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�عت�ـــــــــــ���القـــــــــــانون�التجـــــــــــاري�قانونـــــــــــا�مســـــــــــتقال�عـــــــــــن�القـــــــــــانون�املـــــــــــد�ي�رغـــــــــــم�أن�القـــــــــــانون�املـــــــــــدمي��ـــــــــــو����

تجار�ـــــــــة�ال�ـــــــــ��تقـــــــــوم�ع�ـــــــــ��دعـــــــــامت�ن��مـــــــــا�لالشـــــــــر�عة�العامـــــــــة،�وذلـــــــــك��ســـــــــ�ب�خصوصـــــــــية�املعـــــــــامالت�ا

��ـــــــ��تم�ــــــــ��قواعـــــــد�القــــــــانون�املـــــــد�ي�عــــــــنع��ـــــــا�مجموعــــــــة�مـــــــن�اآلثــــــــار�ال�،�وال�ـــــــ��ي��تــــــــبواالئتمــــــــانالســـــــرعة�

وملــــــــــــا��ــــــــــــان�القــــــــــــانون�املــــــــــــد�ي�،�ال�ســــــــــــيما��ــــــــــــ��مجــــــــــــال�اإلثبــــــــــــات�والشــــــــــــ�لية،�قواعــــــــــــد�القــــــــــــانون�التجــــــــــــاري 

مــــــــا�يحقــــــــق�الســــــــرعة��ــــــــ��إصــــــــدار�بذاتــــــــھ�فــــــــإن�إجــــــــراءات�التقا�ــــــــ���تحتــــــــاج�إ�ــــــــ��ت�ســــــــيط�بســــــــتقل�عــــــــن�م

األح�ــــــــام�القضـــــــــائية�وتنفيـــــــــذ�ا،�ولـــــــــذلك���ـــــــــأت�العديـــــــــد�مـــــــــن�األنظمـــــــــة�القانونيـــــــــة�إ�ـــــــــ��إحـــــــــداث�قضـــــــــاء�

�عـــــــــــــديل�قـــــــــــــانون�بموجـــــــــــــب��املـــــــــــــد�ي،�واملشـــــــــــــرع�تب�ـــــــــــــ���ـــــــــــــذا�التوجـــــــــــــھ�تجـــــــــــــاري�مســـــــــــــتقل�عـــــــــــــن�القضـــــــــــــاء

أحــــــــــدث�محكمــــــــــة��،�12/07/2022املــــــــــؤرخ��ــــــــــ��13-�22اإلجــــــــــراءات�املدنيــــــــــة�واإلدار�ــــــــــة�بموجــــــــــب�القــــــــــانون 

  ��:�فاإلش�الية�املطروحة��نا�تجار�ة�متخصصة�تختص�بالفصل����املنازعات�التجار�ة،�

  .؟التجارة�ورات����عالمأن��ساير��التط�تخصصةاملتجار�ة�المحكمة�يمكن�لل�كيف

�شـــــــأة�املحـــــــاكم��ذه�املداخلـــــــة�إ�ـــــــ��محـــــــور�ن�أتنـــــــاول��ـــــــ��األول �ـــــــلإلجابـــــــة�ع�ـــــــ���ـــــــذه�اإلشـــــــ�الية�قســـــــمت�

  .م��رات�املحاكم�التجار�ة�املتخصصة�لثا�يوأخصص�ا�التجار�ة

  

  



  �شأة�املحاكم�التجار�ةول:�املحور�األ 

يـــــــر�ط�وجـــــــود�املحـــــــاكم�التجار�ـــــــة�ارتباطـــــــا�وثيقـــــــا�باســـــــتقالل�القـــــــانون�التجـــــــاري�عـــــــن�القـــــــانون�املـــــــد�ي،����

ذلــــــــك�أن�اســــــــتقالل�القضــــــــاء�التجــــــــاري�عــــــــن�القضــــــــاء�املعــــــــد�ي��ــــــــو�ن�يجــــــــة�حتميــــــــة�الســــــــتقالل�القــــــــانون�

واخــــــــتالف�املعــــــــامالت�التجار�ــــــــة�عــــــــن�املعــــــــامالت�املدنيــــــــة،�وقــــــــد�ظ�ــــــــرت�التجــــــــاري�عــــــــن�القــــــــانون�املــــــــد�ي،�

حـــــــاكم�التجار�ـــــــة��ـــــــ��فر�ســـــــا،�وقـــــــد�أخـــــــذ�املشـــــــرع�املصـــــــري���ـــــــذا�النظـــــــام،�أمـــــــا�املشـــــــرع�ا��زائـــــــري�فقـــــــد�امل

  �ان�متأخرا�نوعا�ما.

  �شأة�املحاكم�التجار�ة����فر�ساأوال:�

قــــــد�عــــــرف�النظــــــام�القضــــــا�ي�الفر��ــــــ����ــــــ��ظــــــل�ا��كــــــم�املل�ــــــي��ــــــ��القــــــرن�الســــــادس�عشــــــر�مــــــا��ســــــ���ل��

املحـــــــاكم��عـــــــد�قيـــــــام�الثـــــــورة�الفر�ســـــــية�رغـــــــم�مـــــــا�حـــــــدث��واســـــــتمرت��ـــــــذه،�بمحـــــــاكم�التجـــــــارة�الفر�ســـــــية

و�انـــــــــت�النصـــــــــوص�ال�ـــــــــ��تـــــــــنظم�محـــــــــاكم�،�اكذآنـــــــــخـــــــــرى�القائمـــــــــة�أل نظمـــــــــة�القضـــــــــائية�األ مـــــــــن�ســـــــــقوط�ا

�ـــــــ��نصـــــــوص�قـــــــانون��إدراج�ـــــــاالتجـــــــارة��ـــــــ��فر�ســـــــا�متفرقـــــــة�ومتنـــــــاثرة�بـــــــ�ن�أك�ـــــــ��مـــــــن�قـــــــانون�إ�ـــــــ��أن�تـــــــم�

  � .التجارة�و�ذلك�تو���القانون�التجاري�تنظيم�املحاكم�التجار�ة�باعتبار�ا�قضاء�خاصا�بالتجار

بصــــــــفة�عامــــــــة��ــــــــ��فر�ســــــــا�أن�إ�شــــــــاء�محــــــــاكم�التجــــــــارة�أو�املحــــــــاكم�املتخصصــــــــة����ــــــــإ�اإلشــــــــارةوتجــــــــدر����

�ــــــــ��القضــــــــاء�بــــــــالنظر�ا�و�ــــــــ��حيــــــــث��عـــــــد��ــــــــذا�القضــــــــاء��ــــــــ��فر�ســــــــاأل محــــــــاكم�الدرجــــــــة�ا���ـــــــان�قاصــــــــرا�ع�ــــــــ

ورغــــــم�مــــــا�حققــــــھ�نظــــــام�املحـــــــاكم�املتخصصــــــة��ــــــ��فر�ســــــا�مـــــــن��،يــــــة�قضــــــاء�اســـــــت�نائياصــــــ���عــــــام�الوال أل ا

الــــــذي�أســــــ�م��ــــــ��مــــــنح�عدالــــــة�أك�ــــــ���األمــــــر املتبعــــــة�أمامــــــھ��اإلجــــــراءاتنجــــــاح�ومــــــا�تم�ــــــ��بــــــھ�مــــــن�ســــــ�ولة��ــــــ��

قضــــــاء�أن�الفقــــــھ�الفر��ــــــ���قــــــد�حــــــذر�مــــــن�خطــــــورة�النمــــــو�املضــــــطر��ــــــ���ــــــذا�ال�إال ،�ت�لفــــــة��ســــــرعة�وأقــــــل

  :ثالثة�زاو�ا�خاللوذلك�من�

  .إذ�ت��ايد��ناك��ش�ل�م��وظ�،:�من�حيث�الكمية�العددية�للمحاكم�املتخصصة�األو��

   .من�حيث�التوسع����اختصاص��ذه�املحاكم�الثانية:

  .من�حيث�تنوع��ذا�القضاء�-الثالثة:

إذ��االختصـــــــاصلعـــــــل�أبرز�ـــــــا�التنـــــــازع�ع�ـــــــ���االختصـــــــاصومـــــــا�قـــــــد�يـــــــؤدي�اليـــــــھ�ذلـــــــك�مـــــــن�مشـــــــا�ل��ـــــــ�����

ال�ـــــــــ��يقـــــــــوم�عل��ـــــــــا��االعتبـــــــــاراتإن�الز�ـــــــــادة�املبـــــــــالغ�ف��ـــــــــا��ـــــــــ���ـــــــــذا�القضـــــــــاء�املتخصـــــــــص�أيـــــــــا�مـــــــــا��انـــــــــت��

  .ملتخصص�من�شا��ا�أن�تث���شك�بالدعوي اتحديد�القضاء�



بمبــــــــدأ�إ�شــــــــاء�محـــــــــاكم�متخصصــــــــة�ع�ــــــــ��محـــــــــاكم��باألخـــــــــذ�االكتفــــــــاءو�ؤخــــــــذ�ع�ــــــــ��املشـــــــــرع�الفر��ــــــــ������

ل��ـــــــ��محــــــــاكم�التجـــــــارة،��عكـــــــس�مـــــــا�اتبعـــــــھ�املشـــــــرع�املصـــــــري�مــــــــن�فقـــــــط�كمـــــــا��ـــــــو�ا��ـــــــا�األو�ـــــــ�الدرجـــــــة�

�االقتصـــــــــاديةوالثانيـــــــــة��ـــــــــ��املحكمـــــــــة��األو�ـــــــــ�إعمـــــــــال�مبـــــــــدأ�التخصـــــــــص�ع�ـــــــــ��مســـــــــتوى�محـــــــــاكم�الدرجـــــــــة�

ال�ـــــــ��دعـــــــت�إ�ـــــــ��إ�شـــــــاء�قضـــــــاء�متخصـــــــص�لنظـــــــر�نـــــــوع�معـــــــ�ن�مـــــــن�الـــــــدعاوى��انـــــــت�تق�ـــــــ����فاالعتبـــــــارات

