنٌة ذات الوالٌة العامة فً نظر القضاٌا التجارٌـة ما عدا
قضاٌا اإلفالس والبنوك والشركات األجنبٌة أو التً ٌكون أحد أطرافها عنصرا أجنبٌا وقضاٌا العالمات واألسماء التجارٌة ،
وهذا الحد من االختصاص الموضوعً لهذه المحاكم سٌخفف الضغط علٌها.

 8أكد هذا القرار على وجوب إحالة القضاٌا التجارٌة المنظورة أو التً تقدم أمام المحاكم المدنٌة إلى المحاكم التجارٌة
المختصة  ،ما عدا ما سبق حجزه للحكم  ،وبهذا أكد االختصاص النوعً للقضاء التجاري فً نظر القضاٌا التجارٌة وذلك
عناٌة باالستثمار وتؤكٌدا لمبدأ التخصص فً مجال القضاء  ،والسٌما وقد جاء صدور هذا القرار من رئٌس مجلس القضاء
األعلى بعد فترة من صدور قانون المرافعات والتنفٌذ المدنً رقم  42لسنة 2222م الذي نص فً المادة  91منه على أنه
"مع مراعاة ما ورد فً قانون السلطة القضائٌة ال ٌعد توزٌع االختصاص بنظر القضاٌا بٌن هٌئات الحكم داخل المحكمة
الواحدة أو بٌن المحاكم التً من ذات الدرجة من قبٌل االختصاص النوعً المنصوص علٌه فً مواد هذا الفصل".

خالصــــــــــــة :
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ٌتضح مما سبق أن المحاكم التجارٌة قد نشؤت محدودة النطاق ثم توسعت حتى شملت الجمهورٌة كاملة من حٌث نطاق
اختصاصها المكانً  ،وأن نطاق اختصاصها الموضوعً قد شمل جمٌع القضاٌا ذات الطابع التجاري سواء بالمعٌار
الموضوعً أو القضاٌا التجارٌة بالتبعٌة أو التً نص علٌها القانون ؛ ولكنه فً الفترة األخٌرة اتجه المقنن إلى التضٌٌق من
نطاق اختصاصها المكانً والموضوعً بالنسبة للمحافظات وعواصم المدٌرٌات التً ال توجد فٌها محاكم تجارٌة  ،وذلك
للحد من تدفق القضاٌا إلى المحاكم التجارٌة األمر الذي أدى إلى التراكم وبطء الفصل فً القضاٌا.

كما ٌتضح لنا أن القضاء التجاري فً الٌمن قد رسخت جذوره وتفرعت أغصانه حٌث وجدت مدرسة للقضاء التجاري
الٌمنً تشمل مجموعة من القضاة الذٌن أبدعوا فً هذا المجال والذٌن نفخر بهم  ،إذ صدرت عنهم أحكام نموذجٌة فً
القضاٌا التجارٌة طبع بعضها ونشرته وزارة العدل ونشر بعضها بصورة فردٌة إضافة إلى أنه قد أصبح القضاء التجاري
والمحاكم التجارٌة سمة بارزة من سمات القضاء الٌمنً .

ولكن رغم التوسع فً إنشاء القضاء التجاري وتطوره إال أنـه ال زال ٌعانً مما ٌعانً منه القضاء بشكل عام  ،فلم ٌعد
القضاء التجاري ٌقوم بدوره فً الحسم السرٌع والدقٌق للمنازعات التجارٌة كما هو المفترض والغاٌة من إنشائه  .فما هً
المشاكل التً أدت إلى ذلك  ،هذا هو العنصر التالً من الورقة .

المشاكل التً ٌعانً منها القضاء التجاري وأسبابها

أو األسباب التً تحول دون أداء المحاكم التجارٌة للغاٌة المقصودة من إنشائها ([)]11

إن الغاٌة من إنشاء المحاكم التجارٌة هً قٌامها بدورها فً حسم القضاٌا
على نحو فعّال وسرٌع وإن المشكلة التً تعانً منها المحاكم التجارٌة
أو القضاء التجاري هً عدم قٌامه بالدور المطلوب منه فً حسم القضاٌا على الوجه الفعال والسرٌع وهذه هً مشكلة
القضاء بشكل عام فً بالدنا وفً غٌرها من البلدان  ،ولكن هذه المشكلة عندما تظهر فً القضاء التجاري ٌكون لها وقع أشد
وذلك النعكاساتها على التنمٌة واالستثمار إذ أن القضاء القوي الحاسم من األسباب التً تإدي إلى ازدهار التنمٌة واالستثمار
والعكس ٌإدي إلى العكس  ،وألجل إٌجاد حل
لهذه المشكلة ال بد من معرفة أسبابها أي معرفة المعوقات والصعوبات التً تحول دون
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أداء المحاكم التجارٌة للدور المطلوب منها قضائٌا  ،وهذه المعوقات منها ما هو موضوعً خارج عن القضاء ومنها ما ٌعود
إلى التقنٌن أي القصور التشرٌعً ومنها
ما هو ذاتً ٌعود إلى اإلدارة القضائٌة .

