
 :النتائج

التطور الحاصل   ضهتجارية فر تأسيس محاكم  -

ثير أله من تامالمجاالت التجارية واالقتصادية و في

زعات بالتعقيد المرتبط االمنهذه تميزفي 

) عرض على القضاء والمتعلقة ت التي بالتخصصات

  -ميناتأت –منازعات ملكية فكرية  – كنوالب

لمنازعات  – التجارة الدولية -شركاتمنازعات 

من القضاء النتائج المرجوة على  والبحرية النقل ( 

مبينة ودقة في األحكام من سرعة في اإلجراءات 

 .على دراية وتخصص

ثر أفي الجزائر فيه تتأسيس المحاكم التجارية أن -

تحديد  بموجب كرس , وقد بالنظام الفرنسي 

قسام التجارية لدى محاكم مقر ألاالختصاص ل

قانون  المتعلق  156-66األمر  خالل من المجلس 

ثم تأسيس األقطاب و اإلجراءات المدنية,

من القانون  32نص المادةالمتخصصة من خالل 

 المتعلق باإلجراءات المدنية واإلدارية 08-09

لذي لم يصدر الى ي والتعليق تطبيقها بصدور تنظيم



-22نص القانون المكرس من خالل غاية التعديل 

 المحاكم التجارية.الذي أسس  13

يبررإنشاء المحاكم التجارية الحاجة الى المحافظة -

على السرعة االئتمان التجاريين اللذين يقتضيان 

اإلجراءات, وتطبيق قواعد مرنة عن التسريع في 

رية االثبات  و مة سيما فيما يخص  حاالشريعة الع

 الرسمي. رتضامن المدينين  واالعذار غي

 وجوبي   في  المحاكم اإلدارية  الصلحجراء ان إ- 

اشهر من تاريخ تعيين القاضي المكلف  3يتم خالل

به ,وينتهي وينتهي الصلح  إما بتحرير محضر 

الصلح الذي يوقعه القاضي وامين الضبط واطراف 

النزاع ويصبح بمثابة سند تنفيذي ,او بتحرير 

محضر عدم  الصلح يرفق بعريضة إفتتاح الدعوى 

 القبول. تحت طائلة عدم

محكمة التجارية جماعية تتكون من ان تشكيلة ال -

 مساعدين  رايهم تداولي. 04قاضي و 



ان المساعدين وفي غياب تنظيم  حديث لمركزهم  -

الذي   63-72المرسوم يحكم تعيينهم  القانوني فانه

لم يواكب  التطور التشريعي من حيث  الجرائم 

كم المساعد الواقعة على األموال التي يتعين عدم ح

, والجرائم موالاألجريمة تبييض  عليه بها مثل

 الخاصة بالمسييرين والمساهمين.

له صوت تداولي يساوي في مركز المساعد الذي -

خضاع المساعدين لذا يتعين إ ي القاضيأالقيمة ر

لنفس االلتزامات الواقعة على القاضي من واجب 

 .واجب التحفظ والتصريح بالممتلكاتالتحفظ  

تمثيل المتقاضي بمحامي حق له ممارسته أو تركه  -

ولكن من الدستور, 177بموجب نص المادة 

معروضة تقتضي خصوصية المنازعة التجارية ال

العارض ودقة في اإلجراءات  أسلوبا قانونيا في 

وتفانيا في النصح واالرشاد ال يوفره اال محامي 

 متخصص.

مام المحاكم أنفصال النيابة العامة إستقالل وإ ان -
  العادية التجارية عن النيابة العامة بالمحاكم 



سيما الدور اختصاصاتها التقليدية  قلص من 
الصالحيات المخولة  ارسةمالزجري وحرمها من م
الطعن بدعوى سلوك طرق ألطراف الدعوى من 

  .انعدام النص القانون
 

 التوصيات:

ة  من اجل المحاكم التجاريالتسريع في تنصيب - 

 طاب التيقاستغالل هذا المكسب ,وتفادي ماتعلق باأل

ي لم ترى تال 09-08تم تأسيسها من خالل  القانون 

 .سنة 14كثر من أالنور بالرغم من مرور 

ق إ  32تسجيل  تعارض المسجل بين نص المادة -

م إ التي تمنح االختصاص لألقطاب المتخصصة في 

اف نفس المنازعات الواردة في التعديل الذي أض

فقط منازعات الشركات فيما يخص الحل 

في تعديل الحق  32والتصفية,مما يتعين الغاء المادة 

 لقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

ت في المنازعا تكوين قضاة محترفيناالهتمام ب   -

التجارية بدءا من المدرسة العليا للقضاء والتكوين 



في مجال تخصص المحاكم التجارية  المستمر

المتعلق  بالبنوك والتامينات والملكية الفكرية  و 

  المنازعات البحرية.

