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���ى ا�������أه� ��#�ه	 ا��"!�  و 

        محمد سالم اماهمحمد سالم اماهمحمد سالم اماهمحمد سالم اماه: : : : القاضي القاضي القاضي القاضي 

        رئيس المحكمة التجارية بنواكشوطرئيس المحكمة التجارية بنواكشوطرئيس المحكمة التجارية بنواكشوطرئيس المحكمة التجارية بنواكشوط

  
  ؛المقدمة

فالدعوى . إن مسطرة التقاضي أمام القضاء االستعجايل ختضع مبدئيا لقواعد املسطرة اليت ختضع هلا الدعوى عادة
من  2كغريها من الدعاوى يشترط لقيامها توافر جمموعة من الشروط الشكلية وهي الشروط اليت نصت عليها املادة االستعجالية 

   :يليإ كما .ت .م . إ . ق 
وجيب ان تكون للمدعي مصلحة مشروعة يف الدعوى .حقوقه  إلثباتاال ممن توجد فيه الصفة واالهلية  ال يصح التقاضي<< 

  >>...  اليت ميارسها 
ال ميس من أصل احلق وإمنا يقتصر على احلكم باختاذ  مؤقتا ن الفصل يف الرتاعات اليت خيشى عليها من فوات الوقت فصالإ

. إجراء وقيت ملزم للطرفني بقصد احملافظة على االوضاع القائمة أو احترام احلقوق الظاهرة أو صيانة مصاحل الطرفني املتنازعني 
  .‘‘ الوجيز يف املرافعات ‘‘ ابه عرفه الدكتور حممد حممود ابراهيم من مصر يف كت ذلك هو القضاء االستعجايل كما

إن  .أو يهدره حقا رة احلماية العاجلة دون أن يكتسب   القضاء االستعجايل عامة أمهية عملية بالغة لقيامه على فك ويكتسي  
صادي واالجتماعي واتساع نطاق املعامالت وتشعبها فهو كما ازدياد أمهية القضاء املستعجل يعود بالدرجة األوىل ايل النمو االقت

مؤقتة ويف انتظار البت يف جوهرها من قبل حماكم املوضوع وفقا لإلجراءات العادية كن اخلصوم من محاية حقوقهم بصفة الحظنا مي
ت إستعجالية قد دون مساس بأصل احلق مع القصد يف الوقت واإلجراءات وبذلك تكون التشريعات اليت تتضمن إجراءا

           .ذه األناة اليت قد تسبب ضررا لبعض اخلصوماستطاعت التوفيق بني األناة الالزمة حلسن سري القضاء وبني نتائج ه
لقد نظم املشرع املوريتاين االستعجال ضمن الكتاب اخلامس من قانون اإلجراءات املدنية و التجارية و اإلدارية حيث عرفه يف  

ن هذا القانون بأن أوامر القضاء االستعجايل هي قرارات مؤقتة تصدر بناء على طلب طرف حبضور الطرف اآلخر أو م 233املادة 
   .استدعائه يف احلاالت اليت يعطي فيها القانون للقاضي املتعهد بالبت يف االصل االمر فورا باختاذ اإلجراءات الضرورية 

  >> ... مؤقتا ودون املساس مبا سيتقرر يف األصل إال ال تبت األوامر الصادرة يف االمور املستعجلة
اجلبائي  واالستعجال ك االستعجال املدين و االستعجال اإلداريفهنا .املستعجللقد عرفت جل التشريعات أنظمة متعددة للقضاء 

  ...واالستعجال اجلزائي
قضاء  إبرازشريعات و الدراسات الفقهية الت قد حاولت بعضف املدين االستعجالالتجاري يعترب جزءا من  االستعجالأن رغم و

مستعجل يف املادة التجارية مستقال عن القضاء االستعجايل املدين حيث ظهرت كتابات فقهية حول االستعجال يف الشركات 
  . التجارية وحول التدخالت الوقائية لقاضي املستعجالت يف املؤسسة

د تنظم القضاء االستعجايل يف جماله ، لذلك لتجارية إال وضمنه أحكاما وقواعا كما أنه يندر أن يسن املشرع نصا خاصا باملادة
التجاري أو باألصل التجاري أو بتأسيس الشركات نظم املشرع االستعجال يف املدونة التجارية سواء تعلق األمر بالسجل 

إلجيار املايل كما عين املشرع بسن قواعد تنظم التجارية أو سريها أو تسيريها أو حلها أو تصفيتها أو بيع األشياء املرهونة أو با



 
 
 

3 

 القضائية والممارسة االجرائية القانونية االشكاالت بين التنفيذ وقضاء االستعجال قضاء / العليا للمحكمة العلمي اليوم

 االستعجال يف بعض القوانني اخلاصة كقانون حتصيل الديون املصرفية وقانون اإلجيار املايل واتفاقية بانكي املتعلقة بامللكية الصناعية
  .و التجارية ومدونة البحرية التجارية 

  .التجاريةادة االت تدخل قاضي املستعجالت يف املتلك هي مظاهر وجم 
ق قواعد قواعد العامة لالستعجال فكيف تطبار السؤال اهلام حول مدى ومستوى خصوصية االستعجال التجاري بالنسبة للويث

  ؟.االاالستعجال يف اال التجاري وما مدى خصوصيتها يف هذا 
عليها إلزاماته اخلاصة وبعبارة أخرى هل  أم أنه فرضفهل تأقلم القانون التجاري مع القواعد و الشروط العامة لالستعجال 

  .عليها  اته استثناءد والشروط العامة لالستعجال أم لاالستعجال التجاري خاضع للقواع
نقسم هذا العرض على جزئني حبيث نتناول يف اجلزء االول أهم مظاهر تطبيق القضاء االستعجال التساؤالت سلإلجابة على هذه 

  .يف اجلزء الثاين مدى خصوصية القضاء االستعجايل التجاري  يف اال التجاري لنتناول

  ھم مظاھر تطبيق القضاء ا�ستعجالي في المادة التجاريةأ/  ولالمحور ا	
مبوجبها القضاء االستعجايل يف احلياة التجارية وسنركز يف هذا يالحظ أن املشرع التجاري سن جمموعة من النصوص يتدخل 

مظاهر تدخل القضاء االستعجايل وفقا للمدونة  :ل فقرة فرعية اوىل من هذا اجلزء لذلك سنتناو. اجلزء على امهها تطبيقا
  . باال التجاري ةصوص خاصاء االستعجايل مبقتضى نمث نتناول يف فقرة فرعية ثانية مظاهر تدخل القض. التجارية 

  نة التجاريةا�ستعجالي وفقا لمقتضيات المدو اضيمظاھر تدخل الق :ولىالفقرة ا	
التجارية اسند االختصاص  املشرع املوريتاين على غرار جل التشريعات املقارنة جمموعة من املواد ضمن املدونة دلقد حد

ته قاضيا للمستعجالت وقد تطرقت هذه املواد لعدة جماالت سنقتصر على بعضها فقط فمبقتضاها لرئيس احملكمة التجارية بص
  :ما يلي  نظرا ألمهيتها وذلك من خالل

    تدخل رئيس احملكمة التجارية بصفته قاضيا لألمور املستعجلة للنظر يف املنازعات الناشئة عن بيع االصلتدخل رئيس احملكمة التجارية بصفته قاضيا لألمور املستعجلة للنظر يف املنازعات الناشئة عن بيع االصلتدخل رئيس احملكمة التجارية بصفته قاضيا لألمور املستعجلة للنظر يف املنازعات الناشئة عن بيع االصلتدخل رئيس احملكمة التجارية بصفته قاضيا لألمور املستعجلة للنظر يف املنازعات الناشئة عن بيع االصل -1
        ::::التجاري التجاري التجاري التجاري 

