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يختمف دور الدولة في االقتصاد باختالف النظام االقتصادي المتبع، كما تختمف اآلثار و 
النتائج الناتجة عن ذلك، فالتدخالت المتزايدة لمدول في المجال االقتصادي أدى إلى وقوع عدة 
أزمات ما أدى بالدول إلى التفكير في قواعد جديدة ذات طابع ليبرالي، والعمل عمى بناء اقتصاد 
يقوم عمى مبدأ حرية المنافسة، من خالل فتح المجال أمام المبادرة الخاصة والتحضير النسحاب 

زالةالدولة من المجال االقتصادي عن طريق خوصصة االقتصاد   . (1)التنظيم وا 

األنشطة أيا كانت طبيعتيا، وقد الزمت التفوق في مجاالت األعمال و ، ةافسالمن غايةوتعتبر 
الالزمة الحترافو، ومصطمح المنافسة النشاط االقتصادي خاصة حتى اتصفت بكونيا أحد الشروط 

، jouer ensembleيلعب في جماعة تعني والتيcum-ludere"منافسة" مشتق من المصطمح الالتيني 

أي يجري معا أي تعني اإلسراع معا
ورغم أن مصطمح المنافسة لم يتم تعريفو تشريعيا حيث ، (2)

كما اكتفت L 410-02في المادة  "حرية المنافسة"مصطمح  بذكراكتفى القانون التجاري الفرنسي 
 إال أنو يمكن تعريفيا عمى أنيا ، (3)"قواعد المنافسة"مصطمح  بذكراتفاقية سير االتحاد األوروبي 

 إشباعالتنافس بين عدة متعاممين اقتصاديين، في نفس السوق بغية الوصول إلى الزبائن قصد 
عرض السمع والخدمات  إلىحاجاتيم من المنتجات و الخدمات، كما تعرف المنافسة بأنيا التسابق 

مؤسسات المنافسة تقتضي إفساح المجال أمام كافة األفراد وال إذن، (4)في االنفراد بالمستيمكين رغبة
حظر خمق موانع تؤدي إلى لالشتغال بالنشاط االقتصادي الذي يرغبون فيو، و ينبغي عمى دلك 

، فالمنافسة (5)السوق أو استبعاده منيا أو التضييق عمى نشاطو التجاري إلىإعاقة دخول منافس 
ادن ىي مقدرة المؤسسة عمى المواجية والتكيف مع منافسييا سواء في السوق الداخمية أو الخارجية 

                                                           

(1) ZOUAIMIA Rachid, « note introductive: de l’Etat interventionniste à l’Etat régulateur », 

actes du colloque national sur les autorités de régulation indépendantes dans le domaine 

économique et financier, Université de Bejaia, le23-24 Mai 2007, pp 06-17. 

 .96، ص4661ر ومكان النشر، اد ذكر( أحمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة، دون 2)
(3)  ZEVOUNOU Lionel, le concept de la concurrence en droit, thèse pour l’obtention du 

grade de docteur en droit public, université Paris ouest nanterre la défense, Paris, 2010, p 11.  

، منشورات 90-91والقانون رقم  90-90( كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لألمر رقم 4)
 س(.-بغدادي، الجزائر، )د

كتو محمد الشريف، "تنظيم المنافسة الحرة في ضوء مبادئ الشريعة اإلسالمية"، المجمة النقدية لمقانون والعموم  (5)
 .00-43، ص ص0949، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمرين تيزي وزو، 94السياسية، عدد
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الت وتطور بمنتوج تنافسي يتميز بأقل تكمفة وجودة مطموبة وفي أقصر مدة فيي تساىم في تحو 
 .(1)لك بتطور التقنيات اإلنتاجية والتوزيعيةاليياكل االقتصادية، وذ

ممنافسة انطالقا من سنة قد عمل المشرع الجزائري عمى تمييد الطريق لاإلطار ف اذوفي ى
ي يعتبر تجسيدا ذ، تاريخ صدور القانون التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية وال4656

 والمتعمق 40-56بعدىا صدر القانون رقم لتحول الدولة الجزائرية إلى اقتصاد السوق، 
حجر األساس في تحرير األسعار وجعميا تخضع لقانون العرض  ي يعتبرذوال، (2)باألسعار
 والطمب.
القوانين  بإلغاء إالتحرير التجارة وتدعيم حرية المنافسة والقضاء عمى االحتكار ال يتحقق  إن
ا الصدد فقد قام المشرع الجزائري ذ، وفي ى(3)التي تحد من حرية االستثمار والمنافسةواألنظمة 
ي بموجبو ألغى احتكار المؤسسات العامة لمنشاط ذ، وال(4)094-55المرسوم رقم  بإصدار

و الذي تبنى توجو الجزائر إلى  4656ه اإلصالحات بصدور دستور وج سمسمة ىذاالقتصادي، لتت
اقتصاد السوق ولو بصفة ضمنية، و بيذا التكريس الدستوري تمكن المشرع الجزائري من القيام 

كانت فيما مضى من احتكار  ت والتي أدت إلى فتح نشاطات عمى المنافسةبجممة من اإلصالحا
 بإنشاءسمح بالترخيص  الذيو  ،(5)والمتعمق بالنقد والقرض 49-69فقد صدر القانون رقم ، الدولة

والمتعمق ، (6)94-69البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية واألجنبية، كما صدر القانون رقم 
 اإلنسانيةمع احترام كرامة الشخصية بحرية  اإلعالمفتح المجال لممارسة حق  الذيو  باإلعالم

                                                           

 .31، ص 0995سعداوي سميم، المنافسة في سوق الياتف النقال، دار الحديث لمكتاب، الجزائر،  (1)
، 4656جويمية 46، مؤرخ في 06، يتعمق باألسعار، ج ر عدد 4656جويمية  92، مؤرخ في 40-56( قانون رقم 2)

 )ممغى(.
، المرجع 90-91والقانون رقم  90-90رقم  كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية، وفقا لألمر (3)

 .91السابق، ص
، يتضمن الغاء جميع األحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات 4655أكتوبر  45، مؤرخ في 094-55مرسوم رقم  (4)

 19، مؤرخ في 10الطابع االقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار لمتجارة، ج ر عدد  ذاتاالشتراكية 
 .4655أكتوبر

أفريل  45، مؤرخ في 43، يتعمق بالنقد والقرض، جر عدد 4669أفريل  41، مؤرخ في 49-69قانون رقم  (5)
 )ممغى(.،4669

، 4669أفريل  91، مؤرخ في 41، يتعمق باإلعالم، جر عدد 4669أفريل  90، مؤرخ في 94-69قانون رقم  (6)
 )ممغى(.
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ومقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني، ليتوالى فتح القطاعات أمام المبادرة الخاصة في 
لم يقتصر دور ، وغيرىا، و (3)، و المحروقات(2)، والمناجم(1)شتى المجاالت كقطاع التأمينات

نما حررت بعض النشاطات ذات الدولة عمى تح رير النشاطات االقتصادية التقميدية فحسب، وا 
 .الطابع المرفقي كقطاع التعميم العالي و البريد والمواصالت و المياه

اقتصاد السوق كان لزاما عمييا سن قانون لممنافسة حيث صدر  إلىفي ظل اتجاه الجزائر 
و الذي يعتبر القانون األول الذي نص عمى تنظيم وترقية المنافسة في  (4)93-62األمر رقم 

منو عمى أن حرية التجارة  04، حيث نصت المادة 4663الجزائر ليعزز بصدور دستور سنة 
قد تضمن عدة  93-62القانون، ورغم أن المر رقم  إطاروالصناعة مضمونة وتمارس في 

ة السيما ما تعمق باستحداث مجمس المنافسة، إال أنو كان مستجدات في المنظومة القانونية الجزائري
، حيث 0949، و 0995و الذي كان محل تعديل سنة (5)90-90محل إلغاء بموجب األمر رقم 

 إداريةي كيف عمى أنو سمطة ذشممت التعديالت أساسا مجمس المنافسة وتكييفو القانوني وال
 مستقمة.

إلى جانب استحداث المشرع لمجمس المنافسة ومنحو وظيفة ضبط السوق، فانو بالمقابل قد 
م المبادرة الخاصة كما استحدث عدة سمطات إدارية مستقمة في شتى المجاالت، والتي تم فتحيا أما

 وضبط القطاع المسند ليا، فإنيا بالمقابل ةه السمطات، إضافة إلى مراقبذ، حيث تقوم ىسبق الذكر
قد تضطمع بميمة أخرى ىي من صميم اختصاصات مجمس المنافسة، حيث تقوم بالتدخل في 

                                                           

 95، مؤرخ في 40، يتعمق بالتأمينات، معدل ومتمم، ج ر عدد 4662جانفي  02، مؤرخ في 94-62أمر رقم  (1)
 .4662مارس

 91، مؤرخ في 02، يتضمن قانون المناجم، معدل ومتمم، ج ر عدد 0994يوليو  90، مؤرخ في 49-94قانون رقم  (2)
 ، )ممغى(.0994يوليو 

، مؤرخ في 29ج ر عدد  ،، يتضمن قانون المحروقات، معدل ومتمم0992 أفريل 05، مؤرخ في 94-92قانون رقم  (3)
 .0992جويمية 46

، 4662فيفري  00، مؤرخ في 96، يتعمق بالمنافسة، ج ر عدد 4662جانفي  02، مؤرخ في 93 -62أمر رقم  (4)
 )ممغى(.

جويمية  09، مؤرخ في 10، يتعمق بالمنافسة، معدل ومتمم، ج ر عدد 0990 جويمية 46، مؤرخ في 90-90أمر رقم  (5)
 .0990جويمية 
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مجال المنافسة من خالل القيام بمعاقبة مرتكبي الممارسات المقيدة لممنافسة كما يمكن لمبعض منيا 
 وفقا ألحكام قانون المنافسة. أن تقوم بمراقبة التجميعات

بناء اقتصاد قوي يقوم عمى المنافسة الحرة، ال يتأتى إال من خالل تظافر الجيود وتدخل إن 
كل الييئات كل في مجال اختصاصيا، فإذا كان المشرع قد أسند ميمة ضبط النشاط االقتصادي 
لصالح السمطات اإلدارية المستقمة، فان دلك ال يعني عدم تدخل ىيئات تقميدية أخرى عمى غرار 

التابعة لوزارة التجارة، والسمطة القضائية فقد تبين في السنوات األخيرة أن مراقبة احترام  المصالح
قواعد المنافسة ال يمكن أن يقتصر عمى رقابة سموكات المؤسسات فحسب بل البد من مراقبة 
التصرفات اإلدارية عمى ضوء ىده القواعد ودلك لسبب بسيط ىو أنو يترتب عمى عدد معتبر من 

ت اإلدارة العمومية آثارا محتممة أو فعمية عمى السوق وليس فقط عندما تتصرف اإلدارة تصرفا
، عدم وجود قاضي اإلداريةكعون اقتصادي،  ينتج عمى ىذه االعتبارات، السيما بالنسبة لمعقود 

ي يقوم ذ، بل إلى جانب القاضي العادي، القاضي اإلداري وال(1)مارسات المقيدة لممنافسةملمواحد 
 عمل ميم من أجل حماية المنافسة. ب

حيث يتدخل القاضي العادي في مجال الممارسات المقيدة لممنافسة، من أجل إبطال ىذه 
الممارسات كالعقود واالتفاقيات، حيث تعتبر من صميم اختصاصو، كما يقوم بالحكم بالتعويض 

المنافسة باعتباره لممتضررين من ىده الممارسات، وىي صالحيات تخرج عن نطاق تدخل مجمس 
يممك السمطة العقابية فقط دون الحكم بإبطال الممارسة أو الحكم بالتعويض، كما يتدخل القاضي 
العادي كذلك في النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجمس المنافسة والفاصمة في الممارسات 

 المقيدة لممنافسة.

من خالل قانون المنافسة فيكون أما مجال تدخل القاضي اإلداري من أجل تطبيق قواعد 
بإلغاء القرارات غير المشروعة والصادرة عن مجمس المنافسة  قاضي الموضوع و الذي يقوم

من خالل قاضي االستعجال ىدا األخير يكمن تدخمو في حالة والمتعمقة بالتجميعات، كما يتخل 
                                                           

جالل مسعد،" مساىمة القضاء اإلداري في حماية المنافسة الحرة في القانون الجزائري"، أعمال الممتقى الوطني حول  (1)
، ص 0940ماي  43-42، أيام آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، جامعة الحاج لخضر، باتنة

 .00-96ص
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ألحكام قانون اإلجراءات  اإلخالل بقواعد المنافسة و اإلشيار في مجال الصفقات العمومية وفقا
 المدنية و اإلدارية.

ا كان مجمس المنافسة ذه الييئات من أجل حماية وضبط المنافسة، فاذتتفاوت درجة تدخل ى
ىو صاحب االختصاص األصيل، فان بعض الييئات األخرى إدارية كانت أو قضائية تممك 

ي ظل تعدد الييئات المتدخمة اختصاصا ال يستيان بو في مجال تطبيق قانون المنافسة، لدى وف
لممحافظة عمى في مجال المنافسة نتساءل عن توفيق المشرع الجزائري في وضع اآلليات الكفيمة 

 ؟توازن السوق

 قسمين7 إلىارتأينا تقسيم موضع البحث  اإلشكاليةه ذعمى ى لإلجابة
 المكمفة بحماية المنافسة. اإلداريةالباب األول7 الييئات 

 .ات القضائية في مجال لممنافسةـــــــــــل الييئــــتدخ7 الباب الثاني

من  التحميمي، يجمنا ضرورة االعتماد عمى المن المطروحة اقتضى اإلشكاليةعمى  اإلجابة إن
ص القانون التجاري ا تحميل بعض نصو وكذ خالل تحميل النصوص القانونية المرتبطة بالمنافسة

 الفرنسي.
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ارسات المقيدة لممنافسة فقد تدخل المشرع الجزائري بيل تنظيم السوق وحمايتو من الممفي س
والتي حممت في طياتيا عدة ىيئات تتدخل في مجال المنافسة،  ونيةنبجممة من النصوص القا

فياىي النصوص المتعمقة بوزارة التجارة تستحدث عدة ىيئات عمى غرار مديرية المنافسة عمى 
مستوى وزارة التجارة، وىي تقابل المديرية العامة لممنافسة واالستيالك وقمع الغش عمى مستوى 

ني أن  تحويل صالحية ضبط السوق لصالح ىيئات جديدة وزارة االقتصاد الفرنسية، ما يع
التقميدية مجاال ال يستيان بو  اإلداريةمستحدثة )مجمس المنافسة(، لم يكن بصفة مطمقة، بل تممك 

 ضبط وحماية المنافسة في السوق.في مجال 

من غير أنو ونظرا لمتطورات الحاصمة في المجال االقتصادي السيما تحول الدولة الجزائرية 
النظام االقتصادي إلى اقتصاد السوق، وعجز اإلدارة التقميدية عن القيام بالميام الموكمة ليا، أدى 
بالمشرع الجزائري إلى االقتداء بنظيره الفرنسي في ما يخص استحداث ىيئات جديدة تحل محل 

 دي والمالي.اإلدارة التقميدية وبدلك بدأ إنشاء السمطات اإلدارية المستقمة في المجال االقتصا

ولعل أىم سمطة في مجال المنافسة ىي مجمس المنافسة والدي أنشئو المشرع الجزائري 
بترقية المنافسة وحمايتيا من الممارسات وقد كمف في بداية تكوينو  06-95بموجب األمر رقم 

النظام إال أن تطور المقيدة لممنافسة كما زود ىدا الجياز بصالحيات رقابية واستشارية واسعة، 
-95االقتصادي الجزائري وعدم تفعيل ىدا الجياز جعل المشرع الجزائري يقوم بإلغاء األمر رقم 

، حيث أعاد المشرع الجزائري تنظيم ىدا الجياز كما زوده 03-03بموجب األمر رقم  06
 بصالحيات من أجل القيام بميامو.

منافسة ال يعني عدم إن تخويل ميمة ضبط المنافسة لصالح ىيئة مختصة وىي مجمس ال
فانطالقا من سنة  ،استحداث المشرع لييئات أخرى تتدخل في نفس المجال ولو بصفة ثانوية

ات من أجل ضبط قطاع معين، وبالتمعن في ئىده اليي بإنشاءقام المشرع الجزائري  1990
شراف ة اإللجن أىمياالنصوص المنشأة ليا نجد بأنيا تتدخل في صالحيات مجمس المنافسة ولعل 

عمى التأمينات، مجمس النقد والقرض، لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبيا، ولجنتا الضبط في 
 الخ.…مجال اإلعالم
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تعتبر المصالح اإلدارية التابعة لوزارة التجارة، من بين المصالح المتدخمة في ميدان 
يرمي إلى تحقيقيا لك عمى مستويات مختمفة من أجل تحقيق بعض األىداف التي ذالمنافسة، و 

ممارسات ومتابعة ال ةه المصالح في مجال التحقيقات االقتصاديذالمنافسة، حيث تتدخل ىقانون 
ا عممنا بأن مجمس المنافسة بإمكانو االستعانة بمحققي وزارة التجارة كما ذالمقيدة لممنافسة، خاصة إ

ا ذىلك إمكانية إخطار مجمس المنافسة من قبل الوزير المكمف بالتجارة، و ذضف إلى سيتم بيانو، 
ة التجارة تكتسي أىمية بالغة في ترقية ما جعل المصالح المكمفة بحماية المنافسة عمى مستوى وزار 

المنافسة خاصة إذا عممنا بتواجدىا عمى عدة مستويات، فعمى المستوى المركزي نجد الوزير 
نزيية المكمف بالتجارة والذي يقوم بمراقبة وضبط األسواق ومكافحة الممارسات التجارة غير ال

والتي تضم )المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيميا، والممارسات المضادة لممنافسة، كما نجد 
مديريات منيا مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة لممنافسة، ومديرية التعاون والتحقيقات  4

 الوالئية والجيوية لمتجارة كما يتم بيانو. توعمى المستوى الخارجي نجد المديريا الخصوصية(،

بدور ثانوي مقارنة بما يقوم بو  ةتتدخل كذلك السمطات اإلدارية المستقمة في مجال المنافس
مجمس المنافسة، وتتمثل ىذه السمطات في المجال االقتصادي فيما يمي: سمطة ضبط البريد 

الغاز، سمطتا الضبط في مجال اإلعالم، والمواصالت السمكية والالسمكية، لجنة ضبط الكيرباء و 
أما في المجال المالي فنجد تدخل ىيئات في مجال المنافسة عمى غرار مجمس النقد والقرض، 
المجنة المصرفية، لجنة تنظم عمميات البورصة ومراقبتيا، وأخيرا لجنة اإلشراف عمى قطاع 

 التأمينات.
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 المبحث األول
 لوزارة التجارةالييئات التقميدية التابعة 

لوزارة التجارة ىذه بالييئات التقميدية المكمفة بحماية المنافسة تمك الييئات التابعة  نعني
بعدما كانت تحت وصاية وزارة  ،(1)207-94األخيرة تكونت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 يمي سنعرض المراحل التي مرت بيا ىذه الوزارة: وفيما االقتصاد

وىذه  االقتصادكانت وزارة التجارة تحت اسم وزارة  :3691-3691األولى: من سنة المرحمة  -
 .ووزارة الصناعة ، وزارة التجارة األخيرة كانت تضم وزارة المالية

 إلى وزارة التجارة. االقتصادتحولت وزارة  :3661-3691المرحمة الثانية:  -
 االقتصادعادت وزارة التجارة إلى التسمية األولى أي وزارة  :3661-3661المرحمة الثالثة:  -

 والوزير المنتدب المكمف بالخزينة(. والتي تحتوي عمى ىيئتين )الوزير المنتدب المكمف بالتجارة 
بيذا وبقيت إلى وزارة التجارة  االقتصادتحولت وزارة  إلى اليوم: 3661المرحمة الرابعة:  -

  .(2)االسم

وزارة التجارة عمى  بالتجارة، تشملاإلضافة إلى الوزير المكمف بلمييكل التنظيمي فأما بالنسبة 
الجيوية و  الوالئية اإلدارة المركزية، باإلضافة إلى المصالح الخارجية والمتمثمة في المديريات

عداد سياسية المنافسة وتنفيذىا، كما تعمل عمى رصد متابعة آراء افي  ، وتتمثل مياميالمتجارة
 السوق، ومراقبة احترام تنظيم األسعار واالستيالك والمنافسة، كما تقوم الوزارة بالقيام بعمميات
جراء تحقيقات شاممة في قضايا الممارسات المقيدة لممنافسة، كما تكمف الوزارة  مراقبة الشفافية وا 

أو إلى بتقديم دعاوى إلى مجمس المنافسة بشأن المخالفات التي تندرج ضمن نطاق صالحيتو 
  .(3)المحاكم في جميع الحاالت األخرى

                                                           

مؤرخ في  ،47حدد صالحيات وزير التجارة، ج ر عدد ي ،1994يوليو 16، مؤرخ في 207-94( مرسوم تنفيذي رقم 1)
 ،)ممغى(.1994يوليو  20

 .03ص  ،2011( الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التجارة، نشرية وزارة التجارة، السداسي األول لسنة 2)
منافسة: تونس، األمم المتحدة، نيويورك ( مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية، استعراض النظراء الطوعي لسياسة ال3)

   .10-09ص ، 2006وجنيف، 
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 المطمب األول
 الييئات المركزية عمى مستوى وزارة التجارة

مركزي  إداريحتى يتم ضمان تدخل فعال لمدولة في مجال المنافسة البد من وضع ىيكل 
 إضافة إلى الوزير الكمف بالتجارة والدي -ومحمي  كفيل بتحقيق دلك، فعمى المستوى المركزي

السير العام لمسوق  تسير عمىوزارة التجارة نجد  -منحو القانون سمطات واسعة في مجال المنافسة
وتتشكل وزارة التجارة  عمى المستوى الوطني، كما تقوم بتنسيق عمميات الرقابة ذات الطابع الوطني،

من مجموعة من المديرات العامة والفرعية تتمثل في مديرية المنافسة، والمديرية العامة لمرقابة 
االقتصادية وقمع الغش، وأخيرا المفتشية المركزية لمتحقيقات االقتصادية وقمع الغش، أما عمى 

 لمتجارة. المستوى المحمي فتتشكل مديريات والئية لمتجارة ومديرات جيوية

 األول الفرع
 وزيــــر التجـــــارة

يمارس وزير التجارة باالتصال مع الدوائر الوزارية األخرى كوزارة الداخمية والجماعات 
المحمية، وزارة الفالحة والتنمية الريفية، وزارة الصحة، وزارة السياحة، والييئات المعنية صالحياتو 

واق وترقية المنافسة وتنظيم المين المقننة والنشاطات التجارة الخارجية وضبط األس في ميادين
وقمع الغش، كما يقوم باقتراح اإلجراءات  االقتصاديةالتجارية وجودة السمع والخدمات والرقابة 

، وفي القانون الفرنسي نزيية في سوق السمع والخدماتحرة منافسة  زمة التي من شأنيا تعزيزالال
طمب وقف  بإمكانوقد عزز من امتيازات وزير االقتصاد والدي أصبح  2001ماي  15فان قانون 

 .(1)الممارسات التعسفية، بعدما كان ىدا األمر حكرا عمى المؤسسات المتضررة

 :لمكمف بالتجارة في مجال المنافسةميام الوزير ا: أوال
 :(2)يكمف وزير التجارة في مجال ضبط وترقية المنافسة بما يأتي

                                                           

(1) VOGEL Louis, du droit commercial au droit économique, 19
éme

 édition, LGDJ, Paris, 

2010, p816. 

 ، يحدد صالحيات وزير التجارة، معدل2002ديسمبر21 ، مؤرخ في453-02من المرسوم تنفيذي رقم  04المادة  (2)
 .2002ديسمبر  22، مؤرخ في 85عدد  ومتمم، ج ر
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السمع يقترح كل إجراء من شأنو تعزيز قواعد وشروط ممارسة منافسة سميمة ونزيية في سوق  -1
المكمف بالتجارة بإمكانو إخطار مجمس المنافسة بوجود  والخدمات، وكمثال عن ذلك فإن الوزير

كما يمكنو أن يطمب من ىذا األخير اتخاذ تدابير مؤقتة لمحد من ، (1) ممارسات مقيدة لممنافسة
الممارسات المقيدة لممنافسة موضوع التحقيق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجمة لتفادي وقوع 

 ىذه الممارسات المؤسسات التي تأثرت مصالحيا من جراء ضرر محدق غير مكن إصالحو لفائدة
 .(2)أو عند األضرار بالمصمحة االقتصادية العامة

حيث يمكن لموزير المكمف بالتجارة أن يقوم ؛ المنافسةالمساىمة في تطوير القانون وممارسة  -2
وفوق ذلك بإمكان الوزير اقتراح   ،(3)باستشارة مجمس المنافسة إذا تعمق بمسألة مرتبطة بالمنافسة

 يمي: نصوص قوانين تتعمق بما

 قيود من ناحية الكم.ممارسة مينة ما أو نشاط ما، أو دخول سوق ما إلى  إخضاع -
 حصرية في بعض المناطق أو النشاطات.وضع رسوم  -
 فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات. -
 .(4)تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع -

أولوياتو في  وفي ىذا الصدد اعتبر وزير التجارة السابق مصطفى بن بادة أن من بين أىم أو
ىو حماية القدرة الشرائية لممواطنين من خالل  2014-2010إطار المخطط الخماسي الحالي 

، وفي مجال تطوير القانون يعمل تطوير المراسيم المطبقة لقانون المنافسة والممارسات التجارية
الوزير عمى نشر قرارات مجمس المنافسة ومجمس قضاء الجزائر في النشرة الرسمية لممنافسة أو في 

 .(5)ىالصحف أو في أي وسيمة إعالمية أخر 

                                                           

 ، المرجع السابق.03-03مر رقم من األ 44المادة  (1)
  .نفسو  المرجع، 46المادة  (2)
 .نفسو  ، المرجع35( المادة 3)
 نفسو. ، المرجع 36( المادة 4)
 .نفسو  ، المرجع49المادة  (5)
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حيث يقوم الوزير بتنظيم المالحظة الدائمة لألسواق، ويقوم بتحميل ؛ المراقبة الدائمة لألسواق -3
ىيكمو ويعين الممارسات غير الشرعية اليادفة إلى إفساد المنافسة الحرة ويضع حدا ليا بالتنسيق 

 (2011) 1432مع الييئات المعنية، وفي ىذا الشأن قام الوزير باتخاذ إجراءات في شير رمضان 
، من د الجغرافي لمصالح الرقابة، والتي تقوم بحماية القدرة الشرائية لممستيمكمن خالل تعزيز التواج

ة تجار وزارة الفي الميدان، كما قامت  السير عمى مراقبة األسعار وتطبيق إجراءات الوزارة خالل
سيارة  150كما تم اقتناء  2012آالف عون رقابة في مارس  6)ممثمة في وزير التجارة( بتوظيف 

، كما ينظم ويوجو المراقبة الدائمة لمكافحة الممارسات (1)مة ىؤالء األعوان في الميدانلتسييل مي
 .(2)التجارية غير الشرعية والممارسات المضادة لممنافسة والغش المرتبط بالجودة والتقميد

يممك الوزير المكمف بالتجارة صالحية تحديد ىوامش  ؛المشاركة في إعداد سياسات التسعير -4
الربح وأسعار السمع والخدمات أو األصناف المتجانسة من السمع والخدمات أو تسقيفيا أو 

فقد  ،(4)108-11المرسوم التنفيذي رقم  وبغرض تطبيق أحكام وفي ىذا الصدد  ،(3)التصديق عمييا
وسير المجنة الوزارية المشتركة المكمفة بدراسة وتقييم ر قرار ييدف إلى تحديد كيفيات تنظيم صد

بأن  ةر االوز  تكما أكد ،(5)طمبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر األبيض
ىوامش الربح سوف يتم تسقيفيا مستقبال السيما ما يتعمق بالمواد الغذائية األساسية خاصة السكر 

 .(6)ن المنافسةمن قانو  05لمادة اعمال ب والزيت

                                                           

 .07/02/2011مفتعمة"، جريدة النيار الجديد ليوم "احتجاجات السكر والزيت كانت  ،( لكحال أمال1)
 المرجع السابق. ،453-02تنفيذي رقم المن المرسوم  06المادة  (2)
 ، المرجع السابق.03-03من األمر رقم  05( المادة 3)
، يحدد السعر األقصى عند االستيالك وكذا ىوامش الربح 2011مارس  06، مؤرخ في 108-11رقم ( مرسوم تنفيذي 4)

  القصوى عند اإلنتاج واالستيراد وعند التوزيع بالجممة والتجرئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر األبيض، 
 .2011مارس 09 ، مؤرخ في15 عدد ر ج

، يحدد كيفيات تنظيم وسير المجنة الوزارية المشتركة المكمفة بدراسة 2011ماي  15قرار مؤرخ في وزارة التجارة، ( 5)
 19مؤرخ في ،  34عدد  ر وتقييم طمبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر األبيض، ج

 .2011جوان
(6) MIDJEK Fella, «les marges bénéficiaires seront plafonnées prochainement», journal d’EL 

d’EL Watan économique, du 17 au 23 janvier 2011, p 4. 
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 :وقمع الغش  في مجال الرقابة االقتصادية ميام وزير التجارة ا: ثاني
المساىمة في التوجيو بفي إطار الرقابة االقتصادية وقمع الغش يقوم وزير التجارة بعدة 

عمى يعمل في ىذا المجال ، و لبرامج الرقابة االقتصادية وقمع الغش والتنسيق ما بين القطاعات
المنافسة وقد تم االتفاق بيذا الصدد في الجمسات مع القطاعات المعنية من أجل ضبط  التنسيق

                                                                                                                                    يمي: الوطنية لمتجارة عمى عدة توصيات في مجال الرقابة االقتصادية تتمثل فيما

 تخصيص األعوان في مجال الرقابة بحسب األىداف المسطرة. -
 دليل خاص بمفتشي التحقيقات االقتصادية بغرض توحيد نمط وأسموب لممراقبة.صياغة  -
 عصرنة نشاط الرقابة بوضع معمومات إعالمية. -
 وضع النصوص التطبيقية المتعمقة بقطاع التجارة. اإلسراع في -
 .(1)برمجة دورات تكوينية وتحسين المستوى لفائدة أعوان الرقابة -

 وفي مجال التنسيق بين القطاعات فقد تم االتفاق عمى عدة قضايا أىميا:
محاكم خاصة لمقضايا التجارية، وفي انتظار ذلك يمكن تخصيص جمسات خاصة  إنشاء -

 االقتصادية.  ةبمنازعات المتعمقة بالرقاب
 وضع حيز التنفيذ التعميمة الوزارية المتعمقة بالتبميغ عمى األحكام الصادرة. -
وزارة عمييا  رة تشرفإنشاء مجمة دورية خاصة تنشر نماذج لمقضايا المتعمقة بقطاع التجا -

 التجارة.
 ،فالحة -الخاصة بإنشاء الفرق المشتركة )تجارةإعادة صياغة وتحسين النصوص التنظيمية  -

 -ضرائب -تجارة قياسية(، مع استحداث تحفيزات عمى الفرق المشتركة )تجارة، صحة -تجارة
 جمارك(.

 ،(2)البنوك( -التجارة -بالضرائ -إنشاء شبكة لتبادل المعمومات بين مختمف المصالح )الجمارك -
رفقة  2013جويمية  21مصطفى بن بادة يوم  األسبقوفي ىذا السياق فقد أشرف وزير التجارة 

                                                           

جوان  26و  25( الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التجارة، الجمسات الوطنية لمتجارة، قصر األمم، أيام 1)
 .02، الورشة الثالثة )الرقابة االقتصادية(، ص 2011

 .04، ص نفسوالمرجع  (2)
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المدير العام لمجمارك الجزائرية عمى توقيع بروتوكول اتفاق حول تبادل المعمومات بين مصالح 
التجارة ممثمة في المديريات العامة الثالثة )المديرية العامة لمتجارة الخارجية، والمديرية  وزارة

العامة لمرقابة االقتصادية وقمع الغش، والمديرية العامة لمضبط وتنظيم النشاطات مع المديرية 
  العامة لمجمارك(.

ت من أجل النيوض العمل عمى ىذه التوصيا ،في الوزير ويبقى عمى وزارة التجارة ممثمة
في الجزائر، السيما ما تعمق منيا بوضع النصوص التطبيقية الكفيمة بضبط  بقطاع التجارة

رفع مستوى األعوان المكمفين بالرقابة، وفي ىذا الصدد فقد تم إصدار قرار  المنافسة، والعمل عمى
  .(1)مفة بالتجارةالتوظيف والترقية لألسالك الخاصة باإلدارة المكوزاري مشترك يحدد تخصصات 

 الثاني الفرع
 اإلدارة المركزية لوزارة التجارة

عمى مستوى وزارة التجارة تتدخل في مجال المنافسة  اإلدارية المكمفة بالمنافسة إن المصالح
التي يرمي إلى تحقيقيا األمر  عمى مستويات مختمفة، وذلك لتحقيق بعض أو جزء من األىداف

المتعمق بالمنافسة، حيث توجد مصالح عمى المستوى المركزي عمى غرار مديرية  03-03رقم 
 .(2)المنافسة والمفتشية المركزية لمتحقيقات االقتصادية وقمع الغش

 :تنظيم اإلدارة المركزية: أوال
 األمين العاماإلدارة المركزية لوزارة التجارة والموضوعة تحت سمطة وزير التجارة عمى  تشتمل
، دراسات ويمحق بو المكتب الوزاري لألمن الداخمي في المؤسسة ومكتب البريد (2) ديراويساعده م

 يمي: مكمفين بالدراسات والتمخيص يكمفون بما (8ويساعده ثمانية ) رئيس الديوان
 * تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيميا.

 مع الييئات العمومية. االتصال* 
                                                           

، يحدد تخصصات التوظيف والترقية لألسالك الخاصة باإلدارة 2011جوان )يونيو(  22( قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1)
 .2011جويمية  20، مؤرخ في 40المكمف بالتجارة، ج ر عدد 

الجزائر، قابة صورية، مجمس المنافسة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، جامعة  (2)
 .170ص   ،2000-2001
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 حصائل نشاطات الوزارة كميا.* إصدار 
      والمينية وتطبيق التشريع المتعمق بالعمل في الشركات والمؤسسات  االجتماعية* متابعة العالقات 

 العمومية التابعة لمقطاع. والييئات
 * تحضير نشاطات الوزير في مجال العالقات العمومية وتنظيميا.

 وتنظيميا.* تحضير عالقات الوزير مع أجيزة اإلعالم 
 * تحضير عالقات الوزير مع الجمعيات المختمفة وتنظيميا.

 .(1)المفتشية العامةا ذكو  أربعة ممحقين بالديوان إلى باإلضافة

 ىياكـــــل اإلدارة المركزيــــــةا: ثاني
-02تشتمل اإلدارة المركزية لوزارة التجارة عدة مديريات نص عمييا المرسوم التنفيذي رقم  

454
وقمع الغش، ومديرية الموارد البشرية والتقنيات  االقتصاديةالمديرية العامة لمرقابة  وىي ،(2)

 سائل العامة، ومديرية التنظيم والشؤون القانونيةواالتصال، ومديرية المالية والو  الحديثة لإلعالم
مديرية ، تم استحداث 254-02وبموجب التعديل األخير الذي طرأ عمى المرسوم التنفيذي رقم 

 .(3)جديدة وىي مديرية األنظمة المعموماتية

 4والتي تضم ) ،وما ييمنا في ىذه المديريات ىي المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيميا
ومديرية التعاون والتحقيقات  ،مديريات منيا مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة لممنافسة

انون الفرنسي ما يسمى بالمديرية العامة لممنافسة (، وفي المقابل نجد في القالخصوصية
 la direction générale de la concurrence, de consommation et de laالغشوقمع  واالستيالك

répression des fraudes(DGCGRF)   والمالية والصناعة، حيث تعمل  االقتصادتتبع وزارة والتي
 Un fonctionnement loyale et sécuriséلألسىاقىذه المديرية عمى ضمان حركية مشروعة وآمنة 

                                                           

، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة، معدل 2002ديسمبر  21، مؤرخ في 454-02مرسوم تنفيذي رقم  (1)
 .2002ديسمبر  22، مؤرخ في 85ومتمم، ج ر عدد 

 ، المرجع نفسو.01( المادة 2)
والمتضمن  ،454-02عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم ، ي2014جانفي  21، مؤرخ في 18-14( مرسوم تنفيذي رقم 3)

 .2014جانفي  26، مؤرخ في 04عدد  ر تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة، ج
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des marchés
 

ين وضمان أمنيم من خالل قمع من خالل ضبط المنافسة وحماية المستيمك وذلك ،
تنظيميا بموجب القرار الصادر في  إعادةوتم  1985المديرية سنة  إنشاء، وقد تم الغش
جوان  10والقرار الصادر في  12/12/2001المعدل والمتمم بالقرار الصادر  20/02/1998

 :في مجال المنافسة ، ومن بين مياميا(1)2005

التفاق غير مشروع أو في حالة اكتشافيا  سمطة المنافسة إخطارتقترح عمى وزير االقتصاد  -
توقيع تعاون بين مجمس المنافسة)سمطة  2005جانفي  28وقد تم في تعسف في وضعية الييمنة، 

لمديرية العامة لممنافسة واالستيالك وقمع الغش من أجل تحسين ميكانيزمات  او  المنافسة حاليا(
 .الثنائي بينيما التعاون

من حيث مدى احتراميا لمشروعية العالقات التجارية بين  تفحص عمميات التجميعات -
المؤسسات، كما تضمن السير الحسن والتنافسي إلجراءات إبرام الصفقات العمومية وتفويضات 

 المرفق العمومي.
الدولي سواء في اطار و  تشارك في عمميات التحضير لألشغال االقتصادية ذات البعد األوروبي -

 .(2)االقتصادية أو في اطار المنظمة العالمية لمتجارةمنظمة التعاون والتنمية 

جال احترام يستيان بو في م إن المديرية العامة لممنافسة واالستيالك وقمع الغش ليا دور ال
، حيث تممك المديرية أعوانا يتمتعون بصالحيات اكتشاف بعض الممارسات، أحكام قانون المنافسة

 les micro pratiquesالممارسات المقيدة لممنافسة الصغيرة  إطاروليم أيضا سمطة المعاقبة في 

anticoncurrentielles (3). 

أىم المديريات التابعة لممديرية العامة  واالستيالكوتعتبر مديرية المنافسة ومديرية الجودة 
لضبط النشاطات وتنظيميا في إطار تنظيم المنافسة وحماية المستيمك، حيث كالىما يعمالن عمى 

فيذ الميام المخول ليا في حدود اختصاصاتيا، لكن المتأمل يرى جميا الدور الفعال والمتقارب تن

                                                           

(1) COLIN Frédéric, droit public économique, 2
éme

 édition, Gualino éditeur, Paris, 2008, 

p234. 

(2) Ibid, p234-235. 

(3) LEGEAIS Dominique, droit commercial et des affaires, 19
éme

 édition, DALLOZ, Paris, 

2011, p356. 
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لمنتائج المتوصل إلييا، حيث ال يمكن أن نكون أمام حماية كاممة لممستيمك في حال وجود منافسة 
 .غير نزيية في السوق

  مديرية المنافسة: ــ 1
 وصالحياتيا في مجال حماية المنافسة.نتطرق الى تنظيم مديرية المنافسة 

 م مديرية المنافسة:يتنظ -أ
در بنا الرجوع إلى ، يج454-02قبل التطرق إلى التنظيم الذي جاء بو المرسوم التنفيذي رقم 

-94وم التنفيذي رقمـة في ظل المرســة المنافســلمتذكير بالتنظيم الذي كانت عميو مديري الوراء قميال،

208
 كان التنظيم اإلداري ليذه المديرية كالتالي:حيث  ،(1) 

 المديرية الفرعية لقانون المنافسة. -
 المديرية الفرعية لتطوير المنافسة. -
 .(2)المديرية الفرعية لممنازعات -

وىنا نالحظ أن ىذا المرسوم أوكل مسألة المنافسة إلى مديرية عادية، حيث نالحظ أنو يوجد 
المركزية في وزارة التجارة مديرية عامة واحدة فقط مكمفة بالتجارة الخارجية، عمى مستوى المصالح 

عكس ما ىو  ،(3)أما باقي المديريات فيي عبارة عن مديريات عادية، ومن بينيا مديرية المنافسة
المعدل والمتمم، والتي أصبحت من  454-02عميو األمر حاليا في ظل المرسوم التنفيذي رقم 

خاللو مديرية المنافسة تتبع مديرية عامة، وىي المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيميا، والتي 
 يمي: كمفت في مجال المنافسة بما

* السير عمى السير التنافسي لألسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي 
 ر قواعد وشروط منافسة سميمة ونزيية بين المتعاممين االقتصاديين.الرامية إلى تطوي

 * تحديد جياز المالحظة ومراقبة األسواق ووضعو.
                                                           

، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة، ج ر 1994جويمية  16، مؤرخ في 208-94( مرسوم تنفيذي رقم 1)
 )ممغى(. ،1994جويمية  20، مؤرخ في 47عدد 

 .نفسوالمرجع  ، 10( المادة 2)
 .173(  قابة صورية، المرجع السابق، ص 3)
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التدابير المتصمة بالضبط االقتصادي السيما في مجال التسعيرة وتنظيم األسعار وىوامش * اقتراح 
 الربح.

التابعة لقطاع التجارة، والتي لدييا ميام في مجال تنظيم السوق  * تنشيط نشاطات المؤسسات
 .(1)وضبطو

 فإنيا تضم المديريات اآلتية: أما تنظيم مديرية المنافسة حاليا

وتكمف بإنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير  المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة: -
الموجية إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئيا في سير سوق السمع والخدمات كما تقترح األدوات 

 وتضم مكتبين: ،(2)القانونية المتعمقة بتكريس المنافسة
 مكتب التشريع وأحكام القضاء. -1
 .(3)مكتب األعالم وترقية المنافسة -2

وتكمف باقتراح ترتيب لمالحظة سوق السمع والخدمات  المديرية الفرعية لمالحظة األسواق: -
 وتضم مكتبين:، (4)ووضعو، والمشاركة في تحديد األسعار وىوامش الربح المقننة لمسمع والخدمات

 مكتب مالحظة األسواق. -1
  .(5)مكتب التعاريف، واألسعار وىوامش الربح المقننة -2

: وتكّمف بوضع تدبير لمالحظة سير سوق المنافع العامة الفرعية ألسواق المنافعالمديرية  -
وخمق إطار لمتعاون وتبادل المعمومات مع سمطات الضبط، كما تعمل ىذه من أشغال لجان 

                                                           

 ، المرجع السابق.454-02من المرسوم التنفيذي رقم  03( المادة 1)
 .، المرجع  نفسو03( المادة 2)
 ر ، يحدد تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب، ج2004ديسمبر  26( قرار وزاري مشترك، مؤرخ في 3)

 .2005فيفري  06ومتمم، مؤرخ في ، معدل 10عدد 
 ، المرجع السابق.454-02من المرسوم التنفيذي رقم  03( المادة 4)
المرجع ، يحدد تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب، 2004ديسمبر  26( قرار وزاري مشترك، مؤرخ في 5)

 السابق.
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مكتب تسعيرات و  ، وتضم مكتبين ىما مكتب العالقات مع سمطات الضبط(1)الصفقات العمومية
  .(2)المنافع العامة

وتكمف بمتابعة ممفات المنازعات  المديرية الفرعية لممنازعات والتوثيق المتعمق بالمنافسة: -
مع مجمس المنافسة والجيات القضائية، كما  باالتصالالمتعمقة بالممارسات المضادة لممنافسة 

 وتضم مكتبين:، (3)تعمل عمى إنشاء الرصيد الوثائقي المتعمق بالمنافسة وتحيينو وتسييره
 والعالقات مع مجمس المنافسة. مكتب معالجة التحقيقات -1
 .(4)األحكام القضائية ونشر القراراتمكتب  -2

  :صالحيات مديرية المنافسة -ب
باعتبار أن مديرية المنافسة ىي إحدى المصالح الضامنة لممنافسة عمى مستوى وزارة 

 يمي: وقد كمفت بما ،(5) التجارة، فيي تمعب دور شرطة اقتصادية
اقتراح األدوات القانونية المتعمقة بترقية المنافسة في سوق السمع والخدمات في ىذا اإلطار تم  -

متعمقين بقانون المنافسة وقانون الصفقات إنجاز مجمعين لمنصوص التشريعية والقانونية 
 .(6) العمومية

 وتحضيرىا وضمان تنفيذ قراراتو ومتابعتيا.عمى مجمس المنافسة  دراسة الممفات الواجب عرضيا -
 إعداد جياز لمالحظة األسواق ووضعو. -
المبادرة بكل الدراسات واألعمال التحسيسية اتجاه المتعاممين االقتصاديين لتطوير وتكريس  -

 مبادئ المنافسة وقواعدىا.
                                                           

 ، المرجع السابق.454-02، من المرسوم التنفيذي رقم 03المادة  (1)
، المرجع ، يحدد تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب2004ديسمبر 26قرار وزاري مشترك، مؤرخ في  (2)

 السابق.
 ، المرجع السابق.454-02من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  (3)
، المرجع ، يحدد تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب2004ديسمبر  26مؤرخ في  قرار وزاري مشترك، (4)

 السابق.
 .174قابة صورية، المرجع السابق، ص  (5)
 .2011الشعبية، وزارة التجارة، نشرية وزارة التجارة، طبعة السداسي الثاني لسنة  الديمقراطيةالجزائرية  الجميورية (6)
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 ية لممنافسة.ازعات المتعمقة بالممارسات المنافمتابعة المن -
 .(1)المشاركة في أشغال لجان الصفقات العموميةتنسيق  -

من  34، حيث نصت المادة االقتصاديةكما تممك مديرية المنافسة حق القيام بالتحقيقات 
:"...كما يمكنو أن يطمب من المصالح المكمفة بالتحقيقات يمي عمى ما 03-03األمر رقم 
بالتجارة إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل التابعة لموزارة المكمفة  تمك ، السيمااالقتصادية

 مكرر من نفس األمر عمى ما 49تنص المادة و ،"المتعمقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصو
في قانون اإلجراءات عالوة عمى ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عمييم " يمي:

األمر ومعاينة مخالفة أحكامو، الموظفون  بالتحقيقات المتعمقة بتطبيق ىذا لمقيامالجزائية، يؤىل 
المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكمفة  اآلتي ذكرىم: المستخدمون

 ."بالتجارة

، االقتصاديوانطالقا من ىنا يتبين لنا أن صالحيات مديرية المنافسة تتمثل في التحقيق 
حيث يتمتع موظفو التحقيق التابعين لمديرية المنافسة بجممة من ، (2) ومعاينة المخالفات ومتابعتيا

 االقتصاديينالسمطات، وىذا بقصد أداء وظيفتيم بكل حرية ودون أي معارضة من طرف األعوان 
، وقد نص المشرع عمى أن كيفيات مراقبة ومعاينة المخالفات (3)الذين يكونون محل مراقبة

واألشكال التي تم تحديدىا في القانون  تتم طبقا لنفس الشروطعمييا في قانون المنافسة المنصوص 
ألعوان التابعين لمديرية المنافسة والمفوضين لمقيام ويتمتع ا، (4)ونصوصو التطبيقية 02-04رقم 

 بالتحقيقات بسمطات واسعة ىي:

                                                           

 ، المرجع السابق.454-02رقم  من المرسوم التنفيذي 03( المادة 1)
 .174( قابة صورية، المرجع السابق، ص 2)
والنصوص المعدلة لو، مذكرة لنيل شيادة الماجستير  03-03( بن بخمة جمال، مجمس المنافسة في ضوء األمر رقم 3)

-2010حمد الصديق بن يحي، جيجل، في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام لألعمال، جامعة م
 .90ص ، 2011

 ر ، يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، معدل ومتمم، ج2004جوان  23، مؤرخ في 02-04( قانون رقم 4)
 .2004جوان  27، مؤرخ في 41عدد  ر
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 تفحص جميع المستندات اإلدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية، وكذا أية وسيمة -
، دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر الميني،ويمكنيم أن يشترطوا مغناطيسية أو معموماتية

 .(1) استالميا حيثما وجدت والقيام بحجزىا
  .(2)مياميم أداءحجز المستندات التي تساعدىم عمى  -
ابة المؤىمين لمرق فقد خول القانون لمموظفين، (3)حجز السمع طبقا لمنصوص السارية المفعول -

ضافة إلى  االقتصادييعني رفع يد العون  حجز البضائع، والحجز المخالف عن البضاعة، وا 
حجز البضائع فإن الحجز يمكن أن يمتد إلى العتاد والتجييزات التي استعممت في ارتكاب 

وجب أن تكون  لدى، الممارسات المقيدة لممنافسة، مثل وسيمة النقل، اآلالت المستعممة...الخ
472-05المواد المحجوزة موضوع جرد وفق اإلجراءات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 

(4). 
حرية الدخول إلى المحالت التجارية والمكاتب والممحقات وأماكن الشحن أو التخزين وبصفة  -

اءات السكنية التي يتم دخوليا طبقا لقانون اإلجر عامة إلى أي مكان، باستثناء المحالت 
، حيث يمكنيم فتح أي طرد الجزائية، كما يمارس موظفو التحقيق أعماليم خالل نقل البضائع

 .(5)أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إليو أو الناقل

 02-04من القانون رقم  46بموجب المادة الجزائري الغمق اإلداري لممحالت، فقد منح المشرع  -
، بمساىمتو في ضمان استقرار االقتصاديلموالي المختص إقميميا صالحية التدخل في المجال 

المعامالت وذلك بموجب اتخاذه لقرار الغمق ضد كل مؤسسة ترتكب إحدى الممارسات 
وتعد  ،(6)المنصوص عمييا في القانون السيما ما تعمق بعرقمة نظام حرية األسعار والتأثير عمييا

                                                           

 .السابق  لمرجع، ا02-04 رقم قانونمن ال 50( المادة 1)
 نفسو.  ، المرجع50/03( المادة 2)
 نفسو.  ، المرجع51( المادة 3)
، 81 ، يتعمق بإجراءات جرد المواد المحجوزة، ج ر عدد2005ديسمبر13، مؤرخ في 472-05مرسوم تنفيذي رقم ( 4)

 .2005ديسمبر 14 مؤرخ في
 ، المرجع السابق.02-04من القانون  52( المادة 5)
 .نفسوالمرجع ، 23و 22( المادة 6)
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كونيا تساعد في إعادة  لمنع الممارسات المقيدة لممنافسة فعالةوسيمة اإلداري  وتعد عقوبة الغمق
 وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المؤسسات التي تنشط في تمك السوق. التوازن إلى السوق 

 يوم ويكون 60من طرف الوالي ىو إجراء مؤقت لمدة ال تتجاوز عمى أن اتخاذ قرار الغمق 
وفي حالة العود تضاعف العقوبة ويمكن لمقاضي أن  ،عمى اقتراح المدير الوالئي لمتجارة ذلك بناءا

ومدة ، (1)سنوات 01يمنع العون االقتصادي من ممارسة أي نشاط بصفة مؤقتة لمدة ال تزيد عن 
صالح ما تسبب فيو العون  من ضرر، ويمكن  االقتصاديالغمق ىي من أجل وضع حد لممخالفة وا 

  .(2)متى بدا لو أنو متضرر جراء ىذا الغمق في قرار الوالي أمام القضاءليذا األخير الطعن 

، بحماية قانونية من طرف المشرع االقتصاديةويتمتع أعوان اإلدارة الذين يقومون بالتحقيقات 
الموظفين وكيفيا منع تأدية ميام التحقيق من طرف ىؤالء  حيث منع كل عرقمة وكل فعل من شأنو

 ومن ىذه األعمال:، (3) المشرع عمى أنيما أعمال معارضة لممراقبة

 رفض تقديم الوثائق التي من شأنيا السماح بتأدية مياميم. -
وظيفة من طرف عون اقتصادي عن طريق أي عمل يرمي إلى منعيم من  آداءمعارضة  -

 الدخول الحر ألي مكان غير محل السكن الذي يسمح بدخولو طبقا لقانون اإلجراءات الجزائية.
 تدعاءات الموجية من طرف ىؤالء الموظفين.االستجابة لالسرفض  -
 رقابة.توقيف النشاطات بصفة فردية أو جماعية قصد التيرب من ال -
 استعمال المناورة لممماطمة أو العرقمة بأي شكل كان إلنجاز التحقيقات. -
 إىانة المحققين أو تيديدىم أو كل سب أو شتم اتجاىيم. -
 .(4)العنف أو التعدي الذي يمس بسالمتيم الجسدية أثناء تأدية مياميم أو بسبب وظائفيم -

لمقيام بالتحقيقات  فسة والمفوض من طرفيافإذا تعرض أحد األعوان التابعين لمديرية المنا
االقتصادية، إلى أحد ىذه األعمال التي تدخل في إطار معارضة المراقبة فإن مرتكب ىذه 

                                                           

 ، المرجع السابق.02-04من القانون رقم  47المادة  (1)
 .، المرجع  نفسو46المادة  (2)
 ، المرجع نفسو.51( المادة 3)
 .نفسو  ، المرجع54( المادة 4)
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دج( إلى مميون دينار 100.000تتراوح من مائة ألف دينار ) عميو غرامة ماليةالمخالفات تطبق 
 .(1)سنتين أو بإحدى ىاتين العقوبتين ( أشير إلى6ستة )(، أو بالحبس من دج1.000.000)

وانطالقا من ىنا يتبين لنا مدى األىمية التي تتمتع بيا ىذه الفئة من األعوان بصفة عامة 
 .(2) ةنظرا ألىمية العمل الذي تقوم بو في حماية حرية المنافسة بصفة خاص

تبمغ إلى المدير وفي نياية التحقيقات تحرر تقارير تحقيق، كما تثبت المخالفات في محاضر 
والمخالفات المرتكبة  ،(3)الوالئي المكمف بالتجارة الذي يرسميا إلى وكيل الجميورية المختص إقميميا

تكيف إما بأنيا ممارسة مقيدة لممنافسة إما تكيف عمى أنيا ممارسة تجارية غير مشروعة، بعد ذلك 
يرسل المحضر إلى المدير المكمف بالمنافسة، والذي يرسمو بدوره إلى الوزير المكمف بالتجارة، فإذا 

ية المتابعة التي يمكن أن يقوم بيا كيفت المخالفات عمى أنيا ممارسات مقيدة لممنافسة فإن عمم
 ،(4)الوزير المكمف بالتجارة، تتمثل في أنو يقوم بإخطار مجمس المنافسة ألنو يممك صالحية إخطاره

 عمى أنياأما في حالة ما إذا كيفت المخالفات  ،(5)ىذا األخير يعتبر المختص الوحيد في ذلك
 :(6)تجارية غير مشروعة، فإن الوزير المكمف بالتجارة لو حمين ممارسات

  :االقتصاديعرض المصالحة عمى العون  -
عوان ألقبل المتابعة القضائية يمكن لممدير الوالئي المكمف بالتجارة أن يقبل من ا

تساوي إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو  المخالفين بمصالحة، االقتصاديين
، وفي حالة ما إذا كانت المخالفة استنادا إلى المحضر من طرف الموظفين المؤىمين، مميون دينار

المسجمة في حدود غرامة تفوق مميون دج وتقل عن ثالثة ماليين دج استنادا إلى المحضر المعد 
 .(7)والمرسل من طرف المدير الوالئي المكمف بالتجارة من طرف الموظفين المؤىمين

                                                           

 .، المرجع  السابق02-04من القانون رقم  53( المادة 1)
 .176( قابة صورية، المرجع السابق، ص 2)
 ، المرجع السابق.02-04 من القانون رقم 55( المادة 3)
 ، المرجع السابق.03-03من األمر رقم  44( المادة 4)
 نفسو. ، المرجع 34( المادة 5)
 .177( قابة صورية، المرجع السابق، ص 6)
 ، المرجع السابق.02-04من القانون رقم  3و 60/2( المادة 7)
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 :االقتصاديمباشرة المتابعة القضائية ضد العون  -
نص المشرع الجزائري عمى أنو إذا كانت الغرامة المفروضة عمى العون اإلقتصادي تفوق  

(، فإن المحضر المعد من طرف الموظفين المؤىمين يرسل دج3.000.000ثالثة ماليين دج )
المكمف بالتجارة إلى وكيل الجميورية المختص إقميميا قصد  مباشرة من طرف المدير الوالئي

 .(1)المتابعات القضائية

كما يحرم مرتكب المخالفة من المصالحة في حالة العود، حيث يرسل المحضر مباشرة من 
 .(2)طرف المدير الوالئي لمتجارة إلى وكيل الجميورية المختص إقميميا قصد المتابعات القضائية

 المديرية العامة لمرقابة االقتصادية وقمع الغش: ــ 2

عمى أن ميام المديرية العامة لمرقابة  254-02من المرسوم التنفيذي رقم  4نصت المادة  
 يمي: االقتصادية وقمع الغش تتمثل فيما

تحديد الخطوط العريضة لمسياسة الوطنية لممراقبة في ميادين الجودة وقمع الغش ومكافحة  -
 ت المضادة لممنافسة والتجارية الالمشروعة.الممارسا

 السير عمى توجيو برامج المراقبة االقتصادية وقمع الغش وتنسيقيا وتنفيذىا. -
توجيو نشاطات المراقبة االقتصادية وقمع الغش التي تقوم بيا المصالح الخارجية المكمفة بالتجارة  -

 وتنسيقيا وتقييميا.
 تطوير عالقات التعاون الدولي في ميادين الرقابة االقتصادية، مراقبة الجودة وقمع الغش. -
 متابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش والممارسات التجارية. -
القيام بتحقيقات ذات منفعة بخصوص اإلختالالت التي تمس السوق التي ليا تأثيرات عمى  -

 االقتصاد الوطني.
 تقييم نشاطات مخابر التجارب وتحاليل الجودة. -

                                                           

 .السابق المرجع ،02-04 رقم القانون من 60/3( المادة 1)
 .نفسو، المرجع 62( المادة 2)
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مديريات ىي: مديرية مراقبة  4وقمع الغش  االقتصاديةوتضم المديرية العامة لرقابة 
ية مخابر مدير رسات التجارية والمضادة لممنافسة، ومديرية مراقبة الجودة وقمع الغش، و المما

 الخصوصية. مديرية التعاون والتحقيقاتالتجارب وتحاليل الجودة، و 
مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة لممنافسة ومديرية وسوف نسمط الضوء عمى 

 مجال المنافسة. صالحيات فيالتعاون والتحقيقات الخصوصية باعتبارىما يممكان 

  مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة لممنافسة: -أ
254-02المرسوم التنفيذي رقم  حدد

ميام ىذه المديرية والمديريات الفرعية التابعة ليا،  ،(1)
من القرار الوزاري المشترك المحدد لتنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة  11كما حددت المادة 

 يمي: بما كمفت ميام المديريةكيفية تنظيم مكاتبيا فبالنسبة ل، (2)في مكاتب
المتعمقين بشروط ممارسة النشاطات التجارية وباحترام السير عمى تطبيق التشريع والتنظيم  -

 قواعد المنافسة.
 تنظيم نشاطات مراقبة الممارسات التجارية والمضادة لممنافسة وبرمجتيا وتقييميا. -
في إطار مكافحة الغش والتيرب الجبائي، وكذا اإلخالل بنظام  المساىمة في األعمال المنجزة -

 الصرف.
تتمثل المديرية  ؛تضم مديرية مراقبة الممارسات التجارية لممنافسة مديرتينوبالنسبة لتنظيميا، 

مكاتب ىي مكتب البرمجة  ممارسات التجارية، وتتضمن ثالثةاألولى في المديرية الفرعية لمراقبة ال
أما المديرية الثانية فيي  ،(3)مكتب الفرق المختمطة، ومكتب مراقبة السوق الموازية ،ومتابعة المراقبة

المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المضادة لممنافسة، وتتضمن مكتبين ىما مكتب مناىج 
جراءات المراقبة ومكتب تنظيم ومتابعة التحقيقات  .(4)وا 

                                                           

 ، المرجع السابق.254-02تنفيذي رقم المرسوم من ال 04المادة ( 1)
 ( قرار وزاري مشترك، يحدد تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب، المرجع السابق.2)
 .نفسوالمرجع  ،11( المادة 3)
 .نفسو، المرجع 11/2( المادة 4)
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وتكمف ىاتين المديريتين بتحديد برامج المراقبة وتوجيييا، وتقييم نتائج أعمال المراقبة المنجزة 
تعمالن عمى اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعة من طرف المصالح الخارجية، كما 

جراءات المراقبة كل في ميدانيا  .(1)برامج وا 

  مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية:ب ـ 
ميام ىذه المديرية والمديريات الفرعية  254-02من المرسوم التنفيذي رقم  04حددت المادة 

من القرار الوزاري المشترك المحدد لتنظيم اإلدارة المركزية في  14ما حددت المادة كالتابعة ليا، 
تكمف مديرية التعاون والتحقيقات  ة في مكاتب، كيفية تنظيم مكاتبيا وقد كمفتوزارة التجار 

 يمي: الخصوصية بما

المساىمة في تنظيم نشاطات الرقابة مع المصالح النظيرة التابعة لمدوائر الوزارية األخرى  -
 ت المعنية وتنسيقيا.والييئا

فحص ممفات المنازعات المتعمقة بالمخالفات في مجال الممارسات التجارية والجودة وقمع الغش  -
 ومعالجتيا، طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول بيما.

القيام بكل التحقيقات االقتصادية النوعية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع المصالح النظيرة المكمفة  -
 دى القطاعات األخرى.ل ةبالرقاب

 وقمع الغش. االقتصاديةتطوير عالقات التعاون الدولية في ميدان الرقابة  -
 :خصوصية ثالثة مديريات فرعية ىيتضم مديرية التعاون والتحقيقات الف تنظيم المديرية أما

بالمساىمة في تنظيم  وتكمف * المديرية الفرعية لمتنسيق ما بين القطاعات والتعاون الدولي:
البرامج ما بين القطاعية لممراقبة وتنسيقيا، وكذا متابعة تنفيذ أعمال التعاون الدولي وتقييميا، 

 .(2)ما مكتب التنسيق ما بين القطاعات، ومكتب التعاون الدوليوتضم مكتبين ى

                                                           

 ، المرجع السابق.  254-02من المرسوم التنفيذي رقم  04( المادة 1)
 من القرار الوزاري المشترك الذي يحدد تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب، المرجع السابق. 14( المادة 2)
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بالمخالفات في مجال ممفات المنازعات المرتبطة بدراسة  وتكمف* المديرية الفرعية لممنازعات: 
وتضم مكتبين ىما مكتب  ،(1)الرقابة االقتصادية وقمع الغش ومعالجتيا وضمان متابعتيا

 .(2)المنازعات المرتبطة بمراقبة النوعية ومكتب المنازعات المرتبطة بمراقبة الممارسات التجارية

بإنجاز أو العمل عمى إنجاز تحقيقات  وتكمف :المديرية الفرعية لمتحقيقات الخصوصية *
خصوصية حول النشاطات التجارية التي بإمكانيا أن تمحق ضررا بصحة المستيمكين أو بالسير 

وتضم مكتبين ىما  ،(3)الشفاف لمسوق كما تعمل عمى ضمان تنسيق ىذه التحقيقات ومتابعتيا
ومكتب التحقيقات مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بمجال النوعية وقمع الغش، 

 .(4)الخصوصية المرتبطة بمجال المنافسة

تم إنشاء المفتشية المركزية في وزارة  المفتشية المركزية لمتحقيقات االقتصادية وقمع الغش: ــ 3
حيث تم التطرق إلى تنظيم المفتشية العامة  ،(5)210-94التجارة بموجب المرسوم التنفيذي 

 وقمع الغش، وكذا تحديد صالحيتيا. االقتصاديةمتحقيقات ل

 تنظيم المفتشية لمتحقيقات االقتصادية: -أ
عمى أن المفتشية المركزية لمتحقيقات  210-94من المرسوم التنفيذي رقم  8نصت المادة 

( مفتشين 5)عن طريق مفتش مركزي يساعده خمسة وقمع الغش في وزارة التجارة تسير االقتصادية
والمفتشين بمرسوم تنفيذي، كما تعد وظائف المفتش المركزي والمفتشين  ويعين المفتش المركزي

والمفتش في  وظائف عميا في الدولة، وتصنف تباعا وتحدد مرتباتيا قياسا عمى مرتب المفتش العام

                                                           

 ، المرجع السابق.  254-02من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  (1)
 من القرار الوزاري المشترك الذي يحدد تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة في مكاتب، المرجع السابق. 14 المادة (2)
 ، المرجع السابق.254-02من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة ( 3)
 في مكاتب، المرجع السابق. من القرار الوزاري المشترك الذي يحدد تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة  14( المادة 4)
، يتضمن إنشاء المفتشية المركزية لمتحقيقات االقتصادية 1994جوان  16، مؤرخ في 210-94( مرسوم تنفيذي رقم 5)

 .1994جوان  20، مؤرخ في 47ر عدد  وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتيا، ج
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ويقوم المفتش المركزي بتوزيع الميام عمى المفتشين وينشط وينسق أعمال ، (1)اإلدارة المركزية
 .(2)لمركزية الذين يمارس عمييم السمطة السمميةأعضاء المفتشية ا

 صالحيات المفتشية المركزية لمتحقيقات االقتصادية وقمع الغش: -ب
 يمي: تتمثل ميام المفتشية المركزية فيما

مراقبة احترام المصالح الخارجية المكمفة بالمنافسة واألسعار والجودة والتحقيقات االقتصادية  -
جراءات الرقابة والتدقيق كما ىي محددة في   المعمول بيا. التنظيموقمع الغش وقواعد وا 

 .وتقويم نتائجيا دوريا صادية في المصالح الخارجيةتوجيو أعمال الرقابة والتحقيقات االقت -
 .(3)تفتيش المخابر العممية والتقنية التي تحمل وتراقب الجودة وأمن المنتجات -

بمساعدة موظفي إدارة المنافسة  االقتضاءالقيام بأي تحقيق خاص بوسائميا الخاصة، وعند  -
 واألسعار والجودة وقمع الغش.

والتحقيقات  واألسعارتنظيم التشاور والتعاون بين المصالح المحمية والجيوية لممنافسة  -
والجودة وقمع  والمصالح المؤىمة األخرى لرقابة الممارسات التجارية واألسعار االقتصادية

 .(4)الغش
ليذه المفتشية تتوج بتقرير توضح فيو كل والرقابة عمى أن ميام التفتيش القانون  وقد نص

، (5)اومردوديتيالمصالح والمخالفات المعاينة وتقترح أي إجراء من شأنو أن يحسن سير  المالحظات
طبقا بإعداد تقارير عن التحقيقات ومحاضر  االقتصاديةكما تتوج ميام التحقيقات ، (5)اومردوديتي

 .(7)تمخيصيا يرسل إلى وزير التجارةوفي األخير تعد تقريرا ، (6)لمتشريع والتنظيم المعمول بيما

                                                           

 .210-94 رقم تنفيذيال مرسوممن ال 08( المادة 1)
 .، المرجع  نفسو09( المادة 2)
 المرجع  نفسو. ،02( المادة 3)
 نفسو.  المرجع ،04( المادة 4)
 نفسو.  المرجع ،05( المادة 5)
 نفسو.  المرجع ،06( المادة 6)
 نفسو.  المرجع ،07( المادة 7)
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لنا الدور الفعال الذي تمعبو ىذه المفتشية في النظام التنافسي أو في مجال وىكذا يتبين 
وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية  المنافسة بصفة عامة، حيث أنيا تسير عمى احترام

بصفة عامة، من طرف  التنافسي بصفة خاصة، وبالنظام االقتصادي العام المتعمقة بالنظام
لتجارة، غير أن صالحياتيا جاءت بشكل عام، لدى نتمنى أن تحدد المصالح الخارجية لوزارة ا

 .(1)وتوضح في المستقبل

 الثاني المطمب
 المصالح الخارجية في وزارة التجارة

كان  نقصد بالمصالح الخارجية لوزارة التجارة، تمك المصالح المتواجدة خارج مقر الوزارة سواء
 إنشاءىاوقد تم  تعتبر امتدادا لممصالح المركزية، والتي، (2)ذلك عمى المستوى الجيوي أو المحمي

ىي أن المصالح الخارجية منو عمى ما  02 المادة تنصحيث  91-91رقم  التنفيذيوفقا لممرسوم 
 .(3)ات االقتصادية وقمع الغشجيوية لمتحقيقال المفتشياتو  المديريات الوالئية لممنافسة واألسعار

والئية لمتجارة عمى مستوى الوالية، أما عمى مديريات  إلىوتقسم المصالح الخارجية حاليا 
 المستوى الجيوي فنجد المفتشيات الجيوية لمتجارة.