أوال  :األسباب الموضوعٌة  :وهً كما ٌلً:

 1ازدٌاد عدد القضاٌا وزٌادة تنوعها بٌنما لم ٌقابل ذلك زٌادة مطردة فً عدد القضاة المتخصصٌن فً القضاٌا التجارٌة
السٌما بعد إٌقاف القبول بالمعهد العالً للقضاء وذلك للفترة (من 1995م إلى 2221م) .

وازدٌاد القضاٌا وتنوعها ناتج عن عدة عوامل منها :

أ – زٌادة األنشطة االقتصادٌة والتجارٌة فً البلد فً جمٌع القطاعات التجارٌة والخدمٌة وخاصة زٌادة عدد المصارف
وزٌادة عدد المعامالت التجارٌة والصناعٌة والخدمٌة وظهور معامالت جدٌدة لم تكن معهودة من قبل نتٌجة للتحوالت
االجتماعٌة واالقتصادٌة وتطور العلوم والتكنولوجٌا وزٌادة وتنوع العالقات والروابط التجارٌة والمالٌة الخارجٌة والداخلٌة
ومن ثم ظهور معامالت وعقود جدٌدة لها طابع وطنً شامل أو إقلٌمً أو دولً مثل معامالت المصارف وشركات
االستثمار والتنمٌة والمشروعات المشتركة وبراءات االختراع وعقود التؤمٌن وأعمال البترول المختلفة مع كل ما تتسم به
من سمات فنٌة وعالقات قانونٌة متعددة ومتشعبة بٌن أطراف عدة على المستوى الداخلً والخارجً .

فإذا وضعنا فً االعتبار إلى جانب ذلك الزٌادة فً عدد السكان فإن كل ما سبق قد أدى إلى زٌادة وتنوع المنازعات
التجارٌة وهذا كله أدى إلى تراكم القضاٌا وتزاحمها وبالتالً عدم القدرة على حسمها بشكل فعال وسرٌع .

 2من األسباب الموضوعٌة التً تإدي إلى زٌادة عدد المنازعات التجارٌة وبالتالً تنعكس على شكل بطء فً السٌر فً
اإلجراءات وعدم حسم القضاٌا على الوجه السرٌع ما ٌلً :

أ – عدم قٌام الجهات األخرى بواجباتها المنصوص علٌها فً القوانٌن مثال بعض الشركات ال ٌوجد لدٌها مٌزانٌات معتمدة
سنوٌا وال ٌتم نشر المٌزانٌات وفقا للقانون وال تصادق علٌها الجمعٌة العمومٌة وال ٌلتزم مجلس اإلدارة بمواعٌد دعوة
الجمعٌة العمومٌة لالنعقاد وغٌر ذلك من األمور التً أوجبها القانون وأوجب على الجهة ذات العالقة فً وزارة التجارة
متابعة ذلك فعدم متابعة اإلدارة المختصة بوزارة التجارة لذلك ٌإدي إلى عدم تقٌد الشركات بذلك وهذا ٌكون سببا للنزاع بٌن
الشركاء فً المستقبل .
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ب عدم إعطاء ذوي الشؤن المعلومات الحقٌقة حول رأس المال وقٌمة الحصص العٌنٌة والمٌزانٌات وانتشار الشركات
العرفٌة غٌر المشهرة وغٌر المسجلة والتً ال تمسك دفاتر منظمة  ،وكل ذلك من أسباب زٌادة المنازعات التجارٌة  ،ومما
ٌإدي إلى البطء فً حسمها.

ج عدم متابعة الجهات ذات العالقة للكٌانات القانونٌة المنشؤة بالمخالفة للقانون.

د التدهور القٌمً للعملة الذي أدى إلى إفالس كثٌر من الشركات وهذا سبب لحدوث كثٌر من المشاكل خصوصا مع غٌاب
النصوص التً تعالج مسؤلة التدهور القٌمً بشكل كامل ونظرة عامة  ،وإن كان هناك معالجات جزئٌة لذلك فً أحكام بعض
العقود  .كما أن التدهور القٌمً للعملة ٌإثر على مسؤلة تقٌٌم أصول الشركة فقد تظهر الشركة أنها قد حققت ربحا وهو فً
الحقٌقة ناتج عن التدهور القٌمً .

هـ– عدم الموازنة فً المصارف ما بٌن سعر الفائدة ونتائج النشاط المحقق فً المشارٌع االستثمارٌة فارتفاع سعر الفائدة
عن هامش الربح المحقق من األنشطة التجارٌة االستثمارٌة أو مساواته له قد أدى إلى نشوب نزاعات قضائٌة بٌن التجار
والمصارف ناتجة عن عدم القدرة على سداد االلتزامات إذ أنه فً أغلب الدول ٌكون سعر الفائدة منخفضا عن هامش الربح
وٌكون الفارق بٌن فائدة االقتراض والعوائد الربحٌة كبٌر حتى ٌعطى التاجر الفرصة لسداد التزاماته .