بعد انصرام عند وجود معارضة على أداء الثمن و) بائع االصل التجاري ( ت جيوز للبائع . من م  121تطبيقا ألحكام املادة 
دد للمعارضة أن يطلب من قاضي املستعجالت اإلذن بقبض الثمن رغم املعارضة شرط أن يودع جل احملأجل عشرة أيام على األ

لتغطية ما حيتمل من ديون عن هذه املعارضة قد يعترف ا البائع أو يصدر االستعجال  يقاض هلدى كتابة الضبط مبلغا كافيا حيدد
   .حكم بثبوا يف ذمته 

        ::::اري اري اري اري الكراء التجالكراء التجالكراء التجالكراء التج    مادةمادةمادةمادة    االستعجال يفاالستعجال يفاالستعجال يفاالستعجال يف    حاالتحاالتحاالتحاالت -2
  : من بني هذه احلاالت جند 

  .ت . من م  87اإلذن بتنفيذ االصالحات اجلسيمة على نفقة املكري طبقا ألحكام املادة  -
  .راء وإخراج املكتري عند عدم دفع مقابل الكراء كفسخ عقد ال -

يف حالة عدم . وط عقد الكراءربنود وش وباحترامت على ان املكتري يطالب بدفع مقابل الكراء . من م  113لقد نصت املادة 
دفع مقابل الكراء أو يف حالة عدم تنفيذ بند من عقد الكراء حيق للمكري ان يطلب من اجلهة القضائية املختصة فسخه وإخراج 
املكتري وكل الشاغلني من طرفه ، ويقع تطبيق الفسخ يف ظرف شهر بعد أن يكون املكري قد سلم بواسطة كتب غري قضائي 

  .بنود وشروط العقد حترامبا اإنذار
  عمال الفسخ و اإلخالء ؟إهذا الصدد يتعلق بكيفية يف والسؤال الذي يطرح 
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االستعجايل  اضيمكن للقأومن مث  ؟أم أن الفسخ يقع بقوة القانون ؟فهل البد من فتح قضية يف األصل للبت يف الفسخ واإلخالء
   .األمر بإخالء احملل دون حاجة لفتح قضية يف األصل 

بالتزام دفع مقابل الكراء داخل اآلجال  لنواكشوط يف تشكلتها االستعجالية على أن اإلخالبلقد درج عمل احملكمة التجارية 
ء احملل لكل شاغل بغري وجه شرعي ويف هذا الصدد جاء يف االمر رقم الاملتفق عليها يعترب موجبا إلخراج املكتري وإخ

ان االمتناع عن دفع مقابل اإلجيار موجب لفسخ العقد وإخالء ان االمتناع عن دفع مقابل اإلجيار موجب لفسخ العقد وإخالء ان االمتناع عن دفع مقابل اإلجيار موجب لفسخ العقد وإخالء ان االمتناع عن دفع مقابل اإلجيار موجب لفسخ العقد وإخالء  24/01/2011تاريخ باحملكمة التجارية  الصادر عن 52/2011
        ....من املدونة التجارية من املدونة التجارية من املدونة التجارية من املدونة التجارية     113احملل طبقا ملقتضيات املادة احملل طبقا ملقتضيات املادة احملل طبقا ملقتضيات املادة احملل طبقا ملقتضيات املادة 

<< يف هذا األمر  وقد جاء 11/04/2013 :بتاريخ 90/2013 :خرى رفضت نفس احملكمة اإلخالء يف أمرها رقمأ قضية ويف
املكترية بعقد الكراء املربم بينهما وإمنا يطالب بزيادة املكترية بعقد الكراء املربم بينهما وإمنا يطالب بزيادة املكترية بعقد الكراء املربم بينهما وإمنا يطالب بزيادة املكترية بعقد الكراء املربم بينهما وإمنا يطالب بزيادة     للللالكراء بانتظام ، كما أن املدعي مل يدع إخالالكراء بانتظام ، كما أن املدعي مل يدع إخالالكراء بانتظام ، كما أن املدعي مل يدع إخالالكراء بانتظام ، كما أن املدعي مل يدع إخال    حيث إن املكترية تدفع مقابلحيث إن املكترية تدفع مقابلحيث إن املكترية تدفع مقابلحيث إن املكترية تدفع مقابل

        ....لة تتعلق باألصللة تتعلق باألصللة تتعلق باألصللة تتعلق باألصلأأأأمعني الكراء وهي مسمعني الكراء وهي مسمعني الكراء وهي مسمعني الكراء وهي مس
  >>التجديد ال ميكن أن يتم إال يف األصل لتعلقه بغرامة احلرمان وحتديدها ما مل يتفق عليها الطرفان التجديد ال ميكن أن يتم إال يف األصل لتعلقه بغرامة احلرمان وحتديدها ما مل يتفق عليها الطرفان التجديد ال ميكن أن يتم إال يف األصل لتعلقه بغرامة احلرمان وحتديدها ما مل يتفق عليها الطرفان التجديد ال ميكن أن يتم إال يف األصل لتعلقه بغرامة احلرمان وحتديدها ما مل يتفق عليها الطرفان عتراض على عتراض على عتراض على عتراض على وحيث إن اإلوحيث إن اإلوحيث إن اإلوحيث إن اإل

/ 07املؤرخ يف  3792:حمكمة التعقيب التونسية يف قرارها التعقييب رقم صرحت  إذ يف االجتاه ذاته، فقه القضاء املقارن ارسوقد 
من القانون من القانون من القانون من القانون     23عدم خالص معني كراء مكتري التجارة بعد اإلنذار وانقضاء االجل الوارد يف الفصل عدم خالص معني كراء مكتري التجارة بعد اإلنذار وانقضاء االجل الوارد يف الفصل عدم خالص معني كراء مكتري التجارة بعد اإلنذار وانقضاء االجل الوارد يف الفصل عدم خالص معني كراء مكتري التجارة بعد اإلنذار وانقضاء االجل الوارد يف الفصل <<: أن  10/1981

خة وتكون إقامة املكتري باحملل بدون صفة وميكن إخراجه منه بقرار استعجايل بدون خة وتكون إقامة املكتري باحملل بدون صفة وميكن إخراجه منه بقرار استعجايل بدون خة وتكون إقامة املكتري باحملل بدون صفة وميكن إخراجه منه بقرار استعجايل بدون خة وتكون إقامة املكتري باحملل بدون صفة وميكن إخراجه منه بقرار استعجايل بدون مفسومفسومفسومفسو    تعترب العالقةتعترب العالقةتعترب العالقةتعترب العالقة    1977////05////25املؤرخ يف املؤرخ يف املؤرخ يف املؤرخ يف 
احتياج للقيام بدعوى أصلية يف طلب فسخ العقد وبذلك فإن القرار االستعجايل الصادر بذلك ال مطعن فيه وال وجه لنقضه  احتياج للقيام بدعوى أصلية يف طلب فسخ العقد وبذلك فإن القرار االستعجايل الصادر بذلك ال مطعن فيه وال وجه لنقضه  احتياج للقيام بدعوى أصلية يف طلب فسخ العقد وبذلك فإن القرار االستعجايل الصادر بذلك ال مطعن فيه وال وجه لنقضه  احتياج للقيام بدعوى أصلية يف طلب فسخ العقد وبذلك فإن القرار االستعجايل الصادر بذلك ال مطعن فيه وال وجه لنقضه  