 األول الفرع
 المديريات الوالئية لمتجارة

09-11رقم  نص المرسوم التنفيذي 
الوالئية لمتجارة تقوم بتنفيذ السياسة  عمى أن المديرية ،(4)

السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وحماية المستيمك وتنظيم 
 التجارية والمين المقننة والرقابة االقتصادية وقمع الغش. النشاطات

 
                                                           

 .180( قابة صورية، المرجع السابق، ص 1)
 .181ص  ،المرجع نفسو (2)
، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لممنافسة واألسعار 1991أفريل  06، مؤرخ في 91-91مرسوم تنفيذي رقم  (3)

 ، )ممغى(.1991أفريل  10، مؤرخ في 16ج ر عدد وصالحياتيا وعمميا، 
 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في2011جانفي  20، مؤرخ في 09-11من المرسوم التنفيذي رقم  03( المادة 4)

 .2011جانفي  23، مؤرخ في 04ر عدد  وزارة التجارة وصالحياتيا وعمميا، ج
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 :تنظيم المديرية الوالئية لمتجارة: أوال
 لممديرية الوالئية لمتجارة، ومياميا في مجال حماية المنافسة.نتطرق الى التشكيمة البشرية 

 التشكيمة البشرية: ـــ 1
مة لممديرية، يقوم رة، وفي إطار تنفيذ الميام الموكيسير المديرية الوالئية لمتجارة مدير لمتجا

لمتجارة، بضمان التنسيق بين مختمف المؤسسات والييئات التابعة لقطاع التجارة  المدير الوالئي
، كما تتضمن المديرية الوالئية لمتجارة فرق تفتيش يسيرىا رؤساء (1)وتمثيميا عمى المستوى المحمي

 .(2)فرق

 مصالح المديرية الوالئية لمتجارة:ــ  2
 مكاتب وكل مصمحة تضم عمى األكثر ثالثةمصالح  5المديرية الوالئية لمتجارة عمى  تشتمل

 ىي:
 .االقتصاديمصمحة مالحظة السوق واإلعالم  -
 مصمحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة لممنافسة. -
 مصمحة حماية المستيمك وقمع الغش. -
 مصمحة المنازعات والشؤون القانونية. -
 مصمحة اإلدارة والوسائل. -

كانت في ظل القانون القديم ، حيث ىده المديريات تنظيم أعادأنو المشرع وما يالحظ عمى 
( 5( مصالح، حيث تحتوي المديرية الوالئية المشكمة من خمس )5( أو خمس )4) أربع تضم

 يمي: مامصالح عمى 
 مصمحة اإلدارة والوسائل. -
 مصمحة الجودة. -
 مصمحة تنظيم السوق والمنافسة. -
 والمنازعات. مصمحة المراقبة  -

                                                           

 ، المرجع السابق.09-11 رقم التنفيذي المرسوممن  04( المادة 1)
 نفسو.  ، المرجع05( المادة 2)
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 مصمحة التجارة الخارجية. -

 يمي: عمى ما( مصالح 4كما تحتوي المديرية الوالئية المشكمة من أربع )
 والوسائل. مصمحة اإلدارة -
 مصمحة الجودة. -
 .والتجارة الخارجيةمصمحة تنظيم السوق والمنافسة  -
 .(1)والمنازعات مصمحة المراقبة -

 ميام المديرية الوالئية لمتجارة: ثانيا:
في إطار الميام المنوطة لممديرية الوالئية لمتجارة والمنصوص عمييا في المادة الثالثة من 

 يمي: تكمف بما 09-11المرسوم التنفيذي رقم 
السير عمى تطبيق التشريع والتنظيم المتعمقين بالتجارة الخارجية والممارسات التجارية والمنافسة  -

 نظيم التجاري وحماية المستيمك وقمع الغش.والت
 المساىمة في وضع نظام إعالمي حول وضعية السوق باإلتصال مع النظام الوطني لإلعالم. -
 اقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعمقة بممارسة وتنظيم الميني المقننة. -
التي يكون موضوعيا ذات الصمة  المساىمة في تطوير وتنشيط كل منظمة أو جمعية -

 بصالحيتيا.
 وضع حيز التنفيذ كل نظام محدد من طرف اإلدارة المركزية في مجال تأطير وترقية الصادرات. -
 اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير الصادرات. -
ت تنسيق وتنشيط نشاطات اليياكل والفضاءات الوسيطة ذات الميام المتصمة بترقية التبادال -

 التجارية الخارجية.
 المساىمة في إعداد نظام معموماتي متعمق بالمبادالت التجارية الخارجية. -
وضع حيز التنفيذ برنامج الرقابة اإلقتصادية وقمع الغش واقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير  -

 ودعم وظيفة الرقابة.
                                                           

في  ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية2003نوفمبر  05، مؤرخ في 309-03من المرسوم التنفيذي رقم  07( المادة 1)
 ، )ممغى(.2003نوفمير  09، مؤرخ في 68ر عدد  وزارة التجارة وصالحياتيا وعمميا، ج
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 ع اليياكل المعنية.ضمان تنفيذ برامج النشاط ما بين القطاعات بالتعاون م -
 .(1)التكفل بمتابعة المنازعات المرتبطة بنشاطاتيا -

ما يالحظ عمى ىذه الميام أنيا جاءت مقتضبة في مجال المنافسة، حيث نالحظ أن المديرية 
كانت تتمتع بمجموعة من الصالحيات  309-03الوالئية لمتجارية في ظل المرسوم التنفيذي رقم 

 في مجال المنافسة عمى غرار:
السير عمى احترام القواعد المتعمقة بالمنافسة وضمان مراعاة شروط التنافس السميم والنزيو بين  -

 .االقتصاديينالمتعاممين 
 خدمات.وال  المساىمة في تطوير وترقية قانون المنافسة فيما يخص نشاطات إنتاج وتوزيع السمع -
 متابعة تطور األسعار عند إنتاج واستيالك السمع والخدمات الضرورية أو اإلستراتيجية. -
 .(2) وقمع الغش االقتصاديةالسير عمى تطبيق سياسة الرقابة  -

 : المفتشيات اإلقميمية لمتجارة:اثالث
 عمى إمكانية تزويد المديرية الوالئية لمتجارة: 09-11المرسوم التنفيذي رقم نص 

والتجاري أو تباعد  االقتصاديبالمفتشيات اإلقميمية لمتجارة، عندما يقتضي ذلك حجم النشاط  -
 التمركزات العمرانية عن مقر الوالية.

بمفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عمى مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق  -
 لمخازن تحت الجمركة، عندما يقتضي حجم تدفق السمع العابرة بيا ذلك.وا

 الفرع الثاني
 المديريات الجيوية لمتجارة

في مادتو العاشرة عمى أن المديرية الجيوية لمتجارة  09-11التنفيذي رقم نص المرسوم 
تتولى ميام تأطير وتقييم نشاطات المديريات الوالئية لمتجارة التابعة الختصاصيا اإلقميمي وتنظيم 

                                                           

 ، المرجع السابق.09-11من المرسوم التنفيذي رقم  03( المادة 1)
 ، المرجع السابق.309-03من المرسوم التنفيذي رقم  03( المادة 2)
 



دور الهيئبت اإلدارية في حمبية المنبفسة                               الببة األول                  
 

35 
 

بالمنافسة والتجارة الخارجية والجودة وحماية المستيمك المتعمقة  االقتصاديةأو إنجاز كل التحقيقات 
 المركزية لوزارة التجارة. مع اليياكل باالتصالذا وسالمة المنتوجات، وى

 :التنظيم الداخمي لممديرية الجيوية لمتجارة :أوال
سوف نتطرق الى التشكيمة البشرية لممديرية الجيوية لمتجارة، ومياميا في مجال حماية 

 المنافسة

 :التشكيمة البشريةـــ  1
يعين طبقا لمتنظيم المعمول بو، ويحدد يسير المديرية الجيوية لمتجارة مدير جيوي لمتجارة 

إلى تمك المطبقة عمى مدير اإلدارة  باالستنادووظيفة المدير الجيوي لمتجارة  تصنيف وراتب
( في ثالث مصالح 9وتنظم المديريات الجيوية لمتجارة المحدد عددىا بتسعة )، (1)المركزية بالوزارة

 :ىي

مصمحة تخطيط ومتابعة المراقبة وتقييميا، وتضم مكتب متابعة وتقييم المراقبة، ومكتب  -
 .(2)التحقيقات المتخصصة، ومكتب وتفتيش مصالح المديريات الوالئية لمتجارة

واإلحصائيات،  االقتصادياإلعالم وتنظيم السوق، وتضم مكتب  االقتصاديمصمحة اإلعالم  -
 وأخيرا مكتب التجارة الخارجية. االقتصاديةمكتب تنظيم السوق واألوضاع 

مصمحة اإلدارة والوسائل، وتضم مكتب المستخدمين والتكوين، مكتب المحاسبة والميزانية  -
 .(3)والوسائل وأخيرا مكتب اإلعالم اآللي والوثائق واألرشيف

ليكم اآلن مواقع المديريات الجيوية   .(4) والمديريات الوالئية التي تتبعياوا 

                                                           

 ، المرجع السابق.09-11 من المرسوم التنفيذي رقم 11( المادة 1)
، يتضمن تنظيم المديريات الوالئية والجيوية لمتجارة في مكاتب، ج ر 2011أوت  16( قرار وزاري مشترك، مؤرخ في 2)

 .2012أفريل  25، مؤرخ في 24عدد 
 المرجع  نفسو. ،03( المادة 3)
 .اختصاصيا اإلقميمي لمتجارة و ، يتضمن تحديد مواقع المديريات الجيوية2004سبتمبر  22مؤرخ في  ( قرار4)
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 المصالح اإلدارية التابعة لممديرية الجيوية لمتجارة الجيوية لمتجارة المديرية

 تيبازة -بومرداس -الجزائر الجزائر

 الجمفة -عين الدفمى -مدية -تيزي وزو -بويرة -البميدة البميدة

 قالمة -الطارف -سوق أىراس -سكيكدة -عنابة عنابة

 مستغانم -عين تموشنت -سيدي بمعباس -تممسان -وىران وىران

 البيض -أدرار -تندوف -نعامة -بشار بشار

 بجاية -ميمة -مسيمة -برج بوعريريج -جيجل -سطيف سطيف

 خنشمة -بسكرة -تبسة -أم البواقي -قسنطينة -باتنة باتنة

 معسكر -تيسمسيمت -الشمف -غميزان -تيارت -سعيدة سعيدة

 األغواط -تمنراست -إليزي -غرداية -الوادي -ورقمة ورقمة

 ميام المديرية الجيوية لمتجارة:ــ  2
عمى أن ميام المديرية الجيوية  09-11 من المرسوم التنفيذي رقم 10 نصت المادة  

 لمتجارة ىي:
التابعة تنشيط وتأطير وتنسيق وتقييم نشاطات المديرية الوالئية والمصالح الخارجية لمييئات  -

 لقطاع التجارة.
إعداد برامج الوقاية بالتنسيق مع اإلدارة المركزية والمديريات الوالئية والسير عمى تنفيذىا، وفي  -

قية عمى المستوى ياجتماعات إعالمية وتنسىذا المجال تم عمى مستوى وزارة التجارة تنظيم 
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يوية لمتجارة لمجزائر والبميدة، بمشاركة إطارات من مديرية المنافسة والمديريات الج المركزي
 .(1)أثناء استدعاء الخبراء األجانب في مجال المنافسة والتحقيقات والمديريات األجنبية خاصة

 ما بين الواليات.برمجة وتنظيم وتنسيق عمميات الرقابة والتفتيش  -
المتعمقة إجراء عند الضرورة وفي مجال اختصاصيا اإلقميمي كل التحقيقات المتخصصة  -

 بالمنافسة والممارسات التجارية والجودة وحماية المستيمك وسالمة المنتوجات.
المبادرة بكل تدبير في ميدان اختصاصيا ييدف إلى عصرنة نشاط المرفق العمومي، السيما  -

 عن طريق تحين طرق التسيير وتنفيذ التقنيات الحديثة لإلعالم واالتصال.
 مذكرة ظرفية ليا عالقة بميدان اختصاصيا. إنجاز كل دراسة وتحميل أو -
 المبادرة بميام تفتيش مصالح المديريات الوالئية لمتجارة التابعة الختصاصيا اإلقميمي. -

تجدر المالحظة التي نعطييا ليذه المديريات ىو أن عددىا قميل بالنظر لمنطاق اإلقميمي 
أو باتنة أو ورقمة أو سطيف تضم عدد الخاضع الختصاصاتيا، فالمديرية الجيوية لمبميدة مثال 

متجارة عمى ميام أن تطمع ىذه المديريات الجيوية ل كبير من المديريات الوالئية لمتجارة فكيف يمكن
ومن جية أخرى نالحظ ا نظرا ألتساع اختصاصيا اإلقميمي، المديريات الوالئية لمتجارة التابعة لي

ييئة الضامنة إلحترام القواعد المتعمقة بالمنافسة بأن المديريات الجيوية لمتجارة تمعب دور ال
مديرية لماذا ال تقوم  واألسعار عمى المستوى الجيوي، وىذا ما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي:

المنافسة الموجودة عمى المستوى المركزي بوزارة التجارة بميمة مراقبة المديريات الوالئية لمتجارة، 
 .(2)ىناك تبعية بين الييئتين؟خاصة وأن التسمية توحي بأن 

 الثاني المبحث
 في مجال المنافسة اإلدارية المستقمةسمطات الدور 

عرفت الجزائر إعادة نظر في طبيعة عالقة  ،1989ومرورا بدستور  1988انطالقا من سنة 
انطالقا من إعادة تحديد مفيوم الممكية العامة  وحجم ومجال تدخميا، وىذا باالقتصادالدولة 
يبرالية وىو ممن ممكية الدولة إلى ممكية المجموعة الوطنية، أي العودة إلى تبني النظرية ال واالنتقال

                                                           

 .18السابق، ص  الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التجارة، المرجع (1)
 .190، صقابة صورية، المرجع السابق( 2)
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، لقد االقتصاديةما قاد في النياية إلى الفصل التام بين ممكية الدولة وممكية المؤسسات العمومية 
، وذلك لالقتصادأدى ىذا الفصل بين الممكيتين إلى تقميص حجم تدخل الدولة في التسيير المباشر 

، تم تأكيد (2)01-88رقم وبصدور القانون ، (1)واالستغالليةبإعادة النظر في وظيفتيا اإلنتاجية 
 ،(3)12-89رقم السوق ليتم بعدىا صدور القانون  القتصادإعادة الييكمة من خالل تبني الجزائر 

 والمتعمق باألسعار والذي كان ييدف إلى تحرير األسعار من المراقبة اإلدارية لمدولة، ىذه األخيرة
وىو ما اصطمح عميو لم تعد الفاعل الوحيد في السوق، نظرا لمدور الجديد الذي أصبحت تمعبو 

 .االقتصاديبالضبط 
 األول المطمب

 مفيوم السمطات اإلدارية المستقمة
بانسحاب الدولة من ، ف(4)تعتبر السمطات اإلدارية المستقمة أدوات لضبط النشاط االقتصادي

لحاجة ، نظرا االنسحابتعويض ىذا لسمطات ه الذىوالمالي، كان عمييا إنشاء  االقتصاديالحقل 
ه الييئات ذ، حيث تم تحويل ميمة ضبط السوق لصالح ى(5)السمطة العامة فيو السوق إلى تواجد

 .(6)ي لم يعد من صالحيات االدارة التقميديةذوال

المالي ييدف إلى ضمان المساواة في و  إنشاء ىذه السمطات في المجال االقتصادين إ
الفرص بين المتعاممين وضمان حرية الدخول لمممارسة النشاطات والسير عمى شفافية العمميات 

                                                           

 .5، ص2011، ( بوجممين وليد، سمطات الضبط االقتصادي في القانون الجزائري، منشورات دار بمقيس، الجزائر1)
معدل ، االقتصادية، يتضمن القانون التوجييي لممؤسسات العمومية 1988جانفي  12، مؤرخ في 01-88( قانون رقم 2)

 .1988جانفي  13، مؤرخ في 02ر عدد  جومتمم، 
 )ممغى(.، 1989جويمية  19، مؤرخ في 29ر عدد  ، يتعمق باألسعار، ج1989جويمية  5، مؤرخ في 12-89( قانون 3)

(4) ZARATE-PEREZ Anibal Rafael, l’indépendance des autorités de la concurrence: analyse 

comparative Colombie, France, Etats-Unis, thèse de doctorat en droit, université de 

Panthéon Assas, Paris, 2011, p 22. 

ال من الدولة المتدخمة إلى الدولة الضابطة"، أعمال الممتقى ( نزليوي صميحة، "سمطات الضبط المستقمة: آلية لالنتق5)
 24-23بجاية، أيام  الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة،

 .16ص ، 2007ماي 
(6) MERNACHE Amina, le statut et le rôle de l’État Algérien dans l’économie : rupture ou 

continuité ?, thèse pour obtention de doctorat en droit public, université Paris-est Créteil-

Val de Marne, 2016-2017, p182. 
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الدولة الفرنسي قد أقر بغموض مصطمح السمطات اإلدارية المستقمة كونو  سمجم إن ،(1)االقتصادية
لم يقصد إنشاء فئة جديدة في النظام اإلداري، فتكييفو لمجنة الوطنية لإلعالم اآللي والحريات بأنيا 
سمطة إدارية مستقمة كان بغرض استفادتيا بأكبر قدر ممكن من االستقاللية حماية لمحريات العامة 

تتبع السمطة التنفيذية لمدول،  فالسمطات االدارية المستقمةن ذ، ا(2)د استعمال اإلعالم اآلليمع تزاي
 .(3)كما انيا تتمتع بالطابع االداري فيي ليست ىيئات سياسية أو تشريعية أو قضائية

 األول الفرع
 السمطات اإلدارية المستقمةظيور 

النظري والتاريخي  اإلطارالمستقمة، نحاول تحديد  اإلداريةالسمطات  مبمفيو  اإلحاطةقصد 
من خالل إال ا ال يتأتى ذه الييئات كشكل جديد لتدخل الدولة في النشاط االقتصادي ، وىذلنشأة ى

دراسة بوادر ظيورىا ف، (القانون األمريكي واالنجميزي والفرنسيفي القانون المقارن ) دراسة نشأتيا
 في القانون الجزائري.

 :يور سمطات الضبط في القانون المقارنظ: أوال
معرفة ، لدى وجب (4)يعتبر انشاء السمطات االدارية المستقمة بمثابة ثورة عمى مستوى االدارة

إضافة إلى مختمف النماذج لتي حكمت ظيور ونشأة ىذا المفيوم، األصول والظروف التاريخية ا
حديثة في ىذا المجال وىو ما سيسمح بتكييف التجربة الجزائرية، والتي تبقى  الرائدة في ىذا المجال

  .(5)وال يمكن أن توصف إال بالتجربة مقارنة بالنماذج الكبرى

 :النموذج األمريكي ــ 3
نجموسكسونية، في الدول األظيرت السمطات اإلدارية المستقمة في الواليات المتحدة األمريكية 

ه المجان ذى فأولىلمستقمة لمضبط ، األمريكية التي سميت بالمجان المجان  إلى جذورىاوتمتد 
                                                           

(1) LACABARATS Alain, « Articulation du règlement des différends par le régulateur et par 

le juge du contrôle », presses de sciences po et DALLOZ, volume 01, Paris, 2004, p 252. 

 .20المرجع السابق، ص  بوجممين وليد، سمطات الضبط االقتصادي في القانون الجزائري، (2)
(3) BELLANGER François, « le phénomène des autorités administratives indépendantes », 

journée de droit administratif, Genève, 2011, pp 9-36.   

( 4 ) BRIAND-MELEDO Danièle, « autorités sectorielles et autorités de la concurrence: 

acteurs de régulation »,  RIDE, N
O
 03, 2007, p 368. 

 .10ص ، السابق المرجع الجزائري، القانون في االقتصادي الضبط سمطات وليد، بوجممين (5)
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متجارة الفيدرالية للجنة اوىي  exécutive agency إداريةعمى شكل سمطة  1887ظيرت سنة 
Fédéral Trade Commission التي كمفت أساسا لمحاربة  1889 ة سنةقموالتي أصبحت مست

كما ىدفت الى ضبط أفضل لممجال  ،المعامالت التجارية غير المشروعةو  الكارتالت االقتصادية
ك ظيرت عدة لجان مستقمة ساىمت في لذوبعد  ،(1)بعبدا عن السمطة التنفيدية )الرئيس األمريكي(

ه المجان ىي لجنة بورصة القيم المنقولة التي ظيرت ذى وأقدم األمريكيتطور النظام االقتصادي 
ك لوضع حد لمتعسفات اذنآالكونغرس األمريكي  اتخذه الذيلك نتيجة التوجو الجديد ذو  1934سنة 

 .(2)1920التي حدثت في سنوات 
ولتبرير وجودىا يرى بعض ، القطاعات منياو  الميادين في شتىه المجان ذليتوالى إنشاء ى 

 االختصاصاتالكتاب أنيا وجدت أساسا لمحاولة تطبيق الحياد السياسي إلدارة مجتاحة، وترقية 
 .(3)المينية، وضمان استقرار الييئات الموضوعة تحت حماية الكونغرس

 ــ النموذج اإلنجميزي: 2
النموذج الذي ا ذىمقارنة بنظيره األمريكي، حيث أن  العيد حديث االنجميزي  النموذجيعتبر 

 la régulation indépendantesبدأ في التطور ابتداء من الثمانينات ىو الضبط المستقل المشخص 

personnalisée وىو شخص وحيد يكون مسؤوال أمام السمطات السياسية، ثم تطورت ىذه ،
"Quangos" سشكل األمريكي وسميت بالكونغو السمطات لتأخذ ال

وتعني المنظمات غير  ،(4)
 .quasi Autonomous Non governemenental Organisationsالحكومية شبو المستقمة 

                                                           

خرشي أمال، السمطات االدارية المستقمة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه عموم، تخصص  (1)
 .71، ص2015-2014، 2القانون، جامعة سطيف

بري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط االقتصادي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،  (2)
 .19ص  ، 2015-2016

، أعمال الممتقى الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال ""مفيوم السمطات اإلدارية المستقمة ( راشدي سعيدة،3)
 .404، ص 2007ماي  24-23عبد الرحمن ميرة، بجاية، أيام االقتصادي والمالي، جامعة 

الوطني حول السمطات اإلدارية "مفيوم السمطات اإلدارية المستقمة في الجزائر"، الممتقى  ( إقمولي أولد رابح صافية،4)
 .5، ص2012نوفمبر  14و13، قالمة، أيام 1945ماي  8جامعة  المستقمة في الجزائر،
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إن تطور سمطات الضبط المستقمة في أوروبا أدى إلى التفكير في إنشاء سمطات إدارية 
من مجمس ولجنة  مستقمة أوروبية، تعمل إلى جانب األجيزة المؤسساتية التي يتمتع بيا اإلتحاد

وبرلمان أوروبي ومحكمة العدل األوروبية، حيث يدعو اإلتحاد األوروبي إلى إنشاء مراقب مالي 
 contrôleur européen pour la protection des données"أوروبي لحماية المعطيات الشخصية 

personnelles"، (1)أي وضع سمطات مستقمة لمضبط عمى مستوى اإلتحاد األوروبي. 

 النموذج الفرنسي: ــ 3
ساكسوني سواء األمريكي أو استوحى المشرع الفرنسي ىذه الييئات من النموذج األنجمو 

الدستورية  وقد استخدم المشرع الفرنسي ألول مرة مصطمح السمطة لييئة غير الييئات ،االنجميزي
جانفي  06التقميدية المتمثمة في السمطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، في القانون الصادر في 

المتعمق باإلعالم والحريات، وىذا بخصوص تكييف المجنة الوطنية لإلعالم اآللي والحريات  1978
CNIL
 .(3) فيي إذن تسمية تشريعية (2)

كانت موجودة من قبل، غير أنيا لم تكيف  المستقمةأن ىناك بعض السمطات اإلدارية غير 
جنة عمميات البورصة التي تم إنشاءىا ول 1941وكالة مراقبة البنوك سنةعمى غرار صراحة، وىذا 

1973، ووسيط الجميورية المنشأ سنة 1967سنة 
(4). 

 المستقمة:: التجربة الجزائرية في مجال سمطات الضبط ثانيا
في الجزائر االقتصادي كذلك بسمطات الضبط  إن ظيور السمطات اإلدارية المستقمة والمسماة
والمالي، عمى خالف ما رأيناه في  االقتصاديكان في بداية التسعينيات، والتي شممت القطاع 

القانون المقارن بإنشاء ىيئات في مجاالت مختمفة، كما ىو الحال في فرنسا بإنشائيا لييئات في 
   .(5)حماية حقوق وحريات المواطنين موضوع

                                                           

 .05، ص المرجع السابق صافية، إقمولي أولد رابح (1)
(2) QAZIER Anne, «les autorités administratives indépendantes», Institutions administratives 

l'administration de l'Etat, 23 novembre 2007, p 01. 

 .25، ص 2000القاىرة، ( عبد اهلل حنفي، السمطات اإلدارية المستقمة: دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، 3)
(4) QAZIER Anne, Op.cit, p 01. 

 .403( راشدي سعيدة، المرجع السابق، ص 5)
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وقد ظير مفيوم السمطة اإلدارية المستقمة ألول مرة في الجزائر بإنشاء المجمس األعمى 
07-90لإلعالم بموجب القانون 

"يحدث  :يمي من ىذا القانون عمى ما 59، حيث نصت المادة (1)
وىو سمطة إدارية مستقمة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل  ،مجمس أعمى لإلعالم

إال أن ميامو كانت محدودة  ثل ميمتيا في السير عمى احترام أحكام ىذا القانون"،المالي تتم
، والمجنة (2)وفي نفس السنة تم إنشاء مجمس النقد والقرض، لدى تم إلغاء األحكام الخاصة بو

بموجب  COSOB، ليتم بعد ذلك إنشاء لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا (3)المصرفية
 .(4)10-93المرسوم التشريعي 

المالي واإلداري،  باالستقاللوفي مجال المنافسة تم إنشاء مجمس المنافسة كسمطة تتمتع 
06-95وذلك بموجب األمر رقم 

03-2000ليميو صدور القانون رقم ، (5)
والذي قام بإنشاء ، (6)

أصبحث جدعى سلطة ضبط  والحي، (ARPT) سمطة ضبط البريد والمواصالت السمكية والالسمكية

البريد و االجصبالت االلكحرونية
وفي النشاط المنجمي تم إنشاء الوكالة الوطنية لمممتمكات ، (7)

 .(8)والوكالة الوطنية لمجيولوجيا والمراقبة المنجمية  المنجمية

                                                           

 .المرجع السابق، 07-90( قانون رقم 1)
 .المرجع نفسو ،19 المادة( 2)
 نفسو. ، المرجع143 ( المادة3)
، 34ر عدد  ، يتعمق ببورصة القيم المنقولة، معدل ومتمم، ج1993ماي  23، مؤرخ في 10-93رقم ( مرسوم تشريعي 4)

 .1993ماي  23مؤرخ في 
 .المرجع السابق، 06 -95( أمر رقم 5)
 السمكية وبالمواصالت بالبريد المتعمقة العامة القواعد يحدد ،2000 أوت 5 في مؤرخ ،03-2000 رقم قانون (6)

 (.ممغى) ،2000 أوت 06 في مؤرخ ،48 عدد ر ج ومتمم، معدل والالسمكية،
 ر ج االلكترونية، واالتصاالت بالبريد المتعمقة العامة القواعد يحدد ،2018 ماي 10 في مؤرخ ،04-18 رقم قانون (7)

 .2018 ماي13 في مؤرخ ،27 عدد
 .المرجع السابق، 10-01( قانون رقم 8)
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والذي أنشأ بموجبو سمطة ضبط الكيرباء  ،(1)01-02 وبعد سنة من ذلك صدر القانون رقم
           لتتوالى القوانين المنشأة لسمطات الضبط االقتصادي في شتى الميادين  CREGوالغاز

ه األخيرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم            ذوقد تم تنظيم ى ،(3)، والمياه(2)كالمحروقات
تنظيم لك قواعد ذبما في  163-18ي تم الغاء أحكامو بموجب المرسوم التنفيذي ذ، وال08-303

 .(4)سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه وعمميا

ومؤخرا فقد تم إنشاء سمطة ضبط ، (6)والصيدلة ،(5)التأميناتكما تم انشاء ىيئة لضبط قطاع 
وىذا بموجب قانون اإلعالم الجديد، ، (7)ضبط الصحافة المكتوبة، وسمطة ضبط السمعي البصري

وما ، (8)247-15 بموجب المرسوم الرئاسي رقمية كما تم استحداث سمطة لضبط الصفقات العموم
وما يمكن مالحظتو في األخير أن المشرع يتردد في منح وصف السمطة اإلدارية المستقمة بيذه 

 الييئات فتارة يطمق عمييا وصف السمطة، وتارة وصف الوكالة، وتارة وصف المجنة.
 

                                                           

، مؤرخ 08عدد  ر بواسطة القنوات، ج، يتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز 2001فيفري  5، مؤرخ في 01-02( قانون رقم 1)
 .2001فيفري  6في 

 المرجع السابق.، 07-05قانون رقم  (2)
 04، مؤرخ في 60عدد  ر جمعدل ومتمم، ، يتضمن قانون المياه، 2005أوت  04، مؤرخ في 12-05( قانون رقم 3)

 .2005سبتمبر
المؤرخ  303-08، يتضمن الغاء المرسوم التنفيذي رقم 2018جوان  14،  مؤرخ في 163-18مرسوم تنفيذي رقم  (4)

الدي يحدد صالحيات وكدا قواعد تنظيم سمطة ضبط الخدمات العمومية لممياه وعمميا، ج ر  2008سبتمبر  27في 
 .2018جوان  17، مؤرخ في 36عدد

 12، مؤرخ في 15عدد  ر ج، 07-95،  يعدل ويتمم األمر رقم 2006فيفري 20، مؤرخ في 04-06رقم  ( قانون5)
 .2006مارس 

،  يعدل ويتمم 2006جويمية  20، مؤرخ في 13-08قانون رقم تم انشاء الوكالة الوطنية لممواد الصيدالنية بموجب ال( 6)
، ليتم الغاء األحكام 2008أوت  03،  مؤرخ في 44عدد ج ر  يتعمق بحماية الصحة وترقيتيا،  ،05-85األمر رقم 

 29، مؤرخ في 46، يتعمق بالصحة، ج ر عدد 2018جويمية  02، مؤرخ في 11-18المتعمقة بيا بموجب القانون رقم 
 .2018جويمية 

 .2012جانفي  15، مؤرخ في 02، يتعمق باإلعالم، ج ر، عدد 2012جانفي  12، مؤرخ في 05-12( قانون رقم 7)
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15من المرسوم رئاسي رقم  213لمادة ا (8)

 .2015سبتمبر 20، مؤرخ في 50وتفويضات المرفق العمومي، ج ر عدد 
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 الفرع الثاني
 ميدان المنافسةوالمتدخمة في اإلدارية المستقمة سمطات الإحصاء 

في ميدان  تي تتدخلال القطاعيةالفرع عمى سمطات الضبط تنحصر دراستنا في ىذا 
، (1)تقيم قواعد المنافسة ولكن تكمل وتعوض النقائص المحتممة كون ىده السمطات الالمنافسة، 
ىذه الييئات بضبط النشاط المعيود إلييا بموجب القانون، ويتعمق األمر بسمطة ضبط  حيث تقوم

وسمطتا الضبط ، البريد والمواصالت، سمطة ضبط الكيرباء والغاز، ولجنة اإلشراف عمى التأمينات
عمق األمر تلك إلى السمطات اإلدارية المستقمة في المجال المالي ويذونعرج بعد في مجال اإلعالم، 

 والمجنة المصرفية، ولجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا. بمجمس النقد والقرض،

 :االقتصاديفي المجال مطات اإلدارية المستقمة : السأوال

في المجال االقتصادي، إال أنو سيتم التركيز أكثر عمى سمطة  الضبطسمطات  رغم تعد
وسمطتا الضبط في ولجنة ضبط الكيرباء والغاز والمواصالت السمكية والالسمكية  ضبط البريد

 مجال اإلعالم.

 ARPCE: اإللكترونيةواالتصاالت سمطة ضبط البريد  ــ 1

لمبريد ضبط مستقمة تنشأ سمطة  " ما يمي: عمى 04-18 من القانون رقم 11نصت المادة 
، وقد كمفت ىذه السمطة "واالتصاالت االلكترونية، تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي 

منح و ،  االلكترونية واالتصاالتالبريد بالسير عمى وجود منافسة فعمية ومشروعة في سوقي 
، التحكيم في النزاعات تصاالت االلكترونيةترخيصات االستغالل واعتماد تجييزات البريد واال

عداد التقارير و  ،القائمة بين المتعاممين أو مع المستعممين واإلحصاءات العمومية وتقرير سنوي ا 
ا عمى غرار سمطة ضبط ذ...الخ، وى(2)يتضمن وصف نشاطاتيا وممخصا لقراراتيا وآرائيا

                                                           

( 1 ) ANTOINE Gosset-Grainville, « le droit de la concurrence peut-il jouer un rôle 

d’interrégulateur ? », presses de sciences po et DALLOZ, volume 01, Paris, 2004, p151. 

 ، المرجع السابق.04-18من القانون رقم  13( المادة 2)
 



دور الهيئبت اإلدارية في حمبية المنبفسة                               الببة األول                  
 

45 
 

اتخاذ قرارات فورية في و  المواصالت الفرنسية والتي بدورىا تسير عمى ممارسة شرعية لممنافسة
 .(1)مجال اختصاصيا والقيام بأي خبرة تقنية أو اقتصادية

عمى ىذه السمطة أنيا تتولى صالحيات واسعة تنصب كميا في إطار واحد وىو  ما يالحظ
تطوير وتقديم خدمات البريد والمواصالت السمكية والالسمكية ذات نوعية رفيعة في ظروف 

 وقد نصت المادة، (2)موضوعية وبدون تمييز، وفي مناخ تنافسي مع ضمان المصمحة العامة

السير عمى وجود منافسة "ــ واصالت السمكية والالسمكية تقوم بعمى أن سمطة البريد والم 13/01
فعمية ومشروعة في سوقي البريد والمواصالت باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة 

 المنافسة في ىاتين السوقين...".

  :CREGضبط الكيرباء والغاز  لجنةــ  2
 في مجال المنافسة. ه المجنة ونبرز صالحياتياذتعريف ىبسوف نقوم 

 أ ــ تعريف:
 111، المتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات في المادة 01-02نص القانون رقم 

وقد اعتبرىا المشرع الجزائري  تحدث لجنة ضبط الكيرباء والغاز، تدعى المجنة"، :"يمي عمى ما
وىو ، (3)ىيئة مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، ويكون مقرىا بمدينة الجزائر

 1996ديسمبر  19تعميمتين صادرتين في حال المشرع الفرنسي الذي نظم قطاع الطاقة بموجب 
، والتي أسندت 2003جوان  26بموجب تعميمة صادرة في  إلغاءىما، والتي تم 1998جوان  22و

 .(4)سمطة ضبط وىي لجنة ضبط الطاقة إلىضبط القطاع 

                                                           

(1) METTOUDI Robert, « l’expérience de règlement des déférents par l’autorité de régulation 

des télécommunications », presses de sciences po et DALLOZ, volume 01, Paris, 2004, p 

197. 

 .223( قابة صورية، المرجع السابق، ص 2)
 ، المرجع السابق.01-02من القانون رقم  112 ( المادة3)

(4) GUENAIRE Michel, « l’expérience du règlement des déférents devant la commission de 

régulation de l’énergie », presses de sciences po et DALLOZ, volume 01, Paris, 2004, 

p191. 
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أن لجنة  عمى 01-02رقم نص القانون  فقد باء والغازتشكيمة لجنة ضبط الكير  أما عن
وتشكل المجنة المديرة من رئيس وثالثة مديرين  ،(1)الكيرباء والغاز تقوم بإداراتيا لجنة مديرةضبط 

والمالحظ عمى ىذه ، (2)ح من الوزير المكمف بالطاقةاقترايتم تعيينيم بمرسوم رئاسي، بناء عمى 
التشكيمة أن المشرع لم ينص عمى صفة األعضاء ومراكزىم، وىو ما قد يؤثر عمى االستقاللية 

 العضوية ليذه المجنة.

 صالحيات لجنة ضبط الكيرباء والغاز: ب ــ
تضطمع المجنة بسمطة مراقبة الدخول إلى السوق وكذا مراقبة السوق، فبالنسبة لمميمة األولى 

أصبحت  ،(3) والذي بموجبو فتح قطاع الكيرباء والغاز لممنافسة 01-02صدور القانون رقم وبعد 
عنوي خاضع لمقانون العام أو لكل شخص طبيعي أو م المجنة ىي من تقوم بمنح التراخيص

الخاص يرغب في دخول سوق الكيرباء والغاز، وتستند المجنة في منحيا لمتراخيص عمى عدة 
والخبرة المينية لطالب الرخصة، إضافة إلى  واالقتصاديةمعايير منيا: القدرات التقنية والمالية 

شبكات الكيرباء والمنشآت والتجييزات  شروط تتعمق بقواعد حماية البيئة، ضمان سالمة وأمن
 .(4) المشتركة

وفي مجال المنافسة تقوم لجنة ضبط الكيرباء والغاز بالتأكد من عدم وجود وضعية مييمنة 
وقد كمفت المجنة بميمة ، (5)يمارسيا متدخمون آخرون عمى تسيير مسير المنظومة ومسير السوق

الكيرباء والسوق الوطنية لمغاز لفائدة المستيمكين السير عمى السير التنافسي والشفاف لسوق 
تعمل عمى السير عمى احترام القوانين والتنظيمات المعمول المجنة كما  ،(6)وفائدة المتعاممين

                                                           

 ، المرجع السابق.01-02من القانون رقم  116( المادة 1)
 ، المرجع نفسو.117( المادة 2)
 .، المرجع نفسو06( المادة 3)
"لجنة ضبط الكيرباء والغاز"، الممتقى الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال  ( عسالي عبد الكريم،4)

 .160، ص 2007ماي  24-23االقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، أيام 
 السابق.، المرجع 01-02رقم من القانون  115/08( المادة 5)
 .نفسورجع ، الم113 ( المادة6)
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كما تتعاون مع المؤسسات المعنية من أجل احترام قواعد المنافسة في ، (1)المتعمقة بيا ورقابتيا
 .(2)بيا إطار القوانين والتنظيمات المعمول

وفي ميدان المنافسة منح المشرع الجزائري المجنة حق التأكد من عدم وجود وضعية مييمنة 
ىذا من الناحية النظرية،  ،(3)يمارسيا متدخمون آخرون عمى تسيير مسير المنظومة ومسير السوق

أما من الناحية الواقعية فرغم فتح نشاطات إنتاج ونقل الكيرباء والغاز لالستثمار ابتداء من 
إال أن تسيير شبكة النقل بقيت محتكرة لصالح سونمغاز، فشبكة نقل الكيرباء والغاز تمثل  ،2001

از الشركة ذات األسيم بفرعييا احتكارا طبيعيا يتم تسييرىا من طرف مسير واحد، وتعتبر سونمغ
 .(4) )نقل الكيرباء ونقل الغاز( المسيرة وصاحبة االمتياز بالنسبة لمشبكات التي تشتغميا

فضال عن ذلك تبدي المجنة رأييا المسبق في عمميات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة عمى 
لمتعمقة بإنتاج الكيرباء مؤسسة كيربائية واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى تمارس النشاطات ا

كما تتولى ىذه المجنة  ،(5)ونقميا وتوزيعيا وتسويقيا ونقل الغاز وتوزيعو وتسويقو بواسطة القنوات
التحقيق في شكاوى وطعون المتعاممين ومستخدمي الشبكات والزبائن واتخاذ قرار معاقبة مخالفي 

 .(6)قانون الكيرباء والغاز بواسطة القنوات

 سمطتا الضبط في مجال اإلعالم: ــ 4
يعتبر مجال اإلعالم من المجاالت اليامة في الحياة اليومية لممواطنين، ونظرا النفتاح الدول 

إلى القانون  عمى اقتصاد السوق، كان عمييا فتح ىذا المجال أمام المتعاممين الخواص، وبالرجوع
الفرنسي نجد بأنو قد أنشأ عديد السمطات في مجال اإلعالم حيث كانت بدايتيا بإنشاء المجنة 

كما تم إنشاء ىيئة من نفس النموذج وىي الييئة العميا  ،(CNIL)الوطنية لإلعالم اآللي والحريات 

                                                           

 .السابق المرجع ،01-02 رقم القانون من 114 ( المادة1)
 .نفسوالمرجع ، 115 ( المادة2)
 ، المرجع نفسو.115/08 ( المادة3)
 .212، ص 03الدين، "العقد كوسيمة لضبط السوق"، مجمة المفكر، العدد  ( عيساوي عز4)
 ، المرجع السابق.01-02من القانون رقم  ،115/13( المادة 5)
 .المرجع نفسو، 153إلى  141( المادة 6)
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لمتعمقة المجنة ا ، كما تم إنشاء1982جويمية  29ر في ، بموجب القانون الصادلمسمعي البصري 
1984جويمية  23بموجب القانون الصادر في   بشفافية وتعددية الصحافة

(1). 
اإلعالم  أما في الجزائر فإن أول ظيور لسمطة إدارية في مجال اإلعالم كان بموجب قانون

تشجيع التعددية اإلعالمية، وبيدف ، (2)وذلك بإنشائو لممجمس األعمى لإلعالم ،1990الصادر في 
المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في اإلعالم وحرية الصحافة فقد تم إصدار وتحديد 

والذي من خاللو أنشأ المشرع الجزائري سمطتي ، (3)والمتعمق باإلعالم 05-12القانون العضوي رقم 
 ة ضبط السمعي البصري.ضبط في مجال اإلعالم، وىما سمطة ضبط الصحافة المكتوبة، وسمط

 :سمطة ضبط الصحافة المكتوبةأ ــ 
''تنشأ سمطة ضبط  يمي: عمى ما 05-12من القانون العضوي رقم  40تنص المادة 

، وتعتبر المالي'' واالستقاللالصحافة المكتوبة، وىي سمطة مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية 
، حيث تشكل اإلدارية المستقمة في الجزائرات سمطة ضبط الصحافة المكتوبة من أحدث السمط

 .(4)ضمانا من شأنو حماية حرية الصحافة ضد جميع أشكال المناورات واإلنزالقات
فسمطة ضبط الصحافة المكتوبة ىي تمك الييئة أو الشخص المعنوي الذي يتمتع بحق األمر 

، (5)ات منتظمةحزم وقوة في مجال الصحف والمجالت بجميع أنواعيا، والتي تصدر في فتر ب
إلى نشريات دورية لإلعالم العام ونشريات دورية  05-12والمقسمة في نظر القانون العضوي 

 ( عضوا يعينون14عشر )سمطة ضبط الصحافة المكتوبة من أربعة  وتتشكل، (6)متخصصة
 بموجب مرسوم رئاسي عمى النحو اآلتي:

                                                           

. 20المرجع السابق، ص  بري نور الدين،  (1)  
 ، المرجع السابق.07-90من القانون رقم  59( المادة 2)
 .2012جانفي  15، مؤرخ في 02عدد ، يتعمق باإلعالم، ج ر 2012جانفي12، مؤرخ في 05-12 ( قانون عضوي رقم3)
في التشريع الجزائري''،  05-12( قواسمية سيام، ''مدى استقاللية الييئات اإلعالمية الضابطة عمى ضوء القانون 4)

  .22 -1، ص2012، قالمة، 1945ماي  8الممتقى الوطني حول السمطات اإلدارية المستقمة في الجزائر، جامعة 
المكتوبة''، الممتقى الوطني حول السمطات اإلدارية المستقمة في الجزائر، ( مرابط عبد الرزاق، ''سمطة ضبط الصحافة 5)

 .05 ، ص2012، قالمة، 1945ماي  8جامعة 
 ، المرجع السابق.05-12من القانون العضوي رقم  06( المادة 6)
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 يعينيم رئيس الجميورية ومن بينيم رئيس سمطة الضبط. أعضاء 3 -
 عضوان غير برلمانيان يقترحيما رئيس المجمس الشعبي الوطني. -
 عضوان غير برلمانيان يقترحيما رئيس مجمس األمة. -
سبعة أعضاء ينتخبون باألغمبية المطمقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون خمس  -

، وقد حددت مدة عضوية أعضاء سمطة (1)األقل من الخبرة في المينة( سنة عمى 15عشرة )
 . (2)( سنوات غير قابمة لمتجديد06ضبط الصحافة المكتوبة بست )

سمطة ضبط الصحافة المكتوبة ىياكل توضع تحت سمطة رئيسيا، وىذا لتسييل عمل  وتضم
الييئة، وتعتبر ىذه اليياكل تكممة لما كان عميو المجمس األعمى لإلعالم الذي كان يضم لجان 

 .(3)مع تغيير التسمية فقطالمتعمق باإلعالم،  07-90من القانون  67أحدثت بموجب المادة 

من  40المادة  تنصحافة المكتوبة في ميدان المنافسة فقد ضبط الصصالحيات سمطة أما 
تنشأ سمطة ضبط الصحافة المكتوبة، وىي سمطة  '' :يمي عمى ما 05-12القانون العضوي رقم 

مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وتتولى بيذه الصفة عمى الخصوص ما 
 يأتي:

-.... 
  السير عمى شفافية القواعد االقتصادية في سير المؤسسات الناشرة. -

المالي والسياسي واإليديولوجي لمالك  السير عمى منع تمركز العناوين واألجيزة تحت التأثير -
 واحد.

 ."السير عمى احترام المقاييس في مجال اإلشيار ومراقبة ىدفو ومضمونو -

فواضح من خالل المادة السالفة الذكر أن ىذه السمطة تتدخل في مجال المنافسة، من خالل 
منع تمركز العناوين واألجيزة تحت مالك واحد، كما تسير عمى احترام المقاييس في مجال اإلشيار 

                                                           

 .السابق المرجع ،05-12 رقم العضوي القانونمن  50( المادة 1)
 .نفسو ، المرجع 51( المادة 2)
 .06مرابط عبد الرزاق، المرجع السابق، ص ( 3)
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فاإلشيار ، (1)المنافسة المشروعةمن عوامل تسويق السمع ومظير  ىذا األخير عامل من باعتبار
التجاري في قيامو بوظيفة التسويق والترويج لمسمع يشكل أداة لالتصال بين التاجر والزبائن ويساىم 

، إال أنو متى كان (2)في تخفيض األسعار وتحسين نوعية المنتوج وىو أثر من آثار حرية اإلعالم
دي المنافسة عندىا بمنتوجات وخدمات عون اقتصا خادعا فإنو يتجاوز أىدافو ويمس بقواعد

منافس، كما يمس بحق المتمقي في الحصول عمى المعمومات الصادقة عن السمع والخدمات، وىو 
  .(3)ما يشكل الوجو غير المرغوب فيو لإلشيار التجاري

ولكون اإلشيار التي يكون عن طريق يكون طريق الصحف والممصقات والتي عن طريقيا 
تتدخل من النظر في مدى احترام لمكتوبة تنقل الرسالة اإلعالمية، فإن سمطة ضبط الصحافة ا

المؤسسات الناشرة لألحكام التشريعية والتنظيمية المتعمقة باإلشيار التجاري، وىذا ما يضمن وجود 
 منافسة مشروعة.

  سمطة ضبط السمعي البصري: ب ــ
إثر فتح قطاع السمعي البصري عمى المنافسة، تم إنشاء سمطة ضبط السمعي البصري  عمى

 يمي: عمى ما 05-12من القانون العضوي  64المادة  تنصلضبط ىذا القطاع، حيث 
تتمتع بالشخصية المعنوية  تؤسس سمطة ضبط السمعي البصري وىي سمطة مستقمة ''

 من نفس القانون عمى أن ميام وصالحيات ىذه السمطة 65، وقد نصت المادة ي"واالستقالل المال
وكذا تشكيمتيا وسيرىا يحدد بموجب قانون السمعي البصري، وبالفعل فقد تم التطرق ليذه المسائل 

سير عمى احترام مطابقة أي برنامج سمعي الذي منح السمطة صالحية ال بصدور ىذا القانون
ظيمات السارية المفعول، كما تسير عمى احترام المبادئ بصري كيفما كانت وسيمة بثو لمقوانين والتن

                                                           

بن قري سفيان، ''حدود مشروعية اإلشيار التجاري''، الممتقى الوطني حول المنافسة وحماية المستيمك، جامعة عبد  (1)
 .1 ، ص2009نوفمبر  18و17الرحمن ميرة، بجاية، أيام 

(2) FERRIER Didier, la protection des consommateurs, DALLOZ, Paris, 1996, p 40.  

 .01، المرجع السابق، ص ن قري سفيانب (3)
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وتشكل سمطة ، (1)والقواعد المطبقة عمى النشاط السمعي البصري، وكذا تطبيق دفاتر الشروط
 أعضاء يعينون بمرسوم رئاسي عمى النحو اآلتي: (9)ضبط السمعي البصري من تسعة 

 الجميورية.أعضاء من بينيم الرئيس، يختارىم رئيس ( 5)خمسة  -
 غير برلمانيان يقترحيما رئيس مجمس األمة. (2)عضوان  -
 .(2)( غير برلمانيان يقترحيما رئيس مجمس الشعبي الوطني2عضوان ) -

وخبرتيم واىتماميم عمى كفاءتيم  أعضاء سمطة ضبط السمعي البصري بناءويتم اختيار 
وقد نص ، (4)سنوات غير قابمة لمتجديد (6)تحدد عيدتيم بست كما ، (3)البصريالسمعي  طبالنشا

عمى أن سمطة ضبط السمعي البصري، تتوفر عمى مصالح إدارية وتقنية،  04-14القانون رقم 
حيث توضع ىذه المصالح تحت سمطة رئيس ، (5) يحدد تنظيميا وسيرىا بموجب أحكام داخمية

 .(6)سمطة الضبط وتسير من طرف أمين عام

المتعمق بالسمعي البصري حدد القانون فقد  في ميدان المنافسة يا سمطةصالحيات أما عن
عدة صالحيات لسمطة ضبط السمعي البصري، وتتمخص في صالحيات تتعمق بمجال الضبط، 

، صالحيات في المجال االستشاري وصالحيات في مجال تسوية ةصالحيات في مجال المراقب
 .(8)رمزية، كما تممك صالحيات تنظيمية ولو بصفة (7)النزاعات

                                                           

، 16، يتعمق بالنشاط السمعي البصري، ج ر عدد 2014فيفري  24، مؤرخ في 04-14من القانون رقم  55( المادة 1)
 .2014مارس  23مؤرخ في 

 المرجع نفسو.، 57( المادة 2)
 .نفسو، المرجع 59( المادة 3)
 ، المرجع نفسو.60( المادة 4)
 .المرجع نفسو، 74( المادة 5)
 ، المرجع نفسو.75( المادة 6)
 .المرجع نفسو ،04-14 رقم القانون من 55( المادة 7)

(8) ZOUAIMIA Rachid, « l’autorité de régulation de l’audiovisuel », RARJ, N
o
01, 2018, 

p774. 
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ففي مجال المراقبة تقوم سمطة ضبط السمعي البصري عمى سبيل المثال بالسير عمى احترام 
، كما مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيمة بثو لمقوانين والتنظيمات سارية المفعول
غتين تتأكد من احترام الحصص الدنيا المخصصة لإلنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير بالم

كيفيات برمجة الحصص و  الوطنيتين وتمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة عمى موضوع ومضمون
أن تطمب  اإلشيارية حتى ال تؤثر ىذه األخيرة عمى المنافسة في السوق، وفضال عن ذلك يمكنيا
 من ناشري وموزعي خدمات االتصال السمعي البصري أية معمومة مفيدة ألداء مياميا.

 يمي: فإن سمطة ضبط السمعي البصري تقوم بما االستشاريال وفي المج
السمعي البصري وما يالحظ  بالنشاط مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعمقتبدي رأييا في كل  -

 أن المشرع الجزائري لم يحدد مدى إلزامية رأي ىذه السمطة بالنسبة لمسمطة التنفيذية والبرلمان؟.

من أجل ترقية المنافسة في تتعمق بتفسير مختمف النصوص التشريعية والتنظيمية تقدم توصيات  -
 .السمعية البصرية مجال األنشطة

تتعاون مع السمطات أو الييئات الوطنية أو األجنبية التي تنشط في نفس المجال، وباعتبار أن  -
يشمل قطاع السمعي البصري  اختصاص سمطة ضبط السمعي البصري اختصاص عمودي

القطاعات فيمكن تصور وجود جميع يشمل واختصاص مجمس المنافسة اختصاص أفقي ، فقط
عالقة تعاون بين ىذه السمطة ومجمس المنافسة من أجل ترقية المنافسة أو استعادتيا في مجال 

 السمعي البصري.

 : السمطات اإلدارية المستقمة في المجال المالي:ثانيا
بيا تمك السمطات التي تضطمع بضبط القطاع المالي عمى غرار قطاع البنوك، ويقصد 

والبورصة، والتأمينات، وتنحصر سمطات الضبط في القطاع المالي والتي تممك صالحيات في 
مجال المنافسة في مجمس النقد والقرض، المجنة المصرفية، لجنة تنظيم عمميات البورصة 

 قطاع التأمينات.لجنة اإلشراف عمى و ومراقبتيا،
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 دور مجمس النقد والقرض في حماية المنافسة: ــ 1
 يعتبر مجمس النقد والقرض سمطة إدارية مستقمة ضابطة لميدان النقد، وبالرغم من أن

 10-90صراحة عمى أنو سمطة إدارية مستقمة، وىذا عكس القانون رقم  المجمس لم يكيف
)الممغى(، والذي أضفى عمى مجمس النقد والقرض وصف السمطة اإلدارية، مع العمم أن المجمس 
حينيا كان نفسو مجمس إدارة بنك الجزائر، وىذا إلى غاية صدور القانون الجديد المتعمق بالنقد 

 .(1) والقرض الذي فصل بينيما وجعل المجمس ىو صاحب السمطة النقدية
ء مجمس إدارة بنك الجزائر، وىم المحافظ رئيسا ونواب المحافظ ويتشكل المجمس من أعضا

لجميورية بحكم كفاءتيم نين بموجب مرسوم من رئيس االثالثة وثالثة موظفين ذوي أعمى درجة معي
ويضاف إلى أعضاء إدارة بنك الجزائر شخصيتين تمتازان بحكم ، (2)االقتصادي والمالي في المجال

 .(3)االقتصادية والنقديةبحكم كفاءتيما في المسائل 

ويرأس المجمس محافظ بنك الجزائر الذي يستدعيو لالجتماع ويحدد جدول أعمالو، ويحدد 
 ءالمجمس نظامو الداخمي، وتتخذ قراراتو باألغمبية البسيطة لألصوات، وفي حالة تساوي األعضا

يكون صوت الرئيس مرجحا، ويعقد والمجمس أربع دورات عادية في السنة عمى األقل، ويمكن أن 
كمما دعت الضرورة إلى ذلك، بمبادرة من رئيسو أو من عضوين منو،  االنعقادإلى  ىيستدع

تشارا أن يمنح سويستمزم عقد اجتماعات المجمس حضور ستة أعضاء عمى األقل، وال يمكن أي م
 .(4)لتمثيمو في اجتماع المجمستفويضا 

خول المشرع الجزائري مجمس النقد والقرض سمطة إصدار أنظمة وىذا قصد ضبط وقد 
المينة المصرفية، وىذه األنظمة تتمثل في وضع مجموعة من القواعد التي تيدف إلى تطبيق 

عض بلذا يسمييا ال، نصوص تشريعية سابقة، أي أنيا محصورة في حدود اإلطار التشريعي

                                                           

 ، المرجع السابق.11-03مر رقم ( أ1)
 .، المرجع نفسو18( المادة 2)
 ، المرجع نفسو.58( المادة 3)
 ، المرجع نفسو.60( المادة 4)
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من قانون النقد والقرض نجد المشرع قد  62وبالرجوع إلى المادة  ،(1)بالسمطة التنظيمية التطبيقية
 سمطة نقدية في الميادين اآلتية:خول المجمس صالحيات واسعة بصفتو 

شبكاتيا، السيما تحديد الحد  شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وفتحيا، وكذا شروط إقامة -
 األدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالية، وكذا كيفيات إبرائو.

 شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية في الجزائر. -
 .ساطة في المجالين المصرفيوالو  االستشارةالمصرفية ومينتي الشروط التقنية لممارسة المينة  -
 م القانوني لمصرف وتنظيم سوق الصرف.التنظي -

فمن خالل ما سبق نالحظ أن مجمس النقد والقرض يسير عمى السير التنافسي في المجال 
المصرفي من خالل منع البنوك والمؤسسات المالية من ممارسة أي نشاط مصرفي مذكور في 

ي يمثل رقابة ذمن مجمس النقد والقرض، والقانون النقد والقرض دون الحصول عمى ترخيص 
يجب أال تمنع ممارسة ىذه كما ، (2)سابقة إلنشاء الشركة والتي ستعتمد كبنك أو كمؤسسة مالية

 .(3)النشاطات المنافسة أو تحد منيا أو تحرفيا

من قانون النقد والقرض عمى أنو ال يجب أن تؤدي الحركات المالية  129وقد نصت المادة 
 مع الخارج، بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى إحداث أي وضع في الجزائر يتسم بطابع االحتكار

 أو الكارتل أو التحالف، وتحظر كل ممارسة تستيدف إحداث مثل ىذه األوضاع.

فتح المجال المصرفي عمى المنافسة فحسب فمن خالل ما سبق نستخمص أن المشرع لم يرد 
بل حاول أن يضمن ىذا النشاط عن طريق إنشاء سمطات ضبط مالي تسعى وراء حماية المنافسة 

  .(4)الواقعة بين البنوك والمؤسسات المالية

                                                           

(1) ZOUAIMIA Rachid, les A.A.I et la régulation économique en Algérie, Edition HOUMA, 

Alger, 2005, p 72.   

بمعيد حميمة، الرقابة عمى البنوك والمؤسسات المالية، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم، تخصص القانون،  (2)
 .148، ص 2017سبتمبر  19جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 ، المرجع السابق.11-03من األمر رقم  75( المادة 3)
-19 ص منافسة الحرة في القانون الجزائري''، المرجع السابق،( جالل مسعد، ''مساىمة القضاء اإلداري في حماية ال4)

20. 
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 دور المجنة المصرفية في حماية المنافسة: ــ  2
بغرض ضبط القطاع المصرفي وحمايتو، قام المشرع الجزائري باستحداث جياز يعمل عمى 

وقد زودىا المشرع  ،la Commission bancaireذلك أطمق عميو تسمية المجنة المصرفية 
من قانون النقد والقرص  106 نصت المادةعة وسمطة حقيقية في اتخاذ القرار، وقد بصالحيات واس
 المصرفية تتشكل كاآلتي:عمى أن المجنة 

 المحافظ، رئيسا. -
 ( أعضاء يختارون بحكم كفاءتيم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي.3ثالثة ) -
رئيسيا األول وينتدب الثاني من مجمس  ( ينتدب األول من المحكمة العميا ويختارىا2) قاضيين -

 الدولة ويختاره رئيس المجمس، بعد استشاره المجمس األعمى لمقضاء.
 ممثل عن مجمس المحاسبة يختاره رئيس ىذا المجمس من بين المستشارين األولين. -
 .(1)ممثل عن الوزير المكمف بالمالية -

سنوات، وتزود المجنة ( 5)مدة خمس ويتم تعيين أعضاء المجنة من طرف رئيس الجميورية ل
بأمانة عامة يحدد مجمس إدارة بنك الجزائر صالحياتيا وكيفيات تنظيميا وعمميا، بناء عمى اقتراح 

 .(2)من المجنة

من قانون النقد والقرض عمى أن المجنة المصرفية، تكمف بمراقبة  105نصت المادة وقد 
المطبقة عمييا، كما تعاقب  ةلألحكام التشريعية والتنظيميالمالية مدى احترام البنوك والمؤسسات 

استغالل البنوك عمى اإلخالالت التي تتم معاينتيا، وفي ىذا اإلطار تفحص المجنة شروط 
والمؤسسات المالية وتسير عمى نوعية وضعياتيا المالية، كما تعاين المخالفات التي يرتكبيا 

المالية دون أن يتم اعتمادىم، وتطبق عمييم  أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة
أن يتم اعتمادىم، وتطبق عمييم دون  التأديبية المنصوص عمييا في قانون النقد والقرض العقوبات

                                                           

 ، المرجع السابق.11-03من األمر رقم  106( المادة 1)
 .المرجع نفسو،  3و 2 /106( المادة 2)
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المنصوص عمييا في قانون النقد والقرض دون المساس بالمالحقات األخرى  العقوبات التأديبية
  .(1)الجزائية والمدنية

المنافسة الحرة، فإن المجنة المصرفية توسع في تحرياتيا إلى أما في مجال حماية 
المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو غير  صالمساىمات والعالقات المالية بين األشخا

لى الفروع التابعة ليما، ويمكن توسيع مراقبة المجنة المصرفية مباشرة عمى بنك أو مؤسسة مالية،  وا 
، وبالتالي تعمل عمى (2)لى فروع الشركات الجزائرية المقيمة في الخارجاتفاقيات دولية إفي إطار 

في المجال  االقتصاديةومراقبة التجميعات  االحتكارالتدخل إن اقتضى األمر من اجل منع 
 . (3)المصرفي

 لجنة تنظم عمميات البورصة ومراقبتيا: ــ 1
عمى حماية المستثمرين من قصد تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتيا، عن طريق السير 

جية وحسن سير القيم المنقولة وشفافيتيا من جية أخرى، وفي سبيل تجسيد ميمة ضبط سوق 
األوراق المالية، قام المشرع الجزائري بإنشاء وىيئة متخصصة في ىذا المجال أطمق عمييا تسمية 

 10-93التشريعي ، وذلك بموجب المرسوم  COSOB ''لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا
 القيم المنقولة. والمتعمق ببورصة

  البورصة ومراقبتيا: تعريف لجنة تنظيم عمميات ــ أ
في بداية تكوينيا لم يشر المشرع الجزائري إلى أي تكييف، حيث نص عمى إنشائيا فقط  

 COBالفرنسية  وبالتالي لم تكن تتمتع بالشخصية المعنوية، وىذا عمى غرار لجنة عمميات البورصة

غير أن المشرع قد قام بتكييفيا صراحة عمى أنيا سمطة  ،(4)والتي ال تتمتع بالشخصية المعنوية

                                                           

 ، المرجع السابق.11-03من األمر رقم  105( المادة 1)
 .، المرجع نفسو110( المادة 2)
 .12، المرجع السابق، ص «مساىمة القضاء اإلداري في حماية المنافسة الحرة في القانون الجزائري»مسعد،  ( جالل3)

(4) ZOUAIMIA Rachid, les autorité de régulation indépendantes dans le secteur financier en 

Algérie, Éditions HOUMA, Alger, 2005, p 92. 
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04-03المالي، وذلك بموجب القانون رقم  واالستقاللضبط مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية 
(1) ،

ومراقبتيا من رئيس  وتتشكل لجنة تنظيم عمميات البورصة، 10-93التشريعي رقم  والمعدل لممرسوم
سنوات حسب  4البورصي، لمدة و  وستة أعضاء، حيث يعينون حسب قدراتيم في المجالين المالي

 التوزيع اآلتي:
 قاض يقترحو وزير العدل. -
 عضو يقترحو الوزير المكمف بالمالية. -
 أستاذ جامعي يقترحو الوزير المكمف بالتعميم العالي. -
 يقترحو محافظ بنك الجزائر. عضو -
 عضو مختار من بين المسيرين لألشخاص المعنويين المصدرة لمقيم المنقولة. -
 ي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.عضو يقترحو المصف الوطني لمخبراء المحاسبين ومحافظ -

المالية، يمكن مالحظة أن المشرع قد راعى في تشكيمة المجنة متطمبات وخصوصيات السوق 
فاليدف الدي أراد المشرع تحقيقو ىو انشاء ىيئة تضم اعضاء وأعوان قادرين عمى تنظيم ومراقبة 
العمميات المتعمقة بالمجال المالي والبورصي، وىو ىدف لن يتحقق اال ادا كان األعضاء عمى 

 .(2)دراية تامة بأصول السوق المالية

د استحدث ىيئة جديدة، وىي سمطة السوق وفي القانون الفرنسي نجد المشرع الفرنسي ق 
لضبط السوق المالية الفرنسية بعدما كانت تتولى ذلك سابقا لجنة عمميات  ''AMFالمالية الفرنسية ''

حيث تتكون سمطة السوق المالية الفرنسية من عدة أجيزة ىي المجمع  ،''COB'' الفرنسية ةالبورص
''le collège''، (3)لجنة العقوبات، لجان متخصصة ولجان استشارية. 

                                                           

والمتعمق ببورصة القيم  10-93، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 2003فيفري  17، مؤرخ في 04-03رقم  قانون (1)
 .2003فيفري  19، مؤرخ في 11ج ر عدد  المنقولة، 

مولود فاتح، حماية االدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة لنيل شيادة الدكتوراه في  آيت (2)
 .161، ص2012العموم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

تخصص القانون، جامعة  ( تواتي نصيرة، ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم،3)
 .129، ص 2013مولود معمري، تيزي وزو، 
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البورصة ومراقبتيا بيياكل داخمية ومصالح إدارية تتراوح بين  وقد زودت لجنة تنظيم عمميات
في مجال مراقبة السوق واإلعالم ومجال األمين العام والمستشارين وثالث مديريات مختصة 

 .(1)والوظائف المسندة ليا عمى أحسن وجوالقانون واإلدارة، وكذلك قصد أداء الميام 

 صالحيات لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا:ب ــ 
، وذلك بالسير ومراقبتيا عمى تنظيم سوق القيم المنقولةتسير لجنة تنظيم عمميات البورصة 

التي تتم في  في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية األخرى المستثمر االدخارخاصة عمى حماية 
وفي ير سوق القيم المنقولة وشفافيتيا، لالدخار، وتحقيق السير عمى حسن س إطار المجوء العمني

الجزائري لمجنة بسمطات عديدة منيا التنظيمية سبيل تحقيق ىذا الميام العامة اعترف المشرع 
 والرقابية والسمطة العقابية.

