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املستخلص
ػازٍ ٖص ٙايٛضق ١بأْ٘ اغتذاب ١يػٝاغ ١اٱص٬ح ا٫قتصاز ٟاؾسٜس ٠يف ايعطام
اييت مت إط٬قٗا يف ايعكس املاض ،ٞهب إٔ ٜه ٕٛجملًؼ ايسٚي ١ايعطاق ٞغًط ١قطا١ٝ٥
سصط ١ٜعً ٢ايٓعاعات اٱزاضٚ ١ٜا٫قتصاز .١ٜاش ميهٔ جملًؼ ايسٚي َٔ ،١سٝح زٚض ٙنذٗ١
اغتؿاض ٟيًشهٚ ١َٛايدلملإٚ ،زٚض ٙباعتباض ٙأعً ٢قهُ ١إزاض ،١ٜإٔ ٜه ٕٛي٘ زٚض
ضٝ٥ػ ٞيف ؼػني اؿٛنُٚ ١املُاضغات ايتٓع ١ُٝٝا٭خط ٣يًسٚي٫ ١غُٝا تًو املتعًك١
باملٓاظعات اٱزاضٚ ١ٜا٫قتصازَ ١ٜع املػتجُط .ٜٔبٗسف املط ٞقسَٶا يف ٖصا ايتشً،ٌٝ
غٓك ّٛبسضاغ ١اَهاْ ١ٝإٔ ٜطُٔ زٚض فًؼ ايسٚيٖ ١صا عًُ ١ٝتػ ١ٜٛأغطع ٚأقٌ تهًؿ١
يٓعاعات ا٫غتجُاض َكاضْ ّ١بايتشه ِٝايسٚيْ َٔ ٞاسٚ ،١ٝإ ًٜيب ا٫ستٝادات ايتُٓ ١ٜٛيًبًس
َٔ ْاس ١ٝاخط .٣تطنع ٖص ٙايسضاغ ١عً ٢ايططٜك ١اييت ٜتِ بٗا ايتعاٌَ َع اـ٬ؾات
ا٫قتصازٚ ١ٜاٱزاضَ ١ٜع املػتجُط ٜٔسايٝا مبٛدب ايكاْ ٕٛايعطاق ٞسٝح  ٫تٛدس قانِ
إزاض ١ٜشات اختصاص عاّ يف املٓاظعات ا٫قتصازٜٓٚ . .١ٜعط عًٚ ٢د٘ ايتشسٜس يف ايططٜك١

(*) أستمؼ البحث في  *** 0202/4/7قبل لمشذخ في .0202/6/6
(*) received on 7/4/2021 *** accepted for publishing on 6/6/2021.
Doi: 10.33899/alaw.2021.129897.1140
© Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open
access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24

022

-دراسة مقارنة- دور القزاء االداري في السشازعات االقترادية

ٙ تكذلح ٖص،امٝ يف ٖصا ايػ.ح٬ اٱص١اغٝػاِٖ بٗا يف غٜ ٕ أ١يٚض فًؼ ايسٚاييت ميهٔ يس
.١يٚايسٚ ٜٔ بني املػتجُط١يٛ َكب١ٍٜٛ يتػًٛ عسزٶا َٔ اؿ١ضقٛاي
،١ٜزاض٫اٚ ١ٜقتصاز٫ املٓاظعات ا،غتجُاض٫ َٓاظعات ا،ٟ اٱزاض٤ ايكطا:١ٝايهًُات املؿتاس
.ٟٕ املصطْٛ ايكا،ٕٞ ايعطاقْٛ ايكا،ٞ ايعطاق١يٚفًؼ ايس
Abstract
This paper argues that in response to the new
economic reform policy of Iraq launched in the last decade,
the Iraqi Council of State should have exclusive jurisdiction
over administrative and economic disputes. The Council of
State, in terms of its role as advisory division advising the
government and parliament, and its role as the highest
administrative court, could have a major role in improving
governance and other regulatory practices of the state. With
a view of taking this analysis further, it examines to what
extent this role of the Council of State could ensure faster
and less costly settlement process of investment disputes in
comparison to international arbitration on one hand, and to
meet the developmental needs of the country on the other.
This study focuses on the way economic and administrative
disputes with investors are currently dealt with under the
Iraqi law as there are no administrative courts with general
jurisdiction over economic disputes. . It specifically looks at
the way the role of the council of State may contribute to the
reform policy. In this context, this paper suggests a number
of elements for settlement between investors and the state.
Key words: Iraqi Council of State, administrative courts,
economic and investment disputes, investment, Iraq, Egypt.
املقذهـة
طنيٛتٚ ١ٝدٓب٫غتجُاضات ا٫قت اؿاضط َٔ ادٌ دصب اٍٛ يف ايٚ َععِ ايس٢تػع
٠ يف ايكسض٠ثط٪َ ١ٝغتجُاضات َٔ آثاض اهاب٫ اٙ ٖص٢ًذلتب عٜ  ملا،١ٝٓطٛغتجُاضات اي٫ا
ٍاَٛٔ َٔ اٜكسَ٘ املػتجُطٜ ٍ َا٬غتجُاض َٔ خ٬ ي١ؿٍٝ املطٚ يًس١ٝايصٓاعٚ ١ٜقتصاز٫ا
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ٚخدلات ؾٓٚ ١ٝتهًٓٛد ١ٝسسٜج ١مما  ٧ٜٝٗا٫دٛا ٤يْ٬ؿتاح عً ٢ا٫غٛام ايعًُٚ ١ٝظٜاز٠
صازضاتٗا ٚاهاز ؾطص عٌُ ملٛاطٓٗٝا ٚتػٝرل ايٛضع ا٫دتُاعٚ ٞا٫قتصاز.ٟ
ٚتعس ايتؿطٜعات اييت تٓص عًٗٝا قٛاْني ا٫غتجُاض اييت تؿذع عً ٢شيو  َٔٚبٗٓٝا
اغايٝب تػ ١ٜٛاملٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض َٔ ١ٜاِٖ ايطُاْات ٚاَ٫تٝاظات اييت تؿذع
املػتجُطٚ ٕٚعًٚ ٢د٘ اـصٛص املػتجُط ا٫دٓيب يًسخ ٍٛيف َؿطٚعات اقتصاز١ٜ
ٚاغتجُاضٚ ،١ٜؽتًـ اغايٝب ؾض املٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض ١ٜعػب قاْ ٕٛايسٚي١
ٚطبٝعْٛ ١ع ايع٬ق ١اييت تطبط املػتجُط َع ايططف ا٫خط (ؾدص طبٝع ٞاَ ٚعٟٓٛ
(اعتباضٚ ))ٟقس تعسزت ططم تػ ١ٜٛاملٓاظعات ا٫قتصازَ ١ٜجٌ ايتشهٚ ِٝايٛغاطٚ ١ايتٛؾٝل،
إ ٫إ َٛضٛع زضاغتٓا ٖ ٛططٜل سٌ ايٓعاعات ا٫قتصاز ١ٜبايًذ ٤ٛاىل احملانِ ايٛطْٓ ١ٝعطاّ
يًطبٝع ١اـاص ١يًُٓاظعات ا٫قتصاز ،١ٜؾؿ ٞايٛاقع لاح ا٫قتصاز وتاز اىل ضُاْات
قاْٚ ١ْٝٛقطا ١ٝ٥نؿ ١ًٝبتٛؾرل ا َٔ٫ايكاْٚ ْٞٛا٫قتصاز ٟيًُػتجُط ٚوكل ايعساي ١ايػطٜع١
ٚايتٛاظٕ بني اططاف ا٫غتجُاضٚ ،هلص ٙا٫غباب اصبح ٚدٛز قطا ٤اقتصازَ ٟتدصص
سادًَ ١ش ١يؿطض ضطٚضات ايتُٓ.١ٝ
ؽتص قانِ ايبسا ٠٤يف ايكطا ٤ايعاز ٟبايٓعط باملٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
ٚا٫غتجُاض ،١ٜاَا يف ساي ١نإ قٌ ايطعٔ ٖ ٛايكطاض ا٫زاض ٟايصازض َٔ ا٫زاض ٠ايصٜ ٟذلتب
عً ٘ٝاثاض قاْ ١ْٝٛػا ٙايططف ا٫خط َٔٚ ،ثِ وهُٗا ايكاْ ٕٛايعاّ ايصٜ ٟعس ايكطا ٤ا٫زاضٟ
ٖ ٛقاضٗٝا ايطبٝع ٞؾأْٓا ْه ٕٛاَاّ َٓاظع ١اقتصاز ١ٜىتص بٓعطٖا ايكطا ٤ا٫زاض ٟيف
فًؼ ايسٚي ١عً ٢ايطغِ َٔ ايصٝػ ١املايٚ ١ٝايؿٓ ١ٝايػايب ١عًٜٚ ٘ٝؿهٌ ضُاْ ١سكٝكْ ١ٝادع٘
ؿكٛم ا٫ؾطاز ٚسطٜاتِٗ َٔ تعػـ ا٫زاض.٠
أُٖ ١ٝايسضاغ١
تطدع اُٖ ١ٝزضاغٖ ١صا املٛضٛع يف بٝإ ايطقاب ١ايكطا ١ٝ٥عً ٢املٓاظعات
ا٫قتصاز ١ٜاييت تعس ايطُاْ ١ا٫نجط ؾعاي٫ ١ٝسذلاّ َبسأ املؿطٚعٚ ،١ٝشيو بليػا ٤قطاضات
ا٫زاض ٠اـاص ١با٭َٛض ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض ١ٜاييت ٜتططض َٓٗا املػتجُط ٚ ٜٔاؿهِ
بايتعٜٛض َٔ ايططض ايصٜ ٟصٝبِٗ َٔ دطا ٤عٌُ ا٫زاض ٠ا٫قتصاز ٟا ٚا٫غتجُاض ،ٟؾط ّ٬
عٔ اُٖ ١ٝاملٛضٛع ٖٓاى اغباب عًُٚ ١ٝعًُ ١ٝؾاملٓاظعات ا٫قتصاز َٔ ١ٜايٓاس ١ٝايعًُ١ٝ
ؼع ٢باٖتُاّ نبرل بٛصؿٗا َؿتاح ايتُٓٚ ١ٝا٫ص٬ح ا٫قتصاز ٟاؾسٜس ايص ٟتٓٗذ٘ ايسٚي١
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بتشكٝل ايعساي ١ايٓادع ٠يف َٓاظعات ا٫غتجُاض اييت وتاز اىل زضد ١عاي َٔ ١ٝايتدصصَٔٚ ،
ايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝتكس ِٜا٫ضاؾ ١يف ايسضاغات ايكاْْ ١ْٝٛعطاّ ؿساثت٘ ٚاضتباط٘ مبٛضٛع َِٗ
بتشسٜس اؾٗ ١ايكطا ١ٝ٥املدتص ١عٌ ايٓعاعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض ١ٜيف ايكطا ٤ا٫زاض.ٟ
إؾهاي ١ٝايسضاغ١
عً َٔ ٢ايطغِ َٔ ا ١ُٖٝ٫ايهبرل ٠ي٬قتصاز ٚا٫غتجُاض ،إ ٫اْ٘  ٫تٛدس زٚا٥ط اٚ
قانِ يف ايكطا ٤ا٫زاض ٟكتص ١بايٓعط يف املٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض ١ٜيف قإْٛ
فًؼ ايسٚي ١ضقِ ( )65يػٓ 1979 ١املعسٍ ٫ٚ ،تٛدس اسهاّ قآَْ ١ْٝٛعُ ١يتػ١ٜٛ
املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜيف ايكطا ٤ا٫زاض ٟيف فًؼ ايسٚي ١ايعطاق ٞخ٬ؾاّ ملا ٖ ٛعً ٘ٝاؿاٍ
َٔ ايس ٍٚقٌ املكاضْ ١ؾطْػا َٚصطٜٚ ،جرل َٛضٛع ايسضاغ ١اؾهايٝات عسٜس ٠تتُجٌ يف
ا٫داب ١عً ٢ا٫غ ١ً٦ا٫تَ ،١ٝاشا ٜكصس باملٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ؟  ٖٞ َٔٚاؾٗ ١املدتص ١يف
ايٓعط باملٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜيف ايكطا ٤ايعاز ٟبؿ ٤ٞكتصط ٚايكطا ٤ا٫زاضٟ؟  ٌٖٚتٛدس
ٚغا ٌ٥اخط ٣يتػ ١ٜٛاملٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜيف ايعطام غرل ايكطا٤؟
َٓٗر ايسضاغ١
اعتُست ٖص ٙايسضاغ ١اغًٛب املٓٗر ايتشًٚ ًٞٝاملكاضٕ َٔ ،خ ٍ٬ؼًٌٝ
ايٓصٛص ايكاْٚ ١ْٝٛاسهاّ ايكطاٚ ٤اضا ٤ايؿكٗاَٚ ٤كاضْتٗا بايٓعاّ ايؿطْػٚ ٞاملصط،ٟ
ٚغبب اختٝاضْا يٮْعُ ١املصنٛض ٠يٛدٛز ع٬ق ١قاْ ١ْٝٛبني ٖص ٙايسٚ ٍٚايعطام اش تأخص
بٓعاّ ايكطا ٤املعزٚز َٔ دٗٚ ،١٭ْٗا متٝعت عػٔ املعاؾ ١ايتؿطٜعٚ ١ٝايكطا١ٝ٥
يًُٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض ،١ٜؾايٓعاّ ايكاْ ْٞٛاملصط ٟميجٌ ػطبَ ١تطٛض٠
ٚكتًؿْٛ َٔ ١عٗا ٭ْ٘ اْؿا ٤زا٥ط ٠كتص ١يًٓعط يف املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜيف ايكطا٤
ا٫زاض ٟيف فًؼ ايسٚي ١املصط ٟيصا غٓتٓاَٛ ٍٚضٛع ايسضاغَ ١ؿؿٛعاّ بأسهاّ ايكطا٤
ا٫زاض.ٟ
ٖٝهً ١ٝايسضاغ١
يكس تطًبت ايسضاغ ١تكػ ِٝاملٛضٛع اىل َبشجني غبكتُٗا َكسَٚ ،١دا ٤ايبشح
عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 املبشح ا :ٍٚ٫خصص يسضاغَٛ ١ضٛع (َؿٗ ّٛاملٓاظعات ا٫قتصازٚ )١ٜغٓكػِ ٖصا
املبشح اىل َطًبني ْتٓا ٍٚيف املطًب اَ : ٍٚ٫طُ ٕٛاملٓاظعات ا٫قتصاز ،١ٜاَا
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املطًب ايجاْ ٞؾٓتٓاْ : ٍٚطام غًط ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟيف املٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
َٚعاٜاٖا.
 اَا املبشح ايجاْ :ٞخصص يسضاغَٛ ١ضٛع (ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيسٚض ايكطا ٤ا٫زاض ٟيف
املٓاظعات ا٫قتصاز )١ٜسٝح قػِ ٖصا املبشح اىل َطًبٝني ْتٓا ٍٚيف املطًب ا:ٍٚ٫
َس ٣غًط ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟيف ْعط املٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜاملطًب ايجاْ :ٞاغايٝب
تػ ١ٜٛاملٓاظعات ا٫قتصاز.١ٜ
املبحث األول

هفهىم املنازعات االقتصادَة
إٕ َٔ خصا٥ص املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜاْٗا تتُٝع بٛدٛز ايسٚي ١نططف ؾٗٝا
ٚاضتباطٗا باملصاحل اؿ ١ٜٛٝيًسٚيٚ ،١إٔ َا ططأ َٔ َتػرلات اقتصاز ١ٜعً ٢ايػاس ١ايسٚي١ٝ
يف ظٌ غٝاغ ١ا٫ص٬ح ا٫قتصازٚ ٟايتؿطٜع ٞيف ايعطام ،اقتط ٢إ ٜه ٕٛجملًؼ ايسٚي١
زٚض دسٜس ي٬غتذاب ١ملتطًبات اْ٫ؿط ١ا٫قتصازٚ ١ٜمحا ١ٜاَٛ٫اٍ املتساٚيٚ ١زعِ
ا٫قتصاز ايٛطين بتشكٝل ايعساي ١ايٓادع ٠يف املٓاظعات ا٫قتصاز ،١ٜيصا ؾإٔ ٖص ٙاملٓاظعات
ؼتاز اىل اْؿا ٤زا٥ط ٠كتص ١يف قهُ ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟتٓػذِ َع طبٝعتٗاَٗٓٚ ،ا ميهٔ
تػ ١ٜٛاملٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜاييت تكع يف زاخٌ ايسٚي ١بٛاغط ١قطاٜ ٤بت يف ايٓعاع عٔ
ططٜل سهِ قطاٚ ،ٞ٥عً ٢ض ٤ٛشيو غٛف ْتططم اىل ٖصا املبشح َٔ خ ٍ٬تكػ ُ٘ٝاىل
َطًبني عً ٢ايٓش ٛا٫ت: ٞ
املبشح اَ : ٍٚ٫طُ ٕٛاملٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
املبشح ايجاْْ :ٞطام غًط ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟيف املٓاظعات ا٫قتصازَٚ ١ٜعاٜاٖا
املطلب األول

هضوىى املنازعات االقتصادَة
َٔ املباز ٨املتؿل عًٗٝا يف ايسضاغات ايكاْ ١ْٝٛإ ايتعاضٜـ ٖ َٔ ٞاختصاص
ؾكٗا ٤ايكاْٚ ،ٕٛبػبب عسّ ٚدٛز ْص قاْٜ ْٞٛعطف املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜبصٛض٠
صطو ١يف ايتؿطٜعات املٛضٛع ١ٝا ٚا٫دطا ١ٝ٥يف ايعطام املتعًك ١بايكطا ٤ا٫زاض ٟاٚ
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ايعاز َٔ ٕ٫ ،1ٟايٓازض إ ٜٛضز املؿطع تعطٜؿات يف ايٓصٛص ايكاْ ٖٞٚ ١ْٝٛخط ٠ٛسػٓ١
ؼػب يًُؿطع  ٕ٫تعطٜـ املصطًشات ا ٚاملؿاٖ ِٝاَط غرل َطغٛب يكابًٝتٗا يًتػٝرل َٔ
ٚقت اىل اخط اَ٫ط ايصٜ ٟصعب عً ٢املؿطع َٛانب ١ايتطٛض ،يصيو غٓتٓاٖ ٍٚصا املطًب يف
ؾطعني ا ٍٚ٫نصص٘ يبٝإ تعطٜـ املٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜايجاْ ٞنصص٘ ٭ططاف
املٓاظعات ا٫قتصاز.١ٜ
الفرع االول

تعرَف املنازعات االقتصادَة
إ ايبشح عٔ َؿٗ ّٛاملٓاظع ١ا٫قتصاز ١ٜيف اطاضٖا ايكاْٜ ْٞٛتطًب ؼسٜس
املٓاظعات ا٫قتصاز َٔ ١ٜايٓاس ١ٝايًػٚ ١ٜٛايؿكٗ ١ٝعً ٢ايٓش ٛايتاي: ٞ
أ :ّ٫ٚايتعطٜـ ايًػٜ :ٟٛكتط ٞاؿاٍ إ تتططم ملؿٗ ّٛاملٓاظع ١ثِ ْبشح يف املعٓ٢
ايًػ ٟٛي٬قتصازٚ ١ٜنا٫ت:ٞ
1ـ َعٓ ٢املٓاظعْ :١ٳعِاعٳ ا ٟاـصٚ ،١َٛايتٓاظعٴ مبعٓ ٢ايتداصِ ْٚك: ٍٛتٳٓاَظٳعٳ ايكٛٴ ٵّ
اَختٳصٳُٴٛاٚ ،2املٓاظع ١ايكطا : ١ٝ٥خصاّ ٪ٜز ٟاىل قانِ ا ٚؼهٚ ،ِٝنصيو ايتعاضض ٜتِ
بني َٛقؿني يتطاز املصاحلٚ ،3ضز يؿغ ايٓعاع يف ايكطإ ايهط ِٜيف قٛي٘ تعاىل (ؾتٓاظعٛا
اَطِٖ بٚ ِٗٓٝاغطٚا ايٓذٚ 4)٣ٛقٛي٘ تعاىل (ٚإ ايػاع٫ ١ضٜب ؾٗٝا اش ٜتٓاظع ٕٛبِٗٓٝ

اَطِٖ) ،5ؾايٓعاع ٜسٍ عًَ ٢عٓ ٢اؾسٍ ٚاـصٚ ١َٛايصطاع.