و االستثمار فً أذون الخزانة وأثره فً ارتفاع سعر الفائدة والتؤثٌر على مٌادٌن االستثمار األخرى فمن اقترض من البنوك
ٌواجه مشكلة ارتفاع سعر الفائدة وبالتالً ٌكون عرضة لعدم القدرة على السداد وهذا من عوامل ازدٌاد المنازعات التجارٌة
.

ز عدم تفعٌل السجل التجاري التابع لوزارة التموٌن والتجارة فً قٌد وإشهار التصرفات التجارٌة مع أهمٌة ذلك قانونا بل
إن التجار أنفسهم ال ٌولون التسجٌل األهمٌة التً أصبغها القانون علٌه وهذا الخلل ٌإدي إلى نشوء المنازعات مستقبال .

ح غٌاب الوعً القانونً لدى المجتمع وخصوصا لدى بعض العاملٌن فً النشاط التجاري وهذا ٌإدي إلى إبرامهم عقودا
غٌر مستوفٌة للشروط
أو إهمالهم فً توثٌقها وتسجٌلها لدى جهة االختصاص ودخولهم فً معامالت غٌر واضحة المعالم وااللتزامات وهذا كله له
دور كبٌر فً زٌادة المنازعات التً تعرض على القضاء التجاري .

ط عدم تفعٌل قانون التوثٌق وتوثٌق العقود توثٌقا صحٌحا وفصل التوثٌق عن المحاكم بحٌث ٌتواله قانونٌون متخصصون .
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ى عدم االلتزام بنصوص قانون البنوك التً تمنع تحوٌل رأس المال إلى أصول بٌنما ٌجري العمل اآلن فً أخذ الضمانات
العقارٌة بشكل واسع
وهذا ٌإدي إلى تجمٌد األموال وٌعرقل االستثمار كما ٌإدي إلى تورط البنوك فً ضمانات عقارٌة فٌها مشاكل كثٌرة نتٌجة
لعدم انتظام السجل العقاري وهذا بدوره ٌإدي إلى كثرة المنازعات التجارٌة ومن ذلك منازعات كثٌرة معروضة على
القضاء التجاري .

ك أنه ال ٌجوز لمجلس اإلدارة فً أي شركة االقتراض أوبٌع األصول
أو رهنها تؤمٌنا للقرض طوٌل األجل إال بتفوٌض من الجمعٌة العمومٌة وأحٌانا فً الواقع العملً ٌحصل المخالفة لهذه
الشروط وهذا ٌإدي إلى حصول المنازعات مستقبال .

ل عدم قٌام السجل العقاري بدوره كما ٌجب فً التؤكد من صحة ملكٌة العقارات المرهونة لمن رهنها فكل البنوك تقرٌبا
تقرض عمالءها بناء على عقود رهن موثقة تقٌد لدى السجل العقاري وما لم ٌقم السجل العقاري بدوره فً التؤكد من صحة
ملكٌة العقارات لمن رهنها فإن ذلك سٌبقى عائقا من عوائق التنفٌذ مستقبال وٌإدي إلى تراكم القضاٌا فً المحاكم .

ونشٌر هنا إلى أمر جوهري ٌتعلق بالسجل العقاري الذي وٌمثل إحدى الضمانات الهامة الستقرار الملكٌة الخاصة فً
البالد بالنسبة للعقارات حٌث إن توثٌق التصرفات القانونٌة ٌكون حجة بٌن أطرافه  ،أما التوثٌق فً السجل العقاري  ،فقٌمته
القانونٌة أنه ٌصبح حجة قانونٌة رسمٌة فً مواجهة الكافة ال ٌمكن إنكارها أو جحودها ،وال ٌمكن أن ٌكون للسجل العقاري
هذه الحجٌة البالغة إلى إذا استكملت فً عملٌة التوثٌق لدٌه إجراءات قانونٌة تشمل األعمال المساحٌة واإلجراءات القانونٌة
معا  ،ولألسف الشدٌد أن الجمٌع ٌعٌش وهما هو االعتقاد موجود السجل العقاري فً بالدنا بالصورة التً ٌوجد بها فً
البلدان األخرى  ،وفً الحقٌقة أنه ٌوجد منذ عقود قانون للسجل العقاري وتوجد مصلحة للمساحة والسجل العقاري وال شك
أن هذه المصلحة قد حققت إنجازات طٌبة فً مجال المساحة  ،ولكن فٌما ٌتعلق بالسجل العقاري فإنها تقوم بتوثٌق العقود
التً ٌطلب منها توثٌقها من قبل األشخاص الطبٌعٌٌن واالعتبارٌٌن مقابل رسوم تستفٌد منها الخزٌنة العامة للدولة ولكن
القٌمة القانونٌة لما ٌثبته ال تتعدى القٌمة القانونٌة لما ٌقوم به أمناء التوثٌق ال غٌر وذلك ألن تحقٌق الحجٌة القانونٌة فً
مواجهة الكافة ال ٌمكن أن ٌتم إال بااللتزام بخطوات ما ٌعرف بالشهر العقاري وما ٌسبقه وٌرافقه من إجراءات وإعالنات
قانونٌة وخطوات قضائٌة  ،ذلك أن أعمال السجل العقاري هً أعمال قانونٌة قضائٌة وال تمثل األعمال المساحٌة سوى
عنصر من عناصرها  ،ونظرا ألهمٌة السجل العقاري فً استقرار الملكٌة وتخفٌف حجم المنازعات بشؤن األراضً
والعقارات فالبد من تقٌٌم كامل لموضوع السجل العقاري وإصدار قانون السجل العٌنً والجوانب اإلجرائٌة والتنظٌمٌة
المتعلقة به ([ )]12وفً غٌاب السجل العٌنً تظل مشاكل العقارات كثٌرة متزاٌدة وهذا بدوره ٌإدي إلى كثرة القضاٌا التً
تعرض على المحاكم ومنها القضاء التجاري .

