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Résumé : 
L’existence d’un contrôle 

judiciaire sur la légitimité des décisions 
des autorités régulation des activités 
économiques et financières représente 
une importante garantie des droits des 
acteurs économiques ce qui implique 
l’adoption de la légitimé de l’état de 
droit, Lorsque la jouissance des 
autorités de régulation à des pouvoirs et 
des privilèges conduit dans certains cas 
à commettre des erreurs  quand ses 
décisions  sont prises à la hâte,  et peut 
ignorer quelques règles judiciaires 
édictées par le législateur afin de 
protéger d’une manière spéciale l’intérêt 
des acteurs économiques développement 
des villes ce programme a une   vue  
globale  dans la planification de la ville. 

  :ملخص 
إن وجود رقابة قضائية على شرعية قرارات 
سلطات ضبط النشاط االقتصادي واملايل ميثل ضمانة 
 مهمة من ضمانات حقوق الفاعلني االقتصاديني ملا يف
ذلك من تبين لشرعية دولة القانون، إذ أن وجود 
سلطات الضبط طرفا يف عالقة قانونية مع الفاعلني 
االقتصاديني ، ومبا تتمتع به سلطات وامتيازات كثرية ، 

ا بعض األخطاء  إىليؤدي يف كثري من األحيان  ارتكا
ا دون رويه أو على عجل ، كما  عندما تصدر قرارا

بعض القواعد القانونية اليت  قد حيدث أن تتجاهل
سنها املشرع حفاظا على مصلحة املتعاملني 

  .االقتصاديني خاصة  
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  : مقدمة

أن إال التقليدي، السل داري رم ال عن قتصادية الضبط سلطات خروج رغم

ل ي القانو التأط أساسيا عامال عد ونھ فيھ جدال ال أمر القضائية للرقابة ا ذهخضوع

ذه ا تتمتع ال التحقيق وسلطة ة شار س الصالحيات انت فإذا للقانون، ا وإخضاع السلطات

ذه عض فإن ة، إدار قرارات ا اعتبار إ تر ال ا و القضائية الرقابة مسألة تث ال السلطات

قرا أي صدور التا و ، وتحكيمية وفردية تنظيمية بصالحيات تتمتع ذهالسلطات مجال رات

القا لرقابة محالة ال يخضع   .الصالحيات

ساءل ن الضبط سلطات ع املفروضة القضائية الرقابة طبيعة وملعرفة   :وعليھ

القضاء لرقابة قتصادي شاط ال ضبط سلطات قرارات إخضاع مدى   ؟ما

التقليدية الدولة ملؤسسات القضاء ورقابة شابھ ت ل   ؟و

ع نلإلجابة مبحث إ بحثنا قسمنا الية ش   :ذه

ول  قتصادي:املبحث شاط ال ضبط سلطات قرارات شرعية بمنازعات ي القضا   ختصاص

ي الثا شاط:املبحث ال ضبط سلطات قرارات شرعية بمنازعات اصة ا القضائية جراءات

  قتصادي

ول  الشرعي: املبحث بمنازعات ي القضا   ةختصاص

مساس ھ شو قد ا، لصالحيا واملا قتصادي شاط ال ضبط سلطات ممارسة إن

التنظيمية بالقرارات بالطعن القا يختص قوق ا ذه ل وحماية ساس ذا وع قوق، با

التحكيمية والقرارات   .والفردية

ول  التنظيمية: املطلب القرارات بالطعن ي القضا  ختصاص

الق عملياتعت تنظيم نة و والقرض النقد مجلس من تصدر ال التنظيمية رارات

ا آثار من وحماية ا مي أ ز عز أجل ومن ساس ذا وع ، ى ك مية أ ذات ا ومراقب البورصة

القضاء لرقابة تخضع ا فإ   . السلبية

ول  والقرض :الفرع النقد م: مجلس تج ت أن يمكن ال املخاطر التنظيميةأمام السلطة ممارسة ن

أخضع فقد بالتنظيم، ن املعني فراد حقوق ضمان من والقلق والقرض النقد مجلس طرف من

ضد الطعن أن ع صراحة نص قد نجده الصدد ذا و ، الدولة مجلس ملراقبة ة خ ذه املشرع

أما يتم ا إبطال منھ دف ال ون ي والذي والقرض، النقد مجلس يقدمھأنظمة حيث الدولة مجلس م
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باملالية لف امل ر الطعن)1(الوز يقبل ال أنھ و أك مألوفا وغ نائيا، است الطعن ذلك يجعل ما و ،

مثل أن رغم فقط، عليھ مقتصر و ف باملالية لف امل ر الوز طرف من تقديمھ تم إذا إال ضده باإلبطال

مجا ن املتعامل مصا تمس قد نظمة والقرضتلك النقد    .)2(ل

املادة لنص طبقا مر65و الطعن11-03من يقدم أن يجب فإنھ القرض و بالنقد املتعلق

شكال رفضھ طائلة تحت شره خ تار من ابتداء يوما ن ست أجل   .)3(خالل

مجلس أنظمة ع حتجاج ا يمك ال ن خر اص أن سبق ما خالل من لنا ن ب ي

والقرض نظرهالنقد أثناء القا أمام ما نظام مشروعية عدم الدفع ق طر إال ون يمتل ال وعليھ ،

رقم النظام المشروعية ناء است أثار أنھ حيث بنك ن يون إليھ أ ما وذلك النظام، فيھ طبق اع -95ل