، إضافة إلى سمطة واالعتماد التأشيرقرار تتمتع المجنة بسمطة إصدار قرارات فردية ككما 
المعدل  10-93من المرسوم التشريعي  31في المادة  أنظمة في المجاالت المحددةإصدار 

نما تتوالىا السمطات اإلدارية   .(2)والمتمم، ىذه الميام ال تتواجد عمى مستوى الييئات القضائية، وا 

التأديبية كاإلنذار، ولمتوبيخ وحظر النشاط بينما السمطة العقابية فيي تنحصر في العقوبات 
، مثميا مثل العقوبات (3)فرض الغرامات المالية وكذا االعتماد، وسحب ايكمو أو جزئو مؤقتا أو نيائ

التي تصدرىا الييئات اإلدارية دون أن تتعداىا إلى العقوبات السالبة لمحرية كزن القاضي ىو من 
 .(4)لمحريةبسمطة توقيع عقوبات سالبة  يستأثر

وفي صميم سمطة تسوية النزاعات، تتدخل المجنة في المجال التحكيمي في حسم النزاعات 
البورصة، كما تممك وظيفة ذات الطابع التقني الناتج عن تفسير القوانين والموائح السارية عمى سير 

                                                           

، يتضمن تنظيم وسير المصالح اإلدارية والتقنية لمجنة تنظيم 2000سبتمبر  28، مؤرخ في 03-2000( نظام رقم 1)
 .2001جانفي  31، مؤرخ في 08عمميات البورصة ومراقبتيا، ج ر عدد 

 .139( تواتي نصيرة، المرجع السابق، ص 2)
 ، المرجع السابق.10-93من المرسوم التشريعي  55( المادة 3)
( عيساوي عزالدين، السمطة القمعية لييئات اإلدارية المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، مذكرة لنيل شيادة 4)

 . 69، ص 2005-2004في القانون، فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الماجستير 
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عمميات عند أي إخالل بالواجبات المينية وأخالقيات المينة من جانب الوسطاء في  تأديبية
 .(1)والتنظيمية المطبقة عمييمالبورصة، وكل مخالفة لألحكام التشريعية 

أما في مجال المنافسة فإن لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا، يمكنيا أن تعمق لمدة ال 
في سير البورصة  تتجاوز خمسة أيام عمميات البورصة إذا ما حدث حادث كبير ينجر عنو اختالل

مسوق، عمى مراعاة قواعد لحماية سعار البورصة، كما تسير المجنة أو حركات غير منتظمة أل
 ىي:مة مبادئ العامراعاتيا في الئحة تصدرىا المجنة وتقوم ىده القواعد أخالقيات المينة الواجب 

 وجوب معاممة جميع الزبائن عمى قدم المساواة. -
 ىا لمصمحة الزبون.إعطاؤ  األولوية الواجب -
 تنفيذ أوامر السحب التي يصدرىا الزبائن بأحسن شروط السوق. -
  .(2)عدم تسريب معمومات سرية في غير محميا -

 اإلشراف عمى قطاع التأمينات: ــ لجنة 1
يعرف نشاط التأمين تطورا كبيرا حيث نجده متغمغال في معظم األنشطة في الدول المتقدمة، 

األساسية لالقتصاد، نظرا لما يوفره من رؤوس أموال ضخمة تنشط السوق حيث أصبح الركيزة 
وفي الجزائر لم يحظ قطاع التامين  ،(3)المالية وتساىم في تحقيق أغراض التنمية واالستثمارات

باىتمام الدولة إال بعد االنفتاح االقتصادي، حيث أدركت الدولة أىمية نشاط التأمين عمى االقتصاد 
، والذي (4)07-95، حيث تدخل المشرع لتنظيمو بموجب األمر الخواصتحو أمام الوطني، فتم ف

                                                           

 ، المرجع السابق. 10-93المرسوم التشريعي من  53-52المادتان ( 1)
 .نفسو، المرجع  49-48( المادتان 2)
"دور لجنة اإلشراف عمى التأمينات في ضبط سوق التأمين"، أعمال الممتقى الوطني حول سمطات  ( أرزيل الكاىنة،3)

 ص، 2007ماي  24-23الضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، أيام 
105. 

 08، مؤرخ في 13ر عدد  ، ج، يتعمق بالتأمينات، معدل ومتمم1995جانفي  25، مؤرخ في 07-95( أمر رقم 4)
 .1995مارس
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، ىذا األخير تم بموجبو تأسيس لجنة خاصة (1)04-06كان محل تعديل بموجب القانون رقم 
 لإلشراف عمى التأمينات.

 : تعريف لجنة اإلشراف عمى التأمينات -أ
"تنشأ لجنة اإلشراف عمى يمي:  معدل ومتمم عمى ما 07-95من األمر  209تنص المادة 

، التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الييكل المكمف بالتأمينات لدى وزارة المالية"
انطالقا من ىذا المضمون فإن لجنة اإلشراف عمى التأمينات ىي ىيئة رقابة عمى نشاط التأمين 

س نفس الوظيفة، ويعتبر ذلك تطورا حمت محل الوزير المكمف بالمالية الذي كان يمار  في الجزائر،
كبيرا في تنظيم نشاط التأمين، فبعد أن كانت السمطة التنفيذية ىي التي تشرف عمى تنظيمو ورقابتو 

 .(2)تم تفويض ىيئة أخرى لمقيام بنفس الوظيفة أال وىي لجنة اإلشراف عمى التأمينات

من بينيم الرئيس، يختارون لكفاءتيم، السيما في  ( أعضاء5خمسة )وتتشكل ىذه المجنة من 
مجال التأمين والقانون والمالية، ويتم تعيينيم بموجب مرسوم رئاسي بناء عمى اقتراح الوزير المكمف 

حيما المحكمة العميا وممثل عن الوزير المكمف تر ن قاضيين تقبالمالية عمى أن تتكون المجنة م
 .(3)ات يقترحو الوزير المكمف بالماليةخبير في ميدان التأمينبالمالية و 

أما بالنسبة لرئيس المجنة فإنو عندما يؤدي وظيفتو ىذه يجب أال يكون منتميا إلى حزب أو   
 209وىذا ما يفيم من نص المادة  (4)منصب في البرلمان أو إحدى الوظائف العميا في الدولة،

ى التأمينات مع كل العيد االنتخابية "تتنافى وظيفة رئيس لجنة اإلشراف عم التي تنص: 1مكرر
 أو الوظائف الحكومية".

 
 

                                                           

 ، المرجع السابق.04-06( قانون رقم 1)
 .106( أرزيل الكاىنة، المرجع السابق، ص 2)
 ، المرجع السابق.07-95، من األمر رقم 2مكرر 209، 1مكرر 209مكرر،  209( المواد 3)
 .107( أرزيل الكاىنة ، المرجع السابق، ص 4)
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 ب ــ صالحيات لجنة اإلشراف عمى التأمينات:
خول المشرع الجزائري لجنة اإلشراف عمى التأمينات سمطة الرقابة صراحة، حيث نص عمى 

تجسيدا واضحا  ، ويعتبر ىذا(1)أنيا أثناء قياميا بوظيفتيا تتصرف كإدارة لمرقابة في مجال التأمين
لما اتفق عميو الفقو أن السمطات المستقمة في المجال االقتصادي والمالي تقوم بمراقبة قطاع نشاط 
محدد كونيا تكون عمى عمم بكل ما يجري في ذلك القطاع، وعمى اعتبار أن نشاط التأمين يعتبر 

حية يعتبر اعترافا من أىم القطاعات الحيوية في الدولة فإن تحويل لجنة اإلشراف ىذه الصال
، وتشمل ىذه الرقابة التي تؤدييا ىذه (2)صريحا لممشرع كون ىذه المجنة متخصصة في ىذا المجال

 يمي: المجنة ما
السير عمى احترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين، األحكام التشريعية والتنظيمية المتعمقة  -

عادة التأمين.  بالتأمين وا 
ركات تفي بااللتزامات التي تعاقدت عمى اتجاه المؤمن ليم والزالت قادرة التأكد من أن ىذه الش -

 عمى الوفاء.
التحقق من المعمومات حول مصدر األموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التأمين  -

عادة التأمين (3)أو إعادة التأمين ، وفي ىذا اإلطار يمكن لمجنة أن تطمب من شركات التأمين وا 
روع شركات التأمين األجنبية في إطار جياز المراقبة الداخمية، برنامجا خاصا لموقاية وف

 .(4)واستكشاف ومكافحة تبييض األموال

وفي ىذا اإلطار خول المشرع الجزائري لجنة اإلشراف عمى التأمينات، حق معاقبة شركات 
التأمين و/أو إعادة التامين وفروع شركات التأمين األجنبية التي تخالف األحكام القانونية المتعمقة 

المقيدة  كما تقوم بمراقبة الممارسات، (5)من مبمغ الصفقة %10بالمنافسة بغرامة ال تتجاوز مبمغيا 
                                                           

 ، المرجع السابق.07-95من األمر  209( المادة 1)
 .114( أرزيل الكاىنة، المرجع السابق، ص 2)
 ، المرجع السابق.07-95من األمر رقم  210( المادة 3)
، يوضح ميام لجنة اإلشراف عمى 2008أفريل  09، مؤرخ في 113-08من المرسوم التنفيذي رقم  14( المادة 4)

 .2008أفريل  13رخ في ، مؤ 20ر عدد  التأمينات، ج
 ، المرجع السابق.07-95من األمر رقم  1مكرر 248( المادة 5)
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حول جنة مسبقا وتحت طائمة البطالن، ملممنافسة من خالل الزام شركات التامين بضرورة تبميغ ال
كل اتفاق يخص التعريفات أو الشروط العامة والخاصة لمعقود أو التنظيم الميني أو المنافسة او 

 .(1)التسيير المالي

ة فحسب بل يقوم كذلك بمراقبة فمن خالل ما سبق يتضح أن المجنة ال تقوم بتشييد المنافس
عادة التأمين ومراقبة عمميات  االتفاقات المقيدة لممنافسة التي يتم ارتكابيا في مجال التأمين وا 

 .(2)التجميع االقتصادي في مجال التأمين كما تعاقب ىذه المجنة عمى كل مخالفة لقانون المنافسة

 المطمب الثاني
 المنافســة وسمطــات الضبــط القطاعيــة مسألة توزيع االختصاص بين مجمس

يعتبر اختصاص مجمس المنافسة اختصاص عام يشمل جميع القطاعات، فيو غير محدد  
عمى خالف باقي السمطات والتي يكون مجال حيث يتسم بالطابع األفقي بقطاع اقتصادي معين، 

مجمس  تصاص بينلك نتساءل عن كيفية تقاسم االخذيا في مجال محدد دون غيره، لاختصاص
وسمطات الضبط القطاعية عند معاقبة األعوان االقتصاديين عمى فعل مخالف ألحكام المنافسة 

 قانون المنافسة.
 الفرع األول

 ختصاص مجمس المنافسة وسمطات الضبط القطاعية الا قاطع فيت
إن تحديد طبيعة العالقة بين مجمس المنافسة وسمطات الضبط القطاعية تعد من بين 
اإلشكاالت القانونية المطروحة بشدة في مجال الضبط االقتصادي نظرا لدقة الحدود الفاصمة بين 
اختصاصات المجمس وىذه السمطات، ومن ثم فإن فيم ىذه العالقة ال يتأتى إال من خالل تحديد 

 اختصاصات كل منيما.

 

                                                           

 .السابق المرجع ،07-95 رقم األمر من 228المادة  (1)
 .18ص المرجع السابق،( جالل مسعد، "مساىمة القضاء اإلداري في حماية المنافسة الحرة في القانون الجزائري"، 2)
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 سمطات الضبط القطاعية: الطابع التقني لتدخلأوال: 
الدولة من الحقل االقتصادي بالجزائر ترجم عمى المستوى المؤسساتي بتحويل  بإن انسحا

جزء من امتيازات السمطة العامة، فيما يخص التنظيم، إلى ىيئات إدارية مكمفة بتنظيم النشاطات 
التجارية، السيما في المجال االقتصادي والمالي ) البورصة، البنوك، المؤسسات المالية، التأمينات، 

االت السمكية والالسمكية، ...إلخ(، حيث استحدث المشرع ىيئة إدارية عمى كل قطاع من االتص
القطاعات، تقوم بميام الضبط االقتصادي لمقطاع المعيود ليا، وما يالحظ عمى ىذه السمطات 

حيث  une mission de régulation exanteالقطاعية أنيا تقوم بممارسة الضبط االقتصادي مسبقا 
، حيث تعتبر ىذه (1)تأثير والعمل عمى تركيبة السوق وكذلك تصرفات األعوان االقتصاديينتقوم بال

الييئات مؤىمة لتحديد قواعد المعبة وذلك بالتعريف باالمتيازات الممنوحة، القيام بالتحكيم في حالة 
( 2)حدوث خالفات بين األعوان االقتصاديين، تحديد التعريفات

Les paramètres 

tarifaires....الخ..  . 
إن ىيئات الضبط القطاعية إذن وجدت لتنظيم القطاعات الخاضعة ليا، والعمل عمى وضع 
الميكانيزمات الضرورية لالنتقال من نظام االحتكارات إلى نظام تنافسي يقوم عمى مبدأ حرية 

نجد سمطة ضبط البريد  المنافسة، ومن بين الييئات اإلدارية المستقمة التي أنشأىا المشرع
تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا، لجنة  لجنة اإلشراف عمى قطاع التأمينات، لجنة ،والمواصالت

 مجمس النقد والقرض، المجنة المصرفية وغيرىا من الييئات. ، ضبط الكيرباء والغاز

 تعمل عمى:  واالتصاالت االلكترونية وفي ىذا اإلطار نجد سمطة ضبط البريد 
 تقاسم منشآت المواصالت السمكية والالسمكية. -
 إعداد مخطط وطني لمترقيم ودراسة طمبات األرقام ومنحيا لممتعاممين. -

منح ترخيصات االستغالل واعتماد تجييزات البريد والمواصالت السمكية والالسمكية وتحديد  -
 المواصفات والمقاييس الواجب توفرىا فييا.

                                                           

(1) ZOUAÏMIA Rachid «  de l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et 

les autorités de régulation sectorielles en droit Algérien », Actes du colloque national sur 

les autorités de régulation indépendantes dans le domaine économique et financier, 

université de Bejaia, le 23-24 Mai 2007, p 77.    

(2) Ibid, p 77.  
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 ئمة بين المتعاممين أو المستعممين.التحكيم في النزاعات القا -

 . (1)إعداد التقارير واإلحصائيات العمومية -

 كما نجد كذلك لجنة اإلشراف عمى قطاع التأمينات تعمل عمى:
 مدى احترام متعاممي القطاع لألحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة. -
عادة التأمين  -  وشرعيتيا.تسير المجنة عمى مطابقة عمميات التأمين وا 

تقوم المجنة بتقييم كمي أو جزئي لألصول و/أو الخصوم المرتبطة بااللتزامات التنظيمية لشركة  -
 .(2)التأمين و/ أو إعادة التأمين وفرع شركة التأمين األجنبية

المجة بالموافقة عمى كل طمب تحويل جزئي أو كمي لمحفظة عقود شركة التأمين أو فرع  تقوم -
 .(3)شركة تأمين أجنبية إلى شركة أو مجموعة شركات تأمين معتمدة بحقوقيا والتزاماتيا

لمجنة وفي إطار الميام المخولة ليا أن تعرض عمى الوزير المكمف بالمالية كل اقتراح  يمكن -
، كما تقوم تحديد التعريفات في مجال التأمينات (4)لمتنظيم المعمول بيماو  تعديل لمتشريع

 .(5)اإلجبارية

 وفي المجال المصرفي تقوم المجنة المصرفية بما يمي: 
 ؤسسات المالية لألحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بيا.مراقبة مدى احترام البنوك والم -
 .قبة عمى اإلخالالت التي تقوم بياالمعاو  تسير عمى احترام قواعد حسن سير المينة -

 تفحص المجنة شروط استغالل البنوك والمؤسسات المالية وتسير عمى نوعية وضعياتيا المالية. -

تعاين، عند االقتضاء، المخالفات التي يرتكبيا أشخاص يمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة  -
 ر رقم ــــا في األمــــات التأديبية المنصوص عمييـــــة دون أن يتم اعتمادىم، وتطبق عمييم العقوبــــــالمالي

                                                           

 ، المرجع السابق.  04-18من القانون رقم  13المادة  (1)
 .  المرجع السابق، 113-08المرسوم التنفيذي رقم من  07و  06و 04المادة  (2)
 .  ، المرجع  نفسو 11المادة  (3)
 نفسو.   ، المرجع13المادة  (4)

(5) ZOUAÏMIA Rachid, « de l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et 

les autorités de régulation sectorielles en droit Algérien », Op.cit, p 81. 
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 .(1)، دون المساس بالمالحقات األخرى الجزائية والمدنية03-11

 يمي:  الطاقة الكيربائية، تقوم لجنة ضبط الكيرباء والغاز بما وفي مجال
مراقبة مدى تنفيذ التزامات المرفق العام، كما تراقب مدى تطبيق القواعد التقنية والصحية  -

 والقواعد المتعمقة بحماية البيئة واألمن.

En matière d’énergie électrique, la commission de régulation de l’électricité et du 

gaz (CREG), contrôle et évalue l’exécution des obligations de service public, contrôle 

l’application des règlements techniques, d’hygiène, de sécurité et de protection de 

l’environnement 
(2)

.     

 مراقبة محاسبة المؤسسات. -

خططات تطوير شبكة نقل الكيرباء والغاز الذي يقدمو مسيري الشبكات المصادقة عمى م -
 ومراقبة تنفيذىا.

دراسة الطمبات وتسميم الرخص إلنجاز وتشغيل المنشآت الجديدة إلنتاج الكيرباء والنقل بما ذلك  -
 الخطوط المباشرة لمكيرباء والقنوات المباشرة لمغاز، ومراقبة احترام الرخص المسممة.

 . (3)مصمحة لممصالحة والتحكيم تنظيم -

ما نخمص إليو في األخير من دراسة ميام بعض سمطات الضبط القطاعية أن اختصاصاتيا 
، وىنا يكمن الفرق بينيا وبين مجمس المنافسة، فيذا األخير ال يممك إال أن يوقع (4)تقنية باألساس

الشروط وتقديم المساعدة التقنية العقاب، بينما تممك ىي دورا أكثر إيجابية من خالل وضع دفاتر 
إلى المتعاممين، وتوجيييم بصفة دائمة وشبو يومية، لكن تبقى نقطة التداخل التي تثير إشكاال 

 . (5)حدى الممارسات المقيدة لممنافسةيتمثل في إمكانية نظر سمطة الضبط في نزاع يتعمق بإ

                                                           

 ، المرجع السابق. 11-03من األمر رقم  105المادة  (1)
(2) ZOUAÏMIA Rachid, « de l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et 

les autorités de régulation sectorielles en droit Algérien », Op.cit, p 83. 

 ، المرجع السابق. 01-02من القانون رقم  115( المادة 3)
(4) ZOUAÏMIA Rachid, « de l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et 

les autorités de régulation sectorielles en droit Algérien », Op.cit, p 81. 
عدنان، "العالقة الوظيفية بين مجمس المنافسة وسمطات الضبط األخرى"، أعمال الممتقى الوطني حول سمطات  دفاس (5)

 .382ص ، 2007ماي  24-23الضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة بجاية، أيام 
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 ثانيا: تحديد دور مجمس المنافسة: 
اختصاص مجمس المنافسة يمتد إلى جميع القطاعات بما فييا تمك  سبق وأن قمنا بأن مجال

التي تخضع لرقابة سمطة ضبط قطاعية، وبالتالي فإن المجمس يتدخل كمما كانت ىناك ممارسات 
سة، كما يتدخل من قانون المناف 12و 11، 10، 7، 6مقيدة لممنافسة تدخل ضمن أحكام المواد 

كذلك لمجمس المنافسة القيام بكل األعمال المفيدة التي تندرج ضمن  يمكن .لمراقبة التجميعات
اختصاصو السيما كل تحقيق أو دراسة أو خبرة، كما يباشر جميع األعمال الضرورية لوضع حد 

، إضافة إلى الوظائف األخرى والمذكورة في الفصل األول من ىذا (1)لمممارسات المقيد لممنافسة
 البحث.

 الفرع الثاني 
 يل العالقة الموجودة بينتحم

 مجمس المنافسة وسمطات الضبط القطاعية
حاول قانون المنافسة ضبط العالقة بين مجمس المنافسة وسمطات الضبط القطاعية،  لقد

وبطبيعة الحال فإن ىذه العالقة مرتبطة باإلطار العام لمميام المتعمقة بالمنافسة والعائدة لسمطات 
الضبط من جية، ومن جية أخرى المتعمقة فقط بقطاع النشاط الموضوع تحت رقابتيا. إن قانون 

سة ليس وحده الذي تعرض ليذه العالقة، بل نجد كذلك القوانين المنشأة لسمطات الضبط المناف
القطاعية قد تناولت ىذه العالقة الحتمال وقوع تنازع سمبي أو إيجابي بين المجمس وسمطات 

 الضبط القطاعية.

 أوال: التنظيم القانوني لعالقة مجمس المنافسة بسمطات الضبط القطاعية:
منو،  39نون المنافسة ىذه العالقة دون أن يخوض فييا، وىذا بموجب المادة لقد تناول قا

كما تم التطرق ليذه العالقة في القوانين المنشأة لسمطات الضبط القطاعية عمى غرار القانون رقم 
المتعمق بالكيرباء  01-02المحدد لمقواعد المتعمقة بالبريد والمواصالت والقانون رقم  2000-03

 غاز عبر القنوات.وتوزيع ال

                                                           

  المرجع السابق.،  03-03من األمر رقم  37المادة  (1)
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 :11-11التنظيم القانوني لعالقة مجمس المنافسة بسمطات الضبط في ظل األمر رقم  -3
عندما ترفع قضية أمام مجمس المنافسة " :من قانون المنافسة عمى ما يمي 39تنص المادة 

تتعمق بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص سمطة ضبط، فإن المجمس يرسل فورا نسخة من 
 يوما. (11)الممف إلى سمطة الضبط المعنية إلبداء الرأي في مدة أقصاىا ثالثون 

يقوم مجمس المنافسة في إطار ميامو، بتوطيد عالقات التعاون والتشاور وتبادل 
: "يتم التحقيق في فقرتيا الثالثة عمى ما يمي 50كما تنص المادة ، عمومات مع سمطات الضبط"الم

في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سمطة ضبط بالتنسيق مع مصالح 
 السمطة المعنية".

مجمس  إن المشرع من خالل المواد السالفة الذكر أراد أن يرفع الحرج الذي يمكن أن يقع فيو
المنافسة من خالل فصمو في نزاع يوجد تحت رقابة سمطة ضبط، حيث ألزمو بضرورة طمب رأي 
سمطات الضبط القطاعية، والذي يعتبر بمثابة خبرة خاصة السيما فيما يتعمق بالمسائل ذات الطابع 

 وخاصة وأن ما يعاب عمى مجمس المنافسة ىو غيابو لمفيم الواضح لميكانيزمات (1)التقني،
. لكن من جية ثانية نجد أن المشرع قد أغفل (2)وخصوصيات السوق، وافتقاره إلى الخبرة التقنية

الحالة العكسية وىي حالة رفع قضية أمام سمطة ضبط وكانت تتعمق بإحدى الممارسات المقيدة 
؟ لممنافسة وىي تدخل في اختصاص مجمس المنافسة، فيل ستتعامل معو بنفس الطريقة أم ال

واإلجابة عمى ىذا التساؤل ، (3)تطمب من مجمس المنافسة إبداء رأيو في القضية أم الىل بمعنى 
 سوف يكون من خالل االطالع عمى أحكام القوانين المنشأة لسمطات الضبط القطاعية.

 التنظيم القانوني لمعالقة بين مجمس المنافسة وسمطات الضبط في القوانين األخرى: -2

   إلى أحكام القوانين المنشأة لبعض سمطات الضبط القطاعية عمى غرار القانون رقم بالرجوع
 : " تتولى سمطة الضبط الميام اآلتية:يمي عمى ما 13والذي ينص في مادتو  18-04

                                                           

(1) ZOUAÏMIA Rachid, « de l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et 

les autorités de régulation sectorielles en droit Algérien », Op.cit, p 85. 

 .  389دفاس عدنان، المرجع السابق، ص  (2)
 .  390ص  ،نفسو المرجع عدنان، دفاس (3)
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األجنبية ذات كانت أم التعاون في إطار مياميا مع السمطات األخرى أو الييئات الوطنية  -
 .(1)اليدف المشترك"

" تقوم تنص عمى ما يمي: 01-02من القانون رقم  115ذات السياق نجد المادة  وفي
 بما يمي:  331المجنة في إطار الميام المنصوص عمييا في المادة 

التعاون مع المؤسسات المعنية من أجل احترام قواعد المنافسة في إطار القوانين المعمول  -
 .بيا"

 50و 39، 37في قانون المنافسة السيما المواد  فمن خالل ىذه المواد والمواد المذكورة
سمطات الضبط القطاعية ىي عالقة تعاون وتشاور و  يتضح بأن العالقة بين مجمس المنافسة

، واآلراء واالستشارات المسبقة، فمثال يمكن تصور L’échange d’informations وتبادل المعمومات
بساطة خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار بعض ، إال أن األمر ليس بيذه ال(2)إخطار ىيئة ألخرى

مواد القوانين المنشأة لسمطات الضبط القطاعية والتي من خالليا نستشف مدى تدخل ىذه األخيرة 
 في مجال اختصاص مجمس المنافسة.

 المضمون الغامض لمتشريعات القطاعية:  -ثانيا

االختصاصات بين سمطات الضبط إن المشرع الجزائري يمارس خميطا فيما يتعمق بتوزيع 
القطاعية ومجمس المنافسة، فإذا كانت العالقة كما ذكرنا بين مجمس المنافسة وسمطات الضبط 
القطاعية تقوم عمى التعاون والتكامل والتشاور، فإن الغموض يكمن في إمكانية تدخل ىذه 

 ت مجمس المنافسة كما سيتم تبيانو.السمطات في صالحيا

 الضبط القطاعية فيما يتعمق بالممارسات المقيدة لممنافسة: تدخل سمطات  -3
يؤىل المشرع بعض سمطات الضبط القطاعية عمى غرار سمطة ضبط البريد والمواصالت 

عمى التأمينات باالختصاص  اإلشرافالسمكية والالسمكية ولجنة ضبط الكيرباء والغاز ولجنة 
لممنافسة في قطاعات تدخميا وىو ما يرتب منازعة  لمفصل في القضايا المتعمقة بالممارسات المقيدة

                                                           

 ، المرجع السابق. 04-18من القانون رقم  13/12المادة  (1)
(2) ZOUAÏMIA Rachid, « de l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et 

les autorités de régulation sectorielles en droit Algérien », Op.cit, p 84. 
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ىدا المجال باعتباره السمطة المؤىمة حسب األمر رقم واضحة الختصاص مجمس المنافسة في 
" تقوم المجنة في عمى ما يمي:  01-02من القانون رقم  115/08تنص المادة ف، (1)03-03

التأكد من عدم وجود وضعية  -أعاله بما يمي:  331الميام المنصوص عمييا في المادة 
 . (2)مييمنة يمارسيا متدخمون آخرون عمى تسيير مسير المنظومة ومسير السوق"

ه المادة تعارضا واضحا تجاه قانون المنافسة، فيي ال تمنح اختصاصا موازيا ذتكرس ى
ن المنافسة باعتبارىا تمنع وضعية نو مخالفة أحكام قا إلىالمنافسة بل تتعداه  مجمسالختصاص 

 .(3)مجمس المنافسة عمى التعسف في استعمال ىذه الوضعيةالييمنة فيما يعاقب 
" تتولى سمطة الضبط عمى ما يمي:  04-18من القانون رقم  13/01كما تنص المادة 

 تصاالتواال السير عمى وجود منافسة فعمية ومشروعة في سوقي البريد  -الميام اآلتية: 
 لترقية أو استعادة المنافسة في ىاتين السوقين".  باتخاذ كل التدابير الضرورية  االلكترونية 

عندما ترفع قضية أمام مجمس "من قانون المنافسة عمى ما يمي:  39وتنص المادة 
المنافسة تتعمق بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص سمطة ضبط، فإن مجمس المنافسة يرسل 

( 33)لى سمطة الضبط المعنية إلبداء الرأي في مدة أقصاىا ثالثون فورا نسخة من الممف إ

 يوما".

والسؤال المطروح: ما ىي السمطة المختصة في حالة وجود نزاع؟ واإلجابة تكون من خالل 
ا من شأنو ذوىسواء إخطاره لمجمس المنافسة أو سمطة الضبط القطاعية، ، (4)ترك الخيار لممتعامل

مجمس المنافسة من صالحيات عديدة فيما يتعمق بالنزاعات التي تنشأ تطبيقا ألحكام األمر  نحرما
ألن المؤسسة المتضررة من الممارسات المقيدة لممنافسة ستختار سمطة الضبط  03-03رقم 

العالقات الخاصة التي تربطيا  إلىا بالنظر ذالقطاعية أكثر من ميميا إلخطار مجمس المنافسة وى

                                                           

 .347، ص 2011لجزائر، دار بمقيس، الجزائر، بوجممين وليد، قانون الضبط االقتصادي في ا (1)
 ، المرجع السابق.01-02من القانون رقم  115/08( المادة 2)
 .364بوجممين وليد، قانون الضبط االقتصادي في الجزائر، المرجع السابق، ص (3)

(4) ALLOUI Farida, Op.cit, p 47.  
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و ىذا ما يمكن أن يسبب لكذضف الى ، (1)التقنيةو  خبرتيا االقتصادية إلىالضبط بالنظر بسمطة 
 .(2)تناقضات فيما يتعمق بالقرارات المتخذة من طرف مختمف السمطات اإلدارية المستقمة التنازع من

رئيس لجنة النقل والبريد والمواصالت السمكية والالسمكية بالمجمس  سبيل المثال شددفعمى 
زي" عمى احترام قانون ل سمطة الضبط إللزام المتعامل "جيالشعبي الوطني عمى ضرورة تدخ

وذلك  ،%40المنافسة والتخفيض من نسبة احتكاره لمسوق الوطنية لمياتف النقال، إلى أقل من 
 التي يمنحيا لمزبون. ات المجانيةبتوقفو عن االمتياز 

بأن مجمس المنافسة ىو المختص بالنظر في من قانون المنافسة نجد  07إلى المادة  فبالعودة
وضعية الييمنة، في حين أنو تم أمر سمطة ضبط البريد والمواصالت السمكية والالسمكية بالتدخل 

غير أنو وبصدور ين مستقمتين، باحترام قانون المنافسة، إنو تنازع بين سمطتين إداريت "جازي"إللزام 
ه المسألة ، حيث ألزم سمطة ضبط البريد ذقد فصل في ى ، يكون المشرع04-18رقم القانون 

ا كان يندرج ضمن ذواالتصاالت االلكترونية عمى ارسال الممف لمجمس المنافسة لمفصل فيو، ا
 ضبط سمطةات اختصاصاتو، وعندما يتم رفع قضية أمام مجمس المنافسة تندرج ضمن صالحي

فانو يرسل الممف  ،04-18من القانون رقم  13ادة ، المذكورة في المااللكترونية واالتصاالت البريد
 .(3)ه األخيرة لمفصل فيوذلي

عمى سبيل المثال، حيث نص القانون  (CREG)ىذا ما تقوم بو لجنة ضبط الكيرباء والغاز 
عمى ضرورة تعاون المجنة مع المؤسسات المعنية من أجل احترام قواعد المنافسة في  01-02 رقم
، وىو ما نستنتج من خاللو بأن المجنة ال بد ليا من (4)ر القوانين والتنظيمات السارية المفعولإطا

التشاور مع مجمس المنافسة باعتباره المؤسسة المعنية بالمنافسة، في كل النزاعات ذات الصمة 
بقواعد المنافسة، وفي الحقيقة فإن مجمس المنافسة لو سمطة اإلخطار التمقائي والتي من خالليا 

                                                           

(1) ZOUAÏMIA Rachid « de l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et 

les autorités de régulation sectorielles en droit Algérien », Op.cit, p 50.     

(2) ALLOUI Farida, Op.cit, p 47.  

 ، المرجع السابق.04-18من القانون رقم  18المادة (3)
 ، المرجع السابق.01-02 من القانون رقم 115/03المادة  (4)
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من  34لو لم يطمب منو ذلك، وىذا ما نصت عميو المادة يمكنو أن يتدخل إلبداء الرأي حتى و 
 . (1)قانون المنافسة

ذا كان المشرع قد نص عمى ضرورة استشارة لجنة ضبط الكيرباء والغاز لمجمس المنافسة،  وا 
فإنو بالمقابل لم ينص عمى استشارة لجنة اإلشراف عمى التأمينات لممجمس،، فقد نص األمر رقم 

لة قيام شركات التأمين بإبرام أي اتفاق يخص التعريفات أو الشروط عمى أنو في حا 59-10
العامة والخاصة لمعقود أو التنظيم الميني أو المنافسة أو التسيير المالي، يتعين عمى موقعي ىذا 

، ما يعني أن (2)االتفاق تبميغو مسبقا إلى المجنة قبل وضعو حيز التنفيذ تحت طائمة البطالن
ح ليا بإبرام اتفاقيات تخص المنافسة ولكنيا مقيدة بشرط وىو تبميغ لجنة شركات التأمين يسم

اإلشراف عمى التأمينات بيذا االتفاق قبل دخولو حيز التنفيذ، وفي حالة مخالفة ىذا الشرط يعتبر 
، مع العمم بأن مراقبة االتفاقات التي يبرميا األعوان االقتصاديون حتى ال تكون (3)االتفاق باطال

مارسات المقيدة لممنافسة تكون من اختصاص مجمس المنافسة، وىو ما يطرح مشكل التنازع من الم
 مجددا.

 تدخل سمطات الضبط القطاعية فيما يتعمق بتجميعات المؤسسات:  -2
في كل قطاعات النشاط  يؤىل المشرع الجزائري مجمس المنافسة برقابة التجميعات

االقتصادي وفي نفس الوقت يمنح لسمطات ضبط قطاعية نفس االختصاص عمى غرار القطاع 
تطبيق قاعدة ا تداخل في االختصاص أم أن األمر يتعمق بذالطاقة والتأمينات فيل يعد ىو البنكي 

 .(4)الخاص يقيد العام؟

                                                           

    .390( دفاس عدنان، المرجع السابق، ص 1)
 ، المرجع السابق.  07-95من األمر رقم  228المادة  (2)
"، أعمال الممتقى الوطني -لجنة اإلشراف عمى التأمينات –أوديع نادية، "صالحيات سمطة الضبط في مجال التأمين (3)

 129، ص 2007ماي  24-23حول سمطات الضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة بجاية، أيام 
 .378ص  المرجع السابق،بوجممين وليد، قانون الضبط االقتصادي في الجزائر،  (4)
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تطبيق قواعد  إمكانية، وبالتالي مجال البنوك يعتبر االندماج أحد أشكال التجميعات يفف
، غير أنو (1)ا القطاع باعتبار قانون البنوك يصنف ضمن نشاط الخدماتذقانون المنافسة عمى ى

أحكام قانون النقد والقرض يتضح بأن أي تنازل عن أسيم أو سند مشابو في بنك أو  إلىبالعودة 
 .(2)مؤسسة مالية يخضع لمترخيص المسبق لمحافظ بنك الجزائر

األىداف  ذأجل تنفي يمكن لشركات التأمين انشاء تجميعات من وفي مجال التأمينات
ا األساس ذ، وعمى ى(3)ه التجميعات قد تشكل تيديدا لممنافسةذاالجتماعية لألعضاء رغم أن ى

عمى أن أي إجراء ييدف إلى تجميع شركات التأمين و/  07-95من األمر رقم  230المادة تنص 
أو إعادة التأمين في شكل تمركز أو دمج ليذه الشركات، البد أن يخضع لموافقة المجنة، وىو ما 
يطرح تساؤالت حول تداخل االختصاص بين لجنة اإلشراف عمى التأمينات ومجمس المنافسة عمى 

، حيث يمكنو أن يرخص أو يرفض (4)لتجميعاتأساس أن ىذا األخير ىو المختص بمراقبة ا
، ومن ىنا يمكن تصور (5)عمميات التجميع في كل قطاعات النشاط، وذلك بموجب قرار معمل

ترخيص لجنة اإلشراف عمى التأمينات لمتجميع، في حين يرفض مجمس المنافسة ىذا التجميع 
 . (6)لمؤسسة عمى السوقباعتباره يؤدي إلى تقييد المنافسة وذلك بتقوية وضعية ىيمنة ا

أن المشرع كان عميو أن يعطي لمجنة حق  ""زوايمية رشيدىذا يقول األستاذ وبخصوص 
 ر، عمى اعتبار أن المجمس ىو األكث(7)إبداء الرأي فقط وليس الموافقة عمى مشاريع التجميعات

بتجميع يشكل تأىيال لقبول أو عدم قبول ىذه التجميعات، وبالتالي عمى المجنة حتى ال تسمح 
 .(8)وضعية ىيمنة من األحسن استشارة مجمس المنافسة

                                                           

 مرجع السابق.، ال03-03من األمر رقم  20المادة ( 1)
 .، المرجع السابق11-03من األمر رقم   94المادة  (2)

(3) BARAZI Mervan, la particularité de l’application du droit de la concurrence dans le 

secteur des assurances, thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit, université de 

La Rochelle, 10 mars 2017, p 195-196. 

 ، المرجع السابق.  03-03من األمر رقم  19و 17المواد  (4)
  ، المرجع السابق.219-05الحظ المرسوم التنفيذي رقم  (5)

(6) ZOUAÏMIA Rachid, Droit de régulation économique, Op.cit, p114-115. 

(7) Ibid, p115. 

 .130أوديع نادية، المرجع السابق، ص (8)
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الرأي المسبق  إبداءفي مجال الطاقة يمنح المشرع الجزائري لمجنة ضبط الكيرباء والغاز حق 
في عمميات تكتل المؤسسات أو الرقابة عمى مؤسسة كيربائية واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة 

 .(1)01-02المادة األولى من القانون رقم  أخرى تمارس النشاطات المذكورة في

ما يمكن الوصول إليو فيما يتعمق بتوزيع االختصاص بين مجمس المنافسة وسمطات الضبط 
القطاعية أنو وبالرغم من غموض وعدم دقة الحدود  الفاصمة بين بينيما، إال أنو يمكن تصور 

 يمي:   تتمثل أساسا في ماو  آليات قانونية من أجل حل النزاعات

والتي من خالليا يمكن لمجمس المنافسة ، une base d’accords bilatérale قاعدة تعاون ثنائية  -
أو برتوكوالت تعاون ثنائية مع سمطات الضبط كل مجال قطاعيا، وبذلك يتم  تإبرام اتفاقا

تنظيم لقاءات عمى مستوى الخبراء والمسيرين يتم فييا مناقشة القضايا المتعمقة باألىداف 
المشتركة لحماية المنافسة في السوق، وبذلك يمكن إيجاد حمول نوعية لممشاكل المطروحة في 

 .(2)كل قطاع

 sur des questions de la concurrence Groupe interministériel de ةعمل الوزاريأفواج ال -

travail . 

واليــدف الرئيســي مــن ىــذه اآلليــة يتمثــل فــي تحميــل جــدوى التنظــيم، والــذي يضــمن قيــام مســار 
قراري عمى معمومات واضحة ودقيقة، وبتطبيق آلية العمل ىذه فـي اجتماعـات األفـواج، فـان الطمـب 

كــون أكثــر داللــة المقـدم مــن طــرف الــوزارات حـول آراء موحــدة ووجيــات نظــر حــول مشـاريع محــددة ي
 وفعالية ومصداقية،

ويكون ليذه األفواج تقديم آراء تكون إلزامية، كمـا يمكنيـا أن تقـدم وجيـات نظـر، وتخـرج فـي النيايـة 
 .(3)بتبني نصوص تنظيمية معيارية الحترام قواعد المنافسة

                                                           

 ، المرجع السابق.01-02من القانون رقم  13-115المادة  (1)
(2)  MIHAI Berinde, relation entre les autorités de la concurrence et les autorités de 

régulations-l’éxperience de la Roumanie, Genève, 31/10/2006, p5. 

)3  ( MIHAI Berinde ,Op.cit, p5. 
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ر دور سمطات الضبط بالمشاكل ذات الطابع التقني، خاصة وأن أعضاء سمطات محاولة حص -
الضبط القطاعية ىم في العادة عبارة عن تقنيين يفتقرون إلى ثقافة قانونية في مجال المنافسة، 
والعمل عمى جعل اختصاص مجمس المنافسة ينصب حول الممارسات المقيدة لممنافسة، وبيذا 

غال بالجانب االقتصادي بمعنى كل ما لو عالقة بالتسيير الحسن يصبح مجمس المنافسة منش
 . (1)لمسوق خاصة الممارسات المقيدة لممنافسة والممارسات التجارية وحماية مصمحة المستيمك

من قانون المنافسة توجو رئيس مجمس  39بالنسبة لمقانون الجزائري، وتطبيقا ألحكام المادة 
المنافسة إلى مسؤولي سمطات الضبط القطاعية الوطنية بيدف اقتراح إطار لمتفاىم والتنسيق 

رئيس المجنة المصرفية، رئيس  إلىوالتعاون بين المجمس وكل سمطة ضبط، وقد تم توجيو الطمب 
لكيرباء والغاز، رئيس وكالة ضبط ثمين موارد المحروقات، رئيس لجنة ضبط االوكالة الوطنية لت

المياه، رئيس الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطيا في مجال المحروقات، رئيس سمطة ضبط 
لم تستجب لمطمب سوى الوكالة الوطنية لتثمين موارد ، البريد والمواصالت السمكية والالسمكية

اجتماع تنسيقي في مقر مجمس  لجنة ضبط الكيرباء والغاز، ىده األخيرة نظمتو المحروقات 
، وقد سمح االجتماع بعرض اإلطار القانوني لمجنة ضبط 2014جانفي 28المنافسة بتاريخ 

 ضابطا قطاعيا وقد توصل الطرفان إلى:  الكيرباء والغاز ونطاق تدخالتو بصفتيا

من القانون  115من قانون المنافسة: والمادة 50و 39المواد  إطارالتعاون والتفاىم والتنسيق في  -
  .01-02 رقم

من المرسوم التنفيذي  04نشر آراء وقرارات المجنة النشرة الرسمية لممنافسة عمال بأحكام المادة  -
 .01- 02 رقممن القانون  138ووفق المادة  ،241-11رقم 

 .(2)تبادل المطبوعات المنشورة من قبل المؤسستين -

                                                           

 .  394ص المرجع السابق، ، دفاس عدنان( 1)
 .25-24، ص 2014لمنافسة لسنة النشرية الرسمية للمنافسة، التقرير السنوي لمجلس ا مجمس المنافسة، (2)
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 الفصل الثاني

 المنــــــــــــــــافسة ســــــــــمجم

 ــــةة المنافســـــــــحمايفي كييئة متخصصة 
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والمتعمؽ بالمنافسة والذي  06-95تـ إنشاء مجمس المنافسة الجزائري بموجب األمر رقـ 
ي عمؿ عمى ضماف والذ، (1)يعتبر القانوف األوؿ الذي نص عمى تنظيـ وترقية المنافسة في الجزائر

قد أتى بالجديد  06-95ورغـ أف األمر رقـ ،(2)اقتصاد السوؽ إلىالموجو  االقتصاداالنتقاؿ مف 
والمتعمؽ  03-03السيما باستحداثو لمجمس المنافسة إال أنو كاف محؿ اإللغاء بموجب األمر رقـ 

التطبيؽ السميـ لمقواعد التي جاء  بالمنافسة بعدـ توضيحو   لبعض المفاىيـ واإلجراءات التي تكفؿ
 .(4)05-10والقانوف رقـ ، (3)12-08بموجب القانوف رقـ  03-03بيا وقد تـ تعديؿ األمر

ومف أىـ التعديالت التي طرأت عمى مجمس المنافسة أنو أعاد النظر في التركيبة  البشرية 
وظيفة التنظيمية إضافة لممجمس كما وسع صالحيتو لتشمؿ الصفقات العمومية فضال عف تزويد لم

 .(5)إلى عدة تعديالت أساسية مست الطبيعة القانونية لممجمس باعتباره السمطة إدارية مستقمة

 

 

 

 

 
                                                           

)1( BENNADJI Cherif , « Le droit de la concurrence en Algérie », RASJIP, N°03 ,2000 P143.  

(2) Ibid ,P151 
 2003جويمية  19المؤرخ في  03-03يعدؿ ويتمـ األمر رقـ  2008جواف  25مؤرخ في  12-08قانوف رقـ  (3)

 .2008جويمية  2، مؤرخ في 36والمتعمؽ بالمنافسة، ج رعدد 
 2003جويمية  19المؤرخ في  03-03، يعدؿ ويتمـ األمر رقـ2010أوت  15، مؤرخ في 05-10قانوف رقـ  (4)

 . 2010أوت  18، مؤرخ في 46والمتعمؽ بالمنافسة، ج رعدد 
 .  04المرجع السابؽ، صوالنصوص المعدلة لو،  03-03مجمس المنافسة في ضوء األمر رقـ بف بخمة جماؿ،  (5)
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 المبحث األول
 ضبط السوقلمجمس المنافسة سمطة 

المنافسة في السوؽ ومف  ضبطصيؿ في األ االختصاصيعتبر مجمس المنافسة صاحب 
 اختصاصاته المشرع بتشكيمة بشرية متنوعة إضافة إلى منحة عدة أجؿ القياـ بيذه الميمة فقد زود

ض فإف مجمس وخالفا لما يعتقده البع، مجمس فعالية في المجاؿ المسند لومف شأنيا أف تمنح ال
بؿ سمطة تمارس  االقتصادييفات حكما، التي تقع بيف األعواف زعؿ المنابحالمنافسة ليس مكمفا 

قبؿ كؿ  االقتصادي العاـ الصالح درجة األولى بمعنى ميمة حمايةميمة تحقيؽ الصالح العاـ بال
 .(1)شيء

 المطمب األول
 ظيم القانوني لمجمس المنافسةنالت

يعتبر مجمس المنافسة ىيكال إداريا يضـ في تشكيمتو عدة أصناؼ تختمؼ باختالؼ المياـ 
وما اف اإلدارة العمومية، ده التشكيمة األحكاـ المطبقة عمى أعو ذالموكمة إلييا، حيث تسري عمى ى

التشكيمة البشرية لممجمس  إثراءيالحظ أف المشرع الجزائري يحاوؿ في كؿ تعديؿ لقانوف المنافسة 
يفرضيا الواقع  المتغيرات والمستجدات الي إلىوتعزيز االختصاصات الموكمة لو بالنظر 

، والقانوف رقـ 03-03 نجد اختالؼ في تشكيمة المجمس بيف األمر رقـ ذالجزائي، إ ياالقتصاد
 المعدؿ لو، كما نجد اختالؼ في صفات األعضاء كما سيتـ بيانو. 08-12

 الفرع األول
 ظيم مجمس المنافسةنت

عمى قانوف المنافسة طابعا تنظيميا وتقنيا كفيال بتكريس مياـ  التعديالت التي طرأت يتكتس
ا لحرص المشرع الجزائري عمى التكفؿ ، ونظر ؽ وضماف المنافسة الحرة والنزييةتنظيـ ومراقبة السو 

، فقد أعاد  النظر في تكويف مجمس المنافسة، حيث يظير بالنقائص واإلختالالت الميدانية
 .2008 ، وتشكيمتو في ظؿ تعديؿ03-03واضحا بيف تشكيمتو في ظؿ األمر رقـ  االختالؼ

                                                           

مارسات التجارية، رسالة لنيؿ درجة الدكتوراه في القانوف، فرع قانوف ( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالم1)
 . 240، ص2012األعماؿ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 أوال: تشكيمة مجمس المنافسة:
نص سة مقارنة بما كاف عميو الحاؿ في السابؽ، حيث تـ إثراء التكويف البشري لمجمس المناف

 :الفئات اآلتية( عضوا ينتموف إلى 12)عشر اثنيالمشرع الجزائري عمى أف المجمس يتكوف مف 
( أعضاء يختاروف مف ضمف الشخصيات والخبراء الحائزيف عمى األقؿ شيادة الميسانس 6)ستة -

 االقتصاديعمى األقؿ في المجاؿ القانوني أو  ( سنوات8)يادة جامعية مماثمة، وخبرة مينيةأو ش
 وفي مجاؿ الممكية الفكرية. واالستيالؾالمنافسات والتوزيع  والتي ليا مؤىالت في مجاالت

المينييف والمؤىميف الممارسيف أو الذيف مارسوا نشاطات ذات  أربعة أعضاء يختاروف مف ضمف -
 مسؤولية والحائزيف عمى شيادة جامعية.

 .(1)( يمثالف جمعيات حماية المستيمكيف2عضواف ) -

ما يالحظ عمى ىذه التشكيمية ىو وجود التمثيؿ الميني، ومف جية أخرى نص المشرع 
 .(2)ئري بصراحة عمى أف يكوف األعضاء حائزيف عمى شيادات جامعيةالجزا

 ثانيا: مقاربة تشريعية بين مجمس المنافسة الجزائري وسمطة المنافسة الفرنسية:
سمطة المنافسة تتكوف مف سبع عشرة  بأفوع إلى أحكاـ القانوف التجاري الفرنسي نجد بالرج

مف بيف قدماء أعضاء  ستة أعضاء يختاروف ( سنوات ويتـ اختيار5س)( عضوا لمدة خم17)
ات القضائية اإلدارية أو ، ومحكمة التنازع، ومجمس المحاسبة، أو مف مختمؼ الييئمجمس الدولة

 عضاء يختاروف مف ضمف األشخاص الذيف يممكوف مؤىالت في المجاؿخمسة أ، و العادية
خمسة أعضاء يختاروف مف ضمف األشخاص الذيف يمارسوف ، و االقتصادي والمنافسة واالستيالؾ

ضافة إلى ، و والحرؼ والخدمات أو الميف الحرة أو مارسوا نشاطات في مجاؿ اإلنتاج والتوزيع ا 
ف ضمف األشخاص الذيف يممكوف مؤىالت في المجاؿ ىؤالء األعضاء يعيف رئيس لمسمطة م

 ا المنطمؽ يمكف الخروج بعدة مالحظات:ذ، ومف ى(3)القانوني واالقتصادي

                                                           

 .، المرجع السابؽ03-03مف األمر رقـ  24( المادة 1)
(2) ZOUAIMIA Rachid, Droit de régulation, Edition BERTI , Alger, 2006, p76  

(3) Art L 461 -01 Du code de commerce français, Op.cit. 
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أف سمطة المنافسة الفرنسية تشتمؿ عمى ستة أعضاء ينتموف إلى سمؾ القضاة وىو ب نالحظ -1
كما أف إدخاؿ  ،(1)عقوباتتعمؽ بتوقيع ال جد إيجابي نظرا لمصالحيات التي تقـو بيا السيما ماأمر 

القضاة في تكويف سيعطي دورا نافذا ومؤثرا باعتباره الييئة المختصة في المجاؿ االقتصادي وىو 
في حيف ، (2)ما يسمح لو باحتراـ الضمانات األساسية بتطبيؽ سمطة العقاب التي زود بيا المجمس

رغـ وجودىا ضمف ، (3)ليارغـ حاجتو نالحظ غياب ىذه الفئة مف مجمس المنافسة الجزائري 
والذي كاف يضـ عضويف يعمالف أو عمال في  ،قبؿ تعديمو 03-03واألمر رقـ  06-95األمر

 ،المحاسبة بصفة قاض أو مستشار مجمسفي  مجمس الدولة مف قبؿ أو في المحكمة العميا أو
تضـ في والتي سمطة المنافسة حاليا( مجمس المنافسة الفرنسي) عكس ما ىو موجود عمى مستوى

 23لؾ فقد كيفو المجمس الدستوري الفرنسي صراحة في قراره الصادر في ذتشكيمتيا قضاة ورغـ 
  .(4)عمى أنو سمطة إدارية مستقمة 1987جانفي 

إف غياب القضاة مف تشكيمة مجمس المنافسة ىو أمر سمبي ومخالؼ لألحكاـ الفرنسية التي 
 .(5)نافسةاستمد منيا المشرع الجزائري قواعد قانوف الم

تواجد فئة المينييف ضمف عضوية مجمس المنافسة الجزائري وسمطة  وىي المالحظة الثانية -2
وىو أمر  ،أعضاء في القانوف الفرنسي(5أعضاء في القانوف الجزائري، و 4المنافسة الفرنسية)

يا المنافسة، فضال عف كون إيجابي نظرا ألىمية ىذه الفئة، كونيا تعتبر المعنية بنصوص قانوف
 .(6)المحرؾ الرئيسي لمعجمة االقتصادية

 

                                                           

 (1) Art L 461-2 Du code de commerce français, Op.cit.  

، منشورات بغدادي 02-04والقانوف 03-03( كتو محمد الشريؼ، قانوف المنافسة والممارسات التجارية وفقا لألمر 2)
 .61ت(، ص-)دالجزائر، 

(3) C.B, «l’actuelle loi sur la concurrence mériterait d’être révisée», journal du soir d’Algérie, 

le 17/12/2015. 

(4) FRANçOISE DEKEUWER Défossez, droit commercial: actes de commerce, fonds de 

commerce, commerçants, concurrence, 10
éme

 édition, MONTCHRESTIEN LEXTENSO 

édition, Paris, 2010, p 441. 

 .10ص المرجع السابؽ، ( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية،5)
 .10المرجع السابؽ، صوالنصوص المعدلة لو،  03-03مجمس المنافسة في ضوء األمر رقـ ( بف بخمة جماؿ، 6)
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: ىو وجود ممثميف لجمعيات حماية المستيمكيف، في مجمس المنافسة المالحظة الثالثة -3
الجزائري وغياب ىذه الفئة عمى مستوى سمطة المنافسة الفرنسية، وقد أحسف المشرع الجزائري 

 متضرر األكبر مف مختمؼ الممارساتبإدراج ىذه الفئة ضمف تشكيمة مجمس المنافسة، باعتبارىـ ال
 .(1)المقيدة لممنافسة

حوؿ الفئة التي ينتمي إلييا رئيسا ي ىو توافؽ القانونيف الفرنسي والجزائر المالحظة الرابعة: -4
مجمس المنافسة وسمطة المنافسة، وىي فئة الخبراء الذي يممكوف مؤىالت في المجاؿ القانوني 

 واالقتصادي.
ىي تحديد كال القانونيف الجزائري والفرنسي لعيدة أعضاء مجمس : و المالحظة الخامسة -5

المنافسة وسمطة المنافسة، حيث نص القانوف الجزائري عمى أف أعضاء مجمس المنافسة تجدد 
مف  24 عيدتيـ كؿ أربع سنوات في حدود نصؼ أعضاء كؿ فئة مف الفئات المذكورة في المادة

عيدة لصالح أعضاء المجمس، أما بالنسبة لمقانوف الفرنسي ل قانوف المنافسة، وىو ما يفسر كتكريس
فإنو نص عمى أف عيدة أعضاء سمطة المنافسة ىي خمس سنوات قابمة لمتجديد باستثناء عيدة 

 .(2)مرة واحدةرئيس سمطة المنافسة فيي قابمة لمتجديد
ء الييئتيف نيف الفرنسي والجزائري نصا عمى أف أعضاانو وىي أف كال الق المالحظة السادسة: -6

يمارسوف مياميـ بصفة دائمة غير أف القانوف نص عمى أف رئيس سمطة المنافسة ونوابو األربعة 
وحدىـ مف يمارسوف وظائفيـ بصفة دائمة، في حيف سكت عف ذكر األعضاء اآلخريف حيث 

 عمى ما يمي: L461-2نصت المادة 
Le président et les vices président exercent leurs fonctions a plein temps» 

، فقد كاف خمسة مف أعضاء 06-95أما بالنسبة لمقانوف الجزائري، وفي ظؿ األمر رقـ 
السبعة ، بينما يمارس األعضاء (3)مجمس المنافسة فقط يمارسوف وظائفيـ بصفة دائمة وىـ القضاة

مجمس  نص عمى أف أعضاء 03-03وبصدور األمر رقـ ،(4)دائمة اآلخروف وظائفيـ بصفة غير

                                                           

 .11، ص  السابؽ لمرجعا لو، المعدلة والنصوص 03-03 رقـ األمر ضوء في المنافسة مجمس جماؿ، بخمة بف (1)
(2) Art L 461-1/02 et 03 du code de commerce français, Op.cit. 

 ، المرجع السابؽ.95-06مف األمر رقـ 32( المادة 3)
(4) ZOUAIMIA Rachid, Droit de régulation, Op.cit, p74. 
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 03-03مف األمر رقـ  24 ، لكف تـ تعديؿ المادة(1)المنافسة يمارسوف وظائفيـ بصفة دائمة
، (2)والذي نص عمى إمكانية ممارسة األعضاء لمياـ بصفة دائمة 05-10بموجب القانوف رقـ 

غير أف التساؤؿ المطروح يثور حوؿ المعايير المعتمدة في عممية تجديد عيدة األعضاء الذي 
أف تستمر عضويتيـ وعف شروط ممارسة أعضاء مجمس المنافسة الجزائري لوظائفيـ بصفة  يمكف
 .دائمة؟
 التنفيذيمف قانوف المنافسة فقد صدر المرسـو  24وردا عمى التساؤؿ وتطبيقا لنص المادة  
رئيس مجمس المنافسة واألعضاء المصنفوف في الفئة األولى والدي نص عمى أف  204-12رقـ 
وظائفيـ بصفة دائمة وبتوقيت كمي، في حيف يمارس باقي األعضاء المصنفوف في  وفيمارس

الفئتيف الثانية والثالثة وظائفيـ بصفة غير دائمة، وخالؿ الفترة المخصصة لمشاركتيـ في أشغاؿ 
 .(3)المجمس يعتبروف في حالة غياب مرخص

 الفرع الثاني
 ى تدخل ضمن تشكيمة مجمس المنافسةفئات أخر 

تجارة، وأخيرا ذه الفئات في فئة المقرريف، األميف العاـ وممثال الوزير المكمؼ بالتتمثؿ ى
المجمس لوظيفتو، ويشترط بالنسبة  أداءاألعواف اإلداريوف، وتمعب الفئة األولى دورا ميما في 

 .(4)لممقرر العاـ والمقرريف الدائميف التفرغ الكامؿ

 Les rapporteursفئة المقررين: أوال:
عمى  12-08جب القانوف رقـ ، بعد تعديميا بمو 03-03مف األمر رقـ  26مادة تنص ال

يعين لدى مجمس المنافسة أمين عام ومقرر عام وخمسة مقررين بموجب مرسوم  » مايمي:
 .رئاسي

                                                           

 ، المرجع السابؽ.03 -03مف األمر رقـ  24المادة  (1)
 ، المرجع السابؽ.05-10قانوف رقـ  (2)
، يحدد نظاـ أجور أعضاء مجمس المنافسة واألميف العاـ 2012ماي  6، مؤرخ في 204-12مرسـو تنفيذي رقـ  (3)

 .2012ماي  13، مؤرخ في  29والمقرر العاـ والمقرروف، ج ر عدد 
ري والفرنسي واألوروبي، دار لينا حسف ذكى، قانوف حماية المنافسة ومنع االحتكار: دراسة مقارنة في القانوف المص( 4)

 .292، ص 2006-2005النيضة العربية، القاىرة، 
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يجب أن يكون المقرر العام والمقررون حائزين عمى األقل شيادة الميسانس أو شيادة 
نوات عمى األقل تتالئم مع الميام المخولة ليم طبقا ألحكام ( س5جامعية مماثمة وخبرة خمس )

 .«ىذا األمر...
مف خالؿ المادة السالفة الذكر نالحظ أف المشرع قد استحدث منصب المقرر العاـ بعد أف 

، قبؿ تعديميا تنص عمى تعييف مقرريف لدى مجمس المنافسة فقط، كانت المادة السالفة الذكر
المقرر العاـ ىو تعزيز إجراءات التحري والفصؿ في المنازعات  واليدؼ مف استحداث منصب

المطروحة أمامو وىذا بمساعدة المقرريف الخمسة المساعديف لو حيث يتولى المقرر العاـ اإلشراؼ 
وقد اشترط المشرع الجزائري أف يكوف   ،(1)عمى أعماؿ المقرريف وتنسيقيا لضماف فعالية أشغاليـ

ف حائزيف عمى األقؿ شيادة الميسانس أو شيادة جامعية وخبرة مينية مدة المقرر العاـ و المقررو 
المياـ المخولة ليـ، وىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ مع ( سنوات عمى األقؿ تتالءـ 5خمس )

ت عقوباالعمى نية المشرع في جعؿ مجمس المنافسة بمثابة الخبير االقتصادي، وتمكينو مف فرض 
أما بالنسبة لمقانوف الفرنسي فقد  مقيدة لممنافسة، بممارسات الذيف يقوموفالالزمة عمى المتعامميف 

 Les rapporteursعمى أف سمطة المنافسة تتضمف إلى جانب المقرريف الدائميفنص 

permanents  يتـ تعيينيـ مف طرؼ رئيس سمطة المنافسة مف بيف القضاة  مؤقتيف، مقرريف
، (2)التحقيؽ في بعض القضايا التي تكتسب طابعا خاصا وأعواف الدولة وذلؾ مف أجؿوالموظفيف 

 .(3)عمى أف سمطات والتزامات ىؤالء المقرريف محددة ضمف النصوص التشريعية والتنظيمية 

 :األمين العامثانيا:
يعين لدى مجمس المنافسة أمين عام " :عمى مايمي 03-03مف األمر  26تنص المادة 

 يقـو األميف العاـ بما يمي:و ، سوم رئاسي"خمسة مقررين، بموجب مر ومقرر عام و 
 رائض وضبط الممفات والوثائؽ وحفظيا.عتسجيؿ ال -

                                                           

المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيميا، مديرية المنافسة،  ،( الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التجارة1)
 .12-08يـ وتطبيؽ القانوف رقـ بيدؼ تقدمذكرة مقدمة إلى المدراء الجيوييف لمتجارة، والمدراء الوالئييف لمتجارة 

Art 461-4 alinéa 3 du code de commerce français, Op.cit. (2 ) 

(3) GALENE Renée, le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, 

EFE, Paris,1995, p95. 
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يداع مداوالت مجمس المنافسة ومقرراتو. رتحري -  محاضر األشغاؿ وا 
 .إعداد جدوؿ أعماؿ المجمس، باإلضافة إلى جميع األعماؿ المسندة إليو مف طرؼ المجمس -

ومتابعة  اإلجراءات مديريةالمتكونة مف  ديرياتأنشطة الم ةراقبمؽ و ينسبتاألميف العاـ  ويقـو
ومديرية ، ،مديرية اإلدارة والوسائؿوالتعاوفأنظمة اإلعالـ الوثائؽ و  مديرية الدراسات و، الممفات

 .(1)تحميؿ األسواؽ والتحقيقات والمنازعات

 ممثل الوزير المكمف بالتجارة: ثالثا: 
، لدى ممثؿ دائـ وممثؿ مستخمؼ لموزير المكمؼ بالتجارةعمى تعييف نص قانوف المنافسة 

مجمس المنافسة، بموجب قرار، حيث يشاركاف في أشغاؿ مجمس المنافسة، دوف أف يكوف ليـ 
وىذا قبؿ فتح باب شفوية اليقـو  الممثالف بتقديـ المالحظات الكتابية أو و ، (2)الحؽ في التصويت

 .(3)المناقشة
في ميداف المنافسة ألنو توجد  بر السمطة الوحيدة المتخصصةإف مجمس المنافسة ال يعت

عمى غرار مديرية المنافسة مصالح يمكنيا أف تطمع عمى بعض الممارسات المقيدة لممنافسة، وىذا 
في الوزارة وكذا المفتشية المركزية، حيث مف الممكف أف تتمقى ىاتيف المصمحتيف نزاعا مف ىذا 

إيجاد نوع مف التنسيؽ بيف الوزارة والمجمس، مف خالؿ وجود ممثمي لذلؾ كاف مف الضروري  النوع،
الوزير المكمؼ بالتجارة عمى مستوى المجمس، والمذيف يعمالف عمى تسييؿ عممية تبادؿ المعمومات 

غير أف البعض يرى وجود ممثميف ، (4)بيف الوزارة والمجمس في إطار ترقية المنافسة وحمايتيا
لدى مجمس المنافسة، مف شأنو المساس باستقاللية مجمس المنافسة، مف  لموزير المكمؼ بالتجارة

                                                           

ج ر معدؿ ومتمـ، ، يحدد تنظيـ مجمس المنافسة وسيره، 2011جويمية10، مؤرخ في 241-11مرسـو تنفيذي رقـ ( 1)
 .2011جويمية 13، مؤرخ في 39عدد 

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  26( المادة 2)
والمحدد لمنظاـ الداخمي لمجمس المنافسة، النشرية الرسمية  2013جولية24المؤرخ في  01مف القرار رقـ  36المادة ( 3)

 .2014، لسنة 03لممنافسة عدد
 .47( بوحالس إلياـ، المرجع السابؽ، ص4)
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خالؿ دفاع ىذيف الممثميف عف آراء السمطة التنفيذية )الوزير المكمؼ بالتجارة(، ولو بطريؽ غير 
 .(1)مباشر كونيما ال يشاركاف في عممية التصويت عمى قرارات المجمس

 الثاني المطمب
 صالحيات مجمس المنافسة

عدة لمجمس المنافسة  ودة إلى أحكاـ قانوف المنافسة، نجد بأف المشرع الجزائري قد أوكؿبالع
اري، االختصاص شالقمعي والرقابي، االختصاص االست اختصاصات تتمثؿ في االختصاص

، كما يممؾ االختصاص التحكيمي بيف األعواف االقتصادييف يتمثؿ في الفصؿ في قبوؿ التنظيمي
 ،(2)وكذلؾ في طبيعة الممارسات واألعماؿ التي أخطر بياامو مف عدميا الطعوف المعروضة أم

ورغـ تعدد ىذه االختصاصات يبقى االختصاص القمعي والرقابي ىو الغالب مقارنة 
 اآلتي.األخرى، والتي سيتـ التفصيؿ فييا ك باالختصاصات

 الفرع األول
 الممارسات المقيدة لممنافسةرقابة 

حيث وقمعيا، ، (3)الممارسات المقيدة لممنافسة رقابةاسا بيتعمؽ أس الرقابي االختصاصإف 
دوف أف تتعداىا إلى إصالح الضرر الذي ، (4)د عدة أشكاؿ يعاقب عمى ىده الممارسات التي تأخ

الحسف لمعبة المنافسة في  االحتراـيمحؽ المتنافسيف، ورغـ ىذا فمجمس المنافسة يسير عمى 
 ه قد حدد طبيعة الممارسات المقيدة لممنافسةي نجدوبالرجوع إلى قانوف المنافسة الجزائر ، (5)السوؽ

، رغـ أف ىناؾ تصنيفات أخرى مف قانوف المنافسة 12-11-10-07-06المواد طبقا ألحكاـ 
فبعض الممارسات يعاقب عمييا حماية لممتنافسيف فيما بينيـ وىناؾ مف ه الممارسات، ذلي

                                                           

 .50المرجع السابؽ، صوالنصوص المعدلة لو،  03-03مجمس المنافسة في ضوء األمر رقـ ( بف بخمة جماؿ، 1)
(2) ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes: face aux exigences de la 

gouvernance, BELKEISE édition, Alger, 2013, p 89. 

(3) SARRA Yves, le droit français de la concurrence, DALLOZ, Paris, (SD), p26.    

(4) SELINSKY Véronique, PEYRE Johanne, « la nullité des engagements relatifs a des 

pratiques restrictives visées par l’article l.442-6 du code de commerce », RLC, Paris, 2005, 

pp 114-121. 

(5) POESY, René, «le rôle du conseil de la concurrence et du juge judicaire en Algérie et en 

France en droit des pratiques anticoncurrentielles Aspect procéduraux », RASJEP, N° 03, 

2000, pp 161-171.   
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ات يعاقب عمييا بغض النظر عف ، بعض الممارسوالممارسات يعاقب عمييا لحماية السوؽ نفس
أثرىا عمى السوؽ واألخرى يعاقب عمييا بالنظر آلثارىا عمى السوؽ، بعض الممارسات فردية 
واألخرى جماعية )االتفاقيات المحظورة و التجميعات(، بعض الممارسات يعاقب عمييا مدنيا 

مجمس المنافسة والبعض اآلخر يعاقب عمييا جزائيا، وأخيرا ممارسات تدخؿ ضمف اختصاص 
 .(1)ضمف اختصاص الييئات القضائيةوممارسات تدخؿ 

 les ententes prohibéesالمحظورة  االتفاقيات أوال:
تستمـز االتفاقيات بشكؿ عاـ توافؽ إرادتيف أو أكثر دوف اىتماـ بالشكؿ الذي تصب فيو، 

طرؼ مجموعة مف األعواف تعبير عف اإلرادة المستقمة مف  أي وجود، فالميـ أف يكوف االتفاؽ تاما
بيدؼ تبني خطة مشتركة تيدؼ إلى اإلخالؿ بحرية المنافسة داخؿ سوؽ واحدة  االقتصادييف

 لمسمع والخدمات، وال يقـو االتفاؽ في غياب ىذا الشرط. 