 3من األسباب الموضوعٌة التً تإدي إلى صعوبة الفصل فً القضاٌا بشكل حاسم ما ٌتعلق بقلة اإلمكانات المادٌة للقضاء
التجاري وهو قلة الموارد المتاحة األمر الذي انعكس على عدم توفٌر العدد الكافً من المقرات والمبانً ومتطلباتها وعدم
االستخدام األمثل للمتوفر من اإلمكانٌات وال شك أن هذا من الصعوبات التً تلعب دورا هاما فً تعثر وبطء سٌر القضاء
المدنً والتجاري وغٌرها ([. )]13
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 4ومن ذلك عدم توفر إمكانٌات تنفٌذ األحكام بل إنه حتى الشرطة القضائٌة لم توفر لها اإلمكانٌات الالزمة للقٌام بدورها .

 5عدم تعاون بعض الجهات ذات العالقة فً تنفٌذ األحكام القضائٌة وفً تنفٌذ
أوامر القضاء .

 6من األسباب الموضوعٌة ما ٌتعلق باالستقالل القضائً ونترك هذا للورقة التً تتحدث عن استقالل القضاء .

 7عدم توفٌر المرتبات الكافٌة خصوصا للكادر اإلداري المساعد بل وعدم وجود أي تنظٌم لمسؤلة األعمال اإلضافٌة خارج
أوقات الدوام الرسمٌة .

 8وجود بعض المحكمٌن بل الكثٌر منهم الذٌن ٌحكمهم األطراف وٌصدرون أحكاما غٌر مستوفٌة للشروط القانونٌة
وبإجراءات ٌشوبها الخلل وٌعود الخصوم مرة أخرى إلى القضاء للنزاع حول هذه األحكام أو حول تنفٌذها وهذا مما ٌإدي
إلى كثرة المنازعات التجارٌة .

 9إلغاء قانون الرسوم القضائٌة أدى إلى كثرة القضاٌا الكٌدٌة .

 12عدم قٌام األمناء بالدور الواجب علٌهم عند كتابتهم للعقود بل ووجود بعض البصائر المتناقضة التً حررها أمٌن واحد
فً أرض واحدة ٌتم التنفٌذ علٌها مما ٌإدي إلى عرقلة التنفٌذ وعدم استٌفاء طالب التنفٌذ لحقوقه من قٌمة األرض .

ثانٌا  :األسباب التً تعود إلى القصور فً التشرٌع :

لقد شهدت الٌمن تطورا ملحوظا فً تقنٌن أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة وفً التقنٌن بشكل عام انطالقا من أن شرٌعتنا
اإلسالمٌة صالحة لكل زمان ومكان تجمع بٌن الثبات فً األصول والمرونة فً الفروع  ،وقد استفاد المقنن الٌمنً من
االتجاه الذي نحاه القانون المدنً رقم ( )14لسنة 2222م الذي نص فً المادة  13منه على أن األصل فً العقود والشروط
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اإلباحة والصحة ما لم تخالف الشرع وأن كٌفٌات العقود والشروط منها ما هو مسمى ومنها ما هو متروك للعرف واالجتهاد
وأن األصل فٌها ما أقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا علٌه ما لم ٌخالف حكم الشرع من تحلٌل حرام أو
تحرٌم حالل (مادة  12من نفس القانون) .

ولقد شهد التقنٌن التجاري بالذات ثورة تشرٌعٌة إذ شهدت الٌمن فً الثالثة العقود الماضٌة تطورات ملحوظة فً مجال
التشرٌع التجاري وتجلً ذلك فً صدور عدد كبٌر منها ٌزٌد على السبعٌن قانونا صدر منها فً الجمهورٌة العربٌة الٌمنٌة
سابقا فً الفترة من 1962م إلى 1992م ستة وثالثون تشرٌعا تجارٌا وفً جمهورٌة الٌمن الدٌمقراطٌة الشعبٌة سابقا فً
الفترة من 1967م إلى 1992م عشرون تشرٌعا تجارٌا وبعد الوحدة المباركة وقٌام الجمهورٌة الٌمنٌة صدر منذ عام 1992م
أكثر من تسعة عشر تشرٌعا تجارٌا ([. )]14

ورغم هذه التشرٌعات أو القوانٌن الكثٌرة العدد إال أنه الٌزال هناك قصور تشرٌعً ٌإدي إلى بطء المحاكم فً حسم القضاٌا
وٌتمثل ذلك فٌما ٌلً :

 1حداثة التقنٌن التجاري مما ٌترتب علٌه صعوبات تتعلق بحسن استٌعاب نصوص القانون وتفسٌرها مع قلة الخبرة
وقصور فترة التجربة وانعدام االجتهاد والفقه القانونً المساعد للقضاة من جهة أخرى .

