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1MODERN LAW

رؤية قانونية حول قانون إنشاء 
محكمة اإلستثمار والتجارة

رقم 21 لسنة 2021 

المقدمة
حــرص المشـــرع القطــري دائمــا علــى إســتحداث 
والتشــريعات  القوانيــن  مــن  كثيــر  وتحديــث 
المتعلقــة بالمســائل اإلقتصاديــة والتجاريــة، حيــث 
للقوانيــن  والتقييمــات  المراجعــات  تلــك  تهــدف 
والتشـــريعات إلى تحفيز التجارة وجذب اإلســتثمار 
فــي  الدولــة  رؤيــة  يخــدم  بمــا  للدولــة  األجنبــي 
تنويــع مصــادر الدخــل وتحقيــق المزيــد مــن اإلزدهار 

اإلقتصــادي. 
بــن  تميــم  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أصــدر  وقــد 
القانــون رقــم  ثانــي أميــر دولــة قطــر  حمــد آل 
اإلســتثمار  محكمــة  بإنشــاء   2021 لســنة   )21(
والتجــارة، والــذي يتكــون مــن 35 مــادة، علــى أن 
يجــرى تنفيــذه والعمــل بــه بعــد 6 أشــهر مــن تاريــخ 
أن  بعــد  وذلــك  الرســمية،  الجريــدة  فــي  نشـــره 
وافــق عليــه مجلــس الشــورى فــي إبريــل 2021م. 
وال شــك أن تأســيس محكمــة اإلســتثمار والتجــارة 

يعــد إنجــاز جديــد يشــهده اإلقتصــاد القطــري بعــد 
التطــور التشـــريعي الهائــل الــذي تشــهده دولــة 
قطــر تحقيقــًا لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، خاصــة 
مثــل  إنشــاء  فعليــًا  تتطلــب  المقبلــة  الفتــرة  أن 
مزايــا  مــن  لهــا  لمــا  المتخصصــة  المحاكــم  هــذه 
عديــدة أهمهــا ســرعة الفصــل فــي المنازعــات مــع 
ــة الناجــزة وينعــش  ــد األداء بمــا يحقــق العدال تجوي
منــاخ اإلســتثمار، وهــو مــا يمثــل المرحلــة األولــى 
فــي إيجــاد قضــاء متخصــص فــي الدولــة بهــدف 
وتعزيــزًا  النزاعــات  فــي  الفصــل  وتيــرة  تســـريع 
لضمانــات المتقاضيــن المقــررة قانونــًا، فــي ظــل 
مشـــروع دائــم يرعــاه المجلــس األعلــى للقضــاء 
ة  لعــدَّ ويمتــد  العدالــة  بأنظمــة  العمــل  لتطويــر 
ســنوات، ويقــوم علــى عــدة عناصر أبرزهــا التكامل 
والتنســيق مــع مختلــف أجهــزة الدولــة بهــدف تعزيز 

إســتقاللية القضــاء. 
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ومــن المؤكــد أن صــدور القانــون رقــم )21( 
بإنشــاء محكمــة معنيــة بقضايــا  لســنة 2021 
النزاعــات  لحــل  كوســيلة  واإلســتثمار  التجــارة 
ســوف يعــزز الثقــة باإلقتصــاد القطــري لــدى 
الشـــركات األجنبيــة ويدعم المناخ اإلســتثماري 
العــام فــي الدولــة، األمــر الــذي ســيقود إلــى 
جلــب مزيــد مــن اإلســتثمارات األجنبيــة وقيــام 
المزيــد مــن الشـــركات العالميــة بالتوجــه إلــى 
الســوق القطــري، فغالبيــة الصفقــات والعقود 
المختلفــة  المجــاالت  فــي  الكبــرى  التجاريــة 
تحتــاج إلــى وجــود محكمــة متخصصــة تضمــن 
األداء  فــي  ودقــة  التقاضــي  فــي  ســرعة 
ــا  ــريع فــي القضاي القضائــي، لكــون البــت السـ
التجاريــة يســاهم فــي دفــع عجلــة النمــو وتفــرغ 
الشـــركات والمؤسســات المالية إلنجاز أعمالها 

المســتقبلية.  ومشــاريعها 
اإلســتثمار  محكمــة  إنشــاء  قانــون  جــاء  وقــد 
والتجــارة جنبــًا إلــى جنــب مــع قانــون التحكيــم 
 )2( رقــم  والتجاريــة  المدنيــة  المــواد  فــي 
لســنة 2017 وقانــون الوســاطة فــي تســوية 
المنازعــات المدنيــة والتجاريــة رقم )20( لســنة 
2021 ضمــن حزمــة مــن التشـــريعات والقوانيــن 
إيجــاد  بهــدف  الجديــدة  القطريــة  اإلقتصاديــة 
بيئــة إســتثمارية جاذبة للمســتثمرين الوطنيين 
واألجانــب ممــا يعــد ميــزة إضافيــة لإلقتصــاد 

الوطنــي، إذ أنَّ اللجــوء إلــى المحاكم التقليدية 
ومعقــدة  طويلــة  إجــراءات  مــن  يتبعهــا  ومــا 