�ـــــــ���االقتصـــــــاديةيمـــــــنح�املحـــــــاكم�عـــــــدم�قصـــــــر��ـــــــذا�التخصـــــــص�ع�ـــــــ��محـــــــاكم�أول�درجـــــــة�فقـــــــط�و�ـــــــو�مـــــــا�

خصــــــــــائص��األخ�ــــــــــ�ةالنظــــــــــام�املصــــــــــري�أفضــــــــــلية�عــــــــــن�نظر���ــــــــــا��ــــــــــ��النظــــــــــام�الفر��ــــــــــ���وإن��انــــــــــت�ل�ــــــــــذه�

ب�افـــــــة�جوانـــــــب�املنازعـــــــة�املعروضـــــــة��اإلملـــــــام�ـــــــ��مصـــــــر�مـــــــن��االقتصـــــــاديةتتـــــــوافر��ـــــــ��املحـــــــاكم��وســـــــمات�ال 

  . يحكم�ا�العرف�السائد�ف��ا�األحيانالتجار�ة����معظم��املعامالتخاصة�أن�

املوضــــــــو����االختصــــــــاص�ــــــــ��فر�ســــــــا�ســــــــواء�مــــــــن�حيــــــــث��االقتصــــــــاديةأمــــــــا�عــــــــن�اختصــــــــاص�املحــــــــاكم�����

ــــــــ���االختصــــــــاصأو� املوضــــــــو���ملحــــــــاكم�التجــــــــارة��ــــــــ��فر�ســــــــا�فنجــــــــد�أنــــــــھ��االختصــــــــاصاملح�ــــــــ��فبــــــــالنظر�إ�

املعيـــــــــار��ـــــــــ��أو��عبـــــــــارة�أخـــــــــرى�فـــــــــإن�الطـــــــــا�ع�التجـــــــــاري��ـــــــــو��،اختصـــــــــاص��غلـــــــــب�عليـــــــــة�الطـــــــــا�ع�التجـــــــــاري 

  .النو���ملحاكم�التجارة����فر�سا�االختصاصا�عقاد�

للمحـــــــاكم�التجار�ـــــــة��االختصـــــــاصمعيـــــــار�ن�يلـــــــزم�توافر�ـــــــا�ح�ـــــــ��ينعقـــــــد��املشـــــــرع�الفر��ـــــــ���قـــــــد�وضـــــــعل���

  .موضو���واآلخر أحد�ما�������

يتمثــــــــل��ــــــــ��النظــــــــر�إ�ــــــــ��م�نــــــــة�أطــــــــر�اف�املنازعــــــــة�املعروضــــــــة�وعمــــــــا�إذا��ــــــــانوا�مــــــــن��ال���ــــــــ��املعيــــــــار�ف���

أو�لــــــــم�املشــــــــتغل�ن�بالتجــــــــارة�أو�الصــــــــناعة�أو��عبــــــــارة�اخــــــــري�كمــــــــا�إذا��ــــــــانوا�مــــــــن�فئــــــــة�التجــــــــار�أو�الصــــــــناع�

  .ي�ونوا�كذلك

�انــــــــــــت�ذات��نإف�ــــــــــــو�ينصــــــــــــب�ع�ــــــــــــ��نــــــــــــوع�أو�طبيعــــــــــــة�املنازعــــــــــــة�املعروضــــــــــــة��املعيــــــــــــار�املوضــــــــــــو��وأمــــــــــــا����

  .طبيعة�تجار�ة�أم�ال

ينعقــــــــد�ملحــــــــاكم�التجــــــــارة،�وترت�بــــــــا��االختصــــــــاصوع�ـــــــ���ــــــــذا�فــــــــإن�م�ــــــــ��تــــــــوافر��ــــــــذان�املعيـــــــاران�فــــــــإن�����

أو��انــــــــت�طبيعــــــــة��،يحمــــــــل�صــــــــفة�التــــــــاجر�ال املنازعــــــــة�املعروضــــــــة�أحــــــــد�أطراف�ــــــــا��ع�ــــــــ��ذلــــــــك�فــــــــاذا��انــــــــت

كم�التجار�ـــــــة�رغـــــــم��و��ـــــــا�مـــــــن�فإ��ـــــــا�تخـــــــرج�مـــــــن�اختصـــــــاص�املحـــــــا�،تتعلـــــــق�بأعمـــــــال�تجار�ـــــــة�املنازعـــــــة�ال 

للمحكمـــــــــــــة�ينعقـــــــــــــد�بنظر�ـــــــــــــا��االختصـــــــــــــاص�،�فـــــــــــــإن�التجار�ـــــــــــــة�بـــــــــــــالنظر�إ�ـــــــــــــ��م�نـــــــــــــة�أطراف�ـــــــــــــا�األعمـــــــــــــال

بنظـــــــر�املنازعـــــــات�املتعلقـــــــة��شـــــــر�ات�امل�ـــــــن�ا��ـــــــرة�مـــــــن�اختصـــــــاص��االختصـــــــاصكمـــــــا�جعـــــــل��االبتدائيـــــــة



املنظمـــــــة�الشـــــــركة�ع�ـــــــ���الالئحـــــــة�ـــــــ���االتفـــــــاقيجـــــــوز�للشـــــــر�اء��ـــــــ���ـــــــذه�الشـــــــر�ات��كمـــــــااملحـــــــاكم�املدنيـــــــة�

  .�شب�من�منازعات��س�ب�تلك�الشركةشرط�التحكيم��شأن�ما�قد�ي

 ثانيا:��شأة�املحاكم�التجار�ة����مصر

تــــــــم�إ�شــــــــاء�حيــــــــث�،�إســــــــماعيل�ي ا��ــــــــديو �ــــــــ��ع�ــــــــد��1872عــــــــام�ظ�ــــــــرت�املحــــــــاكم�التجــــــــاري��ــــــــ��مصــــــــر����

عرفــــــــت�وق��ــــــــا�بـــــــــ�"مجلــــــــس�التجــــــــار"،�كمــــــــا�تــــــــم�إ�شــــــــاء��وال�ــــــــ�القــــــــا�رة���ــــــــ�املحكمــــــــة�التجار�ــــــــة�املختلطــــــــة�

محافظـــــــة�اإلســـــــكندر�ة،�و�ـــــــان�اختصـــــــاص�تلـــــــك�املحكمـــــــة��ـــــــو�الفصـــــــل��ـــــــ����ـــــــ�ل�ـــــــا��اســـــــت�نافيةمحكمـــــــة�

  .املنازعات�التجار�ة�ب�ن�الوطني�ن�واألجانب

مـــــــــــن�القضـــــــــــاة�الـــــــــــوطني�ن�واألجانـــــــــــب��مـــــــــــن�رئـــــــــــ�س�ووكيـــــــــــل�وعـــــــــــدد�م�ســـــــــــاو �وتنعقـــــــــــد��ـــــــــــذه�املحكمـــــــــــة���

محل�ـــــــا�املحـــــــاكم��عمـــــــل�تلـــــــك�املحـــــــاكم�التجار�ـــــــة�ح�ـــــــ��حـــــــلة�للـــــــوطني�ن،�وظلـــــــت��وأحياًنـــــــا��انـــــــت�الغالبيـــــــ

لغيت�اعتبار �وال��،�1876املختلطة��عد�ذلك�سنة�
ُ
 .1949ا�من�عام�أ

قــــــــرار�ن�بإ�شــــــــاء��محكمــــــــة��1940بــــــــدأ�العمــــــــل�باملحــــــــاكم�التجار�ــــــــة��ــــــــ��مصــــــــر�بقــــــــرار�وز�ــــــــر�العــــــــدل��ســــــــنة�

�ــــــــ��القضــــــــايا�ا��زئيــــــــة�املتعلقــــــــة�باألعمــــــــال��تجار�ــــــــة�جزئيــــــــة��ــــــــ���ــــــــل�مــــــــن�القــــــــا�رة�واالســــــــكندر�ة�للنظــــــــر�

    1التجار�ة��غض�النظر��عما�إذا��ان�القائمون���ا�تجارا�أو�غ���ذلك.

بإ�شـــــــــاء�املحـــــــــاكم�االقتصـــــــــادية،�حيـــــــــث�بـــــــــدت�ا��اجـــــــــة��2008لســـــــــنة��120صـــــــــدر�القـــــــــانون�رقـــــــــم�ثـــــــــم�����

�لغـــــــرس�الثقـــــــة��ــــــــ��العـــــــاديذلـــــــك�ا��ـــــــ�ن�لوجـــــــود�محــــــــاكم�اقتصـــــــادية�كشـــــــعبة�مـــــــن�شـــــــعب�القضــــــــاء���ـــــــ�

نفـــــــــوس�املســـــــــ�ثمر�ن�املصــــــــــر��ن�واألجانـــــــــب�ع�ـــــــــ��الســــــــــواء،�وذلـــــــــك�ل��ســـــــــيخ�الشــــــــــعور�بـــــــــأن�اســــــــــ�ثمارا��م�

  .قوى،�ومناخ�آمن�يضمن�املحافظة�ع���اس�ثمارا��م�وقضا�ي�قانو�يمحاطة��سياج�

�نــــــاك�مــــــا��ســــــ���بـــــــ��-بموجــــــب��ــــــذا�القــــــانون��-العمــــــل�بــــــھ��ــــــ��أكتــــــو�ر�مــــــن�ذات�العــــــام،�ليصــــــبح��أبــــــد����

املنازعــــــــــــــات�التجار�ــــــــــــــة�وقضــــــــــــــايا���ــــــــــــــ�أصــــــــــــــبحت�مختصــــــــــــــة�بالفصــــــــــــــل�� وال�ــــــــــــــ�"املحــــــــــــــاكم�االقتصــــــــــــــادية"�

ذلــــــــك���ــــــــ�جــــــــاءت�أيًضــــــــا��اســــــــتجابة�ملطالــــــــب�رجــــــــال�األعمــــــــال��وال�ــــــــ�االســــــــ�ثمار�وا��ــــــــرائم�االقتصــــــــادية،�

جـــــــذب�املز�ـــــــد�مـــــــن���ـــــــ�ســـــــي�ون�ل�ـــــــا�دورا�كب�ـــــــً�ا��ال�ـــــــ�القضـــــــايا���ـــــــ�الوقـــــــت�للعمـــــــل�ع�ـــــــ��ســـــــرعة�الفصـــــــل�

 .االس�ثمارات،�خاصة�أن�القانون�واالقتصاد�كال�ما�مرآة�اآلخر

الشـــــــــئون�االقتصـــــــــادية�فقـــــــــط،�فقـــــــــد�نـــــــــص���ـــــــــ�وألن�املحـــــــــاكم�االقتصـــــــــادية��عـــــــــد�محـــــــــاكم�متخصصـــــــــة�  

�افــــــــــة�املنازعــــــــــات�الناجمــــــــــة�عــــــــــن�القــــــــــوان�ن�االقتصــــــــــادية���ــــــــــ�الفصــــــــــل���ــــــــــ�القــــــــــانون�ع�ــــــــــ��اختصاصــــــــــ�ا�

  .مصر��مناخ�االس�ثمار���تحكم�ال��والتجار�ة�واملالية�
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�120عــــــــــدل��عــــــــــض�أح�ــــــــــام�القــــــــــانون�رقــــــــــم�الــــــــــذي��146تــــــــــم�إصــــــــــدار�القــــــــــانون�رقــــــــــم���2019ــــــــــ��عــــــــــام� ���

حيــــــــــل��2008لســــــــــنة�
ُ
ا��ــــــــــاص�بإ�شــــــــــاء�املحــــــــــاكم�االقتصــــــــــادية،�والــــــــــذى��ــــــــــان�مــــــــــن�أبــــــــــرز��عديالتــــــــــھ،�أن�ت

املحـــــــــاكم�العاديـــــــــة�مـــــــــن�تلقـــــــــاء�نفســـــــــ�ا�مـــــــــا�يوجـــــــــد�لـــــــــد��ا�مـــــــــن�منازعـــــــــات�ودعـــــــــاوى�أصـــــــــبحت�بمقت�ــــــــــ���

�ال�ــــــــــ�أح�ـــــــــام��ــــــــــذا�القــــــــــانون�مــــــــــن�اختصـــــــــاص�املحــــــــــاكم�االقتصــــــــــادية،�ع�ــــــــــ��أن�تـــــــــتم�اإلحالــــــــــة�با��الــــــــــة�

  .رسوم�أيعل��ا�الدعاوى�واملنازعات�و�دون�دفع�

 ا��زائر��شأة�املحاكم�التجار�ة���ثالثا:�

إال�أن��ــــــــذه�املحــــــــاكم�قــــــــد�عــــــــن�االســــــــتعمار�الفر��ــــــــ���ا��زائــــــــر�نظــــــــام�املحــــــــاكم�التجار�ــــــــة��ورثــــــــت ولقــــــــد���

واملتعلــــــــــــــق�با���ــــــــــــــات�القضــــــــــــــائية��1963الصــــــــــــــادر��ــــــــــــــ��أول�مــــــــــــــارس��63-�69موجــــــــــــــب�املرســــــــــــــومبألغيــــــــــــــت�

التجار�ـــــــــــة�والـــــــــــذي�أل�ـــــــــــ��بموجـــــــــــب�مادتـــــــــــھ�األو�ـــــــــــ��املحـــــــــــاكم�التجـــــــــــاري�وأحـــــــــــدث�محل�ـــــــــــا�غـــــــــــرف�تجار�ـــــــــــة�

وحـــــــــــدة��العاصـــــــــــمة،�و�ـــــــــــران،�قســـــــــــنطينة�وعنابــــــــــة،�حيـــــــــــث�تب�ـــــــــــ��املشـــــــــــرع�ا��زائـــــــــــري �بمحــــــــــاكم�ا��زائـــــــــــر�

قـــــــــــد�تكـــــــــــرس�ذلـــــــــــك��ـــــــــــ��خـــــــــــالل�املـــــــــــادة�األو�ـــــــــــ��مـــــــــــن�قـــــــــــانون�القضـــــــــــاء�بـــــــــــدال�مـــــــــــن�مبـــــــــــدأ�التخصـــــــــــيص،�و 

والــــــــــذي�يق�ــــــــــ���بمــــــــــا�ي�ــــــــــ�:�"�أن�املحــــــــــاكم��ــــــــــ���08/06/1966املــــــــــؤرخ��ــــــــــ����66/154اإلجــــــــــراءات�املدنيــــــــــة

ا���ــــــــات�القضــــــــائية�ا��اصــــــــة�بالقــــــــانون�العــــــــام�و�ــــــــ��تفصــــــــل��ــــــــ��جميــــــــع�القضــــــــايا�املدنيــــــــة�والتجار�ــــــــة�أو�

اص�املح�ــــــــــ��ل�ــــــــــل�محكمــــــــــة��ــــــــــ��جميــــــــــع�دعــــــــــاوى�الشــــــــــر�ات�ال�ــــــــــ��تخــــــــــتص���ــــــــــا�محليــــــــــا.�و�متــــــــــد�االختصــــــــــ

املـــــــــــواد�املـــــــــــذ�ورة�أعـــــــــــاله�واآلليـــــــــــة�إ�ـــــــــــ��املحـــــــــــاكم�املنعقـــــــــــدة��ـــــــــــ��مقـــــــــــر�املجـــــــــــالس�القضـــــــــــائية�إ�ـــــــــــ��دائـــــــــــرة�

  ".اختصاص�املجلس�القضا�ي،�الذي�ت�ون�تا�عة�لھ

،�25/02/2008بتـــــــــــار�خ��08/09قـــــــــــانون�اإلجـــــــــــراءات�املدنيـــــــــــة�واإلدار�ـــــــــــة�تحـــــــــــت�رقـــــــــــم�و�عـــــــــــد�صـــــــــــدور������

ا��زائــــــــــــري�ع�ــــــــــــ��وحــــــــــــدة�القضــــــــــــاء�املــــــــــــد�ي�والتجــــــــــــاري،�غ�ــــــــــــ��أنــــــــــــھ�حــــــــــــدد���ــــــــــــ��ء�مــــــــــــن�حــــــــــــافظ�املشــــــــــــرع�

التفصــــــــــــــــيل�اختصــــــــــــــــاص��عــــــــــــــــض�أقســــــــــــــــام��ــــــــــــــــ��املحكمــــــــــــــــة�ومنعــــــــــــــــا�القســــــــــــــــم�التجــــــــــــــــاري�الــــــــــــــــذي�حــــــــــــــــدد�

ع�ــــــــــــ��اختصــــــــــــاص�األقطــــــــــــاب��32،�كمــــــــــــا�نصــــــــــــت�املــــــــــــادة�536إ�ــــــــــــ���531اختصاصــــــــــــاتھ��ــــــــــــ��املــــــــــــواد�مــــــــــــن�

التجار�ــــــــــة،�حيــــــــــث�ي�ــــــــــون�املتخصصــــــــــة�املنعقــــــــــدة��ــــــــــ���عــــــــــض�املحــــــــــاكم�بالفصــــــــــل��ــــــــــ���عــــــــــض�ال��اعــــــــــات�

الفصــــــــــل�ب�شــــــــــكيلة�جماعيــــــــــة�(ثــــــــــالث�قضــــــــــاة)،�غ�ــــــــــ��أنــــــــــھ�لــــــــــم�يصــــــــــدر�التنظــــــــــيم�الــــــــــذي�يحــــــــــدد�مقــــــــــرات�

  األقطاب�املتخصصة�وا���ات�القضائية�التا�عة�ل�ا.

املــــــــــــــــــــؤرخ��ــــــــــــــــــــ���13-�22و�تعــــــــــــــــــــديل�قــــــــــــــــــــانون�اإلجــــــــــــــــــــراءات�املدنيــــــــــــــــــــة�واإلدار�ــــــــــــــــــــة�بموجــــــــــــــــــــب�القــــــــــــــــــــانون ���

وأســــــــــند�ل�ــــــــــا�اختصاصــــــــــات��لتجار�ــــــــــة�املتخصصــــــــــةأحــــــــــدث�املشــــــــــرع�ا��زائــــــــــري�املحكمــــــــــة�ا�12/07/2022



)�4ض�و�مســـــــــــــــاعدة�أر�عـــــــــــــــة�(قـــــــــــــــاب�تنعقـــــــــــــــد�ال�ـــــــــــــــ���انـــــــــــــــت�منعقـــــــــــــــدة�لألقطـــــــــــــــاب�املتخصصـــــــــــــــة،�وجعل�ـــــــــــــــا

  .مساعدين�ممن�ل�م�دراية�واسعة�باملسائل�التجار�ة�و��ون�ل�م�رأي�تداو��

و��ـــــــــــذا�ي�ـــــــــــون�املشـــــــــــرع�ا��زائـــــــــــري�قـــــــــــد�تب�ـــــــــــ��اســـــــــــتقاللية�القضـــــــــــاء�التجـــــــــــاري�عـــــــــــن�القضـــــــــــاء�املـــــــــــد�ي����

اســـــــــتقاللية��ســـــــــ�ية،�إذ�أن�املحكمـــــــــة�التجار�ـــــــــة�املتخصصـــــــــة�ال�تخـــــــــتص�ب�ـــــــــل�املســـــــــائل�التجار�ـــــــــة�وإنمـــــــــا�

  مكرر���:�536تختص�بجزء�م��ا�فقط�حدد��ا�املادة�

  منازعات�امللكية�الفكر�ة،�-

  منازعات�الشر�ات�التجار�ة،�ال�سيما�منازعات�الشر�اء�وحل�وتصفية�الشر�ات،�–

  ال�سو�ة�القضائية�واإلفالس،� –

  منازعات�البنوك�واملؤسسات�املالية�مع�التجار، –

  املنازعات�البحر�ة�والنقل�ا��وي�ومنازعات�التأمينات�املتعلقة�بال�شاط�التجاري،� –

  .� املنازعات�املتعلقة�بالتجارة�الدولية –

ي�باملحكمـــــــة،�وكــــــــذلك�أمـــــــا�املســـــــائل�التجار�ــــــــة�األخـــــــرى�فقــــــــد�بقيـــــــت�مـــــــن�اختصــــــــاص�القســـــــم�التجــــــــار ����

حكمــــــــــة�التجار�ـــــــــة�املتخصصــــــــــة�ي�ـــــــــون�مــــــــــن�اختصـــــــــاص�مجلــــــــــس�القضـــــــــاء،�إذ�لــــــــــم�ح�ـــــــــام�ا��اصـــــــــة�باملا

  .يحدث�املشرع�ا��زائري�محاكم�تجار�ة�لالست�ناف

  ثا�ي:�م��رات�املحاكم�التجار�ة�املتخصصةاملحور�ال

املعــــــــــــامالت�التجار�ــــــــــــة�تتــــــــــــأثر�بالعــــــــــــادات�والتقاليــــــــــــد�الســــــــــــار�ة�بــــــــــــ�ن�التجــــــــــــار،�وأن��ــــــــــــذه�العــــــــــــادات��إن���

د�الفصــــــــــــل��ــــــــــــ��املنازعــــــــــــات�التجار�ــــــــــــة،�كمــــــــــــا�تتم�ــــــــــــ���ــــــــــــذه�املعــــــــــــامالت�نــــــــــــوالتقاليــــــــــــد�يجــــــــــــب�أن�ترا�ــــــــــــ��ع

حـــــــــــــــاكم�ولـــــــــــــــذلك�وجـــــــــــــــدت�املوأن�املعـــــــــــــــامالت�التجار�ـــــــــــــــة��ـــــــــــــــ��تطـــــــــــــــور�مســـــــــــــــتمر،�بالســـــــــــــــرعة�واالئتمـــــــــــــــان،�

  تحقيق��ذا�الغرض.التجار�ة�املتخصصة�ل

  السرعة�واإلئتمانأوال:�

��الســــــــرعة�مــــــــن�أ�ــــــــم�مم�ــــــــ�ات�التجــــــــارة،�بالتــــــــا����ســــــــ���القــــــــانون�التجــــــــاري�إ�ــــــــ��تحقيق�ــــــــا،��ــــــــون��ــــــــ�ع����

الســـــــلع�واملنتجـــــــات�وا��ـــــــدمات�إمـــــــا�ســـــــر�عة�التلـــــــف�وتتقلـــــــب�أســـــــعار�ا�أو�تفـــــــوت�فرصـــــــة�بيع�ـــــــا�لصـــــــا���



�ـــــــــ��قواعـــــــــده�ل�ـــــــــذه�الســـــــــرعة�خدمـــــــــة��أطـــــــــراف�آخـــــــــر�ن،�بالتـــــــــا���يجـــــــــب�أن��ســـــــــتجيب�القـــــــــانون�التجـــــــــاري 

 .2لتداول�األموال�ب�ن�التجار

شـــــــــــعور�التجــــــــــــار�بالثقــــــــــــة��ـــــــــــ��معــــــــــــامال��م�التجار�ــــــــــــة،�فالتـــــــــــاجر�يحصــــــــــــل�ع�ــــــــــــ��ف�ــــــــــــو�االئتمــــــــــــان��وأمـــــــــــا   

البضـــــــاعة�ح�ـــــــ��دون�دفـــــــع�ثم��ـــــــا،�والبـــــــا�ع�يمنحـــــــھ�أجـــــــال�لـــــــدفع�مـــــــا�عليـــــــھ�مـــــــن�ديـــــــون.�والتجـــــــار�عـــــــادة�مـــــــا�

 .حفاظا�ع����ذه�الثقة�وع���سمع��م�التجار�ة�يحرصون�ع���تنفيذ�ال��اما��م����وق��ا

نظــــــــرا�ل�ــــــــذه�األ�ميــــــــة�ال�ــــــــ��يك�ســــــــ��ا�االئتمــــــــان�وجــــــــب�حمايتــــــــھ�حمايــــــــة�فعالــــــــة�فا��يــــــــار�االئتمــــــــان�يــــــــؤدي�

�إ�ـــــــــ��ا��يـــــــــار�التجـــــــــارة�برم��ـــــــــا،�ألن�عـــــــــدم�تنفيـــــــــذ�أحـــــــــد�التجـــــــــار�الل��اماتـــــــــھ�قـــــــــد�يحـــــــــد�مـــــــــن�تنفيـــــــــذ�دائ�يـــــــــھ

الل��امـــــــــــا��م��ـــــــــــم�اآلخـــــــــــرون،�ولـــــــــــذلك�وضـــــــــــع�القـــــــــــانون�التجـــــــــــاري�قاعـــــــــــدت�ن��ـــــــــــامت�ن���مايـــــــــــة�االئتمـــــــــــان�

  :�ما

 .قاعدة�التضامن�املف��ض����املسائل�التجار�ة�عكس�املسائل�املدنية -

 .قواعد�اإلفالس����حالة�توقف�التاجر�عن�دفع�ديونھ -

عـــــــــــــــــــات�ن��فاملحـــــــــــــــــــاكم�التجار�ـــــــــــــــــــة�وجـــــــــــــــــــدت�لتتجـــــــــــــــــــاوب�مـــــــــــــــــــع��ـــــــــــــــــــات�ن�ا��اصـــــــــــــــــــ�ت�ن،�ولتحقيـــــــــــــــــــق

ا��اصــــــــــــ�ت�ن،�فقــــــــــــد�قـــــــــــــرر�املشــــــــــــرع�مجموعـــــــــــــة�األح�ــــــــــــام�ا��اصــــــــــــة�باألعمـــــــــــــال�التجار�ــــــــــــة،�وال�ـــــــــــــ��

تجعــــــــل�املحــــــــاكم�التجار�ــــــــة�ذات�أ�ميــــــــة�كب�ــــــــ�ة�مــــــــن�أجــــــــل�تجســــــــيد��ــــــــذه�األح�ــــــــام�عنــــــــد�الفصــــــــل�

  ���ال��اعات�التجار�ة.

  االثبات -1

�عت�ــــــــ��القواعــــــــد�املتعلقــــــــة�باإلثبــــــــات�مــــــــن�أ�ــــــــم�القواعــــــــد�ال�ــــــــ��وضــــــــع�ا�املشــــــــرع�لت�ســــــــيط�املعــــــــامالت�����

التجار�ــــــــــة�ذلــــــــــك�أن�ا�عقــــــــــاد�العقــــــــــود�التجار�ــــــــــة�يتطلــــــــــب�الســــــــــرعة�والتحر�ــــــــــر�مــــــــــن�اإلجــــــــــراءات�والقيــــــــــود�

الفقـــــــــرة�األو�ـــــــــ��مـــــــــن�القـــــــــانون�املـــــــــد�ي�ا��زائـــــــــري��333البطيئـــــــــة،�فالقاعـــــــــدة�العامـــــــــة�لإلثبـــــــــات��ـــــــــ��املـــــــــادة�

عشــــــــــــرة�أالف��"��ــــــــــــ��غ�ــــــــــــ��املــــــــــــواد�التجار�ــــــــــــة�إذا��ــــــــــــان�التصــــــــــــرف�القــــــــــــانو�ي�تز�ــــــــــــد�قيمتــــــــــــھ�ع�ــــــــــــ��تــــــــــــنص:

أو��ـــــــان�غ�ـــــــ��محـــــــدد�القيمـــــــة�فـــــــال�يجـــــــوز�اإلثبـــــــات�بالشـــــــ�ود��ـــــــ��وجـــــــوده�أو�انقضـــــــائھ�مـــــــا��)�دج�100.000(

 لم�يوجد�نص�يق�����غ���ذلك."

  :���ما�ي���املبدأ�ذا�تطبيقات�وتتج���
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اإلثبــــــــات�بصــــــــدد�املســــــــائل�التجار�ــــــــة�ب�افــــــــة�طــــــــرق�اإلثبــــــــات�املنصــــــــوص�عل��ــــــــا��ــــــــ��املــــــــادة��يجــــــــوز � -

  من�القانون�التجاري�خالفا�للقاعدة�العامة�لإلثبات����املعامالت�املدنية.�30

،�يجــــــوز�االحتجــــــاج�بــــــاملحررات�العرفيــــــة�التجار�ــــــة�ع�ــــــ��الغ�ــــــ��ح�ــــــ��ولــــــو�لــــــم�تكــــــن�ثابتــــــة�التــــــار�خ� -

نيــــــــــة�العرفيــــــــــة�ع�ــــــــــ��الغ�ــــــــــ��إال�منــــــــــذ�أن�تصــــــــــبح�ثابتــــــــــة�التــــــــــار�خ�ب�نمــــــــــا�ال�يحــــــــــتج�بــــــــــاملحررات�املد

  .)من�القانون�املد�ي�ا��زائري �328املادة�(

�القاعــــــــــدة�نع�ــــــــــ��التــــــــــاجر�أن��ســــــــــ�ند�ع�ــــــــــ��دفــــــــــاتره�التجار�ــــــــــة�لإلثبــــــــــات�ملصــــــــــ��تھ�خروجــــــــــا�عــــــــــ� -

�330املـــــــادة�(العامـــــــة�ال�ـــــــ��تق�ـــــــ���بأنـــــــھ�ال�يجـــــــوز�لل�ـــــــ�ص�أن�ي��ـــــــ���بنفســـــــھ�دلـــــــيال�ملصـــــــ��تھ�

  .)الفقرة�األو���من�القانون�املد�ي�ا��زائري 

املـــــــادة�(ع�ـــــــ��خصـــــــم�التـــــــاجر�أن��ســـــــ�ند�ع�ـــــــ��دفـــــــاتر�التـــــــاجر�ل�ســـــــتخلص�م��ـــــــا�دلـــــــيال�ملصـــــــ��تھ�� -

فـــــــا�لألصـــــــل�العـــــــام�الـــــــذي�يق�ـــــــ���،�وذلـــــــك�خال )مـــــــن�القـــــــانون�املـــــــد�ي�ا��زائـــــــري �02الفقـــــــرة��330

  �عدم�إجبار���ص�ع���تقديم�دليل�ضد�نفسھ.