( )2قانؾن مجمذ الجولة رقؼ ( )66لدشة 2979السعجل ،قانؾن السخافعات السجنية رقؼ ()88
لدشة  2969السعجل ،قانؾن التشغيؼ القزائي رقؼ ( )262لدشة 2979السعجل ،قانؾن
اصؾل السحاكسات الجدائية رقؼ ( )08لدشة 2972السعجل ،قانؾن االثبات رقؼ ()227

لدشة  2979السعجل ،قانؾن االستثسار رقؼ ( )28لدشة 0226

( )0جسال الجيؽ ابي الفزل دمحم بؽ مكخم ابؽ مشغؾر ،لدان العخب ،ط ،2دار الكتب
العمسية ،لبشان ،0226 ،ص.428

ميخك ،بيخوت ،لبشان ،0229 ،ص.228
( )8لؾئيذ معمؾف ،السشجج في المغةَ ،ك َ
( )4سؾرة طو اآلية (.)60
( )6سؾرة الكيف اآلية (.)02
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ٜٚعطف ايٓعاع اصط٬ساّ  ٖٛ :ايع٬ق ١اييت ؼهِ بني ططؾني ا ٚانجط يعسّ ٚدٛز ايتٛاؾل

بٗٓٝا يف اٖ٫سافٚ ،1بٗصا ايتعطٜـ ٜعٗط إ ايٓعاعات ْٖ ٞتٝذ ١تعاضض املصاحل عٓس اططاف
اططاف ايٓعاع يتبين نٌ ططف َٔ ا٫ططاف اٖساف  ٫تٓػذِ َع اٖساف ايططف ا٫خط.
2ـ َعٓ ٢ا٫قتصاز ١ٜيػ : ١ؾَٗ ٛصسض اقٹتٵصٳسٳ  :ا ٟايَّازخٳاضٳ ٚعٳسّٳ ايَّتبٹص ٵٜطِٜٚ ،ك ّٛاقِتصٹاَ ٴز
ايبٹ٬زٳ عًَّ ٢ايعٸضاعٳ١ٹ :أَ ٟٳعاَٖٹطٴ اْ٫ٵتٳازِ ٚٳايتٛظٜعِ ٚايِاغٳتًِٗاىٹ ٚاَّيتٵصسٜٹطٚ ،2ا٫قتصاز ٖٛ :عًِ
ٜبشح يف ايعٛاٖط اـاص ١باٱْتاز ٚايتٛظٜع ،3ؾُٝا ٜٓصطف َعٓ ٢ايًٝدلاي ١ٝا٫قتصاز ١ٜاىل
ْعط ١ٜاقتصاز ١ٜتتبع غٝاغ ١عسّ ايتسخٌ ٚايػٛم اؿطٚ ،بٗصا ٜتطح عسّ ٚضٛح ايتعطٜـ

ايًػ ٟٛيًُٓاظعات ا٫قتصازٚ ،١ٜيهٔ ميهٔ ايك ٍٛمما تكسّ اْٗا تعين ايٓعاعات اييت تٓؿأ
بني ططؾني ا ٚانجط اسسُٖا ؾدص عاّ عً ٢صسٚض اٚاَط ا ٚقطاضات ازاضْ ١ٜتٝذ ١تطبٝل
ايكٛاْني شات ايطابع ا٫قتصاز ٟت٪ثط عًَ ٢صًش ١ا٫ططاف ا٫غتجُاض ١ٜا٫قتصاز.١ٜ
اَا ايتعطٜـ ايؿكٗ ٞيًُٓاظع ١ا٫قتصازٜ ١ٜط ٣بعض َٔ ؾكٗا ٤ايكاْ َٔ ٕٛايصعب اهاز
تعطٜـ داَع َٚاْع يًُٓاظع ١ا٫قتصاز ،١ٜؾٗصا املؿٗ ّٛيٝؼ ي٘ َعَٓ ٢عني زاخٌ ايٓعاّ
ايكاْٜٚ ،ْٞٛطدع غُٛض َؿٗ ّٛاملٓاظع ١ا٫قتصاز٫ ١ٜضتباطٗا اغاغاّ بايكٛاْني شات ايصً١
با٫قتصاز ا ٚا٫غتجُاض ،يصا تعطض هلا بعض ايؿكٗاْ َٔ ٤اسَ ١ٝؿٗ ّٛا٫غتجُاض ٚبٓا٤
عًٜ ٘ٝعس نٌ ْعاع ْاتر عٔ ٖصا املؿْٗ ٖٛ ّٛعاع اغتجُاض ،ٟيصا سا ٍٚايؿك٘ ايؿطْػ ٞبٝإ
َعٓ ٢ا٫غتجُاض ،ؾعطؾ٘ ايؿكَ٫( ٘ٝدلت) ( ٖٛ( )Lambertؾطا ٤اٚ ٚصٓع َٓتذات آي١ٝ
ٚٚغٝط ،4)١اَا ايؿكٖٓ( ٘ٝط ٟدٝتٛف) ( )Henri Guittovؾعطؾ٘ (ٖ ٛتطٜٛط ٚتُٓ١ٝ

( )2د .حدان ناجي شخيان مشيج القخان في فض الشداعات ،مجمة القمؼ ،العجد الثالث ،كانؾن
الثاني ،0226 ،ص.62

( )0مرجر ابؽ جبخان مدعؾد ،الخائج ،معجؼ لغؾي عرخي ،ط ،7دار العمؼ لمسالييؽ،
بيخوت ،لبشان ،بجون سشة نذخ ،ص.226

( )8جسال الجيؽ ابي الفزل دمحم بؽ مكخم ابؽ مشغؾر ،مرجر سابق ص.228

( )4حفؾف مخاد ،حساية االستثسارات في الجدائخ ،رسالة ماجدتيخ ،الكمية الجولية لمقانؾن
السقارن لمجول الشاطقة بالفخندية ،0227 ،مشذؾر عمى السؾقع االلكتخوني:

https://www.memoireonline.com/03/08/992/m_la-protection-des-investissements-enalgerie0.html
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يٛغا ٌ٥ايطاقات املٗٝأ ،٠ؾا٫غتجُاض ؼػني يف املػتكبٌ َع اتؿام ٚتطش ،1)١ٝاَا ايؿك٘
املصط ٟؾكس عطف ا٫غتجُاض بأْ٘ (تًو ايعًُ ١ٝا٫قتصاز ١ٜاييت تك ّٛبتٛظٝـ ضٚ٩ؽ
اَٛ٫اٍ بٗسف ؾطاَٛ ٤از اْ٫تاز ٚايتذٗٝعاتٚ ،شيو يتشكٝل تطانِ ضأزلاي ٞدسٜس ٚضؾع
ايكسض ٠اْ٫تاد ١ٝا ٚػسٜس ٚتعٜٛض ضأؽ َاٍ قسٚ ،ِٜبايتاي ٞىطز َٔ َؿٗ ّٛا٫غتجُاض
ا٫قتصاز ٟؾطا ٤ا٫ؾطاز يٰ٫ت ٚاملباْٚ ٞضٚ٩ؽ اَٛ٫اٍ املٛدٛز ٠ؾعٚ ّ٬امنا ْٖ ٛكٌ
املًه َٔ ١ٝاؾطاز اىل اخطٖٓٚ ،2)ٜٔاى َٔ عطؾ٘ (ٖ ٛقٝاّ ايؿدص ايطبٝع ٞا ٚاملعٟٓٛ
بايسؾع بأَٛاي٘ ٚخرلات٘ يتٛظٝؿٗا يف اْؿاَ ٤ؿطٚعات تسض عً ٘ٝاضباساّ غٛا ٤نإ ٖصا
املؿطٚع بسٚيت٘ ا ٚزٚي ١اخط 3)٣ؾًِ ٜعطٹ املؿطع املصط ٟتعطٜؿاّ ي٬غتجُاض ٚاعط٢
جملًؼ ايٛظضا ٤اضاؾ ١فا٫ت اخط ٣اشا تطًبت ساد ١ايبًس سػب َا تكتط ٞايعطٚف
ا٫قتصاز.١ٜ
اَا ايؿكٗا ٤يف ايعطام ؾكس غاٜطٚا ايؿك٘ ايؿطْػٚ ٞاملصط ٟيف تعطٜـ ا٫غتجُاض ،ؾكس
عطؾ٘ اسس ايؿكٗا ٤بأْ٘ (اْتكاٍ ضٚ٩ؽ اَٛ٫اٍ ٚايتكٓٝات ايؿٓٚ ١ٝا٫زاض ١ٜا٫دٓب ١ٝاملتطٛض٠
 ٫سساخ تطٛض اقتصازٚ ٟادتُاعٚ ٞازاض ٟيًُػاُٖ ١يف تُٓٚ ١ٝتطٜٛط ايبًس املطٝـ عٔ
ططٜل ايؿطنات ايٛيٝس ٠مبؿاضن ١ضأؽ املاٍ ايٛطين)ٖٓٚ ،4اى َٔ عطؾ٘ (تٛظٝـ املاٍ

بٗسف ؼكٝل ايعا٥س ا ٚايسخٌ ا ٚايطبح)ٚ ،5قس عطف املؿطع ايعطاق ٞا٫غتجُاض يف ايؿكط)5( ٠
َٔ املاز( ٠اٚ٫ىل) َٔ قاْ ٕٛا٫غتجُاض ضقِ ( )13يػٓ 2006 ١بأْ٘ (تٛظٝـ ضأؽ َاٍ يف اٟ
( )2عبج الخزاق بؽ حبيب ،الذخاكة ودورىا في جمب االستثسارات االجشبية ،ورقة عسل قجمت
في السمتقى الؾطشي االول حؾل االقتراد في االلفية الثالثة ،جامعة سعج دحمب،

الجدائخ ،0220 ،ص.7

( )0د .احسج ابؾ اسساعيل ،اصؾل االقتراد ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة،2966 ،
ص.687

( )8ىاني دمحم عبج التؾاب ،دور القاضي االداري في السشازعات االقترادية ،اطخوحة
دكتؾراه ،كمية الحقؾق ،جامعة الدقازيق ،بجون سشة الشذخ ،ص.06

( )4د .حاتؼ فارس الظعان ،االستثسار أىجافو ودوافعو ،كمية االدارة واالقتراد ،جامعة بغجاد،
،0226ص.6
( )6أ .طاىخ حيجر حخدان ،مبادئ االستثسار ،ط ،2دار السدتقبل لمشذخ والتؾزيع ،االردن،
عسان،2997 ،ص.8
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ْؿاط اَ ٚؿطٚع اقتصازٜ ٟسٚض باملٓؿع ١املؿطٚع ١عً ٢ايبًس) ٚمل ٜتططم املؿطع ايعطاقٞ
اىل تعطٜـ املٓاظع ١ا٫قتصازٚ ،١ٜشنط اـص ١َٛيف قاْ ٕٛاملطاؾعات ضقِ ( )83يػٓ١
1969املعسٍ يف املاز( ٠ايجاْٚ َ٘ٓ )١ٝاييت دا ٤ؾٗٝا (طًب ؾدص سك٘ َٔ اخط اَاّ
ايكطا.)٤
ؾاملٓاظعات ايعًُ ٖٞ ١ٝاييت تٓؿأ عٓس اصطساّ َصًش ١اسس ا٫ؾداص مبصًش١
ؾدص طبٝع ٞاَ ٚعٓ ٟٛاخط ٖٚص ٙاملٓاظعات تبسأ ؾٓٝاّ ٚغايباّ َا ٜتعًل مبطايبات َاي١ٝ
بػبب تطبٝل ايكٛاْني شات ايطابع ا٫قتصاز ٟعًٚ ٘ٝىتص ب٘ ايكطا ٤ايعاز ،ٟاَا يف
ساي ١تعاضض َصًش ١شيو ايؿدص ايطبٝع ٞا ٚاملعٓ ٟٛبكطاض ازاض ٟؾٓه ٕٛاَاّ َٓاظع١
اقتصاز ١ٜؽتص بٓعطٖا فًؼ ايسٚيٚ ١اييت تؿصٌ يف املٓاظعات اييت تٓؿأ بني
املػتجُطٚ ٜٔدٗات ا٫زاض ٠باعتباضٖا صاسب ١ا٫ختصاص ا٫ص ٌٝيًؿصٌ يف املٓاظعات
اييت ته ٕٛاؿه ١َٛا ٚاسس٦ٖٝ ٣اتٗا ططؾاّ ؾٗٝا.
ٚمما تكسّ ٜتبني إ ايتؿطٜعات يف ايعطام ٚايس ٍٚاملكاضْ ١مل تٛضز تعطٜؿات هلصا
املصطًح ايكاْ ،ْٞٛيصا ْسع ٛاملؿطع ايعطاق ٞاىل ٚضع تعطٜـ يًُٓاظعات ا٫قتصازٖٚ ١ٜصا
ٜعط ٞايكطا ٤ا٫زاض ٟاؾطأ ٠يف اصساض اسهاَ٘ ايكطا ١ٝ٥اييت تٛؾط اؿُا ١ٜايكاْ.١ْٝٛ
الفرع الثانٍ

اطراف املنازعات االقتصادَة
مما ٫ؾو ؾ ٘ٝإ املٓاظع ١ا٫قتصاز ١ٜشات طبٝع ١خاص ١نْٗٛا َٓاظعٜ ١هتٓؿٗا
ايػُٛض ٚايتعكٝس ،إ ٫اْٗا تتطُٔ اَٛض ؾٓٚ ١ٝتكٓٝات ايتهًٓٛدٝا  ٫لسٖا يف غرلٖا َٔ
املٓاظعات ٚاييت تتطًب تٛاؾط نؿاٚ ٠٤خدل ٠يف ايكاض ٞايصٜٓ ٟعط املٓاظع ١املعطٚض١
اَاَ٘ ،إٕ ٚضع ْعاّ قطا ٞ٥قهِ ٜعٛز بايؿا٥س ٠عً ٢ا٫قتصاز ٚايتُٓ ١ٝايٛطٓ ،١ٝؾطّ٬
عٔ شيو ؾلٕ خصٛص ١ٝاملٓاظع ١ا٫قتصاز ١ٜتٓبع َٔ ٚدٛز ايسٚي ١ا ٚاسس ٖ٦ٝاتٗا
ا٫عتٝاز ١ٜايعاَ ١يف ٖص ٙاملٓاظعات مما ٜطؿ ٞعً ٢ايٓعاع طابعاّ خاصاّ ،اَا ايططف ايجاْٞ
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ؾٗ ٛعاز ّ٠ؾدص طبٝع ٞا ٚؾدص اعتباضٚ ٟطين ا ٚادٓيب ٚا٫خرل عً ٢ايطغِ َٔ قٛت٘ ٫

ٜتُتع بأَٝ ١ٜع ،1٠ؾـاططاف املٓاظع ١ا٫قتصاز ١ٜتتُجٌ با٫ت: ٞ
ا :ّ٫ٚايسٚي ١ا ٚاسس٦ٖٝ ٣اتٗا ايعاَ ١نططف يف ايٓعاع :

ىتًـ زٚض ايسٚي ١سسٜجاّ عٔ َا نإ ٜػُ ٢قسمياّ بايسٚي ١اؿاضغ ،١سٝح بسأت ايسٚي١
تطتاز ايعسٜس َٔ اْ٫ؿط ١اـاصٚ ١تتسخٌ يف كتًـ اجملا٫ت ا٫قتصازٜٚ ،١ٜعس ا٫غتجُاض
ٚاملًهٚ ١ٝايتذاض َٔ ٠اجملا٫ت اييت تسخًت ايسٚي ١ؾٗٝا يتشكٝل تُٓٝتٗا ا٫قتصازٚ ،١ٜايسٚي١
يتٓؿٝص خططٗا ا٫قتصاز ١ٜتدلّ ايعسٜس َٔ ايعكٛز َع ا٫ؾداص ايطبٝعٚ ١ٝاملػتجُطٜٔ
ايٛطٓٝني ا ٚا٫داْب ،اَا بططٜكَ ١باؾط ٠بٛاغط َٔ ١ميجًٗا ضٝ٥ؼ ايسٚي ١ا ٚضٝ٥ؼ ايٛظضا٤
ا ٚاسس ايٛظضا ٤ا ٚبططٜك ١غرل َباؾط ٠تتُجٌ بكٝاّ اسس ٣امل٪غػات ا ٚاهل٦ٝات ايعاَ١
ايتابع ١هلا بلبطاَٗا ،ؾلٕ ٚدٛز ايسٚي ١نططف يف املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜمبؿَٗٗٛا املعطٚف يف
اطاض ايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعاّ ٜطؿ ٞعًٖ ٢ص ٙاملٓاظعات طابعاّ خاصاّ ٜػتًعّ املعاؾ١
املتأْ ١ٝستٜ ٫ ٢ؿكس ايًذ ٤ٛاىل ايكطا ٤ايٛطين ؾاعًٝت٘ يف ٖصا اجملاٍ ٚتٓٗاض ضُاْٖ ١اَ١
َٔ ضُاْات ايتكاض ٖٞٚ ٞغطع ١سػِ املٓاظعات اييت ٜع ٍٛعًٗٝا املػتجُط ايٛطين

ٚا٫دٓيب.2

نُا قس ٜهٖٓ ٕٛاى ططف ثإٍ يف املٓاظعات ِٖ املػتجُط ،ٕٚا ٟؾدص اعتباضٟ
ساصٌ عً ٢دٓػ ١ٝايسٚي ١ا ٚدٓػ ١ٝزٚي ١اخط ٣ا ٚؾدص طبٝعٜ ٞتُتع ظٓػ ١ٝزٚي١
َتعاقس ٠ا ٚدٓػ ١ٝزٚي ١اخط ٣غ٬ف ايسٚي ١ططف ايٓعاع ،ؾكس تك ّٛايسٚي ١ايٛطٓ ١ٝباؽاش
ادطا٤ات اْؿطاز َٔ ١ٜؾأْٗا ايتػبب يف قٝاّ ايٓعاع بٗٓٝا ٚبني ايططف ايجاْٜ ٞتُجٌ يف
ايتعس ٌٜا ٚايتػٝرل ايتؿطٜع ٞيف قٛاْٗٓٝا ٚتؿطٜعاتٗا غٛا ٤عً ٢صعٝس ايتؿطٜعات ايططٜب١ٝ
ا ٚاؾُطن ١ٝا ٚاملتعًك ١با٫غتجُاض ٚاييت َٔ ؾأْٗا إ ت٪ثط يف سكٛم ٖصا ا٫خرلٚ ،تعٜس َٔ
كاٚؾ٘ عٝح تػاِٖ بسٚضٖا يف ظععع ١اغتكطاض املؿطٚع ا٫قتصاز ٟا ٚا٫غتجُاض ٟا ٚيف
( )2احسج حدان مظاوع ،التحكيؼ في العقؾد الجولية لإلنذاءات ،دار الشيزة العخبية ،مرخ،
 ،0227ص.062
( )0عسخ مذيؾر حجيثة الجازي ،التحكيؼ في مشازعات عقؾد االستثسار ،مجمة نقابة ،العجد
( ،)22،9االردن،0220،ص.4
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اؿاي ١ايجاْ ١ٝاغت ٤٬ٝايسٚي ١عً ٢املؿطٚع ا٫قتصاز ٟز ٕٚتعٜٛضٚ ،1ملٛادٖٗ ١صا اـطط
ْص املؿطع ايعطاق ٞعًَ ٢بسأ ايجبات ايتؿطٜع ٞيف املاز َٔ )3/12( ٠قاْ ٕٛا٫غتجُاض.
ثاْٝاّ :املػتجُطٚ ٕٚايعاًَ ٕٛيف امل٪غػات ا٫قتصاز ١ٜنططف يف ايٓعاع:
ايكاعس ٠ايعاَ ١يف ايعطام تعس مجٝع ايعاًَني يف املطاؾل ايعاَ ١ا٫قتصاز َٔ ١ٜاملٛظؿني
ايعَُٝٛني ،ؾِٗ يف َطنع قاْ ْٞٛتٓع ُٞٝؼهُ٘ قٛاعس ايكاْ ٕٛا٫زاضٚ ٟىطع ٕٛ٭سهاّ
قاْ ٕٛاـسَ ١املسْ ١ٝضقِ ( )24يػٓ 1960 ١املعسٍ ٚقاْ ٕٛاْطباط َٛظؿ ٞايسٚي ١ضقِ
( )14يػٓ 1991 ١املعسٍ ٚقاْ ٕٛايتكاعس املٛسس ضقِ ( )27يػٓ 2006 ١املعسٍ ٚغرلٖا َٔ
ايكٛاْني ٚاْ٫عُٚ ١ايتعًُٝات اييت تٓعِ ؾ ٕٚ٪اـسَ ١املسْ ١ٝيف ايعطام ،نُا ىطع ٕٛيف
َٓاظعاتِٗ ٫ختصاص فًؼ ايسٚي.2١
ٚاصسض فًؼ ايسٚي ١يف ايعطام ايعسٜس َٔ ايكطاضات أنس ؾٗٝا اختصاص٘ بايٓعط يف

َٓاظعات ايعاًَني يف املطاؾل ايعاَ ١ا٫قتصاز،3١ٜإ ٫إ ٖص ٙايكاعسٜ ٠طز عًٗٝا اغتجٓا٤
ٜتعًل بايعاًَني يف املطاؾل ايعاَ ١ا٫قتصاز ١ٜاييت تساض بأغًٛب ٞاَ٫تٝاظ ٚايؿطنات
املدتًط ،١اش ٜعس ايعاًَ ٕٛيف ٖص ٙاملطانع يف َطنع تعاقسٚ ٟىطع ٕٛيكٛاعس قاْ ٕٛايعٌُ
ضقِ ( )37يعاّ  2015املعسٍ ٚقٛاعس قاْ ٕٛايتكاعس ٚايطُإ ا٫دتُاع ٞيًعُاٍ ضقِ ()39
يػٓ 1971 ١املعسٍ ٫ٚختصاص قانِ ايعٌُ ا ٚقانِ ايبسا ٠٤اشا مل تٛدس قهُ ١عٌُ.4

( )2د .وسام صبار العاني ،القزاء االداري مبجأ السذخوعية والخقابة القزائية عمى اعسال
االدارة ،كمية القانؾن ،جامعة بغجاد ،ص.266

( )0د .شاب تؾما مشرؾر ،الشغام القانؾني لعسال الجولة ،بحث مشذؾر في مجمة العمؾم
القانؾنية ،كمية القانؾن ،جامعة بغجاد ،العجد االول ،2969 ،ص.200

( )8يشغخ :ق اخرات مجمذ الجولة العخاقي السخقسة ( /6/22انزباط تسييد)0229/
و(/92انزباط تسييد )0229/و ( /7/220انزباط /تسييد ،)0229/ق اخرات وفتاوى
مجمذ شؾرى الجولة لعام  ،0229و ازرة العجل ،بغجاد ،ص847ومابعجىا.