يعطــل مصالــح أطــراف النــزاع.
كمــا ســيعزز إصــدار القانــون رقــم )21( لســنة 
2021 بإنشــاء محكمــة اإلســتثمار والتجــارة دولة 
النهــج  تنتهــج  التــي  والمؤسســات  القانــون 
التنظيمــي والقانونــي فــي تعامالتهــا المحلية 
المتعامليــن  بإمــكان  وســيكون  والخارجيــة، 
إيجــاد مــكان إداري متخصــص ومهيــأ بالخبــرات 
القانونية لتنظيم القضايا المتعلقة بالخالفات 
التجاريــة أو اإلســتثمارية، خاصــة وأن دولــة قطــر 
لديهــا خبــرة كبيــرة فــي هــذا المجــال مــن خــالل 
ــة التابعــة  عضويتهــا بمحكمــة اإلســتثمار العربي
لجامعــة الــدول العربيــة، حيــث تولــت دولــة قطــر 

فــي رئاســتها فــي 2019.
تنتهــج  نزيهــة  قوانيــن  توفيــر  عــن  فضــاًل 
التنظيــم واإلجــراءات الموضوعيــة التــي تضمن 
إرجــاع الحقــوق ألصحابهــا ممــا يحفــز علــى جــذب 
الخبــرات  لنقــل  الخارجيــة،  األمــوال  رؤوس 
والمدنــي  التجــاري  المجــال  فــي  العالميــة 
والمالــي للشـــركات الوطنيــة بهــدف توســيع 
القوانيــن  لتوفيــر  البنــاءة،  الشـــراكات  دائــرة 
والتشـــريعات المحفــزة علــى اإلســتثمار فــي 
دولــة  تعيشــه  الــذي  الكبيــر  اإلنفتــاح  ظــل 
قطــر اليــوم، حيــث باتــت قطــر وجهــة إقليميــة 

اإلســتثمارات. إلســتقطاب  ودوليــة 

أهمية إنشاء 
المحكمة
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رئيس المحكمة 
محكمــة  إنشــاء  قانــون  مــن  المــادة/2  خولــت 
 2020 لســنة   )21( رقــم  والتجــارة  اإلســتثمار 
إقتــراح  علــى  وبنــاًء  للقضــاء،  األعلــى  المجلــس 
رئيــس المجلــس، حــق تعييــن رئيــس المحكمــة عــن 
طريــق النــدب، علــى أن يكــون رئيــس المحكمــة 
قــاٍض ال تقــل درجتــه عــن نائــب رئيــس بمحكمــة 
عضــوًا  المحكمــة  رئيــس  ويعيــن  اإلســتئناف، 
بالمجلــس األعلــى للقضــاء بحكــم منصبــه، ويكــون 
لرئيــس المحكمــة نائــب أو أكثــر، يحــل محــل الرئيس 
عنــد غيابــه أو خلــو منصبــه، ويكلــف باألعمــال التــي 

المحكمــة.  رئيــس  يحددهــا 
وأخــرى  إبتدائيــة  دوائــر  مــن  المحكمــة  وتتألــف 
األعلــى  المجلــس  قضاتهــا  ويختــار  إســتئنافية، 
للقضــاء، ويصــدر بتوزيــع القضــاة علــى الدوائــر قرار 
ــراح جمعيتهــا  ــاًء علــى إقت مــن رئيــس المحكمــة بن

العامــة. 

الدوائر اإلبتدائية
طبقــًا للمــادة/5 مــن القانــون رقــم )21( لســنة 
2021 تشــكل كل دائــرة مــن الدوائــر اإلبتدائيــة مــن 
ــرة أقــدم  ــرأس كل دائ ــة قضــاة بالمحكمــة، وي ثالث
أعضائهــا، وللمجلــس األعلــى للقضــاء نــدب مــن 
يــراه مــن قضــاة محكمــة اإلســتئناف لرئاســة إحــدى 
بالمحكمــة لمــدة ســنة قابلــة  الدوائــر اإلبتدائيــة 

ــة.  ــد لمــدة أو لمــدد أخــرى مماثل للتجدي

الدوائر اإلستئنافية
تشــكل كل دائــرة مــن الدوائــر اإلســتئنافية مــن 
ثالثــة قضــاة مــن محكمــة اإلســتئناف، ويــرأس كل 
دائــرة أقــدم أعضائهــا، وللمجلــس األعلــى للقضــاء 
نــدب مــن يــراه مــن قضــاة محكمــة التمييــز لرئاســة 

إحــدى الدوائــر اإلســتئنافية بالمحكمــة لمــدة ســنة 
قابلــة للتجديــد لمــدة أو لمــدد أخــرى مماثلــة. 

الدوائر الفردية
وقــد نّصــت المــادة/8 مــن قانــون إنشــاء محكمــة 
اإلســتثمار والتجــارة رقــم )21( لســنة 2021 علــى 
ــر، مشــكلة مــن  ــة أو أكث ــرة إبتدائي جــواز تولــي دائ
والمنازعــات  الدعــاوى  فــي  الفصــل  فــرد،  قــاٍض 
التــي  والتجــارة  اإلســتثمار  بمســائل  المتعلقــة 
يحددهــا المجلــس، والتــي ال تزيــد قيمتهــا علــى 

عشــرة مالييــن ريــال.