 المحظورة: االتفاقياتشروط  -1
حظورة مف قانوف المنافسة يتضح بأف ىناؾ شروط لالتفاقيات الم 06نص المادة  مف خالؿ

 واإلخالؿ بالمنافسة والعالقة السببية بيف االتفاؽ واإلخالؿ بالمنافسة. االتفاؽوالمتمثمة في وجود 
 :االتفاق وجود -أ

سموؾ معيف أو بصفة خاصة  إتباعسواء في شكؿ  لإلراداتيقـو االتفاؽ عمى وجود توافؽ 
مؤسسات متنافسة )اتفاقات بيف ويمكف لالتفاؽ أف يكوف  ،(2)شكؿ العقد يتخذيمكف لالتفاؽ أف 

أفقية(، أو بيف مؤسسات غير متنافسة )اتفاقات عمودية( مثؿ اتفاؽ التوزيع، وعميو ليس ميما أف 
المقبولة مف األطراؼ  العامة لمعقدشكؿ العقد المدني طالما يتعمؽ األمر بالشروط  االتفاؽيكتسي 

وعميو فإف لالتفاؽ ثالث عناصر ، (3)اإلعالف الموجو لمموزعيف مف طرؼ المنتجالمعنية، أو شكؿ 
 ىي:

                                                           

(1) LEGEAIS Dominique, droit commercial et des affaires, 17
éme

 édition, DALLOZ, Paris, 

2007, p302. 

(2) BEAUDOIN Guillaume, pratiques anticoncurrentielles et droit d’auteur, thèse de doctorat 

en droit, université Paris ouest Nanterre la défense, Paris, 2012, p229.   

(3) MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, 2éme édition, ARMANI COLIN, 

Paris, 2003, p154.  
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 les concours de volontésعنصر توافق اإلرادات:  -7
بإتباع سموؾ  يقصد بتوافؽ اإلرادات قياـ مؤسستيف أو أكثر بالتعبير عف إراداتيا المشتركة

وقد عرفت  ،(2)وبالتالي فإف االتفاقيات تنسب إلى المؤسسات ،(1)معيف وبشكؿ محدد في السوؽ
ة الثالثة مف قانوف المنافسة، المؤسسة عمى أنيا كؿ شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت الماد

 طبيعتو يمارس بصفة دائمة نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو االستيراد.
إف وجود عنصر توافؽ اإلرادات ال يشترط إبراـ عقد حقيقي بمفيـو قانوف االلتزامات، وال 

السموؾ الحر  ار الذي ينبغي أف تحتفظ بو المؤسسات، بالنسبة التخاذيشترط األمر اتخاذ القر 
لمقوؿ بأننا أماـ اتفاؽ  الواجب اتخاذه في السوؽ، وعميو فاالقتراح أو المحاولة غير المقبولة ال تكفي

 .(3)مف قانوف المنافسة 06بمفيـو المادة 
الذي يتـ بيف األعواف  اؽاالتف، ومعناه ذلؾ قد يأخذ شكؿ اتفاؽ أفقي االتفاؽلمعمـ فإف 

المستقميف، يقوموف بنشاط اقتصادي متماثؿ ويعمموف عمى مستوى واحد في السوؽ،  االقتصادييف
، un contrat entre non concurrentوىو عقديف غير المتنافسيف ،عموديوقد يأخذ شكؿ اتفاؽ 

 .(4)المدنيا بمعناه فو قد أبرموا عقديتعمؽ بعممية التوزيع وليس مف الضروري أف يكوف أطرا

 عنصر حرية التراضي: -
ذا لوحظ عيب مف عيوب الرضا  معنى ذلؾ أف يكوف الرضا الصادر عف األطراؼ حرا، وا 

المعيبة إرادتو، أما إذا انعدـ الرضا فينبغي حماية الطرؼ  ،(5)المنصوص عمييا في القانوف المدني
أرغـ عمى إعطاء موافقتو في االتفاؽ المقيد بتاتا فإنو يعتبر إعفاء مف المسؤولية، وعميو يعتبر مف 

 .(6)لممنافسة غير مسؤوؿ
                                                           

  .47( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص 1)
 (2) ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, maison d'édition BELKEISE, Alger, 

2012, p72.  

 .47( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص3)
(4) MALAURIE-VIGNAL Marie, Op.cit, p154. 

، يتضمف القانوف المدني، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75األمر رقـ  مف 90-88-86-82( الحظ المواد 5)
 .1975ديسمبر  19، مؤرخ في 78معدؿ ومتمـ، ج ر عدد 

 .49جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص (6)
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إف نظرية عيوب اإلرادة تجد تطبيقيا في موضوع االتفاقات بمجاؿ واسع عف ما معروؼ 
غير أنو يمكف لمف يشتكي بأنو أكره ، السيما ما تعمؽ منيا باإلكراه تطبيقو في القانوف المدني،

عف التيرب مف العقاب، ليذا السبب تقـو سمطات ضبط السوؽ عمى إعطاء موافقتو، قد يبحث 
بتضييؽ التقييـ في ىذا المجاؿ، وعميو لإلعفاء مف المسؤولية يجب عمى الطرؼ الذي أعطي 
موافقتو عمى اتفاؽ مقيد لممنافسة أف يكوف قد قاـ بذلؾ تحت التيديد بالمقاطعة، ويجب أف يكوف 

إكراىا خطيرا عمى درجة مف الجسامة فسمطات  يجب أف يكوفالتيديد واإلكراه حقيقي وواقعي كما 
 .(1)تتأكد مف مدى إعطاء الموافقة بشكؿ رضائي أـ الالمراقبة 

 عنصر حرية اتخاذ القرار: -
يشترط في المؤسسات التي تريد القياـ باتفاؽ محظور أف تكوف مستقمة، ومعنى ذلؾ أف 

رى، وأف تكوف مستقمة عنيا مف الناحية تتميز مف الناحية القانونية عف المؤسسات األخ
وعميو يفترض االتفاؽ المحظور توافؽ اإلرادات بيف مؤسسات مستقمة مف الناحية ، (2)االقتصادية

نصت  وىذا ما أكدتو سمطة المنافسة الفرنسية في إحدى قراراتيا، حيث ،(3)القانونية واالقتصادية
توافؽ إرادات حرة بيف مؤسسات متميزة عف عمى أنو ال يمكف اعتبار االتفاؽ محظورا، بدوف 

 ، ومستقمة اقتصاديا بعضيا البعض.بعضيا قانونيا

 «il ne peut y avoir d’entente sans concours de volontés libres entre des entreprises 

juridiquement distinctes Mais aussi économiquement indépendantes les unes des 

autres»
(4). 

وعميو فقد قضى مجمس باريس بأف أي ممارسة تشكؿ اتفاقا ويعاقب عميو عمى أساس 
الفرنسي، متى شاركت المؤسسات  مف القانوف التجاري 464L-2و 420L، L462-6-1المواد

                                                           

 .50ص  السابؽ، المرجع التجارية، بالممارسات الحرة المنافسة تأثر مدى مسعد، جالؿ (1)
(2) ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Op.cit, p 73. 

(3) Ibid, p73. 

(4) Autorité de la concurrence, Rapport annuel pour 2009, p 185, in www autorité de la 

concurrence. fr. 
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رادة، متى كانت ىذه االتفاقية تيدؼ أو يمكف المعنية في أف تيدؼ إلى عرقمة  ىذا التفاىـ بحرية وا 
 .(1)أو الحد منيا أو اإلخالؿ بيا في نفس السوؽ أو في جزء جوىري منوحرية المنافسة 

كحالة الشركة األـ  إف اإلشكاؿ يتعمؽ في حالة وجود شركات تنتمي إلى مجموعة واحدة،
لدى ىذه  واالستقالليةالقرار غياب شرط اتخاذ والفروع التابعة ليا، ففي ىذه الحالة نالحظ 

كوف ىذه الفروع محؿ مراقبة مف طرؼ ، (2)يكوف ىناؾ اتفاؽ المؤسسات وبالتالي ال يمكف أف
الشركة األـ وبالتالي فيي غير مستقمة مف الناحية القانونية، كونيا تشكؿ كيانا اقتصاديا واحدا في 

وىذا ما أكده مجمس المنافسة الفرنسي )سمطة المنافسة حاليا(، في أحد  ،(3)مفيـو قانوف المنافسة
و وحسب االجتياد القضائية المسجمة في ىذه الحالة، فإنو ال يمكف تطبيؽ قراراتو حيث قضى بأن

األحكاـ المتعمقة بحظر االتفاقيات المحظورة عمى االتفاقيات التي تبـر مع المؤسسات التابعة لنفس 
 .(4)المجموعة عمى أساس أف الفروع ال تممؾ باستقاللية تجارية

 عمى الحاالت اآلتية: المحظورة االتفاقيات كما ال يمكف تطبيؽ األحكاـ المتعمقة بحظر
، son mandataireموكمو و  Un mandantالمبرمة بيف موكؿ  باالتفاقياتتتعمؽ  :األولى الحالة*

قانوف المنافسة الجزائري، مف  06والمقابمة لنص المادة  420L-1والتي تخرج مف نطاؽ المادة 
 les agentsوالمسموف باألعواف التجارييف شكاؿ يطرح بالنسبة لموكالء المينييف،اال غير أف

commerciaux ر أـ ال؟.ظينطبؽ عمييـ مبدأ الح فيؿ 

مقاـ في الحقيقة ىـ كذلؾ ال يدخموف في إطار الحظر عمى أساس أف العوف التجاري يقـو 
فيو إذف ال يتمتع  ،الموكؿ أو األصيؿ إلىتضاؼ عف نشاطو ، كما أف اآلثار الناجمة موكمو

 .(5)ة كافيةباستقاللي

                                                           

(1) CONDOMINES Aurélien, guide pratique du droit français de la concurrence, GUALINO 

Édition, Moulineaux, France, 2014, p29.   

 .15، مدى تأثر المنبفسة ببلممبرسبت التجبرية، المرجع السببق، صجالل مسعد (2)

(3)  ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Op.cit, p73. 

(4) Autorité de la concurrence, Rapport annuel pour 2009, Op.cit, p188. 

(5) BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, commerçants, concurrence, distribution, 2
éme

 

édition, LGDJ, Paris, 2000, p 403. 
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 استقالليةشركتيف لتشكيؿ شركة واحدة ،حيث تفقداف نيائيا  انصياروتتعمؽ بحالة  :الحالة الثانية*
اتفاقا محظورا في ر يعتب ال، )الشركة الجديدة (يارصفاالتفاؽ الذي أنشأ ىذا االن القرار، اتخاذ

 ،L430-1مفيـو المادة  ، بؿ يعتبر عممية تجميع فيمف القانوف التجاري L420-1 مفيـو المادة
 .مف القانوف التجاري الجزائري 744والمقابمة ألحكاـ المادة 

 إخالل االتفاق بقواعد المنافسة: -ب

حرية المنافسة، وذلؾ بإعاقتيا أو تقييدىا أو محظورا إذا أدى إلى مناىضة  االتفاؽيكوف 
أويمكف التي تيدؼ  االتفاقيات وقد اعتمد المشروع الجزائري عمى ىذا المبدأ حيث حظر، (1)تزييفيا

 اتفاؽ العتباربحيث يكتفي  اإلخالؿ  بحرية المنافسة في سوؽ، أف تيدؼ إلى عرقمة أو الحد أو
دوف ضرورة تحقيؽ نية األطراؼ إلى إعاقة أو تقييد المنافسة الحرة  انصراؼمجرد  ما محظورا،

أثارا حتى  االتفاؽي أف ينتج األىداؼ غير المشروعة المناىضة لممنافسة كما ال يعتبر ضرور 
غير مشروع دوف  اعتبارهالذي يكوف ىدفو عرقمة المنافسة يمكف  فاالتفاؽ ،يعتبر غير مشروع

 .(2)النظر إلى وصولو حيز التطبيؽ مف عدمو

ا األساس فإف مجمس المنافسة يقـو بإجراء تحميؿ لمنية الداخمية لألطراؼ لتحديد ما ذوعمى ى
إلى أنو مف  عف محكمة استئناؼ باريس أشاروىناؾ مقرر ىاـ صدر  ،ةسيئ إذا كانت حسنة أو

ممنافسة في ل المدعى عمييـ ليست لدييـ نية مناىضةأجؿ إنقاص مبمغ الغرامة المالية، فإف 
 .(3)الممارسات المعاقب عمييا

                                                           

(1) BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, commerçants, concurrence, distribution, 2
éme

 

édition, Op.cit,  p 403. 

عار وحماية المنافسة ومنع ( أحمد محمد محمود خمؼ، الحماية الجنائية لممستيمؾ في مجاؿ عدـ اإلخالؿ باألس2)
 .62، ص 2008االحتكار، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة، 

 دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي، المرجع السابؽ،: ( كتو محمد الشريؼ، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري3)
 .103ص 
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األفعاؿ التي مف المشرع الجزائري قد توسع في مفيـو المساس بالمنافسة ليشمؿ جميع  إف
وىو حاؿ المشرع الفرنسي، حيث نص عمى ، سوؽ ما إلى مف الدخوؿ ةا أال تسمح لمؤسسشأني

 .(1)، وكذا في القانوف التجاري الفرنسي1243-86ىذا الحظر في األمر رقـ 

مف قانوف المنافسة الجزائري والمقابمة لنص  06وما يمكف استنتاجو مف نص المادة 
يشترط لحظر االتفاقات أف يكوف ىدفيا ي، أنو مف القانوف التجاري الفرنس 420L-1المادة

...تيدف أو يمكن أن »الحاضر أو المستقبمي يمس بالمنافسة الحرة، وىو ما يستشؼ مف عبارة 
 .«تيدف...

 العالقة السببية بين االتفاق واإلخالل بحرية المنافسة: -ج
افسة ومعناه أف يكوف تعتبر العالقة السببية حمقة الوصؿ بيف االتفاؽ و اإلخالؿ بحرية المن

فمتى ثبت وجود عرقمة لحرية التجارة في السوؽ أو ، االتفاؽ ىو السبب المباشر لتقييد المنافسة
االتفاؽ المعاقب أدى ذلؾ إلى المساس ولو بجزء جوىري مف السوؽ فيو دليؿ عمى تحقؽ شرط 

ولوكاف يات فيما بينيـ حتى قد يثير مخاوؼ المتعامميف االقتصادييف عند إبراـ االتفاق وىو ماعميو، 
األمر الذي دفع  بالمشرع في قانوف المنافسة إلى ضرورة إرفاؽ عريضة إخطار ، غرضيا مشروع

لبعض العناصر التي مف شأنيا  بعناصر مقنعة، ال يمكف أف تكوف مجرد تقديـمجمس المنافسة 
ات ونقؿ إلى مجاؿ تطبيؽ في قانوف العقوبوقوع ممارسات غير نزيية، وىذا المبدأ تقميدي  احتماؿ

 .(2)قانوف المنافسة رغـ أف ىذا القانوف ليس لو طابعا جنائيا

 المحظورة: االتفاقياتأشكال  -2
مف قانوف  06ىو مف الصعوبة بما كاف وبالرجوع إلى المادة  االتفاقاتإف اإللماـ بكؿ أنواع 

إلخالؿ بيا في نفس السوؽ أو في تيدؼ إلى تقييد المنافسة أو ا االتفاقياتنجده قد منع  المنافسة
                                                           

(1) l’article L 420-01 dispose:«Sont prohibées même par l 'intermédiaire direct ou indirect 

d’une   société du groupe implantée hors de France lorsqu’elles  ont pour objet on peuvent 

avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un 

marché ; les actions concertées, les conventions, les ententes expresses ou tacites ou de 

fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; les actions concertées, les conventions, les 

ententes expresses au tacites ou coalitions lorsqu'elles tendent à :..». 

، دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي، المرجع السابؽ: افية لممنافسة في القانوف الجزائري( كتو محمد الشريؼ، الممارسات المن2)
 .364ص 
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جوىري منو دوف غيرىا، وىو ما يعني أف االتفاقيات تكوف صحيحة وقانونية إذا كاف اليدؼ جزء 
 وفيما، Bonnes ententes منيا تحسيف اإلنتاج أو خفض األسعار أو تحقيؽ والفعالية االقتصادية

 قسميف كبيريف ىما االتفاقيات والتي تقسـ إلى االتفاقياتيمي سوؼ نحاوؿ التعرض إلى أىـ 
 .غير المنظمة واالتفاقيات المنظمة

واالتفاقيات  les ententes organiquesةالعضوي االتفاقياتنتعرض ىنا لفكرة  المنظمة: االتفاقيات-أ
 .les conventionsالتعاقدية 

 االتفاقيات العضوية: -
خصية المعنوية مثؿ قياـ المحظور ىذه الحالة شكؿ تجمع يتمتع  بالش االتفاؽيتجسد 

، (Centre de vente)مؤسسات بإنشاء شركة تجارية تتمركز فييا الطمبات، تؤدي مياـ مركز البيع 

في ىذا التجمع، أو في العضوة  وبيذه الصفة تكوف ىذه الشركة عبارة عف مفوض عف المؤسسات
في  االتفاقياتسد ىذه أو أف تتج ،(1)شكؿ تجمع لممصالح المشتركة يسعى لتحقيؽ مصالح أعضاءه

 .(2)األكثر وقوعا االحتماؿشكؿ جمعية أو نقابة أو منظمة مينية وىذا ىو 

ترتكز عمى وسائؿ قانونية ذات طبيعة عضوية كالشركات،  االتفاقياتإف معظـ ىذه 
والتعاونيات والنقابات أو التجمعات المينية ومراكز البيع والشراء والجمعيات...الخ، فكؿ ىذه 

المحظورة ميما كاف شكميا القانوني أو موضوعيا أو  باالتفاقياتات معنية بالحظر الخاص التجمع
 .(3)مف قانوف المنافسة الجزائري  06نظاميا األساسي فيي معنية بأحكاـ المادة 

 االتفاقيات التعاقدية: -
دي ذلؾ إلى تنتج االتفاقيات التعاقدية عف التصرفات القانونية المولدة لاللتزامات، دوف أف يؤ 

فقد تتجسد في عقد مكتوب أو شفيي،  االتفاقياتوال ييـ شكؿ ىذه  ،(4)إنشاء شخص معنوي
                                                           

 .53( جالؿ مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص 1)
 .53( المرجع نفسو، ص 2)
 دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي، المرجع السابؽ،: الجزائري ( كتو محمد الشريؼ، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف3)

 .108ص
 .109( المرجع نفسو، ص 4)
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مف قانوف المنافسة  06صريحة أو ضمنية، فيي تخضع كميا لمحظر المنصوص عميو في المادة 
 التعاقدية شكميف ىما: االتفاقياتوتتخذ  ،(1)إذا أدت إلى تقييد المنافسة

العقود الصريحة أو الضمنية  ويقصد بيا تمؾ:  les ententes horizontauxقيةاألف االتفاقيات *
مثؿ التي تبـر بيف األعواف االقتصادييف الديف ينشطوف عمى مستوى واحد مف المسار االقتصادي 

االتفاؽ بيف أربع مصنعيف  نذكروعمى سبيؿ المثاؿ  ،(2)بائعي الجممة أو المنتجيف أو بائعي التجزئة
، (Unilever, Protect&Gamble , Henkel, et Colgate Palmolive) وىـ lessivesغسيؿ لمواد ال

عمى حيث قامت ىده الشركات األربعة بالتنسيؽ حوؿ استراتيجياتيا التجارية باالتفاؽ المشترؾ 
 .(3)2004و  1997لؾ مابيف سنة ذ، و les promotionsأسعار البيع وتنمية المبيعات 

العمودي أنو عقد ما  االتفاؽيرى بعض الفقو أف  :les ententes verticaux ديةاإلتفاقيات العمو  *
يتعمؽ بعممية التوزيع، وليس مف ، Un Contrat  entre non Concurrentsبيف غير متنافسيف 

Au sens Civilisteالضروري أف يكوف أطرافو قد أبرموا عقدا بمعناه المدني 
ومثاؿ ذلؾ اتفاؽ  ،(4)

)حركة  ة عميا مع الموزعيف المتواجديف في مرتبة دنيا عمى شروط عقدية مقيدة،منتج في مرتب
ط عمى الموزع ال السمع مف المنتج إلى الصانع إلى الموزع حتى تصؿ المستيمؾ(، فتفرض شرو 

 .(5)ىا مف ربحو ويمس بحرية تحديد األسعار في السوؽ ومبدأ العرض والطمبلو بتحديد تسمح

 منظمة:غير ال االتفاقيات -ب
المحظورة غير صريحة، كما  يمكف أف تكوف غير  شكمية بمعنى  االتفاقياتيمكف أف تكوف 

أنيا ال تكتسي أي شكؿ منظـ ممموسا واقعيا أو قانونيا، وينبغي في ىذا المقاـ أف نميز بيف 
افسة المنمف أجؿ تقييد  ،Concertés Actions بيف المتنافسيفاألعماؿ المدبرة أو التواطئ الضمني 

                                                           

 .59( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص 1)
، ص 2152، بف وطاس إيماف، مسؤولية العوف االقتصادي في ضوء التشريع الجزائري والفرنسي، دار ىومة، الجزائر (2)

511. 
(3) ZOUAIMIA Rachid, « le régime des ententes en droit Algérien de la concurrence », 

RARJ, N
0
11, université Abderrahmane mira, Bejaia, 2012, pp06-41. 

(4) MALOURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, ARMAND COLIN, 2
éme

 édition, 

Paris. 2003, p 154. 

 .73، ص 2012( شرواط حسيف، شرح قانوف المنافسة، دار اليدى، عيف مميمة، الجزائر، 5)
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دوف وجود اتفاؽ صريح فيما بينيـ، وبيف تماثؿ السموكات كإتباع المؤسسات المتنافسة لسموؾ 
 المؤسسات األخرى.

يقصد باألعماؿ المدبرة تفاىـ ضمني حوؿ تحديد األسعار أو حجـ اإلنتاج فيو  األعمال المدبرة: -
صادية عمى فعؿ يؤدي إلى تقييد بمثابة التقاء أو توافؽ تفكير المنظمات المينية والمؤسسات االقت

 .(1)بينيا دوف وجود اتفاؽ صريح عمى ذلؾ

ال يتـ التركيز فيو عمى  تشير إلى سموؾ معيف لمفاعميف، حيث -عمؿ مدبر–إف كممة 
تظير إذف إرادة اإلرادة، في حيف وبما أف العمؿ يجب أف يكوف مدبرا فإف فكرة االتفاؽ ليست بعيدة 

وليس مف الضروري ، (2)خالؿ عمؿ مشترؾ تقـو بو مؤسستيف أو أكثر مف االتفاؽالمساىميف في 
المنصوص عميو في المادة  أف يكوف العمؿ المدبر مكتوبا حتى يتحقؽ ويدخؿ في إطار الحظر

1-420L  مف قانوف المنافسة الجزائري، عمى أساس أف وجوده يثبت بعدة  06والتي تقابؿ المادة
إلى األطراؼ األخرى، والتي تظير  االتفاؽيبعثيا أحد أطراؼ وسائؿ ومثاؿ ذلؾ المراسمة التي 

 .(3)التفاوض وتصؼ مضموف االتفاؽ حالة

 تماثل السموكات: -
يعتبر تماثؿ السموكات اتفاقات محظورا، ونكوف بصدد ىذه الحالة عندما تتخذ مجموعة مف 

بع شركات متنافسة لسمعة المؤسسات نفس اإلستراتيجية، فعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف يوجد بالسوؽ أر 
ما فإف كؿ شركة مف الشركات األربعة ستراقب قرارات التسعير التي تصدرىا باقي الشركات، فإذا 
قررت إحدى ىذه الشركات تخفيض السعر لمفوز بنصيب أكبر في السوؽ فإف باقي الشركات قد 

وبالتالي قد  مف السوؽ،تفضؿ أف تحذو حذوىا في ىذه السياسة وتضطر بعضيا إلى الخروج 
وعميو فإف تماثؿ السموكات ىو ذلؾ التفاعؿ الضمني بيف المؤسسات  ،(4)ترغب في أعماؿ انتقامية

                                                           

 دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي، المرجع السابؽ، :( كتو محمد الشريؼ، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري1)
 .113ص

 .66-65تجارية، المرجع السابؽ، ص ( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات ال2)
 (2) CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p01 

 .64( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص 4)
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المتنافسة حوؿ تحديد حجـ اإلنتاج أو تثبيت األسعار، دوف وجود اتفاؽ بينيـ، بؿ يكفي تصرؼ 
، مما يوحد مثؿ ما قاـ بواقتصاديوف، سيقوموف بكؿ عوف وىو متأكد أف ىناؾ عوف أو أعواف 

ر حظوحتى ي، (1)توازنا مقصودا في النشاط رغـ أنو ناتج عف قرارات فردية مف كؿ عوف عمى حدى
 بد مف:ات ال تماثؿ السموك

وجود تشابو كبير بيف الممارسات المتحدة، وأف تكوف قد اتخذت في نفس التاريخ أو في تواريخ * 
 ضمنية.

يف اإليرادات، ولو بصورة ضمنية بيف المؤسسات أف يكوف تماثؿ السموكات ناتجا عف اتفاؽ ب *
 .(2)وذلؾ بيدؼ القضاء عمى المنافسة أو تقييدىا

 اآلثار الناتجة عن اإلتفاقيات المحظورة: -3
 االتفاقياتمف القانوف المنافسة عمى جممة مف اآلثار التي تنجـ عف  06نصت المادة 

ؿ في نص المادة السالفة الذكر، وذلؾ بذكره المحظورة وقد ذكرىا المشرع الجزائري عمى سبيؿ المثا
اآلثار أف المشرعيف الجزائري والفرنسي قد توافقا في ذكر بعض  المالحظو  ، ''السيما'لعبارة 

االتفاقيات المحظورة، وىي الحد مف الدخوؿ في السوؽ أو في ممارسة النشاطات الناجمة عف 
األسعار أو  الرتفاعالتشجيع المصطنع التجارية، عرقمة تحديد األسعار حسب قواعد السوؽ ب

أو التطور التكنولوجي،  االستثماراتأو منافذ التسويؽ أو  ، تقميص أو مراقبة اإلنتاجالنخفاضيا
في حيف نالحظ بأف المشرع الجزائري قد أضاؼ آثارا أخرى ، (3)اقتساـ األسواؽ أو مصادر التمويف

لنفس الخدمات اتجاه الشركاء لقبوليـ تطبيؽ شروط غير متكافئة ، وىي 06في نص المادة 
طبيعتيا أو حسب األعراؼ خدمات إضافية ليس ليا صمة بموضوع ىذه العقود سواء بحكـ 

 وأخيرا السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب ىذه الممارسات المقيدة.التجارية، 

 
                                                           

 .107( بف وطاس إيماف، المرجع السابؽ، ص1)
لفرنسي، المرجع السابؽ، راسة مقارنة بالقانوف اكتو محمد الشريؼ، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري: د (2)

 .114ص 
(3) Voir l’article L 420-1 du code de Commerce français, Op.cit. 
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 رية فييا:الحد من الدخول في السوق أو تقميص الممارسة الشرعية لمنشاطات التجا -أ
ويقصد بو قياـ األعواف االقتصادييف بوضع حواجز لمدخوؿ إلى السوؽ، أو االتفاؽ عمى 
عقود إمتيازية لمتمويؿ الطويؿ المدى، بيف المقاوالت، أو اتفاؽ مجموعة مف األعواف االقتصادية 

 .(1)عمى وضع قواعد خاصة فيما بينيـ تحدد مقاطعة مقاولة غير منتمية إلى االتفاقية مثال

، والمتعمؽ بالممارسات المرتكبة في قطاع 2012، الصادر سنة D-12-37 ففي قرارىا  رقـ
قامت سمطة المنافسة بمعاقبة جمعية  ،les extincteursإنتاج وتجارة وتجييز وصيانة المطافئ 

لقياميا باتفاؽ محظور، ىدفت مف ورائو إقصاء أو تحديد دخوؿ بعض المؤسسات إلى السوؽ 
 .(2)لتجييز وصيانة المطافئ المحمولةالفرنسية 

 تقميص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني: -ب
عمى إنتاج قدر معيف أو كمية  -عمى سبيؿ المثاؿ–ويقصد بو اتفاؽ أعواف اقتصادييف 

ذي ال يجب عمى معينة مف اإلنتاج، ويقوموف في نفس الوقت بتحديد جزافي لحجـ اإلنتاج، ال
أف يتجاوزه ويرفقونو بعقوبات وتعويضات يستفيد منيا العوف الذي تضرر مف جراء  االتفاؽأعضاء 

المنافسة وتجميدىا  االستثمارات أف تقيد بعض االتفاقياتمكف ليذه ، كما ي(3)انخفاض رقـ أعمالو
عرقمة التطور التقني إلى  االتفاقياتكما تيدؼ ىذه  ،(4)بعض المصانعمف أجؿ التوصؿ إلى غمؽ 

 أو انخفاض في األسعار. االستيالؾتؤدي إلى انخفاض في   خاصة إذا كانت التقنيات الحديثة

 اقتسام األسواق أو مصادر التموين: -ج
مؤسسة عضو في يعني اقتساـ األسواؽ أو مصادر التمويف، اقتساـ الزبائف، بحيث تقـو كؿ 

فكؿ عضو يتمسؾ بزبائنو دوف التطمع إلى زبائف عمى حصة مف السوؽ،  باالستئثار االتفاؽ

                                                           

( جالؿ مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانوف الوضعي، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع قانوف األعماؿ، 1)
 .78، ص 2002، وجامعة مولود معمري، تيزي وز 

(2) Autorité de la concurrence, Rapport annuel pour 2012, CORLET IMPRIMEUR, Paris, 

2013, p195.  

(3) BLAISE Bernard- jean, Op.cit,p 409.  

(4) Ibid, p 409. 
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أعواف ، وأحسف مثاؿ عمى ذلؾ اتفاقيات اقتساـ الزبائف أو االتفاقيات التي يقـو بيا (1)العضو اآلخر
اقتصاديوف يرغبوف في المشاركة في المناقصات، خاصة في مياديف البناء واألشغاؿ العمومية، 

، حيث تعمد المؤسسات عمى تعييف الفائز المستقبمي (2)وذلؾ بالتيرب مف قواعد المنافسة الحرة
ناقصة أو تتضمف شروط غير  عروض كتقديـ بالصفقة مف خالؿ اعتماد عدة ميكانيزمات

 .(3)مقبولة
مف الممارسات التشاورية بيف المؤسسات المتنافسة اليدؼ منيا رفع األسعار ويعتبر الكارتؿ 

األسواؽ أو الزبائف، مف أجؿ الحفاظ عمى حصص أو منع انخفاضيا، وذلؾ مف خالؿ اقتساـ 
، وفي نفس (4)السوؽ في مستوى معيف ما بيف أعضاء الكارتؿ أو منع دخوؿ مؤسسة تجارية قوية

ألماف وفرنسييف، لقياميـ  des meuniersأصحاب مطاحفالسياؽ قامت سمطة المنافسة بمعاقبة 
ياس مف جية إلى أخرى عبر الحدود الفرينة في أك لسنوات عديدة بعقد اتفاؽ تحديد تصدير

 .(5)طف سنويا 15000الفرنسية األلمانية عمى أساس حصة تصدير مقابمة حجميا 

 عرقمة تحديد األسعار:  -د
تتـ عرقمة تحديد األسعار عف طريؽ البيع بأقؿ مف سعر التكمفة، بغرض إفراج المنافسيف مف 

عادة احتكاروجذب عمالئيـ، ومف ثـ السوؽ  رفع األسعار، كما يتـ عرقمة تحديد األسعار  السمعة وا 
ذا عف طريؽ رفع التكمفة عمى المنافسيف ألف التكمفة إذا ارتفعت تؤدي بالمتعامؿ إلى رفع  السعر، وا 

 .(6)ركاف السعر أعمى مف بقية المتعامميف، فإف العمالء سوؽ يحجموف عف التعامؿ مع ىذا التاج

                                                           

 .133السابؽ، ص كتو محمد الشريؼ، الممارسات المنافية لممنافسة: دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي، المرجع ( 1)
(2) BLAISE Bernard- jean, Op.cit, p 409. 

(3) TALLINEAU Jacques, « la preuve de la collusion dans les marchés publics au sein de 

l’union européenne », actes de la journée d’étude organisée par le conseil de la 

concurrence, BOC, n
o
09, pp 16-20. 

(4) CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p38-39. 

(5) Autorité de la concurrence, Décision 12-D-09, Rapport annuel pour 2012, Op.cit, p196. 

عبد اهلل إبراىيـ بف حمد التويجري، تجريـ المنافسة التجارية غير المشروعة، بحث مقدـ استكماال لمتطمبات الحصوؿ  (6)
، جستير في قسـ العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي اإلسالمي، كمية الدراسات العميا، الرياضعمى درجة الما

 .77-76، ص 2007
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بمعاقبة D-23-38فسة الفرنسية في قراراىا رقـ وعمى ىذا األساس فقد قامت سمطة المنا
 Réseau France، وشركةFNAC ، وىـ شركةdistributeurs de billeterrieثالث موزعيف لمتذاكر 

Billet وشركة ،Ticktnet سعار ، بتثبيت األ2008وديسمبر  2004، التفاقيـ ما بيف فيفري
 .(1)اإلقميـ الوطني الفرنسيالخاصة بمنظمي العروض الموسيقية والمعروضة في كافة 

 السماح بمنح صفقة لفائدة أصحاب الممارسات المقيدة لممنافسة: -ه
في قانوف الصفقات العمومية ىي عقود مكتوبة، تبـر وفؽ الشروط المنصوص عمييا 

مع متعامميف اقتصادييف لتمبية حاجات المصمحة  الصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العمومي
الصفقات  وقد أخضع المشرع ،(2)الدراساتالمواـز والخدمات و و األشغاؿ  مجاؿ المتعاقدة في

 العمومية ألحكاـ قانوف المنافسة نظرا لما قد تنطوي عميو مف تفاىمات حوؿ العروض أو تسريب
 .قصد تمكينو مف الصفقةمعمومات إمتيازية لصالح متعامؿ 

إال إف ، (3)تامة و عدـ وجود أدلةه االتفاقيات نظرا لسريتيا الذرغـ صعوبة اكتشاؼ ىو 
الصفقات  إقامة الدليؿ في مجاؿ استطاعمجمس المنافسة الفرنسي )سمطة المنافسة حاليا( 

العمومية،  حوؿ وجود اتفاقيات مقيدة لممنافسة بيف المؤسسات سواء تعمؽ األمر بوجود اتفاؽ 
أو نتائج المناقصة، واألمثمة  تعاوف حوؿ العروض أو تعمؽ األمر وبتبادؿ المعمومات  حوؿ تاريخ

 D-14-21عديدة عف القرارات الصادرة عف المجمس في ىذا الشأف ونخص بالذكر القرار رقـ
 Port autonomeوالمتعمؽ بالممارسات المؤكدة في المناقصة المعمنة مف طرؼ ميناء مرسيميا 

Marseille
(4). 

الشأف أفضت إلى إرساء مبدأ ىاـ  اذكما كاف لمجمس المنافسة الفرنسي تدخالت كثيرة في ى 
 بشكؿ شكؿ ذمقتضاه أنو يعد ضارا بقواعد المنافسة الحرة أي اتفاؽ في موضوع المناقصات يأخ

                                                           

(1) Autorité de la concurrence française, Rapport annuel pour 2012, Op.cit, p 190. 

يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية  ،2015سبتمبر 16مؤرخ في  247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  02( المادة 2)
 .2015سبتمبر 20، مؤرخ في 50وتفويضات المرفؽ العمومي، ج ر عدد 

(3) L.H, « Conclusions en matière de marchés publics »,  journal de le liberté, le 17/12/2015. 

(4) Pour plus informations voir le rapport annuel de l’autorité de la concurrence pour 2013, 

Corlet imprimeur, Paris, 2014, p128.   
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أو تبادؿ المعمومات بيف المشروعات، فيما يتعمؽ بوجود منافسيف ، (1)التنسيؽ بيف العروض
كاف ة، متى مسعار المقدوبأسمائيـ وحجـ مشروعاتيـ ومدى مصمحتيـ في الصفقة المعنية واأل

 .(2)دلؾ االتفاؽ قبؿ التاريخ المحدد لمعرفة نتيجة البث في الصفقة 
تنافسي في جو إف المشرع الجزائري وبحظره لالتفاقيات المقيدة لممنافسة يكوف قد حاوؿ خمؽ 

وفؽ قاعدة العرض والطمب، إال أف المشرعيف األسعار  السوؽ يضمف حرية الدخوؿ إليو، وتحديد
 االتفاقاتلجزائري والفرنسي قد وضعا استثناءا عمى مبدأ الحظر وىو الترخيص لبعض ا

والممارسات التي أف يثبت أصحابيا أنيا تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساىـ في تحسيف 
التنافسية في وضعيتيا  التشغيؿ أو مف شأنيا السماح لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز

 .(3)والممارسات الناتجة عف تطبيؽ نص تشريعي أو نص تنظيمي مح لالتفاقاتالسوؽ، كما يس

 التعسف الناتج عن الييمنة عمى السوق: ثانيا:
في بعض األسواؽ مؤسسات تتمتع بقوة سوقية أو ىيمنة عمى السوؽ أكبر مف  توجد

أي دوف توجد في بعض الحاالت مؤسسة وحيدة تحتكر السوؽ  المؤسسات األخرى المنافسة، كما
المؤسسات ذات الحجـ الكبير قوتيا االقتصادية، وجود منافسيف ليا، وفي كمتا الحالتيف قد تستغؿ 

تؤدي إلى اإلخالؿ بقواعد المنافسة الحرة، لذلؾ حظرا المشرع الحالة األولى والذي أطمؽ  حيث
 في استغالؿ وضعية التبعية االقتصادية. تسمية التعسؼ

 L'abus de position dominanteنة عمى السوق التعسف في وضعية الييم -1
الوضعية التي تمكف  عمى أنياوضعية الييمنة  03-03مف األمر رقـ  03عرفت المادة 

الميني مف شأنيا عرقمة قياـ منافسة مؤسسة ما مف الحصوؿ عمى مركز قوة اقتصادية في السوؽ 

                                                           

(1) le représentant du ministère des finances indique que quand des prix d’un produits ou d’un 

service, lors d’une commande publique, sont plus élevés que le prix de référence ou au 

contraire très bas, c’est un indice de collusion, Voir BELKHIRI Farida, «les indices de 

collusion en matière de marchés publics: un phénomène grandissant mais difficile a 

détecter»,  journal d’Horizons, le 17/12/2015. 

، والئحتو التنفيذية 2005لسنة  3ـ أحكاـ القانوف المصري رق ( حسيف الماحي، حماية المنافسة: دراسة مقارف في ضوء2)
 .60، ص 2007المكتبة العصرية، المنصورة، 

 مف القانوف التجاري الفرنسي. 420L-4لنص المادة ، والمقابمة 03-03األمر رقـ مف  09المادة ( 3)
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معتبر إزاء منافسييا، أو زبائنيا أو إمكانية القياـ بتصرفات منفردة إلى حد  فعمية فيو وتعطييا
 .(1)مف اجتياد القضاء األوروبي ، وىو تعريؼممونييا

وقد منع المشرع الجزائري التعسؼ في وضعية الييمنة عمى السوؽ ألوؿ مرة في قانوف 
 كما منعيا بموجب األمر رقـ، (3)1995، وقانوف المنافسة الصادر في (2)1989األسعار سنة 

يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية  » منو والتي تنص: 07حكاـ المادة ، بموجب أ03-03
 ىيمنة عمى السوق أو احتكار ليا أو عمى جزء منيا قصد:

 * الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فييا.
 * تقميص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني.

 م األسواق أو مصادر التموين.* اقتسا
 .والنخفاضيااألسعار  الرتفاع* عرقمة تحديد األسعار حسب بالتشجيع المصطنع 

* تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرميم من منافع 
 المنافسة.

بموضوع ىذه العقود * إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبوليم خدمات إضافية ليس ليا صمة 
 .»  سواء بحكم طبيعتيا أو حسب األعراف التجارية

 شروط تحقق وضعية الييمنة عمى السوق: -أ
مف خالؿ تحميؿ المادة السالفة نالحظ أف الشروط الواجب توافر لقياـ حالة التعسؼ في 

ثـ ، (4)كاروضعية الييمنة عمى السوؽ ىي حيازة المؤسسة المعنية عمى وضعية الييمنة أو االحت

                                                           

قانوف الفرنسي، أطروحة لنيؿ شيادة قوسـ غالية، التعسؼ في وضعية الييمنة في القانوف الجزائري عمى ضوء ال (1)
، تخصص القانوف، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   .23، ص 2016ماي  31الدكتوراه في العمـو

 ، )ممغى(.، المرجع السابؽ12-89األمر رقـ  مف 27( المادة 2)
 )ممغى(. ،، المرجع السابؽ06-95مف األمر رقـ  07( المادة 3)

(4) Attitre exemple  on signalera l’affaire France- Loisirs, premier club français de vente de 

livres par correspondance (78% des ventes  sur le marché), Cette société a cherché à 

éliminer toute forme de concurrence par les clauses d’exclusivités, voir WILFRID Jean 

Didier, droit pénale des affaires, DALLOZ, Paris, 2000, p412. 
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وأخيرا البد أف  ،والمذكورة سابقا البد أف يصدر عف المؤسسة المييمنة عمى السوؽ ممارسة أو أكثر
 .فسة أو عرقمتيا في السوؽ المعنيةتؤدي ىذه الممارسات إلى تقييد المنا

أو الخدمة التي تقدميا ، (1)إف تحديد سوؽ السمعة الشرط األول: وجود وضعية الييمنة: -
بوضعية الييمنة ىي خطوة جوىرية في البحث عف مدى حيازة ىذه المؤسسة  المعنية المؤسسة

عمى حصة ىامة فيو، والتي تممؾ  بموجبيا القدرة عمى التأثير السمبي عمى المنافسة، ويتـ تحديد 
 .(2)لمسوؽو الجغرافي السمعي  السوؽ بناءا عمى البعد

مف  ر سمع أو خدمات مشابية بدرجة كافيةويقصد بالبعد السمعي والخدماتي لمسوؽ مدى تواف
عدمو، فإذا كانت ىناؾ سمع أو خدمات بديمة يمجأ إلييا المستيمكوف إذا ما ارتفعت األسعار مثال  

وعميو فإف ،(3)واالحتكارسوؽ مناسبة لمييمنة سسة المييمنة فإننا لف نكوف بصدد لدى المؤ 
مما ،(4)وىرية قابمة لتمبية طمبات المشتريفوالتي تحمؿ نفس المواصفات الج المشابيةالمنتوجات 

 يعني انتفاء وضعية الييمنة.

اإلنتاج أو فرض  أما البعد الجغرافي لمسوؽ فيقصد بو مدى إمكانية مؤسسة ما في تقميص
سريعة مف طرؼ المستيمكيف في تبديؿ اختيارىـ رغبة  األسعار في نطاؽ جغرافي معيف، وال يقابميا

 لمؤسسات األخرى الواقعة خارج ىذا الحيز المكاني وال قدرة المؤسساتنحو العرض المقدـ مف ا
سموؾ المؤسسة  لرغبات المستيمكيف بسبب االستجابةالموجودة خارج ىذا النطاؽ  مف السوؽ 

 .(5)ذي الصبغة االحتكارية األولى

                                                           

( مصطمح السوؽ يعبر عف المكاف الذي يمتقي فيو األشخاص الديف يرغبوف في إبراـ معامالت تجارية فيما بينيـ، 1)
 ,DIDIER Paul, DIDIER Philippe, Droit commercial, tome1, ECONOMICA, Parisالحظ:

(sd), p500. 
بالقانوف الفرنسي، المرجع السابؽ،  ةي القانوف الجزائري: دراسة مقارنريؼ، الممارسات المنافية لممنافسة فكتو محمد الش (2)

 .161ص 
.46كتو محمد الشريؼ، قانوف المنافسة و الممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص  (3) 

(4)  CONDOMINES Aurélien, Op.cit,  p 122. 

 دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي، المرجع السابؽ، :ت المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري( كتو محمد الشريؼ، الممارسا5)
 .163ص
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وحتى يكوف  بمقدور مجمس المنافسة الوقوؼ عمى مدى توفر وضعية الييمنة مف عدميا، 
تحديد الرقعة الجغرافية ليذه السوؽ، خاصة وأف ىذه األخيرة تتسع وتضيؽ تبعا لنوع النشاط  وجب

، فكمما كاف النشاط واسع المدى كانت السوؽ أوسع، فقد نكوف الذي تقـو بو المؤسسة االقتصادي
د أماـ سوؽ وطنية أو محمية، وقد نكوف أماـ سوؽ عالمية إذا كاف المنتوج مستوردا أي كنا  بصد

وبالتالي فإف تعييف حدود ،(1)مؤسسة توزع منتجاتيا أو تعرض خدماتيا عبر دوؿ وأقاليـ مختمفة
السوؽ لو أىمية بالغة بالنظر إلى تأثيره المباشر عمى تحديد اكتماؿ موقع الييمنة مف عدمو، وذلؾ 

 .(2)ربالرجوع إلى محؿ  المنافسة التي قيدت بفعؿ وضعية الييمنة المفروضة عمى ىذا األخي

وقد حدد المشرع الجزائري المقاييس التي تحدد وضعية الييمنة عوف اقتصادي عمى سوؽ 
والذي تـ إلغاء  314-2000لمسمع والخدمات أو عمى جزء منيا بموجب المرسـو التنفيذي رقـ 

 أحكامو كاآلتي:
مف كؿ عوف مقارنة إلى الحصة التي يجوزىا  حصة السوؽ التي يحوزىا العوف االقتصادي -

 األعواف االقتصادييف اآلخريف الموجوديف في نفس السوؽ.
 االمتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العوف االقتصادي المعني. -
 .(3)العالقات المالية أو التعاقدية أو الفعمية التي تربط العوف االقتصادي المعني -

عاينت مواصالت السمكية والالسمكية وكمثاؿ عف وضعية الييمنة، فإف سمطة ضبط البريد وال
سوؽ خدمات الياتؼ النقاؿ، في  télécom Orascomوضعية  ىيمنة المتعامؿ أوراسكـو تيمكـو

وبالعودة إلى الممارسات الدولية في مجاؿ  اعتبار المتعامميف في وضعية قوة في سوؽ 
ت المعتمدة عمى المستوى تبني معايير تحديد قوة المتعامميف في سوؽ المواصال وبعد ،المواصالت

الدولي، باشرت سمطة ضبط البريد والمواصالت بتحميؿ السوؽ المرجعي عمى أساس معيار 

                                                           

 .214، ص 2013( تيورسي محمد، الضوابط القانونية لمحرية التنافسية في الجزائر، دار ىومة، الجزائر، 1)
 .215ص  المرجع نفسو، (2)
، يحدد المقاييس التي تبيف أف العوف 2000أكتوبر  14، مؤرخ في 314-2000مف المرسـو التنفيذي رقـ  02( المادة 3)

، مؤرخ 61االقتصادي في وضعية ىيمنة، وكذلؾ مقاييس األعماؿ الموصوفة بالتعسؼ في وضعية الييمنة، ج رعدد 
 )ممغى(. ،2000أكتوبر  18في 
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، وعمى ىذا األساس Orascom Télécomمف أجؿ تحديد  قوة المتعامؿ  critère quantitatifكمي
 عمى عنصريف: باالعتمادفقد قامت بحساب حصة المتعامؿ في السوؽ 

 .la part de chiffre d'affairesماؿ قـ األعر  حصة -
 .le nombre d’abonnésعدد المشتركيف  -

مف عدد المشتركيف  %50واتضح أف ىذا المتعامؿ يجوز حصة في سوؽ المواصالت قدرىا 
يعتبر في وضعية ىيمنة عمى سوؽ خدمات  OTAوعمى ىذا قررت سمطة الضبط أف المتعامؿ

GSMالياتؼ النقاؿ مف نوع 
(1). 

 المييمنة ط الثاني: صدور ممارسة أو أكثر عن المؤسسةالشر -
عمى وجود ممارسة مف الممارسات المذكورة في  لكي يتحقؽ التعسؼ يجب إقامة الدليؿ

مف التقنييف التجاري الفرنسي،  420L-2مف قانوف المنافسة والمقابمة ألحكاـ المادة  07المادة 
مف قانوف المنافسة الجزائري أنيا عمى  07دة والمالحظ عمى ىذه الممارسات المذكورة في الما
، ما قد يجعؿ بعض الممارسات التي لـ ''قصد''سبيؿ الحصر بدليؿ استعماؿ المشرع لمصطمح 

تخرج عف دائرة الحظر وىو أمر سمبي بالنسبة لممشرع الجزائري، ومف جية  07تذكر في المادة 
مف قانوف المنافسة  06أحكاـ المادة  أخرى نالحظ بأف ىذه الممارسات ىي نفسيا المذكورة في

 .(2)الجزائري والمتعمقة باالتفاقيات المحظورة

أما بالنسبة لممشرع الفرنسي فإنو ذكر الممارسات التي تمثؿ وضعية الييمنة عمى سبيؿ 
مف القانوف التجاري الفرنسي، كما  420L-2في المادة ''notamment''المثاؿ بدليؿ ورود عبارة 

والتي تتمثؿ  420L-1المذكورة في ىذه المادة تختمؼ عما ىي مذكورة في المادة أف الممارسات
قطع العالقة التجارية لمجرد رفض المتعامؿ الخضوع ، والبيع المتالـز أو التمييزيو، رفض البيع في

 لشروط تجارية غير مبررة.

 

                                                           

(1) ZOUAIMIA Rachid, Droit de régulation économique, Op.cit, p 95. 

(2) Ibid, p 90. 
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 في السوق: لممنافسة الشرط الثالث: عرقمة التعسف في وضعية الييمنة-
مف التقنييف  420L-2مف قانوف المنافسة الجزائري، والمادة  07ودة إلى أحكاـ المادتيف بالع

التجاري الفرنسي، يتضح أف كال القانونييف ينصاف عمى أف يكوف مف شأف ممارسة التعسؼ أو 
األثر المترتب عميو، منع أو تقييد أو تعطيؿ المنافسة، إذا ال يشترط أف يقع التقييد أو المنع أو 

بؿ البد مف معاقبة الممارسة االحتكارية التي تشكؿ إساءة الستغالؿ وضعية  ،لتعطيؿ بالفعؿا
أنو ال  يرى القضاء األوروبي ، كمافي السوؽ الييمنة حتى ولو لـ يكف ليا أي أثر عمى المنافسة

نعيا ينبغي أف ننتظر حتى يترتب عمى الممارسة االحتكارية آثارا  تؤدي إلى تقييد المنافسة أو م
 .(1)لمعاقبتيا، ولكف يجب أف يكوف  موضوع الممارسة مف شأنو إحداث ىذا التقييد أو المنع

، (2)وبمفيـو المخالفة فإنو يتـ استبعاد الممارسات التي ليس ليا غرض أو أثر مناؼ لممنافسة
تساىـ  أيضا الممارسات التعسفية التي مف شأنيا تحقيؽ التقدـ التقني واالقتصادي أوكما تستبعد 

لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتيا التنافسية  في تحسيف الشغؿ، أو مف شأنيا السماح
 .(3)في السوؽ

 صور التعسف في وضعية الييمنة: -ب
مف قانوف المنافسة عمى حاالت التعسؼ الناتج  عف ىيمنة في السوؽ  07نصت المادة 

تقرىا المؤسسة المييمنة أو تمؾ التي تضبط  والتي تتمحور معظميا حوؿ األسعار وشروط التي
االقتصادييف، والتي يكوف مف شأنيا منع أو تقييد حرية المنافسة في عالقاتيا التجارية مع الشركاء 

 .(5)نفسيا في االتفاقيات المحظورة اآلثار السمبية لوضعية الييمنةفإف وعموما ، (4)السوؽ

                                                           

 . 146( جالؿ مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانوف الوضعي، المرجع السابؽ، ص 1)
، الممتقى الوطني حوؿ «التعسؼ في وضعية الييمنة عمى السوؽ  لممارسة مقيدة لممنافسة الحرة»( زردـو صورية، 2)

، 2013ماي  16و 15ج لخضر، باتنة، يومي آليات تفعيؿ مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري جامعة الحا
 .11ص

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  09( المادة 3)
(4) CHAPUT YVES, le droit de la concurrence, PUF, Paris, 1988, p 43. 

(5) Ibid, p43. 
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، والمتعمؽ 2012ديسمبر  18صادر ال D-23-36ويكفي اإلشارة إلى القرار رقـ 
بالممارسات المرتكبة في قطاع نقؿ البضائع بالسكؾ الحديدية، حيث كشفت سمطة المنافسة 

 فيما يمي:وقائعو المتعمقة بالتعسؼ وتتمخص  مجموعة مف الممارسات

، وبالموازاة مع نشاطيا األساسي فإنيا تتدخؿ كمسير لمبنية SNCF: فإف * في المقام األول
تحتية مف أجؿ ضبط القطاع، مف خالؿ جمع االستشارات المخمفة لبعض اآلثار، أو زيارة المواقع ال

اإللكترونية التقنية لممؤسسات الجديدة في قطاع النقؿ بالسكؾ الحديدة، أو جمع المعمومات 
 ىذه المؤسسات ونيتيا التجارية اتجاه منافسييا )خاصة باستراتيجيةالحساسة والسرية المتعمقة 

النقؿ المواجية مف طرؼ منافسييا(، ومف الزبائف التجارييف والمناقصات التي تبرميا ومخططات 
يستعمميا مف أجؿ مصمحتو  SNCFخالؿ المعمومات التي يجمعيا، فاف المتعامؿ التاريخي 

التجارية بالنظر إلى منافسييا، وىدا ما اعتبرتو سمطة المنافسة  واستراتيجيتالتجارية، وتكييؼ 
 .(1)سؼ في وضعية المنافسةتع

فإف سمطة المنافسة عاينت كذلؾ وجود تعسؼ آخر في وضعية الييمنة، : * في المقام الثاني
والمتعمقة بالمساحات المخصصة لمبضائع أي المساحات الخاصة بتعبئة وتفريغ البضائع ما بيف 

عاممة في مجاؿ السكة الحديدية والطريؽ، فيذه المساحات مخصصة بصفة حتمية لممؤسسات ال
السكؾ الحديدية والتي تممؾ سمطة الدخوؿ إلييا مف أجؿ ممارسة نشاطيا، غير أنو في بعض 

سير ىذه ىو مف  يستعمؿ  وي SNCFالمساحات الخاصة بالبضائع فإف المتعامؿ التاريخي 
 SNCFالمؤسسات المنافسة ليذه المساحات، حيث قامت شركة كما يضبط دخوؿ  ،المساحات
الممنوعة في ىذه المساحات، كما قامت بوضع شروط استعماليا وكذا  مة لمتجييزاتبنشر قائ

تحديدىا لمتعريفات المفروضة عمى المؤسسات المنافسة والعاممة في نفس المجاؿ، كما قامت 
 .(2)بمنعيا مف ترويج سمعيا

 

                                                           

(1) Autorité de la concurrence, Rapport annuel  pour  2012, Op.cit, p 208. 
(2) Ibid, p208. 
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 L'abus de dépendance économique:التعسف في وضعية التبعية االقتصادية -2
المشرع الجزائري التبعية عمى أنيا العالقة التي ال يكوف فييا لمؤسسة ما حؿ بديؿ عرؼ 

مقارف إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضيا عمييا مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو 
أما المشرع الفرنسي فقد حظر التعسؼ في وضعية التبعية االقتصادية حيث نصت المادة ، (1)ممونا

2-420L الذي تمارسو مؤسسة أو  عمى أنو يعد محظورا االستغالؿ التعسفيي فقرتيا الثانية ف
زبونة أو ممونة، إذا  ة ػد فييا مؤسسػػػادية التي تتواجػة االقتصػػالة التبعيػػلحمجموعة مف المؤسسات 

نوف مف قا 11وقد نصت المادة  ،(2)كانت ىذه الوضعية قابمة لألضرار بوظيفة أو تركيبة المنافسة
المنافسة الجزائري عمى حظر التعسؼ في استغالؿ  وضعية التبعية ولمؤسسة أخرى بصفتيا زبونا 

اعتبر  06-95أو ممونا إذا كاف ذلؾ يخؿ بقواعد المنافسة، لإلشارة فإنو في ظؿ األمر رقـ 
في  حالة مف حاالت الييمنة أو االحتكار االقتصاديةالمشرع الجزائري التعسؼ في وضعية التبعية 

 03-03الحالة أدرجيا المشرع في ظؿ األمر رقـ  االقتصاديةالسوؽ، غير أنو ومواكبة التطورات 
والذي يتضح مف خالليا  الشروط الواجب توافرىا  11أال وىي المادة ، (3)في مادة مستقمة بذاتيا
عسفي ليذه الت االستغالؿو  االقتصاديةوىيوجود وضعية التبعية  االقتصاديةلقياـ وضعية التبعية 

 الوضعية.

 وجود وضعية التبعية االقتصادية: -أ
نعتمد عمى عدة معايير، غير أنو ليس مف الضروري أف  االقتصاديةإلثبات وضعية التبعية 

تتوافر جميع العناصر، بؿ يكفي أف يتوافر عدد كبير منيا، وىذا عكس وضعية الييمنة التي يمكف 

                                                           

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  03( المادة 1)
(2) L'article L 420-2 alinéa 2 du  code de commerce français dispose «Est en outre  prohibée 

dés lors qu’elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la 

concurrence,  l'exploitation abusive par une en entreprise ou un groupe d'entreprises de 

l'état de dépendance économique dans le quel se trouve à son égard une  entreprise cliente 

ou fournisseur». 
متقى الوطني حوؿ آليات تفعيؿ مبدأ حرية الجزائر''، الم الوسائؿ القانونية لحماية مبدأ حرية المنافسة في"( عثماني عمي، 3)

 .06، ص2013ماي  16و 15المنافسة في التشريع الجزائري، جامعة باتنة، أياـ 
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ف حققت  المؤسسة  وعمى ذلؾ فإف فإنو ،(1)ة عمى السوؽأف تقـو يتوافر معيار واحد وىو السيطر  وا 
% مف رقـ أعماليا مع  مورد واحد فإف ذلؾ ال يعد مؤسسا لحالة التبعية االقتصادية إذا لـ 100

وقد  قسـ الفقو والقضاء ،(2)تتوافر معايير أخرى تساند ذلؾ المعيار وتؤكد قياـ التبعية االقتصادية
 عيو أو عمالئو.معايير تبعية المورد لموز 

 معايير تبعية الموزع لمممون: -
الموزع لممموف في عدة قرارات  حددت سمطة المنافسة الفرنسية معايير إلثبات حالة تبعية

D-23-27والقرار D-23-18منيا القرار رقـ 
غير أنو تـ النص عمى ىذه المعايير ألوؿ مرة  ،(3)

، والمتعمؽ بالممارسات 1989ماي  02مف طرؼ مجمس المنافسة الفرنسي في قراره الصادر 
 Mercedesفرنسا مرسيدس بنزإلى  شركة société Chaptal لمقيدة لممنافسة التي نسبتيا شركة ا

Benz France  حيف قضى القرار بأنو  يتـ تقدير حالة التبعية االقتصادية عمى ضوء أىمية حصة
، حجـ  Notoriété de la marqueوردشيرة العالمة التجارية لممالمورد في رقـ أعماؿ الموزع، 
استحالة حصوؿ الموزع عمى منتجات معادلة وبديمة مف مورديف   نصيب المورد في السوؽ، وأخيرا

 .(4)آخريف

الحصة معتبرة تحدد  تكوف ، ويشترط أنبمنتجات الممون ية رقم أعمال الموزع الذي يحققو أىم* 
وقد قرر مجمس المنافسة الفرنسي )سمطة ، (5)%مف رقـ أعماؿ الموزع25عمى األقؿ بنسبة 

 ''مرسيدس بنز''في الدعوى المقدمة ضد شركة  االقتصاديةبعدـ وجود  حالة التبعية  المنافسة(
ف  كاف يحقؽ كؿ  رقـ أعمالو ''concessionnaire''التجاري  االمتيازنظرا ألف الحاصؿ عمى  ، وا 

                                                           

( كتو محمد الشريؼ، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري: دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي، المرجع السابؽ، 1)
 .187ص

 .164منافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص ( جالؿ مسعد، مدى تأثر ال2)

(3) Autorité de la concurrence, Rapport annuel pour, 2012, Op.cit, p 210. 

(4) ZOUAIMIA Rashid, le droit de la  concurrence, Op.cit, p 106. 

(3) il a été considéréé qu'une entreprise était dépendante des livraisons de sang à usage non 

thérapeutique d'un établissement de transfusion sanguine qui détenait un quasi – monopole 

sur son marché et représentait 90% des approvisionnements du plaignant ; voir 

CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 238. 
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يب  ىذه األخيرة في السوؽ محدود، كما إال أف نص ''مرسيدس بنز''عف طريؽ تسويقو لمنتجات 
يماثؿ شيرة الشركات األخرى، حيث أف الموزع الحاصؿ عمى  ''مرسيدس بنز''أف حجـ شيرة 

، عف ''مرسيدس بنز''التجاري  يمكنو خمؽ  شبكات توزيعية لمنتجات مماثمة لمنتجات  االمتياز
 .(1)لشركاتعبر تمؾ ا االنتقاؿطريؽ شركات أخرى دوف أية صعوبة تذكر في 

وكمثاؿ عمى ىذا المعيار اعتبار مستغمي قاعة سينما في وضعية تبعية اقتصادية اتجاه  
يتواجد في وضعية شبو احتكارية، حيث يعتبر مستغمي ، والذي ''grand public''موزع األفالـ

 .(2)القاعات تابعيف لو مف أجؿ التمويف باألفالـ

ذا إلمواد المسوقة منفردة وال مثيؿ ليا في السوؽ، فأي أف تكوف ا شيرة العالمة التجارية:* 
كاف ميؿ الزبائف إلى الموزع ويتوقؼ عمى توفر تمؾ المادة وبدونيا ال ينجذب إليو  ىؤالء الزبائف 

يمكف استخالص تبعية ىذا  ،(3)في نشاطو إف لـ يعد يتوافر لديو ذلؾ المنتج االستمرارأوال يمكنو 
ص الموزع في بيع ىذه المواد والمنتجات، ويكوف المموف الذي اعتاد الموزع إلى المموف، حيث يخت

عمى التعاقد معو الحائز الوحيد ليا،  فيدفعو  بحكـ ىذه التبعية إلى قبوؿ الشروط التي يممييا 
عميو، ويخضع ليا خوفا مف الخسارة التي تمحقو والربح الذي يفوتو بسبب نقصيا أو انعداميا في 

ذلؾ أيضا نقص منتوج في السوؽ خاصة إذا كاف األمر يتعمؽ بمواد أولية، فقد  محالتو، ومف أمثمة 
يستغؿ المموف  فرصة ندرتيا في السوؽ ووفرتيا لديو يفرض شروطا تثقؿ كاىؿ زبائنو، وال يجد 

 .(4)ىؤالء مفرا مف التعاقد معو وقبوؿ شروطو

، وىو ما يتضح مف L'existence de solution équivalentes غياب منتجات بديمة في السوق* 
مف قانوف المنافسة، ويعتبر الحؿ البديؿ متوافرا إذا وجدت في السوؽ مواد  03/04نص المادة 

                                                           

 .166المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص ( جالؿ مسعد، مدى تأثر 1)
(2)  CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 238. 

، المرجع السابؽ، دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي: ( كتو محمد الشريؼ، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري3)
 .188ص

 .89( بف وطاس إيماف، المرجع السابؽ، ص 4)
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، وعمى ذلؾ (1)رقـ األعماؿس الشيرة أو تدر عمى صاحبيا نفس مشابية لمواد المموف وتممؾ نف
التعاقدية فإنيا تخرج عف فإنو إذا امتمكت مؤسسة ما حال  تقني أو اقتصادي بديؿ في عالقاتيا 

 .االقتصاديةنطاؽ حالة التبعية 

، تعكس حصة السوؽ التي يحوزىا المموف سمطة التسويؽ حصة السوق الخاصة بالممون* 
النسبية وفي نفس الوقت تعطي فكرة عف قوتو االقتصادية، وليس ميما أف يكوف المموف في 

 حصة إلى خضوع الطرؼ اآلخر إليو.وضعية ىيمنة اقتصادية، ولكف الميـ أف تؤدي ىذه ال

وكما قمنا سابقا فإنو ال يكفي توافر معيار واحد فقط مف ىذه المعايير بؿ يشترط توافر عدة 
والمتعمؽ بالممارسات المرتكبة  D-23-18معايير في نفس الوقت )اثنيف فأكثر(، ففي قرارىا رقـ 

عمى  باالعتمادقررت سمطة المنافسة  ،emballage en bois (cagettes)في قطاع التعبئة بالخشب 
 .(2)عدـ وجود وضعية تبعيةىذه المعايير 

 معايير تبعية الممون لمموزع: -
تبعية المموف لمموزع  بؿ أيضاإف التبعية االقتصادية ال تخص فقط تبعية الموزع لممموف، 

معايير وعموما فإف نظرا لقوة الشراء التي يممكيا ىذا األخير )القدرات التي يممكيا في التفاوض(، 
مف في حصة رقـ األعماؿ تبعية المموف لمموزع تتشابو مع معايير تبعية الموزع لممموف، وتتمثؿ 

المموف مع الموزع، أىمية الموزع في مجاؿ تسويؽ المواد المعنية، العوامؿ والمؤدية إلى تركيز بيع 
 .(3)منتجات المموف لدى الموزع، وأخيرا غياب الحؿ البديؿ

عية المموف لموزعيو تتجسد في مراكز الشراء العمالقة التي تقـو بتجميع منتوجات إف تب
المورديف في مراكز كبيرة لمبيع، حيث يتعامؿ معيا أعداد ضخمة مف المستيمكيف مما يجعميا في 

                                                           

بالقانوف الفرنسي، المرجع السابؽ، القانوف الجزائري: دراسة مقارنة( كتو محمد الشريؼ، الممارسات المنافية لممنافسة في 1)
 .190ص 

(1) Autorité de la concurrence, Rapport annuel pour 2012, Op.cit, p211, pour plus 

informations voir la décision n
0
12-D-07 du17 février 2012 relative à des pratiques relevées 

dans le secteur des emballages en bois, in www.autorité concurrence.fr. 

(3) CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 239. 

 

http://www.autorité/
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بال شؾ مف تمؾ األعداد اليائمة مف  االستفادةمركز قوي بالنسبة لمممونيف الذيف يتبعوف بال شؾ 
مكيف الذيف يتعامموف مع ىذه األسواؽ العمالقة وفي ىذه الحالة، تمجأ مراكز الشراء إلى المستي

 .(1)عمى عمالئيا مف المنتجيف -غير عادلة–فرض شروط تعاقدية جائرة 

 االستغالل  التعسفي لوضعية التبعية االقتصادية: -ب
قتصادية بؿ يشترط أف ال يكفي لكي تعد الممارسة المقيدة لممنافسة أف توجد حالة تبعية ا

المسيطر عمى ىذه الحالة بالقياـ بأعماؿ تعسفية تؤدي إلى عرقمة  االقتصادييستغؿ العوف 
ثؿ صور التعسؼ ، وتتممف قانوف المنافسة الجزائري 11المادة  طبقا ألحكاـ المنافسة في السوؽ 

 فيما يأتي:

 Refus de venteرفض البيع: -
يكف لو مبرر وقد يكوف صريحا أو ضمنيا، في شكؿ عدـ الرد ا لـ ذيعد رفض البيع تعسفيا ا 

نظـ المشرع الجزائري ىذه الحالة في كؿ مف قانوف المنافسة السيما المادة ، وقد (2)عمى الزبوف
في  االقتصاديةالسالفة الذكر، وىي رفض البيع الصادر مف عوف اقتصادي مشغؿ لوضعية التبعية 

ـ ىذه الحالة في قانوف الممارسات التجارية وىو رفض البيع مواجية عوف اقتصادي آخر، كما نظ
وما ييمنا ىو الحالة األولى المنصوص ، (3)الصادر في مواجية األعواف االقتصادييف والمستيمكيف

 عمييا في قانوف المنافسة، ولكي تتوافر ىذه الحالة البد مف توافر جممة مف الشروط:

تصادي في موجية عوف اقتصادي تعسؼ في استغالؿ وىو صدور مف قبؿ عوف اق الشرط األول:
وضعية التبعية، ويتمثؿ موضوع الطمب الذي يقدمو العوف االقتصادي إما الرغبة في الحصوؿ 
ما أداء خدمة معينة، وقد يكوف الطمب كتابيا كما في حالة البيع بالمراسمة وقد يكوف  عمى سمعة وا 

قدـ الطمب في إثباتو لمقواعد العامة كشيادة الشيود شفيي وىذا األخير يصعب إثباتو، وىنا يرجع م
 والقرائف ويشترط أف يكوف الطمب عاديا وأال يتجاوز مقدرة العوف في تمبيتو.