( )4يشغخ :نص السادة (/07اوالً) مؽ قانؾن التقاعج السؾحج رقؼ  07لدشة  0226السعجل
بشاء عمى اقتخاح وزيخ السالية وخالل سشة مؽ=
التي نرت عمى انو (لسجمذ الؾزراء ً
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ٚقس اصسض فًؼ ايسٚي ١ايعسٜس َٔ ايكطاضات يف املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜباعتباض إ اَٛاٍ
املطاؾل ايعاَ ١ا٫قتصاز ١ٜيف ايعطام اَٛاٍ عاََٗٓ ١ا ايكطاض ضقِ ( )2008/88يف 2008/6/5
باغتجٓا ٤بعض ايكطاضات يف املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜباعتباض اَٛاٍ املطاؾل ا٫قتصاز ١ٜاَٛاٍ
عاَ ١ػاض ١ٜاييت تػتػٌ يف اعُاٍ املصاضف ٚايؿطنات ٚاملطاضات ٚاملٛاْ.......٧اخل.
املطلب الثانٍ

نطاق سلطة القضاء االدارٌ يف املنازعات االقتصادَة وهساَاها
تعس ايطقاب ١ايكطا َٔ ١ٝ٥انجط ايٛغا ٌ٥املدصص ١ؿُاَ ١ٜبسأ املؿطٚعٚ ١ٝايسؾاع عٔ
اؿكٛم ٚاؿطٜات ايعاَ َٔ ٖٞٚ ،١ا٫غاغٝات اييت تتطًع ايٗٝا ايس ٍٚاملعاصط ٠يف ضُإ
سكٛم ا٫ؾطاز يف َٛادٗ ١ا٫زاض ٠اييت متتًو غًطٚ ١اغعٚ ١ايٛغا ٌ٥ايهؿ ١ًٝعً ٢تٓؿٝص
ادطا٤اتٗا ٚقطاضاتٗا اػا ٙا٫ؾطازَ ٖٛٚ ،1ا ميجٌ اؿُا ١ٜايكطا ١ٝ٥اييت ٜكسَٗا فًؼ ايسٚي١
مبطاقب ١ايكطاضات ايصازضٚ ٠عسّ كايؿتٗا يًكاْٚ ٕٛملا تكسّ ٜعٗط ايتػا ٍ٩اؾٖٛطٚ ٟاملِٗ
عٔ َس ٣اَهاْ ١ٝايًذ ٤ٛيًكطا ٤ا٫زاض ٟؿٌ املٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ؟ َٚس ٣دس ٣ٚاْاط١
ايكطا ٤ا٫زاض ٟاختصاص ايٓعط يف املٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ؟ عً ٘ٝغٓكػِ ٖصا املطًب اىل
ؾطعني ْتٓا ٍٚيف ايؿطع ا :ٍٚ٫ا٫غاؽ ايكاْ ْٞٛيػًط ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟيف املٓاظعات
ا٫قتصازٚ ،١ٜيف ايجاَْ ٞعاٜا غًط ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟعً ٢املٓاظعات ا٫قتصاز. ١ٜ
الفرع االول

االساش القانىنٍ لسلطة القضاء االدارٌ يف املنازعات االقتصادَة
اختًـ زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يعاّ  2005بؿهٌ دصض ٟعٔ ايسغاترل اييت غبكت٘ ،اش
إ املؿطع ايسغتٛض ٟمل ٜبني ايٓعاّ ا٫قتصاز ٟايصٜ ٟتبٓا ٙايٓعاّ ايػٝاغٚ ٞسا ٍٚاخص

غٝاغ ١ا٫قتصاز اؿط سٝح اتاح يٮؾطاز سط ١ٜمماضغ ١ايٓؿاط ا٫قتصاز ،2ٟاش ْصت
=تاريخ صجور القانؾن شسؾل اي مؾعف مؽ مؾعفي شخكات القظاع السختمط السعيشيؽ

قبل  0228/4/9بأحكام ىحا القانؾن)

( )2د .عبج المظيف نايف ،تخرص القزاء االداري في العخاق بيؽ االطالق والتقييج ،بحث
مشذؾر في مجمة الحقؾق ،السدتشرخية ،العجد  ،82السجمج  ،0227 ،0ص.0

( )0د .حسيج حشؾن خالج ،حقؾق االندان ،ط ،2دار الدشيؾري ،بغجاد ،0228 ،ص.009
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املاز )24( ٠عً ٢اْ٘ (تهؿٌ ايسٚي ١سط ١ٜاْ٫تكاٍ يٮٜس ٟايعاًَٚ ١ايبطا٥ع ٚضٚ٩ؽ اَٛ٫اٍ
ايعطاق ١ٝبني ا٫قايٚ ِٝاحملاؾعاتٜٓٚ ،عِ شيو بكاْْٚ )ٕٛصت املاز َ٘ٓ )25( ٠عً ٢إ
(ايسٚي ١تتبٓ ٢اص٬ح ا٫قتصاز ايعطاقٚ ٞؾل اغؼ اقتصاز ١ٜسسٜجٚ ١مبا ٜطُٔ ا٫غتجُاض
ايهاٌَ يًُٛاضز ٜٚطُٔ تٛظٜع املصازض ٚتؿذٝع ايكطاع اـاص ٚتُٓٝت٘) ٬ْٚسغ بعس
ؼ ٍٛايعطام اىل ايٓعاّ ا٫قتصاز ٟايطأزلايَٚ ٞا ٜتبع شيو َٔ تطٛض يف مجٝع ايٓٛاسٞ
ا٫قتصاز َٔ ١ٜسٝح ايُٓ ٛا٫قتصاز ٟيًسٚيٚ ١ايتطٛض ايصٓاعٚ ٞايتذاضٚ ٟظٜاز ٠املعاَ٬ت
ايتذاض ١ٜغٛا ٤ايساخً ١ٝا ٚاـاضد ،١ٝمما ْتر عٓ٘ ظٜاز ٠نبرل ٠يف املٓاظعات ٚايسعا ٣ٚاييت
تتعًل با٫غتجُاض ٚاملعاَ٬ت املايٚ ١ٝايتذاضَٚ ١ٜا صاسب شيو َٔ ط ٍٛا٫دطا٤ات اَاّ
ايكطا ٤ايعازٚ ٟايتأخط يف ايؿصٌ يف ايكطاٜاٚ ،اييت تتصـ بطبٝع ١خاص ٫ ١تتشٌُ شيو
ايتأخرل يططضٖا ايؿسٜس عً ٢اقتصاز ايسٚيٚ ،١اصبح ايتؿطٜع ٜ ٫ػس ساد ١ايتطٛض
ا٫قتصاز ٟاؿاصٌ َٚا تبع٘ َٔ صسٚض بعض ايكٛاْني ا٫قتصاز ١ٜاهلاََ ١جٌ قإْٛ
ا٫غتجُاض ضقِ (  ) 13يعاّ ٚ 2006قاْ ٕٛمحا ١ٜاملػتًٗو ضقِ ( )1يعاّ ٚ 2010قإْٛ
املًه ١ٝضقِ ( )2يعاّ ٚ2006ايبٓٛى ٚاؾُاضى ٚغرلٖا َٔ ايكٛاْني ا٫قتصاز.١ٜ
مما نإ ي٘ ا٫ثط ايهبرل يف ايتؿهرل بأْؿا ٤قانِ كتص ١يف املٓاظعات ٚايسعا٣ٚ
ا٫قتصاز ١ٜنُا ٖ ٛاؿاٍ يف ايس ٍٚقٌ املكاضَْ ١صط ٚؾطْػا ،إ ٫إ املؿطع ايعطاق ٞمل
ٜسضى شيو ٚاخص بلساي ١تًو املٓاظعات اىل دٗات قطا ١ٝ٥كتًؿَٚ ١تؿعبٚ ١ست ٢عٗسٖا اىل
ؾإ غرل قطا ١ٝ٥مما اثط غًبا عً ٢سػِ املٓاظعات ا٫قتصاز.١ٜ
إٕ ايكاعس ٠ايعاَ ١يف ايتؿطٜع ايعطاق ٞاختصاص ايكطا ٤يف ايٓعط باملٓاظعات ٚخ٬ف

شيو ٜتطًب ْصا قاْْٝٛاّ خاصاّ ،1يهٔ ٜبك ٢ايتػا ٍ٩املططٚح بتشسٜس ْٛع ايكطا٤
املدتص بتػ ١ٜٛاملٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜيف ايعطام ،غٛا ٤انإ ايكطا ٤عازٜاّ اّ ازاضٜاّ؟

( )2يشغخ :السادة ( )09مؽ قانؾن السخافعات الجنية العخاقي رقؼ ( )88لعام  2969السعجل
التي نرت عمى ان (تدخي والية السحاكؼ السجنية عمى جسيع االشخاص الظبيعية

والسعشؾية بسا في ذلػ الحكؾمة وتختص بالفرل في كافة السشازعات إال ما استثشى بشص
خاص).
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اؾٛاب عًٖ ٢صا ايتػا ٖٛ ٍ٩عسّ اختصاص ايكطا ٤ا٫زاض ٟبٓعط املٓاظعات
ا٫قتصازٚ ١ٜاخطع املؿطع ايعطاق ٞاملٓاظعات ا٫قتصاز٫ ١ٜختصاص ايكطا ٤ايعازٟ
ٚلس تدلٜط شيو يف اعتُاز املطاؾل ايعاَ ١ا٫قتصازٚ ١ٜمماضغ ١اْ٫ؿط ١ا٫قتصاز١ٜ
٭غايٝب ايكاْ ٕٛاـاص ٖصا َٔ دٗٚ ،١املاز/7( ٠ثاْٝاّ) َٔ ايتعس ٌٜاـاَؼ َٔ قإْٛ
فًؼ ايسٚي ١ضقِ ( )17يػٓ 2013 ١سسزت اختصاص قهُ ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟيف ايعطام
بايٓعط يف صش ١اٚ٫اَط ٚايكطاضات ا٫زاض ١ٜز ٕٚايٓعط يف املٓاظعات ا٫زاض ١ٜا٫خط ٣نتًو
املتعًك ١بايعكٛز ا٫زاض ١ٜن ٕٛايكطا ٤ا٫زاض ٟبايعطام ٖ ٛقطا ٤ايػاٚ ٤يٝؼ قطا ٤تعٜٛض
َٔ دٗ ١اخط.1٣
ٚيف ٖصا ا٫طاض ؽتص قهُ ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟبايٓعط يف صش ١اٚ٫اَط ٚايكطاضات ا٫زاض١ٜ
ايصازض ٠يف املٓاظعات  :ايػا ٤ا ٚتعس ،ٌٜإ ٫إ قهُ ١ايكطا ٫ ٤تػتطٝع اؿهِ بايتعٜٛض
إ ٫بٓا ٤عً ٢طًب املسع ،ٞؾطٜط ١إ ٜه ٕٛبصؿ ١تبع ١ٝيطًب ا٫يػا َٔٚ ،٤ثِ  ٫ؽتص
قهُ ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟبايٓعط يف طًبات ايتعٜٛض اييت تطؾع بصؿ ١اصًٚ ١ٝتهَٔ ٕٛ

اختصاص ايكطا ٤ايعاز.2ٟ

ٚؽتص قهُ ١قطا ٤املٛظؿني بٓعط املٓاظعات اييت قس تٓؿأ بني املطاؾل ايعاَ١
ا٫قتصازٚ ١ٜبني ايعاًَني ؾٗٝا ايصٜٓ ٜٔطبل عًٚ ِٗٝصـ املٛظـ ايعاّ ،3اَا باقٞ
( )2يشغخ :السادة ( /7ثانياً/د) مؽ التعجيل الخامذ لقانؾن مجمذ الجولة العخاقي رقؼ 27
لدشة  0228السعجل التي تشص عمى انو (تختص محكسة القزاء االداري بالشغخ في
صحة االوامخ والق اخرات االدارية التي ترجر مؽ السؾعفيؽ والييئات في دوائخ الجولة

ن
بشاء عمى طعؽ ذي
والقظاع العام بعج نفاذ ىحا القانؾ التي لؼ يعيؽ مخجع لمظعؽ فيياً ،
مرمحة معمؾمة وحالة ومسكشة ومع ذلػ فالسرمحة السحتسمة تكفي ان كان ىشاك ما
يجعؾ الى التخؾف مؽ الحاق الزخ بحي الذأن).

( )0يشغخ :البشج (ثامشاً/أ) مؽ السادة ( )7مؽ قانؾن التعجيل الخامذ لقانؾن مجمذ الجولة
العخاقي رقؼ ( )28لعام .0227

( )8يشغخ :الفقخة ( )2مؽ السادة ( )69مؽ قانؾن الخجمة السجنية رقؼ  04لدشة 2962
السعجل التي نرت عمى انو (ال تدسع السحاكؼ الجعاوى التي يكيسيا عمى الحكؾمة
السؾعف الحي يجعي بحقؾق نذأت عؽ ىحا القانؾن ،او بسؾجب قانؾن الخجمة السجنية=
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ايعاًَني يف ٖص ٙاملطاؾل ايصٜ ٜٔه ْٕٛٛيف َطنع تعاقس ٟؾلٕ ايكطا ٤ايعاز ٖٛ ٟاملدتص

بٓعط َٓاظعاتِٗٚ ،1قس تعطض املؿطع ايعطاقْ٫ ٞتكازات نجرل ٠عٓس سطَاْ٘ حملهُ ١ايكطا٤
ا٫زاض ١ٜ٫ٚ َٔ ٟايكطا ٤ايهاٌَ ،مما زؾع املؿطع يف اقً ِٝنطزغتإ اىل َٓح قهُ١
ايكطا ٤ا٫زاض ١ٜ٫ٚ ٟايكطا ٤ايهاٌَ مبٛدب املاز/13( ٠خاَػاّ) َٔ قاْ ٕٛفًؼ ايؿٛض٣
ٱقً ِٝنطزغتإ ايعطام ضقِ ( )14يعاّ  2008غٛا ٤ضؾعت طًبات ايتعٜٛض بصٝػ ١اصً ١ٝاّ
تبع.2١ٝ
َٚع شيو ىتص ايكطا ٤ا٫زاض ٟبايٓعط يف املٓاظعات املتعًك ١بأَٛاٍ املطاؾل ايعاَ١
ا٫قتصاز ١ٜاييت تتصـ بأْٗا اَٛاٍ عاَ ١غ٬ف اَٛ٫اٍ اييت تصٓـ ضُٔ اَٛ٫اٍ
اـاص ١سٝح ؽطع ٫ختصاص ايكطا ٤ايعاز ،3ٟنصيو اْؿا ٤قانِ َتؿطقٚ ١اضتباطٗا
ظٗات كتًؿ ١ؽتص بٓعط بعض املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜنُشهُ ١اـسَات املاي ١ٝاييت
اْؿأت بايكاْ ٕٛضقِ ( )56يعاّ  2004اـاص بايبٓو املطنع ٟايعطاقٚ ٞتطتبط بٛظٜط ايعسٍ،
ٚاحملهُ ١ا٫زاض ١ٜاييت اْؿأت بايكاْ ٕٛضقِ ( )87يعاّ  2008اـاص بايعكٛز اؿه١َٝٛ
ايعاَٚ ١تطتبط بٛظاض ٠ايتدطٝطٚ ،قاْ ٕٛضطٜب ١ايسخٌ ضقِ ( )113يعاّ .1982
ٚلس بايٓعاّ ايتؿطٜع ٞايعطاق ٞمجً َٔ ١ايتؿطٜعات اييت ؽطز املٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
عٔ  ١ٜ٫ٚايكطا ٤ا٫زاض َٔ ٟسني اْٗا تعس َٔ صُٖ ِٝصا ايكطا ٤مما ٪ٜثط غًباّ بؿهٌ
نبرل َٚباؾط عً ٢ازاضٖ ٠ص ٙاملٓاظعات ٚآي ١ٝسًٗا َٔ دٗ ١مما ٪ٜز ٟاىل ايتساخٌ يف

=رقؼ ( )66لدشة  2966السعجل ،او اي نغام صادر بسؾجبيا بل يكؾن البت في مثل
ىحه القزايا وما يتفخع مشيا في مجمذ االنزباط العام).

( )2د .سميسان دمحم الظساوي ،الؾجيد في القانؾن االداري ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة،
 ،2996ص.882

( )0يشغخ :السادة ( /28خامداُ) مؽ قانؾن مجمذ شؾرى اقميؼ كخدستان العخاق رقؼ ()24
لعام  0228التي نرت عمى انو (تختص السحكسة االدارية بسا يمي... :خامداً :طمبات
التعؾيض التي تقجميا الييئات واالفخاد بإلغاء الق اخرات االدارية الشيائية).