<<<<<<<<        
ات كراء حمله التجاري يكون سببا ات كراء حمله التجاري يكون سببا ات كراء حمله التجاري يكون سببا ات كراء حمله التجاري يكون سببا بسبب عدم أداء واجببسبب عدم أداء واجببسبب عدم أداء واجببسبب عدم أداء واجبأن اإلنذار العادي املوجه إىل املكتري أن اإلنذار العادي املوجه إىل املكتري أن اإلنذار العادي املوجه إىل املكتري أن اإلنذار العادي املوجه إىل املكتري وقد أكد الس األعلى املغريب 

        ....منهمنهمنهمنهفراغه فراغه فراغه فراغه إلإلإلإل
        طلة املتسوغ طلة املتسوغ طلة املتسوغ طلة املتسوغ ممامماممامما :أن 1978يونيو / 10املؤرخ يف  999:حمكمة التعقيب التونسية يف قرارها رقم  كما صرحت

  >> حاله وعلى ذلك جرى فقه القضاءحاله وعلى ذلك جرى فقه القضاءحاله وعلى ذلك جرى فقه القضاءحاله وعلى ذلك جرى فقه القضاءدفع معني الكراء ضرر يتأكد معه تدخل القضاء املستعجل لتفادي استفدفع معني الكراء ضرر يتأكد معه تدخل القضاء املستعجل لتفادي استفدفع معني الكراء ضرر يتأكد معه تدخل القضاء املستعجل لتفادي استفدفع معني الكراء ضرر يتأكد معه تدخل القضاء املستعجل لتفادي استفبببب
        ::::تدخل القاضي االستعجايل يف الشركات التجاريةتدخل القاضي االستعجايل يف الشركات التجاريةتدخل القاضي االستعجايل يف الشركات التجاريةتدخل القاضي االستعجايل يف الشركات التجارية    - - - - 3

عالوة على الدور الكبري الذي ميكن أن يضطلع به القاضي االستعجايل استنادا إىل القواعد العامة الختصاصه يف مساعدة 
احلاالت اليت املدونة التجارية بعض  يفقد حدد املشرع ف ،الشركات التجارية يف حل كثري من االزمات املتعلقة بسريها ونشاطها

املختص  لها وأسند مهمة النظر فيها للقاضي االستعجايلحعند  ىتتتعرض هلا الشركة التجارية سواء عند نشأا أو سريها أو ح
دى إىل توسيع جماالت تدخل القاضي االستعجايل من جهة ودعم سلطاته نصوص خاصة مما أيف القضايا التجارية و ذلك مبقتضي 

 أو احلل ك جعل القاضي االستعجايل يواكب جل مراحل الشركة التجارية سواء عند التأسيس أو التسيريمن جهة أخرى ، كل ذل
  .التصفية كما مشلت تلك الصور كل من هياكل املداولة وهياكل التسيري واإلدارة وهياكل املراقبة و

  :التجارية وسنقتصر لضيق اال على أهم مظاهر تطبيق تدخل القاضي االستعجايل يف الشركات 

  ::::العامةالعامةالعامةالعامةمتديد أجل انعقاد اجلمعية متديد أجل انعقاد اجلمعية متديد أجل انعقاد اجلمعية متديد أجل انعقاد اجلمعية  -
شهر الستة قل خالل األتنعقد اجلمعية العامة العادية مرة يف السنة على األ<< :  نه أ ىمن املدونة التجارية عل 490تنص املادة 

احملكمة بصفته قاضي االستعجال من رئيس  بأمرلية الختتام السنة املالية مع مراعاة متديد هذا االجل مرة واحدة ولنفس املدة االت
  >>... بناء على طلب من جملس اإلدارة 
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و  183/2013رقم  ذكر على سبيل املثال ال احلصر األمر القانوينة وناكثر من حالوقد طبقت احملكمة التجارية هذا النص يف 
واالمر القانوين رقم  186/2013و األمر القانوين رقم  185/2013و االمر القانوين رقم  184/2013االمر القانوين رقم 

199/2013   
أن متديد أجل انعقاد اجلمعية العامة يهدف إىل تفادي   Marie ANTOINETTE MONDO LONY الفقيهة تبينوقد 

  .وتصحيح بعض االختالالت 
   ::::أعماهلاأعماهلاأعماهلاأعماهلاتعيني وكيل لدعوة اجلمعية العامة لالنعقاد وحتديد جدول تعيني وكيل لدعوة اجلمعية العامة لالنعقاد وحتديد جدول تعيني وكيل لدعوة اجلمعية العامة لالنعقاد وحتديد جدول تعيني وكيل لدعوة اجلمعية العامة لالنعقاد وحتديد جدول  ـ

من املدونة التجارية املتعلقة  491ت املتعلقة بالشركات ذات املسؤولية احملدودة و . م من  371هذا ما نصت عليه املادتان 
  .بالشركات خفية االسم 

تعيني وكيل قضائي للقيام بدعوة اجلمعية  مشوراسبق للمحكمة التجارية مبحكمة والية انواكشوط أن قررت يف غرفة  وقد 
  .ذلك ملناقشة جدول االعمال الذي حيدده الوكيل القضائي و لالنعقاد  HIMOSA.SA لشركة العادية العامة

من  491-490وقد بنت احملكمة قرارها على واقع أن اجلمعية العامة مل تنعقد منذ ما يزيد على سنتني وعلى أحكام املادتني 
  التجاريةاملدونة 

        : : : : بالتسيري بالتسيري بالتسيري بالتسيري تعيني خبري أو عدة خرباء مكلفني بتقدمي تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق تعيني خبري أو عدة خرباء مكلفني بتقدمي تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق تعيني خبري أو عدة خرباء مكلفني بتقدمي تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق تعيني خبري أو عدة خرباء مكلفني بتقدمي تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق -
يسوغ لشريك أو أكثر << نه أمن املدونة التجارية و املتعلقة بالشركات ذات املسؤولية احملدودة على  385لقد نصت املادة 

رفع طلب إىل رئيس احملكمة املختصة بوصفه قاضي االستعجال لتعيني خبري أو عدة ... ميثلون ما ال يقل عن ربع رأمسال الشركة 
  >>...أو عدة عمليات تتعلق بالتسيري تقرير عن عملية ميدخرباء مكلفني بتق
س أيف نسبة رق من املدونة التجارية املتعلقة بالشركات خفية االسم على نفس املقتضيات تقريبا مع فار 528كما نصت املادة 

   .لطلب االستعجايلاملال اليت ميتلكها مقدم ا
احلصول وجيب متييزها عن اخلربة التحضريية اهلادفة إىل  الشركاء عالمإ هوربة وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق هو أن هذه اخل

على ضرورة هذا  Claudie LEFEUVREإ وقد أكدت الدكتورة . ت . إ م .املنصوص عليها يف ق و على دليل أو وسيلة اثبات 
التسيري و اخلربة التحضريية  أن خلربة 180حيث بينت يف ص  180و  179التمييز يف كتاا االستعجال يف قانون الشركات ص 

اما الثانية  حلصول على تقرير عن عملية أو عدة عمليات تسيريا من أجل الشركاء عالمإلعبارة عن إجراء  ىلغايتان خمتلفتان فاألو
  .الضياع من هدفها احملافظة على االدلة  راء من اجراءات التحقيق جفهي ا
 :بتاريخ 311/20133 :هذا املنحى حينما رفضت يف قرارها االستعجايل رقمط بنواكشو احملكمة التجارية سلكتوقد 