                                                           

 .167ص  ( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ،1)
، تخصص  (2) مختور دليمة، تطبيؽ أحكاـ قانوف المنافسة في إطار عقود التوزيع، أطروحة لنيؿ شيادة دكتوراه في العمـو

 .134، ص 2015القانوف، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 ، المرجع السابؽ.02-04 القانوف رقـمف  15( المادة 3)
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صدور الرفض مف طرؼ العوف االقتصادي المستغؿ لوضعية التبعية غير أف  الشرط الثاني:
ة، فالتيديد بالرفض أو التأخر يشترط في الرفض أف يكوف فعميا كرفض بيع السمعة أو أداء الخدم

 في تسميـ السمعة أو إتماـ الخدمة ال يعد رفضا.

لدى العوف االقتصادي المستغؿ لوضعية التبعية، ونعني بتوافر  توافر المنتوج الشرط الثالث:
، فالوجود المادي ىو استطاعة العوف االقتصادي الحصوؿ المنتوج أف يكوف لو وجودا ماديا وقانونيا

فإذا كاف المنتوج موجودا لكنو محؿ طمبية لمتعامؿ آخر وعدـ يولة أو يمكنو إنتاجو، عميو بس
، أما الوجود القانوني فيعني أف المنتوج ليس توفيره بسيولة فيكوف الرفض مبررااستطاعة العوف 

ففي ىذه الحاالت يكوف محؿ حجز أو رىني أو محؿ تنظيـ قانوني مثؿ بيع األدوية فيو منظـ، 
مف قانوف المنافسة ورفض  11ما يميز رفض البيع الذي نصت عميو المادة ، و (1)يع مبررارفض الب

كوف النوع األوؿ مف اختصاص مجمس  02-04مف القانوف رقـ  15البيع الذي نصت عميو المادة 
 .(2)المنافسة أما الثاني فيو مف اختصاص الييئات القضائية

التصرؼ الذي قامت بو المؤسسة ئري قد اعتبر المنافسة الجزاوتجدر اإلشارة إلى أف مجمس 
ليذا المأخذ إال أنو يتجمى مف  اإللكترونية رفضا لمبيع، ورغـ إنكار المؤسسة الوطنية لمصناعات

بعدـ ىوائية، 700و تمفازا 50بطمب اقتناء الوثائؽ الممحقة بالممؼ، بأنو تـ إشعار شخص تقدـ 
بينما استجيب لشخص آخر لطمباتو مف نفس  ،1996أفريؿ  17جانفي و 6توفرىا وذلؾ يومي 

 .(3)1996أفريؿ  17جانفي و 7المنتجات يومي 

 vente liéeالبيع المتالزم:  -
بتجميع  االقتصاديةالمستغؿ لوضعية التبعية  االقتصاديففي ىذا النوع مف البيوع يقـو العوف 

عمى حدى، وذلؾ عدة سمع مختمفة في حصة واحدة، بحيث يكوف سعرىا أقؿ مف سعر كؿ سمعة 
                                                           

 .92-91( بف وطاس إيماف، المرجع السابؽ، ص 1)
 .92( المرجع نفسو، ص 2)
، يتعمؽ بالممارسات المرتكبة مف طرؼ المؤسسة 1999جواف  23، مؤرخ في 01-ؽ-99( مجمس المنافسة، قرار رقـ 3)

 الوطنية لمصناعات اإللكترونية.
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غرائو بالسعر المنخفض ودفعو لشراء الحصة كاممة حتى ولو كاف غير ميتـ سوى  لجمب العوف وا 
كما تتجسد ىذه البيوع كذلؾ في فرض المؤسسة المييمنة عمى زبائنيا بضاعة  ،(1)سمعة واحدة

 يجب أف:معينة إضافة إلى البضاعة المراد شراؤىا، ولكي يحظر ىذا البيع 
 فرض البيع عوف اقتصادي مستغؿ لوضعية التبعية. يكوف مف -
فرض العوف االقتصادي المستغؿ لوضعية التبعية شروطا خاصة عند البيع، كأف يشترط عمى  -

 .(2)العوف المشتري شراء منتوج آخر أو طمب خدمة مقابؿ بيع المنتوج المطموب

 vente discriminatoireالبيع التمييزي:  -
كل المواطنين سواسية أمام القانون،  ":دستور الجزائري عمى مايميمف ال  32تنص المادة

وال  يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببو إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي 
 .(3)"آخر شخصي أو اجتماعيأو ظرف شرط 

عالف المؤسس الدستوري قد حظر التمييز بيف األفراد شأنو في ذلؾ شأف اإل يالحظ بأف 
، ويدخؿ ضمف ىذا 1945والذي أقرتو الجمعية العامة لألمـ المتحدة سنة العالمي لحقوؽ اإلنساف 

 الحظر الممارسات التمييزية والتي تقـو بيا مؤسسة مستغمة لوضعية التبعية االقتصادية.
ر إف المشرع الجزائري قد حظر البيوع التمييزية التي تتـ بيف األعواف االقتصادييف كما حظ

 أف يمارس ، حيث منع عمى أي عوف اقتصادي(4)مثؿ ىذه البيوع في قانوف الممارسات التجارية
عوف اقتصادي آخر، أو يحصؿ منو عمى أسعار أو آجاؿ دفع أو شروط بيع أو نفوذا عمى أي 

المعامالت التجارية  ضيوتكيفيات بيع أو عمى شراء تمييزي ال يبرره مقابؿ حقيقي يتالءـ مع ما تق
ما قامت بو الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، ومف ىذه الممارسات التمييزية (5)نزيية والشريفةال
ي يعتبر في وضعية تبعية ليده الشركة، ذمف ممارسات تمييزية ضد السيد سميماني مجيد وال افري""

انت دج في حيف ك 15.42لتر بمبمغ  1.5فاشتكى السيد سميماني بأنو يشتري قارورة الماء سعة 
                                                           

 .93( بف وطاس إيماف، المرجع السابؽ، ص1)
 .93، ص نفسو ( المرجع2)
 ، المرجع السابؽ.1996جزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة مف دستور الجميورية ال 32( المادة 3)
 ، المرجع السابؽ.02-04 مف القانوف رقـ 18( المادة 4)
 .95( بف وطاس إيماف، المرجع السابؽ، ص5)
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ائف مف واليات أخرى، وقد قضى المجمس بتوقيع بدج لز  12المؤسسة تبيع نفس المنتوج بسعر 
دج باعتبارىا تعسفت في وضعية التبعية  309143.03غرامة مالية عمى الشركة قدرىا 

 .(1)االقتصادية

 البيع المشروط باقتناء كمية دنيا: -
االقتصادية، حد أدنى كشرط لمبيع، حيث في اشتراط العوف المستغؿ لوضعية التبعية  ويتمثؿ

أف عدـ  قبوؿ ىذه الكمية يؤدي إلى عدـ منحو المنتوج، ومثالو أف يريد عوف اقتصادي شراء طف 
تفرض عميو أف يقتني كمية دنيا ال تقؿ عف  مف الشعير، لكف المؤسسة المستغمة لوضعية التبعية

 طنيف.

 Rupture de relations commercialesقطع العالقة التجارية  -
قطع العالقة التجارية إحدى المظاىر التي يستعمميا المتعامؿ المستغؿ لوضعية  يعتبر

التبعية في حاؿ رفض المتعامؿ اآلخر الخضوع لشروط تجارية غير مبررة وىذه الشروط ناتجة عف 
غير مبررة عمى األعواف اآلخريف شروطا معينة يممي حيث تسمح لو بأف لمعوف، ب االقتصاديةالقوة 

عدـ المنافسة التبعية االقتصادية بسبب قطع العالقة التجارية ولو كانت بند  كشروط حصر السوؽ،
لمدة زمنية طويمة ما لـ يكف القطع مباغتا أو غير متوقع بغض النظر عف األضرار يسير وتركيبة 

جواف  30ي فالصادر  D-15-37رقـ  وىذا ما قرره المجمس في قراره، (2)المنافسة مف عدميا
، ودوف النظر sans préavis ، بمعنى أف يكوف قطع العالقة التجارية بدوف إشعار مسبؽ2004

إلى المدة الزمنية التي استغرقيا القطع أو مدى استقرار ىذه العالقة، فعنصر المباغتة يكفي لقياـ 
 .(3)التعسؼ

، قد 2004نوفمبر  25الصادر في  D-15-71بالعكس فإف مجمس المنافسة في قراره رقـ  و
ال تشكؿ  اعتبر أف قطع العالقة التجارية التي قامت بيا مؤسسة في مواجية متعاقد مف الباطف

                                                           

، يتعمؽ بقضية سميماني مجيد ضد شركة 13/2015رقـ  ، قرار08مجمس المنافسة، النشرية الرسمية لممنافسة، عدد  (1)
 .2015، "افري"وأبنائو ابراىيـ 

(2)  CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 240. 

(3)  Ibid, p 241. 
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تعسفا  في وضعية التبعية االقتصادية عمى أساس أف الفسخ بدوف اإلشعار المسبؽ، قد تـ  بعد 
 D-18-29 ره رقـكما اعتبر المجمس كذلؾ في قرا، (1)أشير 3المدة الزمنية المتفؽ عمييا وىي 

إذا كانت ناتجة عف بطالف عقد مف  -، بأف  قطع العالقة التعاقدية2007ماي  16الصادر في 
 .(2)ال تشكؿ تعسفا -طرؼ محكمة

فعؿ يقـو بو الموزعوف  تجدر اإلشارة في أخير إلى قطع العالقة التجارية ىي عمى العمـو
لبيع المتالـز والشروط التمييزية ىي عمى في عالقاتيـ مع الممونيف، في حيف أف رفض البيع أو ا

 .(3)العمـو أفعاؿ بيا الممونوف في عالقاتيـ مع الموزعيف

 la vente à prix  abusivement  basالبيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي  ثالثا:
منع المشرع الجزائري األعماؿ والعقود التي تضفي طابعا استشاريا عمى ممارسة النشاطات 

ومف بيف ىذه العقود عقود البيع  التوزيع في السوؽ، باحتكارلتي تسمح ألصحابيا التجارية وا
 بأسعار مخفضة تعسفيا.

 مفيوم البيع بأسعار مخفضة تعسفيا: -1
يعتبر البيع بأسعار مخفضة تعسفيا غير مشروع ألنو يؤدي إلى عرقمة السير العادي 

موزعيف بتخفيض األثماف بشكؿ شبو ، حيث ينطوي عمى آثار خطيرة حيث يقـو بعض ال(4)لمسوؽ
 .(5)دائـ

يحظر عرض األسعار أو ممارسة » :يمي مف قانوف المنافسة عمى ما 12تنص المادة 
أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي لممستيمكين مقارنة بتكاليف اإلنتاج والتحويل والتسويق إذا 

ؤسسة أو عرقمة أحد كانت ىذه العروض أو الممارسات تيدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد م
''بيع ال يمكف تعريؼ تخفيض السعر بشكؿ تعسفي بأنو و ، (6)«منتوجاتيا من الدخول إلى السوق

                                                           

(1) CONDOMINES Aurélien, Op.cit,  p 241. 

(2) Ibid, p 241. 

(3) ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Op.cit, p110. 

(4) YVES Guyon, droit des affaires, 12
éme

 édition, ECONOMICA, Paris, 2003, p936. 

(5) ARHEL Pierre, « les pratiques restrictives de concurrence: les véritables responsables », 

RLC, n
o
74, 1993, Paris, pp 15-21. 

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  12( المادة 6)
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، ويتحقؽ ذلؾ عندما يكوف سعر المنتوج أقؿ أو يساوي قيمة تكاليؼ اإلنتاج والتحويؿ يحقق فائدة''
 .(1)والتسويؽ

مف قانوف  14فسة بصريح المادة ويعتبر البيع بأسعار مخفضة تعسفيا ممارسة مقيدة لممنا
مف قانوف المنافسة، وذلؾ بالنظر إلى النتائج الناجمة عنو، سواء  14بصريح المادة  المنافسة

بالنسبة إلى المنافسة أو بالنسبة لممستيمؾ، فبالنسبة لممنافسة يؤدي إلى إزاحة المنافسيف لالستيالء 
لـ يكف أكثر ارتفاعا وىو اليدؼ الحقيقي والرجوع بعد ذلؾ إلى السعر العادي إف  عمى السوؽ

المقصود مف ىذه العممية، أما بالنسبة لممستيمؾ فالضرر يكوف عمى المدى البعيد، فبعد أف يحقؽ 
العوف احتكار السوؽ يبدأ في رفع األسعار لتعويض ما فاتو مف كسب خالؿ مدة ممارستو لألسعار 

 .(2)االبتكار عند احتكاره لمسوؽ المنخفضة، وقد ال يعتني بالجودة أو التجديد أو

 العناصر المكونة لممارسة البيع بأسعار  مخفضة تعسفا: -2
مف قانوف المنافسة يتضح وجوب توافر جممة مف العناصر  12بالرجوع ألحكاـ المادة 

بالمنافسة وىذه  قانوفبموجب أحكاـ  البيع ممارسة مقيدة لممنافسة، ويكوف محال لممتابعة العتبار
 صر ىي:العنا

مف قانوف المنافسة يشترط المشرع  12عمى المادة  فباالطالعأف يكوف البيع موجيا لممستيمؾ،  -
أف يكوف البيع موجيا لممستيمكيف، والمستيمؾ ىو كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابؿ أو 

ة حاجة مجانا   سمعة أو خدمة موجية لالستعماؿ النيائي مف أجؿ تمبية حاجتو الشخصية أو تمبي
معنى ذلؾ أف المشرع استبعد عالقات البيع مع باقي  ،(3)شخص آخر أو حيواف متكفؿ بو

                                                           

عماؿ الممتقى الوطني حوؿ المنافسة وحماية المستيمؾ، جامعة ( آيت منصور كماؿ، ''البيع بأسعار مخفضة تعسفيا''، أ1)
 .01، ص 2009نوفمبر  18و 17عبد الرحمف ميرة، بجاية، يومي 

( أحمد محمد محمود خمؼ، الحماية الجنائية لممستيمؾ: في مجاؿ عدـ اإلخالؿ باألسعار وحماية المستيمؾ ومنع 2)
 .76، ص 2008االحتكار، دار الجامعة الجديدة، األزارطية، 

معدؿ ومتمـ، ، يتعمؽ بحماية المستيمؾ وقمع الغش، 2009فيفري  25، مؤرخ في 03-09مف القانوف رقـ  03( المادة 3)
 .2009مارس  08، مؤرخ في 15ج ر عدد 
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وخطر عمى المنافسة، وبالتالي  ، عمى أساس أنو ال يشكؿ احتكاراالقتصادييفالمؤسسات واألعواف 
 .(1)االقتصاديةضؼ  إلى ذلؾ يعد المستيمؾ ىدؼ العممية  الفعالية االقتصادية

الخطوة  12رض أسعار بيع مف طرؼ المؤسسة، ويقصد بالعرض في نص المادة ممارسة أو ع -
، فبمجرد العرض (2)رض قد قبؿ أو البيع قد تحقؽغاألولى لمتعبير عف اإلرادة، فال ييـ إف كاف ال

تعد الممارسة مرتكبة، وحسف فعؿ المشرع الجزائري إذ وسع مف نطاؽ  الفعؿ المادي الذي  يشكؿ 
 .(3)، حتى يتمكف مف قمع الممارسات التي تشكؿ قيدا عمى المنافسةة تعسفيابيعا بأسعار مخفض

أف يخفض الثمف بشكؿ تعسفي، فالمشرع لـ يحظر تخفيض السعر، ألف ىذا األخير دليؿ عمى  -
فقد يكوف بغرض جمب الزبائف مثال أو تحسيف أو تحسيف العوف االقتصادي عمى المنافسة، قدرة 

غير أنو إذا كانت ، (4)ا يعد مشروعا وغير محظورذة منافسييا وىوضعية المؤسسة في مواجي
األسعار تحدد بصفة حرة، فإنو يجب عمى المؤسسات أال تخالؼ األحكاـ المنصوص عمييا في 

 .(5)النصوص المتعمقة بالمنافسة خاصة تمؾ المتعمقة بممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا
مقارنة مع تكاليؼ اإلنتاج والتحويؿ ويتحدد عنصر التعسؼ  في تخفيض السعر بال

، ويقع  عمى عاتؽ الييئة المكمفة بالمتابعة الموازنة بيف 12والتسويؽ، وىو ما تتضمنو المادة 
السعر المحدد لممنتوج مف طرؼ المؤسسة ومجموع تكاليؼ إنتاجو وتحويمو وتسويقو، فقد تكوف 

ا عف ذ، ولكف ما(6)بمختصيف لدراسة السوؽالعممية معقدة إال أنو البد في كؿ الحاالت االستعانة 
 .مجانية العروض التجارية؟

                                                           

 .02( آيت منصور كماؿ، المرجع السابؽ، ص 1)
 .97( بف وطاس إيماف، المرجع السابؽ، ص 2)
 .02السابؽ، ص  ( آيت منصور كماؿ، المرجع3)
، ص 2016، 02عدد ،14 ، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، المجمد"التعسؼ في تخفيض األسعار"بمخيري حناف،  (4)

 .477ص 
(5) ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Op.cit, p114. 

 .03، صآيت منصور كماؿ، المرجع السابؽ (6)
 



ةالببة األول                                              دور الهيئبت اإلدارية في حمبية المنبفس  
 

116 
 

منح ىدايا لمزبائف حيث تعتبر تقنية تجارية، فمجانية  إلىقد يعمد بعض األعواف التجارييف 
منح اليدايا مشروع مف الناحية القانونية كتوزيع الجرائد بالمجاف أو تقديـ بعض الخدمات بالمجاف، 

 .(1)القتصادي في جمب الزبائف، والرفع مف أرباحوحيث يساعد العوف ا

أف تيدؼ الممارسة إلى تقييد المنافسة،  حيث اشترط المشرع الجزائري أف يكوف البيع بأسعار  -
مخفضة تعسفيا ييدؼ أو يمكف أف يؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقمة أحد منتوجاتيا مف الدخوؿ 

الكبرى لمتوزيع أيف  تي نجدىا بصفة كبيرة في المراكزإلى السوؽ، وىو المغزى مف ىذه الممارسة ال
تعرض بعض السمع لمبيع بأسعار زىيدة، لكف في نفس الوقت تعرض سمع أخرى بأسعار معقولة 

 .(2)فالعممية األولى تكوف بمثابة فخ، إذ تدفع الزبائف لمشراء أكثر

حظر دوف أف أنيا تضمنت مبدأ ال 03-03مف األمر رقـ  12المالحظ عمى نص المادة 
والتي تضمنت المبدأ، وكذلؾ االستثناءات  06-95مف األمر رقـ  10تقدـ استثناء، عكس المادة 

التي جاءت عمى سبيؿ الحصر وىي السمع سيمة التمؼ والميددة بالفساد السريع، وبيع السمع بصفة 
بيع السمع الموسمية، إرادية أو حتمية نتيجة تغيير النشاط أو إنيائو أو تـ إثر تنفيذ قرار قضائي و 

وكذلؾ بيع السمع المتقادمة أو البالية تقنيا، أو السمع التي تـ التمويف منيا أو التي يمكف التمويف 
منيا مف جديد وبسعر أقؿ، وفي ىذه الحالة يكوف السعر الحقيقي األدنى إلعادة البيع يساوي سعر 

لبيع يساوي السعر المطبؽ مف طرؼ والمنتوجات التي يكوف فييا سعر إعادة ا ،التمويف الجديد
 .(3)المنافسيف بشرط أال يقؿ سعر المنافسيف عف حد البيع بالخسارة

لؾ المشرع الجزائري حصر البيع بأسعار مخفضة تعسفيا في المنتوجات دوف ذ إلىضؼ 
يخرج ىده األخيرة مف طائمة الحظر، في حيف تدارؾ المشرع الفرنسي النقص الخدمات مما 

مف القانوف التجاري وأصدر قرارا بأف كؿ مف المنتوجات والخدمات  L420-05المادة  الموجود في
المخفضة انخفاضا مفرطا مرتكزا عمى المفيـو االقتصادي لمبيع  لألسعارالمختصة بالمنع المقرر 

                                                           

(1) YVES Guyon, Op.cit, p923. 

 .102( بف وطاس إيماف، المرجع السابؽ، ص 2)
 ، المرجع السابؽ، )ممغى(.06-95مف األمر رقـ  10( المادة 3)
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يمكف أنتغفؿ ما تمعبو الخدمات مف دور ميـ في تحريؾ  ال ذإ ومطابقتو مع أحكاـ قانوف المنافسة
 .(1)التنميةعجمة 

مف القانوف التجاري الفرنسي قد حظرت  420L-5أما بالنسبة لمقانوف الفرنسي فإف المادة 
أو ممارسة أسعار بيع بشكؿ تعسفي مقارنة مع تكاليؼ اإلنتاج والتحويؿ والتسويؽ، عرض أسعار 

مؤسسة إذا  كانت ىذه العروض أو الممارسات تيدؼ أو يمكف أف تؤدي إلى تحديد السوؽ أو منع 
في فقرتيا  420L-5كما تضمنت المادة ، (2)أو عرقمة أحد منتوجاتيا مف الدخوؿ إلى السوؽ

ادة بيع المنتوج عمى حيث ال تطبؽ األحكاـ السابقة في حالة إع الثالثة  استثناء عمى مبدأ الحظر،
 .(3)حالو األصمي

 الفرع الثاني
 اختصاصات أخرى لمجمس المنافسة

قمعية يؤدي مجمس المنافسة وظائؼ أخرى، لعؿ أبرزىا الوظيفة إضافة إلى الوظيفة ال
، حيث يممؾ حؽ إبداء الرأي بشأف مشاريع القوانيف أو حوؿ Fonction consultative االستشارية

عمييا  ا يممؾ وظيفة تنظيمية رغـ غموضيا، والتي تـ النصالمسائؿ ذات الصمة بالمنافسة، كم
 .03-03المعدؿ والمتمـ لألمر رقـ  12-08 ألوؿ مرة في القانوف رقـ 

 لمجمس المنافسة: االستشاري االختصاص أوال:
مف  ابتداءأماـ المجمس في متناوؿ كافة المشاركيف في الحياة االقتصادية  االستشارةتعد 

والنقابية وغيرىا مف السمطة العامة إلى المواطف عبر جمعيات المستيمكيف والجمعيات المينية 
، ورغـ أف (4)الستشارة عمى نوعيف استشارة إجبارية واستشارة اختياريةاألشخاص وىذه ا

ـ و االختصاص االستشاري مقيد في كثير مف األحياف إال أف رئيس المجمس اقترح عمى ىامش الي
                                                           

لعور بدرة، "حماية المنافسة مف التعسؼ في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة لممستيمكيف"، مجمة المفكر، عدد  (1)
 .367ص  ،2014جامعة محمد خيضر بسكرة، ، 10

(2) Art L420-5 du code de commerce fronçais, Op.cit. 

(3) Art L 420-5 alinéa 3 dispose: "  Ces dispositions ne sont pas applicable en cas de revente 

en l'état, à  l'exception des enregistrements sonores reproduits sur support matériels et des 

vidéogrammes destinés à l’usage privé du public. 

 (4) PASCAL Lehuédé, Droit de la concurrence, Edition BRÉAL, Paris, 2012, p111. 
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أكثر  صا االختصاذالدراسي حوؿ مؤشرات التواطؤ في مجاؿ الصفقات العمومية، ضرورة تعزيز ى
 .(1)في التعديؿ المقترح

 االستشارة الوجوبية: -1
النص دوف أف تكوف اإلدارة ممزمة بالتقيد بيا وبالعودة إلى وىي االستشارة  التي يفرضيا 

قانوف المنافسة الجزائري، فإنو يمـز استشارة المجمس في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية 
أو نشاط ما أو سوؽ ما  ممارسة مينة ما أو يدرج تدابير مف شأنيا اخضاع منافسةذات الصمة بال

فرض شروط  ،وضع رسـو حصرية في بعض المناطؽ أو النشاطاتإلى قيود مف ناحية الكـ، 
والخدمات  وأخيرا تحديد ممارسات موحدة في ميداف  خاصة لممارسة نشاطات اإلنتاج والتوزيع

 .(2)شروط البيع
حددة ليوامش الربح كما كاف مجمس المنافسة يستشار وجوبا بشأف النصوص التنظيمية الم

يجعؿ الحكومة  ، ما05-10بموجب القانوف رقـ  05ا قبؿ تعديؿ المادة ذالسمع وىوأسعار بعض 
 .(3)تتصرؼ دوف استشارة ىدا األخير

مف القانوف التجاري الفرنسي قد ألـز  462L-2نجد المشرع الفرنسي في أحكاـ المادة 
تنظيمي مف شأنو أف ييدؼ إلى إخضاع  الحكومة بضرورة استشارة سمطة المنافسة في كؿ نص

ممارسة مينة أو دخوؿ سوؽ ما إلى قيود مف ناحية الكـ، أو وضع رسـو حصرية في بعض 
وما يالحظ عمى الحاالت  ،(4)المناطؽ، أو تحديد ممارسات موحدة في ميداف السعر أو شروط البيع

، مع صوص التنظيميةالنالمذكورة في ىذه المادة قد جاءت  عمى سبيؿ الحصر وال تخص إال 

                                                           

( 1 ) M-Lyas, « loi sur la concurrence: Bientôt une révision », journal d’El Watan, le 

17/12/2015. 

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  36( المادة 2)
بخمة جماؿ، "االختصاص االستشاري والتحكيمي لمسمطات االدارية المستقمة"، مجمة أبحاث قانونية و سياسية،  بف (3)

 .148، ص 2016، جامعة محمد الصديؽ بف يحى ، جيجؿ، 02عدد 
(4) Art  L462-2 dispose: « l’autorité et obligatoirement consultée par le gouvernement sur 

tout projet  de texte réglementaire instituant un régime  nouveau ayant directement 

pour effet; 1- de soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des 

restrictions quantitatives 

2-d’établir des droits exclusifs dans certaines zones. 

3-d’imposer des pratiques uniformes en matière de pris ou de conditions de vente » 



ةالببة األول                                              دور الهيئبت اإلدارية في حمبية المنبفس  
 

119 
 

، في حيف اعتبر المشرع الفرنسي أف (1)مالحظة أف رأي سمطة المنافسة غير ممـز لمحكومة
كؿ مسألة تتعمؽ  أو فياستشارة سمطة المنافسة مف قبؿ المجاف البرلمانية حوؿ مقترحات القوانيف 

لمانية حوؿ مقترحات حيث تعطي رأييا بناء عمى طمب المجاف البر  ،(2)أمر جوازيىو بالمنافسة 
 .(3)القوانيف

سمطة المنافسة خاصة إذا كانت ىذه فرنسي قد ألـز الحكومة باستشارة إف المشرع ال
لممنافسة والتي تؤدي إلى تطور  االتفاقيات المقيدة التنظيمية ترخص بعض أصناؼالنصوص 
 .(4)اقتصادي

 االستشارة االختيارية: -2
يفرضيا نص حيث ينة مف مجمس المنافسة، دوف أف وىي االستشارة التي تطمبيا جية مع

يبدي المجمس رأيو في كؿ مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طمبت الحكومة منو ذلؾ، ويبدي كؿ اقتراح 
 ورغـ أف المشرع الجزائري قد منح الحكومة حؽ استشارة المجمس، فإنو ،(5)في مجاالت المنافسة

ألة في كؿ مس االستشارة، فيؿ  كؿ وزير لو الحؽ في ةاالستشار بالمقابؿ لـ يبيف  لنا كيفية ىذه 
وجوبا عمى الوزير األوؿ والذي يوجييا  االستشارةبالمنافسة في قطاعو، أـ البد أف تمر ىذه تتعمؽ 

 بدوره إلى مجمس المنافسة.

ية والييئات االقتصادية المحمالجماعات يمكف أف تستشير المجمس أيضا في المواضيع نفسيا 
كما منح المشرع  ،(6)والجمعيات المينية والنقابية، وكذا  جمعيات المستيمكيف والمؤسسات والمالية

الجزائري الييئات القضائية حؽ استشارة المجمس فيما يخص معالجة القضايا المتصمة بالممارسات 
 مع مالحظة أف المجمس ال يبدي رأيو إال بعد إجراءات االستماع الحضوري، إال المقيدة لممنافسة،

                                                           

(1)  PASCAL Lehuécte, Op.cit, p113. 

(2) Art  L426-1, de code de commerce fronçais, Op.cit.            

(3) PASCAL Lehuécte, Op.cit, p113. 

(4) Ibid, p113. 

 المرجع السابؽ. ،03-03، مف األمر رقـ 35/01( المادة 5)
 .، المرجع نفسو35/02مادة ( ال6)
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أما بالنسبة لسمطة المنافسة الفرنسية فيمكنيا أف ، (1)إذا كاف المجمس قد درس القضية المعنية
 بطمب مف:مسألة تتعمؽ بالمنافسة تعطي رأييا في كؿ 

 الحكومة )حوؿ مشاريع القوانيف(، أو المجاف البرلمانية )حوؿ مقترحات القوانيف(. -
 الجماعات المحمية. -
 المعتمدة.جمعيات المستيمكيف  -
 غرؼ الفالحة. -
 غرؼ الميف  وغرؼ التجارة والصناعة. -
 في مجاؿ األنثرنث: الحقوؽ وحماية  خدماتالسمطة العميا لتعميـ ال -

Haute autorité pour la  diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 

 .(2)رؤساء مراصد األسعار والمداخيؿ -

لمييئات القضائية استشارة سمطة المنافسة حوؿ الممارسات المقيدة لممنافسة كما يمكف 
وكذلؾ المادتيف ، 420L ،2- 420L ،1-2 420L ،5-420L-1والمحددة بموجب المواد 

TFUEاألوروبي  االتحادمف اتفاقية سير  102و 101
ال مطة المنافسة وفي ىذه الحالة فإف  س، (3)

ذات ثائؽ الحضوري، ويمكف لسمطة المنافسة أف تمنح كؿ  الو  ستماعإال بعد إجراء االرأييا  تبدي
 .(4)االستشارةبالقضية إلى الجيات القضائية طالبة والمينية  الصمة بالممارسات المقيدة لممنافسة

 التنظيمي: االختصاصثانيا: 
بصفة  الوظيفة  التنظيمية ،مراقبة السوؽادة عمى زيتممؾ بعض السمطات اإلدارية المستقمة، 

COSOB ولجنة تنظيـ عمميات البورصة ومراقبتيا ،(5)والقرضصريحة عمى غرار مجمس النقد 
(6)، 

COSOB
يتضح بأف المشرع الجزائري قد منح ىذه ، وبالرجوع إلى أحكاـ قانوف المنافسة ،(6)

                                                           

 .السابؽ المرجع ،03-03 رقـ األمر مف 38/02المادة  (1)
(2) Art L462-1 alinéa 1, du code de commerce français, Op.cit. 

(3) Art  L 462-3, Ibid. 

(4) Art  L 422-3, Ibid. 

 بؽ.، المرجع السا11-03مف األمر رقـ  62( المادة 5)
 ، المرجع السابؽ.10-93مف المرسـو التشريعي  32( المادة 6)
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بالرغـ مف عدـ تحديد مجاليا وعدـ وضوحيا ، حيث تنص إلى مجمس المنافسة  الوظيفة كذلؾ
ىذا اإلطار يمكن مجمس المنافسة اتخاذ  في » :يمي عمى ما 03-03مر  رقـ مف األ 34المادة 

كل تدبير في شكل  نظام أو تعميمة أو منشور  ينشر في النشرة الرسمية لممنافسة المنصوص 
 .«من ىذا األمر 44عمييا في المادة 

لنشرة تنشر في ا » :يمي عمى ما 242-11رقـ  مف المرسـو التنفيذي 04المادة كما تنص 
 :الرسمية لممنافسة عمى الخصوص

 قرارات وآراء مجمس المنافسة. -
 .(1)«التعميمات واألنظمة والمنشورات وكل اإلجراءات األخرى الصادرة عن مجمس المنافسة -

يبدو جميا مف خالؿ المادتيف سالفتي الذكر بأف مجمس المنافسة أصبح يتمتع بسمطة اتخاذ 
ر المنشورات والتعميمات والتي تنشر في النشرة الرسمية لممنافسة، األنظمة فضال عف تمتعو بإصدا

وذلؾ مف أجؿ تعزيز استقالليتو ومصداقيتو، لكف ىذه السمطة ليست كالسمطة التي يتمتع بيا 
 .(2)مجمس النقد والقرض ولجنة تنظيـ عمميات البورصة

تييئة  االقتصاديةة في الساح إف ىذا اإلجراء الجديد يسمح لمجمس المنافسة بفرض مكانتو
لألعواف االقتصادييف وتكريس ىذا اإلجراء يعتبر ضروري أيضا  بارزة ليا مصداقيتيا، بالنسبة

 .(3)لصعوبة ميداف المنافسة الذي يتطمب عمال إعالميا وتحسيسيا مستمرا

إف اإلشكاؿ المطروح بالنسبة لمسمطة التنظيمية الممنوحة لمسمطات اإلدارية المستقمة بصفة 
مة ومجمس المنافسة بصفة خاصة يتعمؽ بمدى دستوريتيا عمى اعتبار أف ىذه السمطة مف عا

                                                           

، يتضمف إنشاء النشرة الرسمية لممنافسة 2011جويمية  10، مؤرخ في 242-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  04( المادة 1)
 .2011يوليو  13، مؤرخ في 39يحدد مضمونيا وكذا كيفيات إعدادىا، ج ر عدد  و

 .24المرجع السابؽ، ص والنصوص المعدلة لو،  03-03جمس المنافسة في ضوء األمر رقـ م( بف بخمة جماؿ، 2)
( الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التجارة المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيميا، مديرية المنافسة، 3)

، 12-08جارة بيدؼ تقديػػػـ وتطبيػػػؽ  القانوف رقـ مذكرة مقدمة إلى المدراء الجيوييف لمتجارة والمدراء الوالئييف لمت
 .04، ص 03-03المعدؿ والمتمـ لألمر رقـ 
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بالسمطة التنظيمية  االعتراؼففي فرنسا أدى  ،(1)اختصاص رئيس الجميورية والوزير األوؿ
لسمطات الضبط المستقمة إلى جدوؿ فقيي، وقد تدخؿ المجمس الدستوري في ىذا الشأف، ونص 

التنظيمية لموزير األوؿ ال يشكؿ عائقا أماـ المشرع في أف يعيد إلى سمطة عمى أف منح السمطة 
الممنوح لمسمطات اإلدارية المستقمة عف  عمومية مثؿ ىذه السمطة بشرط أف ال يخرج عف التأىيؿ

الحدود المرسومة قانونا، ومف األمثمة عمى تدخؿ المجمس الدستوري الفرنسي بخصوص السمطة 
عف طريؽ إصدار قرار في (CNCL)متعمؽ بالمجنة الوطنية لالتصاؿ والحريات التنظيمية المثاؿ ال

 .(2)1986سنة 
وفي الحقيقة فإف مسألة مدى دستورية الوظيفة التنظيمية الممنوحة لمجمس المنافسة أو غيره 

، (3)مف السمطات اإلدارية المستقمة ال تطرح أي مشكمة ألف ىذه االختصاصات ذات طابع تقني
اعتبرت السمطة التنظيمية الممنوحة لمثؿ ىذه السمطات بمثابة تفويض اختصاص  ففي فرنسا

السمطة التنفيذية إلى سمطة ضبط مستقمة، وذلؾ تحت رقابة السمطة التنفيذية ومف ىنا ال يمكف 
التنظيمي لمسمطات اإلدارية المستقمة بصفة عامة إال باسترجاع فكرة التنازؿ عف  تبرير االختصاص

 .(4)السمطة
 المبحث الثاني

 الجانب اإلجرائي أمام مجمس المنافسة
إف حماية المنافسة الحرة وفعاليتيا تعتمد عمى مجمس المنافسة باعتباره الخبير األوؿ في ىذا 
الميداف، حيث يممؾ المجمس صالحيات واسعة في ميداف البحث والتحري، والتي تمكنو مف 

ـو بميمتو في البحث  يعتمد عمى إجراءات متابعة اكتشاؼ الممارسات المقيدة لممنافسة، وىو يق
 والتي تتضمف العقوبات المنصوص عمييا في قانوف المنافسة.اصة، قبؿ إصدار قراراتو اإلدارية، خ

                                                           

 ، المرجع السابؽ.1996مف دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية لسنة  143( المادة 1)
ة''، أعماؿ الممتقى ( آيت وازو زاينة، ''دراسة نقدية في سمطات الضبط المستقمة في شرعية سمطات الضبط المستقم2)

، ص 2007ماي  24-23الوطني حوؿ سمطات الضبط المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي، جامعة بجاية، أياـ 
355. 

(3) ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secte financier en 

Algérie, Edition HOUMA, Alger, 2005, p 117. 

، أعماؿ الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط المستقمة في ”الييئات اإلدارية في مواجية الدستور“عيساوي عزالديف،  (4)
 .33، ص 2007ماي  24-23المجاؿ االقتصادي والمالي، جامعة بجاية، أياـ 
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 المطمب األول
 بتدخل مجمس المنافسةالقواعد اإلجرائية الخاصة 

ت التي يقـو بيا يقصد بالقواعد اإلجرائية الخاصة بتدخؿ مجمس المنافسة، جممة اإلجراءا
األطراؼ وىـ  بصدد  طرح النزاع عمى المجمس مف جية، ومف جية أخرى جممة التدابير التي 
ذا كاف مجمس المنافسة  ىو  يقـو بيا المجمس مف أجؿ الوصوؿ إلى إقرار وجود مخالفة وا 

سالفة  المختص بالنظر في الممارسات المقيدة لممنافسة، فإف ذلؾ ال يتـ إال بإتباع اإلجراءات
الذكر والمتمثمة في اإلخطار والتحقيؽ والذي  ينتيي بصدور قرار إداري يتضمف العقوبة المتخذة 

 ضد مرتكبي الممارسات المقيدة لممنافسة.
 الفرع األول

 (la saisine)مرحمة اإلخطار
بمثابة اإلجراء األولي الذي تبدأ بو اإلجراءات أماـ مجمس المنافسة وال  يعد اإلخطار  
بد أف ترفع القضية إلى المجمس في  ، فال(1)سوى الوقائع التي لـ تتجاوز مدتيا ثالث سنوات يخص

يحدث سبب يقطع التقادـ مثؿ إجراء بحوث أو دة مف تاريخ  وقوع الفعؿ، ما لـ خالؿ ىذه الم
معاينات أو صدور عقوبة، وقد وضع المشرع الجزائري  قائمة لألشخاص التي  يحؽ ليا إخطار 

، كما نص  عمى حاالت ال يقبؿ فييا اإلخطار، وفي كؿ األحواؿ يتخذ اإلخطار  أحد المجمس
 الشكميف، فإما أف يكوف في  شكؿ طمب أو في  شكؿ  شكوى.

 األشخاص المؤىمة إلخطار مجمس المنافسة: :أوال
، نجد بأنيا حددت قائمة حصرية لألشخاص 03-03مف األمر رقـ  44بالرجوع إلى المادة 

بتقديـ اإلخطار، وتتمثؿ ىذه األشخاص في الوزير المكمؼ بالتجارة، المؤسسات المعنية المؤىمة 
 .03-03مف األمر رقـ  35والييئات المذكورة في المادة 

 الوزير المكمف بالتجارة: -1
يعتبر إخطار الوزير المكمؼ بالتجارة مف ميكانيزمات التنسيؽ بيف مجمس المنافسة والوزارة، 

المكمؼ بالتجارة، وقد سبؽ  لمنافسة عمى إمكانية إخطار المجمس مف طرؼ الوزيرفقد نص قانوف ا
                                                           

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  44/03( المادة 1)
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بأف وزير التجارة  يمارس صالحيات واسعة في مياديف ضبط األسواؽ وترقية المنافسة  القوؿ
وتنظيـ الميف المقننة والنشاطات التجارية وجودة السمع والخدمات والرقابة االقتصادية وقمع الغش، 

سف المشرع الجزائري لما منح حؽ اإلخطار لموزير المكمؼ  بالتجارة، بؿ أكثر مف ذلؾ  لذا فقد أح
يمكف ليذا األخير أف يطمب مف مجمس المنافسة  اتخاذ  تدابير مؤقتة  لمحد مف الممارسات المقيدة 
لممنافسة موضوع التحقيؽ لتفادي  وقوع  ضرر محدؽ غير ممكف إصالحو لفائدة المؤسسات التي 

 .(1)ت مصالحيا مف جراء ىذه الممارسات أو عند األضرار بالمصمحة االقتصاديةتأثر 

نفس األمر بالنسبة لقانوف الفرنسي، فقد منح لموزير المكمؼ باالقتصاد حؽ إخطار سمطة 
 ، 420L-5و L420 ،2-420L ،1-2-420Lالمنافسة حوؿ الممارسات المحددة في المواد 

410L-3لمادة أو مخالفة األحكاـ المذكورة في ا
سمطة المنافسة حوؿ   ، كما يمكنو إخطار(2)

، حيث يقـو المدير العاـ لممنافسة واالستيالؾ (3)كؿ فعؿ يمكف أف يشكؿ ممارسة مقيدة لممنافسة
عمى تفويض إمضاء الوزير المكمؼ باالقتصاد وىي  لغش  بتحرير رسالة ويوقعيا بناءوقمع ا

فييا المنافسة  ات العامة في القطاعات التي تكوفؼ السمططريقة أساسية لمباشرة المتابعة مف طر 
 .(4)ميددة  بشكؿ فعمي

ويقـو الوزير المكمؼ بالتجارة بإخطار مجمس المنافسة، إما في إطار ممارسة نشاطاتو 
كإبالغو  بوجود ممارسات مقيد ة لممنافسة مف قبؿ مديريات المنافسة عمى اعتبار أف ىذه األخيرة 

طار، كما يمكف أف يتـ اإلخطار بصيغة أخرى عف طريؽ إحالة الوزير المكمؼ  ال تممؾ حؽ اإلخ

                                                           

 ، المرجع السابؽ.03-03األمر رقـ مف  46( المادة 1)
(2) Art L410-3 dispose «Dans les  collectivités  relevant de  l 'article 73 de la constitution  et 

dans les  collectivités d'outre-mer de Saint- Barthélemy, de Saint- martin, de Saint- Pierre 

et Miquelon et de Wallis et Futuna et dans  les secteurs pour les conditions 

d'approvisionnement ou les structures de marché  limitent le libre jeu de la concurrence, le 

gouvernement peut arrêter, après avis de l'Autorité de la concurrence et par décret en 

conseil d'Etat, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés 

de gros de biens et de  services concernés, notamment  les marchés de vente á l'exportation 

vers ces collectivités, d'acheminement, de stockage et de distribution ». 

(3) Art L462-5 du code de commerce français, Op.cit. 

 .322( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص 4)
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بالتجارة  القضايا  المقدمة مف طرؼ المؤسسات المعنية إلى المصالح الوزارية عوض عرضيا 
عمى المجمس مباشرة ألسباب عدة كعدـ إدراكيا  بوجود  المجمس أو عدـ درايتيا بحقيا في إخطار 

ح عمى اإلخطار الذي يقدمو الوزير المكمؼ بالتجارة باإلخطار الوزاري ىذا المجمس، و يصطم
Saisine Ministérielle  يكوف الوزير قد أجرى تحقيؽ حوؿ الموضوع الذي أدى إلى تكويف حيث

 . (1)ممؼ يتـ إحالتو إلى المجمس الذي  يعد غير ممـز بإتباع ما ورد في الممؼ المحاؿ عميو

 المؤسسات المعنية: -2
مؤسسة في مفيـو قانوف المنافسة ىي كؿ شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصفة دائمة ال

، وقد منح القانوف الجزائري لممؤسسات (2)نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو االستيراد
إمكانية إخطار مجمس المنافسة، ويجب اإلشارة مف الممارسات المقيدة لممنافسة  المعنية والمتضررة

ىذه المؤسسات تظؿ متمتعة بحقيا في إخطار المجمس، وذلؾ عمى الرغـ مف تعرضيا  ىنا أف
، عمى اعتبار أف ىذه المؤسسات تبقى متمتعة بالشخصية (3)لتصفية  قضائية بمعنى إفالسيا

، وفي ىذا  الصدد فقد رفض مجمس المنافسة الفرنسي )سمطة المنافسة حاليا( انقطاع (4)المعنوية
خطار أو رفضو  بسبب تعرض المؤسسة المخطرة إلجراء التصفية القضائية وعميو، أو زواؿ أثر اإل

إذا لـ يتـ  شطب المؤسسة المخطرة مف السجؿ التجاري ومف قائمة المؤسسات فتبقى مستمرة إلى 
، وبالنسبة لمتجميعات التي تمثؿ المصالح المشتركة لألعضاء يشترط (5)غاية نشر وشير إفالسيا

 .(6)لمحموؿ محؿ األعضاءالقانوف الصفة 

 

 
                                                           

 .136( بف وطاس إيماف، المرجع السابؽ، ص 1)
 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  03/1( المادة 2)
 .323( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص 3)
 ، المرجع السابؽ.59-75األمر رقـ مف  766والمادة ، ، المرجع السابؽ58-75األمر رقـ مف  444( المادة 4)

(5) Cons-con, décision n°99-D-25 et décision n° 00-D-91, Rapport annuel de conseil de la 

concurrence français, 1999 et 2000, WWW, conseil  concurrence. Fr. 

(6) BARTHE Denis, la situation de l’entreprise victime d’une pratique anticoncurrentielle 

devant les autorités de la concurrence, PUAM, Paris, 2000, p49. 
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 الجماعات المحمية: -3
يقصد بالجماعات المحمية الوالية والبمدية، والمتيف منحيما المشرع حؽ إخطار مجمس 

الممنوحة لمجماعات المحمية عمى قدر كبير مف األىمية طالما تممكاف حؽ  مكنةالمنافسة إف ىذه ال
، حيث تقـو الوالية والبمدية  (1)لعمومية  بصفة خاصةإبراـ العقود  اإلدارية بصفة عامة، والصفقات ا

بمنح الصفقة العمومية لمعارض الذي يقدـ أفضؿ عرض ومف ىذا المنطمؽ يمكف لمجماعات 
المحمية أف تكشؼ ممارسات مقيدة لممنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية كتسريب معمومات 

ض المتنافسيف طرح سعر قميؿ عمد بعألحد المتعامميف  قصد تمكينو مف العرض أو ت امتيازيو
فتكوف المناقصة  صورية، وىنا يكمف  استبعادىا يؤثر عمى أثماف العطاءات األخرى بغرض بحيث

خطار مجمس المنافسة،  دور الجماعات المحمية في الكشؼ عف ىذه الممارسات المقيدة لممنافسة وا 
وما قيؿ عمى ، (2)ؤسسة أوالوألجؿ ذلؾ يجب عمى الجماعات البحث عما إذا كانت المآخذ م

مجمس المنافسة الجزائري يقاؿ عمى سمطة المنافسة الفرنسية، حيث منح  المشرع الفرنسي 
لمجماعات المحمية حؽ إخطار سمطة المنافسة مف أجؿ اتخاذ األوامر أو فرض عقوبات عمى 

، وقد (3)صاديةالمؤسسات المرتكبة لتعسؼ في وضعية الييمنة أو تعسؼ في وضعية التبعية االقت
ي أ، في حيف لـ تتمؽ (4)2012مف الجماعات المحمية سنة مقت سمطة المنافسة إخطاريف اثنيف ت

 .(5)2013إخطار مف ىذه الجماعات سنة 

 والمالية:  االقتصاديةالييئات  -4
يقصد بالييئات االقتصادية والمالية مجموع سمطات الضبط القطاعية في كؿ مف المجاؿ 

أف تخطر مجمس المنافسة فيما  حيث يمكفالمؤسسات المالية البنوؾ و مالي، وكذا االقتصادي وال
 . (6)والمالي القطاع االقتصادييتعمؽ بالممارسات المقيدة لممنافسة المرتكبة في 

                                                           

 .المرجع السابؽ، 247-15 مف المرسـو الرئاسي رقـ 06( المادة 1)
 .323رسات التجارية، المرجع السابؽ، ص جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالمما (2)

(3)  CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 275-276. 

(4) Autorité de la concurrence, rapport annuel pour 2012, Op.cit, p14. 

(5) Ibid, p14. 

 .323ص  مارسات التجارية، المرجع السابؽ،، مدى تأثر المنافسة الحرة بالمجالؿ مسعد (6)
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 الجمعيات: -5
منح المشرع الجزائري لمجمعيات المينية والنقابية وجمعيات حماية المستيمكيف حؽ إخطار 

بشرط أف تكوف ىذه الجمعيات معتمدة، ومف أمثمة ىذه الجمعيات المينية والنقابية مجمس المنافسة 
ولطالما كانت ىذه الميف تمثؿ مجاال خصبا سيف، نقابات المحاميف واألطباء والصيادلة والميند

لبعض الممارسات المقيدة لممنافسة فقد أحسف المشرع الجزائري في منح حؽ اإلخطار ليذه 
 الجمعيات.
نح المشرع الجزائري حؽ اإلخطار لجمعيات حماية المستيمكيف، ىذه األخيرة  تيدؼ كما م

إلى ضماف حماية المستيمؾ مف خالؿ إعالمو وتحسيسو وتوجييو وتمثيمو، طالما كاف المستيمؾ  
 في األخير ىو المتضرر مف الممارسات المقيدة لممنافسة.

 Auto saisineاإلخطار التمقائي:  -6
شرع الفرنسي فقد مكف المشرع الجزائري مجمس المنافسة التعيد بالقضايا مف عمى غرار الم

 ويمجأ مجمس المنافسة  إلى اإلخطار التمقائي في الحاالت اآلتية: تمقاء نفسو،
ورود شكوى إلى مجمس المنافسة مف شخص مجيوؿ، أو شكوى مف أشخاص ليست ليـ  -

السمطات الوطنية أو عند قيامو  مصمحة مشروعة، أو إطالع المجمس عمى معمومات مف
 .(1)باالستشارة

تنازؿ أحد أطراؼ النزاع عف القضية ففي ىذه الحالة يمكف لمجمس المنافسة متابعة التحقيؽ في  -
 .(2)القضية المخطرة بيا مف تمقاء نفسو، وىذا األمر ينطبؽ عمى سمطة المنافسة الفرنسية

رفضيا لعدـ كفاية عناصر اإلثبات ىذه الحالة فإف إذا تـ إخطار مجمس المنافسة بوقائع وتـ   -
 .(3)المجمس يمجأ إلى اإلخطار التمقائي مف أجؿ توسيع مجاؿ تحقيقاتو

يكتشؼ المجمس بمناسبة دراستو لقضية ما، أف ىناؾ قضايا أخرى تمس بالمنافسة ولـ يخطر  قد -
 مقيدة ليا.بشأنيا، فيمجأ إلى ىذا اإلجراء لحماية المنافسة مف الممارسات ال

                                                           

 .136ف وطاس إيماف، المرجع السابؽ، ص (  ب1)
(2)  CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p275 

(3)   Ibid, p 275. 
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تجدر اإلشارة إلى أف معظـ اإلخطارات تكوف مف طرؼ الوزير المكمؼ بالتجارة والمؤسسات 
المعنية بالممارسات المقيدة لممنافسة، أما عف اإلخطارات الصادرة عف الييئات المذكورة في المادة 

حسب عممنا لـ فيي قميمة، أما بالنسبة لإلخطار الذاتي أو التمقائي ف 03-03مف األمر رقـ  35
يستعممو مجمس المنافسة منذ أف بدأ أعمالو، وىذا عمى خالؼ سمطة المنافسة الفرنسية والتي 

في المجاؿ التنازعي، أما في  2012استعممت حقيا في اإلخطار التمقائي في خمس مناسبات سنة 
التمقائي  سنة ، فقد استعممت اإلخطار االستشاريةوبمناسبة  قياميا بالوظيفة  االستشاريالمجاؿ 
صالح  2011 في مناسبتيف )قياـ سمطة المنافسة  بالتحقيقات في قطاعي التجارة اإللكترونية وا 

استعممت اإلخطار التمقائي في خمس مناسبات )ثالث  مرات في  2013، وفي سنة (1)السيارات(
مقيدة اكتشفت وجود ممارسات  االستشاريةالمجاؿ التنازعي، ومرتيف عند قياميا بالوظيفة 

 .(2)لممنافسة(

ف المشرع الفرنسي لـ يمنح حؽ اإلخطار ليذه الييئات فحسب، بؿ وسع مف والمالحظ أ
حؽ استشارة سمطة المنافسة والمنصوص  تممؾالتي و مجاؿ اإلخطار لصالح الييئات األخرى 

ة، غرؼ وىي:المجاف البرلمانية، الحكوم (3)مف القانوف التجاري الفرنسي 462L-1عمييا في المادة 
وحماية الحقوؽ في الخدمات ة، والييئة العميا لتعميـ الفالحة، غرؼ الميف، وغرؼ التجارة والصناع

مجاؿ األنثرنث، بالرغـ مف أف اإلخطارات الصادرة عف ىده الييئات نادرة مف الناحية العممية 
 .(4)يةكونيا ال تممؾ إمكانية القياـ بتحقيقات معمقة مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات كاف

 ثانيا: شكل اإلخطار:
يمكن أن يالحظ مجمس المنافسة يمي: '' عمى ما 03-03مف األمر رقـ  08تنص المادة 

بناء عمى طمب المؤسسات المعنية واستنادا إلى المعمومات المقدمة لو، أن اتفاقا أو عمال مدبرا 
''، كما تنص عي تدخموأعاله، ال تستد 7و 6أو اتفاقية أو ممارسة كما ىي محددة في المادتين 

                                                           

(1)  Autorité de la concurrence, rapport annuel  pour 2012, Op.cit,  p 15. 

(2) L'une, sur la  distribution des médicaments, a donné lieu á l'avis 13-A-24 du 19  décembre 

2013, la seconde est relative au transport interrégional par autocar voir: Autorité de la 

concurrence, Rapport annuel pour 2013, Op.cit, p16. 

(3)  PASCAL Lehuédé, Op.cit, p122. 

)4  ( Ibid,  p122 
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يمكن أن يخطر الوزير المكمف بالتجارة مجمس في فقرتيا األولى عمى ما يمي:'' 44المادة 
المنافسة، ويمكن لممجمس أن ينظر في القضايا من تمقاء نفسو أو بإخطار من المؤسسات أو 

ا مصمحة في من ىذا األمر، إذا كانت لي 35من المادة  2بإخطار الييئات المذكورة في الفقرة 
 شكوى. شكؿ طمب أو شكؿ يتخذخالؿ نص المادتيف يتضح أف اإلخطار قد  مفف،  ''ذلك

ويتعمؽ األمر ىنا بالحاالت التي يطمب فييا مف مجمس المنافسة تقديـ آرائو الطمب:  -أ
االستشارية، أي يتـ إخطاره بطريقة غير مباشرة، فالمخطر ىنا يود أف يعايف المجمس عدـ خرقو 

، demande d’attestation négativeعد المتعمقة بالمنافسة وذلؾ مف خالؿ طمب شيادة السمبيةلمقوا
سمطة المنافسة الفرنسية سنة أف ، وقد سبؽ القوؿ (1)أو مف خالؿ طمب الحصوؿ عمى إعفاء

صالح السيارات  2012 والتي استعممت قد نشرت نتائج تحقيقيف في قطاع التجارة االلكترونية وا 
ي أصدرت التمقائي وذلؾ بعد استشارتيا بخصوص ىذيف القطاعيف والذ اإلخطاريا سمطة مف خالل

A-23-32و A-23-31بشأنيما رأييف استشارييف وىما الرأي 
(2). 

 الشكوى: -ب
تعتبر الشكوى الشكؿ الثاني لإلخطار والتي تعد عكس الطمب، حيث تعتبر الغاية منيا 

في ىذه الحالة يتدخؿ مجمس المنافسة بسبب ضرر وقع، معاينة المجمس لخرؽ قواعد المنافسة، ف
، (3)فالشكوى بمثابة تصرؼ يقـو بمقتضاه شخص متضرر مف فعؿ ما بإبالغ السمطات المختصة

ضد الديواف "Agrodis"واألمثمة عمى الشكاوى كثيرة نذكر منيا الشكوى المقدمة مف طرؼ شركة
تعيب فييا ىذه الشركة عمى الديواف الدخوؿ  والتي  ONAPSAالوطني لمتمويف والخدمات الفالحية

في اتفاقيات غير مشروعة والتعسؼ الناجـ عف وضعية الييمنة والبيع دوف سعر التكمفة 
 .(4)الحقيقية

                                                           

 .133-132( بف وطاس إيماف، المرجع السابؽ، ص1)
)2  ( Aut.conc, rapport annuel pour 2012, Op.cit,p15 . 

 .133( بف وطاس إيماف، المرجع السابؽ، ص3)
 .134-133، صنفسو ( المرجع4)
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وفي القانوف الفرنسي فإف سمطة المنافسة الفرنسية أكثر نشاطا مف مجمس المنافسة الجزائري 
دة لممنافسة، ونسوؽ مثاال عف ذلؾ حيث تمقت حيث تمقت عدة شكاوى بخصوص الممارسات المقي

 ،ويستغموف مزرعةيسيروف شركة ذات مسؤولية محدودة إخطارا مف أربعة فالحيف  2013سنة 
، حيث اشتكوا Plérinبخصوص الممارسات المرتبكة في قطاع تجارة الخنازير والواقع في منطقة 

رة مف أجؿ الحفاظ عمى مستوى مف أصحاب المذابح الذيف يقوموف بتغيير األسعار في كؿ م
مصطنع أدنى مف سعر لحـو الخنازير في السوؽ، حيث قامت بفرض عقوبات مالية عمى 

 Gad، وشركة Bernard SAS، شركة Abera SASالشركات المعينة )المذابح( ويتعمؽ األمر بشركة 

SAS et Financière du Forest SA،  وشركةGroupe Bigard SA ،وأخيرا شركةScopa Viande 

SAS
(1). 

 الشروط الواجب توافرىا في األخطار: ثالثا:
إخطار مجمس المنافسة يخضع لشروط معينة السيما ما تعمؽ بشرطي الصفة والمصمحة،  إف

فتتخمؼ ىذه الشروط يقرر مجمس المنافسة عدـ قبوؿ اإلخطار، كما توجد شروط أخرى بتخمفيا 
ص وعدـ كفاية عناصر اإلقناع وأخيرا حالة تقادـ يتـ رفض اإلخطار والمتمثمة في عدـ االختصا

 الدعوى.

 شرطا الصفة والمصمحة: -1
"يتضمن مف النظاـ الداخمي لمجمس المنافسة الجزائري عمى ما يمي:  08تنص المادة 

 14المؤرخ في  ،14-14من األمر رقم  2، الفقرة 44موضوع اإلخطارات المذكورة في المادة 
 تمم، المتعمق بالمنافسة عمى األقل:المعدل والم 2003جويمية 

 .(2) ."....إلخ.... :صفة ومصمحة صاحب الشكوى -

                                                           

(1) Aut.conc, décision n°13-D-03, du 13 Février2013,relative à des pratiques mises en œuvre 

dans le secteur du porc charcutier, in www.autorité  concurrence. Fr. 

جويمية  24، المؤرخ في 01، قرار رقـ 2014لسنة  03مجمس المنافسة الجزائري، النشرة الرسمية لممنافسة، عدد  (2)
 ، المحدد لمنظاـ الداخمي لمجمس المنافسة.2013
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نجدىا قد نصت عمى قائمة مف  03-03مف األمر رقـ  44وبالرجوع إلى أحكاـ المادة 
األشخاص التي تممؾ حتى إخطار المجمس، وىي قائمة مذكورة عمى  الحصر فكؿ مف يفقد ىذه 

كمؤسسة أو تـ شطبيا مف السجؿ صفتيا  ي فقدتر، فالمؤسسات التالصفة فقد حقو في اإلخطا
، وتظير أىمية (1)التجاري أو الجمعية التي سحب منيا اعتمدىا تفقد حقيا في إخطار المجمس

 الصفة مف خالؿ الوجييف التالييف: شرط

سمطة اإلمضاء؛ أي البد أف يحصؿ المخطر عمى سمطة اإلمضاء مف الييئة صاحبة القرار  -
ال مف النظاـ الداخمي لمجمس المنافسة  19 كانت العريضة مرفوضة شكال، حيث نصت المادة وا 

خطارات والطمبات واإلشعارات المودعة لدى مجمس المنافسة مف قبؿ العمى ضرورة توقيع ا
األطراؼ التي تصدرىا، مف قبؿ الممثؿ الذي فوضوه أو المحامي الذي تـ تحديده كموطف مختار، 

، (2)أو بواسطة عقد توثيقي  الوكيؿو  ممثؿ بموجب اتفاقية موقعة مف طرؼ الموكؿويجب توكيؿ ال
 .(3)باستثناء المحامي ألنو معفى مف أي توكيؿ طبقا لمقانوف المنظـ لمينة المحاماة

تضرر الجيات المعنية بصورة مباشرة مف الممارسات المقيدة لممنافسة أو مف التجميعات، وىذا  -
عيات حماية المستيمكيف في رفع ئات الممثمة لمصالح جماعية كجمال يتعارض مع حؽ اليي

 .(4)، باعتبارىا تمثؿ المصالح المباشرة لألفراد الذيف تمثميـاإلخطار

مف األمر رقـ  44أما بالنسبة لشرط المصمحة فقد نص المشرع الجزائري في أواخر المادة 
األمر، إخطار مجمس المنافسة إال  مف نفس 35أنو ال يحؽ لمجيات التي حددتيا المادة  03-03

إذا كانت ليا مصمحة مف ذلؾ، أي يجب أف تبيف أنو لحؽ بيا ضرر نتيجة ممارسات مقيدة 
 .لممنافسة، ويشترط في الضرر أف يكوف شخصيا ومباشرا، ولكف ماذا عف الضرر االحتمالي؟

                                                           

 .327( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية المراجع السابؽ، ص1)
 النظاـ الداخمي لمجمس المنافسة، المرجع السابؽ.مف  19المادة  (2)
 30مؤرخ  في ،55، ينظـ مينة المحاماة، ج ر عدد2013أكتوبر  29 ، مؤرخ في07-13القانوف رقـ مف  06( المادة 3)

 .2013أكتوبر 
 .138( بف وطاس إيماف، المرجع السابؽ، ص 4)
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ا يؤكد وقوعو الضرر االحتمالي في القانوف المدني ىو الضرر الذي لـ يقع، وال يوجد م
، غير محقؽ الوقوع في المستقبؿ وال تقـو عميو préjudice éventuelفالضرر المحتمؿ ،مستقبال

، أما (1)المسؤولية المدنية بؿ ينتظر حتى يصبح االحتماؿ يقينا، فال تعويض عنو إال إذا تحقؽ فعال
وف المنافسة الجزائري مف قان 06في قانوف المنافسة فإف األمر يختمؼ فبالعودة ألحكاـ المادة 

الممارسات األعماؿ المدبرة واالتفاقيات واالتفاقات الصريحة  يحظرنالحظ أف المشرع الجزائري لـ 
ات التي مف ػػػػأو الضمنية التي تيدؼ إلى عرقمة المنافسة فحسب، بؿ حظر كذلؾ حتى الممارس

"أو يمكن أن تيدف إلى  الو عبارةػػػػد استعمة، وذلؾ عنػػػػػػػػػػؿ أف تيدؼ إلى المساس بالمنافسػػػػػػالمحتم
، ومف ىنا نستنتج بأنو حتى ولو كاف الضرر احتماليا فيمكف ألصحاب (2)عرقمة حرية المنافسة"

 المصمحة إخطار المنافسة.

 شرط االختصاص: -2
في فقرتيا الثالثة ىذا الشرط، حيث نصت عمى أف مجمس المنافسة  44لقد تضمنت المادة 

صرح بموجب قرار معمؿ بعدـ قبوؿ األخطار، إذا ما ارتأى أف الوقائع المذكورة ال تدخؿ يمكنو أف ي
 .ضمف اختصاصو،  ولكف ما ىو مجاؿ اختصاص مجمس المنافسة؟

إف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ يقتضي منا التمييز بيف حالتيف، حالة الوقائع التي ال تدخؿ 
، (3)تدخؿ ضمف مياـ مجمس المنافسةئع التي ال لمنافسة، وحالة الوقاضمف مجاؿ تطبيؽ قانوف ا

عمى أف قانوف المنافسة يطبؽ عمى نشاطات  03-03فبالنسبة الحالة األولى نص األمر رقـ 
اإلنتاج، بما فييا النشاطات الفالحية وتربية المواشي، ونشاطات التوزيع، ومنيا تمؾ التي يقـو بيا 

لجممة مستوردو السمع إلعادة بيعيا عمى حاليا والوكالء ووسطاء بيع المواشي وبائعو المحـو با
ونشاطات الخدمات والصناعة التقميدية والصيد البحري، وتمؾ التي يقـو بيا أشخاص معنوية 

                                                           

الواقعة القانونية، الطبعة الثانية، منشورات دار  -ادر االلتزاـ( محمد صبري السعدي، شرح القانوف المدني الجزائري: مص1)
 .79-78، ص2004اليدى، عيف مميمة، 

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  06( المادة 2)
 ،القانوف الفرنسي، المرجع السابؽ( كتو محمد الشريؼ، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري: دراسة مقارنة ب1)

 .288-287ص
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عمومية وجمعيات ومنظمات مينية ميما يكف وضعيا القانوني وشكميا وىدفيا، كما يطبؽ عمى 
الي ، وبالت(1)بنشر اإلعالف عف المناقصة إلى غاية المنح النيائي لمصفقة االصفقات العمومية، بدء

 فإف مجمس المنافسة يرفض كؿ إخطار ال يندرج ضمف ىذه النشاطات.
مف قانوف المنافسة عمى أف مجمس  44/02أما بالنسبة لمحالة الثانية فنصت عمييا المادة 

ممارسات واألعماؿ المرفوعة إليو إذا كانت ضمف إطار تطبيؽ المواد الالمنافسة ينظر في 
، ومف ىنا ال يعتبر مجمس المنافسة قانوفمف  19ة أو تستند عمى الماد 12و11،10،7،6

المنافسة مختصا بالنظر في الممارسات التجارية مثال بؿ تخضع الختصاص القضاء العادي، 
ضد  رونوحيث قضى مجمس المنافسة بعدـ اختصاصو في القضية المرفوعة اليو مف طرؼ شركة 

داث خمؿ في تنظيـ الشرؾ و اإلشيار بالتطفؿ و إح سوفاكبقياـ  رونوشركة سوفاؾ، حيث تشتكي 
، و 02-04المقارف، وقد قضى المجمس بأف ىذه الممارسات معاقب عمييا بموجب القانوف رقـ 

 .(2)الذي يضبط القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية
 توافر عناصر اإلقناع: -3

مدعـ بعناصر  يمكف لمجمس المنافسة رفض اإلخطار، إذا اعتبر أف الفعؿ المدعى بو غير
مف القانوف التجاري  462L-8والمقابمة ألحكاـ المادة  44/03، وقد نصت المادة (3)مقنعة

مة بعناصر إذا كانت الوقائع غير مدع مجمس المنافسة يمكنو رفض اإلخطار، عمى أف (4)الفرنسي
ـ مف طرؼ ا الشأف رفض مجمس المنافسة الجزائري اإلخطار المقدذوفي ى، مقنعة بما فيو الكفاية

عمى أساس أنيا لـ تدعـ شكواىا  ،Naftalضد شركة  Total Lubrifiant Bitume Algérieشركة 
 .(5)لؾذألسعار مرتفعة اتجاىيا، ولـ تقدـ أي دليؿ عمى  نفطالبأي عنصر يثبت ارتكاب شركة 

                                                           

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  02( المادة 1)
، المتعمؽ باإلخطار المقدـ مف طرؼ الشركة ذات 25/2015مجمس المنافسة، النشرية الرسمية لممنافسة، قرار رقـ  (2)

 .2015األسيـ رونو حوؿ نشر الشركة ذات األسيـ سوفاؾ أسعار مقارنة، 
(2) PASCAL Lehuédé, Op.cit, p127. 