تشكيل المحكمة 
وهيكلها اإلداري
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طبقــًا للمــادة/2 مــن القانــون رقــم )21( لســنة 
2021 تختــص محكمــة اإلســتثمار والتجــارة بالفصــل 
مــن  أصبحــت  التــي  والمنازعــات  الدعــاوى  فــي 
إختصاصهــا بموجــب أحــكام القانــون ســالف الذكــر، 
والتــي ترفــع أمامهــا إعتبــارًا مــن تاريــخ العمــل بــه، 
علــى أن تســتمر المحاكــم اإلبتدائيــة فــي نظــر 
الدعــاوى والمنازعــات المرفوعــة أمامهــا قبــل هــذا 
التاريــخ، كمــا تنظــر محكمــة اإلســتئناف والدوائــر 
اإلســتئنافية بالمحكمــة اإلبتدائيــة فــي الطعــون 
التــي يتــم رفعهــا بشــأن األحــكام الصــادرة فــي 
الدعــاوى والمنازعــات التــي أقيمــت أمــام المحاكــم 

ــون.  ــخ العمــل بهــذا القان ــة قبــل تاري اإلبتدائي

إختصاصات الدوائر اإلبتدائية
محكمــة  إنشــاء  قانــون  مــن  للمــادة/7  طبقــًا 
 ،2021 لســنة   )21( رقــم  والتجــارة  اإلســتثمار 
تختــص  التــي  والمنازعــات  الدعــاوى  عــدا  وفيمــا 
بالمحكمــة  اإلداريــة  الدوائــر  فيهــا  بالفصــل 
القضائــي،  اإلختصــاص  ذات  واللجــان  اإلبتدائيــة 
بالحكــم  بالمحكمــة  اإلبتدائيــة  الدوائــر  تختــص 
إبتدائيــًا فــي الدعــاوى والمنازعــات التجاريــة التاليــة: 

إختصاصات المحكمة
قاضي المسائل المستعجلة

وقــد أوكلــت المــادة/9 مــن القانــون رقــم )21( 
إختيــار  مهمــة  المحكمــة  لرئيــس   2021 لســنة 
قــاٍض أو أكثــر مــن قضــاة المحكمــة، بدرجــة رئيــس 
بالمحكمــة اإلبتدائيــة علــى األقــل، يختــص بالحكــم 
بصفــة مؤقتــة، ومــع عــدم المســاس بالحــق، فــي 
المســائل المســتعجلة التــي ُيخشــى عليهــا مــن 
عرائــض  علــى  األوامــر  وإصــدار  الوقــت،  فــوات 

الوقتيــة.  واألوامــر 

قاضي التنفيذ
للقضــاء  األعلــى  المجلــس  مــن  بقــرار  ينــدب 
قــاٍض أو أكثــر يجــري تنفيــذ األحــكام الصــادرة مــن 
المحكمــة تحــت إشــرافه، كمــا يختــص بالفصــل فــي 
والوقتيــة،  الموضوعيــة  التنفيــذ  منازعــات  جميــع 
ــًا  كانــت، وبإصــدار القــرارات واألوامــر المتعلقــة  أي
بالتنفيــذ، طبقــًا للمــادة/32 مــن قانــون إنشــاء 

المحكمــة. 
 )21( رقــم  القانــون  مــن  المــادة/2  نّصــت  كمــا 
لســنة 2021 علــى أن يكــون للمحكمــة مدير إداري، 
كما ُيلحق بها عدد كاٍف من الموظفين اإلداريـيـــن 
والكتبــة والمترجميــن تكــون لهــم صفــة الضبطيــة 
ــرة  ــم التــي ترتكــب فــي دائ ــة فــي الجرائ القضائي
عملهــم، وينــدب لهــا عــدد كاٍف مــن ضبــاط وأفــراد 

الشــرطة. 
لنفــس  تخضــع  عامــة  جمعيــة  للمحكمــة  ويكــون 
األحــكام المقــررة للجمعيــات العامــة والــواردة فــي 
قانــون الســلطة القضائيــة، طبقــًا لنــص المــادة/6 
ونّصــت   .2021 لســنة   )21( رقــم  القانــون  مــن 
المــادة/3 مــن القانــون علــى أن يخصــص للمحكمــة 
مقــر مســتقل ُتعقــد بــه جلســات المحكمــة مجهــز 
ــة  ــة، ولهــا أيضــًا موازن بأحــدث الوســائل اإللكتروني
خاصــة، تلحــق بموازنــة المجلــس األعلــى للقضــاء، 
ويشـــرف رئيــس المحكمــة علــى إعدادهــا وتحديــد 

أوجــه إنفاقهــا.
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1( المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، بما 
في ذلك عقود التمثيل التجاري والوكاالت 

التجارية.
2( الدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة 

بأعمالهم التجارية.
3( الدعاوى بين الشـركاء أو المساهمين، أو 
بين أي منهم والشـركة بحسب األحوال، 
في الشـركات التجارية، بما فيها شركات 

المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول. 
4( المنازعات المتعلقة باألصول التجارية.

5( المنازعات المتعلقة بإستثمار رأس المال غير 
القطري في النشاط االقتصادي. 

6( المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية. 
7( المنازعات المتعلقة بعمليات البنوك واألوراق 

التجارية وشركات التأمين وشركات التمويل 
واإلستثمار.

8( المنازعات المتعلقة باإلفالس والصلح 
الواقي من اإلفالس.

9( المنازعات الخاصة ببراءات اإلختراع، والعالمات 
التجارية والنماذج الصناعية، واألسرار التجارية، 

وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
10( المنازعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع 

الممارسات اإلحتكارية ومكافحة الممارسات 
الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية.

11( المنازعات المتعلقة بالتجارة اإللكترونية 
ومعامالتها. 

12( المنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين 
القطاعين الحكومي والخاص.

كمــا تختــص دوائــر المحكمــة اإلبتدائيــة بالمســائل 
العرائــض  علــى  األوامــر  وطلبــات  المســتعجلة 
واألوامــر الوقتيــة إذا رفعــت إليهــا بطريــق التبعيــة.
بنظــر  أيضــًا  اإلبتدائيــة  الدوائــر  تختــص  وكذلــك 
مــن  الصــادرة  واألوامــر  األحــكام  فــي  الطعــون 
ــر  قاضــي األمــور المســتعجلة، ويكــون حكمهــا غي
قابــل للطعــن وفقــًا للمــادة/9 مــن القانــون رقــم 
اإلســتثمار  محكمــة  بإنشــاء   2021 لســنة   )21(

والتجــارة.

إختصاصات الدوائر اإلستئنافية
 )21( رقــم  القانــون  مــن  المــادة/10  نّصــت   )1
اإلســتثمار  محكمــة  بإنشــاء   2021 لســنة 
والتجــارة علــى إختصــاص دوائرهــا اإلســتئنافية 
بالفصــل فــي اإلســتئنافات التــي ترفــع إليهــا 
مــن  الصــادرة  األداء  وأوامــر  األحــكام  بشــأن 

اإلبتدائيــة.  الدوائــر 
رقــم  القانــون  مــن  المــادة/9  أســندت  كمــا   )2
اإلســتئنافية  الدوائــر  إلــى   2021 لســنة   )21(
بالمحكمــة مهمــة نظــر الطعــون فــي األحــكام 
المســائل  فــي  األوامــر  مــن  والتظلمــات 
عرائــض  علــى  األوامــر  وطلبــات  المســتعجلة 
مــن  صدورهــا  حالــة  فــي  الوقتيــة  واألوامــر 
المحكمــة اإلبتدائيــة التــي رفعــت إليهــا بطريــق 
التبعيــة، وجعلــت األحــكام الصــادرة عنهــا فــي 

الحالــة غيــر قابلــة للطعــن. هــذه 
3( الفصــل فــي التظلــم مــن القــرارات واألوامــر 
الصــادرة مــن قاضــي التنفيــذ، ويكــون حكمهــا 
هنا نهائي وغير قابل للطعن وفقًا للمادة/32 

مــن القانــون رقــم )21( لســنة 2021. 
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طبقــًا للمــادة/ 13-14 مــن قانــون إنشــاء محكمــة 
اإلســتثمار والتجــارة رقــم )21( لســنة 2021 يكــون 
للمحكمــة نظــام إلكترونــي لقيد الدعاوى وطلبات 
إســتصدار األوامــر علــى عرائــض واألوامــر الوقتيــة 
وأوامــر األداء وغيرهــا مــن الطلبــات األخــرى، فــي 
وكافــة  المحكمــة،  بهــا  تختــص  التــي  المســائل 
اإلجــراءات والطعــون فــي األحــكام والتظلمــات 
مــن األوامــر الصــادرة عــن دوائــر المحكمــة، علــى أن 
يتضمــن ذلــك تقديــم صحــف الدعــاوى والطلبــات 
بالطريــق  المقــررة  الرســوم  وســداد  إلكترونيــًا، 

اإللكترونــي أيضــًا. 
اإلســتثمار  محكمــة  تشــهد  أن  المتوقــع  ومــن 
والتجــارة القطريــة نقلــة نوعيــة فــي آليــات العمــل 
مــن  الحديثــة  التقنيــة  واألســاليب  المتطــورة 
والربــط  اإللكترونيــة،  المحاكمــة  إلــى  األرشــفة 
الملفــات،  ونقــل  أقســامها،  بيــن  اإللكترونــي 
والتقاضــي عــن بعــد، وتوفيــر المراجــع القانونيــة 
الدعــاوى  ورفــع  إلكترونيــًا،  القضائيــة  والســوابق 
مــا  وهــو  واإلحصــاءات،  المذكــرات  وتبــادل 
القضايــا  فــي  الفصــل  ســرعة  فــي  سيســاعد 
وتخفيــف العــبء عــن المحاكــم، وتقليــل إحتمــاالت 

الدعــاوى.  ومســتندات  بــأوراق  العبــث 

مكتب إدارة الدعوى
إدارة  لنظــام  تطبيــق  أول  المحكمــة  ستشــهد 
الدعــوى فــي دولــة قطــر ومــن ثــم ســيكون ذلــك 
نموذجــًا ُيحتــذى بــه لجميــع المحاكــم علــى إختــالف 
الدعــوى  إدارة  ونظــام  ودرجاتهــا،  إختصاصاتهــا 
ــرع القطــري ويقصــد  هــو نظــام إســتحدثه المشـ
بــه حســب تعريــف محكمــة قطــر الدوليــة »إلــزام 
بصحيفــة  يرفــق  أن  دعــواه  رفــع  عنــد  المدعــي 