رقم07 للنظام واملتمم نھ04-92املعدل ب القائمة الدعوى إطار الصرف برقابة نةاملتعلق ال ن و

رقم الدولة مجلس قرار أثره ع صدر والذي   .)4(2138املصرفية

نظام مشروعية ال حول بنك ن يون طرف من املثار الدفع أن الدولة مجلس اعت فلقد

عدم الدفع ق طر عن يث أن مدع ألي يحق أنھ ون ل وذلك ، شكال مقبول والقرض النقد مجلس

أو  فردي إداري قرار ذاقانونية قانونية عدم ثارت إذا باإلبطال سية الرئ للدعوى بالتبعية تنظي

و ا، ف املتمسك املقتضيات قانونية الفصل ن يتع وعليھ صلية، الدعوى ع مباشرة القرار

املادة رقم15نص النظام زائر07-95من ا لبنك تخول ال آخر-و تحديد صفة-دون ب

ل املعتمد املادةالوسيط مقتضيات والسيما القانون، ل تجا قد فإنھ الصرف تخول156عمليات ال

املادة مقتضيات الدولة مجلس اعت عليھ و ، فقط املصرفية نة ل ختصاص النظام15ذا من

الية ا الدعوى يخص فيما ثر وعديمة باطلة، ور   .املذ

ي الثا وم :الفرع البورصة عمليات تنظيم انة تنظيم: راقب نة ا تصدر ال نظمة يخص فيما

املادة نص خالل من ذلك و القا لرقابة ا أخضع املشرع فإن ا، ومراقب البورصة من33عمليات

رقم شر ال يمكن10-93املرسوم أنھ ع املادة ذه تنص حيث املنقولة، القيم ببورصة املتعلق

يؤ  أن ي قضا طعن حصول امحالة ح ذه انت إذا ، ا ف املطعون الالئحة ام أح تنفيذ بتأجيل مر

منذ طورة ا بالغة جديدة ع وقا طرأت أو فراط و الشدة ة وا نتائج عليھ تنجز أن يمكن مما

ا   . )5(شر

ي املطلب ي ختصاص: الثا   الفردية القرارات  بالطعن القضا

برقاب عموما داري القا سلطاتيختص عن الصادرة الفردية القرارات ضد الطعون ة

رقابتھ دائرة من املنافسة مجلس قرارات عض تخرج ناءا است أنھ إال   .الضبط،
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ول  ة :الفرع دار القرارات بالطعن داري القا بالطعن: اختصاص القا يختص

والالسلكية، السلكية واملواصالت يد ال ضبط سلطة املادةقرارات نص خالل ومن املشرع أكد فقد

رقم17 القانون الدولة03-2000من مجلس أمام الضبط سلطة قرارات الطعن يجوز أنھ   .ع

املادة فحسب والقرض، النقد بمجلس يتعلق فيما مر نفس و مر87و فإنھ11-03من

بإ خيص ال شأن تصدر ال الفردية ة دار القرارات اتخضع يحكم مالية مؤسسة أو بنك أي شاء

زائر، ا ية جن واملؤسسات البنوك وفروع ، جن البنوك تمثيل اتب م وفتح زائري، ا القانون

الدولة مجلس أمام والقرض)6(للطعن دخار عاونيات بإقامة خيص وال عد)7(، إال ذلك ى يتأ ال لكن

ال تقديم يجوز وال بالرفض، ن عشرةقرار من أك م عد إال ي الثا رفض) 10(طلب تبليغ من ر أش

القرار من ن دف املس ن املعنو أو ن الطبيعي اص لأل إال الطعن ذا بإجراء سمح وال ول، الطلب

ن الست خالل شكال رفضھ طائلة تحت الطعن يقدم أن جب و شر) 60(مباشرة، من ابتداء يوما

حس تبليغھ أو الةالقرار ا   .     )8(ب

قابلة ، املصفي أو مؤقتا باإلدارة قائم ن بتعي قراراتھ ون فت املصرفية، نة ل سبة بال أما

الدولة مجلس اختصاص من ون وت ي، القضا   . )9(للطعن

الوسطاء اعتماد طلب حالة و ا، ومراقب البورصة عمليات تنظيم نة ل سبة ال و

سمح فقد ، البورصة رقمعمليات القانون ظل اعتماده04-03املشرع رفض الذي عتماد لطالب

مجالھ حدد ي(أو ز ا خ) عتماد ذا الدولة، مجلس أمام نة ال قرار ضد باإللغاء طعنا يرفع أن

ثالثة خالل قراره بإصدار يلھ) 3(مقيد خ تار من ر، أحسن)10(أش قد املشرع أن نالحظھ وما ،

ب رقمفعال شر ال املرسوم أغفلھ عدما الطعن ق ا ي ز ا عتماد صاحب   .10-93منح

ثمار س شركة اعتماد طالب فيحتفظ املنقولة للقيم ما ا التوظيف يئات يتعلق فيما وكذلك

املنصوص الطعن امال م بحق للتوظيف ك املش الصندوق اعتماد وطالب ، متغ مال رأس ذات

املفعول  الساري ع شر ال   .)11(عليھ

املادة نص حسب التأمينات، ع شراف نة عن رقم213أما مر املعدل07-95من

أمام للطعن قابلة املؤقت املتصرف ن عي يخص فيما التأمينات ع شراف نة قرارات ون ت

الدولة   . )12(مجلس

قرارات فتخضع املنج املجال يخص الةوفيما والو املنجمية، ات للممتل الوطنية الة الو

مجلس لدى الطعن يمكن أنھ حيث الدولة، مجلس لرقابة املنجمية واملراقبة يولوجيا ل الوطنية