(0) Art L462-8 alinéa 2 dispose «Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motive lors 

qu’elle estime que les faits invoques ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment 

probants»    

 Total Lubrifiant، يتعمؽ بقضية شركة06/2015، رقـ 08مجمس المنافسة، النشرية الرسمية لممنافسة، عدد  (5)

Bitume Algérie  ضد شركةNaftal ،2015. 
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وىي شركة  iponaK-Eرفض اإلخطار المقدـ مف شركة بسمطة المنافسة الفرنسية  كما قامت
رنث، حيث أخطرت سمطة تنلمتمويف بالمعمومات عبر اال مرصودةـ بنشر عدة مواقع إلكترونية تقو 

وىي شركة أمريكية تأسست  ennooGالمنافسة عمى أساس قطع العالقة التجارية مف طرؼ شركة 
كة اإلنثرنث والمتمثؿ في بيع اإلعالنات عمى شبمف أجؿ القياـ بنشاطيا األساسي  1998سنة 

بالبحوث، وكذا اإلشيارات المرتبطة بصفحة اإلنثرنث، وقد رفضت سمطة المنافسة والمرتبطة 
عمى أساس أنو غير مدعـ ، 20102ةلسن 0081/10الفرنسية ىذا اإلخطار المسجؿ تحت رقـ 

لقواعد المنافسة الوطنية، وكذلؾ قانوف المجموعة األوروبية،  بعناصر مقنعة مف أجؿ تكييفيا كخرؽ
 . (1)مف القانوف التجاري الفرنسي 462L -8إلخطار عمى أساس المادة وبالتالي تـ رفض ا

وعميو فعندما يبادر الوزير المكمؼ بالتجارة الجزائري أو الوزير المكمؼ باالقتصاد إلى إخطار 
مجمس المنافسة )سمطة المنافسة بالنسبة لمقانوف الفرنسي(، وغالبا  ما يكوف ذلؾ بعد إجراء 

لح المفتشية العامة لممنافسة واالستيالؾ وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة التحقيقات مف طرؼ مصا
، التابعة لوزارة FeCCGDومف طرؼ المديرية العامة لممنافسة واالستيالؾ وقمع الغش 

االقتصاد بفرنسا يجب أف يرفؽ اإلخطار في ىذه الحالة بتقرير أو تقارير التحقيقات المباشر فييا، 
افية التي تثبت وقوع الممارسات المبمغ عنيا، التي يجب أف تكوف مقنعة بما فييا وكذا العناصر الك

 .(2)الكفاية لقبوؿ اإلخطار

 عدم تقادم الوقائع:-4
أخضع المشرع الجزائري القضايا التي ترفع إلى مجمس المنافسة إلى تقادـ مدتو ثالث سنوات 

 : في فقرتيا األخيرة عمى ما يمي 44حيث نصت المادة 
 يمكن أن ترفع إلى مجمس المنافسة الدعاوي التي تجاوزت مدتيا ثالث سنوات إذا لم ال»

 «يحدث بشأنيا أي بحث أو معاينة أو عقوبة
 :في فقرتيا األولى والتي تنص 462L-7أحكاـ المادة ه المادة ذىتقابؿ 

                                                           

(2)  Aut-conc, décision n13-D-07, du 28 février 2013, relative à une saisine de la société 

iponaK-E  in www.autorité  concurrence. Fr. 

 .333تجارية، المرجع السابؽ، ص جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات ال (2)
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 « L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été 

fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction»
(1). 

 مف قانوف المنافسة يمكف استخالص بعض المالحظات:  44مف خالؿ نص المادة 

وكأف األمر يتعمؽ بييئة قضائية في حيف نقر  "الدعاوى"،استعماؿ المشرع الجزائري لمصطمح  -
حيف نصت عمى إنشاء  03-03مف األمر رقـ  23داري لممجمس والذي أكدتو المادة بالطابع اإل

سمطة إدارية مستقمة تدعى مجمس المنافسة، تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالؿ المالي، وكاف 
عمى المشرع استعماؿ مصطمح "القضايا" أو "الوقائع"، كما فعؿ نظيره الفرنسي حيف استعمؿ 

 . le faitو األفعاؿمصطمح الوقائع أ

النص عمى مدة تقادـ قصير )ثالث سنوات(، مقارنة بنظيره الفرنسي)خمس سنوات(، وىو ما قد  -
يمنح المجاؿ لمرتكبي الممارسات المقيدة لممنافسة مف التيرب مف المسؤولية، خاصة إذا عممنا 

اؿ بمدى صعوبة اكتشاؼ بعض الممارسات عمى غرار االتفاقيات المحظورة واألعم
 المدبرة...الخ... وبالتالي يكوف المشرع الفرنسي أكثر صرامة وشدة مف نظيره الجزائري.

عدـ تحديد المشرع الجزائري لتاريخ بدء سرياف مدة التقادـ، كما أنو تغاضى عف وجوب إدالء  -
المجمس بعدـ قبوؿ الوقائع لتجاوزىا مدة التقادـ بموجب قرار معمؿ كما فعؿ بخصوص األسباب 

مجمس المنافسة إلى توضيح مسألة سرياف انتيى خرى لعدـ قبوؿ األخطار، أما في فرنسا فقد األ
دراسة موضوعية اد القضائي الفرنسي، حيث خصص ىذه المدة مستندة إلى ما توصؿ إليو االجتي

وقد نص ، 2002وكاممة في التقرير السنوي الذي أعده في سنة  une étude thématique خاصة
طابع ى أف سرياف مدة التقادـ تختمؼ فيما إذا كانت الممارسات المقيدة لممنافسة ذات التقرير عم

النسبة لمحالة ب، ومف بيف الممارسات المقيدة لممنافسة ذات الطابع المستمر، فInstantanéفوري
 األولى يبدأ حساب سرياف  مدة التقادـ مف اليـو  الذي يمي مباشرة تاريخ ارتكاب الممارسات، فعمى
 سبيؿ المثاؿ يبدأ سرياف ىذا األجؿ في مجاؿ الصفقات العمومية مف اليـو التالي إلرساء

، أما بالنسبة لمممارسات المقيدة لممنافسة التي يمتد ارتكابيا لوقت مستمر، أو ذات طابع (2)الصفقة
                                                           

 (5) Art L462-7, du code du commerce français, Op.cit.  

(2) cons-conc, décision n°02-D-09 du 20 février 2002, rapport annuel pour 2002, in www 

autorité de la concurrence. fr. 
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بالنسبة متكرر، فيبدأ حساب أجؿ التقادـ مف اليـو الذي توقفت فيو ىذه الممارسات كما ىو الحاؿ 
لالتفاقيات المحظورة كإبراـ اتفاقية غير محددة المدة، فمجمس المنافسة في ىذه المرحمة يدرس 

 .(1)ويحمؿ ىدؼ وآثار ىذه االتفاقية طيمة المدة ال يغطييا التقادـ

 الفرع الثاني
 التحقيق والفصل في القضايا

التي تثبت وجود ممارسة  بعد مرحمة اإلخطار تأتي مرحمة التحقيؽ، والتي تعني جمع األدلة
مقيدة لممنافسة، حيث يقـو المجمس بالبحث عف المعوقات والقيود التي تحد مف قواعد المنافسة، 
تمي ىذه المرحمة مرحمة البحث في القضايا والتي تكوف في جمسات عمى مستوى مجمس المنافسة، 

 والتي ال بد أف تتوافر فييا شروط صحة لتعد أعماليا صحيحة.

 مرحمة التحقيق: -أوال
عند تمقي مجمس المنافسة لإلخطارات، وبعد التأكد مف قبوليا عمى النحو السالؼ الذكر، تبدأ 
مرحمة ميمة وىي مرحمة التحقيؽ، حيث يرسؿ رئيس مجمس المنافسة اإلخطارات وطمبات التدابير 

تنسيؽ والمتابعة المؤقتة وطمبات إبداء الرأي فور تسجيميا إلى المقرر العاـ المكمؼ بتأميف ال
وىو نفس األمر بالنسبة لسمطة المنافسة الفرنسية، حيث يعمد  (2)واإلشراؼ عمى أعماؿ المقرريف

مدير مكتب اإلجراءات إلى تحويؿ جميع اإلخطارات وطمبات اإلجراءات التحفظية وطمبات إبداء 
 .(3)الرأي إلى المقرر العاـ فور تسجيميا

يجعميـ يوقعوف مسبقا تصريحا فانو ى خبير أو أكثر، مجمس المنافسة إللجوء  وفي حالة
شرفيا يشيدوف فيو أنيـ ليسوا في وضعية تضارب المصالح، مع األخذ بعيف االعتبار ىوية أطراؼ 

لزاميـ باحتراـ سرية التحقيؽ أو مختمؼ األشغاؿ بغض النظر عف طبيعتيا  .(4)القضية وا 

                                                           

(1) cons-conc, décision n°95-D-76 du 29 Novembre, rapport annuel pour 1995, in www 

autorité de la concurrence. fr. 

 مف النظاـ الداخمي لمجمس المنافسة، المرجع السابؽ. 24المادة  (2)
(3) Aut-conc, règlement intérieur de l’autorité de la concurrence du 15 Mars 2012. 

مف النظاـ  39، المرجع السابؽ، والمقابمة لنص المادة الجزائري مف النظاـ الداخمي لمجمس المنافسة 26المادة  (4)
 الداخمي لسمطة المنافسة الفرنسية، المرجع السابؽ.



ةالببة األول                                              دور الهيئبت اإلدارية في حمبية المنبفس  
 

137 
 

يمكنيـ القياـ بفحص كؿ وثيقة ضرورية  بعد شروع المقرر العاـ والمقرريف في التحقيؽ،
لمتحقيؽ في القضية المكمفيف بيا دوف أف يمنعوا بحجة السر الميني، كما يمكنيـ أف يطالبوا 
باستالـ أية وثيقة حيثما وجدت وميما تكف طبيعتيا وحجز المستندات التي تساعدىـ عمى أداء 

فيدىـ بمعمومات متعمقة باألفعاؿ كما يمكنيـ االستماع إلى شخص مف شأنو أف ي، (1)مياميـ
المزعومة ويمكف ليؤالء المحققيف االستماع حتى أطراؼ القضية، وفي ىذه الحالة تكوف جمسات 
االستماع التي قاـ بيا المقرر العاـ والمقرروف، عند االقتضاء، محررة في محضر يوقعو 

 .(2)المحضر األشخاص الذيف استمع إلييـ، وفي حالة رفضيـ التوقيع يثبت ذلؾ في

في األخير يقـو المقرر العاـ عند اختتاـ التحقيؽ بإيداع تقرير معمؿ لدى مجمس المنافسة 
لى الوزير المكمؼ (3)يتضمف المآخذ المسمحة ، ويبمغ رئيس المجمس التقرير إلى األطراؼ المعنية، وا 

بة في أجؿ ال بالتجارة وكذا جميع األطراؼ ذات المصمحة الذيف يمكنيـ إبداء مالحظات مكتو 
 .(4)يتجاوز ثالثة أشير

ذا كاف األمر رقـ  قد منح سمطة التحقيؽ لممقرريف دوف سواىـ فإف القانوف رقـ  03-03وا 
قد فتح المجاؿ ألشخاص آخريف لمقياـ بالتحقيقات  03-03، والمعدؿ والمتمـ لألمر رقـ 08-12

، فإضافة 03-03كرر مف األمر رقـ م 49المتعمقة بتطبيؽ قانوف المنافسة وىذا ما تضمنتو المادة 
 إلى المقرريف نجد الفئات اآلتية:

حيث تشتمؿ الفئة األولى عمى ضباط الدرؾ الوطني محافظو  ضباط وأعواف الشرطة القضائية؛ -
الشرطة، ذو الرتب في الدرؾ، ورجاؿ الدرؾ الذيف أمضوا في سمؾ الدرؾ ثالث سنوات عمى األقؿ 

رار مشترؾ صادر عف وزير العدؿ ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة والذيف تـ تعيينيـ بموجب ق

                                                           

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  51( المادة 1)
 .نفسو  المرجع ،53المادة  (2)
ييا جنائيا، وىي عبارة عف عمؿ معاقب عمالالمآخد وثيقة سرية يكوف إفشاؤىا مف طرؼ أحد األطراؼ أو غير  (3)

تحضيري لمقرار الذي سيصدر عف مجمس المنافسة، وما يالحظ أف المآخذ ال يمكف الطعف فييا، ألف تقييـ الوقائع الذي 
 يقـو بو المجمس في نياية المطاؼ يمكف أف يختمؼ عف التقييـ الذي توصؿ إليو المقرر.

 لسابؽ.، المرجع ا03-03مف األمر رقـ  52المادة  (4)
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لجنة خاصة، مفتشو  األمف الوطني الذيف قضوا خدمتيـ بيذه الصفة ثالث سنوات عمى األقؿ 
والذيف تـ  تعيينيـ بموجب قرار مشترؾ صادر وزير العدؿ ووزير الداخمية والجماعات المحمية بعد 

باط وضباط الصؼ التابعيف لممصالح العسكرية لألمف الذيف تـ موافقة لجنة خاصة، وأخيرا ض
، في حيف تشتمؿ الفئة (1)تعيينيـ بموجب قرار مشترؾ صادر عف وزير العدؿ ووزير الدفاع الوطني

الثانية عمى موظفي مصالح الشرطة وذو الرتب الدرؾ الوطني ورجاؿ الدرؾ ومستخدمو مصالح 
 .(2) ضباط الشرطة القضائية األمف العسكري الذيف ليست ليـ صفة

ويأتي في المقاـ األوؿ الوزير المكمؼ بالتجارة فقد  سالؾ الخاصة؛المستخدموف المنتموف إلى األ -
سبؽ القوؿ بأف وزير التجارة يضطمع بميمة الحفاظ عمى توازف السوؽ والسير الحسف لو، كما 

صالح المركزية لوزارة التجارة، يدخؿ ضمف الموظفيف المؤىميف لمقياـ بالتحقيؽ الموظفيف لمم
أثناء القياـ بمياميـ اكتشاؼ -والموظفيف التابعيف لممصالح الخارجية لوزارة التجارة، فيمكف ليؤالء

ممارسات مقيدة لممنافسة مما يجعميـ يبمغوف عنيا الوزير المكمؼ بالتجارة، كوف ىذا األخير يممؾ 
 حؽ اإلخطار السالؼ الذكر.

فيمكف ليؤالء األعواف القياـ بالتحقيقات المتعمقة ؛ لمصالح اإلدارة الجبائية األعواف التابعوف -
بتطبيؽ قانوف المنافسة، وتشمؿ ىذه الفئة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والطابع والتسجيؿ، 
وتجدر اإلشارة إلى أف مصطمح أعواف اإلدارة المالية أوسع مف مصطمح أعواف اإلدارة الجبائية 

ؿ يشمؿ إضافة إلى أعواف المديريات السابقة، أعواف مديرية المنافسة واألسعار وأعواف كوف األو 
 .(3)أمالؾ الدولة وأعواف الحفظ العقاري

إف كؿ ىؤالء األعواف سالفي الذكر ليـ صالحية القياـ بالتحقيقات المتعمقة بالممارسات 
بيف ىؤالء المحققيف ومجمس طرؽ التواصؿ ة، ولكف السؤاؿ المطروح، ما ىي المقيدة لممنافس

                                                           

، يتضمف قانوف اإلجراءات الجزائية، معدؿ ومتمـ، ج 1966جواف 08مؤرخ في  ،155-66مف األمر رقـ  15المادة  (1)
 .1966جواف  10، مؤرخ في 48ر عدد 

 نفسو. ، المرجع 19المادة ( 2)
 . 125، ص2008زائر، السبتي فارس، المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري، دار ىومة، الج (3)
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المنافسة، عمى اعتبار أف ىذا األخير ىو مف يممؾ االختصاص األصيؿ في التحقيؽ في القضايا، 
 .ذات الصمة بالمنافسة؟

في فرنسا، ورغـ تمتع المقرر بجميع الصالحيات التي يتمتع بيا محققوا اإلدارة العامة 
بزيارة  موقع األعماؿ واإلطالع عمى الدفاتر  لممنافسة واالستيالؾ وقمع الغش، مف حيث القياـ

واالستجواب إال أف المقرريف نادرا ما كانوا يمجئوف لتمؾ السمطات، ألنو عندما تظير الحاجة إلى 
تحقيؽ، كاف مجمس المنافسة الفرنسي يطمب مف محققي المديرية العامة لممنافسة واالستيالؾ وقمع 

يراىا ضرورية لمقضية محؿ المتابعة، أما اليـو وبصدور القياـ بالتحقيقات التي  FeCCGDالغش 
، والمتضمف عصرنة 2008نوفمبر  13، المؤرخ في 776-2008قانوف عصرنة االقتصاد رقـ 

ويميا خالسيما بت الفرنسية أكثر استقاللية وفعالية،تنظيـ المنافسة، فقد أصبحت سمطة المنافسة 
يعمموف تحت سمطتيا وبالتالي أصبح بوسعيا أف  ، حيث أصبح لدييا محققيف(1)سمطة التحقيقات

 .(2)تطمب مف محققييا القياـ بيذه التحقيقات

أما بالنسبة لمقانوف الجزائري، فاألصؿ أف المقرريف ىـ مف يتولوف القياـ بالتحقيقات حوؿ 
نو القضايا التي يسندىا إلييـ رئيس مجمس المنافسة وىذا ما يسمى بالتحقيؽ المبدئي، غير أنو يمك

)مجمس المنافسة( أف يستعيف بأي خبير أو يستمع إلى أي شخص إمكانو تقديـ معمومات لو، كما 
يمكنو أف يطمب مف المصالح المكمفة بالتحقيقات االقتصادية، السيما التابعة لموزارة المكمفة بالتجارة 

، ومف (3)صوإجراء كؿ تحقيؽ أو خبرة حوؿ المسائؿ المتعمقة بالقضايا التي تندرج ضمف اختصا
ىنا يبرز التكامؿ بيف وزارة التجارة ومجمس المنافسة مف أجؿ ترقية المنافسة أو استعادتيا في سوؽ 
ما، وليذا السبب وسع المشرع الجزائري مف األشخاص الذيف يمكنيـ القياـ بالتحقيقات كما ىو 

 مكرر مف قانوف المنافسة الجزائري. 49مذكور في المادة 

 
                                                           

 .15، ص2014، 03( مجمس المنافسة، النشرة الرسمية لممنافسة، عدد 1)
 .353( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص2)
 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  34( المادة 3)
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 القضايا:البث في  ثانيا:
 بعد االنتياء مف التحقيؽ يكوف قد توفرت لدى مجمس المنافسة جميع المعمومات والمعطيات

يحدد تاريخ انعقادىا مف طرؼ المجمس، وقد نصت المادة  مف أجؿ الفصؿ في القضية في جمسة
 مف النظاـ الداخمي لمجمس المنافسة عمى 29، والمادة (1)241-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  10

أف مجمس المنافسة يمكنو أف يدرس الممفات المعروضة عميو في إطار لجاف مصغرة قبؿ دراستيا 
في جمسة عمنية، حيث يرأس المجنة المصغرة رئيس المجمس ونائبيو وتضـ عمى األقؿ عضوا واحدا 

ويمكف لممجمس أف ينشئ ، (2)03-03مف األمر رقـ  24مف الفئات المنصوص عمييا في المادة 
لحاجة، أي فوج عمؿ وأي لجنة تقنية لمتفكير والدراسة والتحميؿ وتحدد تشكيمتيا وطبيعة مدة عند ا

أشغاليا، بعد مداولة المجمس بموجب مقرر صادر مف الرئيس يرسؿ إلى الوزير المكمؼ بالتجارة 
 .(3)وينشر في النشرة الرسمية لممنافسة

يضبط الرزنامة تاريخ وساعة  أما بالنسبة لتنظيـ الجمسات، فإف رئيس المجمس ىو مف
الجمسة وترسؿ مف قبؿ مدير اإلجراءات ومتابعة الممفات إلى نواب الرئيس واألعضاء والمقرر 

. مف (4)( يوما مف تاريخ انعقاد الجمسة21العاـ وممثؿ الوزير المكمؼ بالتجارة قبؿ واحد وعشريف)
ر الجمسة أف تعمـ رئيس أجؿ الحضور إلى الجمسات، كما يمكف لألطراؼ الراغبة في حضو 

 .(5)المجمس في أجؿ ال يتجاوز ثمانية أياـ مف تاريخ الجمسة مع تحديد صفاتيـ وأسمائيـ

 

 

 

                                                           

 رجع السابؽ.الم، 241-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  10( المادة 1)
 .، المرجع نفسو10/2( المادة 2)
 نفسو. ، المرجع 11( المادة 3)
 مف القانوف الداخمي لمجمس المنافسة، المرجع السابؽ. 31المادة  (4)
 نفسو.  ، المرجع34( المادة 5)
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 المطمب الثاني
 العقوبات المتخذة من طرف مجمس

 المنافسة ومدى تكريســــو لممبادئ العقابيـــــــة
مة عمى المؤسسة المخالفة، بعد ثبوت اإلدانة يقـو مجمس المنافسة بتوقيع العقوبات المالئ

ه العقوبات فاف المجمس ممـز باحتراـ الضمانات القانونية والقضائية المكرسة ذورغـ اختالؼ ى
، أف يقـو بإعفاء المؤسسة المخالفة مف دستورا، ويمكف لمجمس المنافسة، متى توافرت الشروط

دـ األخذ بيذا اإلجراء العقاب، وىو ما يسمى بإجراء الرأفة، عمى مف أف بعض الفقو يرى بع
لتعارضو مع الشعور بالعدالة لما تنطوي عميو مف إعفاء المؤسسة المخالفة مف العقاب رغـ ثبوت 

 .(1)إدانتو، كما أنيا تتعارض مع الغرض النفعي لمعقوبة

 الفرع األول
 العقوبات التي يوقعيا مجمس المنافسة

عماؿ المحقؽ فييا تدخؿ ضمف إحدى إذا أثبتت التحقيقات التي قاـ بيا المقرروف بأف األ
مف قانوف المنافسة، فإف مجمس  12و11، 10، 07، 06الممارسات المنصوص عمييا في المواد 

 المنافسة يممؾ صالحية اتخاذ إجراءات وقائية إضافة إلى صالحية توقيع العقوبات المالية.

 أوال: االجراءات الوقائية
ت إدارية بأتـ معنى الكممة، كونيما يختمفاف مف حيث إف اإلجراءات الوقائية ال تعتبر عقوبا

الغاية، فالعقوبات اإلدارية تتميز بغايتيا الردعية، في حيف أف اإلجراءات الوقائية تيدؼ إلى الوقاية 
، مع اإلشارة إلى أف اإلجراءات الوقائية التي يتخذىا مجمس (2)مف وقوع ضرر ال يمكف دفعو
 ات في األوامر والتدابير المؤقتة.، وتتمثؿ اإلجراء(3)المنافسة تخضع لرقابة القضاء 

 
                                                           

، ص 2017سكندرية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإل: الحماية الجنائية لمحؽ في المنافسةتامر محمد صالح،  (1)
192. 

(2) ZOUAIMIA Rachid, Les AAI et la régulation économique en Algérie, Op.cit, p 94. 

(3) Ibid, p 95. 
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 Les injonctionsاألوامر: -1
تعد األوامر أوؿ شكؿ تبرز مف خالليا العقوبات الصادرة عف مجمس المنافسة وذلؾ مف 
أجؿ وضع حد لمممارسات المقيدة لممنافسة، وعندما تكوف العرائض والممفات المرفوعة إليو أو التي 

، فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف لمجمس المنافسة أف يأمر أعضاء (1)مف اختصاصو بيا،يبادر ىو 
اتفاقية ما بالتوقؼ عف الممارسات التشاورية المتعمقة بجداوؿ األسعار أو إلغاء الشروط المقيدة 

، كما يدخؿ في إطار األوامر، تمؾ الموجية إلى مؤسسة (2)لممنافسة والمذكورة في اتفاقية محظورة 
مف اتفاقية ما، أو اقتساـ  ،répartition de clientèle أجؿ إلغاء أي شرط القتساـ الزبائف ما مف

، كما تيدؼ األوامر إلى إلغاء (3)األسواؽ أو تقييد أو منح المنافسة، أو أية ممارسة ليا نفس اليدؼ
 أي شرط مقيدة لممنافسة مدرج ضمف العقود، أو فرض بعض األسعار أو الخدمات أو الشروط

 .(4)العامة لمبيع

شكال إيجابيا كأف يأمر مجمس المنافسة مؤسسة ما بتعديؿ سموكيا وفقا األوامر قد تتخذ و 
لشروط معينة يراىا المجمس كفيمة بأف تعيد التوازف التنافسي لمسوؽ، وفي ىذا الشأف قررت سمطة 

والمفروضة عمييا  RGG (société SSR)شركةالمنافسة الفرنسية، بضرورة احتراـ األمر الصادر ضد 
طة ػػرت سمػػػػػ، حيث اعتب2009رػػػػسبتمب 16ادر في ػػػػػػالص :CC-1-13بموجب القرار رقـ 

ية ىيمنة في في وضع، RGG(Société réunionnaise du radiotéléphone)ة ػػػػة بأف شركػػػػػالمنافس
خالؿ ممارستيا ، مف EDFEمف  102مف القانوف التجاري والمادة  420L-02 منظور المادة

 La Réunionألسعار مختمفة مف أجؿ عرقمة حرية المنافسة في سوؽ الياتؼ النقاؿ في منطقتي 

، بضرورة أف تكوف العروض المتضمنة RGG، وقد أمرت سمطة المنافسة شركة Mayotteو
التي ، ال تتجاوز الفارؽ بيف األسعار RCR لتعريفات مختمفة لممكالمات المحمية والرسائؿ القصيرة

                                                           

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  45( المادة 1)
(2) SERRA Yves, Op.cit, P96. 

(3) CONDOMINES Aurelien, Op.cit, p328. 

(4) Ibid, p 328. 
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تعتمدىا الشركة وبيف أسعار ىذيف النوعيف مف المكالمات، ونظرا لعدـ احتراـ ىذه الشركة لألمر 
 .(1)الموجو ليا، فقد أصدرت سمطة المنافسة ضدىا عقوبة مالية قدرىا مميوني أورو

كما يمكف لألوامر أف تتخذ طابعا سمبيا كأف يأمر المجمس مؤسسة بأف تمتنع عف سموؾ 
شترط المجمس قياـ المؤسسة بالتوقؼ عف مقاطعة مؤسسات يحددىا األمر الصادر معيف، كأف ي

وفي ىذا الصدد يمكف لمجمس المنافسة أف يمـز المؤسسات المعنية بتعديؿ أو تكممة أو  ،(2)عنو
فسخ كؿ اتفاؽ أو عقد إذا كاف يشكؿ قوة اقتصادية تسمح ليذه المؤسسات بالتعسؼ وذلؾ في أجؿ 

المثاؿ فقد ألـز مجمس المنافسة الجزائري الشركة الوطنية لمتبغ والكبريت )وحدة  محدد، فعمى سبيؿ
تيارت( بالكؼ فورا عف الممارسات التعسفية التي تقـو بيا الشركة عف طريؽ  ممارسة بيوع 

، ومف خالؿ ما سبؽ يالحظ بأف األوامر (3)06-95مشروطة وتمييزية في منظور األمررقـ 
ية، في حيف أف األوامر اإليجابية أشد قيرا ألنيا يطمب مف األطراؼ عمال السمبية ال تعتبر قير 

إيجابيا كتعديؿ التصرفات القانونية أو إزالة شروط التعاقدية التي تتضمنيا االتفاقيات والتي توجد 
 .(4)عادة في عقود التوزيع االنتقائي أو العقود النموذجية

لمحد مف ىذه الممارسات المقيدة لممنافسة،  ، لـ يضع أجال03-03والمالحظ أف األمر رقـ 
الممغى وكذا بالرجوع إلى المادة  06-95فقد ترؾ المجاؿ مفتوحا، عمى العكس بالنسبة لألمر رقـ 

2-464L  مف القانوف التجاري الفرنسي التي تفرض عمى سمطة المنافسة عند األمر بإنياء ىذه
 ض المجمس شروطا خاصة كتعديؿ العقد مثالالممارسات في نفس الوقت تحدد أجال لذلؾ أو يفر 

مف قانوف المنافسة عمى أف الوزير المكمؼ بالتجارة يسير عمى تنفيذ  47وقد نصت المادة ،(5)
قرارات مجمس المنافسة ويعتبر ىذا األخير كذلؾ مسئوال عف تنفيذ قرارات ومف بينيا األوامر، كما 

                                                           

(1) Aut.conc, décision n°12-D-05, du 24 janvier 2012, relative au respect par la société SSR 

de l’injonction prononcée par la décision n°09-MC-02 du 16 Septembre 2009. 

 .381( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص2)
(3) ZOUAIMIA Rachid , « les aides de l’Etat aux entreprises publiques économiques : une 

entrave au principe de libre concurrence? », RARJ, N
0
…., 20…, p 16. 

ابؽ، دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي، المرجع الس: ( كتو محمد الشريؼ، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري4)
 .348ص

(5) Art L464-2, du code de commerce, Op.cit . 
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ذ  أو أمره حيث يمكنو الحكـ بعقوبة مالية في يسعى المجمس وراء التأكد مف مدى احتراـ وتنفي
، وتكوف ىذه العقوبات إما نافذة فورا 03-03مف األمر  45الحدود المنصوص عمييا في المادة 

ما في اآلجاؿ التي يحددىا عند عدـ تطبيؽ األوامر، وفي ىذا الصدد فقد قررت سمطة المنافسة  وا 
مميوني أورو لعدـ احتراميا لألوامر الموجية إلييا ، قدرىا RRGالفرنسية توقيع غرامة مالية عمى 
 .(1)بالكؼ عف ممارسة وضعية الييمنة

 Les mesures provisoires(conservatoires)التدابير المؤقتة )التحفظية(:  -2
يمكن لمجمس المنافسة بطمب من :» مف قانوف المنافسة عمى ما يمي 46تنص المادة 

لتجارة اتخاذ تدابير مؤقتة لمحد من الممارسات المقيدة المنافسة المدعي أو من الوزير المكمف با
موضوع التحقيق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجمة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن 
إصالحو، لفائدة التي تأثرت مصالحيا من جراء ىذه الممارسات أو عند اإلضرار بالمصمحة 

 .«االقتصادية العامة
، وذلؾ لحماية 03-03تة مف المستجدات التي أتى بيا األمر رقـ تعتبر التدابير المؤق

مصالح المتعامميف االقتصادييف، والعمة مف استحداث ىذا النوع مف التدابير ىو أف بعض الدعاوي 
يستمر النظر فييا لفترة زمنية طويمة، قد تكوف ألشير أو قد تمتد لسنوات وىذا في حالة الدعاوى 

ستعجالية، حيث ى حد كبير الدعاوى االلالـز إيجاد ىذا الحؿ والذي يشبو إلالمعقدة، لذا كاف مف ا
يؤدي طمب التدابير المؤقتة إلى اتخاذ التدابير إستعجالية ضرورية لحماية المنافسة في السوؽ 
واالقتصاد العاـ لمدولة إذ يتعمؽ األمر بوسيمة قيمة وىامة ضد الممارسات المقيدة لممنافسة التي 

نجـ عنيا ضرر محدؽ غير ممكف إصالحو كالممارسات التي مف شأنيا إبعاد مؤسسات يمكف أف ي
 . (2)منافسة أو منع مؤسسات محتممة مف الدخوؿ إلى السوؽ

وتتمثؿ فائدة التدابير المؤقتة في تجميد الممارسات المقيدة لممنافسة المحتممة بطريقة تؤدي 
.وعف الشروط الواجب توافرىا التخاذ (3)تقبؿإلى تجنب آثارىا التي ال يمكف إصالحيا في المس

                                                           

 (1) Aut-conc,décision n°12-D-05, Op.cit. 

 . 343جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص (2)
 (3) ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Op.cit, p208. 
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تجارة أو تدبير مؤقت ضرورة أف يقدـ طمب لدى مجمس المنافسة سواء مف قبؿ الوزير المكمؼ بال
، كما يشترط التخاذىا أف (1)تأثرت مصالحيا مف جراء الممارسات المقيدة لممنافسة المؤسسات التي

وفوري لالقتصاد العاـ، أو القطاع المعني أو  تؤدي الممارسات المبمغ عنيا إلى تقييد جسيـ
 .(2) المؤسسات المدعية، أو مصمحة المستيمكيف

وعف أشكاؿ ىذه التدابير فقد تأخذ صورا عدة كالغمؽ المؤقت لممحالت التجارية، أو حجز 
البضائع موضوع الممارسات المقيدة لممنافسة، أو حجز العتاد والتجييزات التي استعممت في 

ا مع مراعاة حقوؽ الغير حسف النية، أو اتخاذ أي تدبير آخر مف شأنو أف يضع حدا ارتكابي
 .(3)لمممارسات المقيدة لممنافسة موضوع المتابعة

مف طرؼ شركة  التحفظية أماـ سمطة المنافسة الفرنسيةال عف طمب التدابير اونسوؽ مث
VIOLIA TRANSDEV  بخصوص تعسؼ مجمع دلؾ وRGeD في قطاع نقؿ  في وضعية الييمنة

تدابير  باتخاذطمبا لدى سمطة المنافسة  VIOLIA TRANSDEVاألشخاص، حيث قدمت شركة 
مف االتفاقية حوؿ سير اإلتحاد  102، والمادة 464L-1 المادة تحفظية )مؤقتة( في منظور

ونظرا لممعطيات المتوفرة لدى سمطة المنافسة فقد قررت رفض طمب التدابير  ،(EDFE)األوروبي 
مؤقتة لعدـ وجود تقييد خطير وفوري في قطاع نقؿ األشخاص عبر السكؾ الحديدية، ولكنيا في ال

 VIOLIA المقدـ مف طرؼ شركة اإلخطارالتحقيؽ في القضية بناءا عمى  المقابؿ أكممت

TRANSDEV  والمسجؿ تحت رقـD100/12(4). 

                                                           

التدابير المؤقتة، لتشمؿ الوزير المكمؼ  اتخاذشرع الفرنسي قد وسع مف األشخاص التي يمكنيا نالحظ بأف الم (1)
، والتي تممؾ حؽ إخطار 462L-1باالقتصاد،المؤسسات المعنية، مندوب الحكومة وجميع الييئات المذكورة في المادة 

 مف القانوف التجاري الفرنسي. 464L-1سمطة المنافسة، الحظ أحكاـ المادة 
(2) PASCAL Lehuédé, Op.cit, p128. 

مكرر مف ىذا األمر تحيمنا إلى القانوف  49، إال أف المادة  03-03( بالرغـ مف عدـ ورود ىذه الصور في األمر رقـ 3)
 ، المحدد لمقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية.02-04رقـ 

(4) Aut.conc, décision n°13-D-16, du 27 juin 2013, relative à une demande de mesures 

conservatoires concernant des pratiques mises en œuvres par le groupe SNCF dans le 

secteur du transport de personnes. 
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 ثانيا: العقوبات والغرامات المتخذة من طرف مجمس المنافسة
العقوبات والغرامات مف أنجع العقوبات التي يسمطيا مجمس المنافسة عمى األعواف  تعتبر

االقتصادييف المخالفيف لقواعد المنافسة، ونظرا ألىمية ىذه العقوبات وفعاليتيا فقد قاـ المشرع 
 كما سيتـ تبيانو. 12-08بتحيينيا بموجب القانوف رقـ 

 مقيدة لممنافسة:العقوبات المالية المطبقة عمى الممارسات ال -1
 14نص المشرع الجزائري عمى أف الممارسات المقيدة لممنافسةوالمنصوص عمييا في المادة 

مبمغ رقـ األعماؿ مف غير  % مف12مف قانوف المنافسة، يعاقب عمييا بغرامة مالية ال تفوؽ 
ضعفي  المحقؽ في الجزائر خالؿ آخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة تساوي عمى األقؿ الرسـو

الربح المحقؽ بواسطة ىده الممارسات عمى أال تتجاوز ىده الغرامة أربعة أضعاؼ ىدا الربح، و ادا 
 .(1)مرتكب المخالفة ال يممؾ رقـ أعماؿ محدد فالغرامة ال تتجاوز ستة مالييف ديناركاف 

سب، ما يالحظ أف المشرع الجزائري قد حدد الحد األقصى لمعقوبة وىدا إعماال لمبدأ التنا
كما يالحظ بأف ىذه العقوبة مرتبطة ارتباطا وثيقا والدي يقتضي تكريس الحد األقصى لمعقوبة، 

بالربح المحقؽ بواسطة ىذه الممارسات، فقد أثبتت التحاليؿ االقتصادية التي تجرييا سمطات 
سة جد معتبرة المنافسة، أف األرباح االقتصادية التي تجنييا المؤسسات وراء سموكياتيا المقيدة لممناف

مف جية ، ومف جية أخرى ال تكوف العقوبات المالية ذات فعالية إال إذا كاف مبمغيا يتناسب مع 
 افتراض قيمة األرباح التي سيتـ تحصيميا.  

والمالحظ أف المشرع الفرنسي قد نص عمى أف مبمغ العقوبة المفروضة عمى أصحاب 
، وبالمقارنة مع القانوف الجزائري والذي مع (2)أورو الممارسات المقيدة لممنافسة، ىي ثالث مالييف 

القانوف الجزائري والذي يفرض عقوبة قدرىا ستة مالييف دج )إذا كاف مرتكب المخالفة ال يممؾ رقـ 
أعماؿ( نجد أف المشرع الفرنسي أكثر صرامة مف نظيره الجزائري، كوف قيمة األورو أغمى مف قيمة 

 الدينار الجزائري.

                                                           

، المرجع السابؽ.03-03مر رقـ مف األ 56( المادة  1( 
 (2) Art L-464-2 alinéa 4, du code de commerce français, Op.cit. 
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مف قانوف المنافسة الجزائري، عمى تسميط عقوبة عمى عمميات التجميع  61مادة كما نصت ال
والتي أنجزت بدوف ترخيص مف مجمس المنافسة، وتتمثؿ ىذه العقوبة في غرامة يمكف أف تصؿ 

، المحقؽ في الجزائر خالؿ آخر سنة مالية مختتمة 07إلى  % مف رقـ األعماؿ مف غير رسـو
يع أو ضد المؤسسة التي تكونت مف عممية التجميع، كما يمكف ضد كؿ مؤسسة طرؼ في التجم

مف األمر رقـ  19لممجمس في حالة عدـ احتراـ الشروط أو االلتزامات المنصوص عمييا في المادة 
% مف رقـ األعماؿ مف غير الرسـو المحقؽ 5، إقرار عقوبة مالية يمكف أف تصؿ إلى 03-03

مة ضد كؿ مؤسسة ىي طرؼ في التجميع أو المؤسسة في الجزائر خالؿ آخر سنة مالية مختت
 .(1)التي تكونت مف عممية التجميع

وفي حالة ما إذا كانت السنوات المالية المقفمة ال تغطي كؿ واحدة منيا مدة سنة، فإنو يتـ 
حساب العقوبات المطبقة عمى مرتكبي المخالفة حسب قيمة رقـ األعماؿ مف غير الرسـو المحقؽ 

 .(2) خالؿ النشاط المنجزفي الجزائر 
وفي مقابؿ العقوبات التي يتخذىا مجمس المنافسة، يمكف ليذا األخير أف يفرض غرامات 

مف  46و45مالية، في حالة عدـ تنفيذ األوامر واإلجراءات  المؤقتة والمنصوص عمييا في المادة 
دج( عف 150000ر )قانوف المنافسة، وذلؾ بغرامة تيديدية  ال تقؿ عف مائة وخمسيف ألؼ دينا

 .(3)كؿ يـو  تأخير
وفي ىذا الشأف فقدت قررت سمطة المنافسة الفرنسية فرض عقوبة مالية قدرىا مميوني أورو 

لألوامر الموجية إلييا والمتمثمة في عدـ التعسؼ في  RRG( لعدـ احتراـ شركة أورو 2000000)
 .(4)وضعية الييمنة كما سمؼ الذكر
دج( بناء 800000ار غرامة ال تتجاوز مبمغ ثمانمائة ألؼ دينار)ويمكف لمجمس المنافسة إقر 

عمى تقرير المقرر، ضد المؤسسات التي تعتمد تقديـ معمومات خاطئة أو غير كاممة بالنسبة 
مف قانوف المنافسة، أو التي ال  51لممعمومات المطموبة أو تتياوف في تقديميا طبقا ألحكاـ المادة 

                                                           

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  62المادة  (1)
 .، المرجع نفسومكرر 62( المادة 2)
 .نفسو  المرجع، 58المادة  (3)

(4) Aut-conc, décision 12-D-05, Op.cit. 
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اآلجاؿ المحددة مف قبؿ المقرر، ويمكف لمجمس في ىذه الحالة إقرار  تقدـ معمومات المطموبة في
 .(1)( عف كؿ يـو تأخير100000غرامة تيديدية ال تقؿ عف مائة ألؼ دج )

وفي نفس الوقت يعاقب مجمس المنافسة كؿ شخص طبيعي أو معنوي ساىـ شخصيا بصفة 
، 03-03كما ىي محددة في األمر رقـ احتيالية في تنظيـ الممارسات المقيدة لممنافسة وفي تنفيذا 

 .(2)دج(2000000بغرامة قدرىا مميوني دينار )

 العقوبات غير المالية: -2
إضافة إلى العقوبات المالية التي يوقعيا مجمس المنافسة، يمكف ليذا األخير توقيع عقوبات 

 45نصت المادة غير مالية تتمثؿ أساسا في نشر القرارات بشأف الممارسات المقيدة لممنافسة، وقد 
عمى أف المجمس يمكنو نشر قراراتو أو مستخرجات منيا أو توزيعيا أو (3)مف قانوف المنافسة

تعميقيا، ويعد الحكـ الصادر باإلدانة جزاء مكمال لمجزاء األصمي والمتمثؿ في العقوبات المالية، 
يصيب األعواف حيث يعتبر نشر الحكـ فعاال في مكافحة الممارسات المقيدة لممنافسة، حيث 

 .(4)االقتصادييف المخالفيف في شرفيـ واعتبارىـ

ويتـ نشر الحكـ باإلدانة في الجرائد، أما التعميؽ فيتـ في أماكف يعينيا مجمس المنافسة كأف 
يكوف مثال في مقر المؤسسة المخالفة، وعموما يتـ نشر مستخرجات مف القرارات الصادرة عف 

وبالتالي يمكننا أف نتصور اعتماد مجمس ،(5)ة غير أخرىالمجمس بواسطة أي وسيمة إعالمي
المنافسة عمى الحؿ الذي تعتمده سمطة ضبط البريد والمواصالت السمكية والالسمكية، والتي تقـو 
بنشر قراراتيا عمى موقعيا اإللكتروني، والمالحظ بأف مجمس المنافسة لما يأمر بنشر قراراتو أو 

المصاريؼ المتعمقة بيذا اإلجراء تكوف عمى عاتؽ المؤسسة  تعميقيا أو توزيعيا، فإف جميع
، غير أف الوسيمة األساسية لنشر قرارات مجمس المنافسة ىي النشرة الرسمية لممنافسة، (6)المدانة

                                                           

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  59( المادة 1)
 .، المرجع نفسو57( المادة 2)
  نفسو.  ، المرجع45المادة  (3)
 .221( أحمد محمد محمود خمؼ، المرجع السابؽ، ص4)

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  49/02( المادة 5)
(6) ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Op.cit, 215. 
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، والمتضمف إنشاء النشرة الرسمية 242-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  04فقد نصت المادة 
س المنافسة تنشر ضمف ىذه النشرة، باإلضافة إلى التعميمات لممنافسة عمى أف قرارات وآراء مجم

واألنظمة والمنشورات وكؿ اإلجراءات األخرى الصادرة عف مجمس المنافسة، وكذا قرارات وآراء 
 .(1)سمطات الضبط القطاعية

 معايير تقدير العقوبات: -3
ي فقرتيا الثالثة ف 464L-2ممادة لوالمقابمة  مف قانوف المنافسة 01مكرر  62تنص المادة 

 56تقرر العقوبات المنصوص عمييا في أحكام المواد من :» عمى(2)مف القانوف التجاري الفرنسي
من ىذا األمر، من قبل مجمس المنافسة عمى أساس معايير متعمقة السيما بخطورة  62إلى 

المخالفة، الممارسة المرتكبة، والضرر الذي لحق االقتصاد، الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي 
ومدى تعاون المؤسسات المتيمة مع مجمس المنافسة خالل التحقيق في القضية وأىمية 

قدير العقوبة يكوف بناءا بأف تالمادة يتضح مف خالؿ ، (3)«وضعية المؤسسة المعنية في السوق
 :ىي عمى معايير

 La gravité des faits reprochésخطورة الممارسة المرتكبة: -أ
المقيدة لممنافسة ال تمثؿ درجة واحدة مف الخطورة، فيي تتفاوت مف ممارسة  إف الممارسات 

إلى أخرى، وقد اعتمد مجمس المنافسة الجزائري عمى ىذا المعيار في قراره ضد الشركة الوطنية 
لمتبغ والكبريت، حيث جاء في حيثيات قراره أنو: واعتبارا أف المجمس يعتمد في تحديد مبمغ الغرامة 

 .(4)«التدرج حسب خطورة الممارسات المندد بيا، ومدى تأثيرىا عمى السوؽ عمى مبدأ

                                                           

 ، المرجع السابؽ.242-11مف المرسـو التنفيذي رقـ  04( المادة 1)
العقوبة في القانوف الفرنسي ىي: خطورة األفعاؿ، أىمية الضرر الالحؽ باالقتصاد، وضعية  ( يالحظ بأف معايير تقدير2)

المنظمة أو المؤسسة المدانة أو التجمع الذي تنتمي إليو المؤسسة، وأخيرا مدى احتماؿ تكرار الممارسات المقيدة لقواعد 
 Aut-conc, communiqué du 16mai2011, relatif à la méthode de المنافسة، راجع في ىدا الشأف:

détermination des sanctions pécuniaires. 
 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  01مكرر 62( المادة 3)
، يتعمؽ بممارسات الشركة الوطنية لمتبغ 1998ديسمبر  13، مؤرخ في 03-ؽ-98مجمس المنافسة، قرار رقـ  (4)

 والكبريت، المرجع السابؽ.  
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وبالنسبة لسمطة المنافسة فإنيا تأخذ بعيف االعتبار كؿ الظروؼ التي أحاطت بالممارسات 
المقيدة لممنافسة، لتقدير مدى خطورتيا، وقد اعتبر مجمس المنافسة الفرنسي)سمطة المنافسة 

تجارية أو االستبعاد مف السوؽ تعتبر ممارسة خطيرة بطبيعتيا وىي مف ف المقاطعة الأحاليا(، ب
، كما تأخذ بعيف االعتبار مدة الممارسة، (1)أخطر الممارسات التي تؤثر عمى السير العادي لمسوؽ

وكذا السوؽ المعني فعمى سبيؿ المثاؿ اعتبر مجمس المنافسة الفرنسي بأف الممارسة المرتكبة في 
يرة، كوف المنافسة في ىذا القطاع ضعيفة، بسبب تدخؿ التنظيمات في ىذا القطاع الصحي خط

 .(2)المجاؿ مف أجؿ ضماف أحسف الخدمات الصحية لممواطنيف

في نفس الوقت، والتي  ياتيدخؿ كذلؾ في تقدير خطورة الممارسة، تعدد الممارسات وتفاعال
ممارسات ذات اليدؼ المنافي لممنافسة المنافسة، وفي ىذه الحالة يتـ متابعة كؿ ىذه ال قواعدتؤثر 
كما كما اعتبرت سمطة المنافسة الفرنسية بأف ىناؾ مف الممارسات ما ىي خطيرة بطبيعتيا،(3)الحرة

كما ىو الحاؿ بالنسبة لالتفاقيات األفقية بيف المتعيديف المتنافسيف في مجاؿ الصفقات  ىو الحاؿ
خمؿ في السير العادي  إحداث، أو األسواؽتساـ العمومية والتي تيدؼ أو يمكف أف تيدؼ إلى اق

الصفقات العموميةيمكف اعتبار الكارتؿ مف األعماؿ  إطاروحتى خارج ،(4)المناقصة إلجراءات
مف طرؼ سمطة المنافسة، بشأف  األوامرالمتخذةعدـ احتراـ  كذلؾ.يمكف اعتبار (5)ةاألكثر خطور 

ىو الحاؿ بالنسبة لعدـ احتراـ المؤسسات المعنية  ممارسة معينة تشكؿ طابعا استثنائيا خطيرا، كما
رفض البيع الذي تمارسو مؤسسة في وضعية ىيمنة ألراء وقرارات سمطة المنافسة السيما في حالة 

 Abus grave.(6)والذي يشكؿ تعسفا خطيرا

                                                           

(1) cons-conc, décision n°95-D-16, du 14 Février 1991,relative a des pratiques relevées dans 

le secteur des échographes, in www.autorité  concurrence. Fr. 

(2) cons-conc, décision n°06-D-36, du 6 décembre 2006, relative a des pratiques mises en 

œuvre  par la société civile de moyens Imagerie Medicales du Nivolet, in www.autorité  

concurrence. Fr. 

(3) Aut-conc, décision n°12-D-10, du mars2012, relative a des pratiques mises en œuvre  dans 

le secteur de l’alimentation pour chiens et chats, in www.autorité  concurrence. Fr. 

(4) CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p312.  

)5  ( Ibid, p313. 

(6) Ibid, p313. 
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 l’importance du dommage causé a l’économieالضرر الالحق باالقتصاد: أىمية  –ب

عمى سير األسواؽ لممنافسة ر الالحؽ باالقتصاد، تأثير الممارسات المقيدة يقصد بالضر 
 عمى األسعار، وأثارىاالمعنية، ويدخؿ في قياس حجـ الضرر عدة عناصر كمدة الممارسات 

 معطيات أخرى توجز فيما يمي: ياس الضرر، كما يدخؿ في ق(1)ومواصفات السوؽ المعني

ه الممارسات مف ذالمقيدة لممنافسة ومواصفاتيا، كقياـ ىعدد المؤسسات المعنية بالممارسات  -
طرؼ المؤسسات الرئيسة في السوؽ، أو المؤسسات الرئيسة في المينة أو مف طرؼ مجموع 
المؤسسات المتعيدة في صفقة عمومية، أو مف طرؼ تنظيـ يجمع األغمبية المطمقة مف 

 .(2)المتخصصيف في القطاع
رقـ األعماؿ غير المشروع المحقؽ مف طرؼ المؤسسات يدخؿ كذلؾ في قياس الضرر حجـ  -

 المعنية.
ه الممارسات في منع أو تأخير ذيقاس كذلؾ الضرر الذي لحؽ باالقتصاد، مدى قدرة ى -

المتنافسيف مف الدخوؿ إلى السوؽ، كالممارسات التي تؤدي إلى تأخير عوف اقتصادي منافس 
 .(3)مف الدخوؿ إلى سوؽ احتكارية

ه السوؽ ذد سوؽ جديدة مف طرؼ مؤسسة في وضعية ىيمنة، بمثابة إضرار بييعتبر كذلؾ رص -
 .(4)ه المؤسسة سوؼ تسمح ليا بزيادة رأسماليا وبالتالي تعزيز وضعية الييمنةذألف مبيعات ى

 

 الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي الممارسات المقيدة لممنافسة: -ج
ئد المجمعة مف طرؼ مرتكبي الممارسات يأخذ مجمس المنافسة الجزائري في الحسباف الفوا

المقيدة لممنافسة والتي يتـ استخالصيا مف رقـ األعماؿ، وىو أمر صعب في الجزائر لصعوبة 

                                                           

 .394جالؿ مسعد مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص( 1)
)2  ( CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p317. 

(3) Con-Conc, décision n° 05-D-59, du 07 décembre 2005, relative a des pratiques mises en 

œuvre par la société France Telecom dans le secteur de l’Internet haut débit, in 

www.autorité  concurrence. Fr. 

(4) Con-Conc, décision n° 04-D-09, de 31 mars2004, relative a des pratiques mises en œuvre 

par la société Codes Rousseau dans le secteur des supports pédagogiques pour auto-écoles, 

in www.autorité  concurrence. Fr. 
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ا الصدد فقد وجد ذ، وفي ى(1)إثباتيا، أو غياب التحقؽ مف المعطيات الرقمية لالقتصاد بصفة عامة
، ENIE et SNTA))عموميتيفمجمس المنافسة صعوبة في تقدير العقوبات ضد مؤسستيف 

 بخصوص الوقائع المنسوبة إلييما و المتمثمة في التعسؼ في وضعية الييمنة.
 

كما يدخؿ في تقدير العقوبة أىمية المؤسسة المعنية في السوؽ، مف حيث مدى امتالكيا 
ؼ ، وفي حالة ضعإليياعدد المنضميف  إلىلمعقارات والمنقوالت وسمطتيا االقتصادية بالنظر 

مكانيات وموارد المؤسسة أو معاناتيا مف صعوبات مالية، يمكف لمجمس المنافسة أف يقرر إ
كانت المؤسسة في  فإذا، وعمى العكس مف ذلؾ (2)تخفيض العقوبة المالية التي فرضت عمييا

أو في وضعية ىيمنة عمى السوؽ مقارنة بالمؤسسات األخرى ذات حجـ وضعية احتكارية 
 .(3)تكوف ثقيمة جدامتواضع، فاف العقوبة 

 تعاون المؤسسات المتيمة مع مجمس المنافسة: -د
قد تقـو المؤسسات المعنية بوضع حد لمممارسات المرتكبة تمقائيا أو انسحابيا مباشرة مف 

االتفاؽ مكرىة،  إلىاالتفاؽ المحظور بعد تبميغيا بالمآخذ وذلؾ بنية حسنة خاصة إذا انضمت 
صطمح ي، و (4)المنافسة أف يخفض مبمغ الغرامة أو عدـ الحكـ بياه الحالة يمكف لمجمس ذوفي ى
ه اإلجراءات بإجراءات التفاوض وىي مف الوسائؿ الجديدة التي تبناىا المشرع الجزائري في ذعمى ى

 قانوف المنافسة ويتعمؽ األمر بإجراء الرأفة، إجراء التعيد، وعدـ االحتجاج عمى المآخذ.

 :منافسةإجراء الرأفة في قانون ال -
"يمكن مجمس المنافسة أن يقرر تخفيض مف قانوف المنافسة عمى ما يمي:  60تنص المادة 

مبمغ الغرامة أو عدم الحكم بيا عمى المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلييا أثناء 
التحقيق في القضية، وتتعاون في اإلسراع بالتحقيق فييا وتتعيد بعدم ارتكاب المخالفات 

 ...."ا األمر.ذتعمقة بتطبيق أحكام ىالم
                                                           

)1( ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Op.cit, p214. 

.395( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص 2( 
)3  ( ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Op.cit, p214. 

.396( جالؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص 4( 



ةالببة األول                                              دور الهيئبت اإلدارية في حمبية المنبفس  
 

153 
 

ي يقصد بو إعفاء مرتكب المخالفة مف ذا النص األساس القانوني إلجراء الرأفة والذيعتبر ى
مف قانوف المنافسة وىي االعتراؼ بالمخالفة  60العقوبة متى توافرت الشروط الواردة في المادة 

تعيد بعدـ ارتكاب المخالفات مستقبال، مع المرتكبة ، والتعاوف في اإلسراع بالتحقيؽ، وأخيرا ال
أف نفس المادة في فقرتيا الثانية قد حرمت المؤسسات مف تخفيض مبمغ الغرامة في حالة مالحظة 

العود ميما كانت طبيعة المخالفات المرتكبة، كوف العود يسقط حؽ المؤسسة مف االستفادة مف 
ا اإلجراء إلى أف مخالفات ذلسبب في إقرار ىويرجع ا، (1)تخفيض مبمغ الغرامة أو عدـ الحكـ بيا

األسعار واتفاقيات مراقبة  تقانوف المنافسة تقـو عمى العمؿ السري، خاصة ما تعمؽ منيا باتفاقيا
، فاالتفاقيات غالبا ما تكوف ضمنية، وبالتالي يصعب الكشؼ عنيا مف (2)اإلنتاج واقتساـ األسواؽ

الييئات التابعة لوزارة التجارة، لدى فضؿ المشرع  طرؼ جيات الضبط سواء مجمس المنافسة أو
 .(3)ه المخالفات عمى العقاب لما لو مف تأثير عمى المنافسةذالكشؼ عف ى

 :عدم االحتجاج عمى المآخذ إجراء -
إجراء عدـ االحتجاج عمى المآخذ دورا ميما في تحديد قيمة العقوبة المالية، فمرتكبي يمعب 

يف لـ يحتجوا عمى صحة المآخذ يمكنيـ االستفادة مف تخفيض ذافسة والالمخالفات وفقا لقانوف المن
والمالحظ أف المشرع الجزائري لـ يحدد حاالت اإلعفاء الكمي وحاالت اإلعفاء ، (4)في الغرامة

حيث نص القانوف خالفا لما ىو الحاؿ في القانوف الفرنسي  الجزئي حيث جاء النص مجمال،
حالة  عدـ احتجاج أي ىيئة أو مؤسسة عمى المآخذ التي أخطرت التجاري الفرنسي عمى أنو في 

بيا، فاف المقرر العاـ يقترح عمى سمطة المنافسة تخفيض مبمغ الغرامة إلى حدود نصؼ مبمغ الحد 
اج عمى المآخذ صريحا عدـ االحتج، ولالستفادة مف ىده األحكاـ وجب أف يكوف (5)األعمى لمغرامة
 .(6)وواضحا وحرا

                                                           

.184( بف وطاس إيماف، المرجع السابؽ، ص 1( 
(2) ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Op.cit, p217. 

 192المرجع السابؽ، ص تامر محمد صالح، (3)
(4) ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Op.cit, p217. 

(5) Art L464-2 III de code de commerce français, Op.cit. 

(6) BARKAT Djohra, « les alternatives à la sanction en droit de la concurrence française : 

entre souplesse et efficacité, RARJ, N
O
 02, 2018, pp 791-818. 
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 انيالث فرعال
 ارسة مجمس المنافسة لسمطة العقابشروط مم

اشترط المجمس الدستوري الفرنسي لممارسة السمطات اإلدارية المستقمة لمسمطة القمعية توافر 
أال تكوف ىذه الجزاءات سالبة لمحرية وخضوع السمطة القمعية لمضمانات التي تكفؿ  شرطيف ىما:

 ضوعيا لذات المبادئ العقابية.حماية الحقوؽ والحريات المكفولة دستورا أي خ

 :االمتناع عن الحكم بالعقوبات السالبة لمحرية: أوال
شكالية مطروحة عمى طاولة  تتمثؿ العقوبة الجزائية وخاصة السالبة لمحرية منيا عائقا كبيرا وا 
المفاوضات دائما بيف المستثمريف مف جية والدولة مف جية أخرى، فاألعواف االقتصادييف يبحثوف 

فضاء لممارسة أنشطتيـ التجارية ومتابعة استثماراتيـ، دوف خوؼ مف وجود مالحقات قضائية عف 
 الذي، وىو األمر (1)قد تعيؽ مشاريعيـ عند ارتكابيـ لبعض المخالفات المتعمقة بالنشاط التنافسي

ارية واستبداؿ العقوبات الجنائية بأخرى إدمجاؿ االقتصادي الالتجريـ مف  إلىإزالةأدى بالمشرع 
، ىده العقوباتالتسجؿ في سجؿ السوابؽ توقعيا ىيئات إدارية مستقمة وعمى رأسيا مجمس المنافسة

، (2)ة وبالتالي فالسمطة القمعية التي يمارسيا مجمس المنافسة تتميز بالطابع التأديبي ال غيرالقضائي
اإلدارية المستقمة  حسب قضاء المجمس الدستوري الفرنسي فإف السمطة القمعية الممنوحة لمسمطاتو 
ال تمثؿ مساسا بمبدأ الفصؿ بيف السمطات طالما كانت ىذه السمطات ال توقع  -مجمس المنافسة-

عقوبات سالبة لمحرية كالحبس أو السجف، ففي ىذه الحالة تكوف الييئات اإلدارية المستقمة قد 
 ، (3)اقتحمت مجاال كاف يحتكره القضاء

                                                           

المنافسة"، الممتقى الوطني حوؿ أثر التحوالت تأثير التحوؿ االقتصادي عمى التجريـ في مجاؿ  بوقريف نور الديف،"( 1)
 01نوفمبر و 30االقتصادية عمى المنظومة القانونية الوطنية، جامعة محمد الصديؽ بف يحيى، جيجؿ، يومي 

 .272-256ص  ، ص2011ديسمبر
، 16محمدي سميرة، "دور مجمس المنافسة في حماية الحقوؽ والحريات في المجاؿ االقتصادي"، مجمة معارؼ، عدد (2)

 .75-51ص ، ص 2014جامعة آكمي محند أولحاج، البويرة، جواف 
 ص السابؽ، المرجع لي،والما االقتصادي المجاؿ في المستقمة اإلدارية لمييئات القمعية السمطة عزالديف، عيساوي ( 3)

69. 
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وضع حدودا فاصمة بيف سمطة القاضي وسمطة اإلدارة  إف المجمس الدستوري الفرنسي قد 
في مجاؿ العقاب، فالقاضي وحده ىو مف سيتأثر بسمطة توقيع عقوبات سالبة لمحرية، في حيف أف 

 .   (1)اإلدارة ال يمكنيا ذلؾ، فالحدود بيف القاضي واإلدارة دقيقة، إنيا فكرة العقوبات السالبة لمحرية

ففي مجاؿ المنافسة مثال وفي ظؿ  بالمجمس الدستوري الفرنسي، زائريلقد اقتدى المشرع الج
كانت ىناؾ عقوبات سالبة لمحرية تطبؽ عمى األعواف االقتصادييف الذيف  06-95األمر رقـ 

يقوموف بأي فعؿ مف شأنو منع تأدية مياـ التحقيؽ مف طرؼ المحققيف وىي الحبس مف شيريف 
ة لـ يكف مف اختصاص مجمس المنافسة بؿ مف اختصاص ، إال أف توقيع ىذه العقوب(2)إلى سنتيف

، وىو ما يجعؿ السمطة القضائية صاحبة االختصاص األصيؿ بتوقيع (3)الييئات القضائية
 الجزاءات السالبة لمحرية.

 ممبادئ العقابية:ل احترام مجمس المنافسةا: ثاني
يا أثر بالغ عمى مف توقع إف العقوبات التي يوقعيا مجمس المنافسة تتسـ بنوع مف القسوة، ول

عميو، فيي بذلؾ تمثؿ مساسا بأحد حقوقو، إما انتقاصا أو حرمانا، لذلؾ يمـز أف تحاط بطائفة مف 
 الضمانات المتمثمة فيما يمي:

 مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:  -2
عمى أنو ال مني 08حيث نصت المادة  1789ألوؿ مرة في اعالفمبدأ الشرعية تـ ذكر لقد  
مف  07إال بمقتضى قانوف صادر سابؽ لوقوع الجريمة، كما تـ النص عميو في المادة  يعاقب

، وقد تبنى المشرع (4)مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية 15االتفاقية األوروبية والمادة 
" ال جريمة وال في قانوف العقوباتحيث تنص المادة األولى منو عمى مايمي:ا المبدأذالجزائري ى

                                                           

 .69 ص السابؽ، المرجع والمالي، االقتصادي المجاؿ في المستقمة اإلدارية لمييئات القمعية السمطة عزالديف، عيساوي (1)
 (.   ممغى)  السابؽ، المرجع ،06-95 رقـ األمر مف 82 المادة (2)
 نفسو. ، المرجع 91المادة  (3)

(4) DOUEB Frédéric, les sanctions pécuniaires des autorités administrative, thése pour le 

doctorat en droit, université de panthéon-assas, Paris, 2003, p231-232. 
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، بؿ أكثر مف ذلؾ فيو مبدأ دستوري، فالعقوبات الجزائية (1)قوبة أو تدابير أمن بغير قانون"ع
بأف الجريمة والعقوبة يجب أف تكرس بموجب نص ىدا المبدأ ضي تيق، و (2)تخضع لمبدأ الشرعية

 . (3)قبؿ أي إجراء، وىذا مف أجؿ تفادي أي تعسؼقانوني 

ف قانوف المنافسة نالحظ أف المشرع قد حظر م 06غير أنو باستقراء أحكاـ المادة 
الممارسات واألعماؿ المدبرة واالتفاقيات الصريحة والضمنية عندما تيدؼ أو يمكف أف تيدؼ إلى 
عرقمة حرية المنافسة أو الحد منيا أو اإلخالؿ بيا في نفس السوؽ أو في جزء جوىري مف السيما 

حاالت ليذه الممارسات مذكورة عمى سبيؿ المثاؿ، عندما ترمي إلى )...(، ثـ يذكر المشرع سبعة 
حيث يفتح المشرع المجاؿ واسعا لممعاقبة عمى أي فعؿ يكيفو مجمس المنافسة عمى أنو ممارسة أو 

والتي تفسح المجاؿ واسعا  ال سيما""ويمكن أن تيدف" "أعماال مدبرة أو غير ذلؾ، باستعمالو لعبارة
مف قانوف  11عمى نص المادة كذلؾ ينطبؽ  األمر، و (4)لتجريـ أفعاؿ غير واردة في النص

يحظر عمى كل مؤسسة التعسف في استغالل وضعية التبعية لمؤسسة "والتي تنص:المنافسة 
عمى ا التعسف ذلك يخل بقواعد المنافسة. يتمثل ىذا كان ذأخرى بصفتيا زبونا أو ممونا إ

 في: الخصوص
 رفض البيع بدون مبرر شرعي. -
- ............................ 
 ."كل عمل من شأنو أن يقمل أو يمغي منافع المنافسة داخل السوق -

محاولة منو في عدـ حصر التصرفات التي "عمى الخصوص"استعمؿ المشرع الجزائري عبارة 
شأنو أف يمس بمبدأ شرعية الجرائـ، وحتى في البند األخير ترؾ المشرع تمثؿ التعسؼ، وىذا مف 

                                                           

، يتضمف قانوف العقوبات، معدؿ ومتمـ، ج ر 1966جويمية 08مؤرخ في  ،156-66 مف األمر رقـ 01المادة  (1)
 .1966جويمية  11، مؤرخ في 49عدد

 ، المرجع السابؽ.1996مف دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  158( المادة 2)
 .75والمالي، المرجع السابؽ، ص القتصاديالمستقمة في المجاؿ  اإلداريةعيساوي عز الديف، السمطة القمعية لمييئات  (3)
معية لمييئات االدارية المستقمة في المجاؿ االقتصادي، أطروحة الرقابة القضائية عمى السمطة القعيساوي عز الديف،  (4)

، تخصص القانوف، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   .323ص، 2015لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو
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، غير أف األمر يختمؼ في تكييؼ األفعاؿ بأنيا تعسؼ في وضعية التبعيةالمجاؿ واسعا لممجمس 
ه العبارة يكوف ذ" وبيقصدمف قانوف المنافسة حيث استعمؿ المشرع عبارة " 07بالنسبة لممادة 

المشرع قد حصر جميع األفعاؿ التي تشكؿ تعسفا في وضعية الييمنة والتي ال تقبؿ الزيادة، وىذا 
 دأ شرعية الجرائـ.مف شأنو أف يخدـ مب

، فالعقوبة في األصؿ تحدد بالمقارنة مع إف شرعية الجرائـ يقتضي كذلكتحديد العقوبات بدقة
الفعؿ المرتكب، حيث تقاس درجة شرعية العقوبات بالنظر إلى ما إذا تـ تحديد حد أقصى 

 .(1)لمعقوبات، وىذا ما نجده في أحكاـ قانوف المنافسة

 مبدأ الشخصية:  -2
وىو مبدأ مبدأ الشخصية تسميط الجزاء عمى شخص مرتكب الجريمة أو المخالفة، يقتضي 

، ومف ىذا (3)بؿ أكثر مف ذلؾ ضرورة أف يحدد النص الشخص الذي يوقع عميو الجزاء، (2)دستوري
المنطمؽ يقـو مجمس المنافسة بتوقيع العقوبات عمى المؤسسات المخالفة، والمؤسسة في مفيـو 

" كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعتو يمارس بصفة دائمة نشاطات :قانوف المنافسة ىي
فكؿ شخص طبيعي أو معنوي يرتكب ممارسات ، اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو االستيراد"

مقيدة لممنافسة يكوف عرضة لمجزاء مف طرؼ مجمس المنافسة شخصيا، إال أف المالحظ بأف 
خالؼ فقيي حوؿ مدى إمكانية مساءلتيا جنائيا، فذىب جانب  األشخاص المعنوية قد ثار بشأنيا

كوف مف الفقو إلى إنكار مسؤولية الشخص المعنوي عف الجرائـ التي يرتكبيا باسمو ولحسابو، 
توقيع الغرامات المالية أو مصادرة أمواؿ الشخص المعنوي يعتبر مساس بمبدأ الشخصية ألنيا 

، في حيف يتجو الفقو الحديث إلى ضرورة تقرير المخالفةتصيب حتى األشخاص الديف لـ يرتكبوا 
المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية عمى أساس أف ىذه األخيرة تتمتع بإرادة مستقمة عف إرادة 
أعضائيا المكونيف ليا، والتي تسمح ليا بتحمؿ المسؤولية، ويجب فقط أف تكوف متناسبة مع 

                                                           

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  62، 61، 56،59( راجع المواد 1)
، المرجع السابؽ.يموقراطية الشعبيةالجميورية الجزائرية الد دستورمف  160المادة (  2( 

الرقابة القضائية عمى السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجاؿ االقتصادي، المرجع  عزالديف، عيساوي (3)
 .326ص ،السابؽ
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الذي تبناه المشرع الجزائري في القانوف الجنائي العادي أو وىو الموقؼ  طبيعتيا كالحؿ والغرامة
 في القانوف الجنائي االقتصادي.