والبّينــات  واألدلــة  المســتندات  جميــع  الدعــوى 
المؤيــدة لدعــواه، بحيــث ال يســمح لــه بتقديــم أي 
مســتند جديــد أثنــاء تــداول الدعــوى إذا ما كان ذلك 
المســتند تحــت يــده وقــت قيــد صحيفــة الدعــوى، 
كمــا يتوجــب علــى المدعــى عليــه عنــد الــرد علــى 
صحيفــة الدعــوى أن يــودع مذكــرة دفاعــه أو الئحتــه 
الجوابيــة مرفقــًا بهــا كافــة المســتندات واألدلــة و 
البّينــات المؤيــدة لدفاعــه أو جوابــه علــى الدعــوى 
والمفنــدة لبّينــات المدعــي، وال يجــوز لــه أن يقــدم 
أي مســتندات أو بّينات أخــرى أثنــاء تــداول الدعــوى 
إذا مــا كانــت تلــك المســتندات تحــت يــده وقــت 
قيــد مذكــرة دفاعــه أو الئحتــه الجوابيــة«. وينــاط 
بهــذا النظــام تحضيــر الدعــوى بإشــراف قضائــي 
بمــا يقلــل اإلجــراءات القضائيــة فــي المرحلــة التــي 
الموضــوع،  قاضــي  إلــى  الدعــوى  إحالــة  تســبق 
ــى لحــل  ــاره الخطــوة األول ــذي يمكــن إعتب األمــر ال

معضلــة بــطء التقاضــي فــي محاكــم الدولــة.
وطبقــًا للمــادة/16 مــن قانــون إنشــاء محكمــة 
اإلســتثمار والتجــارة رقــم 21 لســنة 2021، يصــدر 
مــن المجلــس األعلى للقضاء قرار بتحديد إجراءات 
وآليــات العمــل بمكتــب إدارة الدعــوى، ويتولــى 
رئيــس المحكمــة تشــكيل مكتــب إدارة الدعــوى، 
ــه رئيــس مــن بيــن قضــاة المحكمــة،  حيــث يعيــن ل
ويجــوز تعييــن عــدد مــن اإلستشــاريين لمعاونــة 
رئيــس المكتــب بقــرار مــن رئيــس المجلس األعلى 

للقضــاء بنــاًء علــى إقتــراح رئيــس المحكمــة.

النظام اإللكتروني 
للمحكمة وإستحداث 
مكتب إدارة الدعوى 
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القضــاة  مــن  كاف  عــدد  بالمكتــب  يعيــن  كمــا 
واإلدارييــن،  والقانونييــن  القضــاة  ومســاعدي 
ســبيل  فــي  الدعــوى  إدارة  لمكتــب  ويجــوز 
الخبــراء  مــن  يــراه  بمــن  اإلســتعانة  أعمالــه  أداء 

 . لمتخصصيــن ا و
وقــد أســند القانــون رقــم 21 لســنة 2021 لمكتب 

إدارة الدعــوى مهــام محــددة، علــى النحو التالي:
1( التحقــق مــن ســداد الرســوم ومباشــرة إجــراءات 
كافــة  إســتيفاء  مــن  بالتأكــد  الدعــوى،  تهيئــة 
وكذلــك  فيهــا،  للفصــل  الالزمــة  المســتندات 
األطــراف  وبيانــات  أســماء  صحــة  مــن  التأكــد 
وعناوينهــم فــي صحيفــة الدعوى مــع ترجمًة لها 
باللغــة العربيــة إن كانــت بلغــة أجنبيــة، وأســماء 
لذلــك  كان  إن  وعناوينهــم  الشــهود  وبيانــات 
ــام  ــك خــالل مــدة ال تتجــاوز 3 أي ــى، وذل مقتضـ
مــن تاريــخ قيــد الدعــوى إلكترونيــًا - المــادة/17 

مــن القانــون رقــم 21 لســنة 2021 . 
عــدم  حالــة  فــي  إلكترونيــًا،  المدعــي  إخطــار   )2
دفــع الرســوم المقــررة، أو وجــود نقــص فــي 
المســتندات أو البيانات الســالف ذكرها، وذلك 
ال  مــدة  خــالل  بإســتكمالها  المدعــي  ليقــوم 
تتجــاوز 10 أيــام مــن تاريــخ إخطــاره - المــادة/17 

مــن القانــون رقــم 21 لســنة 2021 . 
3( إعــالن صحيفــة الدعــوى والمســتندات المؤيــدة 
لهــا إلكترونيــًا للمدعــى عليــه، أو مــن يمثلــه، 

تاريــخ  مــن  األكثــر  علــى  أيــام   3 خــالل  وذلــك 
 - والمســتندات  والبيانــات  الرســوم  إســتيفاء 
المــادة/18 مــن القانــون رقــم 21 لســنة 2021 

 .
4( إذا تبين للمكتب أن الدعوى مما يجوز أن يصدر 
بشــأنها أمــر أداء، وجــب أن يحيلهــا إلــى الدائــرة 
 - مباشــرة  األداء  أوامــر  بإســتصدار  المختصــة 
المــادة/18 مــن القانــون رقــم 21 لســنة 2021 .  
إلكترونيــًا  رده  عليــه  المدعــى  يقــدم  أن  بعــد   )5
خــالل 30 يومــًا مــن تاريــخ إعالنــه، يقــوم مكتــب 
إدارة الدعــوى بإعــالن المدعــي، أو مــن يمثلــه 
إلكترونيــًا بــرد المدعــى عليــه خــالل 3 أيــام علــى 
 21 رقــم  القانــون  مــن  المــادة/19   - األكثــر 

لســنة 2021. 
وللمدعــي أن يعقــب علــى مــا قدمــه المدعــى 
عليــه مــن رد وذلــك خــالل 15 يومــًا مــن تاريــخ 
إعــالن المدعــي بــرد المدعــى عليــه إلكترونيــًا، 
علــى  التعقيــب  حــق  عليــه  للمدعــى  ويكــون 
تعقيــب المدعــي خــالل 10 أيــام علــى األكثــر 
مــن تاريــخ إعالنــه إلكترونيــًا - المــادة/20 مــن 