 .التسيري و القيام بتفتيش حماسبة الشركة  انتداب خبري لتحديد الطريقة اليت تسري ا الشركة ومن يقوم ذا 18/12/2013
املسؤولية إمنا تنظر يف املسؤولية إمنا تنظر يف املسؤولية إمنا تنظر يف املسؤولية إمنا تنظر يف دعوى دعوى دعوى دعوى ير وأن أخطاء التسيالطلب جاء يف إطار تدافع للمسؤولية عن الطلب جاء يف إطار تدافع للمسؤولية عن الطلب جاء يف إطار تدافع للمسؤولية عن الطلب جاء يف إطار تدافع للمسؤولية عن على أن  قرارهاوبنت احملكمة 

        ....االصل وأن األمر بإجراء خربة حوهلا ال ميكن أن يتم إال بواسطة حكم متهيدي بعد أن يفتح ملف للقضية يف األصل االصل وأن األمر بإجراء خربة حوهلا ال ميكن أن يتم إال بواسطة حكم متهيدي بعد أن يفتح ملف للقضية يف األصل االصل وأن األمر بإجراء خربة حوهلا ال ميكن أن يتم إال بواسطة حكم متهيدي بعد أن يفتح ملف للقضية يف األصل االصل وأن األمر بإجراء خربة حوهلا ال ميكن أن يتم إال بواسطة حكم متهيدي بعد أن يفتح ملف للقضية يف األصل 
صص من اجل تقومي مكانية تعيني مفوض حمن املدونة التجارية على إ 411و  378لقد نصت املادتان  :احلصصاحلصصاحلصصاحلصصتعيني مفوض تعيني مفوض تعيني مفوض تعيني مفوض -

 .لألمور املستعجلةقضائي صادر عن رئيس احملكمة املختصة بوصفه قاضيا  بأمرت العينية سامهااحلصص و امل

وقد سبق للمحكمة التجارية أن عينت يف أكثر من مناسبة مفوض حصص للقيام باحملكمة املذكورة أعاله وميكن أن نذكر على 
  . 95/2012ر رقم و االم 163/2011: االمر االستعجايل رقم : سبيل املثال ال احلصر 

  : من املدونة التجارية املتعلقة بالشركات خفية االسم ما يلي  523جاء يف املادة :  حق االطالعحق االطالعحق االطالعحق االطالع    - - - - 
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امكن  522و  520و  516إذا رفضت الشركة إطالع املساهم عل تلك الوثائق جزئيا أو كليا خالفا ألحكام املواد << 
العه ، بالعمل على إطمر للشركة اصدار أبصفته قاض االستعجال احملكمة طلب من رئيس يذا الرفض ، أن  للمساهم املواجه

   >>حتت طائلة غرامة ديدية ، على تلك الوثائق وفقا للشروط املنصوص عليها يف املواد املذكورة ، 

ية ارية بوالأن حق االطالع حق شخصي للشريك وال ميكن ممارسته بالنيابة وهو ما أكدته احملكمة التج وجتدر اإلشارة هنا
  . 26/12/2012بتاريخ  2012/ /323:بالقرار رقم   انواكشوط يف تشكلة غرفة مشورا

  كما أمرت احملكمة التجارية بأمر استعجايل صادر عن رئيسها بصفته قاضي األمور املستعجلة رئيس جملس إدارة شركة موريفيزيوه
على حمضر اجلمعية العامة املختلطة املنعقدة يوم  بتمكني أحد مسامهيها من االطالع Maurivision –tv ت ف  

30/06/2013  ... <<  
 . 09/02/2014بتاريخ  246/2014 :هذا املوضوع االمر االستعجايل رقم خبصوص يراجع

   اخرى قتضي نصوص خاصةستعجالي بماھم مظاھر تدخل القضاء ا� :الفقرة الثانية 
خارج  لكنة باملادة التجارية وقتفرقة متعلاملشرع لتنظيم و ضبط جماالت م نهاسنقصد بالنصوص اخلاصة تلك القوانني اليت 

  :ميكن ان نذكر من هذه النصوص .املدونة التجارية
املتضمن النظام اخلاص املتضمن النظام اخلاص املتضمن النظام اخلاص املتضمن النظام اخلاص     1993يناير يناير يناير يناير : : : : الصادر بتاريخالصادر بتاريخالصادر بتاريخالصادر بتاريخ    093////022: : : : الذي يلغي و حيل حمل القانون رقمالذي يلغي و حيل حمل القانون رقمالذي يلغي و حيل حمل القانون رقمالذي يلغي و حيل حمل القانون رقم    2011////052::::القانون رقمالقانون رقمالقانون رقمالقانون رقم-

        ....قتراضقتراضقتراضقتراضبتحصيل ديون املصارف و مؤسسات االبتحصيل ديون املصارف و مؤسسات االبتحصيل ديون املصارف و مؤسسات االبتحصيل ديون املصارف و مؤسسات اال
        ....التجاريةالتجاريةالتجاريةالتجاريةاملتضمن لنظام البحرية املتضمن لنظام البحرية املتضمن لنظام البحرية املتضمن لنظام البحرية     1995يناير يناير يناير يناير ////31::::بتاريخبتاريخبتاريخبتاريخ    1995////009::::القانون رقمالقانون رقمالقانون رقمالقانون رقم- - - - 
        ....املايلاملايلاملايلاملايل    لإلجيارلإلجيارلإلجيارلإلجياراملنظم املنظم املنظم املنظم     1999اغسطس اغسطس اغسطس اغسطس     08::::بتاريخبتاريخبتاريخبتاريخ    99////042::::القانون رقم القانون رقم القانون رقم القانون رقم - - - - 
        للملكية الفكرية للملكية الفكرية للملكية الفكرية للملكية الفكرية         إفريقيةإفريقيةإفريقيةإفريقيةجبه منظمة جبه منظمة جبه منظمة جبه منظمة ووووو انشئت مبو انشئت مبو انشئت مبو انشئت مب    1977مارس مارس مارس مارس / / / / 01: : : : بتاريخبتاريخبتاريخبتاريخالذي صدر الذي صدر الذي صدر الذي صدر ي ي ي ي ككككاتفاق باناتفاق باناتفاق باناتفاق بان- - - - 
  :ون المصارف و مؤسسات ا�قتراضعجال الواردة في القانون المتعلق بتحصيل دي�ستا تحا� :و�أ

  :نه ى أحتصيل الديون املصرفية علمن قانون  7املادة لقد نصت 
ي و حتقيق الضمان و ظبعد استالم عريضة املصرف او مؤسسة االقتراض تبت احملكمة املختصة يف طلبات احلجز التحف<<

 .>>التنفيذية طبقا ملسطرة االستعجال  التنفيذ اجلربي للقرارات

 ::::احلجز التحفظياحلجز التحفظياحلجز التحفظياحلجز التحفظي     -

د يف نذار احملداإلار بعشبعد اإل<< نه أ و مؤسسات االقتراض على ةمن القانون املتعلق بتحصيل الديون املصرفي 6تنص املادة 
فظي على ممتلكات املدين طلب من احملكمة املختصة القيام باحلجز التحتاعاله حيق للمصرف و مؤسسة االقتراض ان .4املادة 