خـــــــــرج�املشـــــــــرع�مـــــــــن�مبـــــــــدأ��إذ�يتعلـــــــــق�باإلثبـــــــــات�بالكتابـــــــــة،�اســـــــــت�ناءغ�ـــــــــ��أنـــــــــھ�يـــــــــرد�ع�ـــــــــ���ـــــــــذا�املبـــــــــدأ�����

مــــــــن��545إذ�نصــــــــت�املــــــــادة�،�حر�ـــــــة�اإلثبــــــــات��ــــــــ��املـــــــواد�التجار�ــــــــة��ــــــــ���عـــــــض�ا��ــــــــاالت�واشــــــــ��ط�الكتابـــــــة

ا��زائــــــــري:�"�تث�ـــــــــت�عقــــــــد�الشـــــــــركة��عقـــــــــد�رســــــــ���وإال��انـــــــــت�باطلــــــــة�"،�كمـــــــــا�نصـــــــــت�القــــــــانون�التجـــــــــاري�

يجــــــــــــب�أن�ي�ــــــــــــون�عقــــــــــــد�الشــــــــــــركة�مكتو�ــــــــــــا�وإال��ــــــــــــان� "��مــــــــــــن�القــــــــــــانون�املــــــــــــد�ي�ا��زائــــــــــــري:�418املــــــــــــادة�

مـــــــن�القـــــــانون�التجـــــــاري��79بــــــاطال."�وكـــــــذلك�اشـــــــ��اط�الكتابـــــــة�الرســــــمية��ـــــــ��بيـــــــع�املحـــــــل�التجــــــاري�املـــــــادة�

مـــــــــن��120ر�ـــــــــن�املحـــــــــل�التجـــــــــاري��شـــــــــرط�الكتابـــــــــة�كمـــــــــا�وردت��ـــــــــ��املـــــــــادة��ا��زائـــــــــري.�كـــــــــذلك�األمـــــــــر��ـــــــــ�

  القانون�التجاري�ا��زائري.

و�ســـــــــــــتغرق��ـــــــــــــ��إبرام�ـــــــــــــا�وتنفيـــــــــــــذ�ا�وقتـــــــــــــا�طـــــــــــــو�ال�في�ـــــــــــــون�لـــــــــــــدى��كب�ـــــــــــــ�ة��ـــــــــــــذه�العقـــــــــــــود�أ�ميـــــــــــــةف����� 

املتعاقــــــــدين�الوقــــــــت�ال�ــــــــا���لتحر�ــــــــر�ســــــــند�كتــــــــا�ي�بالتصــــــــرف�لي�ــــــــون�حاســــــــما�ل�ــــــــل�نــــــــزاع��ــــــــ��املســــــــتقبل�

  لش�لية����مص��ة�التجارة.أي�أن��ذه�ا

مبــــــــدأ�حر�ــــــــة�اإلثبــــــــات��ــــــــ��املــــــــواد�التجار�ــــــــة�غ�ــــــــ��متعلقــــــــة�بالنظــــــــام�العــــــــام�بمع�ــــــــ��أنــــــــھ�يجــــــــوز�االتفــــــــاق�� 

ع�ــــــــــ��مخالفتــــــــــھ�فيصــــــــــبح�االتفــــــــــاق�ع�ــــــــــ��عــــــــــدم�اإلثبــــــــــات�بالب�نــــــــــة�والقــــــــــرائن�غ�ــــــــــ���ــــــــــا���وإنمــــــــــا��ســــــــــتلزم�

  .املسائل�التجار�ةيمتنع�اإلثبات��غ���الكتابة�ح���ولو��انت�����لذلكو��،الكتابة�فقط

فـــــــاختالف�مبـــــــادئ�االثبـــــــات��ـــــــ��املـــــــواد�التجار�ـــــــة�ع��ـــــــا��ـــــــ��املـــــــواد�املدنيـــــــة�يحـــــــتم�وجـــــــود�محكمـــــــة�تجار�ـــــــة�

متخصصــــــــــة،�ال�ســــــــــيما�وأن��ــــــــــذه�املحكمــــــــــة�تنعقــــــــــد�بقــــــــــاض�و�أر�ــــــــــع�مســــــــــاعدين�ل�ــــــــــم�درايــــــــــة�باملســــــــــائل�

ســــــــــرعة�التجار�ــــــــــة�ممــــــــــا��عــــــــــزز�اســــــــــتعمال�وســــــــــائل�االثبــــــــــات�املناســــــــــبة�ال�ــــــــــ��تضــــــــــمن�االئتمــــــــــان��ــــــــــ��ظــــــــــل�

 املعامالت�التجار�ة.

https://moodle.univ-tiaret.dz/course/info.php?id=509&lang=ar
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�إن�القـــــــانون�التجـــــــاري�يقـــــــوم�ع�ـــــــ��دعـــــــائم�االئتمـــــــان�والثقـــــــة�ال�ـــــــ��اســـــــتقرت��ـــــــ��نفـــــــوس�املتعـــــــامل�ن��ـــــــ��  

املحــــــــيط�التجــــــــاري�منــــــــذ�القــــــــدم،�وقاعــــــــدة�التضــــــــامن�بــــــــ�ن�املــــــــدين�ن��ــــــــ��حالــــــــة��عــــــــدد�م�مــــــــن�القواعـــــــــد�

و�ـــــــذا�بخـــــــالف�قواعـــــــد�التضـــــــامن��ـــــــ���،وطبق�ـــــــاال�ــــــ��اســـــــتقرت��ـــــــ��املســـــــائل�التجار�ـــــــة�واح��م�ـــــــا�القضــــــاء�

مــــــــن�القــــــــانون��217الــــــــروابط�املدنيــــــــة�ال�ــــــــ��ال�يمكــــــــن�تقر�ر�ــــــــا�إال�بــــــــنص�أو�اتفــــــــاق،�كمــــــــا�ورد��ــــــــ��املــــــــادة�

  � املد�ي�ا��زائري.

بـــــــنص��غ�ـــــــ��أنـــــــھ��ـــــــ��املســـــــائل�التجار�ـــــــة�يجـــــــوز�نفـــــــي�التضـــــــامن�بـــــــنص��ـــــــ��العقـــــــد،�مـــــــالم�يـــــــنص�القـــــــانون � 

بــــــــأن:�"�للشــــــــر�اء��مــــــــن�القــــــــانون�التجــــــــاري�ا��زائــــــــري �551دة�املــــــــا�،�إذ�نصــــــــتآمــــــــر�ع�ــــــــ��فــــــــرض�التضــــــــامن

  بالتضامن�صفة�التاجر�و�م�مسؤولون�من�غ���تحديد�و�التضامن�عن�ديون�الشركة."

  م�لة�الوفاء�(�نظر�ة�امل�سرة�): -3

إذا���ــــــز�املـــــــدين�عــــــن�الوفـــــــاء�بــــــدين�مـــــــد�ي��ــــــ��امليعـــــــاد،�جــــــاز�للقا�ـــــــ���أن�يمنحــــــھ�أجـــــــال�معقــــــوال�ينفـــــــذ�� 

اســــــــــتدعت�حالتــــــــــھ�ذلــــــــــك�ولــــــــــم�ي��ــــــــــق�بالــــــــــدائن�مــــــــــن��ــــــــــذا�التأجيــــــــــل�ضــــــــــررا�جســــــــــيما�ف��ــــــــــا�ال��امــــــــــھ�إذا�

مــــــــن�القــــــــانون�املــــــــد�ي�ا��زائــــــــري�إذا�تبــــــــ�ن�مــــــــن�االل�ــــــــ�ام�أن�املــــــــدين��210وذلـــــــك�مــــــــا�نصــــــــت�عليــــــــھ�املــــــــادة�

ال�يقـــــــــوم�بوفائـــــــــھ�إال�عنـــــــــد�املقـــــــــدرة�أو�امل�ســـــــــرة�عـــــــــ�ن�القا�ـــــــــ���ميعـــــــــادا�مناســـــــــبا���لـــــــــول�األجـــــــــل�مراعيـــــــــا�

ليــــــــــة�واملســــــــــتقبلية�مــــــــــع�اشــــــــــ��اط�عنايــــــــــة�الرجــــــــــل�ا��ــــــــــر�ص�ع�ــــــــــ��الوفــــــــــاء��ــــــــــ��ذلــــــــــك�مــــــــــوارد�املــــــــــدين�ا��ا

بال��امـــــــــھ.�أمـــــــــا�القـــــــــانون�التجـــــــــاري�ف�ـــــــــو�ال��عطـــــــــي�مثـــــــــل��ـــــــــذه�الســـــــــلطة�للقا�ـــــــــ���نظـــــــــرا�ألن�مـــــــــا�تحميـــــــــھ�

طبيعــــــة�املعــــــامالت�التجار�ــــــة،�ومــــــا�تقــــــوم�عليــــــھ�مــــــن�ســــــرعة�وثقــــــة،�تقت�ــــــ���مــــــن�التــــــاجر�ضــــــرورة�الوفــــــاء�

  ���إش�ار�إفالسھ.بدينھ����امليعاد،�وإال��ان�ذلك�س�ب�

  الفائدة�القانونية: -4

لقـــــــد�فرقـــــــت��عـــــــض�ال�شـــــــر�عات�مثـــــــل�ال�شـــــــر�ع�الفر��ـــــــ���بـــــــ�ن��ســـــــبة�الفائـــــــدة�عـــــــن�األعمـــــــال�التجار�ـــــــة�� 

ب�نمــــــــا��ــــــــ��املســـــــــائل� % 4واألعمــــــــال�املدنيــــــــة،�بحيــــــــث�مــــــــثال�تقــــــــدر��ســــــــبة�الفائـــــــــدة�عــــــــن�األعمــــــــال�املدنيــــــــة�

أر�احـــــــــــا�أك�ـــــــــــ���ـــــــــــ��األعمـــــــــــال�التجار�ـــــــــــة��وأن�ارتفـــــــــــاع�را�ـــــــــــ��إ�ـــــــــــ��أن�النقـــــــــــود�تـــــــــــدر    % 5التجار�ـــــــــــة�تقـــــــــــدر

وســـــــــــرعة�اســـــــــــ�ثمار�ا.�كمـــــــــــا�تق�ـــــــــــ���القاعـــــــــــدة�العامـــــــــــة�بأنـــــــــــھ�ال�يجـــــــــــوز�تقا�ـــــــــــ���فوائـــــــــــد�ع�ـــــــــــ��متجمـــــــــــد�

الفوائــــــــد.�وعــــــــدم�تجــــــــاوز�مجمــــــــوع�الفوائــــــــد�ال�ــــــــ��يتقاضــــــــا�ا�الــــــــدائن�لــــــــرأس�املــــــــال�وال�يمــــــــا�ع�أيضــــــــا�مــــــــن�

قــــــانون�التجــــــاري�ف�ــــــو�يجــــــوز�أخــــــذ�فوائــــــد�ع�ــــــ��مجمــــــوع�القواعــــــد�أي�يأخــــــذ�بالفائــــــدة�املركبــــــة.�أمــــــا��ــــــ��ال

تقا�ــــــ���فوائــــــد�ح�ــــــ��ولــــــو�تجــــــاوز�مجموع�ــــــا�رأس�املــــــال�وال�يمــــــا�ع�أيضــــــا�مــــــن�أخــــــذ�فوائــــــد�ع�ــــــ��مجمــــــوع�

  الفوائد�أي�األخذ�بالفائدة�املركبة.