ن الت الو إدارة مجلس قرارات والرخص)13(الدولة السندات منح طلبات يفصل عندما سيما ال

أ الطعن يمكن كما ما، و ساباملنجمية، ك جاع اس حالة ة دار القضائية ة ا مام
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ماعات وا الدولة موظفي ا عل يحصل ال املنج شاط ال ممارسة قوق ي ز ا أو الك

ات للممتل الوطنية الة الو قبل من العمومية، يئات وال املؤسسات ومستخدمي ن واملنتخب قليمية

قرار)14(املنجمية حالة و عليقھ، أو املنج السند   . )15(ب

لدى ي قضا طعن موضوع ا قرارا ون ت أن فيمكن والغاز اء ر الك ضبط نة عن أما

الدولة   .)16(مجلس

الطعن النظر اختصاص صراحة املشرع منح فقد املنافسة بمجلس يتعلق وفيما وأخ

حي الدولة، مجلس أمام التجميع برفض املتعلقة املادةالقرارات تنص مر19/3ث ع03-03من

الدولة:" أنھ مجلس أمام التجميع رفض قرار الطعن   .)17("يمكن

ي الثا الطعن :الفرع العادي للقضاء ي نا ست مجلس: ختصاص بأن القا املبدأ رغم

ال ن ب الفصل مبدأ ورغم ة، دار املنازعات ثاري است اختصاص صاحب ةالدولة دار يئات

الطبي ا قاض لإلدارة ون ي بأن العادي ناءا)18(والقضاء است وضع زائري ا املشرع أن ،إال

القضاء أمام املنافسة مجلس قرارات الطعن موضوع داري للقضاء ي املبد لإلختصاص

املادة نص أنھ حيث مر63العادي، املعد03-03من باملنافسة أنھاملتعلق ع قرارات:" ل ون ت

الذي زائر ا قضاء مجلس أمام للطعن قابلة للمنافسة املقيدة باملمارسات املتعلقة املنافسة مجلس

را ش يتجاوز ال أجل بالتجارة لف امل ر الوز أو املعنية طراف قبل من ة التجار املواد يفصل

القرار استالم خ تار من ابتداء تقنية،)19(..."واحدا ست ول ر، م أي لھ س ل ي نا ست ع الطا ذا إن

للمشرع املشرع طرف من املعتاد ع التقليد يره ت نجد بل زائري، ا املشرع ا ابتكر جديدة

 .)20(الفر

الثالث التحكيمية: املطلب القرارات بالطعن ي القضا   ختصاص

القرارات طعون بالنظر القضاء اليختص الضبط سلطات عن تصدر ال التحكيمية

التحكيم صالحية ا   .ل

ول  ا :الفرع ومراقب البورصة عمليات تنظيم القرارات: نة الطعن عن املشرع سكت لقد

مادتھ نص أنھ حيث والتحكيمية ية التأدي الغرفة عن الصادر عد57التحكيمية أنھ ع املعدلة

الفا الغرفة الدولةقرارات مجلس أمام بإلغاء للطعن قابلة التأدي املجال أجل)21(صلة خالل ،

أمام والتحكيمية ية التأدي القرارات الطعن يمكن ان التعديل قبل املادة ذه أن حيث ر، ش

املدنية جراءات لقانون وفقا ي القضا للمجلس عة التا ة دار   .)22(الغرفة
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ي الثا والغازن :الفرع اء ر الك ضبط املادة: ة القانون137حسب غرفة01-02من قرارات فإن

التنفيذ واجبة ف الصفة ذه و ا، ف للطعن قابلة غ   . )23(التحكيم

الثالث والالسلكية :الفرع السلكية واملواصالت يد ال ضبط املادة: سلطة رقم17تنص القانون

امل2000-03 العامة للقواعد مجلساملحدد قرارات الطعن يجوز أنھ ع واملواصالت يد بال تعلقة

ا تبليغ خ تار من ابتداء واحد ر ش أجل الدولة مجلس أمام الضبط   .)24(سلطة

ي الثا قتصادي: املبحث شاط ال ضبط سلطات بمنازعات اصة ا القضائية   جراءات

ض سلطات أمام املتبعة القضائية جراءات عنتختلف واملا قتصادي شاط ال بط

املواعيد ، املسبق داري التظلم شمل خاصة ام أح ناك ف خرى، ة دار يئات ال من ا غ

القرارات تنفيذ ووقف   .   القضائية،

ول  املسبق: املطلب داري   التظلم

سنة ة دار و املدنية جراءات قانون إلغاء إثر رقمبموجب2008ع القانون صدور

واجب09- 08 س ل داري التظلم شرط أصبح ة، دار و املدنية جراءات قانون يتضمن الذي

القرارت ل ل سبة بال وذلك القضاء، أمام الدعوى رفع قبل داري للقرار املصدرة ة ا أمام التقديم

القانو  نص إذا إال القضاء أمام للطعن محال ون ت ال ة بادئدار ان عدما ذلك، خالف ع ن