  .و من مث العقارات املخصصة لضمان املديونية اىل حد قيمة هذه االخرية املنقولة 
اذا اثبت املصرف او مؤسسات االقتراض بكافة الوسائل املشروعة و اليت ال تدع جماال للشك امام املختصة ان مدينها قام بالتنازل 

او اصل او اخوته او اخواته دف اعالن عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته اجتاه عن بعض او مجيع ممتلكاته لزوجه او فرعه 
ال للتنازل اىل ان تبت حمباحلجز التحفظي على املمتلكات اليت كانت  يأمرنه ميكن للقاضي ان إمؤسسة اقتراض ف أو املصرف

 .>>احملكمة يف القضية

جز التحفظي بناء علي الديون املصرفية و االمثلة على ذلك كثرية نذكر منها مرت احملكمة يف كثري من احلاالت باحلأيف هذا الصدد 
مر القضائي و األ 282/2012:مر القضائي رقمو األ 233/2012:مر القضائي رقمو األ 38/2012:مر القضائي رقماأل :

  .299/2012:رقم
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 ::::و طريقة  التسجيل القضائيو طريقة  التسجيل القضائيو طريقة  التسجيل القضائيو طريقة  التسجيل القضائيأو احليازي أو احليازي أو احليازي أو احليازي الرهن القضائي الرمسي الرهن القضائي الرمسي الرهن القضائي الرمسي الرهن القضائي الرمسي  -

ميكن للمصرف او مؤسسة القرض اليت تكون ديوا مضمونة بعقود ((  من قانون حتصيل الديون املصرفية انه 9دة جاء يف املا
  .تةو الثابدين املنقولة عرفية ان نطلب من احملكمة املختصة القيام بتسجيل رهنها ائي علي ممتلكات امل

ك سجالت العربات ذات سية و البحرية و التجارية و املكلفة مبقارعت املكلفة حبفظ امللكية اليف هذه احلالة جيب علي االدارا
متلكات املالئحة  و مؤسسة االقتراضأمر من رئيس احملكمة املختصة بعد طلب املصرف بناء على أاحملرك ان تقدم بصفة مكتوبة 

يوما من تاريخ الطلب املقدم ذا  15 يتعدىجل ال يف أالعائدة اىل املدين و كذا التكاليف احملتملة املسجلة على هذه املمتلكات  
  .اخلصوص

موال اليت مبلغ الرهن و األيف صحة و مؤسسة االقتراض ساس الطلب املقدم من املصرف أعلى أ،و يبت رئيس احملكمة املختصة 
  )).يقوم عليها الرهن
و معلومات حمددة عن عقار أ االقتراضو مؤسسة ى املصرف أاذا كانت لد((  هان  من نفس القانون على 10كما نصت املادة 

ن تقدم عريضة للمحكمة و مؤسسة االقتراض أعلى السجل العقاري جيوز للمصرف أ عقارات مملوكة للمدين غري مسجلة
  )) سجيل رهن قضائي رمسي عليها تت املعنية و او العقارقار أعلل سند عقاري  بإصدار يأمراملختصة للحصول على قرار 

هدافه أول قتراض جعل من أإلاريتاين عند ما سن القانون املتعلق بتحصيل ديون املصارف و مؤسسات ال خيفي ان املشرع املو
حظ ان املشرع  لذلك يال .أثري خطري علي االقتصاد الوطينو تئتمان و االستثمار ملا ذلك من ارتباط املصريف و محاية اإلمحاية النظام 

 . املذكور أعالهمن خالل القانون وغل يف محاية ماحني القروض أ

رفية و ذلك من من قانون حتصيل الديون املص 10و 9مقتضيات املادتني تطبيق محكمة التجارية بوالية انواكشوط لل أو قد ي
ول احملافظ العقاري بتسجيل رهون قضائية رمسية حيث أمرت يف األ 123/2015و  122/2015:ي رقم القضائينيمرين خالل األ

  .مرت ا احملكمة  اخلربة اليت سيق ان أاحملددة يف حسب القيمة
العقارات و بتسجيل رهون قضائية دارة رية للعقارات املذكورة يف رسالة إسندات عقا بإصدارمرت يف الثاين احملافظ العقاري كما أ

  .رمسية عليها بالقيم احملددة يف تقرير اخلربة
 ::::حتقيق الضمانحتقيق الضمانحتقيق الضمانحتقيق الضمان -

أجل االنذار ويف غياب اتفاقية بني األطراف ميكن  بعد انقضاء" : فية على أنهمن قانون حتصيل الدين املصر 11نصت املادة 
للمصرف او مؤسسة القرض أن تطلب من احملكمة املختصة أن تأمر بتحقيق الضمان اذا كان الدين مضمونا برهن رمسي أو 

  .حيازي 
  "ويبت رئيس احملكمة املختصة يف حتقيق الضمان وفق مسطرة االستعجال

يالحظ تأسيسا على هذه املادة ان املشرع املوريتاين نظم يف قانون حتصيل الديون املصرفية ومؤسسات القرض إجراءات تنفيذ 
وما بعدها من قانون  1146املنظمة يف املادة خاصة وهي اجراءات تتم دون سند تنفيذي وخارج اجراءات تصفية الرهن احليازي 

  .حق املعارضة اليت توقف البيع للمرهوندين وللغري املالك االلتزامات والعقود اليت تعطي للم
احملاكم التجارية الوطنية، ومهما يكن من أمر فقد يكون من املشروع التساؤل حول ما اذا كان بإمكان عمل جرى به  هذا ما

   هذه املعارضة؟الديون املصرفية عن املطالب بديون مصرفية القيام ذه املعارضة وخاصة يف ظل سكوت قانون حتصيل 
  لبحرية التجاريةا ا�ستعجال الواردة في مدونة حا�ت: ثانيا
واد لسفن الذي نصت عليه امليقتصر على اجراء احلجز التحفظي ل هم تطبيقات القضاء االستعجايل يف جمال البحرية التجاريةان أ

 .من مدونة البحرية التجارية 124و 188-119-120-121-122-123



 
 
 

8 

 القضائية والممارسة االجرائية القانونية االشكاالت بين التنفيذ وقضاء االستعجال قضاء / العليا للمحكمة العلمي اليوم

هم مظهر لتطبيق هذه احلاالت و يعترب أ .تعجال الواردة يف مدونة البحرية التجارية متعددة كرستها النصوصن حاالت االسإ
و ميتاز هذا احلجز  .كثرية شهدته احملكمة التجارية هو حالة احلجز التحفظي علي السفن و امثلته يف مصنف قرارات االستعجال

ذا احلجز على السفن ، فهو مينع ه يرتبهثر الذي جراءات املدنية من حيث األنون االالتحفظي عن احلجز التحفظي املعروف يف قا
ية اليت تواجه عمل احملكمة عان الصعوبة الواق.السفينة من مغادرة امليناء حلني الفصل يف القضية او تقدمي كفالة تغطي مبلغ املطالبة 

  .املبلغ حولطراف ألظل اختالف اصعوبة حتديد مبلغ الكفالة خاصة يف  يالتجارية يف هذا امليدان ه
  "ىكبان اتفاق  "القاضي ا�ستعجالي بمقتضي حا�ت تدخل: ثالثا

جيوز (( :أنه التابع التفاق بانكي علىمات اخلدمة رية و عالاملتعلق بالعالمات التجامن املرفق الثالث  48لقد نصت املادة 
عموميا او موظفا عدليا او موظفا مجركيا ،  مأموراا او اري ان يكلف حمضرئثتعمال استسو صاحب حق االصاحب العالمة 

