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:المقدمة
ثرت

 
متطورة،الواالجتمأعيةاالقتصأديةبألتحوالتالتجأرةتأ

أنبجإلىالسرعةهياالسأسيةميزتهأبأعتبأرتتطور بدورهأوهي
والتعقيداتمنجملةخلقاخرى جهةمنالتطور هذااالئ تمأن،

 
جدتهأا

صوصيةخذاتمجأالتفيالتجأري بينتثور التيوالنزاعأتالصراعأت
قأنونلتعديالقوانينبسنالقأئمينجعلالذياالمرودوليأ،وطنيأ

هذهامأموالوقوفمواكبةاجلمنواالداريةالمدنيةاالجراءات
منأشئةالنللمنأزعأتحلولبيدهالذيالقضأءرجلوقفةالتعقيدات

ههذفيللنظرمتخصصةتجأريةمحأكمانشأءطريقعنخاللهأ
.معينةخصوصيةذاتمجأالتفيالمنأزعأت

.



ثنأءالقأضويحتأج
 
القأنونماهتممأمسأعدينإلىالنزاعأتفيالفصلا

سواءتجأري الالمجألفيالمتخصصالقضأءلدىجمأعيةتشكيلةبوضع

 الذيالتعديلقبل
 
سنةلةواالداريالمدنيةاالجراءاتالقأنونعلىطرا

عددرسميةجريدة)2022سنةيوليو13-22رقمقأنونالبموجب2008

.(2022يوليو17فيصادر48



:االشكالية
التجاري ءللقضاالقضائيينالمساعديناختياريتمكيف

ريةالتجاللتحوالتالمواكبالتشريعيالتطور علىبناء
الراهنة؟واالقتصادية

ودور نتعييعلىالضوءتسليطسيتماالشكأليةهذهعلىلإلجأبة
:نقطتينخاللمنالتجأري المجألفيالقضأئيينالمسأعدين

االجراءاتنقأنوتعديلقبلالتجأري القضأءحولتتعلق:االولىالنقطة
.2022سنةفيواالداريةالمدنية
االجراءاتونقأنتعديلبعدالتجأري القضأءحولتتعلق:الثانيةالنقطة
.2022سنةفيواالداريةالمدنية



وال
 
لمدنية القضاء التجاري قبل تعديل قانون االجراءات ا/ ا

.2022في سنة واالدارية 



للقضأءنسبةبألالقضأئيللتنظيمالتشريعيالتطور عرفقد
لومأالموحدالقضأءنظأمبأعتمأدهالعأدي

 
داثاستحفيإليها

قسأم
 
وتنظيممأعيةجبتشكيلةالتجأري القسمبينهأمنالمتعددةاال

قطأب
 
حلفيةالبديلالحلولايجأدوالمحأكمبعضفيمتخصصةا

.الجزائري المشرع تبنأهالذيالتجأري التحكيمطريقعنالنزاعأت



 ولى من قأنون االجراءات الم32اذ جأءت المأدة
 
دنية في فقرتهأ اال

ّنه
 
المحكمة هي الجهة القضأئية ذات: ) والجزائية على ا

قسأم
 
....(االختصأص العأم وتتشكل من ا

 تفصل المحكمة في جميع : )من هذه المأدة3كمأ جأءت الفقرة
ة والعقأرية القضأيأ ال سيمأ المدنية التجأرية البحرية واالجتمأعي

سرة والتي تختص بهأ اقليميأ
 
.(وشؤون اال



،

 ي
 
ّن االختصأص العأم يؤول للمحأكم العأدية اا

 
لتي بمعنى ا

بهأ  نوعيأ في تفصل في المسأئل المدنية والتجأرية والتي تختص
ن يطبق القأنون

 
المدني على القضأيأ التي تثأر بين التجأر على ا

.أريةالتجالمسأئل المدنية والقأنون التجأري على المسأئل 

فاالختصاص النوعي ال يثار هنا لعدم وجود التخصص



العاديةمللمحاكالتجاريةالنزاعاتالفصلاختصاصيؤولو
ن  وبذلكللمحاكمالنوعياالختصاصمعياروفق ابطضفا 

حكامعلىالواردةالطعونفياالسناد
 
عنئيةاالبتداالمحاكما

لىاالستئنافطريق تختصتيالالقضائيةالمجالساختصاصا 
.ذلكفينوعيا



ختصاصاالتقسيميعدالالمحاكممستوىعلىفروعوانشاء
نماالفروعلهذهنوعيا والفقطيالداخلالتنظيمقبيلمنهووا 
منقرر تماوفقالنوعياالختصاصلقواعدخرقاهنالكوجود
 
 
ن  العامالمبدا

 
والعامالبالنظامتتعلقاالختصاصقواعدا

قانونمن36للمادةووفقمخالفته،علىاالتفاقيجوز 
ن  واالداريةالمدنيةاالجراءات لقائيتمنيثيرهاالقاضيفا 