ة دار و املدنية جراءات قانون عديل عد و للقضاء، وء ال قبل يفاؤه اس يجب الزما شرطا مر

رقم القانون بالقرارات23-90بموجب املتعلقة لغاء دعوى لقبول فقط واجبا التظلم شرط أصبح

ة   .  املركز

ول  شا :الفرع ال ضبط املسبقسلطات داري التظلم ا ف ط املش واملا قتصادي لقد: ط

املادة نص حيث ، الضبط سلطات عض التظلم املشرع ط رقم87اش مر ع11-03من

املواد بموجب والقرض النقد مجلس ا يتخذ ال القرارات الدولة مجلس أمام الطعن يمكن ال أنھ

قر 85و84و82 عد عشرةإال من أك م عد إال ي الثا الطلب تقديم يجوز وال بالرفض، ن ار

وأي)10( بنك شاء بإ خيص ال رفض حالة أنھ ذلك ع و ول، الطلب رفض تبليغ من ر أش ،

فروع بفتح أو ية، جن للبنوك تمثيل اتب م بفتح أو ، زائري ا القانون ا يحكم مالية مؤسسة

للبنو  زائر يا ثا بطلب والقرض النقد ملجلس تظلم يقدم أن يجب ية، جن املالية واملؤسسات ك

م ر10عد   .أش

املادة نص وحسب املنافسة قانون إ فبالرجوع املنافسة، مجلس عن ع21أما نص منھ

من«:أنھ طلب ع بناء أو ذلك، العامة ة املص اقتضت إذا تلقائيا، ومة ا ترخص أن يمكن
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ر الوز ر تقر ع بناء وذلك املنافسة، مجلس من رفض محل ان الذي بالتجميع املعنية، طراف

بالتجميع املع القطاع بعھ ي الذي ر والوز بالتجارة لف اب»امل أ أمام انية إم فتح النص ذا ،

ا أمام ا خيص ال طلب بتقديم املنافسة مجلس قبل من ا رفض تم ال والتجميعات ف ومة،

خيص ال منح التا و املنافسة، مجلس قرار بمخالفة ومة ل سمح تظلم أجل)25(بمثابة خضع و ،

مدة و املدنية جراءات قانون العامة للقواعد وت4التظلم س عد و الرفض، خ تار من ر أش

ذا  بدأ و بالرفض، قرار بمثابة ن ر ش خالل الرد عن املنافسة التظلممجلس تبليغ خ تار من   .جل

ي الثا املسبق :الفرع داري التظلم شرط من املعفاة واملا قتصادي شاط ال ضبط : سلطات

يد ال ضبط سلطة من ل قرارات ضد املرفوعة الطعون فإن ي، القضا اد ج قواعد بتطبيق

ا الة الو ، ا ومراقب البورصة عمليات تنظيم نة الةواملواصالت، الو و املنجمية ات للممتل لوطنية

املسبق داري التظلم اط اش من معفاة ا ل املنجمية، املراقبة و يولوجية ل أن)26(الوطنية ون ،

ذلك ع تنص لم ا ل شئة امل القانونية   .النصوص

ي الثا القضائية: املطلب   املواعيد

شا ال ضبط سلطات قرارات الطعن مواعيد يم املواعيدما عن واملا قتصادي ط

ا تذبذ و املدنية جراءات قانون ا عل   .)27(املنصوص

ول  ة :الفرع دار و املدنية جراءات قانون املواعيد: املواعيد يخص فيما جرائية القاعدة

املادة حسب ال829تقت مجلس أمام الطعن برفع املدنية جراءات قانون 4خالل)28(دولةمن

ي الوال التظلم بإجراء يقوم أن وللمد ، التنظي القرار شر أو الفردي القرار تبليغ خ تار من ر أش

تبليغ من ن ر ش مرور حالة و الدعوى، رفع ع املطبقة جال نفس القرار مصدرة ة ا أمام

الرد، عن ا أمام املتظلم ة دار ة ا وت وس نالتظلم ر الش اء ان خ تار ومن للتظلم رفضا عد

التظلم برفض دارة رد حالة مر نفس القضائية، الدعوى لرفع آخران ران ش للمتظلم ون ي

املمنوح   .)29(جل

ي الثا قتصادي :الفرع شاط ال ضبط سلطات ن قوان ن: املواعيد قوان املحدد املواعيد إن

شاط ال ضبط سسلطات تجا أي يوجد ال أنھ حيث ا، أغل فوضوي ع طا ذات واملا قتصادي

اص لأل واملغالطة لإللتباس مصدر تصبح أن إ يؤدي ما ذا و ، ا مواعيد ساطة أو

ن  .)30(املعني

تقدم أن يجب املصرفية نة ال قرارات ضد الطعون القرض، و بالنقد املتعلق مر ففي

ن ست شكال) 60(أجل رفضھ طائلة تحت التبليغ خ تار من للطعون)31(يوما سبة بال املدة نفس و ،
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لف امل ر الوز يرفعھ الذي للطعن سبة بال مر ونفس والقرض، النقد ملجلس الفردية القرارات

والقرض النقد ملجلس التنظيمية القرارات ضد   . )32(باملالية

لقر  سبة فبال البورصة مجال فعو ف البورصة عمليات الوسطاء اعتماد رفض ارات

نة ال قرار تبليغ خ تار من واحد ر ش أجل باإللغاء يئات)33(الطعن اعتماد لرفض سبة بال أما ،