وردت او  عالمة عليها او توصف تفصيلي للمنتوجات او اخلدمات اليت يزعم انه وضع بإجراءمبساعدة خبري عند االقتضاء 
دود ، و ذلك مبوجب  ذلك على احل، مبا يف هذا املرفق مع توقيع احلجز عليها اوال  ألحكامقدمت دون مراعاة ملصلحته و خمالفة 

  مر من رئيس احملكمة املدنية اليت جيب اختاذ االجراءات يف دائرة حدودهاأ
  .العالمة و الدليل على عدم شطب العالمة و سقوط احلق فيهاتسجيل مبجرد تقدمي الطلب و شهادة  األمر يصدر

و  1802013:مر القضائي رقمال األسبيل املث ىستعجالية نذكر منها علوامر اعدة أ التجاريةكمة احملصدرت الصدد أو يف هذا 
  61/2014:مر القضائي رقماأل

  مستوي خصوصية ا�ستعجال في المادة التجارية :المحور الثاني
يف البداية كان االستعجال او القضاء االستعجايل عبارة عن مسطرة تسمح باحلصول يف حالة االستعجال و يف غياب منازعة جدية 

  .صلقرر يف األتدون املساس مبا سي ةتعلى تدابري مؤق
اذا اعتمدنا هذا التعريف الكالسيكي للقضاء االستعجايل امكننا ان نؤكد ان االستعجال يف املادة التجارية له خصوصية متيزه عن 

   .االستعجال العام
فشرط االستعجال  رسة القضائية،و املمامن النصوص القانونية بدفع بصفة عامة شهد تطورا هاما  اال ان الواقع هو ان االستعجال

خل رغم وجود منازعة جدية دخري ميكنه يف بعض احلاالت التالقاضي االستعجايل بل ان هذا األضروريا لتدخل مل يعد توفره 
صبحت تصدر يف بعض احلاالت طبيعتها مؤقتة أبن التدابري االستعجالية اليت كانت ، مث إ باألصلحول الطلب و لو مع مساس 

 ا.ت.م.ا.من ق) جديدة( 234عندما نص يف املادة  2007املوريتاين هذا التوجه سنة االجرائي لقد تبين املشرع و يف آثارها ائية 
بصفة استعجالية بكافة االجراءات التحفظية اليت يراها  يأمرميكن لرئيس حيت مع وجود اعتراض مؤسس ان :(( على ما يلي

  .ء ضرر يوشك ان يقع او وقف عمل غري مشروع اىل وضعها لدرضرورية او اعادة االمور 
  ....))الدائن ئيس احملكمة ان يأمر مبؤونة لصاحلكيدا و غري قابل للتشكيك فيه، جيوز لرتزام ألو اذا كان اال

النظر اىل هذا التطور الذي شهده االستعجال العام ميكن القول ان االستعجال اخلاص باال التجاري ال خصوصية له متيزه ب
هو ان القانون التجاري يف مادة  Claudie LEFEUVRE:بعد ما ميكن قوله حسب الدكتورة أمقارنة باالستعجال العام و 

  .الشركات زاد من حدة بعض االحنرافات املالحظة يف القانون املشترك
( Il apparait cependant que la matière sociétaire a exacerbé certaines dérives constatées en 

droit commun…) 

ميكن الوقوف عليها  اليت يةاخلصوص يهوالتجارية خصوصية القضاء االستعجايل يف املادة  ىيظهر مستوفقط ففي هذا السياق 
  )فقرة ثانية(مر االستعجايل األ من حيث أوصافو) فقرة اوىل(ط  اللجوء اىل القضاء االستعجايل من حيث شرو

   لى القضاء ا�ستعجالية من حيث شروط اللجوء إوي الخصوصيمست: ولىالفقرة ا	
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 .تعجال وشرط عدم املساس باألصلومها شرط االس ،بد من توفرمها لالستعجال شرطان التقليديا، 

حث يف مدى توفر القاضي االستعجايل يتدخل دون الب ال املادة التجارية حيث اصبحجلقد عرف هذان الشرطان تراجعا يف استع
صبح ن ان القاضي االستعجايل التجاري أكما لوحظ يف كثري من االحيا.مع وجود منازعة جدية يف املوضوع  عنصر االستعجال و

  .الرتاع بأصليتخذ تدابري متس 
و قد مت تقدمي تفسرين هلذا  يف اللجوء اىل خربة التسيريضروريا  ارب شرطأن االستعجال يعت هفمثال مل يعترب فقه القضاء و ال الفق

 ن شرط االستعجال يعتربا التفسري الثاين فيعترب أمأ.من نص خاص يف املوضوع  ختصاصهاإول هو ان احملكمة تستمد األ: مر األ
  .ذا كانت مهددة كحماية مصلحة الشركة إمر حبماية مصلحة معينة كلما تعلق األي مفترضا موضوعيا أ

يتجاوزه بصفة كلية، عندما أقر احلق يف ما انه إان املشرع  نه يالحظ بالنسبة لعنصر االستعجالسفيان اخلوين أى يف هذا الصدد ير
تربر اليت  ة االستعجال بغبصو ذلك دون ان تتصف هذه الصورة  تصرف عن طريق خبري يقع تعيينه استعجاليااختبار جراء إ

ل القاضي االستعجايل و لتدخ كأساسجديدا و متطورا حمل شرط التأكد مفهوما و ان املشرع حيل تجاء للقاضي االستعجايل، ألاال
و يطلب أ ،ي االستعجايل لطلب الزام الوكيل أو مراقب احلسابات ان وجدمن ذلك متكني القانون لكل شريك ان يلجأ اىل القاض

  .مشروعة  ألسبابط جدول اعماهلا و ذلك بتعيني متصرف قضائي لدعوة اجلمعية العامة لالنعقاد و ض
   ةيدونة التجاراملمن  528و  385احلاالت يف املادتني لقد نص املشرع املوريتاين علي هذه 

  .اجلمعية العامة لالنعقاد ةوعة بالنسبة لديدونة التجاراملمن  491بالنسبة خلربة التسيري و املادة 
حلالة اليت يكون من املدونة التجارية و املتعلقة بالشركة خفية االسم جيب التمييز بني ا 491يف هذه احلالة االخرية الواردة يف املادة 
الة ال ضرورة لتوفر عنصر الشركة ففي هذه احل رأمسال الذين ميثلون ما ال يقل عن عشر نيفيها الطلب مقدما من طرف املسامه

و بني احلالة اليت فرض فيها املشرع توفر شرط االستعجال ، أي عندما يكون الطلب مقدما من طرف كل ذي مصلحة االستعجال 
.  