القانــون رقــم 21 لســنة 2021. 
يتعلــق  أمــر  أي  رفــع  الدعــوى  إدارة  لمكتــب   )6
للمحكمــة  المعروضــة  المنازعــة  أو  بالدعــوى 

فيــه.  للبــت 
ويالحــظ أن القانــون قــد خــول للدائــرة المختصــة 
بنظــر الدعــوى أو لرئيــس مكتــب إدارة الدعــوى، 
المــدد  تمديــد  أو  تقصيــر  األحــوال،  بحســب 
ســالفة الذكــر ألســباب جديــة يقدرهــا، وال يجــوز 
أن يزيــد مجمــوع مــدد التمديــد علــى 45 يومــًا. 
كمــا منــع القانــون أي مــن أطــراف الدعــوى بعــد 
إنقضــاء هــذه المــدد، أن يقــدم أيــة مذكــرات 
أو مســتندات أو طلبــات جديــدة، مــا لــم تجــز 
تقدرهــا،  جديــة  ألســباب  تقديمهــا  المحكمــة 
مهلــة  المحكمــة  تحــدد  الحالــة  هــذه  وفــي 
لتقديمهــا والــرد عليهــا إن كان لذلك مقتضـــى - 
المــادة/23 مــن القانــون رقــم 21 لســنة 2021. 
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أوجــب قانــون إنشــاء محكمــة اإلســتثمار والتجــارة 
الدعــوى  ملــف  يحــال  أن   2021 لســنة   21 رقــم 
يــوم  أول  فــي  المختصــة  للدائــرة  إلكترونيــًا 
وطبقــًا  الذكــر،  ســالفة  اإلجــراءات  إلنتهــاء  تــاٍل 
مــن  المحكمــة  تفصــل  القانــون  مــن  للمــادة/29 
تلقــاء نفســها أو بنــاًء علــى طلــب أحــد أطــراف 
باإلختصــاص  المتعلقــة  المســائل  فــي  الدعــوى 
وشــروط قبــول الدعــوى وكافــة الدفــوع الشــكلية 
الخبــراء  نــدب  أو  الموضــوع  فــي  الفصــل  قبــل 
التــي  التدابيــر  إتخــاذ  لهــا  ويجــوز  الدعــوى،  فــي 
تراهــا مناســبة كتكليــف أطــراف الدعــوى بتقديــم 

المســائل. تلــك  بشــأن  الالزمــة  اإليضاحــات 
الدائــرة المختصــة إذا  القانــون علــى  كمــا أوجــب 
أن  الدعــوى  فــي  تمهيــدي  حكــم  إصــدار  قــررت 
تقــوم بذلــك خــالل مــدة ال تتجــاوز 10 أيــام مــن 
تاريــخ إحالــة الدعــوى إليــه. وفــي حــال قــررت الدائــرة 
أن  الدعــوى، فيجــب  لنظــر  تحديــد موعــد جلســة 
تقــوم بذلــك خــالل مــدة ال تتجــاوز 15 يومــًا مــن 
تاريــخ اإلحالــة - المــادة/24 مــن القانــون رقــم 21 

لســنة 2021.
ولضمــان ســرعة البــت فــي الدعــاوى والمنازعــات، 
نصــت المــادة/28 مــن القانــون رقــم 21 لســنة 
ــر  ــل نظــر الدعــوى أكث 2021 علــى عــدم جــواز تأجي
فتــرة  تتجــاوز  أال  علــى  ذاتــه،  للســبب  مــرة  مــن 
التأجيــل 25 يومــًا، وفــي جميــع األحــوال يجــب أن 
يكــون التأجيــل لظــروف إســتثنائية أو لظــروف غيــر 

متوقعــة. 
وفــي جميــع األحــوال يجــب علــى الدائــرة الفصــل 
فــي الدعــوى خــالل مــدة ال تتجــاوز 90 يومــًا مــن 
تاريــخ اإلحالــة، وســمح القانــون للدائــرة بمــد تلــك 
المــدة لمــدة 45 يومــًا ألســباب جديــة تقدرهــا - 

المــادة/24 مــن القانــون رقــم 21 لســنة 2021. 

 إجراءات نظر الدعوى 
أمام المحكمة 

وقــد أجــازت المــادة/25 مــن القانــون للمحكمــة 
إذا رأت إســتيفاء بعــض المســتندات أو البيانــات 
الطــرف  إخطــار  الدعــوى،  فــي  للفصــل  الالزمــة 
المطلــوب منــه تقديمهــا إلكترونيــًا، خــالل مــدة ال 

تتجــاوز 10 أيــام، أو أيــة مهلــة أخــرى تحددهــا. 
للمحكمــة  اإللكترونــي  النظــام  مــع  وإتســاقًا 
محكمــة  إنشــاء  قانــون  مــن  المــادة/25  أجــازت 
ألي  تســمح  أن  للمحكمــة  والتجــارة  اإلســتثمار 
الشــهود  أو  أو ممثليهــم  الدعــوى  أطــراف  مــن 
أو الخبــراء بالحضــور أمامهــا عــن طريــق أي وســيلة 
ــة، علــى  ــة المرئي مــن وســائل اإلتصــال اإللكتروني