 2قانون المرافعات الجدٌد رقم ( )42لسنة 2222م الشك أنه سد ثغرات كبٌرة ٌواجهها القضاة فً الواقع العملً والقضائً
وشكل قفزة نوعٌة فً الرقً باإلجراءات القضائٌة ولكن هناك بعض النقاط التزال بحاجة إلى مراجعة وتعدٌالت ومن ذلك
بعض المواد المتعارضة أو غٌر المنسجمة مع بعضها فً إطار السٌاق العام للقانون أو بعض المواد التً ال تتناسب مع
الواقع العملً أو بعض األمور فً القانون التزال بحاجة إلى تطوٌر مثل نظرٌة االنعدام التً تعتبر وسٌلة للحفاظ على صحة
اإلجراءات واألحكام ولكنها بحاجة إلى دراسة ([. )]15

 3هناك قصور تشرٌعً بالنسبة إلجراءات اإلثبات خصوصا مع وجود الوسائل الحدٌثة لإلثبات التً لم ٌنظمها المقنن
الٌمنً .

 4عدم وجود القوانٌن المنظمة ألعوان القضاة مثل قانون الخبراء .

 5هناك قصور فً القوانٌن التجارٌة الموضوعٌة فٌما ٌتعلق بعدم التقنٌن لبعض المعامالت الحدٌثة التً بدأت تنتشر فً
الواقع العملً مثل بطاقات االئتمان الفٌزاكارت والتجارة اإللكترونٌة ومثل الشركات المهنٌة التً ال ٌوجد قانون ٌنظمها
ومثل قانون سوق األوراق المالٌة ( البورصة ) .
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 6هذا الثراء التشرٌعً ٌشكل مٌزة إال أنه ٌشكل أحٌانا عبئا من حٌث وجود عدم االنسجام والتناسق بٌن التقنٌنات ووجود
النصوص المتناقضة والتً ٌكون لها تؤثٌر سلبً فً الواقع العملً والمنازعات .

 7عدم وجوب الرسوم القضائٌة بشكل ٌإكد الجدٌة فً النزاع وإلغاء قانون الرسوم القضائٌة السابق .

 8هناك بعض الثغرات القانونٌة اإلجرائٌة التً ٌستغلها بعض من ٌرٌد إطالة الخصومة مثال الدفع بسبق ما ٌكذب الدعوى
محضا من الدفوع التً جعلها قانون المرافعات متعلقة بالنظام العام وأوجب الفصل فٌها استقالال بٌنما ماهٌة هذا الدفع
ال تتحقق فً الواقع العملً إال فً مسائل نادرة ومع ذلك لم ٌُعْ َط القاضً سلطة تقدٌرٌة بإعطائه الحق فً ضم هذا الدفع
للموضوع .

 9القوانٌن اإلجرائٌة ال تعطً القاضً سلطة واسعة فً كثٌر من المسائل حتى ٌمكنه تسٌٌر الخصومة كما ٌجب .

 12من العٌوب التقنٌنٌة التً تإدي إلى كثرة القضاٌا وازدحامها فً المحاكم التجارٌة أن قرار إنشائها وسع نطاق
اختصاصها الموضوعً والمكانً حتى أصبحت تدخل فٌها قضاٌا كثٌرة ونوعٌات من القضاٌا التً من األفضل أن تكون من
اختصاص المحاكم المدنٌة ذات الوالٌة العامة  ،وٌقصر اختصاص المحاكم التجارٌة على القضاٌا التجارٌة البحتة .

 11من العٌوب التشرٌعٌة أن نظام هٌئة الحكم داخل المحكمة التجارٌة كان مشكال من ثالثة قضاة وهذا وإن كان ضمانة
لكنه كان ٌإدي إلى بطء اإلنجاز وعدم االنسجام وعدم تحمل المسئولٌة بٌنما الضمانة ٌحققها االستئناف والمحكمة العلٌا ولذا
فقد أحسن القرار الذي أعاد تشكٌل المحكمة من قاض فرد .

ولكن الملفت للنظر أنه حتى بعد تشكٌل المحكمة التجارٌة من قاضً فرد وبعدد أربعة قضاة فً أمانة العاصمة زاد إقبال
الناس على هذه المحاكم  ،إذ أن الوارد من القضاٌا على المحكمة التجارٌة بؤمانة العاصمة فً هذا العام حتى التارٌخ ٌفوق
الوارد فً العام الماضً  ،ولعل ذلك ألن الناس أدركوا أنه بتشكٌل المحكمة من قاض فرد وبذلك العدد أصبح السٌر فً
اإلجراءات سرٌعا فؤقبلوا على هذه المحاكم بقضاٌاهم التً كانوا ال ٌرفعونها إلى القضاء خوفا من البطء فً التقاضً.