فيمــــــا�يتعلــــــق�بــــــالتعو�ض�التكمي�ــــــ�:�الــــــذي�يضــــــاف�إ�ــــــ��فوائــــــد�التــــــأخ���فــــــإن�القــــــانون�املــــــد�ي�يج�ــــــ���أمــــــا� 

للــــــــدائن�أن�يطالــــــــب�بتعــــــــو�ض�تكمي�ــــــــ��يضــــــــاف�الفوائــــــــد�القانونيــــــــة�إذا�ث�ــــــــت�أن�الضــــــــرر�الــــــــذي�يتجــــــــاوز�

الفائـــــــــدة�قـــــــــد��ســـــــــ�ب�فيـــــــــھ�املـــــــــدين��غـــــــــش�منـــــــــھ�أو�بخطـــــــــأ�جســـــــــيم.�ب�نمـــــــــا��ـــــــــ��القـــــــــانون�التجـــــــــاري�يحـــــــــق�

بــــــــة�بتعــــــــو�ض�تكمي�ــــــــ��يضــــــــاف�إ�ــــــــ��الفوائــــــــد�التأخ��يــــــــة�دون�حاجــــــــة�إ�ــــــــ��إثبــــــــات�الضــــــــرر.�للــــــــدائن�املطال

وإذا��انـــــــــت�كث�ـــــــــ��مـــــــــن�الـــــــــدول�أجـــــــــازت�التعامـــــــــل�بالفائـــــــــدة�بـــــــــ�ن�األفـــــــــراد�إال�أن�املشـــــــــرع�ا��زائـــــــــري�حـــــــــرم�

مـــــــن�القـــــــانون�املـــــــد�ي�ا��زائـــــــري:�"�القـــــــرض�بـــــــ�ن��454التقا�ـــــــ���بالفائـــــــدة�بـــــــ�ن�األفـــــــراد�إذ�نصـــــــت�املـــــــادة�

بــــــــــدون�أجــــــــــر�و�قــــــــــع�بطــــــــــالن��ــــــــــل�نــــــــــص�يخــــــــــالف�ذلــــــــــك."�ب�نمــــــــــا�أجــــــــــاز�املشــــــــــرع�التعامــــــــــل�األفــــــــــراد�ي�ــــــــــون�

يجــــــوز�للمؤسســــــات�املاليـــــــة��ــــــ��إيـــــــداع��455بالفائــــــدة�للمؤسســــــات�املاليـــــــة�و�ــــــذا�مــــــا�نصـــــــت�عليــــــھ�املـــــــادة�

أمـــــــوال�لـــــــد��ا�أن�تمـــــــنح�فائـــــــدة�يحـــــــدد�قـــــــدر�ا�بـــــــنص�قـــــــانو�ي�ل��ـــــــ�يع�االدخـــــــار.�وكـــــــذلك�أشـــــــارت�املـــــــادة�

�زائــــــــــــري:�"�يجـــــــــــــوز�للمؤسســــــــــــات�املاليـــــــــــــة�ال�ــــــــــــ��تمـــــــــــــنح�قروضــــــــــــا�بقصـــــــــــــد�مــــــــــــن�القــــــــــــانون�املـــــــــــــد�ي�ا��456

  ���يع�ال�شاط�االقتصادي�الوط���أن�تأخذ�فائدة�يحدد�قدر�ا�بنص�قانو�ي."

،�مــــــــــــــن�منازعــــــــــــــات�البنــــــــــــــوك�واملؤسســــــــــــــات�املاليــــــــــــــة�مــــــــــــــع�التجــــــــــــــارولــــــــــــــذلك�جعــــــــــــــل�املشــــــــــــــرع�ا��زائــــــــــــــري�    

واملؤسســــــــات�املاليــــــــة��اختصــــــــاص�املحكمــــــــة�التجار�ــــــــة�املتخصصــــــــة،�فاملشــــــــرع�فــــــــرق�بــــــــ�ن�عالقــــــــة�البنــــــــوك

باأل�ـــــــــ�اص�املــــــــــدني�ن�وعالق��ـــــــــا�بالتجــــــــــار،�إذ�أن�العالقـــــــــة�األو�ــــــــــ��تجار�ـــــــــة�محضــــــــــة��ـــــــــ��حــــــــــ�ن�العالقــــــــــة�

األول�الــــــــذي��عت�ـــــــــ��الثانيــــــــة�العمــــــــل�ف��ـــــــــا�مخــــــــتلط،�ولـــــــــذلك�جعلــــــــھ�مــــــــن�اختصـــــــــاص�املحكمــــــــة،��عكـــــــــس�

ص�عمـــــــــال�تجـــــــــاري�قـــــــــائم�بـــــــــ�ن�تـــــــــاجر�ن�و�خضـــــــــع�لقواعـــــــــد�االثبـــــــــات�التجار�ـــــــــة،�ولـــــــــذلك�ف�ـــــــــومن�اختصـــــــــا

  � املحكمة�التجار�ة�املتخصصة.

  :االعذار -5

�،�ـــــــو�وضــــــــع�املــــــــدين��ــــــــ��حالــــــــة�تـــــــأخ��ه�عــــــــن�تنفيــــــــذ�ال��امــــــــھ�حيــــــــث�ي��تـــــــب�ع�ــــــــ��تــــــــأخ��ه�نتــــــــائج�قانونيــــــــة� 

تــــــــــأخ���املــــــــــدين�عــــــــــن�تنفيــــــــــذ�ال��امــــــــــھ�ال�يكفــــــــــي�القاعــــــــــدة�العامــــــــــة��ــــــــــ��القــــــــــانون�املــــــــــد�ي��ــــــــــ��أن�مجــــــــــرد�ف

فســـــــ�وت�الـــــــدائن�عـــــــن�املطالبـــــــة�بحقـــــــھ�عنـــــــد�حلـــــــول�أجـــــــل�الوفـــــــاء��عت�ـــــــ��قر�نـــــــة�ع�ـــــــ���،العتبـــــــاره�مقصـــــــرا

ول�ــــــي�ينفــــــي�الــــــدائن��ــــــذه�القر�نــــــة�يجــــــب�أن��ع�ــــــ��مــــــن�جديــــــد�عــــــن�الرغبــــــة��ــــــ���،قبولــــــھ�مــــــد��ــــــذا�األجــــــل

وم�مقــــــام�اإلنــــــذار�والبــــــد�أن�يــــــتم�اإلنــــــذار�يقــــــ�مــــــا�املطالبــــــة�و��ــــــون�ذلــــــك�بإعــــــذار�يوجــــــھ�للمــــــدين�بإنــــــذاره�أو 

  بورقة�رسمية.

أمـــــــــا�اإلعـــــــــذار��ـــــــــ��املســـــــــائل�التجار�ـــــــــة�فقـــــــــد�جـــــــــرى�العـــــــــرف�ع�ـــــــــ��أنـــــــــھ�يكفـــــــــي�أن�يـــــــــتم�اإلعـــــــــذار�بخطـــــــــاب�� 

 .عادي�دون�حاجة�إ���أي�ورقة�من�األوراق�الرسمية�نظرا�ملا�تطلبھ�التجارة�من�سرعة

  

https://moodle.univ-tiaret.dz/course/info.php?id=509&lang=ar


  اإلفالس: -6

�ف�عــــــــن�دفــــــــع�ديونــــــــھ�التجار�ــــــــة،�أمــــــــا�إذا�توقــــــــف�عــــــــن�دفــــــــعال�يجــــــــوز�شــــــــ�ر�إفــــــــالس�التــــــــاجر�إال�إذا�توقــــــــ� 

فــــــــإذا�صــــــــدر�حكــــــــم��شــــــــ�ر�اإلفــــــــالس�ترفــــــــع�يــــــــد�التــــــــاجر�عــــــــن��،ديونــــــــھ�املدنيــــــــة�فــــــــال�يجــــــــوز�شــــــــ�ر�اإلفــــــــالس

إدارة�أموالــــــــــھ�والتصــــــــــرف�ف��ــــــــــا،�وتــــــــــدخل�جميــــــــــع�الــــــــــدائن�ن��ــــــــــ��اإلجــــــــــراءات�و�عــــــــــ�ن�وكيــــــــــل�عــــــــــ��م�ت�ــــــــــون�

دائن�ن��ـــــــل�بحســـــــب�قيمـــــــة�دينـــــــھ�وأشـــــــارت�م�متـــــــھ�تصـــــــفية�أمـــــــوال�املفلـــــــس�وتوز�ـــــــع�النـــــــاتج�م��ـــــــا�بـــــــ�ن�الـــــــ

  من�القانون�التجاري�ا��زائري�ع���اإلفالس�وال�سو�ة�القضائية.�388إ����215املواد�من�

ال�ــــــ���202إ�ــــــ���188أمــــــا�املــــــدين�العــــــادي�فإنــــــھ�يخضــــــع�ألح�ــــــام�القــــــانون�املــــــد�ي�الــــــواردة��ــــــ��املــــــواد�مــــــن�� 

  ال�ت�سم�بالشدة�والصرامة�ال���يتصف���ا�نظام�اإلفالس.