من املدونة التجارية فان الطلب يكون طبقا لنفس املادة  491نه عند عدم توفر النصاب املذكور يف املادة نه أيايستشف مما سبق ب
  .مشروطا بتوفر حالة االستعجال

مصاحل ال واسعا لالجتهاد وفقا ملا تتطلبه ن يف هذا االجتاه اعتماد مفهوم متطور الختصاص القاضي االستعجايل يفتح له اإ
  .الضيقة لعنصر االستعجال التشريعية و مفاهيم فقه القضاء ضوع التدخل و حيرره من القيودالشركة مو

ت الوقتية اليت ال متس ايتدخل متجاوزا جمرد الوسائل و القرار االستعجايلصبح القاضي أ صلباألما بالنسبة لشرط عدم املساس أ
ن يعاين بطالن املداوالت أة املقارنالتشريعات  يف بعض هبإمكانصبح أموضوعية حيث ىل امكانية النظر يف مسائل إ صلباأل

  .القانونية لألحكاماملتخذة  خالفا 
من نص يسمح مبعاينة بطالن مداوالت اجلمعيات العامة ل جتدر االشارة يف هذا املقام انه ال وجود يف املدونة التجارية املوريتانية

ستعجايل احلق يف معاينة ي االحكام تعطي للقاضعلى أ ي الذي احتوىتعجال خالفا للقانون التجاري التونسسطرف قاضي  اال
كد الفقيه د أفق باآلصلشراح القانون ان خربة  التسيري تنطوي على مساس خري أكد كثري من و من ناحية أ البطالن،

M.Chartier  و من حيث طبيعته من احلكم  مرا استعجاليا اال انه يقتربيني اخلبري جيب اعتباره اجرائيا أرغم ان قرار تع ((انه
  )) احلق بأصلفيه مساس 

ن قاضي االستعجايل ال يأمر ذا االجراء اال بعد ان أل الضمان البنكي ينطوي علي مساس باألصل جراء جتميد رسالةإكما ان 
مدى وفاء  معرفةك باألصلسائل متس ملتعرض الن يف العملية  باألصليتأكد من وجود غش او تعسف ظاهر و يف ذلك مساس 

 ةر ا رئيس احملكمجراءات استعجالية يأملق بتحصيل الديون املصرفية تضمن إالقانون املتع ان جتاه املستفيد كما بالتزاماتهاآلمر 
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جل تسجيل الرهون عليها املصرفية من أسندات عقارية مملوكة ملديين املؤسسات  بإصدارتتعلق ه قاض االستعجال التجارية بصفت
  .من قانون حتصيل الديون املصرفية 10و  9و قد نصت علي هذا االجراء املادتان .ارف املذكورة لفائدة املص
كرة احلماية فاملشهودة يف القضاء االستعجايل التجاري و ان كانت تتجاوز جمرد الوسائل الوقتية القائمة علي  جاوزات ان هذه الت

القضاء املستعجل فبعد ان كان حمصورا يف اختاذ التطور الذي انتهى اليه  كس عحقا و ال دره اال اا ت بالعاجلة اليت ال تكس
يف اطار املدونة التجارية و بعض القوانني اخلاصة من اجل النهوض باالقتصاد الوطين و محاية املشرع  تدخلالتدابري املستعجلة 

يقة املرتبطة باملفهوم الكالسيكي الختصاص القاضي ال يرام اال بالتحرر من القيود الضو قد ثبت ان ذلك .االئتمان و االستثمار 
 .االستعجايل

  
  مر ا�ستعجاليا	 افصمستوي الخصوصية من حيث أو: الفقرة الثانية 

ة و قانون ممر االستعجايل جيب ان يتصف بالوقتية و احلضورية اال ان القانون التجاري عارغم ان القانون ينص علي ان األ
   .احلضورية إمببد طفيف مساسمع  وامر استعجالية بآثار ائيةأسمح باختاذ اصة يبصفة خالتجارية  الشركات

 جراءات االستعجال سواء علىإ فالقاضي عندما يبت عن طريقلقد ظلت الوقتية هي الصفة البارزة يف القضاء االستعجايل 
  .قرارات مؤقتة قراراته تكونساس نصوص خاصة فان و علي أأ لالستعجال املشتركساس نصوص القانون أ

 .ان يبت استعجاليا بصفة ائية احلاالت  يف بعض االستعجايل  لقاضيليتأتى  ان هذه القاعدة ليست مطلقة فقد

هذه القرارات يف بعض جماالت تدخل القاضي اثر لقرارات االستعجالية نظرا لفاعلية لمت التخفيف من الصبغة الوقتية  الثفم
ن ما إختاذ تدابري تبدو ائية نتيجة لعدم امكانية حمو آثارها يف الواقع مث بايف بعض احلاالت  ريأم الذي االستعجايل التجاري 

ترتب عليها من آثار ال ميكن ارجاعه  او تصحيحه و مثال ذلك االوامر االستعجالية اليت تأمر بتنصيب حارس قضائي علي ي
  .ويت مع اعطاء هذا احلارس حق التصحقوق الشركاء املتنازع عليها 

عد فيها من يالقانونية مل  ن هذه املؤسسةأن بعض الفقهاء ذهب اىل فإ ةغم وصفها بالوقتيؤقتة اليت  رامل اإلدارة مؤسسة كما أن
  .ال رجعة فيها  آثاراغالبا ، فهي تدوم يف الزمن و تنتج  ية اال امسهاالوقت

طلب جتديديها يف كل وقت و  إلمكانيةترا و ذلك اوال منحى جيعلها تدوم و تطول من حيث ف تتخذان مهمة االداري املؤقت 
اء مهمة حيال ا متديد فترا السابقة ، ثانيا و من ناحية اخرى فان واقع عمل احملاكم اثبت ان القاضي االستعجايل التجاري حذر

  .تاالداري املؤق
 :املنشور يف  1994فرباير 15:املؤرخقرار الغرفة التجارية باحملكمة العليا الفرنسية  اىل يرجع يف هذا اخلصوص

-Bull .joly 1994 page 493                                             

-RTD com.1994 page 525  
  .ملؤسسة االدارة املؤقتة  ةتان هذا احلذر من طرف احملاكم حيال ااء مهمة االداري املؤقت ال يتماشى مع الطبيعة املؤق

آلثار النامجة عن التصرفات و االعمال املقام ا من طرفه يف ة االداري املؤقت من خالل امبالصبغة الوقتية مله و قد تأكد املساس
وقتية يتم احترامها دائما فيما خيص شق ن الصبغة الأمالحظة  داري املؤقتاطار مهمته فقد امكن من خالل متابعة مهمة اال

  .فيما يتعلق بتسيري االمور اجلارية للشركة  خيتلفن ذلك داخل الشركة ، اال أات و املشاكل املهمة املتعلق بتسوية االزم
عمال مور و األتصريف األمن تكليفه بتسيري و البد كان  ، ت تأخذ وقتاقو الن تسوية نزاعات الشركة املوكلة اىل االداري املؤ

  .ن الشركة ال جيب ان تتوقف عن العمل و النشاط اجلارية أل
اعطائه خري على ملؤقت استقر العمل القضائي يف األداري ااء يف حتديد سلطات و اختصاصات اإلل من طرف القضبعد تردد طوي

نفس صالحيات مسري الشركة ، و ال شك ان يف توحيد سلطات املؤسستني خطر كبري على الشركة نظرا للصبغة الوقتية املبدئية 
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املؤقت  لإلدارين كل ذلك مل مينع احملاكم من السماح كثر من مناسبة، إال أقضاء يف أكد عليها الفقه و فقه الأاملؤقتة و اليت  لإلدارة
لزم ت ةقانوني اتصرفتعمال التصرف هي اعمال تقوم علي أاالدارة املؤقتة الن التصرف اليت ال تتماشي مع روح  بأعمالمن القيام 

    G.CORNU: ذمة الشركة يف احلاضر و املستقبل حسب ما ذهب اليه الفقيه
لقد سجل املشرع االستعجايل املوريتاين مساسا بالصبغة الوقتية يف بعض جماالت تدخل القاضي االستعجايل يف املادة التجارية و 

و احليازي و الرمسي أالرهن القضائي  بإجراءحكاما تسمح ل الديون املصرفية أضمن قانون حتصي 2011ذلك عندما سن سنة 
و جارية بطلب من املؤسسة املصرفية أعقارات من طرف القاضي االستعجايل املختص يف املادة التالرهن القضائي على ال تسجيل