( )8د .ابخاليؼ عبج العديد شيحا ،اصؾل القانؾن االداري ،مشذأة السعارف ،االسكشجرية،
مرخ ،بجون سشة طبع ،ص.62
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اختصاصات اؾٗات ايكطاٚ ١ٝ٥ايتٓاظع ؾُٝا بٗٓٝا بؿإٔ ايكطاٜا املعطٚض ١عًٗٝا َٔ دٗ١
اخط.٣
اَا يف ؾطْػا اييت تعس َٗس ايس ٍٚاييت تتبع ايٓعاّ اي٬تٝين لس إ املؿطع ْعِ
اختصاص فًؼ ايسٚي ١بايٓعط يف املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜمبٛدب قاْ ٕٛضقِ ( )76يعاّ
 2010املعسٍ 1ايص ٟتطُٔ اْؿا ٤اهل ١٦ٝايعاَ ١يًطقاب ١ايتشٛط )ACP( ١ٝعٔ ططٜل زَر
ايًذٓ ١املصطؾ ١٦ٖٝٚ ١ٝايطقاب ١عً ٢ايتأَني ٚاملتبازٍ (ناَا) ٚؾٓ َٔ ١ؾطنات ايتأَني
ٚؾٓ٪َ ١غػات ا٥٫تُإ ٚؾطنات ا٫غتجُاض (ٖٚ )CECEIص ٙاهلَ ١٦ٝسع َٔ ١َٛقبٌ

بٓو ؾطْػاٖٚ ،2ص ٙاهل ١٦ٝغًط ١ازاضَ ١ٜػتكً ١يتٛؾرل ا٫غتكطاض يًٓعاّ املايٚ ٞمحا١ٜ
ايعُٚ ٤٬ايطقاب ١يًٛضع املايٚ ٞمحا ١ٜساًَٚ ٞثا٥ل ايتاَني ٚا٫عُاٍ املصطؾٚ ١ٝخسَات
ايسؾع ا٫غتجُاضٚ ،١ٜتصسض اغًب ايكطاضات املتعًك ١بايٓؿاط ا٫قتصاز ٟيف ؾطْػاٚ ،مبٛدب
ايؿكط َٔ )16( ٠املاز َٔ )612( ٠ايكاْ ٕٛاع ،ٙ٬ؽطع مجٝع قطاضات اهل ١٦ٝباٱيػا ٤اَاّ
فًؼ ايؿطْػ.ٞ
اَا بايٓػب ١يًُؿطع املصط ٟؾبُٛدب زغتٛض  1971املًػ ٢اْتٗر ايؿهط ا٫قتصازٟ

يًسٚيٚ ،3١٭دٌ ضُإ لاح غٝطط ٠ايؿعب عً ٢ازاضات اْ٫تاز ٚؾكاّ ـط ١ايتُٓ ١ٝاييت
تبٓتٗا ايسٚي ١اصبشت زٚا٥ط فًؼ ايسٚي ١املصط ٟشات اختصاص عاّ ظُٝع املٓاظعات
ا٫زاض ١ٜمبا يف شيو ا٫قتصاز ،١ٜإ ٫إ تهطؽ قطاٜا ا٫غتجُاض اَاّ زٚا٥طٚ ٙاخت٬طٗا
بػرلٖا َٔ ايكطاٜا از ٣اىل ايتؿهرل ٱْؿا ٤زا٥ط ٠ؽتص ٚسسٖا بٓعط املٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
ٚا٫غتجُاضٚ ،١ٜمت اْؿا ٤ا ٍٚزا٥ط ٠ؽتص بتًو املٓاظعات مبٛدب قطاض ضٝ٥ؼ فًؼ
( )2يشغخ :القانؾن رقؼ ( )222لدشة  0228تؼ احالل الييئة العامة لمخقابة التحؾطية

( )ACPالتي تأسدت بالقانؾن رقؼ ( )76لدشة  0222محل لجشة مؤسدات االئتسان
وشخكات االستثسار

https://www.capital.fr/votre-argent/autorite-controle-prudentiel-1359307

( )0القانؾن الشقجي والسالي الفخندي مشذؾر عمى السؾقع االلكتخوني:

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072026/LEGISCTA000006

( )8يشغخ السادة ( )4مؽ دستؾر جسيؾرية مرخ لعام  2972السمغى التي نرت عمى انو
(يقؾم االقتراد السرخي عمى حخية الشذاط االقترادي والعجالة االجتساعية وكفالة
االشكال السختمظة لمسمكية والحفاظ عمى حقؾق العسال).
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ايسٚي ١املصط ٟضقِ ( )244يعاّ ٖٞٚ 2002ايسا٥ط ٠ايجاْ ١ٝعؿط مبشهُ ١ايكطا ٤ا٫زاضٟ
بايكاٖطٚ ،٠اختصت ٚسسٖا ز ٕٚغرلٖا َٔ زٚا٥ط قهُ ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟبايكاٖطٚ ٠ا٫قايِٝ
بٓعط املٓاظعات ا٫قتصاز،1١ٜ
ٜتبني مما تكسّ إ املؿطع ايعطاق ٞغاض َع ْؿؼ اػا ٙاملؿطعني ايؿطْػٞ
ٚاملصط ٟباختصاص ايكطا ٤ا٫زاض ٟبٓعط ايطع ٕٛعً ٢ايكطاضات ا٫زاض ١ٜاييت ؽتص
بايؿ ٕٚ٪ا٫غتجُاضٚ ١ٜا٫قتصاز ،١ٜإ ٫إ زٚض ايكاض ٞيٝؼ طًٝكاّ َٔ ايكٛٝز ا ٚاؿسٚز ،يصا
ْٗٝب باملؿطع ايعطاق ٞاعاز ٠ايٓعط بتٛغٝع اختصاص ٖصا ايكطا ٤يٝبػط ضقابت٘ عً٢
املٓاظعات ا٫زاض ١ٜناؾ ،١باٱضاؾ ١اىل اْؿا ٤قهُ ١كتص ١يًٓعط باملٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
نُا ؾعٌ ْعرل ٙاملؿطع املصط ٟعٓسَا اسػٔ صٓعا بلْؿا ٤زا٥ط ٠كتص ١يًٓعط
باملٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜيف فًؼ ايسٚي ١٭غباب نجرل ٠اُٖٗا ٚضع آي ١ٝخاص ١يًٓعط
باملٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜمما ٜػاِٖ يف ؼكٝل ايعسايٚ ١املػاٚا ٠بني املتكاضني ٚعسّ اطاي١
َس ٠ايتكاض ٕ٫ ٞا٫طاي ١باٱدطا٤ات غٛف ت٪ثط عً ٢ايٓؿاط ا٫قتصازٚ ٟاملاي ٞبايبًس
ٜٚطط باملصًش ١ايعاَٚ ١إ ناْت َٔ اَٛ٫ض املُٗٚ ١اييت تطتب عًٗٝا خػا٥ط ؾازس١
يًٓعاعات.
الفرع الثانٍ

هساَا سلطة القضاء االدارٌ علً املنازعات االقتصادَة
ىتص ايكطا ٤يف ايسٚي ١بٓعط املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜايٓاؾ ١٦عٔ تطبٝل َبسأ غٝاز٠
ايسٚي ١عً ٢ا٫ؾداص ٚاَٛ٫اٍ املٛدٛز ٠عً ٢اقًُٗٝاٚ ،تعس ايطقاب ١ايكطا ١ٝ٥ططٜكاّ ؿٌ
املٓاظعات ا٫زاض ١ٜبعس نجطٚ ٠ظا٥ـ ايسٚيٚ ١ظٗٛض اؿاد ١اىل تٛغٝع غًطات اؿه١َٛ
املعاصط ٠ملٛادٗ ١ايتطٛض ايػطٜع يًشٝا ٠ا٫قتصازَٚ ١ٜا ٜكع َٔ اظَات خاص،١

ٚخصٛص ١ٝبعض ا٫عُاٍ ،2يصا إ اْؿا ٤زٚا٥ط ا ٚقانِ خاص ١يًٓعط باملٓاظعات

( )2يشغخ :قخار رئيذ مجمذ الجولة رقؼ ( )44لعام  ،0220مجمة مجمذ الجولة ،السكتب
الفشي لسجمذ الجولة ،مؤسدة الظؾبجي لمظباعة والشذخ ،0228 ،ص.820

( )0د .عادل حديؽ شبع ،القيؾد الؾاردة عمى اختراص القزاء االداري في العخاق،
اطخوحة دكتؾراه ،كمية القانؾن ،جامعة بغجاد ،0226 ،ص.90
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ا٫قتصاز ١ٜي٘ عس ٠ممٝعات متجٌ اغًٛباّ َُٗاّ ؿٌ املٓاظعات ا٫زاض ١ٜشات ايطبٝع١
ا٫قتصازٚ ١ٜاُٖٗا َا : ًٜٞ
ا :ّ٫ٚغطع ١ادطا٤ات سػِ املٓاظعات شات ايطابع ا٫قتصازٟ
تتصـ ادطا٤ات سػِ املٓاظعات يف اجملاٍ ا٫قتصاز َٔ ٟقبٌ احملانِ ا٫قتصاز١ٜ
بايعساي ١ايٓادعٚ ٠تٛؾط اقص ٢محا ١ٜيًٓؿاط ا٫قتصازٚ ٟتػاعس عً ٢لاح خط ١ايتُٓ١ٝ
نُا ؼكل َٓاخاّ آَاّ ي٬غتجُاض ،سٝح تتُٝع ٖص ٙاحملانِ بٛدٛز ْعاّ ميتاظ بايصنا٤
ٚاعتُاز سً ٍٛغرل تكًٝس ١ٜسٝح ؽتص باختصاص سصط ٟؾاٌَ يًُٓاظعات ٚايسعا٣ٚ
املتعًك ١بايٓؿاط ا٫قتصاز ،ٟمبعٓ ٢اْ٘ اختصاص َتهاٌَ ٜتٓا ٍٚايسعا ٣ٚا ٚاملٓاظع ١يف
مجٝع دٛاْبٗا اشا نإ اختصاص احملهُ ١ناَٚ ،1ّ٬ضُاْاّ يًػطعٚ ١ايتبػٝط ؾلٕ قاضٞ
احملهُ ١ا٫قتصاز ١ٜىتص بايؿصٌ يف املػا ٌ٥املػتعذًٚ ١اصساض اٚ٫اَط يف املػاٌ٥
ايساخً ١يف اختصاص تًو احملهُٚ ١اؿهِ بليػا ٤مجٝع ايكطاضات ا٫زاض ١ٜظُٝع اْٛاعٗا
املتعًك ١ظُٝع ايكٛاْني شات ايصً ١با٫قتصاز ٚا٫غتجُاض ،نُا ىتص ظُٝع املٓاظعات
ا٫زاض ١ٜايٓاؾ ١٦بني ا٫زاضٚ ٠املػتجُط ٜٔعٔ ايكٛاْني اييت تٓعِ َٛاضٝع شات طابع

اقتصازٚ ٟقٛاْني َٓاظعات ا٫غتجُاض.2
ثاْٝاّ :تكَٓ ١ٜٛار ا٫غتجُاض ٚا٫عُاٍ

َٔ اندل ايٓتا٥ر املٓتعط َٔ ٠اْؿا ٤قانِ كتص ١يف املٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
ٚا٫غتجُاض ٖٛ ١ٜؼػني َٓار ا٫قتصاز يًبًس َٔ خ ٍ٬تٗ ١٦ٝفُٛع ١ايعطٚف ٚايػٝاغات
ٚامل٪غػات ا٫قتصازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝاييت ت٪ثط يف ثك ١املػتجُط ٚتسؾع٘ اىل ايتٛد٘
ا٫غتجُاض ٟاىل ايبًس ايص ٟتٛدس ؾْ ٘ٝصٛص قاْ ١ْٝٛتهطؽ ٚتطُٔ قطا٤ٶ كتصاّ

( )2فكخة انذاء السحكسة االقترادية مشذؾر عمى السؾقع االلكتخوني:
https://www.consortiolawfirm.com/ar/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7

( )0يشغخ :قخار محكسة القزاء االداري ،مجمذ الجولة السرخي ،دائخة السشازعات
االقترادية واالستثسار في الجعؾى رقؼ ( )80442لعام 86ق في .0222/0/07
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يتػَٓ ١ٜٛاظعاتِٗ املػتكبًٖٚ ،١ٝصَ ٙػأي ١تعٛز َػتكب ّ٬بايؿا٥س ٠عً ٢اقتصازٖا َٔ
خَ ٍ٬ػاُٖ ١تًو ا٫غتجُاضات يف ايتُٓ ١ٝايٛطٓ ١ٝايؿاًَ.1١

إ َا ٜٓتعط ٙاملتعاٌَ َٔ ٚضا ٤ؾض ايٓعاع اؿؿاظ عً ٢سكٛق٘ ٚاقطاض ايعساي ١ايهاًَ،١
ٚايًذ ٤ٛاىل ايكطاٚ ٤غ ١ًٝيتػَٓ ١ٜٛاظعات ا٫قتصاز ٚا٫غتجُاض ٖ ٛنؿاي ١املػاٚا ٠بني
ا٫ططاف خاص ١يف اؿاي ١اييت ٜجٛض ؾٗٝا ايٓعاع بني املتعاٌَ ا٫قتصاز ٟنؿدص خاص
ٚايسٚي ١اٜ ٚه ٕٛاسس اططاف ايٓعاع َ٪غػات صػرلَٚ ٠تٛغط ،١ؾٗص ٙايٛغ ١ًٝػعً٘ عً٢
قسّ املػاٚاَ ٠ع ايؿطنات ايهدل ،٣اضاؾ ١اىل َبسأ املػاٚا ٠لس َبسأ سكٛم ايسؾاع ،ؾشل
ايسؾاع ٜعس َٔ اِٖ اؿكٛم ا٫غاغ ١ٝيٲْػإ َ ٖٛٚكطض عٓس تػ ١ٜٛاملٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
اَاّ قانِ قطا ١ٝ٥كتص َٔ ١خ ٍ٬متهني املتعاًَني ا٫قتصازٜني َٔ تجبٝت ازعا٤اتِٗ

ٚاؿل يف زلاعِٗ.2

ثايجاّ :تكً ٌٝاملٓاظعات اَاّ احملانِ
إ تعُ ِٝاْؿا ٤قانِ كتص ١يًُٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض ١ٜظُٝع قانِ
ايكطا ٤ا٫زاض ٟباحملاؾعات ا٫خط ٣يف ساي ١اْؿاٗ٥ا عٝح ته ٕٛنٌ زا٥ط ٠كتص ١قًّ ٝا
مبٓاظعاتٗا باٱضاؾ٫ ١ختصاصٗا ايٓٛع ٞباملٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض ١ٜمما ٜكًٌ
ايهِ اهلا َٔ ٌ٥ايكطاٜا اييت تكع عً ٢ناٌٖ نٌ قطا ٠زا٥ط ٠املٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
ٚا٫غتجُاض ١ٜيتشكٝل ْٛع َٔ ايػطع ١يف ايتكاضٚ ٞص ّ٫ٛيًعساي ١ايٓادع ٠اييت ؼتادٗا
َٓاظعات ا٫غتجُاض استٝاداّ ؾسٜساّ ٭ُٖٝتٗا اييت ٜ ٫ػؿٌ عٓٗا اؾُٝع ملا هلا َٔ خاص١ٝ
قس ت٪ثط عً ٢اقتصاز ايسٚي ١تأثرلا َباؾطاّ يف ساي ١ايتأخط يف ايؿصٌ ؾٗٝا ٖٚطٚب
املػتجُط َٔ ٜٔضذ ضٚ٩ؽ اَٛاهلِ يف زٚيٜ ١تأخط ؾٗٝا ؼكٝل ايعساي ١اييت ت٪ز ٟيتعطٌٝ
تُٓ ١ٝاَٛاٍ قس تصٌ اىل املًٝاضات يف بعض ايسعا ٣ٚؿني ايؿصٌ يف َٛضٛعٗا ٚبايتايٞ

( )2اريا هللا دمحم ،الدياسة السالية ودورىا في تفعيل االستثسار ،رسالة ماجدتيخ ،كمية العمؾم
االقترادية ،جامعة الجدائخ ،0222،ص.60
( )0دمحم عاطف البشا ،العقؾد االدارية ،ط ،2دار الفكخ العخبي ،القاىخة ،0229 ،ص.827
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ا٫غطاع يف سًٗا ٚاعاز ٠غطع ١ضدٗا َط ٠اخط ٣يف غٛم ايعٌُ ا٫غتجُاضٚ ٟاغتػ٬هلا ٖ ٛيف

سس شات٘ عاٌَ ٖاّ َٔ عٛاٌَ دصب ا٫غتجُاضات ا٫دٓب ١ٝيًسٚي.1١
املبحث الثانٍ

التنظُن القانىنٍ لذور القضاء االدارٌ يف املنازعات االقتصادَة
ؾٗس ايكطاع ا٫قتصاز ٟيف ايعطام تػرلات نجرل ٠بعس عاّ  2003بعس إ ؽً ٢عٔ
ا٫قتصاز املدطط َطنعٜاّ ٚاػاٖ٘ م ٛايػٛم اؿط ٚاعطا ٤زٚضٍ اندل يًكطاع اـاص يف
اجملاٍ ا٫قتصازٚ ،ٟعٓس ايٓعط اىل قاْ ٕٛفًؼ ايسٚي ١ايعطاق ٞضقِ ( )65يػٓ1979 ١
ٚايكٛاْني اييت صسضت عًَ ٢ساض ا٫عٛاّ ايػابكٜ ١تبني يٓا اْٗا مل تتأثط با٭ْعُ١
ا٫قتصاز ١ٜايػا٥س ٠اثٓا ٤صسٚضٖا ،يف سني لس إ ايكطا ٤ايعاز ٟاْؿأ قانِ ؽتص
ٚسسٖا بٓعط املٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاضٚ ،١ٜنإ يبط ٤ادطا٤ات ايتكاض ٞاندل تأثرل
عً ٢تٛؾرل َٓار ي٬غتجُاض اييت اثطت عً ٢انؿاض امجاي ٞا٫غتجُاض ا٫دٓيب ٚبات َٔ
ايططٚض ٟايتؿهرل بأْؿا ٤قانِ َتدصص ١يف ايكطا ٤ا٫زاضٚ ٟاعاز ٠ايٓعط يف ا٫دطا٤ات
اؿانُ ١يًٓعاّ اـاص باملٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜيطُإ غطع ١ادطا٤ات ايتكاضٚ ٞعسّ
ايتكٝس بايكٛاعس ايعاَ ١اييت  ٫تتؿل َع ايتطٛض َٔ سٝح ايػطعٚ ١ايؿؿاؾٚ ١ٝايعسايٚ ،١عً٢
ض ٤ٛشيو غٛف ْتططم اىل ٖصا املبشح َٔ خ ٍ٬تكػ ُ٘ٝاىل َطًبنيْ ،تٓا ٍٚيف املطًب
اَ :ٍٚ٫س ٣غًط ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟيف ْعط املٓاظعات ا٫قتصازْٚ ١ٜتٓا ٍٚيف املطًب ايجاْ:ٞ
اغايٝب تػ ١ٜٛاملٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
املطلب االول

هذي سلطة القضاء االدارٌ يف نظر املنازعات االقتصادَة
عُست ايتؿطٜعات اىل ٚضع ْعاّ قطا ٞ٥قهِ َٔ خ ٍ٬اْؿا ٤قانِ ا ٚزٚا٥ط
قطا ١ٝ٥يف ايكطا ٤ايعازٚ ٟا٫زاض ٟؽتص يف ْعط املٓاظعات ا٫قتصازٚ ،١ٜقس تبآٜت
اػاٖات ايتؿطٜعات يف ايعطام ٚايس ٍٚقٌ املكاضْْ ١عطاّ يًطبٝع ١اـاص ١يًُٓاظعات
ا٫قتصاز ١ٜاييت تتُٝع غصٛصَ ١ٝػتُس ٠يف ٚدٛز ايسٚي ١نططف ؾٗٝا ٚاضتباطٗا
باملصاحل اؿ ١ٜٛٝيًسٚيٚ ١إٕ َعاؾٖ ١ص ٙاملٓاظعات ؼتاز اىل ٚغ ١ًٝؾعاي ١تٓػذِ َع
( )2ىاني دمحم عبج التؾاب الديج ،مرجر سابق ص.78
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طبٝعتٗا ٚمبا وكل ايتٛاظٕ بني َصاحل اططاؾٗاٚ ،عًٜ ٘ٝهٚ ٕٛدٛز ايسٚي ١ططؾاّ يف ايٓعاع
غبباّ يه ٞىطع ايٓعاع يكطا ٤ازاضَ ٟػتكٌ ؿاد ١ايٓعط يف املٓاظعات ا٫زاض ١ٜاىل خدل٠
خاص ١مبتطًبات ا٫زاضٚٚ ٠غاًٗ٥ا يس ٣ايكطا ٠ايصٜ ٜٔػٓس اي ِٗٝايؿصٌ يف املٓاظعات
ا٫قتصاز ١ٜؽتًـ عٔ تًو املٛدٛز ٠يف اؾٗات ايكطا ١ٝ٥ا٫خط ،٣يصا غٓتٓا ٍٚيف ٖصا
املطًب اختصاص ايكطا ٤ايعازٚ ٟا٫زاض ٟيف ْعط املٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜعً ٢شيو
غٓكػِ ٖصا املطًب اىل ايؿطعني اٯتٝني :
الفرع االول

والَة القضاء العادٌ يف نظر املنازعات االقتصادَة
إ ايٓعاّ ايكطا ٞ٥ايعطاقَٓ ٞعِ بكاْ ٕٛايتٓع ِٝايكطا ٞ٥ضقِ ( )160يػٓ1979 ١
املعسٍٚ ،ايكطا ٤يف ايعطام ٜهٜ٫ٚ َٔ ٕٛات قطا ١ٝ٥يف احملانِ ايتاي: ١ٝ
ا :٫ٚقهُ ١ايتُٝٝع ٖٞٚ :اهل ١٦ٝايكطا ١ٝ٥ايعًٝا اييت متاضؽ ايطقاب ١عً ٢مجٝع احملانِ
ٚؽتص بايٓعط يف ايطع ٕٛايتُٝٝع ١ٜاملكسَ ١عً ٢ا٫سهاّ ٚايكطاضات ايصازض َٔ ٠قانِ
ا٫غتٓ٦اف ا َٔٚقانِ ايبسا ٠٤اييت ؽطز عٔ اختصاص قهُ ١ا٫غتٓ٦اف بصؿتٗا
ايتُٝٝع ١ٜا ٚقانِ ا٫سٛاٍ ايؿدصٚ ١ٝنصيو تسقٝل ا٫سهاّ اييت ؽطع ٚدٛباّ يًتٛقٝؿات
ايتُٝٝع ١ٜغٛا ٤بايطعٔ بٗا َٔ ش ٟٚايع٬ق ١اّ مل ٜطعٔ ٚشيو يف اجملايني املسْٚ ٞاؾعا،ٞ٥
ٚتعس قهُ ١تسقٝل ٚضقاب ١هلا اؿل يف إ تؿصٌ يف ايسع ٣ٛاشا ٚدستٗا صاؿ ١يًؿصٌ بعس
ْكض اؿهِ اغتٓازاّ اىل املاز َٔ )214( ٠قاْ ٕٛاملطاؾعات املسْ.1١ٝ