ة دار و املدنية جراءات لقانون املشرع ا أخضع فقد املنقولة للقيم ما ا أما)34(التوظيف ،

الغرفة قرارات خبخصوص تار من واحد ر ش أجل الدولة مجلس أمام للطعن قابلة ا فإ ية التأدي

القرار و)35(تبليغ يد ال مجال الضبط سلطة مجلس عن الصادرة للقرارات سبة بال ال ا كذلك ،

نة ال مواعيد بنفس ا ف الطعن ون ي ال والالسلكية السلكية سبة)36(املواصالت بال مر نفس ،

رللطع ش بمدة حددت فقد املنافسة، مجلس عن الصادرة القرارات ضد مجلس) 1(ون أمام واحد

القرار استالم خ تار من ة، التجار املواد يفصل الذي زائر ا يرجع)37(قضاء أن جل ذا ل مكن و ،

عشرون املؤقتة) 20(إ جراءات بخصوص الطعن ان إذا   . )38(يوما

الة الو ن املتمثلت الضبط لسلط دارة مجلس قرارات فإن ، املنج املجال أما

أمام ا ف الطعن يمكن املنجمية، الرقابة و يولوجيا ل الوطنية الة الو و املنجمية ات للممتل الوطنية

ن ثالث ميعاد الدولة ا) 30(مجلس تبليغ خ تار من ابتدءا   .)39(يوما

الغاز،أخ  ع توز و اء ر الك مجال الضبط نة عن الصادرة للقرارات سبة ال و ا

الطعن ميعاد تحديد دون الدولة مجلس أمام طعن محل ون ت ا أ ع بالنص القانون ،)40(فيكتفي

التأمينات ع شراف نة ل سبة بال مر نفس و رفض)41(و بقرار يتعلق فيما مر وكذلك ،

قتصاديةالتجمي ر)42(عات أش عة بأر الدولة مجلس أمام الطعن أجل يحدد ساس ذا وع ،

ة دار و املدنية جراءات قانون ا عل املنصوص العامة للقواعد   .وفقا

الثالث قتصادي: املطلب شاط ال ضبط سلطات قرارات تنفيذ   وقف

وإ املشروعية نة بقر ة دار القرارات الفوريتتمتع بالتنفيذ سمحان اللذان ة ولو متياز

و ناء إست ا ل القاعدة ذه أن إال داري، القا أمام باإللغاء طعن محل أنھ رغم داري للقرار

داري  القرار تنفيذ  وقف

ول  قتصادي :الفرع شاط ال ضبط سلطات ضمن التنفيذ وقف انة ة: م دار القرارات تتمتع

طعنبقر محل أنھ رغم داري للقرار الفوري بالتنفيذ سمحان اللذان ة ولو وامتياز املشروعية نة

داري  القا أمام الذي)43(باإللغاء داري القرار تنفيذ وقف و ناء إست ا ل القاعدة ذه أن إال ،

وا ابتداءا ا يرتبط لغاء، دعوى مسار ومؤقت ي وقا إجراء حمايةعت يجة بالن دف و اءا، ن

القضية ي ا ال البت ن ، التأخ تحتمل ال   .)44(مصا
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املادة بنص الدولة مجلس أمام التنفيذ وقف مبدأ املشرع كرس قانون910ولقد من

املواد إ تطبيقھ أحالت ال املدنية املواد837إ833جراءات خالل ومن املبدأ ذا أن إال ،

القراراتامل ضد للطعن املوقف غ ثر مبدأ و صل ألن ن، للمدع بھ ف مع حق عت ال لھ نظمة

تحقيق إ ادف ال ا شاط ووقف دارة حركة شل السماح عدم و املبدأ ذا ر ة،وم دار

ة دار ا قرارا ضد املقدمة الطعون يجة ن العامة، ة و)45(املص ناء ست و والذي، التنفيذ وقف

القرار التنفيذ وقف ر بتقر ذاتھ ي القانو النص قيام إما صورتان، لھ القانونية النصوص حددت

فيھ املطعون داري القرار تنفيذ وقف سلطة املختص للقا ي القانو النص إعطاء أو داري،

  .باإللغاء

ضبط سلطات قرارات ع سري القرارات تنفيذ وقف مبدأ واملاإن قتصادي شاط ال

بل فقط، إجراء عت أن من أك و ف ا، ل سبة بال خصوصية للمبدأ لكن ة، إدار سلطات ا باعتبار

قتصادية م مصا تخص املتقاضية واملؤسسات اص لأل سبة بال ة كب مية أ ذو دورا يلعب

إط الضبط سلطات ة مواج م ل ضمانة ل ش ونھ اواملالية، سو و ا لوظائف ا ممارس ار

لظروف وفقا يقرر أن ة التقدير سلطتھ خالل من للقا السماح مر لزم إذا ح اعات، لل

املبدأ ع   .)46(القضية

مية أ لھ واملا قتصادي شاط ال ضبط سلطات عن الصادرة القرارات تنفيذ وقف إن

يمك ال الذي الضرر بدرء سمح أنھ ذلك ة ذهكب أن علمنا، إذا خاصة إصالحھ لغاء لدعوى ن

عوان ومصا بحقوق تمس ة خط قرارات تصدر حساسة قطاعات تضبط ال السلطات

ا لرقاب ن اضع ا ن  .)47(قتصادي

ي الثا التنفيذ مدى :الفرع وقف س املادة: تكر رقم17تنص للقواعد03-2000القانون املحدد