 مبدأ التناسب: -3
يفترض ىدا المبدأ أف تكوف العقوبة مرتبطة بالفعؿ الجـر بمعنى أف تكوف متناسبة مع 

ر لمفعؿ المرتكب، يمتـز مجمس المنافسة باختيار الجزاء بالنظ، وفي قانوف المنافسة (1)جسامة الفعؿ
ذا كاف المشرع الفرنسي قد نص عمى مبدأ التناسب  بيف العقوبة والخطأ المرتكب مند صدور وا 

، فإف المشرع الجزائري لـ يتفطف ليذا إال بعد تعديؿ قانوف (2)1986ديسمبر 01في األمر المؤرخ
مجمس  ، حيث نص عمى أف تقرير العقوبات مف قبؿ12-08المنافسة بموجب القانوف رقـ 

المنافسة يكوف عمى أساس معايير متعمقة السيما بخطورة الممارسة المرتكبة والضرر الذي لحؽ 
باالقتصاد، والفوائد المجمعة مف طرؼ مرتكبي المخافة، ومدى تعاوف المؤسسات المتيمة مع 

. إف (3)مجمس المنافسة خالؿ التحقيؽ في القضية، وأىمية وضعية المؤسسة المعنية في السوؽ
 إعماؿ مبدأ التناسب يقتضي مراعاة أمريف رئيسيف ىما: 

 االلتزام بالمعقولية في توقيع الجزاءات اإلدارية:  -أ
يظير ىذا االلتزاـ مف خالؿ تكريس الحد األقصى لمعقوبة والذي ال يمكف تجاوزه فالعقوبات 

مف  %12 تتعدى التي يوقعيا مجمس المنافسة عمى الممارسات المقيدة لممنافسة تكوف بغرامة ال
، وفي (4)مبمغ رقـ األعماؿ مف غير الرسـو المحقؽ في الجزائر خالؿ آخر سنة مالية مختتمة 

، (5)مف رقـ األعماؿ %5حالة التجميعات غير المرخصة يمكف أف يعاقب بعقوبة تصؿ إلى 

                                                           

(1) DOUEB Frédéric, Op.cit, p268. 

( 2 ) « Les sanctions pécuniaires sont proportionnée à la gravite des faits reprochés à 

l’importance du dommage causé à l’économie et la situation de l’entreprise ou de 

l’organisme sanctionné », Article 13 de l’ordonnance N° 86-1243, Op.cit. 

 .السابؽ المرجع ،03-03 رقـ األمر مف 01 مكرر 62 المادة (3)
 .نفسو  ، المرجع56 المادة (4)
 .، المرجع نفسو 62 المادة (5)
 



ةالببة األول                                              دور الهيئبت اإلدارية في حمبية المنبفس  
 

159 
 

عقوبة المقررة فتحديد العقوبة في ىذه الحالة يكوف باحتراـ مبدأ التناسب، وذلؾ مف خالؿ التقيد بال
 . (1)في النص القانوني

كما يظير ىذا االلتزاـ كذلؾ مف خالؿ تكريس العقوبات التكميمية، مف خالؿ قياـ مجمس 
المنافسة بتوقيع عقوبات تكميمية إضافة إلى العقوبات األصمية والمتمثمة أساسا في نشر قراراتو أو 

 . (2)مستخرجات عنيا وتوزيعيا وتعميقيا

العقوبات تتصؼ باالزدواجية فأحيانا تكوف أصمية وأحيانا أخرى تكوف تكميمية، يظير إذف أف 
ىذه االزدواجية تحقؽ مبدأ التناسب، فإذا كاف الخطأ المرتكب خطيرا يمكف لمجمس المنافسة توقيع 
عقوبة أصمية وأخرى تكميمية، أما إذا كاف أقؿ خطورة فيختار عقوبة أصمية، أي ما يتالءـ مع 

 . (3)تكبالفعؿ المر 
كما يمـز المشرع مجمس المنافسة بااللتزاـ بالمعقولية في توقيع الجزاءات مف خالؿ االعتداد 
بالحالة الشخصية لممخالؼ، ففي حالة العود مثال يمكف تشديد العقوبة المقررة بالرغـ مف أف 
المشرع لـ ينص في قانوف المنافسة عمى أي شرط إلعماؿ ظرؼ العود كظرؼ مشدد، أما 

لظروؼ المخففة فيمكف لمجمس المنافسة أف يخفض مبمغ الغرامة أو عدـ الحكـ بيا عمى ا
المؤسسات التي تعترؼ بالمخالفات المنسوبة إلييا، وتتعاوف في اإلسراع بالتحقيؽ فييا وتتعيد بعدـ 

ذف ، فاالعتداد بالحالة الشخصية لممخالؼ يقتضي إ(4)ارتكاب المخالفات المتعمقة بقانوف المنافسة
 تطبيؽ الظروؼ المشددة والظروؼ المخففة. 

 Non bis in idemعدم الجمع ما بين العقوبات:  -ب
مف قانوف المنافسة يتضح بأنو في حالة ما إذا تـ رفع قضية  39بالرجوع إلى نص الماد 

أماـ مجمس المنافسة تتعمؽ بقطاع نشاط يدخؿ ضمف اختصاص سمطة الضبط، فإف المجمس 

                                                           

(1) ZOUAÏMIA Rachid, Les AAI et la régulation économique en Algérie, Op.cit, p97. 

 .السابؽ المرجع ،03-03 رقـ األمرف م 45 المادة( 2)
 ص السابؽ، المرجع ي،والمال االقتصادي المجاؿ في المستقمة اإلدارية ةلمييئات القمعي السمطة عزالديف، عيساوي( 3)

83  . 
 .السابؽ المرجع ،03-03 رقـ األمر مف 60 المادة (4)
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( 30مف الممؼ إلى سمطة الضبط المعنية إلبداء الرأي في مدة أقصاىا ثالثوف ) يرسؿ فورا نسخة
يوما، كما يقـو المجمس بتوطيد عالقات التعاوف والتشاور وتبادؿ المعمومات مع سمطات 

غير أف المشرع قد اكتفى بمجرد إخطار الييئة المعنية، وتبادؿ المعمومات بينيا وبيف ، (1)الضبط
مجمس المنافسة عونا اقتصاديا الرتكابو ممارسات  معاقبةلـ ينص عمى حالة مجمس المنافسة، و 

تعاقب عمى نفس األفعاؿ؟ أـ  مقيدة لممنافسة، كيؼ يكوف رد فعؿ الييئة القطاعية ؟ ىؿ يمكف أف
 بما عاقب عميو مجمس المنافسة؟ يتكتف

 بعيف أخذ العاـ المرفؽ بتطوير المتعمؽ 2000 فيفري 10 قانوف في الفرنسي المشرع
 العقوبة فإف آخر، تشريع إلى بالنظر مالية عقوبة محؿ المخالفة كانت فإذا المشكؿ، ىذا االعتبار
 المالية، لمعقوبات اإلجمالي المبمغ يتعدى أف يمكف ال بحيث محددة، المجنة ستوقعيا التي المالية
 .(2)العقوبتيف إلحدى األقصى المبمغ

 مبدأ عدم الرجعية: -4
وىو ، (3)المبدأ عدـ تطبيؽ الجزاء عمى ما اكتمؿ مف وقائع قبؿ صػدور النص يقصػػد بيذا

، كما أنو مكرس دستوريا، وبالرجوع إلى أحكاـ (4)مبدأ مكػػػػرسفي القانوف المدني وقانوف العقوبات
، و التي تنص 03-03مف األمر  72قانوف المنافسة نجده قد كرس ىذا المبدأ في نص المادة 

يستمر التحقيق في القضايا المرفوعة أمام مجمس المنافسة ومجمس قضاء " عمى مايمي: 
 1445في نجا 25المؤرخ في  06-45الجزائر قبل العمل بيذا األمر، طبقا ألحكام األمر رقم 
غير أف مبدأ عدـ الرجعية ال يطبؽ عمى والمتعمق بالمنافسة والنصوص المتخذة لتطبيقو"، 

 ىي: إطالقو، بؿ ترد عميو استثناءات

                                                           

 .، المرجع السابؽ03-03، مف األمر رقـ 39 المادة (1)
الضبط"، الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط  لسمطات القمعية السمطة أماـ التناسػػب ضمانة ( موكة عبد الكريـ، "مبدأ2)

 .322 ص، 2007ماي  24-23قتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية، أياـ المستقمة في المجاؿ اال
 .90 ص السابؽ، المرجع والمالي، االقتصادي المجاؿ في المستقمة اإلدارية لمييئات القمعية السمطة عزالديف، عيساوي( 3)
 .عقوباتال قانوف مف 02 والمادة ،، المرجع السابؽ58-75األمر رقـ  مف 02 المادة( 4)
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 رجعية القانون األصمح لممتيم:  -أ
القانوف الجديد بأثر رجعي إذا كاف أصمح لممتيـ مف القانوف القديـ الذي وقع الفعؿ  يقصد بو

المجـر في ظمو، ويكوف كذلؾ عندما يزيؿ صفة التجريـ عف الفعؿ، أو يأتي بعقوبة أخؼ مف تمؾ 
أال  ستثناء ال بد مف توافر شرطيف ىماا االالتي كانت تطبؽ في ظؿ القانوف القديـ، وإلعماؿ ىذ

أف يكوف القانوف الجديد أصمح ، حائز لقوة الشيء المقضي بو يصدر عمى الفعؿ المجـر حكـ
 . (1)لممتيـ

إف ىذا االستثناء يسري عمى الجزاءات اإلدارية ألنيا في نياية األمر ىي جزاءات تتميز 
ىذا الطرح أكده مجمس ، ىيئات غير قضائية بالطابع الردعي، حتى ولو كانت مطبقة مف طرؼ

الدولة الفرنسي في رأيو الخاص بالعقوبات التي يوقعيا ديواف اليجرة الدولية عمى العماؿ األجانب 
في قضية  1996أفريؿ  5الموجوديف في وضعية غير قانونية، وكذلؾ في قرار لو صادر في 

HOUDMOND (2)بشأف العقوبات الضريبية . 

 قانون اعتدادا بطبيعة المخالفة: رجعية ال -ب
تجد ىذه القاعدة وكسابقتيا أصميا في القانوف الجنائي وبالضبط فيما يعرؼ بالجريمة 

متد لمدة معينة حتى يضبط تتمؾ الجريمة التي ، والتي يقصد بيا Infraction Continueالمستمرة 
، بؿ يكفي فييا ممارسة السموؾ الجرائـ ال ترتبط بالنتيجة ىدهلمجـر وىو يمارس سموكو، و فييا ا

 لتعتبر جريمة. 

إذف فالجريمة المستمرة يستغرؽ اكتماؿ جميع عناصرىا مدة مف الزمف، فإذا صدر قانوف 
جديد، فإنو يطبؽ عمى صاحب الجريمة حتى ولو كاف أسوأ لو مف القانوف القديـ وىو األصؿ، وال 

 .(3)عدـ الرجعيةيستفيد في ىذه الحالة مف االستثناءات الواردة عمى 

                                                           

 .104 ص ،2003 مميمة، عيف داراليدى، العاـ، الجنائي القانوف في الوجيز منصور، رحماني (1)
 .92 ص السابؽ، المرجع والمالي، االقتصادي المجاؿ في المستقمة اإلدارية لمييئات القمعية السمطة عزالديف، عيساوي (2)
 .65 ص السابؽ، المرجع منصور، رحماني (3)
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 التقادم:             -5
، وكذا في (1)التقادـ مبدأ مستقر عميو في القانوف الجزائي أقره المشرع حسب تقسيـ الجرائـ

، ونفس األمر نجده في قانوف المنافسة، حيث نصت  المادة (2)القانوف المدني فالحقوؽ تتقادـ
منافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتيا ثالث ال يمكن أن ترفع إلى مجمس ال: "عمى ما يمي 44/04

 . (3)( سنوات، إذا لم يحدث بشأنيا أي بحث أو معاينة أو عقوبة"03)
يظير المشرع أنو يصنؼ ىذه األفعاؿ بمرتبة الجنح في القانوف الجزائي، والتي تتقادـ بمضي 

 .(4)(سنوات، كما تشترؾ معيا في اإلجراءات وىي البحث، المعاينة والعقوبة03ثالث)

 احترام حقوق الدفاع: -6
ويتمخص في مجموعة مف الضمانات التي تكفؿ ، (5)يعتبر ىذا المبدأ مبدأ دستوريا كذلؾ

 وتتمخص أحكامو فيما يمي: ، (6)احتراـ الحقوؽ األساسية

كرس قانوف المنافسة حؽ األطراؼ في االطالع عمى الممؼ عند  حق االطالع عمى الممف: -أ
، وحقيـ كذلؾ في االطالع عمى الممؼ بمناسبة جمسات االستماع التي (7)قريرإعداد المقرريف لمت

 .(8)يعقدىا مجمس المنافسة

في مجاؿ المنافسة، فإف حؽ االستعانة بمدافع مكرس في مرحمة  حق االستعانة بمدافع: -ب
 ، ففي مرحمة التحقيؽ يمكف(9)التحقيؽ وفي الجمسات المتعمقة بالقضية أماـ مجمس المنافسة

                                                           

 .السابؽ المرجع ،155-66 رقـر األم مف 9و 8 و7 المواد (1)
 .السابؽ المرجع ،58-75 رقـ األمر مف 322 إلى 308 مف المواد( 2)
 نص في فعؿ كما "القضايا" مصطمح استعماؿ األجدر مف فكاف ،"الدعاوى"مصطمح 44/04 المادة نص في استعمؿ (3)

 .  المنافسة لمجمس اإلدارية طبيعةال حوؿ الشؾ إلزالة وىذا وغيرىا، 50 والمادة 39 المادة
 .93 ص السابؽ، المرجع والمالي، االقتصادي المجاؿ في المستقمة اإلدارية لمييئات القمعية السمطة عزالديف، عيساوي (4)
 .1996 لسنة الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجميورية دستور مف 169 المادة( 5)

(6) JEANTET Fernand-Charles, « la défense dans les procédures répressives en droit de la 

concurrence », RTDE, n22, Paris, 1986, pp 53-64. 

 .المرجعالسابؽ ،03-03 رقـ األمر مف 55 المادة( 7)
 .نفسو المرجع ،30/02 المادة( 8)

(9) ZOUAÏMIA Rachid, Les AAI et la régulation économique en Algérie, Op.cit, p 108. 
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أما عمى ،(1)لألطراؼ الذيف يستمع إلييـ مف قبؿ المقرر المكمؼ بالتحقيؽ االستعانة بمستشار
مستوى جمسات مجمس المنافسة فيمكف كذلؾ لألطراؼ المعنية أف تحضر مع محامييا أو مع أي 

 .(2)شخص آخر تختاره

، يقـو ىذا عند تحرير التقرير مف طرؼ المقرر المكمؼ بالتحقيؽ حق تقديم المالحظات: -ج
، حيث يقـو رئيس مجمس المنافسة بتبميغ التقرير إلى (3)األخير بإيداعو لدى مجمس المنافسة

لى الوزير المكمؼ بالتجارة الذيف يمكنيـ إبداء مالحظاتيـ كتابيا في أجؿ  األطراؼ المعنية وا 
 .(4)شيريف، ويحدد ليـ تاريخ الجمسة المتعمقة بالقضية

المنافسة وقبؿ توقيعو لمعقوبات المقررة قانونا ممـز باحتراـ ىذه  كنتيجة لما سبؽ فإف مجمس
الشروط أو باألحرى ضمانات األطراؼ المعنية، وليس ىذا فحسب، بؿ إف مجمس المنافسة ممـز 

 بتطبيؽ مبدأي الحياد والتنافي في القضايا المعروضة عميو، وىذا خدمة الستقاللية المجمس.

                                                           

 .السابؽ المرجع ،03-03 رقـ األمر مف 53/02 المادة( 1)
 .نفسو  المرجع ،30/01 المادة( 2)
 .المرجع نفسو ،54 المادة( 3)
نفسو. المرجع، 55 ( المادة2)  
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 الباب الثاني
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 القضائية في مجال لممنافسة
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طبيعة النظام الدستوري الجزائري القائم عمى توزيع االختصاصات الدستورية بين  إن
السمطات الثالثة، التشريعية و التنفيذية والقضائية، لم يعد يسير عمى نمط واحد حيث تضييق 

االختصاصات سمة وتتسع صالحيات كل سمطة نظرا لمتطورات الحاصمة، ويعتبر التضييق في 
نظرا إلنشاء المشرع الجزائري بعض الييئات المتخصصة والتي حمت محل  لدى السمطة القضائية

 السمطة القضائية في كثير من المجاالت وان كان دلك ضمن اختصاص محدد وبضوابط قانونية.

ا التضييق نجد فان الييئات القضائية تحتفظ بكثير من صالحياتيا التقميدية حيث ذورغم ى
ا تعمق األمر بقانون الضبط االقتصادي فإنيا تقوم ذة بيا، و إتتدخل في القيام بالميام المنوط

باختصاصاتيا األصيمة السيما ما تعمق بإلغاء القرارات الصادرة عن الييئات اإلدارية المستقمة 
ه القرارات، وبالنسبة لقانون المنافسة، فرغم انشاء المشرع ذوالحكم بالتعويض لممتضررين من ى

تبر الييئة المختصة في حماية المنافسة اال أن ىدا ال ينفي المجال ي يعذلمجمس المنافسة وال
 الخصب لمسمطة القضائية والتي تشاركو في تطبيق قانون المنافسة.

وتبعا الزدواجية النظام القضائي الجزائري فإننا سنتطرق إلى اختصاص القاضي  وعميو
 العادي في مجال المنافسة كفصل أول، واختصا القاضي اإلداري كفصل ثاني.
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 الفصل األول
 القاضي  مدى تدخل
 ةــال المنافســـالعادي في مج
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تطبيق قانون المنافسة يستدعي تدخل ىيئات ضبط السوق والييئات القضائية عمى حد  إن
السواء، فتقوم األولى بتوقيع العقوبات اإلدارية كالغرامات واألوامر ونشر الحكم المتضمن العقوبة، 

 .(1)وتقوم الثانية بمحو آثار ىده الممارسات بإبطاليا والتعويض عمى األضرار

مجمس المنافسة، وطمب من الممارسات المقيدة لممنافسة إخطار  يمكن لممتضررينف 
اإلجراءات التحفظية، كما يمكن ليؤالء المتضررين التوجو نحو المحاكم المدنية من أجل توقيع 
عقوبات مدنية، حيث تظل ىذه المحاكم مختصة بالنظر في الدعاوى التي ترفع أماميا لطمب 

وكذلك الدعاوى المتعمقة بطمب يد لممنافسة في السوق، بطالن العقود أو أي تصرف قانوني مق
قد يتضمنيا أي عقد مبرم بين مؤسستين أو أكثر في  إبطال الشروط المقيدة لممنافسة، والتي

   .(2)السوق

كما منح المشرع الجزائري سمطة لمقاضي العادي تتمثل في النظر في الطعون المقدمة ضد  
بالممارسات المقيدة لممنافسة وىو أمر غريب وجب البحث في قرارات مجمس المنافسة والمتعمقة 

حيثياتو لمعرفة سبب ذلك كون المجمس سمطة إدارية مستقمة، إن ىيئات القضاء العادي ىي 
المختصة بنظر مثل ىذه الدعاوى غير أنو وجب التمييز بين ىيئات القضاء الجزائي من جية، 

  .(3)خرىوىيئات القضاء المدني أو التجاري من جية أ
 
 

 

                                                           

(1) CANIVET Guy, « l’expertise en droit de la concurrence », recueil DALLOZ SIREY, 

Paris, 1995, p52. 

حسن ذكي، قانون حماية المنافسة ومنع االحتكار: دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي واألوروبي، دار  لينا (2)
 .357، ص 2006-2005النيضة العربية، القاىرة، 

(3) BLAISE Bernard, jean, droit des affaires : commerçants, concurrence distribution, LGDJ, 

paris, 1999, p 443. 
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 المبحث األول
 في مجال المنافسة عاديالقاضي الاختصاص 

حق إذا كان القانون الجزائري قد منح لممتضرر من إحدى الممارسات المقيدة لممنافسة 
ية العادية )مدنية أو االختيار في رفع دعواه أمام مجمس المنافسة أو أمام إحدى الييئات القضائ

يمكنيا تسميط جزاءات مدنية عمى  -إذا ما رفعت الدعوى أماميا–ىذه األخيرة ن تجارية(، فإ
المؤسسات المدنية والتي تعتبر بمثابة عقوبات، كما يمكنيا النظر في الطعون الموجية ضد قرارات 

 مجمس المنافسة كما يتم بيانو.
 المطمب األول

 الييئات القضائية العادية. التي تحكم بياالجزاءات المدنية 
اء العادي كأول درجة في إبطال الممارسات المقيدة لممنافسة وفي تعويض يتدخل القض

المتضررين من ىذه الممارسات، ومن ىنا يظير دور القاضي العادي في مجال المنافسة، فرغم 
استحداث مجمس المنافسة كييئة إدارية مستقمة ليا كامل الصالحيات في معاقبة ومتابعة 

ال أن دور القاضي العادي لم ينحصر في مجال المنافسة، حيث الممارسات المقيدة لممنافسة، إ
المطالبة وبالتعويضات حكرا عمى القضاء العادي، كما تنظر  ودعاوىتبقى دعاوى البطالن 

المجالس في قضايا المنافسة بصفتيا قاضي استئناف، لذلك فيي تنظر في الطعون باالستئناف 
المحددة في قانون اإلجراءات والصادرة ضد أحكام محاكم الدرجة األولى وفقا لقواعد االختصاص 

 المدنية واإلدارية.

 الفرع األول
 تاالتفاقيا الطبا

والذي يقصد بو ذلك الجزاء  يعد البطالن أحد أخطر الجزاءات المدنية التي تمحق بالعقود
وقد نظم القانون المدني الجزائري  ،(1) االذي يوقعو القانون لعدم توافر أركان العقد وشروط صحتي

لى غاية المادة  99المواد  البطالن في الجزائري بين البطالن  وقد ميز التقنين المدني، 105وا 

                                                           

( خميل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، 1)
 .81، ص 2005الجزائر، 
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النسبي، والبطالن المطمق، ىذا األخير في الحقيقة عقد معدوم من الناحية القانونية والعدم ال يخمق 
  .(1)شيئا حتى ولو أجيز ىذا العقد

من  240L-3من قانون المنافسة الجزائري والمقابمة لنص المادة  13وقد نصت المادة 
من ىذا األمر،  09و 08دون اإلخالل بأحكام المادتين  »:يمي ماعمى  (2)التقنين التجاري الفرنسي

أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعمق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد  يبطل كل التزام
 .«أعاله 12و11و10و7و6

خالل المادة يتضح بأن المشرع الجزائري قد حظر جميع الممارسات المقيدة لممنافسة،  من
 .كما حظر جميع الشروط التعاقدية التي تشكل إحدى الممارسات المقيدة لممنافسة

والذي قصر اإلبطال عمى  06-95وىذا عكس ما كان عميو األمر في ظل األمر 
باالتفاقيات المحظورة والتعسف في  والمتعمقتان 7و 6الممارسات الممنوعة بموجب المادتين 

، واستثنى بذلك جميع الممارسات األخرى كالبيع بأسعار مخفضة بصفة تعسفية، (3)وضعية الييمنة
 ووضعية التبعية االقتصادية.

العادي الحكم بإبطال ىذا النوع من االتفاقيات والشروط يشترط ولكي يستطيع القاضي 
 8المنافسة يقر بوجود ممارسة مقيدة لممنافسة بعد مراعاة أحكام المادتين صدور قرار عن مجمس 

، وفي حالة عدم صدور قرار من مجمس المنافسة يقر فيو بوجود 03-03من األمر رقم  9و
ممارسة مقيدة لممنافسة فال يمكن إصدار حكم ببطالن االتفاق أو الشرط التعاقدي المتعمق بتمك 

 .(4)تفاق أو الشرط التعاقدي صحيحاالممارسة، وبيذا يبقى اال

 أوال: طبيعة البطالن
بي وىو ذلك البطالن سمن المسمم بو في القواعد العامة بأن البطالن عمى نوعين،  بطالن ن

الذي يتقرر لمن عابت إرادتو أو نقصت أىمّيتو، وىو في خيار أّن يستعمل حقو في األبطال إن 
                                                           

 .68ص  ،السابق  المرجع قدادة، حسن أحمد خميل (1)
 ( 2 ) Art L 420-3 du code de commerce français dispose : «Est nul tout engagement, 

convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L 

420-2 et L 420-2-1». 

 ، المرجع السابق، )ممغى(. 06-95من األمر رقم  08( المادة 3)
 .210( بن وطاس إيمان، المرجع السابق، ص 4)



القضبئية في حمبية المنبفسة الببة الثبني                                              تدخل الهيئبت  
 

170 
 

وجد العكس، وىذا النوع من البطالن ال يتعّمق وجد أّن مصمحتو تقتضي ذلك، ولو أاّل يستعممو إن 
، أّما البطالن امطمق (1)بالنظام العام. كونو يمكن لمن تقرر لمصمحتو إجازتو صراحة أو ضمنا

لبطالن فيو عقد معدوم من الناحية القانونية، وبالتالي فكل من لو مصمحة في اإلبطال التمسك با
، سواء كان المتعاقدين أو الغير، كما يمكن لممحكمة أنتحكم من تمقاء نفسيا حتى ولو يطمب منيا

ولذلك نتساءل عن نوع البطالن المقصود في أحكام ، (2)ذلك ألن العقد الباطل ليس لو وجود قانوني
 المنافسة؟ من قانون 13المادة 

من قانون المنافسة الجزائري  12و 11و 10و 07و 6القواعد التي تضمنتيا المواد  إن
من التقنين التجاري الفرنسي  L، 2-420L ،1-2-420L 420-1حكام المواد أل والمقابمة
و عتبر من النظام العام االقتصادي إلى حماية النظام العام التنافسي في األسواق، ولذا ت تيدف

 .(3)الفتيا البطالن المطمقالذي يترتب عمى مخ

يطرح اإلشكال كذلك بالنسبة لإلبطال فيما إذا كان يمحق االتفاق ككل أو يكتفي بإبطال 
الممارسات المقيدة لممنافسة والحقيقة إن البطالن قد يقع عمى كل  بإحدىالتعاقدي المتعمق الشرط 

االتفاق أو عمى شرط معين منو، وفي الحالة األخيرة فإن القاضي يبحث عما إذا كان الشرط 
و في ىذا الشأن فقد حكم  (4)أو تغييره بعد إبطال ىذا الشرط االتفاق استمرارجوىريا أو أنو يمكن 

 laببطالن الشرط غير التنافسي  2012نوفمبر  29ره الصادر في قضاء ليون في قرامجمس 

clause de non-concurrenceو (5)، المنصوص عميو في النظام الداخمي لشركة سيارات أجرة ،
بق أن البطالن أي شرط تعاقدي يتعمق بإحدى الممارسات المقيدة لممنافسة يسري بأثر سالميم فيما 

 .(6)عن ىذا الشرط اآلثار الناتجةرجعي عمى جميع 

 
                                                           

 .86( خميل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، 1)
 .84-83ص  المرجع نفسو، (2)

 (3) CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 347. 

 لقانون الفرنسي، المرجع السابق،دراسة مقارنة بانافسة في القانون الجزائري: ، الممارسات المنافية لممكتو محمد الشريف (4)
 .953ص 

 (5) CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 347. 

 (6) Ibid, p347. 
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 :؟الحق في التمسك بالبطالنب احصأثانيا: 
النا إذا كان العقد باطال بط :»يمي من التقنين المدني الجزائري عمى ما 102تنص المادة 

وال  محكمة أن تقضي بو من تمقاء نفسيامطمقا جاز لكل ذي مصمحة يتمسك بيذا البطالن، ولم
 «. باإلجازة يزول البطالن
 بالمصمحة في النص، المصمحة التي تستند إلى حق يتأثر بصحة العقد أو بطالنوو يراد 

ومن ثم فكل من لو مصمحة في إبطال العقد، يستطيع أن يتمسك بالبطالن، واألكيد أن ىذا الحق 
 .(1)يثبت أوال لممتعاقدين، كما يستطيع الخمف العام والخمف الخاص ودائنو المتعاقدين التمسك بو

إلى ما ذكرناه المحكمة التي تستطيع أن تحكم بالبطالن المطمق من تمقاء نفسيا  ويضاف 
ولو لم يطمب منيا ذلك، ألن العقد الباطل ليس لو وجود قانوني والقاضي ال يستطيع إال أن يقرر 

 .(2)ذلك

 أطراف العقد: -1
أو في االتفاقية أو في الشرط التعاقدي المطالبة بإبطال  االلتزامحيث يستطيع أي طرف في 

ن شركة عضو في تجمع لممصالح االقتصادية رفعت دعوى فاوفي ىذا المجال  ،(3)ما التزم بو
 .(4)لممطالبة بإبطال االتفاق الذي يربطيا بالتجمع، وذلك لكونو منافيا لممنافسة

 الغير: -2
الغير األجنبي عن االتفاق، نذكر الدعوى التي  ومن أمثمة دعاوى البطالن المرفوعة من

جراء اتفاق مبرم بين منتج لمسيارات  رفعت أمام محكمة من طرف ممون تمت مقاطعتو تجاريا، من
تابعين لو، يطمب بطالن  concessionnaires d’automobilesومجموعة من وكالء السيارات 

االتفاق عمى أساس المسؤولية التقصيرية وخطأ منتج السيارات في حقو، وقد شكت محكمة فرساي 

                                                           

 .83أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص  خميل( 1)
 .84ص ، نفسو  المرجع (2)
( موساوي ظريفة، دور الييئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، 3)

 .17، ص 2011، وفرع المسؤولية المينية، جامعة مولود معمري، تيزي وز 
 دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المرجع السابق،: لممنافسة في القانون الجزائري ، الممارسات المنافيةكتو محمد الشريف( 4)

 .359ص  السابق،
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التجارية ببطالن االتفاق، ولكن عمى أساس دعوى المسؤولية التقصيرية كما تمسك بذلك المدعي، 
نما عمى أساس المواد   .(1)1986ديسمبر  01من األمر الصادر في  09و 08و 07وا 

 مجمس المنافسة: -3
باعتبار مجمس المنافسة ىو السمطة المكمفة بالسير عمى حماية المنافسة وترقيتيا وحماية 
النظام العام االقتصادي، ونظرا لكون مجمس المنافسة ال يممك صالحية إبطال العقود وااللتزامات، 

ممارسة مقيدة لممنافسة فإنو يممك فإنو في حالة ما إذا قام بدراسة قضية وثبت من خالليا وجود 
كما يممك صالحية المطالبة بإبطال أي  صالحية توقيع العقوبات المقررة ليا في قانون المنافسة

أو شرط تعاقدي مخالف ألحكام المنافسة الحرة، أمام الجيات القضائية المختصة ىذه األخيرة  إلتزام
ل الوصول إلى جيا، خاصة وأنو ينبغي من أفي الواقع غير متعودة في النظر في مثل ىذه القضا

 إبطال االتفاق أن تقوم بتكييفو عمى ضوء قانون المنافسة.

من قانون المنافسة قد منحت لمييئات القضائية صالحية  38من أجل ذلك فإن المادة  و
استشارة مجمس المنافسة، فيما يخص معالجة القضايا المتصمة بالمنافسة وىذا ما يعبر عنو 

 Passerelles entre tribunaux et l´Autorité.(2)والمحاكم  الترابط بين مجمس المنافسة بجسور

 الوزير المكمف بالتجارة: -4
سبق القول بأن الوزير المكمف بالتجارة لو صالحية ضبط األسواق وترقية المنافسة وتنظيم  

المين المقننة والنشاطات التجارية، كما يقوم باقتراح اإلجراءات الالزمة التي من شأنيا تعزيز قواعد 
الدائمة  وشروط منافسة نزيية في سوق السمع والخدمات، فضال عن ذلك يممك الوزير مكنة المراقبة

ممارسات مقيدة لممنافسة فإنو يقوم لألسواق وفي حالة ما أثبتت التحقيقات التي قام بيا وجود 
يمكن لموزير في ىذه الحالة بإخطار مجمس المنافسة كونو صاحب االختصاص األصيل، كما 

تكون لو مصمحة في ذلك طبقا ألحكام المادة ، بشرط أن (3)إخطار الييئات القضائية عند الضرورة

                                                           

 السابق، المرجع الفرنسي، بالقانون مقارنة دراسة: الجزائري القانون في لممنافسة المنافية الممارسات الشريف، محمد كتو (1)
 .359ص 

(2) CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 345 

 ، المرجع السابق.453-02من المرسوم التنفيذي رقم  06( المادة 3)
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من التقنين المدني الجزائري، ونفس األمر بالنسبة لوزير االقتصادي فرنسا، فرغم غياب نص  102
 .(1)صريح إال أنو يمكنو رفع دعوى إبطال االتفاق مادامت ىناك مصمحة في ذلك

 جمعيات حماية المستيمكين: -5
عبارة عن أشخاص معنوية تيدف إلى ضمان حماية  تعتبر جمعيات حماية المستيمكين 

ومعنى ذلك أنيا تممك حق الدفاع عن  ،(2)وتوجييو وتمثيمو وتحسيسو إعالموالمستيمك من خالل 
رفع قضية المحكمة لممطالبة بإبطال أي الحقوق والمصالح المشتركة لممستيمكين، حيث يمكنيا 

إذا عممنا بأن  خاصة ،(3)أو شرط تعاقدي يتعمق بإحدى الممارسات المقيدة لممنافسة أو اتفاقية التزام
ىو المعني من العممية التنافسية ألن أي ممارسة مقيدة لممنافسة، الغرض منيا ىو  المستيمك

االستحواذ عمى مستيمكي مؤسسة لحساب مؤسسة أخرى وليذا منحيا القانون حق رفع دعاوى 
 اتفاقيةأو  التزاماإلبطال خاصة إذا عممنا بتردد المستيمكين جماعة أو فراد في المطالبة بإبطال أي 

 ط تعاقدي، كونيم الحمقة األضعف في العممية التنافسية.أو أي شر 

في القانون الفرنسي نجده قد منح لجمعيات حماية المستيمكين حق المجوء إلى الييئات 
كما  ،(4)القضائية المدنية لممطالبة بوضع حد لمتصرفات غير المشروعة أو حذف بند غير مشروع

الييئات القضائية المدنية حذف الشروط التعسفية يمكن لجمعيات حماية المستيمكين أن تطمب من 
 .(5)في نماذج العقود، والتي غالبا ما يتم عرضيا عمى المستيمكين

وأخيرا يمكن لممحاكم المدنية والتجارية أن تقضي بالبطالن من تمقاء نفسيا كون العقد الباطل 
من التقنين المدني  102وىذا بصريح الفقرة األولى من المادة بطالنا ليس لو وجود قانوني 

 :ائلمسعدة العقد، ويثار في التقادم  الجزائري، أما عن مدة التقادم فقد سنة من وقت إبرام

                                                           

دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المرجع السابق، : كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري( 1)
 .358ص 

معدل ومتمم، يتعمق بحماية المستيمك وقمع الغش،  ،2009فيفري  25، مؤرخ في 03-09من القانون رقم  21( المادة 2)
 .2009مارس  08، مؤرخ في 15عدد  ر ج

 .2002، لسنة 01''حماية المستيمك من الممارسات المنافية لممنافسة''، مجمة إدارة، عدد كتو محمد الشريف،( 3)

(4) Art L421-7 du code de consommation fronçais, in www.legifrance.fr. 

(5) Art L421-6, Ibid. 
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وتتعمق بمدة التقادم في حد ذاتو فيل تخضع ألحكام قانون المنافسة أم ألحكام  ؛المسألة األولى -
ال يمكن أن ترفع إلى »يمي:  امن قانون المنافسة عمى م 44/04القانون المدني؟ إذ تنص المادة 

( سنوات إذ لم يحدث بشأنيا أي بحث أو 3مجمس المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتيا ثالث )
، والحقيقة أنو رغم تقادم الدعوى أمام مجمس المنافسة، يبقى حق المتضرر من معاينة أو عقوبة''

 .(1)أو الشرط التعاقدي قائما لممطالبة بإبطالو أمام القاضي المدني االتفاقيةجراء 

وتتعمق بسقوط دعوى البطالن، فيل سقوط الحق في رفع الدعوى تجعل العقد  ؛المسألة الثانية -
منتجا آلثاره؟، واإلجابة تكون بالنفي ألن العقد الباطل بطالنا مطمقا ىو عقد صحيحا  االلتزامأو 

معدوم ميما مضى من الزمن، ورغم سقوط دعوى البطالن إال أنو يمكن إبطال العقد عن طريق 
الدفع بالبطالن عمى أساس أن ىذا األخير ال يسقط ميما طال الزمن، وذلك وفقا لمقاعدة الرومانية 

 .(2)مؤبدة عن طريق الدفع االدعاءمؤقتة عن طريق أن الحقوق  التي تنص عمى

فيل معنى ذلك أن  أو الشرط التعاقدي االلتزاموتتعمق بحالة عدم اكتشاف  ؛المسألة الثالثة -
واإلجابة تكون أو الشرط التعاقدي صحيحا؟  االتفاقأو  االلتزامسنة يجعل  15مضي ميعاد 

، الكتشافالعضوية التي تؤدي إلى إنشاء أشخاص معنوية سيمة  االتفاقياتبالنص، فإذا كانت 
مكتوبة وقد  كتشافيا خاصة إذا عممنا بأنيا قد تكونااالتفاقيات التعاقدية من الصعوبة بما كان فإن 

وفي ىذه  ،(3)الجماعية المبرمة بين المستخدمين ورب العمل كاالتفاقيةتكون شفيية أو ضمنية 
 أو الشرط التعاقدي. االتفاقأو  االلتزامالحالة فإن سريان مدة التقادم تبدأ من يوم اكتشاف 

 ثالثا: استثناء الممارسات المرخصة من دائرة البطالن:
 07و 06ال تخضع ألحكام المادتين » :يمي من قانون المنافسة عمى ما 09تنص المادة  

 .الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا لوأعاله، االتفاقات والممارسات 

                                                           

 .212( بن وطاس إيمان، المرجع السابق، ص 1)
 .88-87( خميل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 2)
 لقانون الفرنسي، المرجع السابق،دراسة مقارنة با: كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري( 3)

 .109ص 
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يمكن أن يثبت أصحابيا أنيا تؤدي إلى تطور يرخص باالتفاقات والممارسات التي 
اقتصادي أو تقني أو تساىم في تحسين التشغيل، أو من شأنيا السماح لممؤسسات الصغيرة 

أو  االتفاقاتستفيد من ىذا الحكم سوى ال ي .والمتوسطة بتعزيز وضعيتيا التنافسية في السوق
 «.الممارسات التي كانت محل ترخيص من مجمس المنافسة

يدة من خالل نص المادة يتضح بأن المشرع الجزائري يخول لمرتكبي الممارسات المق
)مجمس ي إعفائيم من المتابعات اإلداريةلممنافسة إمكانية تبرير سموكاتيم المحظورة، وبالتال

، مع أن مجمس المنافسة لو السمطة الكاممة في قبول أو رفض الترخيص (1)والقضائيةالمنافسة(، 
 .(2)ه الممارساتذبي

 االستثناءات الناشئة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي: -1
إن الممارسات المقيدة لممنافسة والتي ترتكبيا مؤسسة أو مؤسسات مييمنة لمسوق تطبيقا  

اتخذ تطبيقا لو، تعتبر ممارسات مبررة تستفيد من اإلعفاء المنصوص  لنص تشريعي أو تنظيمي
ىذه القاعدة أيضا تفسيرا  يفسرأعاله، غير أن االجتياد القضائي الفرنسي  09عميو في المادة 

التجاري الفرنسي وقانون المنافسة ضيقا كي ال تتحجج بو المؤسسات المييمنة، إذ يشترط القانون 
لنص تشريعي أو تنظيمي اتخذ كون الممارسة ىي النتيجة المباشرة والحتمية الجزائري ضرورة أن ت

من أن النص التنظيمي قد اتخذ تطبيقا لنص ويقع عمى عاتق مجمس المنافسة التأكد ، (3)تطبيقا لو
 .(4)تشريعي

وعمى ىذا األساس فإن التنظيمات المستقمة كالمراسيم الرئاسية التي يتخذىا رئيس الجميورية 
كما ال يمكن اعتبار أي  ،(5)من الدستور ال يتحقق فيو ىذا الشرط 143في إطار تطبيق المادة 

نص إداري غير تنظيمي مثل المنشور أو الرسالة اإلدارية، أو أي موقف إداري مثل التشجيع أو 
                                                           

 السابق، المرجع الفرنسي، بالقانون مقارنة دراسة: الجزائري القانون في لممنافسة المنافية الممارسات الشريف، محمد كتو (1)
 .143 ص

 (2) ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes: face aux exigences de la 

gouvernance, Op.cit, p 89. 

 (3) Aut-Conc, rapport annuel pour 2012, Op.cit, p 201. 

 (4) ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Op.cit, p140. 

(5) Ibid, p140.     
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، وأخيرا فإن القرار الوزاري (1)لتطبيق نص تشريعيالموافقة أو المجاممة نصوصا تنظيمية اتخذت 
 .(2)المتخذ لتطبيق مرسوم ال يمكنو تبرير ممارسة مقيدة لممنافسة

وفي المقابل نجد بأن القرار المتخذ لتطبيق تشريع يستوفي الشروط المذكورة في المادة 
L420-4(3)  مجمس  من قانون المنافسة الجزائري، كما يشترط  09والمقابمة ألحكام المادة

المنافسة أن يكون النص التشريعي أو النص التنظيمي الذي اتخذ تطبيقا لو سابقا لوقوع الممارسة 
المقيدة لممنافسة، وعميو ال يمكن إعفاء مرتكبي ممارسة من العقوبة قبل دخول النص التشريعي أو 

  .(4)مي حيز التطبيقالتنظي

، لم ينص عمى 101 في مادتو (TFUE)إلى أن قانون المجموعة األوروبية تجدر اإلشارة  
، حيث نصت المادة سالفة الذكر عمى عدم تطبيق الحظر عمى االتفاقيات التي ىذا االستثناء

التقني أو السمع أو ترقية التطور إلى تحسين اإلنتاج أو توزيع تبرميا المؤسسات والتي تؤدي 
 المتعمق بالنص التشريعي أو التنظيمي. االستثناءولم يتطرق إلى  ،(5)االقتصادي

إن اإلجابة عمى ىذا السؤال يقتضي منا التمييز بين حالتين، فإذا كان مصدر االتفاق نصا  
 تشريعيا فإنيا تسمم من نطاق الحظر، أما إذا كان مصدر االتفاق نصا تنظيميا، فإنو ال يستفيد من

من قانون المنافسة الذي يشترط أن يكون االتفاق ناتجا عن تطبيق نص تشريعي  09أحكام المادة 
 أو تنظيمي اتخذ تطبيقا لو.

والحقيقة  إعطاء األولوية لبعض المؤسسات والترخيص بالتعاقد عن طريق التراضي البسيط 
ولو كان مصدره نص تشريعي أو تنظيمي، ولو كانت المؤسسة مدرجة ضمن القائمة المحددة في 
القرار الوزاري الموعود بإصداره، فيو أمر خطير عمى مبدأ المساواة الذي اعتبره المشرع من 

                                                           

 .701جالل مسعد، مدى تأثر المنبفسة ببلممبرسبت التجبرية، المرجع السببق، ص  (1)

 (2)  CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 244. 

 (3) Con-Conc, Décision n
o
 06-D-21, du 21 juillet 2006, relative a des pratiques mises en 

œuvre dans le secteur des eaux-de-vie de cognac par le bureau national interprofessionnel 

du cognac, in www.autorité de la concueence.fr . 

 (4) Avis n°01-A-13, du 19 juillet 2001, relatif a une demande d’avis de l’union fédérale des 

consommateurs sur les conditions dune concertation entre les associations de 

consommateurs et la profession bancaire, in www.autorité de la concueence.fr . 

 ( 5 ) Art 101 du traité sur le fonctionnement de l´union européenne (TFUE), in 

www.legifrance.fr . 

http://www.autorité/
http://www.autorité/
http://www.legifrance.fr/
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من قانون الصفقات  03يامة التي يقوم عمييا إبرام الصفقات العمومية بصريح المادة ال المبادئ
  .(1)العمومية

وفي القانون الفرنسي فإن مجمس المنافسة الفرنسي )سمطة المنافسة حاليا(، اعتبر وضعية 
إلى تقميص الييمنة التي تتواجد فييا مراكز التمقيح االصطناعي من خالل فرضيا لشروط تؤدي 

قدرات البياطرة، وبالتالي التأثير عمى المنافسة في ىذا المجال ال تستند إلى أي نص تشريعي أو 
 .(2)تنظيمي

 االقتصادي:االستثناءات الناتجة عن التقدم  -2
وىي الحاالت األخرى لتبرير االتفاق أو االلتزام، وبالتالي ال يمكن المطالبة بإبطالو، حيث 

االتفاقيات التي تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساىم في اعتبر المشرع الجزائري أن 
من شأنيا السماح لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتيا التنافسية،  تحسين التشغيل، أو

 تخرج من نطاق الحظر.

في المقابل نجد مختمف التشريعات في العالم قد وسعت نطاق االستفادة من ىذا االستثناء 
تيدف إلى تحسين إنتاج وتوزيع السمع، أو لمشرع الجزائري، لتشمل االتفاقيات التي عمى خالف ا
االتفاقيات التي  (Recherche- développement) مارات، واتفاقيات البحث والتطويرتطوير االستث

 .(3)تؤدي إلى تحسين تموين السوق، واالتفاقيات التي تؤدي إلى تحسين التنافسية أو حماية البيئة

من قانون المنافسة يبقى واسع، حيث يمكن تصور  09والحقيقة إن إجراءات تطبيق المادة 
إلى تحقيق فائدة التي تؤدي لتشمل االتفاقيات  09مجمس المنافسة أن يقوم بتوسيع تطبيق المادة 

االتفاقيات  غير أن التمسك بالتقدم االقتصادي من أجل تبرير، (4)لالقتصاد الوطني بصفة عامة
من قانون المنافسة  09ممارسات الممنوعة من الحظر، طبقا لما ىو منصوص عميو في المادة وال

                                                           

نادية، آليات مواجية الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شيادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود  ( تياب1)
 . 110-109، ص 2013تيزي وزو،  ،معمري

(2) CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 247. 

(3) ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Op.cit. p 144. 

 .111مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابق، ص  جالل(4) 
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من التقنين التجاري الفرنسي ليست عمى إطالقيا، بل البد من توافر  L420-4الجزائري والمادة 
 شروط ىي:

 ضمان التقدم االقتصادي: -أ
التقدم االقتصادي من أحقية ويقصد بو مجموعة الشروط التي تثبت مساىمة االتفاق في 

القانوني والمنصوص عميو في قانون  أطراف االتفاق في الحصول عمى التبرير واإلعفاء
وعميو فال يعاقب مثال عمى االتفاق الذي ييدف إلى ضمان وعميو فال يعاقب مثال ، (1)المنافسة

اإليجابية كاالتفاقيات التي ترمي إلى استقرار األسعار أو ترمي إلى إعالم  التقدم من خالل آثاره
أو تؤدي إلى وضع  ،(2)أفضل في مجال خدمات الضمان وخدمات ما بعد البيع لصالح المستيمكين

 La rationalisation deأو عقمنة بعض العالقات التجارية لمبحث أو تطوير تكنولوجيا جديدة،قاعدة 

certaines relations commerciales
(3)

. 

ذلك فقد اعتمدت  إن التأكد من مدى تحقيق االتفاق آلثار اقتصادية، بالغ األىمية، ومن أجل
عمى طريقة تسمى  (1977و 1953ما بين سنة المجنة التقنية لالتفاقيات )التي كانت تنشط 

حيث  ،(4)نافع لممنافسةاعتبار اتفاق ضار أو من أجل  bilan économiqueبالحصيمة االقتصادية 
تقوم ىذه الطريقة عمى تحديد اآلثار اإليجابية لالتفاق من جية، واآلثار اإليجابية تفوق اآلثار 

 .(5)السمبية فإن االتفاق يفمت من المنع

 ضرورة تخصيص قسط عادل من التقدم االقتصادي لصالح المستعممين أو المستيمكين: -ب
ونعني ذلك بأن المؤسسات العضوة في االتفاق ال تستفيد من التقدم االقتصادي وحدىا، أو 
أنو يمس المؤسسات المنتمية إلييا فقط، فاالستفادة من االتفاق البد أن تكون متكافئة، فعمى سبيل 

التفاق فإنو يتم حرمان المؤسسات العضوة في االمثال إذا أدى التقدم االقتصادي إلى رفع األسعار، 

                                                           

(1) BLAISE  Jain- Bernard, droit des affaires, 2
éme

  édition, Op.cit, p 413. 

(2) Ibid, p 413. 

(3) Ibid, p 412. 

 .777مدى تأثر المنبفسة ببلممبرسبت التجبرية، المرجع السببق، ص  جالل مسعد،( 4)
(5) BLAISE  Jean- Bernard, droit des affaires, 2

éme
edition, Op.cit, p413.  
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من قانون المنافسة  09والمقابمة ألحكام المادة ، L420-4(1)من االستفادة من أحكام المادة 
والمتعمق باالتفاق  A-30-71الجزائري، وفي ىذا الشأن فقد اعتبرت سمطة المنافسة في رأييا رقم 

االتفاق يعود ، حيث اعتبرت أن ىذا «Monéo» المبرم بين البنوك حول البطاقة االلكترونية لمدفع
 .(2)بالفائدة المستعممين بشرط أن تمس ىذه التقنية أكبر عدد ممكن من الجميور

ال يعبر بالضرورة عن  ،«les utilisateursالمستعممين »والجدير بالذكر فإن مصطمح 
المستيمك النيائي، بل يشمل كل المتدخمين المباشرين أو غير المباشرين في المنتوجات التي 

  .(3)يتضمنيا االتفاق، من محولين وتجار جممة وتجار تجزئة وباألخص المستيمكين النيائيين

 عدم تقييد االتفاق لممنافسة: -ج
ويقصد بو أال يؤدي االتفاق إلى الحد من المنافسة أو القضاء عمييا بشكل كمي وذلك 

وىذا ما نصت عميو  ،une dose minimaleبالحفاظ عمى مقدار أدنى من المنافسة في السوق 
من التقنين التجاري الفرنسي، وبالتالي ال يجب أن يؤدي االتفاق إلى القضاء L420-4 المادة 

عمى المنافسة بشكل كمي بين أطراف االتفاق من جية والمؤسسات غير المشتركة في االتفاق من 
 جية أخرى. 

من قانون  09والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لم ينص عمى ىذا الشرط في نص المادة 
من قانون حرية األسعار والمنافسة الفرنسي فمماذا  09بالرغم من أنو نقل مضمون المادة المنافسة، 

بدون منح المؤسسات المعنية، إمكانية القضاء عمى المنافسة في جزء جوىري في »حذف عبارة 
 من التقنين التجاري الفرنسي؟. L420-4، والمذكورة في المادة «سوق السمع

                                                           

( 1 ) Con-conc, Avis n 03-A-17, du 18 septembre 2003, relative a une demande de la 

confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie sur les conditions de 

commercialisation du porte-monnaie électronique « Monéo », in www.autorité de la 

concurrence.fr . 

(2) « la notion d´utilisateurs englobe tout les acteurs, directs ou indirects, des produits 

couverts par l´accord, y compris les transformateurs, les grossistes, les détaillants, mais 

surtout, dans le ca de biens destinés ả être largement commercialisés, les consommateurs 

finals». Voir con- cons- Avis n
o
 06-A-07, du 22 mars 2006, relative a l’examen, au regard 

des règles de concurrence, des modalités de fonctionnement de la filière du commerce 

équitable en France, in www.autorité de la concurrence.fr . 

(3) BLAISE  Bernard-  Jain, droit des affaires, 2
éme

 édition, Op.cit, p414. 

http://www.autorité/
http://www.autorité/
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ليس معناه أنو سمح بالقضاء  09ي ليذا الشرط في نص المادة إن عدم ذكر المشرع الجزائر 
سمطة  التام عمى المنافسة، بل ترك السمطة التقديرية لمجمس المنافسة في تقدير ذلك بخالف

حرفيا وبوجود ىذا الشرط نجد  L420-4المنافسة الفرنسية التي تطبق ما ورد في نص المادة 
التبرير القانوني وتكون صارمة في رفض سمطة المنافسة الفرنسية تتشدد في منح أطراف االتفاق 

عمى المنافسة أما مجمس المنافسة فنتصور أنو سيكون غير لمرتكب منحو في حالة قضاء االتفاق ا
من قانون  09ص المادة متشدد في منح اإلعفاء أو الترخيص بسبب غياب ىذا الشرط في ن

   .(1)المنافسة الجزائري

 مبدأ التناسب بين تقييد المنافسة واألثر اإليجابي لالتفاق عمى التقدم االقتصادي: -د
ومعنى ذلك أن يكون اآلثار اإليجابية لالتفاق متناسبة بدقة مع تقييد المنافسة، وقد قام 

 .(2)مجمس المنافسة الفرنسي بتطبيق ىذا الشرط بصرامة

 ضرورة ترخيص مجمس المنافسة: -ىـ
ال تستفيد »..:من قانون المنافسة الجزائري عمى مايمي 09تنص الفقرة الثانية من المادة  

 .«من ىذا الحكم سوى االتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخيص من مجمس المنافسة
طمب إلى مجمس د من ىذه العبارة بأن أصحاب ىذه الممارسات يجب عمييم تقديم ايستف

المنافسة، ويودع لدى األمانة العامة لممجمس مقابل وصل استالم أو يرسل بواسطة إرسال موصى 
ويشترط أن تحدد دوافع الطمب بدقة ومن بينيا بيان مزايا الطمب التي يمكن أن تنعكس  ،(3)عميو

ي فقد تجاىمت المادة ، أما بالنسبة لمتشريع الفرنس(4)عمى المنافسة وعمى المستعممين والمستيمكين
L420-4  ىذا الشرط، وبالتالي يمكن تقديم طمب اإلعفاء في نفس الوقت مع وسائل الدفاع وىذا

 . (5)من التقنين التجاري الفرنسي L420-4في حالة إي إجراء يرتكز عمى أحكام المادة 

                                                           

 .117-116جالل مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابق، ص ( 1)
(2) BLAISE  Bernard-  Jain, droit des affaires, 2

éme
 édition, Op.cit, p 414. 

 ، يحدد كيفيات الحصول عمى التصريح2005ماي  12، مؤرخ في 175-05من المرسوم التنفيذي رقم  05( المادة 3)
 .2005ماي  18، مؤرخ في 35عدد  ر بعدم التدخل بخصوص االتفاقات ووضعية الييمنة عمى السوق، ج

 ، المرجع نفسو.175-05( الممحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 4)
(5) BLAISE  Bernard-  Jain, droit des affaires, 2

éme
 édition, Op.cit, p 415. 



القضبئية في حمبية المنبفسة الببة الثبني                                              تدخل الهيئبت  
 

181 
 

وضعية تمكم ىي االستثناءات التي ترد عمى مبدأ الحظر والتي تجعل من االتفاقيات أو 
المطالبة بإبطاليا عمى أساس أنيا نتيجة لتطبيق  الييمنة مبررة بواسطة القانون، وبالتالي ال يمكن

نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا لو، أو عمى أساس مساىمتيا في التقدم االقتصادي، غير أن 
ات أو ما يالحظ بخصوص موقف المشرع الجزائري ىو أنو رغم إقراره بفائدة بعض االتفاقي

من قانون  09دة لممنافسة في حالة التعسف في وضعية الييمنة وذلك في المادة يالممارسات المق
المنافسة، إال أنو خالفا لمقوانين المقارنة لم يرد نصا عاما يستثني فيو تطبيق قواعد المنافسة عمى 

ة م تضافر جيود عداستثمارات مرتفعة أو التي تستمز بعض القطاعات االقتصادية التي تتطمب مثال 
 وىذا عمى خالف المشرع الفرنسي. ،(1)قميمة المردودية والدخلمؤسسات إلنجازىا أو القطاعات 

 تطبيق اإلعفاء: -3
من قانون المنافسة  09ذكرنا سابقا بأنو لكي تستفيد المؤسسات المعنية من أحكام المادة  

من التقنيين التجاري الفرنسي، ضرورة الحصول عمى رخصة  L420-4والمقابمة ألحكام المادة 
تسمم من مجمس المنافسة، وىذه الرخصة قد تكون جماعية وفي ىذه الحالة ستحمل تسمية اإلعفاء 

 يمي: عمى ما II L420-4، حيث نصت المادة l´escemption collective ،(2)الجماعي
«II- Certaines Catégories d´accords ou Certains accords, notamment lorsqu’ ils 

ont pour objet d´améliorer la gestion des entreprises moyens ou petites, peuvent être 

reconnus comme satisfaisant ả ces conditions par décret pris après avis conforme de 

l´Autorité de la concurrence».      

واضح من خالل النص أن المشرع قد كرس نظام اإلعفاء الجماعي، حيث اعترف بتبرير 
بعض االتفاقيات أو االتفاقات عن طريق مرسوم يتخذ بعد موافقة سمطة المنافسة حيث يكتسي 

ن لم تبدأ إجراءات المتابعة عفاء في ىذه الحالة طابعا وقائيااإل ، وفي ىذه الحالة (3)يتم تطبيقو وا 
أطراف االتفاق من التوجو إلى مجمس المنافسة حول مدى تطابق اإلعفاء المنصوص عميو  يعفى

 .(4)مع أحكام التقنين التجاري الفرنسي

                                                           

الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المرجع السابق، ( كتو محمد الشريف، 1)
 .151-150ص 

 .117جالل مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابق، ص ( 2)

(3) BLAISE  Bernard-  Jain, droit des affaires, 2
éme

 édition, Op.cit, p 415. 

 .118 ص، ( جالل مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابق4)
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، فإنو يقع عمى أصحاب االتفاق أن أما في الحاالت العادية )في حالة عدم وجود مرسوم(
ومعنى ذلك أن سمطات المنافسة ، (1)االقتصادي ويساىم في تحقيقوبأن اتفاقيم يدعم التقدم يثبتوا 

والييئات القضائية العادية ىي التي تقضي بمدى توافر شروط اإلعفاء من عدميا، وىذا ما يطمق 
 .(2)عميو باإلعفاء الفردي العادي

 الفرع الثاني
 ة عن الممارسات المقيدة لممنافسةاألضرار الناتج جبر

لممنافسة بالخصوصية، ألن الضرر ي يطبق عمى الممارسات المقيدة ذيتميز الجزاء ال
ه الممارسات يقع بالدرجة األولى عمى االقتصاد الوطني، كما أنو يمثل ذي تستيدفو ىذالمباشر ال
، ه الممارساتذى بي يتم عمى أساسو تحديد الغرامة المالية التي يتحمميا أصحاذالمعيار ال

ي ييدف إلى إعادة جبر األضرار ال ينطبق مفيومو عمى الغرامة حيث أن تمك ذوالتعويض ال
 .(3)الغرامة تقتضييا الدولة

يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي  :»يمي من قانون المنافسة عمى ما 48تنص المادة 
من ممارسة مقيدة لممنافسة، وفق مفيوم أحكام ىذا األمر أن يرفع دعوى  يعتبر نفسو متضررا

ىو الحكم الذي يترتب ، والتعويض «بو أمام الجية القضائية المختصة طبقا لمتشريع المعمول
المسؤولية التي يضطر المضرور إلى إقامتيا عمى المسؤول إذ في أغمب األحوال ال عمى تحقق 

 .(4)تويعترف المسؤول بمسؤولي
 عمى حق المضرورالمشرع  ىو تأكيدمن قانون المنافسة  48المادة  ولعل الحكمة من ادراج

قواعد المسؤولية التقصيرية طبقا ألحكام ل ولو كان يمكنو االستناد، حيث في المطالبة بالتعويض
كل فعل أيا كان يرتكبو الشخص بخطئو  »من التقنين المدني الجزائري والتي تنص  124المادة 

 .«وبسبب ضرر لمغير يمزم من كان سببا في حدوثو بالتعويض
                                                           

  .118ص ، جالل مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابق (1)

(2) BLAISE  Bernard-  Jain, droit des affaires, 2
éme

 édition, Op.cit, p 415. 
في ضوء قوانين المنافسة واالتفاقيات الدولية، دار الثقافة،  معين فندي الشناق، االحتكار والممارسات المقيدة لممنافسة: (3)

 .260، ص2010عمان، 
( محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، 4)

  .126، ص 2004
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 أصحاب الحق في المطالبة بالتعويض: أوال:
دعوى التعويض يمكن رفعيا من طرف أحد أطراف االتفاق المنافي لممنافسة، أو من 

 المتضرر من جراء االتفاق أو التعسف في الييمنة أو من قبل جمعيات حماية المستيمكين.

 االتفاق: أطراف -1
فكيف يمكنو االستفادة  ،منح أطراف االتفاق حق المطالبة بالتعويض يثير إشكالية كبيرة إن

في  ومشروع شارك فيو بصفة مباشرة أو غير مباشرة باالعتراف لو بحقغير من فعل 
 .(1)التعويض؟

السمطة ولتفادي مثل ىذه اإلشكالية تغاضت التشريعات المقارنة عن ىذه المسألة تاركة 
التقديرية لمقاضي في الحكم بالتعويض، حيث جرت المحاكم الفرنسية عمى جواز الحكم لمن ساىم 
في عمل غير مشروع باسترداد ما دفعو باسترداد ما دفعو لمطرف اآلخر وتم تأسيس ذلك عمى 

فاق وىكذا فإن المشاركة في ات، (2)ضغط الظروف االقتصادية التي قد تدفع المضرور إلى التعاقد
من جراء وىذا رغم أن السوق قد يتضرر  مثال يعتبر سببا لإلباحةتحت التيديد بالمقاطعة التجارية 

بمعاقبة  2001حكمت محكمة استئناف باريس في  UGAP-Camif، ففي قضية (3)ىذا االتفاق
بالتموين تعاقدية تدخل ضمن التزام  لتعسفيا في وضعية الييمنة وفرضيا لشروط UGAPشركة 

  .Camif (4)الضرر الذي لحق بالشركة المنافسةالحصري، كما حكمت المحكمة بإصالح 

والذي نفسو متضررا طمب التعويض عما لحقو وعميو يمكن ألطراف االتفاق المقيد لممنافسة، 
باالستناد إلى أحكام المسؤولية المدنية بإثبات أنو كان ضحية لمتعسف في من ضرر، وذلك 

استعمال الحق، والذي يتجسد عندما يفرض طرف آخر شروطا ممنوعة بمقتضى النصوص التي 

                                                           

 .22( موساوي ظريفة، المرجع السابق، ص1)
 .23نفسو، ص   ( المرجع2)

 كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المرجع السابق، (3)
 .104ص 

 (4) Cour d´appel de paris, Arrêt «UGAP/Camif » du 22 octobre 2001, juridata, n°2001-

157128, in CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 349. 
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وىو ما يعبر عنو في القانون المدني بالتعسف في استعمال  ،(1)تحظر االتفاقات غير المشروعة
مكرر من التقنين المدني الجزائري عمى أن االستعمال التعسفي  124الحق، حيث تنص المادة 

 لمحق يشكل خطأ السيما في الحاالت اآلتية:
 إذا وقع بقصد األضرار بالغير. -
 لمغير.إلى الضرر الناشئ  إذا كان يرمي إلى الحصول عمى فائدة قميمة بالنسبة -
 إذا كان الغرض منو الحصول عمى فائدة غير مشروعة. -

 الغير: -2
ىو كل طرف أجنبي عن االتفاق، حيث يمكنو المطالبة بالتعويض عن األضرار التي الغير 

من التقنين  124من قانون المنافسة، أو المادة  48تمحقو وذلك باالستناد عمى أحكام المادة 
، وبعدىا مجمس قضاء باريس في 2000المدني، وقد حكمت المحكمة التجارية بباريس سنة 

 167693791بدفع مبمغ قدره  Total Fina Elf Franceو ELF Aquitaine، ضد شركتي 2002
، حيث قامت الشركتين سالفتي الذكر بالتعسف في وضعية Speedy Franceشركة أورو، لصالح 

، من خالل ممارستيم (ELF Masters) رياضية تظاىرةتفاق مع منظمي الييمنة والمشاركة في ا
 الرياضية التظاىرةعدم مشاركة ىذه األخيرة في  من أجل Speedy Franceلضغوطات عمى شركة 

L´évènement sportif
(2)

. 

من  126ولكن ماذا لو تعدد المسؤولون عن إحداث الضرر؟ ففي ىذه الحالة نصت المادة 
متضامنين في القانون المدني الجزائري عمى أنو في حالة تعدد المسؤولين عن فعل ضار، كانوا 

المسؤولية فيما بينيم بالتساوي إال إذا عين القاضي نصيب كل  التزاماتيم بتعويض الضرر، وتكون
بتعويض  عمى أي من المسؤولين كما يشاءبالتعويض، فيحق لممضرور أن يرجع  االلتزاممنيم في 

التعويض عمى باقي المسؤولين بقدر نصيب كل منيم كل الضرر الذي لحقو، ويرجع من دفع 
نصيب كل منيم في التعويض، بحسب جسامة خطأ كل شخص بالتساوي، إال إذا عين القاضي 

                                                           

( كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المرجع السابق، 1)
 .360ص

(2) CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 350. 
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وفي المثال السابق والمتعمق  ،(1)أن يقيم الدعوى عمى المسؤولين جميعامنيم، و يستطيع المضرور 
 شركة و ELF Aquitaine فقد حكم مجمس قضاء باريس ضد شركة Speedy Franceبشركة 

France Total fina Elf  لمتظاىرة % من مبمغ التعويض، وحكم عمى الشركة المنظمة 60بدفع نسبة
 .(2)% من مبمغ التعويض40بدفع نسبة 

 جمعيات حماية المستيمكين: -3
بأن جمعيات المستيمكين قد تتدخل وقائيا من خالل التحسيس واإلعالم كما قد تتدخل يالحظ 

ي حال األخيرة ذلك اإلجراء الذي تباشره أمام الجيات القضائية ف دفاعيا، ويقصد بيذه الحالة
األضرار بجماعة المستيمكين، وقد نص المشرع الجزائري ألول مرة عمى حق جمعيات حماية 

والمتعمق بالقواعد العامة لحماية  02-89لمجوء إلى القضاء في القانون رقم المستيمكين في ا
 يمي: منو عمى ما 12/02المستيمك، حيث نصت المادة 

إضافة إلى ذلك فإن جمعيات المستيمكين المنشأة قانونا ليا الحق في رفع دعاوى أمام  » 
لممستيمكين قصد التعويض عن محكمة مختصة بشأن الضرر الذي لحق بالمصالح المشتركة 

عمى ىذا الطرح، أما  03-03في حين لم ينص األمر رقم  ،(3)«الضرر المعنوي الذي لحق بيا
   عن كيفية تدخل جمعيات حماية المستيمكين فتكون كاآلتي:

 التدخل لمدفاع عن مصالح مجموعة من المستيمكين: -أ
فييا نفس المتدخل وذات تسبب عندما يتعرض مستيمك أو عدة مستيمكين ألضرار فردية 

ويشترط القانون  ،(4)يمكن جمعيات حماية المستيمكين أن تتأسس كطرف مدني أصل مشترك،
نفس ه المصالح أن يكون المستيمكون قد لحقيم ضرر سببو ذعمييا حتى يتسنى ليا الدفاع عمى ى

 .(5)يمحق بيم نتيجة المساس بحقوقيم أو مصالحيم الشخصيةالمحترف، أي ضرر 

                                                           

 .131-130لسابق، ص ( محمد صبري السعدي، المرجع ا1)
 (2) CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 350. 