المساعدين متخصصين في المنازعات التي ختيارإ - 

المحكمة التجارية سواء تعلقت بوظيفتهم ا تختص به

و ممارساتهم أو دراستهم األكاديمية أالممارسة 

شركات تجارية  ي مديريين سابقين فو أالعملية كتجار

في شركات تامين وبنوك , وعملين أو موظفين 

  المؤلف.  وق بالمعهد الوطني للملكية الصناعية وحق

 زعات التجاريةالمنفي ا ن المساعدينيتكو - 

والجانب القانوني  واالجرائي للتعامل مع القضايا 

وترسيخ  من الناحية النظرية والتطبيقية والقضاة

  .ط بهم وخطورته وأهمية الدور المن

 الخاصة بالمساعديين إعطاء األهمية للتعويضات  -

وانهم يبقون تابعين من لضمان النزاهة والحياد سيما 

  .داراتهم األصلية إحيث األجر الى 



 نشاء مدونة أخالقية تحكم عمل المساعدينإ- 

من )   تتضمن نفس الواجبات الملقاة على القضاة

المداولة والتصريح واجب التحفظ وحفظ سر 

بالممتلكات ( لكون صوت المساعد  تداولي ,وله 

 ثير مباشر في الحكم .أت

إصدار تنظيم جديد يخص المساعدين من حيث رفع -

السن المقرر ان  عتباراب سنة 40الى  المساعدالسن 

سنة , وهو  30يحدده ب    63-72في المرسوم 

النضج العقلي والخبراتي سن صغير بالمقارنة مع 

 لشخص في األربعين 

 للمساعدين الممنوحةإعادة  النظر في التعويضات -

وكتم  لى حد يساعده على أداء واجب التحفظإبرفعها 

  سرية المداوالت.

لتجارية اهتمام بتكون المحامين في المنازعات اإل -

شركات مدنية للمحاماة ء نشاإوالتشجيع على 

في المنازعات التجارية سيما في متخصصة 

 .منازعات التجارة الدولية



ختصاص إقوع لبس حقيقي حول حدود ومجال و -

لم سيما ان المشرع نيابة العامة بالمحاكم التجارية ال

 ختصاصات النيابة العامةإيضع حدودا واضحة بين 

ختصاصات النيابة العامة إالتجارية، و لدى المحاكم

ونظرا لطبيعة العالقة بين العادية لدى المحاكم 

لى ستقالل كل منهما عإالنيابات العامة رغم 

تقتضي تدخل المشرع بمقتضى نصوص  االخرى، 

ختصاصات النيابة إقانونية واضحة ومنسجمة، تحدد 

العامة لدى المحاكم التجارية بكل دقة وتنسق فيما 

 . بات العامة االخرىبينها وبين النيا

 الخاتمة 

خالل هذا الملتقى يشكل من ان ماتم التوصل اليه 

 ان الكيفية التي ستتعامل بها , ونظرية وجهة نظر 

نيابات وال األطراف الفاعلة من محاكم تجارية 

من  محامين  , وأعوان العدالة العامة التجارية 

شكاالت إمامها من أمع ما قد يبرز ومحضرين  

اليومي،  مخالل عمله مقانونية، وما قد يطرح عليه

امام هذه  كل طرفستلقي الضوء وال شك على دور 



المحاكم، لتحقيق الغاية من احداثها، وحتى يكون 

دورها فعاال بحيث يتاتى لها القيام بدورها الريادي 

توفير واالمن العام االقتصادي،  تكريسوالحيوي في 

كفيل بطمانة الفاعلين المناخ القانوني المالئم ال

االقتصاديين، ونشر الثقة وسيادتها في هذا الميدان، 

لجلب المزيد من رؤوس االموال، ولتشجيع 

االستثمار، وتكريس دولة الحق والقانون في مجال 

حقوق االنسان المالية واالقتصادية، خصوصا ونحن 

نعيش اليوم الفية جديدة في عالم عمته وغزته 

راهاتها وغدت فيه سيادة القانون المعلوميات بكل اك

وضمان حقوق االنسان بكل انواعها مقياسا لتقدم 

االمم ورقيها، وعنوانا لنشر العدل بين المواطنين 

 . ونجاحه

 

 

  