املتعلقة يدالعامة ال ضبط سلطة مجلس قرارات الطعن يجوز أنھ ع واملواصالت يد بال

س ول ا، تبليغ خ تار من ابتداء واحد ر ش أجل الدولة مجلس أمام والالسلكية السلكية واملواصالت

موقف أثر الطعن ذا   .)48(ل

املادة ب5وتأكد املتعلق اع ال حالة باإلجراءات املتعلق القرار كذلكمن و البي ط الر

يوقف ال الدولة مجلس أمام ضده والطعن تبليغھ، خ تار من نافذ املجلس قرار أن ع التحكيم حالة

  .)49(تنفيذه

نص الذي التنظيمية نة ال قرارات خالف و البورصة عمليات تنظيم نة ل سبة بال أما

املادة بنص وذلك املوقف ا بأثر ال33صراحة املرسوم رقممن نص10- 93شر املشرع سكت ،

مر9املادة قرار04-03من باإللغاء للطعن سبة بال للتنفيذ املوقف غ أو املوقف ثر شأن
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نص ما مقارنة و أنھ إال مجالھ، تحديد أو البورصة عمليات الوسطاء اعتماد برفض املتعلق نة ال

ال للمرسوم عديلھ قبل املشرع بالقانونعليھ املادة04-03شر ق9، ا لھ عتماد طلب أن

التا املدنية،و جراءات قانون املتمثل خ ذا بھ، املعمول ع شر ال عليھ املنصوص الطعن

املادة نص املحدد للشروط طبقا ذلك عتماد، رفض لقرار املوقف باألثر ضمنيا املشرع صرح فقد

للقيممن919 ما ا التوظيف يئات ل سبة بال إعمالھ يمكن ما ذا و املدنية، جراءات قانون

قانون بھ املعمول ع شر لل الطعن أخضع حيث ا، قانو زائري ا املشرع عدل لم وال املنقولة

نة ال قرارات تنفيذ وقف يمكن التا و ة دار و املدنية   .    جراءات

يتع املادةوفيما نص خالل فمن والقرض، النقد بمجلس مر63لق لنا11-03من يتأكد

موقف أثر أي الدولة مجلس أمام للطعن س فل التنفيذ، وقف مبدأ لتطبيق ح الصر بعاد س

يحق الذي الطعن، ذا باملالية لف امل ر الوز إنفراد إ راجع مر ذا أن بدوا و نظمة ذه لتطبيق

طل أساسالھ واملتعلقة والقرض النقد مجلس ا يصدر ال الفردية للقرارات سبة بال أما ، ا تقديم ب

املادة نص املشرع ح تصر فرغم املصرفية شاطات ن65بال الطبيعي اص لأل ا ف الطعن بقابلية

خالل الدولة مجلس أمام لغاء بدعوى القرارات من ن دف املس ن م60واملعنو أويوما القرار شر ن

ا يتخذ ال للقرارات سبة بال نجده مر نفس و و الطعن، ذا أثر تحديد عن سكت أنھ إال تبليغھ

ية، جن للبنوك تمثيل اتب م وفتح ، مالية مؤسسة وأي بنك شاء بإ خيص ال بمناسبة املجلس

عاوني وإقامة ية، جن واملؤسسات للبنوك زائر ا فروع فتح والقرضو دخار   .ات

املادة حسب املصرفية، نة ال عن رقم107أما مر نة04-10من ال قرارات ون ت

أجل يقدم أن يجب الذي ي، القضا للطعن قابلة ا وحد املصفي أو مؤقتا باإلدارة قائم ن بتعي

يوما ن ال)60(ست موقوفة غ و الدولة مجلس اختصاص من الطعون ذه ون وت ذا، إن تنفيذ،

ة ج من باالدخار ا وعالق للبنوك سبة بال خاصة ة كب خطورة يمثل التنفيذ وقف بعاد باس ح التصر

أو باإلدارة قائم ن عي واملتمثلة القرار خصوصية ذلك من ك و أخرى، ة ج من بالقرض و

ما إ ال ا إعادة بھ يمكن ال ل ش لية تتحقق أن يمكن ال أنمصفي، علمنا إذا عليھ، ان

القرار بإلغاء يحكم أن مكن و لة، طو مدة ستغرق قد املرفوعة لغاء   .دعوى

وقف مبدأ عن لھ املنظمة املواد سكتت فلقد التأمينات، ع شراف نة يخص وفيما

ن املادت صوص ا و العامة القواعد تطبيق يتم التا و قانون 833/2و919التنفيذ، جراءاتمن

ة دار و   .املدنية

املادة نص خالل ومن والغاز، اء ر الك ضبط نة ل سبة بال مر ناول139وكذلك ي لم

الدولة مجلس أمام الطعن انية إم فقط حدد وإنما القرارات تنفيذ وقف   .املشرع
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واملر  يولوجيا ل الوطنية الة والو املنجمية ات للممتل الوطنية الة الو عن اقبةأما

املادة فحسب رقم48املنجمية، القانون لدى10-01من دارة مجلس قرارات الطعن يمكن فإنھ

فقد وعليھ القرارات، مجرى الطعن يوقف وال التبليغ، خ تار من يوما ن ثالث أجل الدولة مجلس