ومعلـــــــــوم�أن�شـــــــــ�ر�إفـــــــــالس�التـــــــــاجر�ال�يتوقـــــــــف�عنـــــــــد�شـــــــــ�ر�اإلفـــــــــالس�بـــــــــل��ســـــــــتمر�إ�ـــــــــ��غايـــــــــة�تقســـــــــيم����

ـــــــ��غـــــــل�يـــــــد�املـــــــدين�عـــــــن�التصـــــــرف��ـــــــ�� أمـــــــوال�املفلـــــــس�ع�ـــــــ��الـــــــدائن�ن،�كمـــــــا�أن�شـــــــ�ر�اإلفـــــــالس�يـــــــؤدي�إ�

أموالــــــــھ�و�حــــــــل�محلــــــــھ�الوكيــــــــل�املتصــــــــرف�القضــــــــا�ي�الــــــــذي�يتــــــــو���إدارة�أمــــــــوال�املفلــــــــس،�ولــــــــذلك�جعــــــــل�

فــــــــالس�تحـــــــت�رقابــــــــة�القا�ـــــــ���املنتــــــــدب،�و��ـــــــذا�جعــــــــل�املشـــــــرع�قضــــــــايا�اإلفـــــــالس�مــــــــن�املشـــــــرع�عمليـــــــة�اإل 

اختصـــــــــــــــاص�املحكمـــــــــــــــة�التجار�ـــــــــــــــة�املتخصصـــــــــــــــة،�و�ـــــــــــــــذا�يتما�ـــــــــــــــ���مـــــــــــــــع�خصوصـــــــــــــــية�ا��كـــــــــــــــم��شـــــــــــــــ�ر�

اإلفـــــــــالس،�ال�ســــــــــيما��ـــــــــ��طــــــــــرق�اثبــــــــــات�التوقـــــــــف�عــــــــــن�الـــــــــدفع،�وتحديــــــــــد�تــــــــــار�خ�التوقـــــــــف�عــــــــــن�الــــــــــدفع،�

  تصرف�القضا�ي.املئية�ع���أعمال�الوكيل�باإلضافة�إ���الرقابة�القضا

  ثانيا:�تطور�املعامالت�التجار�ة

قســــــــــم�ن�قســــــــــم�مــــــــــن�اختصــــــــــاص�القســــــــــم��لقــــــــــد�قســــــــــم�املشــــــــــرع�ا��زائــــــــــري�املنازعــــــــــات�التجار�ــــــــــة�إ�ــــــــــ����

التجــــــــــــــاري�للمحكمــــــــــــــة،�وقســــــــــــــم�آخــــــــــــــر�مــــــــــــــن�اختصــــــــــــــاص�املحكمــــــــــــــة�التجار�ــــــــــــــة�املتخصصــــــــــــــة،�فالقســــــــــــــم�

التجـــــــــاري�يخـــــــــتص�بالفصــــــــــل��ـــــــــ��املنازعــــــــــات�املتعلقـــــــــة�باألعمــــــــــال�التجار�ـــــــــة�التقليديــــــــــة�وال�ســـــــــيطة،�أمــــــــــا�

�املحكمـــــــــــــــة�التجار�ـــــــــــــــة�املتخصصــــــــــــــــة�فتخـــــــــــــــتص�باملنازعــــــــــــــــات�االقتصـــــــــــــــادية،�و�التــــــــــــــــا���فاملشـــــــــــــــرع�جعــــــــــــــــل

مــــــــن�ج�ــــــــة،�ومــــــــن�ج�ــــــــة��مختصــــــــة��ــــــــ��ال��اعــــــــات�االقتصــــــــاديةاملحكمــــــــة�التجار�ــــــــة�املتخصصــــــــة�محكمــــــــة�

 أخرى�جعل�ا�بديل�للتحكيم�التجاري.

 

 

  



  املحكمة�التجار�ة�محكمة�مختصة����ال��اعات�االقتصادية -1

  :3ل��اعات�التاليةاالفصل����تختص�املحكمة�التجار�ة�املتخصصة�ب

 منازعات�امللكية�الفكر�ة، -

 لشر�ات�التجار�ة،�ال�سيما�منازعات�الشر�اء�وحل�وتصفية�الشر�ات،�منازعات�ا -

 ال�سو�ة�القضائية�واإلفالس،�  -

 منازعات�البنوك�واملؤسسات�املالية�مع�التجار،  -

 املنازعات�البحر�ة�والنقل�ا��وي�ومنازعات�التأمينات�املتعلقة�بال�شاط�التجاري،�  -

 .املنازعات�املتعلقة�بالتجارة�الدولية  -

فاملحكمــــــــــة�التجار�ــــــــــة���ــــــــــذه�االختصاصــــــــــات�ت�ــــــــــون�محكمــــــــــة�اقتصــــــــــادية،�أل��ــــــــــا�تخــــــــــتص�بال��عــــــــــات�

  اقتصادية،�وأ��اص�ا�أعوان�االقتصاديون�.�

 منازعات�امللكية�الفكر�ة:  - أ

مـــــــن�ا��قـــــــوق�املحميـــــــة�قانونـــــــا،�وتبـــــــدأ�حماي��ـــــــا�مـــــــن�تـــــــار�خ���ـــــــ�يل�ا��عت�ـــــــ��حقـــــــوق�امللكيـــــــة�الفكر�ـــــــة����

لـــــــــــديوان�الـــــــــــوط�����قـــــــــــوق�املؤلـــــــــــف�وا��قـــــــــــوق�املجـــــــــــاورة،�واملع�ـــــــــــد��ـــــــــــ��ال�ي�تـــــــــــ�ن�املختصـــــــــــت�ن،�و�مـــــــــــا�ا

الــــــــــوط�����قــــــــــوق�امللكيــــــــــة�الصــــــــــناعية،�ولقــــــــــد�مــــــــــنح�املشــــــــــرع�ل�ــــــــــذه�ا��قــــــــــوق�حمايــــــــــة�مدنيــــــــــة�وحمايــــــــــة�

جزائيــــــة،�فا��مايـــــــة�ا��زائيـــــــة�ت�ـــــــون�مــــــن�اختصـــــــاص�القضـــــــاء�ا��زا�ـــــــي�أمــــــا�ا��مايـــــــة�املدنيـــــــة�ف�ـــــــ��نـــــــت�

  اختصاص�املحكمة�التجار�ة�املختصة.

  :وتتمثل�ال��اعات�املتعلقة�بحقوق�امللكية�الفكر�ة������

 نازعات�املنافسة�غ���املشروعة،�امل -

 املنازعات�املتعلقة�برفض�قيد�حقوق�امللكية�الفكر�ة،� -

 استغالل�حقوق�امللكية�الفكر�ة�والعمليات�الواردة�عل��ا،�املنازعات�املتعلقة�ب -

 املنازعات�املتعلقة�بدفع�الرسوم،� -

 ب�ن�أ��اب�ا��قوق.�املنازعات -
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 منازعات�الشر�ات�التجار�ة  - ب

بأح�ــــــــام�خاصــــــــة��املشــــــــرع�وقــــــــد�خصــــــــ�ا�عت�ــــــــ��الشــــــــر�ات�التجار�ــــــــة�أعمــــــــال�تجار�ــــــــة�بحســــــــب�الشــــــــ�ل،�    

تختلـــــــف�عـــــــن�األعمـــــــال�التجار�ـــــــة�األخـــــــرى�وال�شـــــــرط�الكتابـــــــة�الرســـــــمية��ـــــــ��العقـــــــود�املتعلقـــــــة�بالشـــــــر�ات�

املحكمـــــــــــــــة�وال�ســــــــــــــيما�عقـــــــــــــــود�التأســــــــــــــ�س،�و�عت�ـــــــــــــــ��منازعــــــــــــــات�الشـــــــــــــــر�ات�التجار�ــــــــــــــة�مـــــــــــــــن�اختصــــــــــــــاص�

املتخصصــــــــة،�وقــــــــد�ذكــــــــر�املشــــــــرع�نــــــــوع�ن�مــــــــن�منازعــــــــات�الشــــــــر�ات�ع�ــــــــ��ســــــــ�يل�املثــــــــال�و�مــــــــا��التجار�ــــــــة

،�غ�ـــــــــ��أن�األمــــــــر�ال�يتوقــــــــف�عنــــــــد��ــــــــاذين�النــــــــوع�ن�ف�ـــــــــل�ات�الشــــــــر�اء�وحــــــــل�وتصــــــــفية�الشــــــــر�اتمنازعــــــــ

،�ومــــــــــن��ــــــــــذه�املحكمــــــــــة�التجار�ــــــــــة�املتخصصــــــــــةمنازعــــــــــات�الشــــــــــر�ات�التجار�ــــــــــة��عت�ــــــــــ��مــــــــــن�اختصــــــــــاص�

  املنازعات:

 ن�تأس�س�الشر�ات�التجار�ة،دعاوى�بطال  -

 دعاوى�بطالن�مداوالت�الشركة. -

 دعاوى�إفالس�الشركة. -

 حل�وتصفية�الشركة.�دعاوى  -

 منازعات�البنوك�واملؤسسات�املالية�مع�التجار  - ج

�عت�ـــــــــ��البنــــــــــوك�واملؤسســــــــــات�املاليــــــــــة�مــــــــــن�فئــــــــــة�التجــــــــــار�الــــــــــذين�يمارســــــــــون��شــــــــــاطا�تجار�ــــــــــا�مــــــــــن�نــــــــــوع����

خــــــــــاص�و�ــــــــــو�ال�شــــــــــاط�املصــــــــــر��،�ونظــــــــــرا���صوصــــــــــية��ــــــــــذا�ال�شــــــــــاط�فقــــــــــد�خصــــــــــھ�املشــــــــــرع�بقــــــــــانون�

خـــــــــــــاص�و�ـــــــــــــو�قـــــــــــــانون�النقـــــــــــــد�والقـــــــــــــرض،�باإلضـــــــــــــافة�إ�ـــــــــــــ��القـــــــــــــانون�التجـــــــــــــاري�واألعـــــــــــــراف�املصـــــــــــــرفية،�

ا�عالقـــــــــة�مـــــــــع�الســـــــــلطة�النقديـــــــــة�و�نـــــــــك�ا��زائـــــــــر�،�أ�ـــــــــ�اب�الودا�ـــــــــع�والبنـــــــــوك�املؤسســـــــــات�املاليـــــــــة�ل�ـــــــــ

عــــــــــات�مــــــــــع�� ص�املحكمــــــــــة�التجار�ــــــــــة�املتخصصــــــــــة��ــــــــــ��ال�واملق��ضــــــــــ�ن،�غ�ــــــــــ��أن�املشــــــــــرع�حصــــــــــر�اختصــــــــــا

التجــــــــار�دون�بــــــــا���املنازعــــــــات،�و�ــــــــذلك�ي�ــــــــون�املشــــــــرع�قــــــــد�أخــــــــذ�بمعيــــــــار����ــــــــ����ــــــــ��العمــــــــل�التجــــــــاري�

  املتمثل����ال�شاط�املصر��.