ه يتخذ قرارات من القانون املذكور جعل 10و  9 من خالل املادتني ن تدخل القاضي االستعجايلفإلذلك . مؤسسة االقتراض
  .ي االستعجايلاملعهودة يف اعمال القاضائية تتجاوز الصبغة الوقتية  استعجالية

فقد اصبح من اختصاص القاضي االستعجايل التجاري بناء على طلب من املصرف او مؤسسة االقتراض ان يأمر تأسيسا على 
من  10كما مسحت املادة  و الثابتةاملنقولة من قانون حتصيل الديون املصرفية ، بتسجيل رهن ائي علي ممتلكات املدين  9املادة 

العقارات اململوكة للمدين و تسجيل رهن  سند عقاري للعقار او بإصداربطلب احلصول على قرار يأمر  نفس القانون للمصرف
  هذا لقاضي املوضوع ليحكم فيه ؟ كل فماذا بقي بعد .قضائي عليها

للقرارات و  غة الوقتيةبيف هذا االطار هي قرارات ائية ال عالقة هلا بالصاالستعجال ال شك يف ان القرارات اليت يتخذ قاضي 
  .وامر االستعجالية األ

صدار السندات العقارية  هي و إمام القاضي االستعجايل خبصوص تسجيل الرهون ذا املوضوع ان الطلبات املرفوعة أو رأينا يف ه
  .من صنف الدعاوى املوضوعية اليت يبت فيها بطريق االستعجال

احلضورية يفرض إعالم اخلصم   التجاري نشري بداية اىل ان مبدأيلاما بالنسبة للمساس مببدأ احلضورية يف القضاء االستعجا
تبادل االطراف لوسائل الدفاع ووسائل كذلك  املبدأليه ومتكينه من الدفاع عن نفسه و يعين هذا جل االستماع إباملنازعة من أ

  .االثبات و احلجج املتعلقة بالواقع و القانون
 ن يعمل علىن حيترم وأعلى القاضي أ نص ان ،حنيعام يف االجراءات املدنية  كمبدأية احلضور ألقد كرس املشرع املوريتاين مبد

  .احترام مبدا احلضورية و ذلك يف املادة الثانية من قانون االجراءات املدنية و التجارية و االدارية
من قانون االجراءات املدنية  233ادة و كرسه باملادة االستعجالية حيث نصت عليه املاحلضورية  أمبد احتراماملشرع على  كدكما أ

اليت نصت على ان اوامر القضاء االستعجايل هي قرارات مؤقتة تصدر بناء علي طلب طرف حبضور الطرف  و التجارية و االدارية
  ...استدعائهر او خاآل

نه االستعجايل التجاري إال أ ا يف القضاءاحلضورية حمترم مبدئي أمبد نأ  ن نؤكدنطلق و تأسيسا على ما سبق ميكن أمن هذا امل
نتيجة خلصوصية بعض جوانب القضاء االستعجايل التجاري، و خاصة فيما يتعلق عض اخلروقات الطفيفة بن يشهد أميكن 

ا جواب جرائيا خاصا و مل يعطاري نظاما إة التسيري اليت مل حيدد هلا املشرع التجعمال و تنفيذ خربري أاملبدأ  عند سباملساس ذا 
  .و عدم احلضورية يف خربة التسيري السؤال عن طبيعة احلضورية أ حول

كان مرد هذا االنقسام هو النقاش الربملاين الذي وقد  ،جراءات خربة التسيريرية يف إقه التجاري منقسم حول صفة احلضون الفإ
  .بني نائب برملاين فرنسي  ووزير العدل للحكومة الفرنسية آنذاك 1970حصل سنة 

ن ضاف مستدركا أقواعد العامة اليت حتكم اخلربة وأب مراعاة الجت هنإنه يف ظل سكوت النصوص فأ HOUINالعميد  ىيرلذلك 
  .عالمية للمسامهني كلف ا خبريه متعلقا مبهمة إمر يف خربة التسيري ال يعدو كوناأل
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 فاألوىل لإلجراءات،عة العامة يملعروفة يف الشرانه ال ميكن قياس خربة التسيري علي اخلربة العامة ا ىفري  M.GUYON:ما الفقيه أ
  .ع للقواعد املنظمة للثانيةال ختض
   .)اخلربتني(  اإلجراءينبرز هذا الفقيه ثالثة فروق بني وقد أ

  .املسائل الفنية  ىن خرب ة التسيري ميكن ان تتناول نقاط قانونية خالفا للخربة القضائية العادية اليت تقتصر علإ: والوالوالوالأأأأ
  بينما تعترب اخلربة القضائية اجراءا عارضا ن طلب خربة التسيري يتميز بطابعه املبدئي إ:  ثانياثانياثانياثانيا
  .ليست موجهة بالدرجة االويل اىل احملكمة اليت عينت اخلبري  يريانارة احملكمة يف حني ان خربة التس ف اخلربة القضائية اىلد ::::ثالتاثالتاثالتاثالتا

حبيث ضيقت من حق اطالع  26/11/1996مبوجب قراراها املؤرخ يف  وقد فصلت حمكمة التعقيب الفرنسية يف هذه القضية
احلق حمكمة  طار خربة التسيري من طرف الشركة و ذلك بعد ان مسحت هلم ذاثائق و النسخ املقدمة للخبري يف إالو ىالطاعنني عل

  .خذ نسخة من الوثائقالدرجة الثانية دون أ
التقرير دون الوثائق، و اعطت اخلبري وحده  ىعل االطالع يفحصر حق الطاعنني  ففي هذه القضية قررت حمكمة التعقيب الفرسية

جل إمكانية تقدميها للطاعنني ولو من أاملقدمة اليه من الشركة دون احلق يف االطالع على الوثائق احملاسبية و الوثائق االخرى 
 .االطالع فقط

يف جمال خربة التسيري و من هذه املربرات ان اخلربة القضائية  حلضورية ا مببدأعديدة هي املربرات اليت بررت هذا املساس البسيط 
قد ال تصل اىل خرب ة التسيري  ماأ.باللجوء اليها  العادية تتعلق برتاع معروض علي جهة قضائية قررت انارا حول هذا الرتاع

احلضورية يف قضية ال يعدو الرتاع  تطبيق مبدأل مربرلتايل ال امرحلة الرتاع بل فقط مرحلة النقاش يف اجلمعية العامة للشركة ، و ب
     .فيها ان يكون حمتمال

احلضورية يف جمال خربة التسيري ال جيب ان  مببدأفقه القضاء حيال املساس  ى بهجيب التنبيه يف هذا املقام اىل ان التسامح الذي حتل
 .ص قانوين يسمح ا  تقع غالبا دون نيتو ال املبدأهلذا  األخرىتستفيد منه اخلرقات 

احلضورية  يف قانون حتصيل الديون املصرفية بتعلة محاية االستثمار و  مببدأاملشرع املوريتاين ضحى  اناىل  كما جتدر االشارة
احلضورية يف نص الفقرة  مببدأوقد جتلت هذه التضحية . و النظام املصريف و النظام العام االقتصادي من وراء كل ذلكاالئتمان 

أساس امللف  ىو يبت رئيس احملكمة املختصة عل((اليت جاء فيها  خرية من املادة التاسعة من قانون حتصيل الديون املصرفيةاأل
  .))موال اليت يقوم عليها الرهن و مؤسسة االقتراض يف صحة مبلغ الرهن و األاملقدم من املصرف أ

  
  والسHم عليكم