يفينفسه
 
.الدعوىسيرمراحلمنمرحلةا



:سير المحاكم في المسائل التجارية
سعلىتقومالتيالتجاريةللمعامالتالخاصةللطبيعةنظرا

 
االئتماناسا

وفقالتجارقانونالتكييفمنالبدكانالتجاري،المحيطفيالمتعاملينبينوالثقة
فيلديهمينالصفتهذينعلىالحفاظوكذاالمتعاملينهؤالءمصلحةتقتضيهلما

.بينهمتجري التيوالتعامالتالعقودمراحلمختلف
ن  منوبالرغم

 
قساما

 
مثلجزائرالفيالقضائيةوالمجالسالمحاكممستوىعلىاال

حوالالعقاري التجاري،القسم
 
الداخليالعملقبيلمنتعدالتيالشخصية،واال

ن  للمحاكم، 1972سنةمارس21فيالمؤرخ60-72رقمالتنفيذيالمرسومفا 
مارس28فيصادرةرسميةجريدة)التجاري المسائلفيالمحاكمبسيريتعلق
ولىالمادةفينصقد.(1972

 
هعلىاال ن 

 
يساعدهاضقرائسةتحتجلساتهاتعقد)ا

شخاصبينمنيختارانمساعدانذلكفي
 
بالمسائلتتعلقمعلوماتلهمالذيناال

.(استشاري صوتولهمابالتجارةالمهتمينومنالتجارية



:تعيين المساعدين القضائيين

ولىللمادةوفقا
 
الذكر،سالف60-72رقمالتنفيذيالمرسوممناال

ن   نبمساعدةقاضبرائسةتنعقدالجلسةفا  درايةلهممنميختارانمساعدي 
قراربموجبماتعيينهويتم،استشاري صوتهماويكونالتجارية،المسائلفي
ولبينماسنةكلفيتعدحيثاقليميا،المختصالواليمن

 
فريل30وا

 
ا

سماءعلىتشملقائمة
 
ضافيينالرسميينالمساعدينا يحددالذينواال 

مربموجبعددهم
 
نويجبالقضائي،المجلسرئيسمنا

 
عدديكونا

.الرسميينالمساعدينعددلضعفمساويااالضافيينالمساعدين



:التاليةشروطالجملةواالضافيينالرسميينالمساعدينتعيينفييشترط

علىعاما30عمرهويكونالوطنيةوالحقوقالجزائريةبالجنسيةالتمتع*

قل
 
.اال

.المحكمةاختصاصدائرةفياالقامة*

جلعليهممحكومغير*
 
.جنايةال

جلعليهممحكومغير*
 
وسرقةال

 
واحتيالا

 
ساءةا واالئتمانا 

 
شياءاءاخفا

 
ا

ومسروقة
 
والوطنيباالقتصادالمساسا

 
والرشوةا

 
واالرتشاءا

 
جاراالتا

خاللبالنفوذ دابواال 
آ
والعامةباال

 
خالقمنافبعملا

 
ولال

 
فةبمخالا

والسامةالموادببيعالخاصةللقوانين
 
وراقتزويرا

 
التجاريةالعرفيةلال



جل جنحة* 
 
.غير محكوم عليهم بالسجن ال

جل مخالفات في المسائل* 
 
الجمركية غير محكوم عليهم بالسجن ال

.والضرائب والرسوم المماثلة لها

.غير محكوم عليهم جنائيا بالغياب*

.غير محجور عليهم* 



ال يكونوا من قدماء المحامين وقدماء المدافعين قضائيا وقد* 
 
ماء ا

و المطرودين
 
و المشطب عليهم ا

 
.الموثقين المعزولين ا

ال يكونوا من المفلسون الذين لم يعد لهم اعتبارهم* 
 
.ا

فالس*  ال يكونوا من ممثلو الشركات المحكوم عليها باال 
 
.ا



لمدةينالقضائيواالضافيينالمساعدينتعيينيتم

ماوتنتهيتنصيبهميوممنابتداءسنتين تنصيبيومفيا 

.نهائيةتصبحلمااالستقالةحالةفيواماالخلف



لمدنية االجراءات اقانون تعديل بعد القضاء التجاري /ثانيا
:2022واالدارية في سنة 



والمتممالمعدل،2022جويلية12فيالمؤرخ13-22رقمالقانونبصدور 
االجراءاتقانونالمتضمن2008فبراير25فيالمؤرخ09-08رقمللقانون
نشاءتموالمدنيةاالدارية قساملىعاالبقاءمعمتخصصةتجاريةمحاكما 