عت  املنج شاط ال أن رغم ن، الت الو قرار تنفيذ وقف صراحة املشرع بعد شاطاتاس ال من

لسلطة وتجاوز عسف ا ع أن يمكن وال اعات ال من الكث ا شأ يثار وال ساسة وا امة ال

  .دارة

املادة نص فحسب ا مر63وأخ من الثالثة ا فقر فإنھ03-03و ع:" املعدل تب ي ال

ا مجلس لقرارات موقف أثر أي زائر ا قضاء مجلس لدى مجلسالطعن س رئ يمكن أنھ غ ملنافسة،

خمسة يتجاوز ال أجل زائر، ا ن) 15(قضاء املادت ا عل املنصوص التداب تنفيذ يوقف أن يوما

ة46و45 ط ا ع الوقا أو الظروف ذلك تقت عندما املنافسة مجلس عن الصادرة   .)50("أعاله

  : خاتمة

ت التقليدية الدولة مؤسسات غرار إع واملا قتصادي شاط ال ضبط سلطات خضع

ع جدا كب ا وتأث ينة، ال بالصالحيات ست ل ا ل املمنوحة فالصالحيات ، القضائية الرقابة

أجل من وذلك للرقابة ا تصرفا ل تخضع أن يجب ساس ذا ع ، ن قتصادي ن املتعامل

ا شا إ من دف وال يتوافق نحو ع ا م   .تقو

وامش   :ال

                                                

،  الجریدة الرسمیة، یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت  26، الموافق 11-03، من األمر رقم 65المادة  - )1(
 .11، ص 2003أوت  27، صادر بتاریخ 52عدد رقم 

)2( - Rachid Zouaimia ,Les Autorités de Régulation Indépendantes dans le 
Secteur Financier en Algérie. Algrer:Editions Houma, 2005,  p 33. 

 .11، مرجع سابق، ص 11- 03، من األمر رقم 65المادة  - )3(
في النزاع القائم بین یونین بنك  08/05/2000الصادر بتاریخ   2138قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  - )4(

 .و اللجنة المصرفیة
الجریدة تعلق ببورصة القیم المنقولة، ، ی1993مایو  23الموافق  10-93المرسوم التشریعي رقم  - )5(

 .7، ص 1993مایو  23، الصادر بتاریخ 34، عدد رقم الرسمیة
 .14، مرجع سابق، ص  11-03األمر  - )6(
، یحدد شروط الترخیص بإقامة تعاونیات اإلدخار والقرض 2008یولیو  21الموافق  03- 08نظام رقم  - )7(

 .2009مارس  8، صادر بتاریخ 15، عدد رقم الجریدة الرسمیةواعتمادھا، 
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 .11، نفس المرجع، ص 6و 5الفقرة  65المادة  - )8(
أوت  26الموافق  11-03، یعدل ویتمم األمر رقم 2010أوت  26الموافق  04-10، األمر رقم 10المادة  - )9(

 .14، ص 2010سبتمبر  01، صادر بتاریخ 50، عدد رقم  الجریدة الرسمیةوالمتعلق بالنقد والقرض، 
، یعدل ویتمم المرسوم التشریعي رقم 2003فبرایر سنة  17الموافق  04-03، من قانون رقم 9المادة  - )10(

، عدد الجریدة الرسمیةوالمتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم ،  1993مایو سنة  23الموافق  93-10
 .21، ص 2003فبرایر  19، الصادرة بتاریخ 11رقم 

، یتعلق بھیئات 1996ینایر  10الموافق  08-96، من األمر رقم 3فقرة  18، والمادة 4فقرة  6دة الما - )11(
 .21، 20، ص 1996ینایر  14، صادر بتاریخ 3، عدد رقم الجریدة الرسمیةالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة، 

الموافق  07-95األمر رقم  یعدل ویتمم 2006فبرایر  20الموافق  04-06، من القانون رقم 31المادة  - )12(
، ص 2006مارس  12، صادر بتاریخ 15، عدد رقم الجریدة الرسمیة، والمتعلق بالتأمینات، 1995ینایر  25

8. 
الجریدة ، یتضمن قانون المناجم ، 2001یولیو  3الموافق  10-01، قانون رقم 5فقرة  48المادة  - )13(

 .12، ص 2001 یولیو 4، صادر بتاریخ ، 35، عدد رقم الرسمیة
 .17، نفس المرجع، ص  82أنظر في ذلك نص المادة  -  )14(
 .18، نفس المرجع ، ص 91المادة  -  )15(
، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فبرایر  5الموافق  01-02، من قانون رقم 139المادة  - )16(

 .21، ص 2002ر فبرای 6، صادر بتاریخ 08، عدد رقم الجریدة الرسمیةالقنوات، 
، صادر 43، عدد رقم  الجریدة الرسمیة، یتعلق بالمنافسة، 2003یولیو  19الموافق  03-03األمر  - )17(

 .28، ص 2003یولیو  20بتاریخ 
السلطة القمعیة للھیئات اإلداریة المستقلة المستقلة في المجال االقتصادي " عز الدین عیساوي ،  - )18(

، فرع قانون األعمال ، نوقشت بجامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، في القانون مذكرة ماجستیر، "والمالي
 .117، ص 2005-2004تیزي وزو، 

 19الموافق  03- 03، یعدل ویتمم األمر رقم 2008یونیو  25الموافق  12-08من القانون رقم  31المادة  - )19(
 .15، ص 2008یولیو  2، صادر بتاریخ 36 ، عدد رقم الجریدة الرسمیة، والمتعلق بالمنافسة، 2003یولیو 

)20( - Rachid Zouaimia "Remarques critiques sur le contensieux des deisions du 
conseil de la concurrence en droit Algérien, Revue El Mouhamet de la région de 
Tizi Ouzou, n 2, Décembre 2004,  P 37. 

