
يمبسم هللا الرحمن الرح

:محاضرة بعنوان

ةدور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية المتخصص

عبد القادرخواص : من إعداد وكيل الجمهورية



نعيقضاءمجلسلدىالعاموالنائبالرئيسالسيدين-

.العلميالصرحهذاتنظيمعلىالدفلى

يدبعمنالعلميةالتظاهرةهذهتنظيمفيشاركمنجميع-

.قريبمنأو

:الىأتقدم بجزيل الشكر 



ة عن ال يفوتني أن أرحب أصالة عن نفسي ونياب

جميع قضاة مجلس قضاء عين الدفلى بجميع

الحضور 



المقدمة
يصعبوإداريةقضائيةمهامعدةلهقضائيجهازالعامةالنيابةإن-

تعنىكونهافيأساسيةمهاملهااإلطارهذاوفيتعدادهاأوحصرها

الزجريبالجانب

منهايةثانومهاملهافانالعامةللنيابةاألساسيةالمهامالىوباإلضافةإنه-

علىاإلشرافوكذاضبطأمناءمنالعدالةمرفقكإدارةإداريهوما

كإصدارقضائيهوماومنهاالتجهيزات،ومختلفالقضائيالهيكل

القضائيةالسوابقشهادات

العامةابةالنيفيهاتتدخلالتيالمدنيةالمجاالتبينمنأنولعل

القانونمؤخراالشأنهذافيصدرولقدالتجارية،القضايا

واإلداريةالمدنيةاإلجراءاتلقانونوالمتممالمعدل22/13

المتخصصةالتجاريةالمحاكمأنشأوالذي



للمقدمةتابع

وكيلةالعامالنيابةالمتخصصةالتجاريةالمحاكمهذهفيويمثل-

اختصاصهابدائرةتوجدالتيالمحكمةلدىجمهورية

يابةبالنتعلقماسيماقانونيةإشكاالتعدةتثيرالمحاكمهذه-

حولالتساؤليطرحلذاالمحاكم،هذهداخلودورهاالعامة

دوربالتهتمكانتوإنودورها،المحاكمهذهفيالنيابةتمثيل

معاالدورينأوالمدنيالدورأوالردعي

:التاليةالخطةنقترحالموضوعهذالدراسة-



البحثخطة
صةالدور العام للنيابة العامة في المحاكم التجارية المتخص: أوال

 الدور الزجري والردعي للنيابة العامة في المحاكم التجارية

المتخصصة

 التجارية اإلشراف اإلداري للنيابة العامة على المحاكم

المتخصصة

ة تدخل النيابة العامة في التنفيذ الجبري لألحكام القضائي



تابع لخطة البحث

الدور الخاص للنيابة العامة في المحاكم التجارية : ثانيا

المتخصصة 

  دور النيابة العامة في مجال الشركات التجارية

دور النيابة العامة في مجال اإلفالس والتسوية القضائية

جارية دور النيابة العامة في باقي المجاالت المرتبطة بالمحاكم الت

المتخصصة 

الخــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــمــــــــــــــــة





الدور العام للنيابة العامة في المحاكم : أوال

التجارية المتخصصة

ةالمتخصصالتجاريةبالمحكمةالمكلفالجمهوريةوكيل

وكيلأنبذلكونقصدعامةبمهامالمحكمةهذهفيسيقوم

التجاريةالمحكمةلدىبهايقوممهاملهالجمهورية

مهامالوهذهالعاديةالمحكمةفيأيضابهاويقومالمتخصصة

المهاميتهاتسمارتئيناالمحاكمجميعبينمشتركةتكونالتي

العامة



الزجري والردعي للنيابة العامة في الدور 

المحاكم التجارية المتخصصة
 اختلف الفقه حول إن كانت النيابة في المحاكم التجارية

ب المتخصصة تهتم بالجانب الردعي أو أنها تهتم فقط بالجان

التجاري في إطار حماية النظام العام االقتصادي

 لمحاكم ومن بين الجرائم التي قد تهتم بها النيابة في مجال اإن أهم

التدليس التجارية المتخصصة جرائم االفالس، سواء كان االفالس ب

أو االفالس بالتقصير



اإلشراف اإلداري للنيابة العامة على المحاكم 

المتخصصةالتجارية 
 بشرية الناحية اإلدارية بالهياكل المادية والمن النيابة العامة تهتم