ثالثا  :األسباب التً تعود إلى اإلدارة القضائٌة :
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هناك عوامل ذاتٌة تعوق أداء المحاكم التجارٌة تعود إلى اإلدارة
القضائٌة ومنها :

 1عدم االستقرار القضائً نتٌجة لعدم انتظام الحركة القضائٌة فً مواعٌدها وال فً معاٌٌرها وهذا ٌإدي إلى عدم اطمئنان
القضاة وبالتالً ٌإدي إلى عدم وجود الحافز النفسً لإلنجاز واإلبداع  .باإلضافة إلى أنه كلما تمكن قاض فً فهم القضاٌا
المعروضة علٌه ٌتم نقله فٌؤتً قاضً ٌحتاج إلى فترة حتى ٌلم بالقضاٌا المعروضة علٌه والتً كانت معروضة على سلفه ثم
ٌتم نقله وهكذا ٌتعطل دور المحاكم فً الحسم السرٌع للقضاٌا ([. )]16

 2عدم األخذ بنظام التخصص فً الحركة القضائٌة ٌإدي إلى البطء فً اإلنجاز فعندما ٌعٌن قاض فً المجال الجنائً مثال
ٌحتاج لمدة سنة أو أكثر حتى ٌلم بالقضاٌا الجنائٌة وعندما ٌصل إلى مرحلة اإللمام بها وبنوعٌاتها وبإجراءاتها ٌتم نقله إلى
قسم آخر فٌعود من البداٌة وهكذا ٌحدث فً القضاء التجاري .

 3لقد كانت المحاكم التجارٌة تابعة للمكتب القانونً فً إدارتها ثم بعد فترة أصبحت لها إدارة خاصة تهتم بشإونها ثم ألغٌت
ثم أعٌد تشكٌلها مرة أخرى وعدم إعطاء هذه اإلدارة دورها فً اإلشراف على المحاكم التجارٌة وبحث احتٌاجاتها وتنظٌم
شإونها ٌإدي إلى عدم انتظام العمل داخل المحاكم التجارٌة وهو ما ٌإثر على اإلنجاز بصورة غٌر مباشرة كما أن من
العٌوب والمشاكل انفصال هذه اإلدارة فً مبنى بعٌد مستقل وفً مبنى محكمة ال عالقة لها بالقضاء التجاري .

 4عدم االعتناء بالكادر المساعد فً المحاكم التجارٌة من حٌث إعطاإه حقوقه من المكافآت والحوافز ومن حٌث انتقاإه
بدقة من ذوي الخبرة ثم من حٌث توفٌر اإلمكانات المادٌة الالزمة له من المكاتب والكمبٌوترات واإلرشٌف وغٌرها ومن
حٌث تؤهٌله بالدورات التنشٌطٌة أو التؤهٌلٌة التً تساعده على الرقً بؤدائه .

 5عدم وجود آلٌة تنظم إدارة المحكمة ([ )]17فالبد من الئحة تنظم ذلك ال سٌما عند وجود أكثر من قاض داخل محكمة
والئحة المحاكم ال نجد لها تطبٌقا فً الواقع .

 6عدم توافر العدد المناسب من المعلنٌن المإهلٌن وعدم توفٌر اإلمكانٌات الالزمة لهم مثل وسٌلة النقل .

 7افتقار المحكمة التجارٌة لكثٌر من المتطلبات األساسٌة والضرورٌة الالزمة
لتنفٌذ عملها .
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 8عدم توفر اإلمكانات الالزمة للقضاة كالسٌارات والحوافز والبدالت .

 9عدم إطالع القضاة على القضاٌا أوال بؤول بسبب زحمة القضاٌا .

الحلـــــــول المقترحــــــــة
 1تعدٌل قرار إنشاء المحاكم التجارٌة بحٌث ٌقصر اختصاصها على القضاٌا التجارٌة المحضة وٌترك اختصاص بعض
القضاٌا مثل القضاٌا التجارٌة التبعٌة وقضاٌا اإلٌجار للقضاء المدنً وذلك حتى ٌخف الضغط على المحاكم التجارٌة وتتفرغ
لحسم المنازعات التجارٌة التً لها عالقة مباشرة بالتنمٌة واالستثمار .

 2دعم االستقالل القضائً للمحاكم التجارٌة بتطبٌق النصوص التشرٌعٌة المتعلقة بذلك على الواقع ومنع كافة صور
التدخالت التً ٌتعرض لها القاضً بصورة مباشرة وغٌر مباشرة سواء من داخل السلطة القضائٌة أو خارجها .

 3دعم االستقالل المالً واإلداري للمحاكم التجارٌة .