ثاْٝاّ :قانِ ا٫غتٓ٦اف ٖٞٚ :اهل ١٦ٝايكطا ١ٝ٥ايعًٝا يف املٓطك ١اييت تتٛادس ؾٗٝاٚ ،قػِ
ايعطام اىل اضبع ١عؿط َٓطك ١اغتٓ٦اؾٚ ١ٝؽتص بايٓعط يف ايطعٔ اغتٓ٦اؾاّ يف ا٫سهاّ

( )2يشغخ :السادة ( )028و( )024مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ ( )88لعام
 2969السعجل.
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ايصازض َٔ ٠قهُ ١ايبسا ٠٤بسضد ١اٚىل يف ايسعا ٣ٚاييت تعٜس قُٝتٗا عً ًَٕٛٝ ٢زٜٓاضٚ ،يف

ا٫سهاّ ايصازض ٠باٱؾ٬ؽ ٚتصؿ ١ٝايؿطنات  ٖٞٚبصيو تعس قهُ ١تكاضٍ بسضد ١ثاْ.1١ٝ

ثايجاّ :قهُ ١ايبسا ٖٞٚ :٠٤قانِ ا ٍٚزضد َٔ ١زضدات ايتكاضٚ ٞؽتص باؿهِ يف
املٓاظعات املسْٚ ١ٝايتذاضٚ ١ٜطًبات ايتشه ٖٞٚ ،ِٝصاسب ١ا٫ختصاص ايٓٛعٚ ٞايكُٞٝ
ايعاّ يف املػا ٌ٥املسْٚ ١ٝايتذاض ٖٞٚ ،١ٜايكطا ٤املدتص يف ْعط املٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
ٚا٫غتجُاض ١ٜيف ايكطا ٤ايعازٚ ٟتٓعط ايسعا ٣ٚاييت ٜه ٕٛاسس اططاؾٗا ٚطٓٝاّ ا ٚادٓبٝاّ

2

ضابعاّ :قانِ املٛاز املسْ ٖٞٚ :١ٝاحملانِ املدتص ١يف ايٓعط بايكطاٜا املتعًك ١با٭سٛاٍ
ايؿدص ١ٝيػرل املػًُني ا ٚا٫داْب يف ايعطام نايعٚاز ٚايط٬م ٖٞٚ ،تطبل قاْ ٕٛا٫سٛاٍ
ايؿدص ١ٝاملطقِ ( )188يػٓ ،1959 ١نُا هلا اؿل بايٓعط يف ايطًبات املػتعذً ١اييت
ىؿ ٢عًٗٝا ؾٛات اٚ٫إ

3

خاَػاّ :قانِ ا٫سٛاٍ ايؿدص : ١ٝتؿهٌ قهُ ١ا ٚانجط يف نٌ َهإ ؾ ٘ٝقهُ ١بسا٠٤
ٚتٓعط يف قطاٜا ايعٚاز ٚايط٬م ٚاملرلاخ ٚتطبل قاْ ٕٛا٫سٛاٍ ايؿدص ١ٝاملصنٛض اع،ٙ٬
اَا عٔ ايكطاضات اييت تصسضٖا ؾٗ ٞبسضد ١اخرل ٠قابً ١يًطعٔ اَاّ قهُ ١ايتُٝٝع.4

غازغاّ :قانِ ايعٌُ ْ :ص قاْ ٕٛايعٌُ 5عً ٢تؿه ٌٝقهُ ١عٌُ ا ٚانجط يف نٌ قاؾع١
ٜٓٚاط اختصاصٗا مبشهُ ١ايبسا ٠٤يف ساٍ عسّ تؿهًٗٝا ٚؽتص بايٓعط يف ايسعا٣ٚ
ٚايكطاٜا شات صً ١بكاْ ٕٛايعٌُ ٚقاْ ٕٛايتكاعس ٚايطُإ ا٫دتُاع ٞيًعُاٍ.

( )2يشغخ :السادة ( )286مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ ( )88لعام 2969
السعجل.

( )0يشغخ :السادة ( )82مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ ( )88لعام  2969السعجل.

( )8يشغخ :السادة ( )80و( )84مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ ( )88لعام 2969
السعجل.

( )4يشغخ :السادة ( )822مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ ( )88لعام 2969
السعجل.

( )6يشغخ السادة ( )267مؽ قانؾن العسل العخاقي رقؼ  87لعام.0226
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غابعاُ :قانِ اؾٓاٜات  َٔ ٖٞٚ :احملانِ اؾعا ١ٝ٥اييت تتؿهٌ يف َطانع احملاؾعات
ٚؽتص بايٓعط يف دطا ِ٥اؾٓاٜات اييت ؼاٍ عًٗٝا َٔ قانِ ايتشكٝل ا َٔ ٚقانِ اؾٓح
ٚته ٕٛاسهاَٗا قابً ١يًطعٔ ؾكط بططٜك ١ايتُٝٝع اَاّ قهُ ١ايتُٝٝع يف بػساز.
ثآَاّ :قانِ اؾٓح ٚ :تهٖٓ ٕٛاى قهُ ١دٓح يف نٌ َهإ ؾ ٘ٝقهُ ١بساٚ ٠٤ؽتص
بايٓعط يف دطا ِ٥اؾٓح ٚاملدايؿات اييت تصٌ عكٛبتٗا ٭قٌ َٔ مخؼ غٓٛات ،إ اؿهِ
ايصازض ؾٗٝا ٜه ٕٛبسضد ١اخرل ٠قابٌ يًطعٔ بططٜك ١ايتُٝٝع اَاّ قانِ ا٫غتٓ٦اف
بصؿتٗا ايتُٝٝع.1١ٜ
تاغعاّ :قانِ ا٫سساخٚ :ؽتص بايٓعط باؾطا ِ٥املتِٗ باضتهابٗا ا٫سساخ ز ٕٚغٔ ()18
عاَاّ ٖٞٚ ،قهَُٛ ١ضٛع ٚقطاضاتٗا قابً ١يًطعٔ اَاّ قهُ ١ا٫سساخ بصؿتٗا قهُ١

َٛضٛع ٜٚبًؼ عسزٖا ( )17قهُ.2١

عاؾطاّ :احملانِ اؾُطنٚ :١ٝؽتص بايٓعط بايسعا ٣ٚاملتعًك ١بايكطاٜا اؾُطنٚ ١ٝا٫سهاّ
ايصازض ٠ؾٗٝا ته ٕٛبسضد ١اخرل ٠قابً ١يًطعٔ اَاّ اهل ١٦ٝايتُٝٝع ١ٜاملؿهً ١مبٛدب قإْٛ

اؾُاضى. 3

اؿاز ٟعؿط :قانِ ايتشكٝل :تٛدس قانِ ؼكٝل آُٜا ٚدست قانِ بساٚ ٠٤هلا ايتشكٝل
بهاؾ ١اؾطا ِ٥املعطٚض ١اَاَٗا

4

ٖٓٚا ْططح ايتػا ٍ٩يف َا ىص َٛضٛع زضاغتٓا َس ١ٜ٫ٚ ٣ايكطا ٤ايعطاقٞ
باملٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض١ٜ؟ ٚاؾٛاب عًٖ ٢صا ايتػا ٍ٩عٓس ا٫ط٬ع عً ٢اِٖ
ايكٛاْني اييت هلا ع٬ق ١باملٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض ١ٜبايعطام ؾٓذس  ١ٜ٫ٚايكطا٤
ايعاز ٟتتذً ٢بٛضٛح باختصاصٗا بهٌ املٓاظعات اييت تٓؿأ بني ا٫ؾداص املتعاًَني
َع بعطِٗ ايبعض ٚؾل تًو ايكٛاْني ٚنصا اختصاصٗا بٓعط اؾطاٚ ِ٥اْ٫تٗانات اييت
( )2يشغخ :السادة ( )09مؽ قانؾن التشغيؼ القزائي رقؼ ( )262لعام  2979السعجل.
( )0يشغخ :السادة ( )8مؽ قانؾن رعاية االحجاث رقؼ ( )76لعام  2988السعجل.

( )8يشغخ :السادة ( )046و ( )062مؽ قانؾن الجسارك العخاقي رقؼ ( )08لعام .2984
( )4يشغخ :السادة ( )86مؽ قانؾن التشغيؼ القزائي رقؼ ( )262لعام  2979السعجل.
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ٜطتهبٗا ا٫ؾداص املطبل عً ِٗٝتًو ايكٛاْني ٚتٛقٝع ايعكٛبات املٓصٛص عًٗٝا يف شات
ايكٛاْني.
ؾُج ّ٬لس إ املاز ٠ضقِ ( َٔ )27قاْ ٕٛا٫غتجُاض ايعطاق ٞضقِ ( )13يعاّ 2006
تٓص عً ٢اْ٘ (إ املٓاظعات ايٓاؾ ١٦بني اططاف ا٫غتجُاض ؽطع ٭سهاّ ايكاْ ٕٛايعطاقٞ
َا مل ٜتؿكٛا خ٬ف شيو) ٚيػطض تؿذٝع دصب املػتجُط ٜٔا٫داْب يًعٌُ يف ايعطام از٣

اغتشساخ قطا ٤ػاض ٟمتجٌ يف قانِ ايبساَ ،1٠٤تدصص عٔ ايكطا ٤املسْ ٞيًٓعط يف
املٓاظعات شات ايعٓصط ا٫دٓيب يًٓعط بايكطاٜا ايتذاض ١ٜنلغٗاّ يف ؼكٝل ايتُٓ١ٝ
ا٫قتصاز ١ٜيًبًس مبٛدب بٝإ فًؼ ايكطا ٤ا٫عً ٢يف .2010/11/1
نُا ْص قاْ ٕٛبطا ٠٤ا٫خذلاع ٚقاْ ٕٛاملطبٛعات ٚقاْ ٕٛمحا ١ٜسكٛم امل٪يـ ضقِ
( )3يػٓ1971 ١يف املاز َ٘ٓ )46( ٠عً ٢اْ٘ (يًُشهُ ١بٓا ٤عً ٢طًب صشٝح َٔ َايو سل
امل٪يـ اٚ َٔ ٚضثت٘ ا َٔ ٚىًؿ ْ٘ٛإ تصسض اَطاّ قطاٝ٥اّ ؾُٝا ٜتعًل بأٟ
تعسٺ........ايص ٟمت ايتعس ٟعً٬ْٚ )٘ٝسغ إ املؿطع ايعطاق ٞمل ٜؿط اىل احملهُ ١املدتص١
ٚعً ٘ٝميهٓٓا ايطدٛع اىل قاْ ٕٛاملطاؾعات املسْ ١ٝايعطاق ،ٞسٝح اؾاضت اىل اختصاص
قهُ ١ايبسا ٠٤بايٓعط يف اَٛ٫ض املتعًك ١اييت ىؿ َٔ ٢ؾٛات ايٛقت بؿطط عسّ املػاؽ
بأصٌ اؿل.2
نُا اػ٘ املؿطع يف ؾطْػا صٛب اختصاص ايكطا ٤ايعاز ٟاَ ٚا ٜػُ ٢يف ؾطْػا
باحملانِ ايكطا ١ٝ٥يف ايكطا ٤ايعازٚ ٟأْاط ب٘ ايٓعط يف املٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜايصٜ ٟتُجٌ
يف ايكطا ٤املسْٚ ٞايكطا ٤اؾٓا ،ٞ٥ؾٓذس  ١ٜ٫ٚايكطا ٤ايعاز ٟتتذً ٢بٛضٛح
باختصاصٗا بهٌ اؾطاٚ ،ِ٥اْ٫تٗانات ٚعكٛباتٗا املٓصٛص عًٗٝا يف تًو ايكٛاْني ٚاييت
( )2يشغخ :بيان رئيذ مجمذ القزاء االعمى رقؼ (/286ق/أ ) في  0222/22/2السشذؾر
في جخيجة الؾقائع العخاقية بالعجد ( )4269في  ،0222/22/09استشاداً الى احكام السادة
( )00مؽ قانؾن التشغيؼ القزائي رقؼ ( )262لدشة  2979السعجل التي نرت عمى
صالحية رئيذ مجمذ القزاء في تذكيل محكسة بجاءة لمشغخ في نؾع واحج او اكثخ مؽ
الجعاوى.

( )0يشغخ :السادة ( )2/24مؽ قانؾن السخافعات السجنية العخاقي رقؼ  88لعام  2969السعجل.
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تٓؿأ بػبب تطبٝل تًو ايكٛاْني باٱضاؾ ١اىل املٓاظعات اييت تٓؿأ بني ايتذاض بعطِٗ َع
ايبعض ٚمجٝع املٓاظعات املسْ ١ٝايٓاؾ ١٦عٓس املعاَ٬ت ايتذاضٚ ١ٜاملصنٛض ٠بايكإْٛ
ايتذاض ٟايؿطْػ.1ٞ
اَا املؿطع املصط ٟيعٌ َٔ املٓاغب إ ْبني اْ٘ اسػٔ صٓعاّ عٓسَا اْؿأ احملانِ
ا٫قتصاز ٖٞٚ ١ٜقانِ َتدصصْٛ ١عٝاّ َٚهاْٝاّ باملٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜبايكاْ ٕٛضقِ
( )120يعاّ  2008ؾتدتص باؾطا ِ٥ا٫قتصاز ١ٜاؾٓاٚ ١ٝ٥اييت ْصت عًٗٝا املازَٔ )4( ٠
ايكاْ ٕٛاع ٙ٬عً ٢اختصاص احملانِ ا٫قتصاز ١ٜبايؿصٌ يف اؾٓح ايٓاؾ ١٦عٔ تطبٝل
فُٛع ١قسز َٔ ٠ايكٛاْني ا٫قتصازَٚ ١ٜا عساٖا َٔ دٓح ْاؾ ١٦عٔ تطبٝل قٛاْني اخط٣
تعٌ َٔ اختصاص قانِ اؾٓح ا٫خط.2٣
نُا شنطت املاز َٔ )5( ٠ايكاْ ٕٛاع ٙ٬اختصاص احملانِ ا٫قتصاز ١ٜبايؿصٌ يف
اؾٓاٜات ايٓاؾ ١٦عٔ تطبٝل فُٛع ١قسز َٔ ٠ايكٛاْني ا٫قتصازَٚ ١ٜا عساٖا َٔ دٓاٜات

ْاؾ ١٦عٔ قٛاْني اخط ٣تعٌ َٔ اختصاص قانِ اؾٓاٜات ا٫خط ،3٣نُا ؽتص
باملٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜاملسْ ١ٝايٓاؾ ١٦عٔ تطبٝل فُٛع َٔ ١ايكٛاْني ٚاييت تٓؿأ بني
( )2السؾقع الخسسي لشرؾص القؾانيؽ الفخندية:
https://www.capital.fr/votre-argent/autorite-controle-prudentiel-1359307

( )0يشغخ :السادة ( )4مؽ قانؾن السحاكؼ االقترادية رقؼ  202لعام  0228التي نرت

عمى انو (تختص الجوائخ االبتجائية واالستئشافية بالسحاكؼ االقترادية ،دون غيخىا ،نؾعياً
ومكانيا بشغخ الجعاوى الجشائية الشاشئة عؽ الجخائؼ السشرؾص عمييا في القؾانيؽ االتية:

2ـ قانؾن العقؾبات في جخائؼ التفالذ27.....ـ قانؾن تشغيؼ التؾقيع االلكتخوني وانذاء
ىيئة تشسية صشاعية تكشؾلؾجيا السعمؾمات).

( )8يشغخ :السادة ( )6مؽ قانؾن السحاكؼ االقترادية رقؼ ( )202لعام  0228التي نرت
عمى انو (تختص الجوائخ االبتجائية بالسحاكؼ االقترادية بشغخ قزايا الجشح السشرؾص
عمييا في القؾانيؽ السذار الييا في السادة ( )4ويكؾن استئشافيا امام الجوائخ االستئشافية

بالسحاكؼ االقترادية عمى ان تدخي عمى الظعؾن في االحكام الرادرة مؽ الجوائخ

االبتجائية بالسحاكؼ االقترادية في مؾاد الجشح والسخالفات ...وتختص الجوائخ االستئشافية
بالسحاكؼ االقترادية بالشغخ ابتجاء في قزايا الجشايات السشرؾص عمييا في السادة
الدابعة).
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24

دور القزاء االداري في السشازعات االقترادية -دراسة مقارنة-

002

املػتجُط ٜٔبعطِٗ ايبعض  ٫ٚته ٕٛا٫زاض ٠ططؾاّٚ ،إ ٫ناْت َٓاظعات ازاض 1١ٜاؾًُ١
َهطض٠
الفرع الثانٍ

والَة القضاء االدارٌ يف نظر املنازعات االقتصادَة
شنطْا ؾُٝا غبل إ املٓاظعات ا٫زاض ٖٞ ١ٜاملٓاظعات اييت تٓؿأ بني ا٫ؾطاز ٚبني
ا٫زاضْ ٠تٝذ ١مماضغٚ ١ظٝؿتٗا باعتباضٖا غًط ١عاَٚ ،١تكع  ١ٜ٫ٚتًو املٓاظعات ؼت ١ٜ٫ٚ
ايكطا ٤ا٫زاضٚ ،ٟبعس صسٚض قاْ ٕٛفًؼ ايسٚي ١ايعطاق ٞضقِ ( )65يػٓ 1979 ١املعسٍ
ٜتطح إ املؿطع ايعطاق ٞمل ٜؿأ إ ٜك ِٝقطاٜ ٤ه ٕٛصاسب ا٫ختصاص ايؿاٌَ يف
املٓاظعات ا٫زاضٚ ،١ٜامنا اضاز ا٫خص با٭غًٛب اؿصط ٟيف بٝإ اختصاص احملانِ ا٫زاض١ٜ
ٖٚصا َا ٚضز باملاز/7( ٠ثاْٝاّ/ز) عً( ٢إ ؽتص قهُ ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟبايٓعط يف صش١
اٚ٫اَط ا٫زاض ١ٜاييت تصسض َٔ املٛظؿني ٚاهل٦ٝات يف زٚا٥ط ايسٚيٚ ١ايكطاع ايعاّ بعس ْؿاش
ٖصا ايكاْ ٕٛاييت مل ٜعني َطدع يًطعٔ ؾٗٝا بٓا٤ٶ عً ٢طعٔ َٔ شَ ٟصًشَ ١عًٚ ١َٛساي١
ممهَٓٚ ،١ع شيو ؾاملصًش ١احملتًُ ١تهؿ ٞإ نإ ٖٓاى َا ٜسع ٛاىل ايتدٛف َٔ اؿام
ايططض بص ٟٚايؿإٔ) ٜٚعٗط ايٓص إ اختصاص ايكطا ٤ا٫زاض ٟميتس يٝؿٌُ بايٓعط يف
صش ١اٚ٫اَط ٚايكطاضات ايصازض ٫ٚ ٠تػتطٝع اؿهِ بايتعٜٛض إ ٫بٓا ٤عً ٢طًب املسعٞ
ؾطط إ ٜه ٕٛطًب ايتعٜٛض قس ضؾع اىل ٖص ٙاحملهُ ١بصٝػ ١تبع ١ٝيطًب ا٫يػا ،٤نٕٛ
ايكطا ٤ا٫زاض ٟيف ايعطام ٖ ٛقطا ٤ايػا ٤يٝؼ قطا ٤تعٜٛضٜٚ ،تطح َٔ ايٓص ايػابل
إ مجٝع ايعكٛز ا٫زاض ٫ ١ٜؽطع ٫ختصاص ايكطا ٤ا٫زاضٜ٫ٚ ٕ٫ ٟت٘ يٝػت ١ٜ٫ٚ

( )2يشغخ :السادة ( )6مؽ قانؾن السحاكؼ االقترادية رقؼ ( )202لعام  0228التي نرت
عمى انو (فيسا عجا السشازعات والجعاوى التي يختص بيا مجمذ الجولة تختص الجوائخ