والمصالح اإلدارية المرتبطة بهذه المحكمة، إذ أن المحكمة 

مصالح اإلدارية المتخصصة تتضمن مصالح لسيرها تختلف عن ال

الموجودة في المحاكم العادية، إذ أن هذا النوع من المحاكم ال 

تتضمن بعض المصالح مثل الحالة المدنية

ة أهم المهام اإلدارية لوكيل الجمهورية في مجال المحاكم التجاري

من قانون 3مكرر 536المتخصصة ما نصت عليه المادة 

استحدث هذه المحاكم هو الذي االجراءات المدنية واإلدارية 

ي عدد مشاركته رئيس المحكمة التجارية المتخصصة بإبداء رأيه ف

األقسام حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي



حكام النيابة العامة في التنفيذ الجبري لألتدخل 

القضائية 
شراف يقوم بتنفيذ األحكام القضائية المحضر القضائي تحت إ

و رئيس المحكمة المختص، سواء تعلق األمر بالمحاكم العادية أ

ي المحاكم التجارية المتخصصة، ويبرز دور وكيل الجمهورية ف

بقا للمادة عملية التنفيذ الجبري في مجال تسخير القوة العمومية ط

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 604



مالمحاكفيالعامةللنيابةالخاصالدور:ثانيا

التجاريةالمتخصصة

المحاكمهذهمجالفيخاصةمهامالعامةللنيابة

ونقانتعديلبهاجاءالتيالمهامتلكوهيفقط

الىبالرجوعأنهإذواإلدارية،المدنيةاالجراءات

260و259الموادالىتحيلهافانهاالمادةهذه

تتعلقوالتيالمدنيةاإلجراءاتقانونمن

فيهااطرفالنيابةممثلفيهايكونالتيبالحاالت

أصلياأومنضماطرفاسواءا



ة  دور النيابة العامة في مجال الشركات التجاري

 بة العامة تدخل في مجال شركات المساهمة في إطار مراقللنيابة

القانون من 4مكرر 715شركات المساهمة اذ نصت المواد من 

على ضرورة قيام الجمعية العامة لشركة المساهمة منالتجاري 

ين على سنوات ويتعتعيين مندوب للحسابات او اكثر لمدة ثالثة 

التي الجنحيةأن يطلعوا وكيل الجمهورية على االفعال هذا األخير  

الع وقفوا عليها تحت طائلة العقوبات الجزائية في حالة عدم اط

وكيل الجمهورية 



ة دور النيابة العامة في مجال اإلفالس والتسوي

القضائية

 ضائية دور النيابة العامة في مجال االفالس والتسوية القيقتصر

هذا المجالرد االعتبار التجاري في على 



ة دور النيابة العامة في باقي المجاالت المرتبط

بالمحاكم التجارية المتخصصة 

اص في باقي المجاالت المنصوص عليها قانونا في مجال اختص

اص المحاكم التجارية المتخصصة لم ينص المشرع على تدخل خ

عليها للنيابة العامة وانما تتدخل وفقا للقواعد العامة المنصوص

المدنية من قانون االجراءات 260و259بموجب المواد 

واالدارية



الخاتمة 

الجزائر قفزت قفزة نوعية في هذا المجال من خالل استحداث 

ات المحاكم التجارية المتخصصة، تختص بالفصل في المنازع

ال التجارية النوعية، وذلك عن طريق قضاة متخصصين في المج

لنا التجاري، غير أن دور النيابة في هذه المحاكم بقي مبهما لذا حاو

لموضوع من خالل هذه المداخلة التي أتمنى التوفيق فيها تفصيل هذا ا

بشكل من التفصيل 



ال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن

كيلإوأتوب كأستغفرأنتال إإله 

شكرا

على الحضور والمتابعة 

نحمد هللا ونشكره 