 4تفعٌل دور اإلدارة العامة للمحاكم التجارٌة ونقل مقرها إلى مقر الشعبة االستئنافٌة التجارٌة والمحكمة االبتدائٌة .

 5تزوٌد المحاكم التجارٌة بالجرٌدة الرسمٌة والقوانٌن الصادرة أوال بؤول والمنشورات الصادرة عن الوزارة وتزوٌد
المكتبات القانونٌة للمحاكم باألحكام القضائٌة والفقهٌه الٌمنٌة والعربٌة واللوائح الوطنٌة والدولٌة المقرة للقوانٌن التجارٌة
وكذا المجالت العربٌة والدولٌة المتخصصة بالقضاء التجاري .

 6توفٌر المتطلبات الالزمة للمحاكم التجارٌة من أجهزة الكمبٌوتر وغٌرها وتوفٌر السٌارات لقضاة المحاكم وتوفٌر الحوافز
والبدالت للقضاة وللكادر اإلداري .

 7توفٌر وسائل المواصالت للمعلنٌن فً المحاكم التجارٌة وعقد دورات تؤهٌلٌة لهم لرفع كفاءتهم .
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 8تزوٌد المحاكم التجارٌة بكل المستجدات فً القضاء التجاري مثل القواعد التجارٌة الدولٌة الموحدة فً المجاالت التجارٌة
المختلفة والمستجدات فً قواعد التجارة الدولٌة مثل األعراف الموحدة لالعتمادات المستندٌة ومشارٌع لجان األمم المتحدة
للتجارة الدولٌة مثل أحكام األوراق التجارٌة والشٌكات والتحكٌم وجهود جمعٌة القانون الدولً فً المجال التجاري مثل
توحٌد الخسارات البحرٌة .

 9تشكٌل لجنة متخصصة من كبار القضاة ذوي الخبرة والكفاءة فً المجال التجاري ومن المختصٌن لمراجعة وتقٌٌم
التشرٌعات التجارٌة النافذة مثل القانون التجاري والقوانٌن األخرى وبٌان مدى انسجامها مع بعضها البعض من جهة ومدى
تجاوبها مع المستجدات المحلٌة والدولٌة من جهة ثانٌة وتكلف هذه اللجنة بوضع مشارٌع قوانٌن للمعامالت المستجدة فً
المجال التجاري وفً إجراءات المرافعات واإلثبات بما ٌتالفى أوجه القصور الموجودة .

 12كما تكلف هذه اللجنة أٌضا بمتابعة وتشخٌص مظاهر بطء اإلجراءات
وبطء سرعة الفصل فً المنازعات التجارٌة وتقدٌم المقترحات للتغلب على
تلك األسباب .

 11العمل على اتخاذ أعوان القضاة الالزمٌن فً كل محكمة تجارٌة وانتقائهم بعناٌة وعمل دورات تؤهٌلٌة وبسٌطة لرفع
مستوى أدائهم .

 12تدرٌب إدارة القلم فً المحكمة المختصة باستالم الدعاوى بالقٌام بفحص الدعاوى وإلزام مقدمٌها باستٌفاء النواقص فٌها
قبل توزٌعها إلى القضاة .

 13بحث ودراسة الجوانب المالٌة للمحاكم التجارٌة على نحو واقعً وموضوعً لكل محكمة على حده وتوفٌر كل ما
تحتاجه للمحكمة وللقضاة ولإلدارٌٌن مع مراعاة خصوصٌات كل محكمة فمثال المحاكم فً المناطق الحارة ال ٌمكن أن
تتساوى مع المحاكم فً المناطق الباردة فٌما ٌخص نفقات الكهرباء ومن الضروري توفٌر أجهزة كمبٌوتر مع العاملٌن علٌها
لكل محكمة تجارٌة .

 14طباعة األحكام التجارٌة النموذجٌة وطباعة جمٌع األحكام التجارٌة الصادرة عن الدائرة التجارٌة بالمحكمة العلٌا
وموافاة القضاة التجارٌٌن بها دورٌا وذلك حتى ٌمكن إرساء مبدأ السوابق القضائٌة وتوحٌد فهم نصوص التشرٌعات التجارٌة
.
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 15إنشاء قسم خاص فً التفتٌش القضائً للتفتٌش على المحاكم التجارٌة وٌراعى فً المفتشٌن فً هذا القسم أن ٌكونوا من
ذوي الخبرة فً القضاء التجاري حتى ٌتمكنوا من تحدٌد أوجه القصور فً أداء القضاة التجارٌٌن ومن ثم عمل دورات
تنشٌطٌة لهم للرفع من مستوى أدائهم .

 16االستعانة المإقتة بالخبرات القانونٌة القضائٌة واإلدارٌة فً المجال التجاري من الدول الشقٌقة .

 17عدم هدر الخبرات القضائٌة الٌمنٌة فً مجال القضاء التجاري وإعادة تنظٌمهم فً المحاكم التجارٌة االستئنافٌة وفً
المحكمة العلٌا واستشارتهم فً جمٌع شإون القضاء التجاري .