االبتجائية بالسحاكؼ االقترادية دون غيخىا بشغخ السشازعات والجعاوى2..ـ قانؾن الذخكات
العاممة في مجال تمقي االمؾال الستثسارىا.)...
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ايكطا ٤ايهاٌَ ،1باغتجٓاَ ٤ا ٜتؿطع عٔ ايعكٛز ا٫زاض ١ٜيف صٛض ٠قطاض ازاضٚ ٟاييت تعس
قابً ١يْ٬ؿصاٍ عٔ ايعكس ؾكاصط عً ٢قطا ٤ا٫يػاٚ ٤ايتعٜٛض تبعاّ يًطًب ا٫صً.2ٞ

ٜٚعس ٖصا ايٓص َٓتكساّ َٔ سٝح سل ايطاعٔ يف ا٫يتذا ٤يًكطا ٤اش ٜؿطض عً ٘ٝعٓس
ضغبت٘ يف ضؾع زع ٣ٛايتعٜٛض عٔ ايططض ا٫زاض ٟغرل املؿطٚع إ ٜطؾع زع ٣ٛا٫يػأَٚ ،٤
ثِ هب تعس ٌٜايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛعٝح ٜتٝح ي٘ ضؾع زع ٣ٛايتعٜٛض بصؿ ١اصً ١ٝاٟ
َػتكً ١عٔ زع ٣ٛا٫يػا.٤
ٚمياضؽ ايكاض ٞزٚضاّ ٚاغعاّ يف محاَ ١ٜبسأ املؿطٚع ،١ٝإ ٫إ املؿطع يػبب ا ٚٯخط
ٜك ّٛبلخطاز بعض املٓاظعات ا٫زاضْ َٔ ١ٜطام ضقاب ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟمبٛدب ْصٛص
تؿطٜعَ ١ٝاْعٚ ١اغٓازٖا اىل دٗ ١قطا ١ٝ٥خاص ١ا ٚايكطا ٤ايعاز ٟا ٚؾإ ٖ ١٦ٝؾب١

قطا ١ٝ٥ا ٚؾإ ا ٚفايؼ ازاض ،3١ٜاَ٫ط ايص٪ٜ ٟز ٟاىل املصازض ٠ا ٚاْ٫تكاص َٔ سل
ايتكاض ٞايصٜ ٟعس َٔ اؿكٛم ايطبٝع ١ٝايًصٝك ١باٱْػإ ٚايص ٟانست عً ٘ٝايسغاترل

ٚاملٛاثٝل ايسٚيٚ ،4١ٝلس مبطايع ١اِٖ ايكٛاْني اييت هلا ع٬ق ١بتٓع ِٝا٫غتجُاض تعس تًو
اي ١ٜ٫ٛقً ١ًٝاَ ٚعس ١َٚؾعً ٢غب ٌٝاملجاٍ:
أ: ّ٫ٚقاْ ٕٛا٫غتجُاض :صسٚض قاْ ٕٛا٫غتجُاض ضقِ ( )13يعاّ ْٚ 2006ص يف َازت٘ ضقِ
( )27عً ٢اْ٘ (3..ـــ اشا تطتب عٔ ْعاع بني ايؿطنا ٤ا ٚبني َايو املؿطٚع ا ٚايػرل يف
َؿطٚع ىطع ٭سهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛتٛقـ ايعٌُ ملس ٠تعٜس عٔ ث٬ث ١اؾٗط هٛظ يًٗ١٦ٝ
غشب ايذلخٝص ٚايطًب اىل َايه ٞاملؿطٚع تػ ١ٜٛاَط ٙخَ ٍ٬س ٫ ٠تتذاٚظ ث٬ث ١اؾٗط،
( )2د .ده شتي صجيق دمحم ،القزاء االداري وتشازع اختراصو مع القزاء االداري ،ط،2
السخكد القؾمي ،لإلصجارات القانؾنية ،القاىخة ،0226 ،ص.87

( )0يشغخ :البشج (د /ثانياً) مؽ السادة (سابعاً) مؽ قانؾن مجمذ الجولة العخاقي رقؼ ()66
 2979السعجل.

( )8يشغخ :الفقخة (رابعاً) مؽ السادة ( )7مؽ قانؾن التعجيل الخامذ لقانؾن مجمذ الجولة رقؼ
( )27لدشة .0228
( )4يشغخ :السادة (/29ثالثاً) مؽ الجستؾر العخاقي لعام  0226التي نرت عمى انو
(التقاضي حق مرؾن ومكفؾل لمجسيع) ،يشغخ السادة ( )97مؽ دستؾر مرخ لعام
 0224الشافح التي نرت ان (التقاضي حق مرؾن ومكفؾل لمكافة).
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ٚاشا َطت ٖص ٙاملس ٠ز ٕٚتػ ١ٜٛاَ٫ط بني ايؿطنا ٤ا ٚبني َايو املؿطٚع ٚايػرل ،ؾلٕ يًٗ١٦ٝ
اؽاش ا٫دطا٤ات ايكاْ ١ْٝٛيتصؿ ١ٝاملؿطٚع َع اخطاض َايو املؿطٚع ا ٚاسس ايؿطنا ٤بصيو
ٜٚتِ اٜساع َبًؼ ايتصؿ ١ٝيف اسس ايبٓٛى بعس اغتٝؿا ٤سكٛم ايسٚي ١ا ٚا ٟسكٛم يًػرل ٚبعس
صسٚض سهِ قطا ٞ٥باغتشكاقٗا) ٚعً ٢اغاؽ شيو ؾإ ا٫زاض ٫ ٠ول هلا ايػا ٤ايكطاض اشا مل
ٜٓص املؿطع عً ٢شيو ،ؾُا عً ٢ا٫زاض ٠ا ٫إ تك ّٛبتشطٜط قطط مبدايؿ ١اجملاظ يًؿطٚط
ٚاٚ٫ضاع ايكاْ ١ْٝٛاجملاظ ٠يًُشهُ ١ؿني ايٓعط يف قطٝتٗا َٔ داْب احملهُ.١
ثاْٝاّ :قاْ ٕٛايططٜب ١عً ٢ايسخٌ :صسٚض قاْ ٕٛايططٜب ١عً ٢ايسخٌ ضقِ ( )113يعاّ
1983املعسٍ ْٚص يف املاز )37( ٠بتؿه ٌٝؾإ ازاضٜ ١ٜذلاغٗا قاض يًؿصٌ يف
املٓاظعات ايططٜب ١ٝاملباؾطٚ ٠غرل املباؾطَٓ ،1٠شٗا ايكاْ ٕٛصؿ ١قطاٚ ١ٝ٥مماضغ ١شات
ا٫دطا٤ات املتبع ١اَاّ اؾٗات ايكطاٚ ،2١ٝ٥إ َا ٜصسض عٓٗا َٔ قطاضات تعس قطاضات ازاض١ٜ
 ٫تتُتع عذ ١ٝايؿ ٤ٞاملكط ٞب٘ ٭ْٗا  ٫تتُتع بٗا ا ٫ا٫سهاّ ايصازض َٔ ٠احملانِ.3

( )2يشغخ :البيان رقؼ ( )6لعام  0226الرادر مؽ وزيخ السالية بتعييؽ القاضي (حجاب
ابخاليؼ احسج) رئيداً لمييئة التسيدية لمشغخ في قزايا ضخيبة الجخل رقؼ  228لعام
 2988والبيان رقؼ  7لعام  0226السشذؾر في جخيجة الؾقائع بالعجد ( )4480في

.0227/2/08

( )0د .محسؾد رياض عظية ،الؾسيط في تذخيع الزخائب ،دار السعارف ،مرخ،2966 ،
ص.492

( )8يشغخ :السادة ( )226مؽ قانؾن االثبات رقؼ  227لدشة  2979السعجل.
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 َٔٚثِ باٱَهإ ايطعٔ بايبعض َٓٗا اَاّ ايكطا ٤ا٫زاضَ ٟج ّ٬نا٫تؿام ايططٜيب
ٚقاْ ٕٛضغِ ايطابع ضقِ ( )7يػٓ ٖٞٚ 2012 ١اسس اْٛاع املٓاظعات اييت تتعًل بايططا٥ب
ٚضطٜب ١املبٝعات 3اييت مل وسز ايكاْ ٕٛدٗ ١يٓعط ايطعٔ.

1

2

ٚيف ؾطْػا ؾإٔ اختصاص فًؼ ايسٚي ١ايؿطْػ ٞيف ايطع ٕٛعً ٢ايكطاضات ايصازض٠
َٔ ٖ ١٦ٝايطقاب ١ايتشٛطٚ ١ٝاييت ؽتص بايؿ ٕٚ٪ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض ١ٜاغتٓازاّ اىل
ايؿكط( ٠اٚ٫ىل) َٔ املاز َٔ )311( ٠ايكاْ ٕٛا٫زاض ٟايؿطْػ ٞسٝح ْصت عً ٢إ (جملًؼ
ايسٚي ١ا٫ختصاص اٚ ٍٚ٫ا٫خرل يف ...ضابعاّ  :ايطع ٕٛاملكسَ ١ضس ايكطاضات اييت تتدصٖا
ادٗع ٠ايػًطات ايتاي ١ٝبػبب ايطقاب ١ا ٚايتٓعٚ ِٝاييت ناْت َٔ ضُٓٗا ١٦ٖٝ........
ايطقاب ١ايتشٛط....١ٝاخل).4
اَا بايٓػب ١اىل َصط ؾتعس َٔ ايس ٍٚايطا٥س ٠يف فاٍ ايكطا ٤ا٫قتصاز ٟسٝح اْؿطزت
بكٝاّ قهُ ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟبتدصص زا٥ط ٠قسز ٠تتٛىل ايٓعط يف املٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
ٚا٫غتجُاض ١ٜمبٛدب ايكطاض ضقِ ( )244يعاّ  ،2002سٝح ْصت عً ٢اْ٘ (اْؿأ زا٥ط٠
مبشهُ ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟمبشاؾع ١ايكاٖطٚ ٠ؽتص بٓعط املٓاظعات ا٫زاض ١ٜاملتعًك١
باملٛضٛعات ا٫ت1:١ٝــ ا٫غتجُاض ٚضُاْات ٚسٛاؾع2 ٙـــــ غٛم ضاؽ املاٍ3ــــ ايبٓٛى
ٚا٥٫تُإ 4ـــــ ا٫ؾطاف ٚايطقاب ١عً ٢ايتاَني يف َصط 5ــــ تٓع ِٝايتعاٌَ يف ايٓكس ا٫دٓيب
6ــــ ؾطنات اَٛ٫اٍ 7ـــــ محا ١ٜا٫قتصاز ايك َٞٛيًتذاض ٠ايسٚي8 ١ٝــــ محا ١ٜاملًه١ٝ
ايؿهط9١ٜـــــ املٓاظعات املتعًك ١بايكطاضات ا٫زاض ١ٜايصازض ٠تٓؿٝصاّ ٭سهاّ اتؿاق ١ٝايتذاض٠
( )2االتفاق الضريبي :يقرج بو ترخف قانؾني او عسل ارادي يتؼ بيؽ السكمف بخفع
الزخيبة واالدارة الزخيبية السخترة في شأن ربط الزخيبة وتحريميا ،وىحا الترخف

او العسل االرادي يتؼ بالحؾار بيؽ اطخاف االلتدام الزخيبي بيجف الؾصؾل الى تؾافق
حؾل تحجيج وعاء الزخيبة وانياء السشازعة الزخيبية القائسة.

( )0يشغخ :السادة ( )26مؽ قانؾن رسؼ الظابع رقؼ ( )72لعام  0220السعجل.
( )8د .رائج ناجي احسج ،السالية العامة والتذخيع السالي في العخاق ،ط ،2دار الدشيؾري،
العخاق ،0228 ،ص.269

( )4القانؾن الشقجي والسالي الفخندي مشذؾر عمى السؾقع االلكتخوني :
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2012-3-pa
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ايسٚي10 ١ٝـــ َٓاطل ايتذاض ٠اؿطٚ )٠ؽتص ٖص ٙايسا٥ط َٔ ٠ز ٕٚغرلٖا َٔ زٚا٥ط قهُ١
ايكطا ٤ا٫زاض ٟبايكاٖط ٠بٓعط املٓاظعات املؿاض ايٗٝا يسٚيَ ١صط ناؾ.١
ٚيف ْٗاٖ ١ٜصا املطًب ٜتطح مما تكسّ إ َٛقـ املؿطع ايعطاقٜ ٞهاز ٜتؿاب٘ َع
َٛقـ املؿطع ايؿطْػ ٞيف َعاؾَٛ ١ضٛع ايٓعط يف املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜاَاّ قهُ١
ايكطا ٤ا٫زاض ،ٟإ ٫إ ٚدٛز ْص قاْ ْٞٛوسز بٛضٛح اؾٗ ١املدتص ١بٓعط املٓاظعات
ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاضٖٚ ١ٜص ٙاؾٗ ٖٞ ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟايػا٤ٶ ٚتعٜٛطاّ اغ ٙٛمبا اْتٗذ٘
املؿطعإ ايؿطْػٚ ٞاملصطٚ ٟايػا ٤مجٝع ايًذإ ٚاحملانِ ا٫زاض ١ٜأٜا نإ ؾهًٗا ْٛٚعٗا
اييت َٓشت غًط ١ايؿصٌ يف املٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض.١ٜ
املطلب الثانٍ

اسالُب تسىَة املنازعات االقتصادَة
ٜعس ايكطا ٤ايٛغ ١ًٝايطبٝع ١ٝيتػ ١ٜٛاملٓاظعات ا٫قتصاز ،١ٜيهٔ ط ٍٛا٫دطا٤ات
ايكطاٚ ١ٝ٥تعكٝسٖا ٚتهايٝؿٗا املاي ١ٝزؾع املتعاًَني ا٫قتصازٜني اىل اهاز ٚغا ٌ٥اخط٣
بس ١ًٜيؿض ايٓعاعات ا٫قتصاز ١ٜبططٜكٚ ١زٚ ١ٜايٛص ٍٛبػط ١ٜغطٜعَٚ ١كبٛي َٔ ١ؾأْٗا
احملاؾع ١عً ٢ايع٬ق ١ايٛز ١ٜبني ا٫ططاف ٜٚعس ٖصا ايتكسّ ٚا٫ظزٖاض ٚايتش٫ٛت ايعُٝك ١اييت
عطؾتٗا ايٓؿاطات ا٫قتصاز ١ٜغٛا ٤يف فاٍ ا٫غتجُاض ا ٚايتذاض ٠ا ٚسكٛم املًه ١ٝايؿهط،١ٜ
َ ٖٛٚا غٛف ْتٓاٚي٘ يف ٖصا املطًب َٔ خ ٍ٬تكػ ١ُٝاىل ؾطعني ْتططم يف ايؿطع ا ٍٚ٫اىل
ايتشه ِٝاَا ايؿطع ايجاْ ٞؾٓتٓا ٍٚؾ ٘ٝايكطا.٤
الفرع االول

التحكُن
ايتشه ِٝيف ايًػَ ١أخٛش َٔ ايؿعٌ سٻهِٳٜٚ ،ٴشٹهِٸِٴَ :صسض قٛيو سٳهَِٳ ب ِٗٓٝا ٟقط،٢
ؾَٗ ٛٴشٵهَِٳ ،أ ٚسهَِّ ايؿٻدصٳٚ ّٙ٫ٚ :أغٓس إيَ ٘ٝػٚ٪يَّ ١ٝا سٳهَُّٳ٘ٴ يف خ٬فٳ ،طًٹب َٓ٘ إ
ٜٳ ٵشهُِٳ ؾٝٹ٘ ،دعً٘ َٵشهَِّٷ.1

( )2جسال الجيؽ ابي الفزل دمحم بؽ مكخم ابؽ مشغؾر ،مرجر سابق ص  264وما بعجىا.
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ٚيف ايؿك٘ ؾكس عطف ايتشه ِٝبأْ٘ ٖ ٛاتؿام اططاف ايٓعاع اتؿاقاّ هٝع ٙايكاْ ٕٛعً٢
اختٝاض بعض ا٫ؾداص يًؿصٌ يف ايٓعاع بسٍ َٔ ايكطا ٤املدتص ٚقبٛهلِ اؿهِ ايصازض
بؿأْ٘.1
اػ٘ ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيف ؾطْػا اىل َٓع ؾ ٤ٛايسٚيٚ ١غرلٖا َٔ اؾداص ايكاْ ٕٛايعاّ
اىل ايتشه ِٝيؿض املٓاظعات ا٫زاضٚ ١ٜلس اغاغ٘ يف املازتني ( َٔ )1004ٚ 83قإْٛ
املطاؾعات املسْ ١ٝايصازض عاّ ٚ 1803ايص ٟانس ٙايتكٓني املسْ ٞايؿطْػ ٞباملاز)2060( ٠
َٓ٘ ؾكس ْصت عً ٢اْ٘ ( ٫هٛظ ايًذ ٤ٛاىل ايتشه ِٝيف َػا ٌ٥اؿاي ١املسْٚ ١ٝاًٖ١ٝ
ا٫ؾداص َٚا ٜتعًل بايط٬م ٚاْ٫ؿصاٍ اؾػسٚ ،ٟنصيو يف ؾإٔ َٓاظعات اؾُاعات
ايعاَٚ ١امل٪غػات ايعاَٚ ،١بٛد٘ عاّ يف نٌ املٛضٛعات املتعًك ١بايٓعاّ ايعاّ)ٜ 2تطح
يٓا َٔ خ ٍ٬ايٓص عسّ دٛاظ ايتشه ِٝإ ٫بٓص تؿطٜعٚ ٞإ قاْْٝ )17( ٕٛػإ يعاّ
 1906مل ٜطخص بايًذ ٤ٛاىل ايتشه ِٝيف َٓاظعات عكٛز ا٫ؾػاٍ ايعاَٚ ١عكٛز ايتٛضٜس
3
باعتباضٖا عكٛز ازاض١ٜ
نُا قط ٢فًؼ ايسٚي ١ايؿطْػ ٞبإٔ ازضاز ؾطط ايتشه ِٝبايعكٛز ا٫زاضٜ ١ٜعس باطّ٬
َطًكاّٜٚ ،عس ٖصا ايبط َٔ ٕ٬ايٓعاّ ايعاّ ؾٝذٛظ ٭ َٔ ٟاططاف ايسع ٣ٛايتُػو ب٘ يف اٟ
ساي ١ته ٕٛعًٗٝا ايسع ٣ٛنُا إ يًكاض ٞإ وهِ َٔ تًكاْ ٤ؿػ٘.4
ٚقس صسضت عس ٠تؿطٜعات ػٝع يبعض امل٪غػات ايعاَ ١ايًذ ٤ٛاىل ايتشه ِٝيؿض
َٓاظعاتِٗ َٗٓٚا قاْ )30( ٕٛؾباط  1982ايص ٟاداظ مل٪غػ ١ايػهو اؿسٜس ١ٜايؿطْػ١ٝ
( )2د .ماجج راغب الحمؾ ،العقؾد االدارية والتحكيؼ ،الجار الجامعية ،بيخوت،0222 ،
ص ، 260د .عرست عبج هللا الذيخ ،التحكيؼ في العقؾد االدارية ذات الظابع الجولي،
دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،0228 ،ص .29

( )0دالؾز ،القانؾن السجني الفخندي متخجؼ بالمغة العخبية ،مخكد الجراسات الحقؾقية لمعالؼ
العخبي ،جامعة القجيذ يؾسف يؾحشا ،بيخوت ،0220 ،ص .2962

( )8السدتذار حسجي ياسيؽ عكاشة ،مؾسؾعة العقؾد االدارية ،مشذأة السعارف ،القاىخة،
 ،2998ص282

( )4د .يدخي دمحم العرار ،التحكيؼ في السشازعات االدارية العقجية وغيخ العقجية (دراسة
مقارنة) ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،0222 ،ص.92
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ايًذ ٤ٛاىل ايتشهٚ ِٝقاْ ١٦ٖٝ ٕٛايدلٜس ٚا٫تصا٫ت ايؿطْػ ١ٝضقِ ( )2متٛظ  1990ايص ٟاداظ
يؿطن ١اـطٛط اؾ ١ٜٛايؿطْػٚ ١ٝؾطن ١ا٫تصا٫ت ايؿطْػ( ١ٝؾطاْؼ تًٝٝهطاّ) قاْ ٕٛضقِ
( )12متٛظ  1990ايص ٟاداظ يًُ٪غػات ايعاَ ١ايعًُٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝغًط ١ايًذ ٤ٛاىل ايتشه ِٝيف
َٓاظعات ايعكٛز اييت تدلَٗا َع ايس ٍٚا٫دٓب ،1١ٝنُا اداظ ايكاْ ٕٛضقِ ( )19آب 1986
ايتشه ِٝيف َٓاظعات ايعكٛز ايسٚي ١ٝشات ايٓؿع ايك.2َٞٛ

اَا بايٓػب ١يًتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيف َصط  َٔٚادٌ تٛؾرل َٓار َ ِ٥٬ي٬غتجُاضات ا٫دٓب١ٝ
ٚؼكٝل ايصاحل ايعاّ بايتعاَ ٕٚع اؾداص ايكاْ ٕٛاـاص ٚطٓ ١ٝناْت اّ ادٓبٚ ١ٝتكًٌٝ
عسز ايكطاٜا املعطٚض ١اَاّ قانِ فًؼ ايسٚيٚ ١غطع ١الاظ ادطا٤ات ايتكاض ٞصسض
ايكاْ ٕٛضقِ ( )27يعاّ  1994اـاص بايتشه ِٝيف املٛاز املسْٚ ١ٝايتذاض َٔٚ 3١ٜخٖ ٍ٬صا
ايكاْ ٕٛلس إ املؿطع مل ٜٓص صطاس ١عً ٢خطٛع ايعكٛز ا٫زاض ١ٜيًتشه ِٝمما اثاض
اـ٬ف بني ايؿكٗا.4٤

( )2د .ماجج راغب الحمؾ ،مرجر سابق ص.278

( )0يشغخ :السادة (التاسعة) مؽ القانؾن رقؼ  29اب  2986بسؾجب ىحا القانؾن اجاز

السذخع الفخندي لمجولة والسقاطعات والسؤسدات العامة ان تتقبل شخط التحكيؼ في العقؾد
السبخمة مع شخكات اجشبية ،بعج ان رفض مجمذ الجولة الفخندي شخط التحكيؼ في العقج
بيؽ اقميؼ (ايل دي فخانذ) احجى السحافغات الفخندية وبيؽ شخكة والت ديدني االمخيكية

بيجف انذاء مجيشة مالىي في ىحه السحافغة عمى غخار مالىي والت ديدني االمخيكية

كؾسيمة لفض السشازعات التي يسكؽ ان تشذأ عؽ تشفيح ىحا العقج إال ان الذخكة االمخيكية

اصخت عمى ضخورة ان يتزسؽ العقج شخط التحكيؼ وامام اصخار الذخكة صجر القانؾن
اعاله.

