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المختصر في تقديم 

المحاكم التجارية 

المتخصصة

مناصرة يوسف/ من إعداد الدكتور 
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مقدمة

تطور تشريعي يتماشى مع المتطلبات الوطنية و الدولية

 من القانوني توفير
أ
ال

 من القضائيتوفير
أ
ال

القانون العضوي رقم
5المؤرخ في 22-07

و 2022ماي سنة 
م المتعلق بالتقسي

القضائي 

القانون العضوي رقم
9المؤرخ في 22-10

و 2022جوان سنة 
المتعلق بالتنظيم 

القضائي 

08-22القانون رقم 
يوليو سنة  21الموافق
، يعّدل ويتمّم2022

القانون المتضمن 
قانون اإلجراءات 
.المدنية واإلدارية



هذا اليوم الدراسيأهمية

ليةموضوعاستيعابوفهم•
آ
التحكموالمستحدثةالجديدةال

.إجراءاتهافي

نالممكنمنالتياإلشكالتاستباق•
 
.قضائيةالالممارساتتعتري ا

.العدلللوزارةترفعتوصياتوإقتراحاتتقديم•



شكالية الكبرى  الإ

المفعولةساريالقانونيةالنصوصظلفيالقضاءيستطيعهل
والمحاكماختصاصاتلجهةسواء

 
وتشكيلها،ا

 
المرافعاتقواعدا

والتحولت؟التحدياتتلكمواجهةبها،المعمول

م
 
نا

 
مواكبةعلىقادرمتخصصتجاري قضاءلوجودحاجةهناكا

التطورات؟



التفرقة بين المحاكم التجارية العادية و المتخصصة



المتخصصةبين المحاكم التجارية العادية و التفرقة 
الموضوعــيالمعيار•

 ســوفالتـيالمتخصصة،التجاريةلمحاكما•
 
علــىيــمالتنظطريــقعــنتنشــا

قطابــاتعتيرالتيالولياتمســتوى
 
وصناعيــة،تجاريــةا

طرافلقبـولتخضـعولالوديـة،التسـويةإجـراءإلزامية-•
 
إلىاليـا،حهـوكماال

ذلـك،جانـب

.وجـوبيكإجـراءالصلـحاعتمـادتـم•

مــامالمســاعدين•
 
دور لهمالعاديةبينماتـداولي،صـوتلهمالتجاريــةالمحاكما

استشاري 

حكاماســتئناف•
 
والتجــاري للقســمبالنســبةســواءالصــادرة،ال

 
كمةالمحا

بالمجلــسالغرفــةمســتوىعــلىالمتخصصةالتجاريــة



هداف المتوخاة من المحاكم 
أ
المتخصصةالتجارية ال

داءالتجــاري القضــاءتمكين-•
 
كــثردور بــا

 
والتجــارةميــدانفيفعاليــةا

الستثمار،

منتكريــسفييساهم-•
 
نــاخمتحســنفيالمطلوبالقضائيال

عمال
 
والتجــارة،ال

حكامفيالفعاليةوالدقة-•
 
لهــمالذيــنــارالتجفيهاسيتشاركالتيال

ــممنازعاتهفيالفصــلفيالتجاريــةبالمسائلواســعةدرايــة



مقارنة بين التشريع الجزائري و المقارنة

فرنسا،  بلجيكا، ألمانيا، ا،بريطاني روسيا، .الصين



يجابيات المحاكم  المتخصصةالتجارية اإ

.مرونة في التعامل مع القضايا التجارية المختلفة•

نفسهم يعن•
 
ي في واقع المساعدون كونهم تجًارا منتخبين من التجار ا

مر ثقة بين المتقاضين 
 
.ال

نبحيثالصلحتغليب•
 
إيجًابانعكستالقضاءتشكليةفيتجاروجودا

داءعلى
 
.صلحبالوقائمينوكالءتعيينطريقعنوذلكالقضاة،ا

بينهمصلحوالالتوفيقومحاولةالمتنازعينبينالنظروجهاتتقريب•
القضاء،علىالنزاععرضقبل



خذ المحاكم 
 
المتخصصالتجارية مـــــا

شبينالنزاعلمعالجةضروري موضوعيوالكاملحيادنقص•
 
خاصا

حيانغالبفي
 
.بينهمفيمايتعارفونال

عمال،المتزايدالتعقيد•
 
ثبتلال

 
التجاريةةالعدالفيصعوباتوجودا

.الموضوعيةالنزاهةإرساءحيثمن

خرى،التخصصمجالتفيبخبراءالستعانة•
 
الىيؤديوذلكال

مدإطالة
 
.الدعاوىا

القانونيفمتخصصينغيرتجارقضاةمنالتجاريةالمحكمةتشكيل•
ثيرإلىيؤدي

 
مينتا

 
عليسًلباينعكسمماالدعوىسيرعلىالضبطا

-القاضيغيابفي-.موضوعيتهاوحيادها



الخاتمة

نالمتوقعمن•
 
ذوياةالقضمنالجزائري القضائيالنظاميستفيدا

فضلبشكلسيفهمونالذينالتجاريةالعقلية
 
عمالتتعقيداا

 
ال

حكاًمايمنحونوبالتالي
 
كـثرا

 
.دقةا

بوجودسوىيتحققلالتجاري القضاءفيالسرعةوالمرونةضمان•
.فئتهممنقضاة

ننصلكخالصة•
 
مجردكنيولمالمرةهذهذكياكانالجزائري المشرع ا

.مقلد



قتراحات الإ



نيجب•
 
وليالتدريبيكونا

 
قبلواإلزاميللمساعدينوالمستمرال

نعلىالوظائـفممارسة
 
علىينشهرلمدةالقضائيبالمجلستكونا

قل
 
.التطبيقيوالنظري بينيومياال

القضايافيالمحترفينالقضاةتدريبزيادةيجب،نفسهالوقتوفي•
.للقضاءطنيةالوالمدرسةفيبهاالعنايةإيالءيجبولهذا،القتصادية

نمالئمةتعويضاتإعطائهميجب•
 
فيدوحمقتطوعيشبهعملهمل

صليمؤسساتهممنرواتبلتلقيهمنظراإستقالليتهم
 
.ةال



ومدونةإعداديجب•
 
خالقياتميثاقا

 
خالقيةالمتطلباتيتضمنا

 
إلتزامنمال

يوتجنبوبالشفافية
 
.هباللزاميالتصريحوالمصالحفيتضاربا

قطابالمتعلقةالفقراتإلغاء•
 
حكامالمتخصصةبال

 
،إ.م.إ.قمن32المادةبا

.القضائيتنظيمالوالقضائيالتقسيموالتجاري القانونتعديالتمعلتتماشى

جلمن•
 
جاريةالتالمحكمةتقسيمالمستحسنمنالبت،فيالسرعةضمانا

قسامإلىالمتخصصة
 
نازعاتمكـقسمالمحكمةبهتختصكماموضوعاتيةا

البنــوكتمنازعــاقسم-التجاريـة،الشركاتمنازعـاتقسم-الفكرية،الملكية
.الختصاصفيمساعدينمنتتكون.الخ...



شكرا على 

تكرم اإلصغاء