مــن هويتــه.  المحكمــة  تتحقــق  أن 
وطبقــًا للمــادة/3 مــن مرســوم إصــدار قانــون 
تســـري  والتجــارة،  اإلســتثمار  محكمــة  إنشــاء 
أحــكام قانــون الوســاطة فــي تســوية المنازعــات 
المدنيــة والتجاريــة رقــم 20 لســنة 2021 علــى 
بهــا محكمــة  تختــص  التــي  الدعــاوى والمنازعــات 
تطبيــق  تعــذر  حــال  وفــي  والتجــارة.  اإلســتثمار 
فــي  عليهــا  المنصــوص  اإللكترونيــة  اإلجــراءات 
والتجــارة  اإلســتثمار  محكمــة  إنشــاء  قانــون 
رقــم 21 لســنة 2021، فإنــه يكــون للمحكمــة أو 
مكتــب إدارة الدعــوى، بحســب األحــوال، وطبقــًا 
للمــادة/33 مــن القانــون رقــم 21 لســنة 2021 
قانــون  فــي  بهــا  المعمــول  األحــكام  تطبيــق 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 12 لســنة 
عليهــا  المنصــوص  المــدد  مراعــاة  مــع   ،2005

 .2021 لســنة  رقــم/21  بالقانــون 
المدنيــة  المرافعــات  قانــون  أحــكام  تســري  كمــا 
والتجاريــة فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي 

والتجــارة.  اإلســتثمار  محكمــة  إنشــاء  قانــون 
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ــنة  ــم 21 لس ــون رق ــن القان ــادة/27 م منحــت الم
2021 للمحكمــة ســلطة نــدب خبيــر فــي الدعــوى 
إذا رأت مقتضـــى لذلــك، وفــي هــذه الحالــة ألــزم 
القانــون المحكمــة بــأن تقــر مــا إتفق عليــه األطراف 
ولــم  آخــر،  خبيــرا  المحكمــة  ندبــت  وإال  مســبقًا، 
يشــترط القانــون أن يكــون الخبيــر المنتــدب فــي 
الدعــوى مــن المقيديــن فــي جــدول الخبــراء وفقــًا 
القانــون رقــم 16 لســنة 2017. وفــي  ألحــكام 
جميــع األحــوال، يجــب علــى الخبيــر أن يــودع تقريــره 
ــًا فــي ملــف الدعــوى خــالل المــدة التــي  إلكتروني
تحددهــا المحكمــة علــى أال تتجــاوز هــذه المــدة 60 
يومــًا، إال إذا رأت المحكمــة مدهــا لمــدة ال تتجــاوز 

ــة تقدرهــا.  15 يومــًا ألســباب جدي

ندب الخبراء

ــون إنشــاء  ــرًا، أن المــادة/26 مــن قان ويالحــظ أخي
لســنة   21 رقــم  والتجــارة  اإلســتثمار  محكمــة 
2021 قــد ســمح لــكل طــرف مــن أطــراف الدعــوى 
أن يــودع إلكترونيــًا تقريــر خبيــر قبــل إحالــة الدعــوى 
إلــى المحكمــة، ويجــوز أن يــودع هــذا التقريــر بعــد 

ــة فــي حــال وافقــت المحكمــة. ــخ اإلحال تاري
وال يشــترط القانــون أن يكــون الخبيــر الــذي أصــدر 
التقريــر مــن المقيديــن فــي جــدول الخبــراء وفقــًا 
القانــون رقــم 16 لســنة 2017. وفــي  ألحــكام 
جميــع األحــوال يجــب علــى المحكمــة أن تســمح 
تقريــر  علــى  إلكترونيــًا  يعقــب  أن  اآلخــر  للطــرف 
الخبيــر المــودع خــالل مــدة ال تتجــاوز 15 يومــًا مــن 
ــداع ويجــوز مــد هــذه  ــًا باإلي ــخ إخطــاره إلكتروني تاري

المــدة لمــدة مماثلــة .
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ألزمــت المــادة/30 مــن القانــون رقــم21 لســنة 
2021 المحكمــة بإعــالن أطــراف الدعــوى إلكترونيــًا 
باألحــكام والقــرارات التــي تصــدر فــي الدعــوى، 
أطــراف  مــن  ألي  ذاتهــا  المــادة  أجــازت  كمــا 
الدعــوى الحصــول علــى أصــل ورقــي مــن األحــكام 

الدعــوى. فــي  الصــادرة  والقــرارات 
وفــي حــال حضــور المدعــى عليــه أو مــن يمثلــه 
المســتندات  قــدم  أو  جلســة  أي  فــي  قانونــًا 
والمذكــرات إلكترونيــًا أو تــم إعالنــه إعالنــًا صحيحــًا، 
فــي  حضوريــًا  للخصومــة  المنهــي  الحكــم  إعتبــر 
مواجهتــه طبقــًا للمــادة/31 مــن القانــون رقــم 21 