 .24، مرجع سابق، ص 04-03لقانون رقم ، من ا18المادة  -  )21(
 10، مرجع سابق، ص 10-93، من المرسوم التشریعي 57المادة  -  )22(
، یتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة 2002فبرایر  5الموافق  01-02، من قانون رقم 137المادة  - )23(

 .21، ص 2002فبرایر  6، صادر بتاریخ 08، عدد رقم الجریدة الرسمیةالقنوات، 
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصالت 2000أوت  5، الموافق 03-2000القانون رقم  - )24(

 .9، ص 2000أوت  6، صادر بتاریخ 48، عدد رقم  الجریدة الرسمیةالسلكیة والالسلكیة، 
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الملتقى الوطني حول ، مداخلة "اختصاص منح االعتماد لدى السلطات اإلداریة المستقلة" أوبایة ملیكة،  - )25(

ماي  23/24، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، أیام  سلطات الضبط المستقلة في المجال االقتصادي والمالي
 .211، ،ص 2007

خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات اإلداریة "بزغیش بوبكر - )26(
، جامعة عبد الرحمان  ضبط المستقلة في المجال االقتصادي والماليالملتقى الوطني حول سلطات ال،"المستقلة

 .315، ص 2007ماي  24/  23الحقوق  والعلوم االقتصادیة، أیام   میرة بجایة ، كلیة
مذكرة ، "الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري" رحموني موسى، - )27(

رع اإلدارة والمالیة، نوقشت بجامعة باتنة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بتاریخ ، فماجستیر في القانون العام
 .118، ص 2013

عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة :" من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، على أنھ  907تنص المادة  - )28(
 ".832إلى  829اد من أولى وأخیرة، تطبق األحكام المتعلقة باآلجال المنصوص علیھا في المو

 .، من قانون اإلجراءات المدنیة830المادة  -  )29(
)30( - Rachid Zouaimia ,  Les instruments juridiques de la régulation économique 

en Algérie. Alger : Maison d’édition Belkeis, 2012, p 227. 
 .14، مرجع سابق، ص 04-10، من األمر 107المادة  -)31(
 .11، مرجع سابق، ص 11- 03، من األمر رقم 65المادة  -  )32(
 .21، مرجع سابق، ص 04-03من القانون  9المادة  -  )33(
 .21و 20، مرجع سابق، ص 08-96من األمر  18و 6المادة  -  )34(
 .24، مرجع سابق، ص 04-03، من القانون 57المادة  -  )35(
 .9رجع سابق، ص ، م03-2000، من القانون 17المادة  -  )36(
 .15، مرجع سابق، ص 12-08من القانون  31المادة  -  )37(
 .نفس المرجع ونفس الصفحة -  )38(
 .12، مرجع سابق، ص 10-01، من القانون  48المادة  -  )39(
 .21، مرجع سابق، ص  01-02، من القانون 139المادة  -  )40(
 .8، ص ، مرجع سابق04-06، من القانون رقم 31المادة  -  )41(
 .28، مرجع سابق، ص 03- 03، من األمر 19المادة  -  )42(
وقف تنفیذ القرارات اإلداریة في أحكام قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة "أوقارت بوعالم،  - )43(

، فرع تحوالت الدولة، نوقشت بجامعة مولود معمري تیزي ، مذكرة ماجستیر في القانون العام"الجزائري
 .6، ص 24/04/2012حقوق والعلوم السیاسیة، بتاریخ وزو، كلیة ال

رسالة ماجستیر ، "الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات اإلداریة" سالم عبد الحمید محمد زنكة،  - )44(
، نوقشت باألكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك، كلیة القانون والسیاسة، بتاریخ في القانون اإلداري

 .184ص ، 15/09/2008
 .7أوقارت بوعالم، مرجع سابق، ص  -  )45(
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)46( - Rachid ZOUAIMIA, Les instruments juridiques de la régulation économique en 

Algérie, Op Cit, p 150. 
الملتقى الوطني حول ،"وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات االداریة المستقلة" فتحي وردیة،  - )47(

الحقوق    ، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، كلیة بط المستقلة في المجال االقتصادي والماليسلطات الض
 .331، ص 2007ماي  23/24والعلوم االقتصادیة، أیام 

 .9، مرجع سابق، ص 03-2000القانون رقم  -  )48(
)49( - Aticle 5, Décision n°08/SP/PC/2002, relative aux procédures en cas de litige en 

matière d’interconnexion et en cas d’arbitrage;  

http://www.arpt.dz/fr/reg/dec/?c=2002. 

والتي تنص على أنھ یجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس  17وھذا ما تم تأكیده في المادة 
، 03-2000ن أثر موقف، القانون رقم الدولة في أجل شھر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغھا، ولیس لھذا الطع

  .9مرجع سابق، ص 
 .32، مرجع سابق، ص 12- 08المعدل بالقانون  03-03األمر  -  )50(

http://www.arpt.dz/fr/reg/dec/?c=2002.