( )8يشغخ :السادة (االولى) مؽ القانؾن رقؼ ( )07لعام .2994
( )4عيخ اتجاىان في الفقو بذأن مجى جؾاز المجؾء لمتحكيؼ وكان التحكيؼ مشغساً في ىحه
الفتخة قبل صجور القانؾن رقؼ  07لعام  2994استشاداً لمسادة ( )622و ( )628مؽ
قانؾن السخافعات السجنية والتجارية رقؼ  28لدشة  2968الحي لؼ يتزسؽ نراً يجيد

التحكيؼ في مشازعات العقؾد االدارية وذىب الخأي االغمب في الفقو الى عجم خزؾعيا

لمتحكيؼ ،د .لظفي ابؾ السجج ،التحكيؼ في مشازعات العقج االداري في فخندا ومرخ=
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مما زؾع املؿطع اىل ايتسخٌ ٚاصساض ايكاْ ٕٛضقِ ( )9يعاّ  1997ايص ٟاداظ ايتشهِٝ
يف َٓاظعات ايعكٛز ا٫زاض ١ٜناؾ ١ايصْ ٟص يف املاز َ٘ٓ )18( ٠عً ٢اْ٘ (ٚبايٓػب ١اىل
َٓاظعات ايعكٛز ا٫زاضٜ ١ٜه ٕٛا٫تؿام عً ٢ايتشه ِٝمبٛاؾك ١ايٛظٜط املدتص اٜ َٔ ٚتٛىل
اختصاص٘ بايٓػب ١يٮؾداص ا٫عتٝاز ٫ٚ ١ٜهٛظ ايتؿٜٛض بصيو) غرل إ ٖصا ايكإْٛ
ٜٓص صطاس ١ا٫تؿام عً ٢سػِ ٖص ٙاملٓاظعات بططٜك ١ايتشه ِٝؾطط َٛاؾك ١ايٛظٜط
املدتص اٜ َٔ ٚتٛىل اختصاص٘ بايٓػب ١يٮؾداص ا٫عتباض ١ٜايعاَ ٫ ١تتبع ٚظٜط ٚسعط
ايتؿٜٛض يف شيو تكسٜطاّ ـطٛضتٗا ٫ٚعتباضات ايصاحل ايعاّٚ ،قط ٢ايكطا ٤ايعازٟ
ٚا٫زاض ٟيف َصط َٔ داْب٘ يف َٓاظعات بلَهاْ ١ٝؾض املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜبايتشهِٝ

بػض ايٓعط عٔ طبٝع ١املٓاظع.1١

اَا يف ايعطام لس إ املؿطع نإ قس ؾأ اىل ايتشه ِٝيف ايباب ايجاْ ٞيف قإْٛ
املطاؾعات املسْ ١ٝضقِ ( )83يػٓ 1969 ١املعسٍ باملٛاز ( )251،276ز ٕٚإ ٜٓص
صطاس ١اىل ؼط ِٜايتشه ِٝا ٚدٛاظ ٙيف املٓاظعات املسْ ١ٝا ٚا٫زاضٚ ١ٜظٗطت عس ٠آضا ٤سٍٛ

شيو.2

=(دراسة مقارنة) ،اطخوحة دكتؾراه ،كمية الحقؾق ،جامعة اسيؾط ،بجون دار نذخ،
 ،0222ص 028وما بعجىا.

( )2يشغخ :حكؼ محكسة القزاء االداري ،دائخة السشازعات االقترادية واالستثسارية بالجعؾى
رقؼ ( )88688قزائية بجمدة  0229/22/82في الشداع بيؽ الييئة السرخية العامة
لمبتخول وشخكة ناشيؾنال جاز التي جاء فييا عمى انو ( ....وبسا ان االتفاق السبخم بيؽ
الييئة السجعية والذخكة السجعي عمييا الستزسؽ شخط التحكيؼ محل الشداع بيقيؽ ال

يخالظو ادنى شػ عج اداري ...فتكؾن محاكؼ مجمذ الجولة

ىي السخترة بالشداع

باعتبارىا صاحبة الؾالية العامة والقاضي الظبيعي السختص بدائخ السشازعات االدارية)

( )0يشغخ السادة( )062مؽ قانؾن السخافعات السجنية رقؼ ( )88لدشة  2969السعجل التي

نرت عمى انو (يجؾز االتفاق عمى التحكيؼ في نداع معيؽ كسا يجؾز االتفاق عمى
التحكيؼ في جسيع السشازعات التي تشذأ مؽ تشفيح عقج معيؽ) اختمف الفقو العخاقي في
تفديخ نص ىحه السادة حؾل المجؾء الى التحكيؼ في السشازعات االدارية فحىب البعض

بعجم جؾاز التحكيؼ ،د .حسيج فيرل الجليسي ،القانؾن الؾاجب التظبيق عمى مدائل=
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ٚيف اطاض غٝاغ ١اْ٫ؿتاح ا٫قتصاز ٟاييت اْتٗذتٗا ايسٚي ١بعس عاّ  2003صسضت عس٠
تؿطٜعات اداظت ايًذ ٤ٛاىل ايتشه ِٝيؿض املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜبػض ايٓعط عٔ طبٝع١
املٓاظع ١يسؾع عذً ١ا٫غتجُاض اـاص يٝؿاضى يف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝا٫قتصازٚ ١ٜظٜاز ٠ضاؽ
املاٍ ٚايعٌُ عً ٢ظٜاز ٠اغتجُاض املاٍ ايٛطين ٚا٫دٓيب َجٌ قاْ ٕٛايعكٛز اؿه ١َٝٛايعاَ١
ضقِ ( )87يػٓ 2004 ١ايص ٟاداظ بايكػِ ( )6/2/12ايًذ ٤ٛاىل ايتشه ِٝيؿض َٓاظعات
ايعكٛز ٚيف َػتًٗٗا قاْ ٕٛا٫غتجُاض ضقِ ( )13يػٓ 2006 ١املعسٍ ايصٜ ٟعس خط ١َُٗ ٠ٛيف
ٖصا اجملاٍ ،اش ْصت ايؿكط َٔ )4( ٠املاز َ٘ٓ )27( ٠عً ٢اْ٘ (اشا نإ ايٓعاع خاضع ّا
٭سهاّ ٖصا ايكاْ ٕٛهٛظ هلِ عٓس ايتعاقس ا٫تؿام عً ٢آي ١ٝسٌ ايٓعاع مبا ؾٗٝا ا٫يتذا ٤اىل
ايتشهٚ ِٝؾكاّ يًكاْ ٕٛايعطاق ٞا ٚا ٟدٗ ١اخطَ ٣عذلف بٗا زٚيٝاّ).
ٚمما تكسّ ٜتطح ظ ٤٬إ املؿطع ايعطاق ٞيف ايتؿطٜعات املتعاقب ١املٓعُ ١يعًُ١ٝ
ؾض املٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض ١ٜمل ٜصسض قاْْٛاّ َػتكٜٓ ّ٬عِ ايتشه ِٝيف ٖصٙ
املٓاظعات ،إ ٫اْ٘ اداظ ايتشه ِٝيف املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜيف ْصٛص قاَْ ١ْٝٛتؿطق٫ٚ ١
ميهٔ تٓؿٝص ٙيف ايعطام ا ٫اشا صازقت عً ٘ٝاحملهُ ١املدتص ١بٓعط ايٓعاع بٓا٤ٶ عً ٢طًب
اسس ططيف ايٓعاع ٚاحملهُ ١هلا سط ١ٜا٫ختٝاض يف تصسٜل اؿهِ ايتشه ُٞٝا ٚتبطً٘ ن ّ٬اٚ
دع٤اّ ،نُا إ يًُشهُ ١إ تؿصٌ يف ايٓعاع اشا ناْت ايكط ١ٝصاؿ ١يًؿصٌ ؾٗٝا  ٫ٚهٛظ
هلا ا٫عذلاض عً ٢اؿهِ ٚامنا ايطعٔ ؾ ٘ٝبايططم احملسز ٠بايكاْ.ٕٛ
يصا ْسع ٛاملؿطع ايعطاق ٞيٲغطاع بٛضع ْعاّ قاَْ ْٞٛتهاٌَ َٚؿصٌ يًذ ٤ٛاىل
ايتشه ِٝيف املٓاظعات ناؾ ١شات ايطابع املاي ٞنُا يف َٓاظعات ايعكس ا٫زاض.ٟ
 َٔٚايتطبٝكات ايكطا ١ٝ٥يف ٖصا اـصٛص اقاَت اؿه ١َٛايعطاق ١ٝزع ٣ٛعً ٢ؾطن١
ادٓب ١ٝبعس ايتعاقس عً ٢اْؿاٚ )22( ٤سس ٠غهٓ ١ٝض٥اغ ١ٝيف املٓطك ١اـططا /٤بػساز بعس
=التحكيؼ في العقؾد الجولية الخاصة ،اطخوحة دكتؾراه ،كمية الحقؾق ،جامعة الشيخيؽ،
 ،0220ص ،82اسعج مشجيل ناجي الجياشي ،الشغام القانؾني لمتحكيؼ في قانؾن

السخافعات السجنية العخاقي ،رسالة ماجدتيخ ،كمية الحقؾق ،جامعة الشيخيؽ،0220 ،

ص ،276وبعض الفقو اجاز التحكيؼ شخط مؾافقة مجمذ الؾزراء د .فؾزي دمحم سامي،
التحكيؼ التجاري الجولي ،مظبعة جامعة بغجاد ،2990 ،ص.228

)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (79), Year (24

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )97السنة ()22

122

إ اٚقؿت ايؿطن ١ا٫دٓب ١ٝتٓؿٝص ايعٌُ ٭غباب عسٜس ٠مما اصاب املسع( ٞاؿه١َٛ
ايعطاق )١ٝاضطاض َاز ١ٜتكسض ( ًَٕٛٝ )200000000ز٫ٚضٚ ،قس تطُٔ ايعكس بايؿكط )13( ٠ؾطط
ايتشه ِٝبني ايططؾني ٚبعس عكس دًػات ايتشه ِٝاصسضت اهل ١٦ٝايتشه ١ُٝٝقطاضٖا املتطُٔ
ؼُ ٌٝاملسع ٞعًَ ٘ٝبًؼ قسض ًَٕٛٝ )90397،601( ٙز٫ٚض تسؾع اىل املسع.1ٞ
الفرع الثانٍ
القضاء
ٜعس ايكطا ٤ايٛغ ١ًٝا٫نجط اُٖ ١ٝؿػِ املٓاظعات ايٓاؾ ١٦عٔ ايعكٛز ا٫قتصاز ١ٜاش
َٔ خ٬ي٘ ميهٔ ايٛص ٍٛاىل اسهاّ تًعّ ططيف ايٓعاع ؾط ّ٬عٔ اَهاْ ١ٝتٓؿٝصٖا بعس
اغتٓؿاش ايٛغا ٌ٥ايبس ١ًٜؿػِ ايٓعاعٚ ،ؽطع املٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض ١ٜاىل
ايكطا ٤ايٛطين سٝح ىطع َا ٜٛدس عً ٢اقًُٗٝا َٔ اَٛاٍ َٓكٛيٚ ١غرل َٓكٛئَٚ ١
اؾداص ٚطٓٝني ا ٚاداْب اىل قانُٗا ٚقٛاْٗٓٝا مبا ؾ ٘ٝاخطاع املٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
ٚا٫غتجُاض ،١ٜمما ٜتطًب تٛاؾط ايجك ١ايعاَ ١بايٓعاّ ايكطا ٞ٥يًسٚي ١املطٝؿ ١باٱضاؾ ١اىل
تٛاؾط ٖ٦ٝات قطا ١ٝ٥كتص ١يف ٖص ٙاملٓاظعات.2
ٚقس اػ٘ املؿطع ايعطاق ٞاىل دعٌ اختصاص ايكطا ٤يف ْعط املٓاظعات ٖ ٛا٫صٌ
ايعاّ ٚنٌ ؾ ٤ٞخ٬ف شيو ٜتطًب ْصاّ قاْْٝٛاّ خاصاّ ،يصا ؾلٕ مجٝع املٓاظعات
ا٫قتصاز ١ٜؽطع ٫ختصاص ايكطا ٤ايعاز ،ٟؾاملؿطع سصط اختصاص قهُ ١ايكطا٤

( )2يشغخ :السخكد العخاقي لمتحكيؼ الجولي ،قخار محكسة الخصافة االبتجائية السخترة

بالجعاوى التجارية صادر بتاريخ  0220/22/22مشذؾر عمى السؾقع االلكتخوني :
http://www.icacn.org/judgment-rules-3072
( )0د .كامخان حديؽ الرالحي ،دور القزاء الجولي واالتفاقيات الجولية واالقميسية في تدؾية
السشازعات االستثسارية ،بحث مشذؾر في مجمة الذخيعة والقانؾن ،جامعة االمارات العخبية

الستحجة ،ابؾ عبي ،نيدان.0222 ،
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ا٫زاض ٟيف ايعطام بايٓعط يف صش ١اٚ٫اَط ٚايكطاضات ا٫زاض ١ٜز ٕٚايٓعط يف ايٓعاعات ا٫زاض١ٜ

ا٫خطٚ ،٣شيو يه ٕٛايكطا ٤ا٫زاض ٟيف ايعطام قطا ٤ايػاٚ 1٤يٝؼ قطا ٤تعٜٛض.2

ٚبصيو اػ٘ ايكطا ٤ا٫زاض ٟيف ايعطام صٛب تكطٜط اختصاص٘ بٓعط املٓاظعات
ا٫قتصاز ١ٜاشا قسَت اي ٘ٝيف صٛض ٠طعٔ يف قطاض ازاض ٟغًيب ا ٚاهابٚ ٞقس امجع ايكطا٤
ٚايؿك٘ عً ٢ضطٚض ٠تطبٝل بعض قٛاعس ايكاْ ٕٛايعاّ (ا٫زاض )ٟعً ٢املٓاظعات ا٫قتصاز١ٜ
 ٕ٫ايسٚي ١متتًو ٖص ٙاملطاؾل ٚغٝططتٗا عًٗٝا ضغِ خطٛعٗا يًكاْ ٕٛاـاص بػبب
طبٝعتٗا ا٫قتصازٚ ١ٜمتتعٗا ببعض اَتٝاظات ايػًط ١ايعاَ ،3١عً ٢إ ايكطا ٤ا٫زاض ٟقس
قط ٢باْؿطاز ٙبٓعط ٖصا ايٓٛع َٔ املٓاظعات ،ا ٫إ اختصاص٘ يف ٖصا اجملاٍ يٝؼ طًٝك ّا
َٔ نٌ قٝس ،بٌ َكٝس بٛدٛب إ ٜه ٕٛايكطاض َؿٛباّ بأسس عٛٝب َبسأ املؿطٚع ١ٝاييت
سسزتٗا قٛاْني فًؼ ايسٚيٚ ،١بصيو اؾذلط ايكاْ ٕٛيكب ٍٛايطعٔ إ ٜه ٕٛايكطاض ايصازض يف
ٖصا اـصٛص َؿٛباّ بعٝب عسّ ا٫ختصاص ا ٚعٝب يف ايؿهٌ ،ا ٚعٝب كايؿ ١ايكٛاْني اٚ
ايًٛا٥ح ،ا ٚاـطأ يف تطبٝكٗا ٚتأًٜٗٚا ا ٚاغا ٠٤اغتعُاٍ ايػًط.4١

( )2دعوى االلغاء :يقرج بيا  :دعؾى قزائية يخفعيا ذوي الذأن (مؾعفؾن عسؾميؾن)

افخاد ،ىيئات الى القزاء االداري لمسظالبة بإلغاء او اعجام قخار اداري صجر مخالفاً
لمقانؾن (غيخ مذخوع) مؽ احجى الدمظات االدارية ،د .داوود الباز ،الؾجيد في قزاء
االلغاء ،دار الشيزة العخبية ،القاىخة ،2996 ،ص 8وما بعجىا.

( )0دعؾى التعؾيض :ىي دعؾى قزائية يظمب فييا السجعي مؽ القزاء تقجيخ مذخوعية

ترخفات االدارة وتقييسيا والغائيا او تعجيميا والتعؾيض عشيا وسسيت دعؾى القزاء

الكامل ،د .غازي فيرل ود .عجنان عاجل عبيج ،القزاء االداري في العخاق،ط ،8مكتبة
دار الدالم القانؾنية ،الشجف االشخف ،العخاق 0227،ص.028

( )8يشغخ :السادة ( )22مؽ قانؾن التعجيل الخامذ لقانؾن مجمذ الجولة رقؼ ( )28لدشة
.0227

( )4يشغخ :السادة ( )028مؽ قانؾن السخافعات السجني العخاقي رقؼ ( )88لعام 2969
السعجل ،والبشج ( )24مؽ السادة (العاشخة) مؽ قانؾن مجمذ الجولة السرخي رقؼ ()47

لدشة  2970السعجل ،د .دشتي صجيق دمحم ،مرجر سابق ص.87
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ؾايٛغ ١ًٝاييت ًٜذأ ايٗٝا املتكاض ٖٞ ٞزع ٣ٛا٫يػا ٖٞٚ ٤زع ٣ٛقطا ١ٝ٥يًُطايب١

بليػا ٤ايًٛا٥ح ٚايكطاضات ا٫زاض ١ٜاييت تصسض َٔ كايؿ ١يًكاْٚ ،1ٕٛعً ٢ايطغِ َٔ إ ايكطا٤
ا٫زاض ٟيف ايعطام ٖ ٛقطا ٤ايػا ٤ؾكط إ ٫اْ٘ اخص بلَهاْ ١ٝتعس ٌٜايكطاض َٔ ايكاضٞ
ا٫زاضٖٚ ،ٟصا َا مل ٜأخص ب٘ املؿطع ايؿطْػٚ ٞاملصطٚ 2ٟهب إ ٜتِ ا٫يػا ٤ضُٔ املس٠

ايكاْ ١ْٝٛاحملسز ٠يصيو.3

 َٔٚايتطبٝكات ايكطا ١ٝ٥قطاض فًؼ ايسٚي ١ايعطاق ٞغصٛص ايػا ٤ايكطاضات
ا٫زاض ١ٜيف املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜاملدايؿ ١يًكاْ ٕٛقطاضٖا امل٪ضر  2017/12/3ايص ٟدا٤
ؾ( ٘ٝقٝاّ املسع ٞبطؾع زع ٣ٛا٫يػا ٤اَاّ قهُ ١ايكطا ٤ا٫زاض ٟعً ٢املسع ٞعًٚ( ِٗٝظٜط
ايعضاعَ ،١سٜط عاّ ا٫غتجُاضات ايعضاع ١ٝيف ٚظاض ٠ايعضاع ،١ضٝ٥ؼ اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝي٬غتجُاض،
َسٜط ٖ ١٦ٝاغتجُاض بػساز /اضاؾ ١اىل ٚظٝؿتِٗ) بعس اَتٓاعِٗ َٔ اغتهُاٍ ادطا ٤ايتعاقس
َعِٗ ٚاصساض ا٫داظ ٠ا٫غتجُاض ١ٜيبٓا ٤فُع غهين يف َٓطك ١اؿص ،٠ٛيٛدٛز بعض
ا٫ؾها٫ت ايكاْٚ ١ْٝٛا٫زاض ١ٜمت ع٬دٗا َٔ قبٌ املسع ٞعًٚ ،٘ٝقطت احملهُ ١بطز طًب

املسعٚ ٞباٱَهإ ايتعاقس عً ٢املػاس ١اعٚ ٙ٬ؾل ايكٛاْني ٚاْ٫عُ ١ايػاضٚ ١ٜؾكاّ يًكاْ.4ٕٛ
يًكاْ.4ٕٛ

( )2د .دمحم كامل ليمة ،نغخية التشفيح السباشخ في القانؾن االداري ،دار الفكخ العخبي ،مرخ،
 ،2988ص.42

( )0يشغخ السادة ( /7ثانياً/ط) مؽ قانؾن مجمذ الجولة العخاقي رقؼ  226لدشة 2989
السعجل.