لســنة 2021.
وطبقــًا للمــادة/32 مــن قانــون إنشــاء محكمــة 
 ،2021 لســنة   21 رقــم  والتجــارة  اإلســتثمار 
المحكمــة  مــن  الصــادرة  األحــكام  تنفيــذ  يجــري 
تحــت إشــراف قــاٍض أو أكثــر يشــار إليــه بــ»قاضــي 
األعلــى  المجلــس  مــن  بقــرار  التنفيــذ«، وينــدب 
للقضــاء لمــدة ســنة قابلــة للتجديــد لمــدة أو لمــدد 
أخــرى مماثلــة، كمــا يختــص بالفصــل فــي جميــع 
منازعــات التنفيــذ الموضوعيــة والوقتيــة، أيــًا كانت، 
وبإصــدار القــرارات واألوامــر المتعلقــة بالتنفيــذ. 
وجديــر بالذكــر أن المــادة/12 مــن القانــون رقــم 
21 لســنة 2021 قــد أمــرت بإنشــاء دائــرة أو أكثــر 
المنازعــات  »دائــرة  تســمى  التمييــز  بمحكمــة 
فــي  بالفصــل  تختــص  والتجاريــة«،  اإلســتثمارية 
الدوائــر  عــن  الصــادرة  األحــكام  فــي  الطعــون 
محكمــة  قضــت  وإذا  بالمحكمــة،  اإلســتئنافية 
حكمــت  فيــه  المطعــون  الحكــم  بتمييــز  التمييــز 

الموضــوع.  فــي 
فقــد  والطعــن  اإلســتئناف  لمواعيــد  وبالنســبة 

التالــي:  النحــو  القانــون علــى  حددهــا 

األحكام وتنفيذها 
والطعن عليها

♦ ميعــاد اإلســتئناف فــي األحــكام وأوامــر األداء 
يومــًا   15 اإلبتدائيــة،  الدوائــرة  مــن  الصــادرة 
مــن تاريــخ إعــالن ذوي الشــأن المــادة/11 مــن 

القانــون رقــم 21 لســنة 2021. 
♦ ميعــاد اإلســتئناف علــى األحــكام الصــادرة فــي 
المســائل المســتعجلة والتظلــم مــن األوامــر 
أيــام   7 الوقتيــة،  واألوامــر  العرائــض  علــى 
مــن تاريــخ إعــالن ذوي الشــأن المــادة/11 مــن 

القانــون رقــم 21 لســنة 2021. 
♦ ميعــاد الطعــن بالتمييــز علــى األحــكام الصــادرة 
عــن الدوائــر اإلســتئنافية بالمحكمــة، 30 يومــًا 
ــون رقــم 21 لســنة 2021.  المــادة/12 مــن القان
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ال شك أن إنشاء محكمة لإلستثمار والتجارة يبعث 
بالطمأنينــة فــي نفــوس المســتثمرين، ويجعــل 
دولــة قطــر وجهــة جاذبــة لإلســتثمارات الخارجيــة 
بمــا يتماشــى مــع رؤيــة الدولــة المســتقبلية، آخــذًا 
فــي اإلعتبــار أن التجربــة العمليــة قــد أثبتــت أن 
المحكمــة الدوليــة كان لهــا دور بــارز فــي التفــاوض 
وفــض المنازعــات، ولكــن لــم يكــن لديهــا النفــوذ 
واآلليــات التــي تتمتــع بهــا المحاكــم المتخصصــة. 
وقــد جــاء إنشــاء المحكمــة فــي إطــار حــرص القيادة 
التجــارب  كافــة  علــى مواكبــة  الحكيمــة  القطريــة 
اإلقليميــة والدوليــة وأخذهــا بعيــن اإلعتبــار عنــد 
ــارب الناجحــة  ــون واإلســتفادة مــن التج وضــع القان
ثــم بلورتهــا فــي صــورة تشـــريعات حديثــة تواكــب 
تعرضــت  التــي  اإلخفاقــات  وتالفــي  العصـــر، 
لهــا بعــض التجــارب المقارنــة، مــع بلــورة الهويــة 
القانــون،  نصــوص  فــي  الوطنيــة  التشـــريعية 
فضــاًل عــن تأهيــل الكــوادر القطريــة فــي المجــال 

الخـــــــاتـــــمـــــــة
اإلســتثماري والتجــاري وكل مــا يتعلــق بالتعامــالت 
القانونيــة بمــا يتناســب مــع الســوق المحلــي ومــع 
تطــورات العصــر لتضطلــع هــذه الكــوادر بدورهــا 
ومراكــز  المحاكــم  وتطويــر  إدارة  فــي  الحتمــي 

التحكيــم لتنفيــذ الرؤيــة علــى أرض الواقــع.
بــات الـسـلـــك القضائــي القطــري يمتلــك  وقــد 
ــًا وطنيــًا مجهــزًا للعمــل فــي  ــادرًا قضائيــًا وإداريــ كـ
المحـكـمـــة، وهـــــذا الــكــــادر يـقـــع علــى عاتقــه فــي 
البدايــة مســئولية كبيــرة نظـــرًا للتطلعــات التــي 
يبنيهــا المســتثمرون الوطنيــون واألجانــب علــى 
هــذه المحكمــة، فضــاًل عــن اإلختصاصــات الكبيــرة 
قـــد تشــكل  والتــي  المحكمــة  بهــا  تعنــى  التــي 
تحديــًا فـــي بدايــة األمــر، لــذا ال بــد خــالل 6 أشــهر 
الـكـــادر الوطنــي  المقبلــة أن يتــم إعـــــداد هــــذا 
بـشـكـل جــيــد، وتـهـيـئـتـه وصقل مهاراته لــضــمــان 
لمـحـكـمـــة اإلســتثمار  بــدايــــة مـوفـقـــة  تـحـقـيـــق 

والتجــارة لتحقيــق الغــرض المنشــود. 
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