 البحر�ةة�التجار املنازعات�  - د

�عت�ــــــــ��منازعـــــــــات�التجـــــــــارة�البحر�ـــــــــة�مــــــــن�األعمـــــــــال�التجار�ـــــــــة�و�ـــــــــ��تخضــــــــع�ألح�ـــــــــام�القـــــــــانون�البحـــــــــري،���

ال�ــــــ�اع�الــــــذي��عت�ــــــ��مــــــن�األعمــــــال�التجار�ــــــة�العاديــــــة،�فقــــــد�جعلــــــھ�املشــــــرع�مــــــن��ونظــــــرا���صوصــــــية��ــــــذا

  .املحكمة�التجار�ة�املتخصصة�اختصاص

 



  املنازعات�النقل�ا��وي   - ه

مــــــــن�املقــــــــاوالت�التجار�ــــــــة،�حيــــــــث�أدرج�ــــــــا�املشــــــــرع�ضــــــــمن�مقــــــــاوالت��النقــــــــل�ا��ــــــــوي مقــــــــاوالت����عت�ــــــــ����

املحكمـــــــــة��مـــــــــن�اختصـــــــــاص�ا��ـــــــــوي منازعـــــــــات�النقـــــــــل��فقـــــــــد�جعلـــــــــھ�املشـــــــــرعالنقـــــــــل�واالنتقـــــــــال،�ولـــــــــذلك�

 .التجار�ة�املتخصصة

  � منازعات�التأمينات�املتعلقة�بال�شاط�التجاري   - و

منازعـــــــــــــات�التأمينـــــــــــــات��قـــــــــــــد�جعلـــــــــــــھ�املشـــــــــــــرعو �عت�ـــــــــــــ��شـــــــــــــر�ات�التـــــــــــــأم�ن�مـــــــــــــن�املقـــــــــــــاوالت�التجار�ـــــــــــــة،����

 .املتخصصةاملحكمة�التجار�ة��من�اختصاص�املتعلقة�بال�شاط�التجاري 

  كبديل�عن�التحكيم�التجاري املتخصصة�املحكمة�التجار�ة� -2

حر�ـــــــــة�األطـــــــــراف��ـــــــــ��ال��ـــــــــوء�إ�ـــــــــ��التحكـــــــــيم���ــــــــ�إ�ـــــــــ��حـــــــــل�نزاعاتـــــــــھ��العقـــــــــد�التجـــــــــاري�الـــــــــدو��يخضــــــــع����

الســــــــــرعة�إجــــــــــراءات�التحكــــــــــيم�وتخصــــــــــص�املحكمــــــــــ�ن،�وقــــــــــد�جعــــــــــل�املشــــــــــرع�،�وذلــــــــــك��ســــــــــ�ب�التجــــــــــاري 

التجار�ـــــــــــــة�مـــــــــــــن�اختصـــــــــــــاص�املحكمـــــــــــــة�التجار�ـــــــــــــة�املتخصصـــــــــــــة،��ـــــــــــــذه�ا��زائـــــــــــــري�منازعـــــــــــــات�العقـــــــــــــود�

املحكمــــــــة�ال�ــــــــ��تقــــــــدم�ضــــــــمانة�التخصــــــــص�ال�ــــــــ��يبحــــــــث�ع��ــــــــا�أطــــــــراف�العقــــــــد�الــــــــدو��،�حيــــــــث�أن��ــــــــذه�

الفصـــــــل��ـــــــ��،�كمـــــــا�أن�ل�ـــــــم�درايـــــــة�واســـــــعة�باملســـــــائل�التجار�ـــــــةاألخ�ـــــــ�ة�تنعقـــــــد�بقـــــــاض�وأر�ـــــــع�مســـــــاعدين�

وجـــــــــھ�إ�ـــــــــ��م�ا��صـــــــــوميـــــــــتم�بطلـــــــــب�مـــــــــن�أحـــــــــد��لـــــــــذيالصـــــــــ���ا��ســـــــــبقھ�ـــــــــذه�املحكمـــــــــة�ال��اعـــــــــات�أمـــــــــام�

أيــــــــــام،�بموجــــــــــب�أمــــــــــر�)���5س�املـــــــــــحكمة�التجار�ــــــــــة�املتخصصــــــــــة�الــــــــــذي��عــــــــــ�ن�خــــــــــالل�مــــــــــدة�خمســــــــــة�(رئــــــــــ

�ـــــــ��أجـــــــل�ال�يتجـــــــاوز�ثالثـــــــة��الـــــــذي�يجـــــــب�أن�يـــــــتم�الصـــــــ��ع�ـــــــ��عر�ضـــــــة،�أحـــــــد�القضـــــــاة�للقيـــــــام�بـــــــإجراء�

ومعلـــــــــــــوم�أن�التحكـــــــــــــيم�التجـــــــــــــاري��ســـــــــــــبقھ�غالبـــــــــــــا�التوفيـــــــــــــق،�فاملشـــــــــــــرع�قصـــــــــــــد�ت�ســـــــــــــيط��أشـــــــــــــ�ر،)�3(

تحقيــــــــــــق�الســــــــــــرعة��ــــــــــــ��إجــــــــــــراءات�التقا�ــــــــــــ���أمــــــــــــام�املحكمــــــــــــة�التجار�ــــــــــــة�املتخصصــــــــــــة�مــــــــــــنح�األطــــــــــــراف�

  القا���.إم�انية�التصا���أمام�

قــــــــــد�جعـــــــــل�املحكمـــــــــة�التجار�ــــــــــة�كبـــــــــديل�عــــــــــن�التحكـــــــــيم�التجــــــــــاري�اإلجـــــــــراءات�ي�ــــــــــون�املشـــــــــرع��و��ـــــــــذه���

،�ال�التجــــــــــاري�الــــــــــدو���التحكــــــــــيمالـــــــــدو��،�حيــــــــــث�يجــــــــــد�ف��ــــــــــا�املتخاصـــــــــمون�نفــــــــــس�املزايــــــــــا�املوجــــــــــودة��ـــــــــ��

  � ذه.من�طرف�القضاء�قبل�تنفي�اع��افيحتاج�إ����التحكيمحكم�سيما�وأن�

  

  



  خاتمة

ي��يمكــــــــن�القــــــــول�أن�املشــــــــرع�ا��زائــــــــري�تب�ــــــــ��قضــــــــاء�تجار�ــــــــا�مســــــــتقال�عــــــــن�القضــــــــاء�املــــــــد�ماتــــــــا���ــــــــ�����

،�غ�ـــــــــــ��أن��ــــــــــــذه��دار�ــــــــــــةقـــــــــــانون�اإلجــــــــــــراءات�املدنيـــــــــــة�واإل �عــــــــــــديل�املتضـــــــــــمن��13-�22القــــــــــــانون �وجـــــــــــببم

اقتصـــــــــــــــــــر�املشـــــــــــــــــــرع�ا��زائـــــــــــــــــــري�اختصاصـــــــــــــــــــات�املحكمـــــــــــــــــــة�التجار�ـــــــــــــــــــة��االســــــــــــــــــتقاللية��ســـــــــــــــــــ�ية،�حيـــــــــــــــــــث

حكمـــــــــة�ماملتخصصـــــــــة�ع�ـــــــــ���عـــــــــض�ال��اعـــــــــات�ذات�أ�ميـــــــــة�دون�غ���ـــــــــا،�وال�ـــــــــ���انـــــــــت�مـــــــــن�اختصـــــــــاص�

صــــــــاص�األقطــــــــاب�ت،�ثــــــــم�أصــــــــبحت�مــــــــن�اخ154-66بموجــــــــب�قــــــــانون�اإلجــــــــراءات�املدنيــــــــة�مقــــــــر�املجلــــــــس�

،�ن�اإلجـــــــــــراءات�املدنيـــــــــــة�واإلدار�ـــــــــــةاملتضـــــــــــمن�قـــــــــــانو �09-08القضـــــــــــائية�املتخصصـــــــــــة�بموجـــــــــــب�القـــــــــــانون�

�ــــــــ��محــــــــاكم�الدرجــــــــة�األو�ــــــــ��دون�محــــــــاكم�االســــــــت�ناف��ــــــــاري�ا��ديــــــــد��ي�ا�القضــــــــا�ا���ــــــــاز�حصــــــــر �كمــــــــا

  ال���بقيت�من�اختصاص�املجالس�القضائية.

اختصاصــــــــــــات�املحكمــــــــــــة�التجار�ــــــــــــة�املتخصصــــــــــــة�نجــــــــــــد�أن�املشــــــــــــرع�جعل�ــــــــــــا�محكمــــــــــــة�و�ــــــــــــالنظر�إ�ــــــــــــ������

  ��� أك���م��ا�تجار�ة،�كما�جعل�ا�بديل�عن�التحكيم�التجاري�الدو��.اقتصادية�
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