 
اال

وتخصيصائلالمسبعضفييختصالذيالتجاري القسمفيهابماالتجارية
خرى مسائل

 
يتمسالتيالمتخصصةالتجاريةالمحاكماختصاصمنا
لىالتطرق  معالمسائلههذفيالفصلفيالنوعيواختصاصهاتشكيلتهاا 
.القضائيينالمساعدينودور تعيينعلىالتركيز



تشكيلة المحكمة التجاري المتخصصة 

قسمنالمتخصصةالمحكمةتتشكل2مكرر 536المادةحسب
 
اما

واسعةدرايةلهمممنمساعدين(04)وبمساعدةقاضرائسةتحت
ي»لهمويكونالتجاريةبالمسائل

 
لشروطفقاويختارونوالذين،«تداوليرا

غيابحالةفيصحيحةبصفةالمحكمةوتنعقدالتنظيم،سيحددهاوكيفيات
حد

 
عضاءا

 
و(02)اثنينمساعدينغيابحالةوفيالمساعديناال

 
ك ثرا

 
يتما

وبقاضاستخالفهم
 
.قاضيينا



بعدالمتخصصةالتجاريةالمحكمةرئيسيحدد3مكرر 536المادةوحسب

ياستطالع
 
قسامعددالجمهوريةوكيلرا

 
مربموجباال

 
موحجطبيعةحسبا

.القضائيالنشاط

ه7مكرر 536المادةحسب ن  تجاريةالالمحكمةلدىالعامةالنيابةيمثلفا 

.بدائرتهاتتواجدالتيالمحكمةلدىالجمهوريةوكيلالمتخصصة



ماذا يستخلص من المواد السالفة الذكر؟

 مساعدين4يساعد رئيس المحكمة التجارية المتخصصة.

رأي المساعدين تداولي.

في حالة غياب أحد المساعدين تنعقد المحكمة.

 استخالفهم ، يتم أو أكثر( 2)في حالة غياب مساعدين إثنين

ثر من بقاضي واحد لما يغيب إثنين وقاضيين لما يغيب أك

.إثنين

تتشكل المحكمة من أقسام.



تحديد عدد األقسام

األقسامعدديحدد3مكرر536المادةحسب

دبعالمتخصصةالتجاريةالمحكمةرئيسطرفمن

وحجمطبيعةحسبالجمهوريةوكيرأياستطالع

.القضائيالنشاط

.الحالةحسب،أقلأوأقسام4منتتشكليمكن



المتخصصةاالختصاص النوعي للمحكمة التجارية 

:مكرر536حسب المادة 

منازعات الملكية الفكرية.

 منازعات الشركات التجارية، السيما منازعات

.الشركات وحل وتصفية الشركة

 واإلفالسالتسوية القضائية.

منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار.

المنازعات البحرية والنقل البحري والنقل الجوي

.ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري

المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية.



:في مجال نزاعات حقوق الملكية الفكرية

 اختيار مساعدين متخصصين في مجال

.الممارسات التجارية وحماية المستهلك

اعية مختصين من المركز الوطني للملكية الصن

والديوان الوطني لحقوق امؤلف والحقوق 

.المجاورة

مختصين من ادارة الجمارك.

خبراء في الملكية الفكرية.



في مجال منازعات الشركات التجارية بما فيها 

:االفالس والتسوية القضائية

ة مختصين في مجال العلوم االقتصادية والتجاري

.والمحاسبة

محاسبين معتمدين.

مختصين من ادارة الضرائب وادارة التجارة.



ارالتجفي مجال منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع 

والبنكية،الماليةالعملياتفيمختصين

معتمدينمحاسبين.

كيالبنالقانونمجالفيجامعيينواساتذةخبراء

.المصرفيةوالعمليات



يةالدولفي مجال المنازعات البحرية والنقل الجوي، التامينات والتجارة 

 ذوي الخبرة في مجال التأمينات وخبراء في مجال

البحري والجوي وأساتذة جامعيين 

.ذات االختصاصي ف

خبراء في مجال التحكيم التجاري الدولي.

 مختصين من المؤسسة  المسيرة للميناءات

.والمطارات



:الخاتمة

بهامتعيتالتيبالخبرةاإلعتباربعيناالخذيجب

اتالمتطلبمعتتوافقالتيوشخصيتهمالمساعدين

60-72التنفيذيالمرسومعليهانصالتيالجدية

.الذكرالسالف

ذينالالقضائيينالمساعدينعنفضاليمكن

جاريةلتالمحكمةتركيبةفيليكونوااليهمالتطرقتم

محاسبةالفيبخبراءأيضااالستعانةيمكنالمتخصصة

الخارجيةوالتجارةاالستثمارمجالفيومختصين

.المجاالتهذهفيالتخصصألهمية

ىعلاالشرافمتخصصمساعدكلتكليفيمكن

536المادةفياليهاالتطرقالتيالمجاالتمنمجال

بمجالالمرتبطةالحالةحسباالقساماحدعلىمكرر



شكرا على حسن اإلصغاء