( )8يشغخ :السادة ( /7سابعاً/أ) مؽ قانؾن التعجيل الخامذ لقانؾن مجمذ الجولة رقؼ ()28
لدشة .0227
( )4يشغخ :قخار السحكسة االدارية العميا بالجعؾى السخقسة ( /468قزاء اداري /تسييد/
 )0227في  0227/20/8مشذؾر في ق اخرات مجمذ الجولة وفتاوى  ،0227ص،674

.676
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اخلامتـة
بعس ايؿطاؽ َٔ زضاغتٓا لٌُ َا تٛصًٓا ايْ َٔ ٘ٝتا٥ر ٚقسض تعًل اَ٫ط بايكطا٤
ا٫زاض ٟايعطاق ٞثِ ْعطض بعسٖا خ٬صَ ١كذلساتٓا ٚتٛصٝاتٓا يف ض ٤ٛاملكاضَْ ١ع
ايٓعاَني ايؿطْػٚ ٞاملصط ٟعً ٢ايٓش ٛا٫ت:ٞ
أ : ٫ّ ٚايٓتا٥ر :
 .1دا٤ت ايتؿطٜعات ايكاْ ١ْٝٛخاي َٔ ١ٝتعطٜـ املٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜمل ٜتططم ايؿكٗا٤
يتعطٜؿٗا ٚساٚيٓا ايٛص ٍٛملؿٗ ّٛاملٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜعٔ ططٜل تعطٜـ ا٫غتجُاض،
ٚعًْ ٘ٝػتطٝع ايك ٍٛإ املٓاظعات ا٫قتصاز ٖٞ ١ٜاصطساّ َصًش ١ايؿدص ايطبٝعٞ
ا ٚاملعٓ ٟٛبكطاض ازاض٪ٜ ٟثط عً ٢اَٛاي٘ ا ٚخدلات٘ اييت ٚظؿٗا يف َؿطٚعات تسض عً٘ٝ
اضباساّ بسٚيت٘ ا ٚبسٚي ١اخط ٣أ ٚمبصًش ١ؾدص اخط ٖ َٔٚصا ايتعطٜـ ٜتبني يٓا إ
اططاف املٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜايسٚيٚ ١ايؿدص ايطبٝعٚ ٞاملػتجُط ا٫دٓيب ٚاييت
ؽطع يًكطا ٤ايٛطين يًسٚي ١املطٝؿ ١ي٬غتجُاض ،ؾٝشل يٮؾطاز ايطًب َٔ ايكطا٤
ايػا ٤قطاضات ا٫زاض ٠بايطؾض ا ٚاَ٫تٓاع ٚاملطايب ١بايتعٜٛض عٔ ا٫ضطاض اييت
اصابتِٗ ْتٝذ ١يصيو.
 .2إ ايكطا ٤ايعاز ٖٛ ٟصاسب ا٫ختصاص ا٫ص ٌٝبٓعط املٓاظعات ا٫قتصازَٚ ،١ٜع
ٖصا ؾلٕ ايكطا ٤ا٫زاض ٟىتص بٓعط ٖص ٙاملٓاظعات عٓس ايطعٔ با٭ٚاَط ٚايكطاضات
ا٫زاض ١ٜايصازض ٠بػبب تطبٝل ايكٛاْني ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض. ١ٜ
 .3اداظ املؿطع ايعطاق ٞؾ ٤ٛايسٚيٚ ١غرلٖا َٔ ا٫ؾداص ايعاَ ١اىل ايتشه ِٝيؿض مجٝع
املٓاظعات ا٫قتصاز ،١ٜإ ٫إ اؿهِ ايتشه ٫ ُٞٝميهٔ تٓؿٝص ٙيف ايعطام إ ٫اشا صازقت
عً ٘ٝاحملهُ ١املدتص ١بٓعط ايٓعاع بٓا ٤عً ٢طًب ططيف ايٓعاع ٚهٛظ يًُشهُ ١إ
تصسم اؿهِ ايتشه ُٞٝا ٚتبطً٘ ن ّ٬ا ٚدع٤اّ ٚهلا اٜطاّ إ تؿصٌ يف ايٓعاع اشا ناْت
ايكط ١ٝصاؿ ١يًؿصٌ ؾٗٝا.
 .4ىتص فًؼ ايسٚي ١املصطٚ ٟاملتُجٌ بسا٥ط ٠املٓاظعات ا٫قتصازٚ ١ٜا٫غتجُاض١ٜ
اييت مت اْؿاٖ٩ا بايكطاض ضقِ ( )244يعاّ  2002بٓعط املٓاظعات اييت تٓؿأ بني
املػتجُطٚ ٜٔدٗات ا٫زاض ٠باعتباضٖا صاسب ١ا٫ختصاص ا٫ص ٌٝيًؿصٌ يف
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املٓاظعات اييت ته ٕٛاؿه ١َٛا ٚاسس ٖ٦ٝاتٗا ططؾاّ ؾٗٝا ٚعً ٢ايطغِ َٔ ا١ُٖٝ٫
ايكص ٣ٛم ٛتؿذٝع ا٫غتجُاض يهػب ثك ١املػتجُط ٜٔيف ٚدٛز ايعساي ١ايٓادعٚ ٠عسّ
ايتأخط يف ايبت يف املٓاظعات إ ٫أْ٘ مل تٓؿأ بايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيف ؾطْػا ٚايعطام قانِ
اقتصازَ ١ٜتدصص( ١سصف) تٛؾط اؿُا ١ٜايكطاٚ ١ٝ٥ايعساي ١املٓؿٛز ٠يًُػتجُط.
ثاْٝاّ  :ايتٛصٝات
بعس بٝإ اِٖ ايٓتا٥ر املتدصص ١عٔ ٖص ٙايسضاغٜ ١بك ٢اخرلاّ اقذلاح بعض ايتٛصٝات
ايٓاػ ١عٓٗا عً ٢ايٓش ٛا٫ت: ٞ
ْٛ .1ص ٞاملؿطع ايعطاق ٞبتعس ٌٜقاْ ٕٛفًؼ ايسٚي ١ايعطاق ٞضقِ ( )65يعاّ
1979املعسٍ بلضاؾْ ١ص قآْٜ ْٞٛعِ ايٓعط باملٓاظعات ا٫قتصاز ١ٜا ٚا٫غتجُاض١ٜ
يتشكٝل ايػطعٚ ١ا٫قتصاز يف ادطا٤ات سػِ ايسع ٣ٛيف ظٌ غٝاغ ١ا٫ص٬ح
ا٫قتصاز ٟاييت تٓتذٗا ايسٚي. ١
ْ .2سع ٛفًؼ ايسٚي ١ايعطاق ٞاىل اْؿا ٤احملهُ ١اـاص ١باملٓاظعات ا٫قتصازٜٚ ١ٜتِ
اختٝاض قطاَ ٠تدصصني عً ٢اغاؽ اـدلٚ ٠ايهؿا ٠٤يًبت يف ايكطاٜا ا٫قتصاز١ٜ
ٚا٫غتجُاض ١ٜيػطع ١ايؿصٌ ؾٗٝا.
ْ .3سع ٛاملؿطع ايعطاق ٞاىل تعس ٌٜقاْ ٕٛفًؼ ايسٚي ١ضقِ ( )65يعاّ  1979املعسٍ
بلضاؾْ ١ص قاْ ْٞٛمتٓح احملهُ ١اؿهِ بايتعٜٛض بصؿ ١اصً ١ٝيٝه ٕٛايكطا٤
ا٫زاض ٟقطا ٤ناَ ّ٬بٓعط طًبات ا٫يػاٚ ٤ايتعٜٛض ٚؾػح اجملاٍ اَاّ ايكاض ٞا٫زاضٟ
يهٜ ٞك ّٛبسٚض ٙايطبٝع ٞبصؿت٘ قاض ٞايكاْ ٕٛايعاّ املدتص ٚاملػتكٌ ٚاحملاٜس.
ْ .4سع ٛاملؿطع ايعطاق ٞاىل تؿطٜع ْعاّ قاَْ ْٞٛتهاٌَ َٚؿصٌ يًذ ٤ٛاىل ايتشه ِٝيف
املٓاظعات ناؾٚ ١ا٫زاضَٗٓ ١ٜا شات ايطابع املاي.ٞ
The Author declare That there is no conflict of interest
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املصـادر
ا :ّ٫ٚاملعادِ ايًػ:١ٜٛ
 .1مجاٍ ايس ٜٔاب ٞايؿطٌ قُس بٔ َهطّ ابٔ َٓعٛض ،يػإ ايعطب ،ط ،1زاض ايهتب
ايعًُ ،١ٝيبٓإ.2005 ،
 .2يٝ٥ٛؼ َعًٛف ،املٓذس يف ايًػ ،١نًَرلىَ ،برلٚت ،يبٓإ.2009 ،
َ .3صسض ابٔ ددلإ َػعٛز ،ايطا٥سَ ،عذِ يػ ٟٛعصط ٟضتب َؿطزات٘ ٚؾكاّ ؿطٚؾٗا
اٚ٫ىل ،زاض ايعًِ يًُٜ٬ني ،برلٚت ،يبٓإ،ط ،7بس ٕٚغْٓ ١ؿط.
ثاْٝاّ :ايهتب ٚامل٪يؿات ايعاَ:١
 .4ز .امحس اب ٛازلاع ، ٌٝاص ٍٛا٫قتصاز ،زاض ايٓٗط ١ايعطب ،١ٝايكاٖط.1966 ،٠
 .5ز .امحس سػإ َطاٚع ،ايتشه ِٝيف ايعكٛز ايسٚي ١ٝيٲْؿا٤ات ،زاض ايٓٗط ١ايعطب،١ٝ
َصط.2007 ،
 .6املػتؿاض محسٜ ٟاغني عهاؾَٛ ،١غٛع ١ايعكٛز ا٫زاضَٓ ،١ٜؿأ ٠املعاضف ،ايكاٖط،٠
.1998
 .7ز .محٝس سٓ ٕٛخايس ،سكٛم اْ٫ػإ ،ط ،1زاض ايػٓٗٛض ،ٟبػساز.2013 ،
 .8زايٛظ ،ايكاْ ٕٛاملسْ ٞايؿطْػَ ٞذلدِ بايًػ ١ايعطبَ ،١ٝطنع ايسضاغات اؿكٛق ١ٝيًعامل
ايعطب ،ٞداَع ١ايكسٜؼ ٜٛغـ ٜٛسٓا ،برلٚت.2012 ،
 .9ز .زاٚٚز ايباظ ،ايٛدٝع يف قطا ٤ا٫يػا ،٤زاض ايٓٗط ١ايعطب ،١ٝايكاٖط.1995 ،٠
 .10ز .ز ٙؾيت صسٜل قُس ،ايكطا ٤ا٫زاضٚ ٟتٓاظع اختصاص٘ َع ايكطا ٤ا٫زاض،ٟ
ط ،1املطنع ايك ،َٞٛيٲصساضات ايكاْ ،١ْٝٛايكاٖط.2016 ،٠
 .11ز .ضا٥س ْاد ٞامحس ،املاي ١ٝايعاَٚ ١ايتؿطٜع املاي ٞيف ايعطام ،ط ،1زاض ايػٓٗٛض،ٟ
ايعطام2018 ،
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 .12ز .غًُٝإ قُس ايطُا ،ٟٚايٛدٝع ٠يف ايكاْ ٕٛا٫زاض ،ٟزاض ايؿهط ايعطب ،ٞايكاٖط،٠
.1996
 .13ز .عصُت عبس اهلل ايؿٝذ ،ايتشه ِٝيف ايعكٛز ا٫زاض ١ٜشات ايطابع ايسٚي ،ٞزاض ايٓٗط١
ايعطب ،١ٝايكاٖط.2003 ،٠
 .14ز .غاظ ٟؾٝصٌ ٚز .عسْإ عادٌ عبٝس ،ايكطا ٤ا٫زاض ٟيف ايعطام،طَ ،3هتب ١زاض
ايػ ّ٬ايكاْ ، ١ْٝٛايٓذـ ا٫ؾطف ،ايعطام. 2017،
 .15ز .ؾٛظ ٟقُس غاَ ، ٞايتشه ِٝايتذاض ٟايسٚيَ ،ٞطبع ١داَع ١بػساز.1992 ،
 .16زَ .ادس ضاغب اؿً ،ٛايعكٛز ا٫زاضٚ ١ٜايتشه ِٝا ،ايساض اؾاَع ،١ٝبرلٚت.2000 ،
 .17ز .قُس عاطـ ايبٓا ،ايعكٛز ا٫زاض ،١ٜط ،1زاض ايؿهط ايعطب ،ٞايكاٖط.2009 ،٠
 .18ز .قُس ناٌَ يْ ،١ًٝعط ١ٜايتٓؿٝص املباؾط يف ايكاْ ٕٛا٫زاض ،ٟزاض ايؿهط ايعطب،ٞ
ايكاٖط.1983،٠
 .19قُٛز ضٜاض عط ،١ٝايٛغٝط يف تؿطٜع ايططا٥ب ،زاض املعاضف ،ايكاٖط.1965 ،٠
 .20زٚ .غاّ صباض ايعاْ ، ٞايكطا ٤ا٫زاضَ ٟبسأ املؿطٚعٚ ١ٝايطقاب ١ايكطا ١ٝ٥عً ٢اعُاٍ
ا٫زاض ،٠نً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بػساز.
 .21زٜ .ػط ٟقُس ايعصاض ،ايتشه ِٝيف املٓاظعات ا٫زاض ١ٜايعكسٚ ١ٜغرل ايعكس( ١ٜزضاغ١
َكاضْ ،)١زاض ايٓٗط ١ايعطب ،١ٝايكاٖط.2010 ،٠
ثايجاّ  :ايطغاٚ ٌ٥ا٫طاضٜح اؾاَع: ١ٝ
 .1اضٜا اهلل قُس ،ايػٝاغ ١املايٚ ١ٝزٚضٖا يف تؿع ٌٝا٫غتجُاض ،ضغايَ ١ادػترل ،نً١ٝ
ايعً ّٛا٫قتصاز ،١ٜداَع ١اؾعا٥ط.2011،
 .2اغعس َٓسْ ٌٜاد ٞاؾٝاؾ ،ٞايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًتشه ِٝيف قاْ ٕٛاملطاؾعات املسْ١ٝ
ايعطاق ،ٞضغايَ ١ادػترل ،نً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١ايٓٗط.2002 ،ٜٔ
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 .3محٝس ؾٝصٌ ايسي ،ُٞٝايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عًَ ٢ػا ٌ٥ايتشه ِٝيف ايعكٛز
ايسٚي ١ٝاـاص ،١اططٚس ١زنتٛضا ،ٙنً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١ايٓٗط.2002 ،ٜٔ
 .4يطؿ ٞاب ٛاجملس ،ايتشه ِٝيف َٓاظعات ايعكس ا٫زاض ٟيف ؾطْػا َٚصط (زضاغَ ١كاضْ،)١
اططٚس ١زنتٛضا ،ٙنً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١اغٛٝط ،بس ٕٚزاض ْؿط.2010 ،
ٖ .5اْ ٞقُس عبس ايتٛاب ،زٚض ايكاض ٞا٫زاض ٟيف املٓاظعات ا٫قتصاز ،١ٜاططٚس١
زنتٛضا ،ٙنً ١ٝاؿكٛم ،داَع ١ايعقاظٜل.
ضابعاّ  :ايبشٛخ املٓؿٛض: ٠
 .1ز .سػإ ْاد ٞؾطٜإ َٓٗر ايكطإ يف ؾض ايٓعاعات ،فً ١ايكًِ ،ايعسز ايجايح ،نإْٛ
ايجاْ.2015 ،ٞ
 .2ز .ؾاب تَٛا َٓصٛض ،ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيعُاٍ ايسٚي ، ١عح َٓؿٛض يف فً ١ايعًّٛ
ايكاْ ،١ْٝٛنً ١ٝايكاْ ،ٕٛداَع ١بػساز ،ايعسز ا.1969 ،ٍٚ٫
 .3ز .عبس ايطظام بٔ سبٝب ،ايؿطانٚ ١زٚضٖا يف دًب ا٫غتجُاضات ا٫دٓبٚ ،١ٝضق ١عٌُ
قسَت يف املًتك ٢ايٛطين ا ٍٚ٫س ٍٛا٫قتصاز يف ا٫يؿ ١ٝايجايج ، ١داَع ١غعس زسًب،
اؾعا٥ط.2002 ،
 .4ز .عبس ايًطٝـ ْاٜـ  ،ؽصص ايكطا ٤ا٫زاض ٟيف ايعطام بني ا٫ط٬م ٚايتكٝٝس ،عح
َٓؿٛض يف فً ١اؿكٛم ،املػتٓصط ،١ٜايعسز  ،31اجملًس .2017 ،2
 .5ز .عُط َؿٗٛض سسٜج ١اؾاظ ،ٟايتشه ِٝيف َٓاظعات عكٛز ا٫غتجُاض ،فًْ ١كاب ،١ايعسز
( ،)10،9ا٫ضزٕ.2002 ،
 .6ز .ناَطإ سػني ايصاؿ ،ٞزٚض ايكطا ٤ايسٚيٚ ٞا٫تؿاقٝات ايسٚيٚ ١ٝا٫قً ١ُٝٝيف
تػ ١ٜٛاملٓاظعات ا٫غتجُاض ،١ٜعح َٓؿٛض يف فً ١ايؿطٜعٚ ١ايكاْ ،ٕٛداَع ١اَ٫اضات
ايعطب ١ٝاملتشس ،٠اب ٛظيب ابط.2011 ،ٌٜ
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خاَػاّ :املٛاقع ا٫يهذل:١ْٝٚ
1. https://www.capital.fr/votre-argent/autorite-controleprudentiel-1359307
2. https://www.consortiolawfirm.com/ar/%D9%81%D9%8
3%D8%B1%D8%A9%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7
3. https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administrationpublique-2012-3-page-759.htm
غازغاّ :ايسغاترل
 .1زغتٛض مجٗٛضَ ١ٜصط يعاّ  1971املًػ.٢
 .2زغتٛض مجٗٛض ١ٜايعطام يػٓ.2005 ١
 .3زغتٛض مجٗٛضَ ١ٜصط يعاّ .2014
ايكٛاْني:
 .4قاْ ٕٛاملطاؾعات املسْ ١ٝايعطاق ٞضقِ ( )83يػٓ 1969 ١املعسٍ .
 .5قاْ ٕٛفًؼ ايسٚي ١املصط ٟضقِ ( )47يػٓ 1972 ١املعسٍ.
 .6قاْ ٕٛفًؼ ايسٚي ١ايعطاق ٞضقِ ( )65يػٓ 1979 ١املعسٍ .
 .7قاْ ٕٛاٱثبات ايعطاق ٞضقِ ( )107يػٓ 1979 ١املعسٍ .
 .8قاْ ٕٛايتٓع ِٝايكطا ٞ٥ايعطاق ٞضقِ ( )160يػٓ 1979 ١املعسٍ.
 .9قاْ ٕٛضطٜب ١ايسخٌ ايعطاق ٞضقِ ( )113يػٓ 1983 ١املعسٍ
 .10قاْ ٕٛا٫غتجُاض ايعطاق ٞضقِ ( )13يػٓ.2006 ١
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