 18رفع مشروع تعدٌل قانون الرسوم القضائٌة بما ٌضمن الجدٌة فً
رفع الدعاوى .

 19وضع خطة زمنٌة لمدة  3سنوات إلنشاء مقرات ومبانً خاصة بالمحاكم التجارٌة تلٌق بها ووضع التصامٌم الخاصة
بها والتً تستوفً جمٌع احتٌاجاتها وقبل ذلك البحث عن األراضً الالزمة لذلك .

 22دعم الشرطة القضائٌة بما تحتاجه من اإلمكانٌات .

 21عقد اجتماعات خاصة ما بٌن وزارة العدل ورإساء المحاكم االبتدائٌة التجارٌة والجهات التنفٌذٌة ذات العالقة لبحث
معوقات تنفٌذ األحكام القضائٌة ووضع آلٌة لتنفٌذ تلك األحكام .

 22إعادة النظر فً قانون التوثٌق وفً آلٌة تنفٌذه وفصل مكاتب التوثٌق عن المحاكم ورفدها بالكادر القانونً الالزم للقٌام
بدورها .

 23رفع مقترحات إلى الجهات ذات العالقة فٌما ٌتعلق بالسجل العقاري العٌنً .

 24نرى أن ٌسبق الحركة القضائٌة دراسة مٌدانٌة ومسح للقضاٌا الموجودة فً المحاكم التجارٌة ومعرفة مدى ما ٌمكن
للقاضً إنجازه خالل شهر مثال وبالتالً ٌمكن أن نعرف متوسط ما ٌمكن أن ٌنجزه القاضً خالل العام ثم ٌعٌن
قضاة بالعدد الكافً إلنهاء التراكم فً القضاٌا خالل عام واحد ثم بعد ذلك
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فً الحركة القضائٌة التً ستلٌها ٌكون تعٌٌن القضاة حسب متوسط الوارد من القضاٌا ومتوسط إنجاز القاضً .

 25تحقٌق االستقرار القضائً من خالل القٌام بالحركة القضائٌة فً موعدها المحدد وبمعاٌٌر تؤخذ فً االعتبار تقارٌر
التفتٌش القضائً التً ٌقوم بها المفتشون األكفاء والمحاٌدون واالستفادة من مبدأ التخصص فً الحركة القضائٌة .

 26نقترح تشكٌل هٌئتٌن استئنافٌتٌن تجارٌتٌن فً أمانة العاصمة حتى ٌمكن
إنهاء القضاٌا المتراكمة .

 27وضع دلٌل إرشادي لإلجراءات والمواعٌد القضائٌة ألن ذلك ٌمثل ضرورة لترسٌخ الممارسات والتقالٌد القضائٌة
الصحٌحة .

 28عمل دورات تخصصٌة داخلٌة وخارجٌة للقضاة التجارٌٌن تشمل إطالعهم على تجارب اآلخرٌن وعلى مستجدات
القضاء التجاري وعلى الوسائل الحدٌثة فً حل المنازعات التجارٌة .

 29أن ٌحرص القضاة على دراسة القضاٌا أوال بؤول وٌحرصوا على توجٌه إجراءات القضٌة وعلى أن ال تزٌد الجلسات
فً الٌوم الواحد عن عشر جلسات ألن الزٌادة على ذلك تإدي إلى عدم قدرة القاضً على اإلطالع على القضاٌا وبالتالً
عدم قٌامه بدوره اإلٌجابً فً توجٌه إجراءات التقاضً.

 32االهتمام بالمعهد العالً للقضاء وتوفٌر اإلمكانٌات الالزمة له التً تمكنه من القٌام بدوره فً تؤهٌل أعضاء السلطة
القضائٌة قضاة وأعضاء نٌابة  ،وكذلك الكادر المساعد وفً عقد الدورات التنشٌطٌة التً تساهم فً معالجة أوجه القصور
لدٌهم والرفع من كفاءتهم وذلك بالتنسٌق مع التفتٌش القضائً  ،فالمعهد العالً للقضاء هو الرافد الذي أمد السلطة القضائٌة
بالقضاة والمعاونٌن طٌلة العقود الماضٌة والٌزال كذلك.

 31أن ٌحتوي برنامج الدراسة فً المعهد العالً للقضاء على المواضٌع التجارٌة المستجدة  ،إضافة إلى ما ٌحتوٌه أصال
من المواضٌع التجارٌة  .وأن ٌنص فً برنامج التدرٌب فً المعهد العالً للقضاء على كون جزء منه فً المحاكم التجارٌة
بصورة إلزامٌة .

 32التحري والدقة فً الموافقة على األمناء كتبة العقود وعقد دورات تدرٌبٌة لهم فً المعهد العالً للقضاء بالتنسٌق مع
إدارة األمناء بوزارة العدل والرقابة علٌهم فً أدائهم لمهنتهم .
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وصلى هللا وسلم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعٌن ..

إعــداد القاضــً /

محمــد محمود عبـد هللا بازي
القاضً بالمحكمة التجارٌة باألمانة
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