 08، مؤرخ في 6، يتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك، ج ر عدد1989فيفري  07، مؤرخ في 02-89قانون رقم (3) 
 ، )ممغى(.1989فيفري 

 ، المرجع السابق.03-09من القانون رقم  23( المادة 4)
 .297، ص 2010( فياللي عمي، االلتزامات: الفعل المستحق لمتعويض، الطبعة الثانية، موفم لمنشر، الجزائر، 5)
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 االنضمام إلى الدعاوى المرفوعة مسبقا: -ب
يكون التدخل في  :»يمي من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما 194تنص المادة 

الخصومة في أول درجة أو في مرحمة االستئناف اختياريا أو وجوبيا ال يقبل التدخل إال ممن 
يكون التدخل فرعيا  » :يمي عمى ما 198/01كما تنص المادة ، «توفرت فيو الصفة والمصمحة

 .(1)«عندما يدعم إدعاءات أحد الخصوم في الدعوى

ل في الخصومة أن تتدخ المستيمكين حمايةمن خالل المادتين يتضح بأنو يحق لجمعيات 
حيث تكون  ،لممستيمكينتمحق المصالح المشتركة قد المطالبة بتعويض األضرار التي  من أجل

غير أن مثل ىذا التنظيم ال يوجد في كل الحاالت من جية، ومن جية أكثر نجاعة،  ه الوسيمةذى
تتحرك ىذه الجمعيات بسبب الضغوط التي تمارس عمييا أو العتبارات أخرى من جية أخرى قد ال 

 ثانية.

 وزير التجارة: -4
بمكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية والممارسات المضادة  زير المكمف بالتجارةالو يقوم 

لممنافسة والغش المرتبط بالجودة والتقميد، وفي حالة إذا قام بإنجاز تحقيق اقتصادي معمق وثبت 
وفي القانون  ،(2)يخطر الييئات القضائية عند الضرورةوجود ممارسات مقيدة لممنافسة، فإنو 

لممارسات المقيدة لممنافسة ال تقوم برفع دعوى التعويض خوفا من الفرنسي ونظرا لكون ضحية ا
يمكن أن يسمط عمييا، فإن الوزير المكمف باالقتصاد يمكنو طمب إدانة  االنتقام االقتصادي الذي

في مرتكب الممارسة المقيدة لممنافسة مع دفع تعويض لمضحية حتى ولو لم تكن ىذه األخيرة طرفا 
من طرف المدير العام لممنافسة واالستيالك وقمع الغش أمام الييئات  الدعوى، وتباشر الدعوى

 .(3)القضائية

                                                           

، مؤرخ 21، يتضمن قانون االجراءات المدنية و االدارية، ج ر عدد 2008أفريل  23مؤرخ في ، 09-08رقم ( قانون 1)
 .2008أفريل  25في 

 ، المرجع السابق.253-02رقم من المرسوم التنفيذي  06( المادة 2)
( كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المرجع السابق، 3)

 .361ص
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 ثانيا: شروط رفع دعوى التعويض:
إن شروط رفع دعوى التعويض ضد المسؤولين عن الممارسات المقيدة لممنافسة ىي عموما 

تقتضي وجود الخطأ  والتينفسيا الشروط التي تقوم عمييا المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، 
، وبتوافر ىذه الشروط فإن المضرور يممك حق (1)والضرر والعالقة السببية بين الخطأ والضرر

 الحصول عمى التعويض.

  la fauteالخطأ:  -1
من التقنين  1382من التقنين المدني والمقابمة ألحكام المادة  124تطبيقا ألحكام المادة  

وبالرغم من عدم وجود تعريف لمخطأ في  ،(2)المدني الفرنسي يشترط لقيام المسؤولية وجود خطأ
ي )الجريمة( والخطأ الالإرادي دار ائري، وبغض النظر عن الخطأ اإلالتقنين المدني الفرنسي والجز 

في السموك أو إخالل بواجب  انحراففإنو يمكن تعريف الخطأ عمى أنو كل  ،(3))شبو الجريمة(
وحسب االجتياد القضائي الفرنسي فإن الخطأ يكون بمخالفة نص  ،(4)تفرضو القواعد القانونية

أما في قانون المنافسة فيكفي لممضرور إثبات وجود ممارسة مقيدة لممنافسة،  ،(5)جنائي أو مدني
غياب أي مخالفة لنص خاص في  أو إثبات وجود خطأ طبقا لقواعد التقنين المدني، وىذا في حالة

 .(6)قانون المنافسة

 من طرف جية قضائية عميا، فيياففي الحالة األولى فإن قضايا التعويض التي تم الحكم 
تستند عمى مخالفة أحكام نص خاص في قانون المنافسة نادرة في القانون الفرنسي، ويمكن والتي 

مارس  01الصادر في و النقضاإلشارة إلى عمى سبيل المثال إلى قرار الغرفة التجارية لمحكمة 
، وفي ، حيث يعتبر المثال الوحيد بتعويض األضرار التي سببتيا ممارسة مقيدة لممنافسة، 1982

                                                           

(1) RIFFAULTSILK Jacqueline, « les actions privées en droit de la concurrence : obstacles de 

procédure et de fond », RLC, N
O
 06, Paris, 2006, p 88. 

( 2 ) FASQUELLE Daniel, « la réparation des dommages causés par les pratiques 

anticoncurrentielles», RTDCDE , n°01, 1998, p769. 

(3) Ibid, p 169. 

 .55جع السابق، ص عمي، المر  ( فياللي4)
(5) FASQUELLE Daniel, Op.cit, p 769. 

(6) Ibid, p 773. 
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مخالف  Ententeتضرره من اتفاق محظور  ة فقد حصل المضرور عمى تعويض نتيجةالقضي
 .(1)1945جوان  30من األمر الصادر في  50ألحكام المادة 

، موزع CHEPELLE jeanأما بالنسبة لممحاكم فيكفي اإلشارة إلى القضية التي رفعيا السيد 
، أمام مجمس قضاء 1996جوان  27، وذلك في SONYلألجيزة السمعية البصرية ضد شركة 

، حيث طالب بإصالح الضرر الناتج بسبب عدة ممارسات قامت بيا شركة Versaillesفيرساي 
SONY  وتتعمق أساسا 1986ديسمبر  01من األمر الصادر في  07وتقع تحت طائمة المادة ،

 lesمن إمكانية تقديم طمبيات تكميمية والمنع  تطبيق شروط البيع بين الموزعين، بالتمييز في

commandes complémentaires(2)، ورفض البيع غير المبرر. 
أحكام قانون المنافسة، ففي ىذه الحالة يمكن لممضرور  مخالفةأما الحالة الثانية فتتعمق بعدم 
التقصيرية، وىذا عمى خالف المشرع األمريكي والذي يشترط  تأسيس دعواه عمى أساس المسؤولية

لرفع دعوى التعويض أن يكون ىناك ضرر والبد أن يثبت المضرور بأن الضرر ناتج عن مخالفة 
 .la loi antitrust (3)القانون المناىض لالحتكار 

 le dommageالضرر:  -2
ء المساس بحق من حقوقو عرف الفقو الضرر عمى أنو األذى الذي يصيب الشخص من جرا

، والمصمحة المشروعة إما أن تكون مادية أو أدبية، وبالتالي يمكن أن (4)أو بمصمحة مشروعة لو
، وقد يكون في كن أن يكون ضررا فرديا أو جماعيايكون الضرر التنافسي ماديا أو معنويا كما يم

 شكل فوات فرصة

 الضرر التنافسي من حيث طبيعتو: -أ
ضرر مادي وآخر معنوي، فالضرر المادي ىو اإلخالل  حيث طبيعتو الى يقسم الضرر من

ففي مجال المنافسة غالبا ما يكون بخسارة رقم ، (5)بمصمحة لممضرور ذات قيمة مالية

                                                           

(1) FASQUELLE Daniel, Op.cit, p 770. 

(2) Ibid, p 771. 

(3) Ibid, p 117. 

 .283( فياللي عمي، المرجع السابق، ص 4)
 .76( محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 5)
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ويشترط في الضرر المادي أن ، (2)عمى زبائن المؤسسة المنافسة االستحواذعن طريق ،(1)األعمال
ضرر الذي لم يقع بعد الضرر االحتمال ىو ال محتمال ويكون يكون محققا فال يكفي أن 

prejudice eventuelولكن ماذا عن تفويت الفرصة(3)عو مستقبالو ، وال يوجد ما يؤكد وق ،perte 

d´une chance ؟. 
 كانت المحاكم، فقد (4)ات أىمية في مجال األعمالذتعتبر فكرة التعويض عن فوات الفرصة 

ترفض دعاوى التعويض عن فوات الفرصة لعدم تحقق الضرر، ولكنيا سارت اآلن عمى  الفرنسية
فأكيد  ،(5)الحكم بالتعويض تأسيسا عمى أن فوات الفرصة فيو مساس بانتيازىا ومحاولة الفوز بيا

حرمان مؤسسة غير عضوة ل في مجال الصفقات العمومية الذي يتم بين عدة مؤسسات أن االتفاق
الفوز  فيو إضرار بيذه المؤسسة لكونيا فوتت فرصةفي االتفاق من الفوز بالصفقة العمومية، 

ففي  ،، في مجال المنافسةاستثناءيمكن المطالبة بالتعويض عنو فالضرر المعنوي أما و ، بالصفقة
بالتعويض عن الضرر المعنوي بسبب وضعية شركة  Mors، طالبت شركة Labinal-Morsقضية 

Westland  والتي قامت بالتفاوض السري مع شركةLabinal
(6). 

 الضرر التنافسي من حيث نطاقو: -ب
الضرر الجماعي، فالضرر الفردي ىو  ويمكن اإلشارة في ىذه الحالة إلى الضرر الفردي و

ذلك الضرر الذي يصيب مؤسسة معينة جراء ممارسة مقيدة لممنافسة مما يبرر الطابع الشخصي 
لمخسارة المعنوية أو المالية، أما الضرر الجماعي فيو الضرر الذي يصيب عدة أشخاص أو 

عن مصالح ىذه المؤسسات مؤسسات في السوق، وفي ىذه الحالة تتولى الييئات المكمفة بالدفاع 
حماية برفع دعاوى التعويض ومن أمثمتيا منظمات الدفاع عن مينة معينة أو جمعيات 

                                                           

(1) FASQUELLE Daniel, Op.cit, p 776.  

(2) TOURNEAU Philippe, « De la spécificité du préjudice concurrentiel » RTD.Com, Paris, 

1988, pp 83-94. 

 .78ص  ،محمد صبري السعدي، المرجع السابق (3)
(4) BARKET Djohra, le contentieux de la régulation économique, thèse pour le doctorat en 

science, filière droit, université de mouloud mammeri, tizi-ouzou, 04 juillet 2017, p331. 

.79ص  ،السابق المرجع السعدي، صبري محمد  (5) 
(6) FASQUELLE Daniel, Op.cit, p 777.  
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المستيمكين، ولو أن تقدير الضرر الجماعي أمر في غاية الصعوبة، حيث يعمد القاضي في كثير 
 .(1)ةوالتي ال تعتبر مرضي، Une sanction symboliqueمن األحيان إلى فرض عقوبة رمزية 

 الخطأ: العالقة السببية بين الضرر التنافسي و -ج
نشأ نتيجة خطأ يقصد بعالقة السببية أن الضرر التنافسي الذي لحق مؤسسة معينة، قد 

فمو أن الضرر لم ينشأ عن خطأ المدعى عميو، فال مسؤولية إذ ال يعقل أن يطالب مؤسسة أخرى، 
وعميو يقتضي من المؤسسة المدعية إثبات ، (2)شخص بدفع تعويض عن الضرر الذي سببو غيره

عالقة السببية، ولتسييل ميمة المؤسسة المضرورة تعمد المحاكم في بعض األحيان، عمى تأسيس 
لتعقيد األعمال نظرا لكون إثبات العالقة السببية صعبة جدا ، (3)قراراتيا من خالل إثبات الضرر

 .(4)االقتصادية

ي أو التجاري يتدخل في مجال المنافسة من خالل الحكم مما سبق يتضح بأن القاضي المدن
تطبيقو لقواعد المسؤولية المدنية ال يكون مرتبطا  عندبالتعويض لممؤسسات المضرورة، فالقاضي 

بسقف معين عند الحكم بالتعويض، فبمجرد توافر شروط المسؤولية المدنية يكون لو الحكم 
ويشمل التعويض ما لحق  ،(5)بالتعويض الذي يتناسب مع حجم الضرر الواقع عمى المضرور

اقع العممي يثبت العكس، حيث يصطدم ، إال أن الو (6)من ضرر فعمي وما فاتو من ربحالمضرور 
 .(7)القاضي بمشكل كيفية تقدير التعويض

جد يالمطروح أمام المحاكم المدنية، بل الوحيد وليس مشكل تقدير التعويض ىو اإلشكال 
يجب  المدعي نفسو أمام مشكل إثبات وجود ممارسة مقيدة لممنافسة وفق قواعد قانون المنافسة كما

من قانون المنافسة،  09و 08عميو التأكد بأنيا ال تدخل ضمن إطار اإلعفاء المنصوص عميو في 

                                                           

(1)  FASQUELLE Daniel, Op.cit, p 779. 

 .93( محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2)
(3)

  
FASQUELLE Daniel, Op.cit, p 781.

 

(4) BURST Jean- jacques, KOVAR Robert, Droit de la concurrence, ECONOMICA, Paris, 

1981, p 277. 

 .33ص  وساوي ظريفة، المرجع السابق،( م5)
(6) DUMARCAY Marie, la situation de l’Enterprise victime dans les procédures de sanction 

des pratiques anticoncurrentielles, édition LITEC, Paris, 2010, p 509. 

(7) CONDOMINES Aurélien, Op.cit, p 348. 
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، وبالتالي يةسببن خطأ وضرر وعالقة كما يجب عميو إثبات توافر شروط الدعوى السالفة الذكر م
بة وفي قترح عمى رافع الدعوى المجوء إلى مجمس المنافسة أوال من أجل إثبات الممارسة المرتكن

  صدور قرار باإلدانة من طرف المجمس يسيل األمر بالنسبة لممدعي.حالة 

 المطمب الثاني
 اختصاص القاضي المدني بنظر الطعون الموجية

 ضد قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة
التي خوليا إن جممة االختصاصات التي منحيا المشرع لمجمس المنافسة، وجممة الوسائل 

بل تممك األطراف  إياه ال تعني أبدا أن القرارات الصادرة عنو غير قابمة لممراجعة وال أنيا تطبق آليا
بالقرار الصادر عن مجمس المنافسة، وكذا الوزير المكمف بالتجارة حق الطعن في ىذه المعنية 

لك في أجل ال يتجاوز شيرا القرارات أمام مجمس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، وذ
وىذا خاص بالممارسات المقيدة لممنافسة أما بالنسبة  ،(1)واحدا إبتداءا من تاريخ استالم القرار

 (2)لمتجميعات فإن الطعن في قرار رفض التجميع يكون أمام مجمس الدولة

 الفرع األول
 لغموض القانوني لالختصاص القضائيا

المنافسة كسمطة ادارية مستقمة ما يجعل النظر في لقد كيف المشرع الجزائري مجمس 
 ن المشرع قد وضع استثناءأ، غير (3)المنازعات المتعمقة بقراراتو تخضع الختصاص مجمس الدولة

موضوع نقاش زادت حدتو لعدة أسباب، ولفيم ىذه ي يعتبر ذوالعمى اختصاص القضاء اإلداري 
 القانون الفرنسي لمعرفة حيثيات ىذا النقل.الوضعية وتبيان ىذه األسباب وجب العودة إلى 

 

                                                           

 ، المرجع السابق.03-03من األمر رقم  63( المادة 1)
 نفسو.  ، المرجع19/03المادة  (2)

(3) AREZKI Nabila, « le juge administratif face au droit de la concurrence », RARJ, N
o
2, 

2017, p284. 
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 أوال: لمحة عن القانون الفرنسي:
حرية األسعار ، والمتعمق ب1986ديسمبر  01والصادر في  1243-86بمقتضى األمر رقم 

فقد كانت قرارات مجمس المنافسة الفرنسي تخضع لرقابة مجمس ، 15في مادتو  والمنافسة الفرنسي
لى الوزير المكمف باالقتصاد ويقدم الطعن في الدولة، وىذا بعد أن تب مغ إلى األطراف المعنية وا 

من نفس األمر عمى أن مجمس المنافسة يمكنو اتخاذ  12كما نصت المادة  ،(1)خالل شيرين
تدابير تحفظية من أجل وقف الممارسات المعنية، كما يممك حق إصدار أوامر إلى المؤسسات 

رئيس قسم  المعنية من أجل العودة إلى الحالة السابقة، وتكون ىذه اإلجراءات محل طعن أمام
  .(2)المنازعات لمجمس الدولة

، فقد قام المشرع 1243-86والذي عدل األمر رقم  1986ديسمبر  20وبصدور قانون في 
المنافسة من القضاء الفرنسي بنقل اختصاص الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجمس 

السالف الذكر وحررت من األمر  12اإلداري إلى محكمة استئناف باريس، حيث تم تعديل المادة 
 كاآلتي:

«la décision du conseil peut faire l´objet d´un recours, dans les dix jours suivant la 

notification, devant la cour d´appel de paris qui statue dans les quinze jours de sa 

saisine» 
(3)

. 

أمام ، وبموجبيا أصبحت قرارات مجمس المنافسة قابمة لمطعن 15كما تم تعديل المادة 
لى الوزير المكمف  مجمس قضاء باريس خالل شير من تاريخ تبميغيا إلى األطراف المعنية وا 

 (4)باالقتصاد

                                                           

(1) Art 15 de l ´ordonnance 86-1243 dispose : «les décisions du conseil de la concurrence de 

la concurrence sont communiquées aux intéressés et au ministre chargé à l´économie qui 

peuvent, dans les deux mois, former un recours juridictions devant le conseil d´Etat». 

 (2) Art 12 de l´ordonnance n° 86-1243, Op.cit. 

أيام من تاريخ التبميغ، أمام مجمس قضاء  10تكون قرارات المجمس محل طعن في خالل » بعد تعديميا:  12 ( المادة3)
 «. يوما من تاريخ إخطاره 15باريس، والذي يبث فييا خالل 

(4) Art 15 de l´ordonnance n° 86-1243 dispose « les décisions du conseil de la concurrence 

sont notifiées aux intéressés et au ministre chargé de l´économie qui peuvent dans le délai 

d´un moi, introduire un recours devant la cour d’appel de Paris». 
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بإخطار المجمس الدستوري من أجل التأكد من  إثر ىذا التعديل قامت مجموعة من النواب
السيما فيما يتعمق بمسألة تحويل  1986ديسمبر  20مدى دستورية القانون الصادر في 

 .(1)ختصاص من القاضي اإلداري إلى القاضي العادي فيما يتعمق بقرارات مجمس المنافسةاال

ألول وىمة اعتبر المجمس الدستوري الفرنسي أن مبدأ الفصل بين السمطات اإلدارية 
ومرسوم صادر في السنة الثالثة لمجميورية  1790والقضائية مثمما ىو ناتج عن قانون صادر في 

دستورية، في حين يعترف في إطار المفيوم الفرنسي لمفصل بين السمطات يوجد مبدأ ليس لو قيمة 
 يمي: من المبادئ األساسية المعترف بيا من طرف قوانين الجميورية الفرنسية والذي يقضي بما

الييئات باستثناء المسائل المخصصة بطبيعتيا لسمطة القاضي العادي، تختص  »
وتعديل القرارات المتخذة في إطار ممارسة امتيازات السمطة  لغاءبإالقضائية اإلدارية نيائيا 

العامة الصادرة عن الييئات التي تمارس السمطة التنفيذية ومساعدييا، والجماعات اإلقميمية 
 .(2)«لمجميورية، والمنظمات العمومية الموضوعة تحت سمطة ىذه األخيرة أو تحت رقابتيا

وتطبيقا ليذا المبدأ ونظرا لمطابع اإلداري لمجمس المنافسة، فإنو بالتالي تخضع قراراتو  
لرقابة القضاء اإلداري، إذا تقيدنا بالشطر األول من رد الجمعية العميا لممجمس الدستوري، غير أن 
ية ىذا األخير يعتبر أنو في إطار تطبيق مبدأ الفصل بين اختصاص السمطات اإلدارية والقضائ

بسبب توزيع احتياجات ومنازعات مختمفة ، عندما ينجم عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي محدد
بين مختمف الييئات القضائية اإلدارية اختصاص الفصل في المنازعات المتصمة بقانون المنافسة 
 une bonne administration deعدالة موالعادية، يستحسن بالمشرع أن يسعى وراء السير الحسن ل

la justice ،ويعتبر  ،(3)وأن يوحد قواعد االختصاص القضائي ضمن نظام قضائي معني باألساس
ل تبريرا، القضائي وتشكتقنية تسمح بتوحيد االختصاص مبدأ حسن سير العدالة دعامة دستورية 

دعوة القاضي الدستوري لممشرع لمبحث عن  » نوع من:كتقنية ىده الإلى  دناالكتاب في االست ىير و 

                                                           

(1) ZOUAIMIA Rachid, «Remarque critique sur le contentieux des décisions du conseil de la 

concurrence en droit Algérien», Revue du conseil d´Etat, N°07, 2005, p53-54 

 (2) Ibid, p54. 

 (3) Ibid, p54. 
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، وبالتالي تم تحويل المنازعات (1)«تدخالت مناسبة لتوحيد االختصاص كمما كان ذلك ممكنا تقنيا
 .الدولة إلى محكمة استئناف باريس المتعمقة بقرارات مجمس المنافسة من مجمس

يدل ىذا النقل في االختصاص عمى وجود إرادة في ضم جميع منازعات قانون المنافسة إلى 
وقد ظل األمر  ،(2)لتفادي تشتت ىذه المنازعات بين أنظمة قضائية مختمفةىيئة قضائية واحدة 

في فقرتيا  L464-7عمى حالو في ظل التقنين التجاري الفرنسي الحالي، حيث نصت المادة 
األولى عمى أن قرارات سمطة المنافسة والمتعمقة باإلجراءات التحفظية تكون محل طعن باإللغاء أو 

أيام عمى األكثر من تاريخ التبميغ ويفصل المجمس  10اء باريس خالل التعديل أمام مجمس قض
متخذة ضد عقوبات مالية و المتضمنة ألوامر القرارات أما بخصوص  ،(3)فييا خالل مدة شير

أصحاب الممارسات المقيدة لممنافسة، فيكون الطعن في ىذه القرارات باإللغاء أو التعديل أمام 
 .(4)شير من تاريخ التبميغقضاء باريس خالل مدة مجمس 

 ثانيا: اإلشكاالت التي يطرحيا نقل االختصاص في القانون الجزائري:
إن موضوع نقل االختصاص القضائي من القضاء اإلداري القضاء العادي ليس أمرا جديدا 
في التشريع الجزائري، فبالعودة إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية نجد المشرع قد وضع 

من قانون  802المادة استثناءات عن المبدأ العام في اختصاص القضاء اإلداري، وذلك في نص 
أعاله، يكون من  801و 800خالفا ألحكام المادتين  » :المدنية واإلدارية والتي تنصاإلجراءات 

 اختصاص المحاكم العادية المنازعات اآلتية:
 مخالفات الطرق. -1
المنازعات المتعمقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طمب تعويض األضرار  -2

اليات أو البمديات أو المؤسسات العمومية ذات الناجمة عن مركبة تابعة لمدولة، أو إلحدى الو 
 .«الصبغة اإلدارية

                                                           

( عيساوي عزالدين، الرقابة القضائية عمى السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجال االقتصادي، المرجع 1)
 .72السابق، ص 

 .404مسعد، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية، المرجع السابق، ص  ( جالل2)
(3) Art L464-7 du code de commerce, Op.cit. 

 (4) Art L464-8 alinéa 01, Ibid. 
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فبالنسبة لمخالفات الطرق فإن األمر يتعمق بتطبيق قواعد القانون المدني والمتعمقة بالمسؤولية 
المدنية، وبالتالي ال داعي لمنح االختصاص لمقاضي اإلداري ألن القاضي المدني أولى بتطبيق 

أسبابا أخرى تتعمق بالظروف التي رافقت تحويل ىذا  ''خموفي رشيد''ويضيف األستاذ ، (1)قانونو
االختصاص لمقاضي العادي والمتمثمة في نقص جيات القضاء اإلداري مقارنة بجيات القضاء 

 .(2)العادي وعدم وجود تشريع مفصل ألنواع الطرق

لألشخاص العمومية، أما فيما يخص المنازعات التي تخص حوادث السيارات التابعة 
فالمحاكم العادية تنظر في كل دعوى مسؤولية ترمي إلى إصالح األضرار التي تسببيا أية مركبة 

مرتكب  ،-بفعل أعوانو-الشخص المعنوي العام اتجاه الغيرتابعة لمدولة، فاألمر يتعمق بمسؤولية 
األضرار أثناء ممارستو لوظيفتو وىنا تطبق قواعد القانون المدني المتعمقة بالمسؤولية المدنية، أي 

 . (3)وما يمييا من التقنين المدني 124المادة 

إن موضوع نقل االختصاص في مجال المنافسة يختمف عما ذكرناه سابقا، وذلك لكون 
ادرة عن مجمس المنافسة، فبالنسبة لمقرارات التي تخص المشرع قد ميز بين نوعين من القرارات الص

أما بالنسبة لمقرارات التي تخص الممارسات  ،(4)التجميعات فقد أخضعيا لرقابة مجمس الدولة
وىنا يطرح اإلشكال اآلتي: كيف  ،(5)الجزائرقضاء المقيدة لممنافسة فقد أخضعيا لرقابة مجمس 

أن تخضع لرقابة قضائيين  واحدة )مجمس المنافسة(يمكن لقرارات صادرة عن ىيئة إدارية 
 .؟مختمفين

إن تقميد المشرع الجزائري لنظيره الفرنسي عند تكريسو لمبدأ نقل االختصاص إلى القضاء 
العادي يحتمل خطرين قانونيين أوليما متعمق بقاعدة أساسية يكرسيا الدستور الجزائري وىي قاعدة 

أعمى  قانونبومفاد ىذه القاعدة أن القانون ال يعدل وال يمغى إال  ،(6)توازي األشكال وتدرج القوانين

                                                           

 .429، ص 1998ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،3ج( شييوب مسعود، قانون المنازعات اإلدارية، 1)
 .353ص  ،2003 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ، قانون المنازعات اإلدارية،( خموفي رشيد، 2)
 .76( عيساوي عزالدين، الرقابة القضائية عمى السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة، المرجع السابق، ص 3)
 ، المرجع السابق.03-03من األمر رقم  19( المادة 4)
 .نفسو ، المرجع 63( المادة 5)
 .405( جالل مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، المرجع السابق، ص 6)
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منو أو يساويو درجة، بما يعني أن القانون العادي، وىذا حسب رأي المجمس الدستوري الجزائري 
الذي أكد فيو أن القانون العضوي أسمى درجة من القانون العادي كونو يخضع إلجراءات مصادقة 

  .(1)من الدستور 123ن الثانية والثالثة من المادة خاصة محددة في الفقرتي

منو  63وىو قانون عادي، قد عدل بموجب المادة  03-03وبالنتيجة نالحظ بأن األمر رقم 
 09والمتعمق باختصاصات مجمس الدولة، حيث تنص المادة  01-98أحكام القانون العضوي رقم 

الطعون باإللغاء ضد القرارات التنظيمية أو  منو عمى أن مجمس الدولة يفصل ابتدائيا ونيائيا في
الفردية الصادرة عن السمطات اإلدارية المركزية والييئات العمومية الوطنية والمنظمات المينية 

إلى حل المشاكل القانونية بإحالة  دميد القانون الفرنسي حرفيا لم يؤ وثانييا فإن القيام بتق ،(2)الوطنية
، (3)النقلىذا االختصاص إلى القضاء العادي والتي كان من المفروض حميا والتي بسببيا حدث 

بالنسبة لمقانون الفرنسي فإن سبب إخضاع قرارات رفض التجميع لرقابة مجمس الدولة كون ىذه ف
من  ىيفقد أصبحت سمطة المنافسة  القرارات كان يتخذىا الوزير المكمف باالقتصاد، أما حاليا

عمميات الفرنسي مختصا بقرارات رفض ورغم ذلك بقي مجمس الدولة ، تتخذ قرارات رفض التجميع
ن كانت صادرة عن سمطة المنافسة ويعود السبب   يمي: في ذلك إلى ماالتجميع حتى وا 

الحاالت التي ال منحو في احتمال تدخل الوزير المكمف باالقتصاد لمنح الترخيص أو رفض  -
 تتخذ فييا سمطة المنافسة قرارىا في شأن عممية التجميع.

احتمال تدخل اإلدارة المركزية الفرنسية تمقائيا أو بناء عمى طمب من األطراف المعنية لمترخيص  -
بعممية الترخيص التي كانت محل رفض من سمطة المنافسة إذا اقتضت المصمحة العامة 

 .(4)ذلك

                                                           

، يتعمق بمراقبة مطابقة النظام 2000ماي  13، مؤرخ في 2000/ ر.ن. د/ م.د/ 10( المجمس الدستوري، رأي رقم 1)
 .2000ماي  30صادر في ، 46ر عدد  لممجمس الشعبي الوطني لمدستور، جالداخمي 

، يتعمق باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو، معدل 1998ماي  30، مؤرخ في 01-98( قانون عضوي رقم 2)
 .1998جوان  01، مؤرخ في 37ر عدد  ومتمم، ج

 .405( جالل مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، المرجع السابق، ص 3)
 .704، ص المرجع نفسو( 4)
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في مسألة نقل االختصاص ويتعمق أساسا بصالحيات الغرفة التجارية  مشكل آخر يثار
لمجمس قضاء الجزائر، فيل تقوم بممارسة رقابة المشروعية عمى قرارات مجمس المنافسة أو 

أخرى ىل يختص مجمس قضاء بالعكس باختصاص عام في الطعن ضد ىذه القرارات؟ وبعبارة 
 .(1)منافسة؟الجزائر بإلغاء أو تعديل قرارات مجمس ال

أحكام قانون المنافسة يتضح بأن المشرع الجزائري لم يوضح ىذه المسألة واكتفى باستقراء  
بالنص عمى إمكانية الطعن ضد قرارات مجمس المنافسة أمام الغرفة التجارية لمجمس قضاء 
الجزائر دون تحديد طبيعتو، وىي مسألة البد من توضيحيا وفراغ وجب ممئو خدمة لمصالح 

المختص لمراقبة القرار يعني أن القاضي عرفنا أن الطعن بتعديل  األطراف المعنية خاصة إذا
قرارات مجمس المنافسة يجب أن يتمتع بخبرة كافية أو معادلة لخبرة المجمس وىو ما ال يتوفر لدى 

 .(2)القاضي العادي

وعمى النقيض من ذلك نجد بأن المشرع الفرنسي قد تناول ىذه المسألة صراحة حيث تنص  
يمكن أن تكون القرارات المتخذة من  »يمي: من التقنين التجاري الفرنسي عمى ما L464-7المادة 

طرف سمطة المنافسة والمتعمقة باإلجراءات التحفظية محل طعن باإللغاء أو التعديل من قبل 
أيام عمى األكثر  10الحكومة أمام مجمس قضاء باريس في أجل أقصاه  ومندوباألطراف المعنية 

في الدعوى في الشير الذي تم فيو لتبميغ بالقرار، ويجب عمى المحكمة أن تفصل من تاريخ ا
 .(3)«الطعن

                                                           

 (1) ZOUAIMIA Rachid, «Remarque critique sur le contentieux des décisions du conseil de la 

concurrence en droit Algérien», Op.cit, p 60. 

 .412رجع السابق، ص ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، المجالل مسعد( 2)
 (3) Art L464-7 dispose :« la décision de l´Autorité de la concurrence prise au titre de l'article  

L464-1 peut faire l´objet d´ un recours en annulation ou en réformation par les parties en 

cause et le commissaire de gouvernement devant la cour d´appel de Paris au maximum dix 

jours après sa notification- la cour statue dans le mois du recours».   
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التي تتخذىا سمطة المنافسة كالقرارات المتعمقة بعدم وكذلك األمر بالنسبة لمقرارات األخرى 
المتابعات، أو قرارات توجيو األوامر، أو قرارات فرض قبول األخطار، أو قرارات عدم مواصمة 

 .(1)العقوبات المالية
 الفرع الثاني

 سمطات الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر
بالرجوع إلى قانون المنافسة وقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، فإن الطعن ضد قرارات  

مجمس المنافسة، يجعل الغرفة التجارية لمجمس الجزائر، تنظر في الدعوى كقاضي إلغاء وكقاضي 
 يمكنيا أن تمغي أو تعدل أو تؤيد قرار مجمس المنافسة.تعويض، حيث 

 أوال: تأييد قرار مجمس المنافسة:
يمكن لمجمس قضاء الجزائر أو محكمة استئناف باريس تأييد القرار الصادر عن مجمس 

بو ولم لمقانون المعمول ، إذا تبين ليا أن القرار اتخذ تطبيقا منافسة )سمطة المنافسة الفرنسية(ال
، وفي ىذه الحالة يحق لممعني بالقرار الطعن ضد قرار (2)أو التعديل قابال لإللغاء أي عيبيشبو 

الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر أمام الغرفة التجارية لممحكمة العميا إعماال لمقواعد العامة في 
دنية واإلدارية من قانون اإلجراءات الم 349قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، حيث تنص المادة 

تكون قابمة لمطعن بالنقض، األحكام والقرارات الفاصمة في موضوع النزاع » يمي:  عمى ما
 .«في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية والصادرة

وفي حالة تأييد القرار من طرف مجمس قضاء الجزائر ترسل ىذه القرارات إلى الوزير  
ومن جممة القرارات  ،(3)مجمس المنافسةفيذىا كما ترسل إلى رئيس المكمف بالتجارة، والذي يتولى تن

الجزائر القرار الصادر عن مجمس المنافسة في الجمسة المنعقدة بتاريخ الصادرة عن مجمس قضاء 

                                                           

(1) Art L464-8 dispose : «les décisions de l´Autorité de la concurrence mentionnées aux 

articles L462-8, L464-2, L464-3, L464-5, L464-6, L464-6-1, et L752-27 sont notifiées aux 

parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent, dans le délai d´un mois, 

introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d´appel de Paris».  

 ( كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المرجع السابق،2)
 .345ص 

 .، المرجع السابق03-03من األمر  70( المادة 3)
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، والمودع من طرف موزع المشروبات المعدنية سميماني مجيد ضد شركة افري 2015ديسمبر  13
 .(1)دج 309143.03مالية قدرىا  والدي تم من خاللو اقرار غرامة

نشير إلى قراراىا الصادر في و سمطة المنافسة، لقرارات  عدةباريس كما أيد مجمس قضاء 
حيث  ،(Géfil)بخصوص الطعن المقدم من قبل نقابة وطنية لمثقافة والسياحة  2013جوان  06

مياميا التي منحيا ليا القانون من خالل  قد خرجت عن Géfil حكم مجمس قضاء باريس عمى أن
حسب قواعد السوق، كما و التي تيدف إلى عرقمة تحديد األسعار نشرىا لمعمومات حول األسعار 

 ىوبناءا عمى ما سبق قضقامت بالتحكم في األسعار من خالل ضمان احترام تعريفات ثابتة، 
الصادر  D-02-12مجمس قضاء باريس برفض طعن النقابة المينية والمرفوع ضد القرار رقم 

والثقافة  اليندسة الترفيييةبخصوص الممارسات المرتكبة في قطاع عن سمطة المنافسة، 
، كما قامت بتأييد قرار سمطة المنافسة بشأن قضية التزود بالكيرباء الريفية، حيث ثبت (2)والسياحة

في مجال وجود اتفاق محظور  2013مارس  28في قرار مجمس قضاء باريس والصادر في 
 2005و 2003ما بين سنة  ىدا المجالبين عشرة مؤسسات متخصصة في الصفقات العمومية 

Midi- Pyrénées, Languedoc- Roussillon, Auvergne, et limitrophesفي مناطق 
(3). 

 ثانيا: تعديل قرار مجمس المنافسة:
 لك بتخفيضذ قرار مجمس المنافسة، والجزائر أن يقوم بتعديل يمكن لمجمس قضاء 

التدابير التحفظية التي أمر  أو تعديل ،(4)العقوبات المالية المتخذة من طرف مجمس المنافسة
دون أن يكون لمجمس قضاء الجزائر الحق في تشديد العقوبات، إال في حالة الطعن المقدم ، (5)بيا

                                                           

(1) www.conseil-concurrene.dz 

(2) Aut- conc, Rapport annuel pour 2013, Op.cit, p 239-240. 

(3) Ibid, p 246 

(4) ZAMBRANO Guillaume, l’inefficacité de l’action civile en réparation des infractions au 

droit de la concurrence, thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit privé, 

université de Montpelier I, Montpelier, 2012, p314. 

بن يسعد عذراء، سمطة مجمس المنافسة في ضبط االتفاقات المقيدة لممنافسة، أطروحة لنيل شيادة دكتوراه في العموم،  (5)
 .307، ص2016-2015تخصص القانون، جامعة االخوة منتوري قسنطينة، 
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مع أن مجمس قضاء الجزائر ال  ،(1)من قبل الطرف المخطر لممجمس أو من قبل الوزير المختص
يختص بالتعويضات عن األضرار التي سببتيا الممارسات وال في إلغاء األحكام التعاقدية غير 

 .(2)المشروعة

 ثالثا: إلغاء قرار مجمس المنافسة:
إزالة اآلثار القانونية لمقرارات إنياء القرارات اإلدارية، والمقصود بو  غاء أحد طرقيعتبر اإلل

اإلدارية بالنسبة لممستقبل، وينصب اإللغاء عمى القرارات اإلدارية الالمشروعية بصفة أساسية، 
ومن ىذا المنطمق فإن مجمس قضاء الجزائر يراقب مدى  ،(3)سواء كانت قرارات تنظيمية أو فردية

ار من حيث ، وىذه الرقابة تأخذ بعين االعتبار مشروعية القر روعية قرارات مجمس المنافسة مش
فمن حيث الشكل يبحث مجمس قضاء الجزائر في مدى التزام مجمس ، الشكل ومن حيث الموضوع

صاص المحدد لو بموجب قانون المنافسة، وعدم المنافسة في إصداره القرار المطعون فيو باالخت
تجاوزه نطاق تطبيق قانون المنافسة أو مدى احترامو لحقوق الدفاع، ومدى إتباعو لإلجراءات 

 .(4)الواجبة إلصدار القرار

مجمس المنافسة خطأ  ارتكابأما من حيث الموضوع فيبحث المجمس القضائي في مدى 
قانونيا في تطبيق القواعد المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة، ومدى صحة التكييف القانوني 

غير أنو قد يطرح في ىذه المسألة تساؤالت تتعمق باحتمال ، (5)المعطى لموقائع من قبل المجمس
عين لسمطاتو ومنو نطرح مجمس المنافسة عمى مصالح وحقوق األعوان االقتصاديين الخاضاعتداء 
 إشكالين:

                                                           

الطعن في قرارات مجمس المنافسة''، الممتقى الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في  ( لخضاري اعمر، ''إجراءات1)
 .270-258، ص 2007ماي  24-23المجال االقتصادي والمالي، جامعة بجاية، أيام 

السابق، ( كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المرجع 2)
 .345ص 

 .268، ص 2007سطيف، ، Edition ( لباد ناصر، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة الثانية، لباد3)
( بوحالس إليام، االختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص قانون 4)

 .108، ص 2005-2004األعمال، جامعة منتوري قسنطينة، 
 .108( المرجع نفسو، ص 5)
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 اإلشكال األول: -
ويتعمق حول الجية التي ترفع ضدىا المؤسسة المتضررة من قرار مجمس المنافسة لدعوى 
التعويض، فإذا كانت المسؤولية ضد مجمس النقد والقرض والمجنة المصرفية توجو ضد الدولة 

يختمف بالنسبة لمجمس المنافسة والذي اعترف ا ال يتمتعان بالشخصية المعنوية، فإن األمر مكوني
ومن ثم فإن دعاوى  ،(1)لو المشرع الجزائري بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري

المسؤولية تقام ضد المجمس مباشرة، إن األمر ليس باليين السيما إذا تعمق األمر بخسائر 
نافسة الممغى ما قد يجعل مبمغ التعويض اقتصادية تمحق المؤسسات المتضررة من قرار مجمس الم

يفوق ميزانية مجمس المنافسة، وفي الحالة الشك أن الدولة ستتحمل ذلك النقص بما أنيا ستكون 
 .(2)مرغمة عمى تكممة ميزانية مجمس المنافسة ما قد يؤثر عمى استقاللو

  اإلشكال الثاني: -
المقامة ضد مجمس في دعوى المسؤولية  الفصلويتعمق بالجية القضائية التي تتولى 

 المنافسة فيل سترفع أمام مجمس قضاء الجزائر أم أنيا من اختصاص القضاء اإلداري؟.
كاختصاص مجمس قضاء الجزائر لموىمة األولى يبدو أنو من السيل تقبل اختصاص  

أكيد أن المشرع قد استثنائي وىذا يؤدي إلى تفسير عبارات القانون تفسيرا ضيقا وبالتالي يمكن الت
وىو نقل نقل لمقاضي العادي اختصاص استثنائيا لمفصل في الطعون ضد قرارات مجمس المنافسة 

ال يستبعد بو االختصاص المبدئي لمقاضي اإلداري ونظرا لسكوت القانون عن النص عمى الطعون 
قي الطعون المتعمقة فبإمكان القاضي اإلداري أن يستعيد اختصاصو الكامل لتمبالمسؤولية المتعمقة 

 .(3)المرفوعة ضد مجمس المنافسةبالمسؤولية 

إن ىذا النوع من التفسير قد يفضي إلى خطر ىام متصل بتشتيت منازعات مجمس 
المنافسة، حيث يؤدي بالمتقاضي إلى رفع دعويين أو طعنين األول خاص بالمطالبة بإلغاء أو 

القضاء اإلداري  مطعن بالمسؤولية أما والثاني تعديل قرار مجمس المنافسة أمام القاضي العادي،
                                                           

 ، المرجع السابق.03-03من األمر رقم  23( المادة 1)
 .109 ص، مرجع السابقبوحالس إليام، ال (2)

 (3) ZOUAIMIA Rachid, «Remarque Critique sur les contentieux des décisions de conseil de 

la concurrence en droit Algérien», Op.cit, p 61. 
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حول نفس القرار، وفي ىذه الحالة فاحتمال التوصل إلى حمول قضائية متناقضة وارد جدا، لكنو 
البد أن نشير إلى أن ىذا النقل لالختصاصات من القاضي اإلداري إلى القاضي العادي يرتكز 

(1) س الجية القضائيالختصاص في ظل نفقواعد ا أساسا عمى مبرر توحيد
Unification des 

règles de la compétence   وبالتالي يختص مجمس قضاء الجزائر بدعوى المسؤولية الموجية ضد
 مجمس المنافسة.

 الفرع الثالث
 اإلجراءات المتبعة في تقديم الطعون

 63إجراءات الطعن في قرارات مجمس المنافسة في المواد من في فصل المشرع الجزائري  
، وقد أحال المشرع إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية جميع 03-03من األمر رقم  70إلى 

نصت الطعون الموجية ضد قرارات مجمس المنافسة باستثناء ما ورد بشأنيا نص خاص، حيث 
يرفع الطعن أمام مجمس قضاء الجزائر ضد قرارات :» يمي من قانون المنافسة عمى ما 64المادة 

وعن إجراءات ، «مجمس المنافسة من قبل أطراف القضية طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية
الطعن فإنيا تختمف باختالف الطعن، فيناك من الطعون تكون متعمقة بالمضمون )الموضوع( 

  ومنيا ما يتعمق باإلجراءات التحفظية )المؤقتة(.

 أوال: القواعد الخاصة بالطعون ضد قرارات مجمس المنافسة والمتعمقة بالمضمون:
وجو لممتابعة ال أة عن مجمس المنافسة والمتعمقة بتتمثل ىذه القرارات في تمك الصادر  

ىنا ذات طابع  عقوبات والقرارات المتعمقة بتنفيذ األوامر، وتكون اإلجراءاتل المتضمنةوالقرارات 
 .(2)إداري شكمي حسبما يتبين من أنواع الطعون

تكون قرارات مجمس المنافسة  »من قانون المنافسة عمى:  63تنص المادة  الطعن الرئيسي: -1
قابمة لمطعن أمام مجمس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية من قبل األطراف المعنية 

 ،«من تاريخ استالم القرار ابتداءأو من الوزير المكمف بالتجارة في أجل ال يتجاوز شيرا واحدا 
                                                           

 (1)ZOUAIMIA Rachid, «Remarque Critique sur les contentieux des décisions de conseil de 

la concurrence en droit Algérien», Op.cit, p 62. 

( كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المرجع السابق، 2)
 .339ص 
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فسة يحيمنا إلى قانون اإلجراءات قانون المنامن  64وعن اإلجراءات المتبعة فإن نص المادة 
المدنية واإلدارية، حيث يرفع الطعن بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة، توضع بأمانة الضبط من 

ويسجل أمين  ،(1)قبل الطاعن أو وكيمو أو محاميو بعدد من النسخ يساوي عدد المستأنف عمييم
وبمجرد ، (2)غيا رسميا لألطرافالضبط رقم القضية وتاريخ أول جمسة ويسمميا لممدعي بغرض تبمي

لى الوزير المكمف بالتجارة عندما ال  إيداع الطعن ترسل نسخة منو إلى رئيس مجمس المنافسة وا 
، ويرسل رئيس مجمس المنافسة ممف القضية موضوع الطعن (3)يكون ىذا األخير طرفا في القضية

وفي مقابل ذلك يرسل المستشار  ،(4)التي يحددىا ىذا األخيرفي اآلجال إلى رئيس قضاء الجزائر 
المقرر نسخة من جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف القضية إلى الوزير المكمف 

لى رئيس مجمس المنافسة قصد الحصول عمى المالحظات المحتممة  .(5)بالتجارة وا 

أما في القانون الفرنسي فإن لألطراف المدعى عمييا أمام سمطة المنافسة والوزير المكمف 
سمطة المنافسة أمام مجمس قضاء باريس وذلك في أجل باالقتصاد حق تقديم طعن ضد قرارات 

ويجب تحت طائمة رفضو أن يحرر الطعن من طرف المعني أو من  ،(6)شير من تاريخ التبميغ
ث نسخ، وىذا لدى كتابة محكمة استئناف باريس مع بيان جميع المعمومات ينوب عنو في ثال

ذا كان الطاعن شخصي معنوي وجب ذكر  الضرورية كاسم ولقب ومينة الطاعن ومحل إقامتو، وا 
، وبعد إيداع الطعن يرسل كاتب الضبط لمحكمة (7)تسميتو وشكمو ومقره االجتماعي وممثمو

لى الوزير المكمف باالقتصاد إذا لم يكن استئناف باريس نسخة من التصريح  إلى سمطة المنافسة وا 
بالطعن يجب عمى مقدمو إرسال  وبعد خمسة أيام التي تمي تسميم التصريح ،(8)ىو من قدم الطعن

  .(9)كانوا قد أبمغوا بقرار سمطة المنافسة نسخة منو إلى األطراف الذين

                                                           

 ، المرجع السابق.09-08من القانون رقم  14( المادة 1)
 نفسو.  ، المرجع16( المادة 2)
 ، المرجع السابق.03-03من األمر رقم  65( المادة 3)
 نفسو.  ، المرجع65/02( المادة 4)
 .نفسو  المرجع ،66( المادة 5)

(6) Art L464-8 de code du commerce français, Op.cit.  

(7) Art L464-12, Ibid. 

(8) Art L464-15, Ibid. 

(9) Art L464-14, Ibid. 
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 الطعن الفرعي: -2

يقدم الطعن عادة من أحد أطراف الدعوى عندما يكون غير راض كمية بالقرار عن مجمس 
الممارسات المخطر أن مجمس المنافسة لم يعاقب المنافسة، وتحدث ىذه الحالة عندما يعتبر 

المقيدة لممنافسة المبمغ عنيا كفاية وأن العقوبة التي قررىا غير متناسبة مع درجة خطورة الوقائع 
بة لمرتكبي ىذه الممارسات، كما يمكن أن يصدر الطعن الفرعي من الوزير إذا اعتبر أن المنسو 

 .(1) الحرةقرار مجمس المنافسة الذي يقضي بمعاقبة الممارسات ال يكفي لمحفاظ عمى المنافسة 
قدم الطعن  إذاويمكن لممطعون ضده أن يرفع استئنافا فرعيا، وال يقبل الطعن الفرعي إال 

من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي  337، وتجد ىده القاعدة أساسيا في المادة (2)الرئيسي
يجوز لممستأنف عميو استئناف الحكم فرعيا في أية حالة كانت عمييا الخصومة، " والتي تنص:

 ولو بمغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقو في رفع االستئناف األصمي.
 ا كان االستئناف األصمي غير مقبول.ذالفرعي ايقبل االستئناف  ال

ا وقع بعد ذيترتب عمى التنازل في االستئناف األصمي عدم قبول االستئناف الفرعي ا
 التنازل".

 التمقائي: اإللحاق -3
في حالة  اإلمكانيةه ذويقصد بو إمكانية إلحاق األشخاص المعنيين في الدعوى وتستعمل ى

الطعن ضد قرار مجمس المنافسة من طرف شخص واحد ارتكب ممارسة مقيدة لممنافسة مع عدة 
ا األساس فقد نصت المادة عمى ما يمي: ذأشخاص حيث يمكن ليؤالء االنضمام لمدعوى، وعمى ى

دخل ين ليسوا أطرافا في الطعن، التذين كانوا معنيين أمام مجمس المنافسة، والذ"يمكن األطراف ال
الجاري، طبقا ألحكام قانون  اإلجراءفي الدعوى، أو أن يمحقوا بيا في أية مرحمة من مراحل 

 .المدنية" اإلجراءات
 

                                                           

  .431-430مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، المرجع السابق، ص جالل( 1)

السابق، كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، المرجع ( 2)
  .341ص
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 المبحث الثاني
 مدى تدخل القاضي الجزائي في مجال المنافسة

أحيانا قد ال يتعمق تطبيق قانون المنافسة بسمطة الضبط أو رقابة القاضي التجاري، ولكن 
كان التشريع األمريكي ىو أول تشريع يقر العقوبات ، وقد (1)اختصاص القاضي الجزائييكون من 

 1890عام  شيرمانالسالبة لمحرية بالنسبة لمممارسات المقيدة لممنافسة، فمع صدور قانون 
أصبحت الممارسات المخالفة لو في الواليات المتحدة جنحة يعاقب عمييا بالحبس لمدة سنة ولكن 

ا القانون كان نادرا ما تفرض المحاكم عقوبة الحبس في قضايا ذعاما من تطبيق ى 71بعد مرور 
ا توافق اآلراء عمى أن جرائم ذ، وقد يعكس ى1959و 1921المنافسة إال في حاالت نادرة عام 

لك قام مساعد المدعي العام المسؤول عن شعبة ذوبعد ، (2)المنافسة ال تكشف عن فساد أخالقي
بطمب زيادة  1977 أوائلو  1976االحتكار التابعة لوزارة العدل األمريكية في أواخر مكافحة 

العقوبات المفروضة عمى المدانين في جرائم المنافسة نظرا لخطورتيا، لدى صدر تعديل لقانون 
 إلىتمت بمقتضاه زيادة الحد األقصى لمعقوبات الجنائية لتصل  2004يونيو 22في  شيرمان

 .(3)ر سنواتالسجن لمدة عش

مسمطات اإلدارية المستقمة وعمى رأسيا أما بالنسبة لمقانون الجزائري فان سمطة العقاب تعود ل
باستثناء فرض الغرامات ، يمكنيا تقرير أو فرض عقوبات جنائية غير أنو المجمس المنافسة، 

منحيا  المالية عمى مرتكب الفعل غير التنافسي ألن ذلك من اختصاص القضاء، بحيث من شأن
ذلك يؤدي إلى المساس بمبدأ الفصل بين السمطات المكرس دستوريا، ورغم تغير نظرة القانون 
اتجاه الممارسات المقيدة لممنافسة من المنع والتجريم إلى الحظر والتغريم، إال أن ذلك ال ينفي 

 06-95في ظل األمر رقم  ق نطاقوي مجال المنافسة، ىذا األخير يضيتدخل القضاء الجنائي ف
رغم أننا نمحظ تدخل القاضي  ،03-03، فينعدم في ظل األمر رقم 12-89ليتسع في ظل القانون 

                                                           

(1) BOULOC Bernard, « la modernisation du droit pénale de la concurrence », RLC, N
o
7, 

Paris, 2006, pp 42-46. 

 .162تامر محمد صالح، المرجع السابق، ص  (2)
 .163، ص المرجع نفسو (3)
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، وعميو سوف نحاول دراسة دور الجزائي في مجال المنافسة السيما ما يتعمق بتحديد األسعار
 القاضي الجنائي في ظل قوانين المنافسة المتعاقبة، وفي القوانين األخرى.

 المطمب األول
 المنافسةموجب قوانين ب تدخل القاضي الجزائيتطور 

 آنذاكإن تدخل  القاضي الجزائي في مجال المنافسة يختمف باختالف القانون السائد 
، 12-89فالممارسات المقيدة لممنافسة كانت تكيف جزائيا في ظل القانون المتعمق باألسعار رقم 

 06-95كمخالفة جزائية في ظل األمر رقم كيف وبشروط تثم أصبحت مخالفات إدارية يمكن أن 
نجد أن القاضي  03-03المتعمق بالمنافسة، لكن في ظل التشريع الساري المفعول وىو األمر 

الجزائي قد انسحب كميا من مجال قانون المنافسة، وىذا يعبر عن تبني المشرع الجزائري لمبدأ إزالة 
ث يجب التفرقة بين إزالة تجريم كمية والتي تعني التجريم، ىذا المبدأ لم يطبق بالطريقة نفسيا حي

زالة التجريم  زالة تجريم ناقصة بالتخفيف في العقوبات، وا  إلغاء خالص وبسيط لبعض الجرائم، وا 
 .(1)بالوقت

 الفرع األول
 12-89تدخل القاضي الجزائي في مجال المنافسة في ظل قانون األسعار 

إن الحديث عن دور القاضي الجزائي في مجال المنافسة، يدعونا إلى العودة إلى نصوص 
والمتعمق باألسعار، حيث نظم المشرع الجزائري الممارسات المقيدة لممنافسة  12-89القانون رقم 

 كما فرض جزاءات في حالة مخالفة أحكام ىذا القانون.

 :12-89انون رقم أوال: الممارسات المقيدة لممنافسة في ظل الق
، والتي تتميز ببعض 12-89رقم  نالقانو نتحدث عن الممارسات المقيدة لممنافسة في ظل 

 .03-03الخصائص مقارنة باألمر رقم 
 

                                                           

اإلدارية المستقمة في المجال االقتصادي، المرجع ( عيساوي عز الدين، الرقابة القضائية عمى السمطة القمعية لمييئات 1)
 .117السابق، ص 
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 البيع بأسعار مخفضة: -1
أقل ، عمى أن أسعار المنتوج ال يمكن أن تكون 12-89من القانون رقم  10نصت المادة 

تحقيق إلى من سعر الشراء الفعمي إذا أدى ذلك إلى اإلساءة إلى منافس أو إذا كان يرمي 
ىذه األحكام ال  أن، غير (1)تحويالت غير شرعية لمقيمة بين المؤسسات لتخفيف األعباء الجبائية

تطبق عمى المنتوجات القابمة لمتمف نظرا لمخاطر التقادم الناجمة عن التخزين الطويل المدى، كما 
ال تطبق عمى المنتوجات التي تباع بأسعار التصفية التي يجب أن تبرر ظروف بيعيا 

ر أدنى ولم يكتف المشرع بيذا األمر فحسب، بل اعتبر فرض إعادة البيع بسع، (2)الموضوعية
 .12-89مقانون ل يفرضو منتج أو موزع عمى تاجر، أمرا غير شرعي ويعاقب عميو طبقا

 االتفاقيات المحظورة: -2
الممارسات والعمميات المدبرة والمعاىدات واالتفاقيات الصريحة  12-89اعتبر القانون رقم 

ترمي إلى عرقمة الدخول الشرعي في السوق أو عرقمة  ادا كانتال مشروعة أو الضمنية 
 من خالل: الممارسات الشرعية لمنشاطات التجارية من طرف منتج أو موزع آخر

 التشجيع المصطنع في رفع األسعار قصد المضاربة. -
 تقميص عرض المنتوجات ومنافذ تسويقيا واالستثمارات بصفة إرادية ومدبرة. -
 عرقمة التطور التقني. -
 .(3)خمق أسواق مغرية أو مصادر مغرية لمتموين -

 التعسف الناتج عن وضعية الييمنة: -3
، والتي اعتبرت كل ونم 29ضعية الييمنة في نص المادة و  12-89نظم القانون رقم 

تعسف ناتج عن وضعية الييمنة عمى سوق أو جزء منو، ال شرعيا، السيما إذا تعمق برفض البيع 
 البيع المشروط أو التمييزي، البيع المشروط بكمية محدودة. بدون مبرر شرعي، أو

                                                           

، مؤرخ في 29عدد  ر ، يتعمق باألسعار، ج1989جويمية  05، مؤرخ في 12-89من القانون رقم  10/01المادة  (1)
 ، )ممغى(.1989 جويمية 19

 .المرجع نفسو ،10/02( المادة 2)
 السابق.المرجع  ،12-89القانون رقم من  26( المادة 3)
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 التجميعات:  -4
عمى أن كل فعل يرمي إلى تجميع  12-89نص المشرع الجزائري في القانون رقم 

المؤسسات قصد التحكم الفعمي في جزء ىام من السوق الوطنية ينبغي عمى أصحابو الحصول 
 يع غير مرخص يعتبر محظورا ويعاقب عميو.، بما يعني أن أي تجم(1)عمى ترخيص مسبق

 12-89ثانيا: العقوبات المقررة لمممارسات المقيدة لممنافسة في ظل القانون 
قرر المشرع الجزائري عقوبات جنائية عمى الممارسات السالفة الذكر، فبالنسبة لممارسة 
األسعار الالشرعية فقد قرر ليا عقوبة الحبس من شيرين إلى ستة أشير إذا كان الربح الالشرعي 

دج( دينار، أما إذا كان الربح  10000المحصل أو المتوقع يساوي أو يقل عن عشرة آالف )
 ،أو المتوقع يزيد عن عشرة آالف، فإن العقوبة ىي الحبس من ستة أشير إلى سنتين الالمشروع

دج( فإن العقوبة ىي الحبس من سنتين  10000تعدى الربح الالشرعي مائة ألف دينار )إذا أما 
يا بغرامة تطابق عمى األقل نكتف المشرع بالعقوبة السالبة لمحرية بل أقر يإلى خمس سنوات، ولم 

غير المشروع المحصل أو المتوقع وعمى األكثر خمسة أضعاف ىذا الربح دون أن  ضعف الربح
   ثار المترتبة عمى وضعية الييمنةكما قرر المشرع عمى اآل، (2)دج 2000تكون الغرامة أقل من 

البيع بالمالزمة والبيع المشروط بكمية معينة وفرض إعادة البيع  البيع التمييزي و رفض البيع و )
أدنى عمى الزبون بالحبس من ستة أشير إلى سنتين وبغرامة من خمسة آالف دينار إلى بشعر 

كما عاقب المشرع الجزائري عمى كل تكتل أو ، (3)تين العقوبتين(امائة ألف دينار أو بإحدى ى
اتفاق صريح أو ضمني بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من عشرة آالف دج إلى 

 خمسمائة ألف دج.
، كانت لو مكانة 12-89خمص مما سبق بأن القاضي الجزائي، في ظل القانون رقم يست 

األمر الصادر في ظل  ينطبق عمى القانون الفرنسي كذلك ىامة في مجال المنافسة، وىذا األمر
تعاقب بعقوبات جنائية كل شخص طبيعي ساىم  17كانت المادة حيث  1986ديسمبر  01في 

لممنافسة المنصوص  قيدةة في تدبير وتنظيم وتنفيذ الممارسات المشخصيا بصفة احتيالية وحاسم
                                                           

 .السابق المرجع ،12-89 رقم القانون من 31( المادة 1)
 .، المرجع نفسو64( المادة 2)
 ، المرجع نفسو.67( المادة 3)
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قد أزال العقاب  1986ديسمبر  01ورغم أن األمر الصادر في  (1)08و 07عمييا في المواد 
السالفة الذكر بقيت محتفظة بالطابع  17الجنائي عن الممارسات المنافية لممنافسة إال أن المادة 

 .(2)الجنائي

 الفرع الثاني
 95/06تدخل القاضي الجزائي في مجال المنافسة في ظل األمر 

من األمر رقم  92و 91و 15حدد المشرع الجزائري اختصاص القاضي الجزائي في المواد 
الممغى، وبتحميل ىذه المواد نالحظ أن اختصاصو يشمل ثالث نقاط تتمثل في ردع  95-06

ارية المعرقمة لممنافسة وأخيرا اختصاص القاضي الممارسات المنافية لممنافسة، ردع الممارسات التج
 الجزائي في حالة العود.

 لممنافسة:  أوال: ردع الممارسات المنافية
يحيل مجمس المنافسة الدعوى  » عمى ما يمي: 06-95من األمر رقم  15 تنص المادة

عمى وكيل الجميورية المختص إقميميا قصد المتابعات القضائية إذا كان تنظيم وتنفيذ 
عن وضعية الييمنة المنصوص عمييا في  جالممارسات المنافية لممنافسة أو التعسف النات

 .ةا األمر يتحمل فييا أي شخص طبيعي أي مسؤولية شخصيذمن ى 12و11و10و7و6المواد 

ا األمر يمكن ذمن ى 14و13دون المساس بالعقوبات المنصوص عمييا في المادتين 
 نه الحالة بالحبس من شير واحد إلى سنة واحدة ضد أشخاص طبيعييذالقاضي أن يحكم في ى

 .«تسببوا في الممارسات المذكورة أعاله أو شاركوا فييا

يتضح من خالل المادة بأن إخطار وكيل الجميورية لمباشرة دعوى جزائية إجراء يستأثر بو 
غير أن المادة اشترطت أن تكون األشخاص الطبيعية قد شاركت في تنظيم مجمس المنافسة وحده، 

د ثم تنفيذ الممارسات المنافية لممنافسة ودلك بصريح العبارة "تنظيم و تنفيذ"، فواو العطف ىنا تفي
الربط أي يشترط في الشخص أن يشارك في تنظيم ثم تنفيذ الممارسة المنافية لممنافسة بما يعني 

                                                           

 (1) Art 17 de l’ordonnance 86-1243, Op.cit .  

، المرجع السابق، بالقانون الفرنسيدراسة مقارنة : ( كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري2)
 .362ص 
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إذا شارك في تنظيم الممارسة دون تنفيذىا أو المشاركة في تنفيذىا دون أن سبق لو التنظيم، فيمكن 
نافية لممنافسة أن يفمت من المتابعة الجزائية لكن من غير المعقول أن يتابع من نفد الممارسة الم

 .(1)بينما الذي خطط لنفس الممارسة ولم يشارك فييا يبقى في مأمن من المتابعة

، ما يخول لمقاضي الجزائي "شخص طبيعي"استعمال المشرع لمصطمح  كذلك اإلشارةتجدر 
سمطة واسعة لمساءلة األشخاص، سواء كانوا أعوانا اقتصاديين أم ال، فصفة العون االقتصادي 

الجية القضائية  بإخطارلمشخص الطبيعي ليست شرطا أساسيا حتى يقوم مجمس المنافسة 
 .(2)فية لممنافسةالجزائية، بل يكفي أن يكون الشخص ىو المتسبب أو الشريط في الممارسات المنا

 :لممنافسة  ثانيا: ردع الممارسات التجارية المعرقمة
حدد المشرع الجزائري اختصاص القاضي الجزائي في حالة الممارسات التجارية المعرقمة 

 53تخضع المخالفات ألحكام المواد من  »والتي تنص  06-95من األمر رقم  91لممنافسة في 
، وبالرجوع إلى «ىذا األمر الختصاص الييئات القضائيةمن  83و 82و 67إلى  63و 60إلى 

 ىذه المواد يمكننا تحديد اختصاص القاضي الجزائي كاآلتي:

اختصاص القاضي الجزائي في النظر في المخالفات المرتكبة ضد مبدأ شفافية الممارسات  -1
نظر في وكذا اختصاصو بال 57إلى  53وىي المخالفات المحددة في المواد من  :التجارية

والممارسات  60إلى  58المخالفات لمبدأ نزاىة الممارسات التجارية والمحددة بأحكام المواد من 
 ع دراستنا.و ة والتي تخرج كميا عن موضيالتجارية التدليس

 اختصاص القاضي في النظر في المخالفات المرتكبة ضد مبدأ حرية األسعار: -2
اعتبر المشرع الجزائري مبدأ حرية األسعار أىم مبدأ يقوم عميو قانون المنافسة، حيث نصت 

عمى أن تحديد األسعار السمع والخدمات يكون بصفة حرة  06-95من األمر رقم  04المادة 
اعتمادا عمى قواعد المنافسة، غير أنو يمكن لمدولة أن تقوم بتحديد أسعار بعض السمع والخدمات 

التي تعتبرىا الدولة ذات طابع استراتيجي بموجب مرسوم بعد استشارة مجمس المنافسة،  الخاصة

                                                           

.204( بن وطاس إيمان، المرجع السابق، ص 1(  
.205 ، صنفسو( المرجع  2( 
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كما يمكن اتخاذ إجراءات استثنائية لمحد من ارتفاع األسعار أو تحديد األسعار في حالة ارتفاعيا 
المفرط بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين بالنسبة األسعار في حالة ارتفاعيا 

لمفرط بسبب أزمة أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين بالنسبة لقطاع نشاط أو في منطقة ا
جغرافية معينة أو في حاالت االحتكارات الطبيعية، وتتخذ ىذه اإلجراءات بموجب مرسوم لمدة 

 .(1)( أشير بعد استشارة مجمس المنافسة6أقصاىا ستة )

أ، والذي يقوم مجمس المنافسة عمى ضمان فكما سبق رأينا كيف نظم المشرع ىذا المبد
وأرجع اختصاص  64و 63احترامو كما نص المشرع عمى بعض المخالفات ليذا المبدأ في المواد 

 النظر فييا إلى القاضي الجزائي وىي:

كل عممية بيع السمع والخدمات ال تخضع لنظام حرية األسعار المنصوص عميو في المادتين  -
المشرع عقوبة الحبس من شير إلى سنة وغرامة مالية من خمسة آالف ، وقد أقر ليا 05و 04
 دج(، أو بإحدى ىاتين العقوبتين.1000000دج( إلى مميون دينار )5000)

التصريح المزيف بأسعار التكمفة قصد التأثير عمى أسعار السمع والخدمات غير الخاضعة لنظام  -
خفاء زيادات ال شرعية لألسعار أو دفع أو حرية األسعار، وكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إ

استالم فوارق مخفية، وعقوبتيا الحبس من شير إلى سنة وغرامة من خمسة آالف دينار 
 .  (2)دج(1000000دج( إلى مميون دينار )5000)

اختصاص القاضي الجزائي في النظر في المخالفات المرتكبة في نطاق معارضة وعرقمة  -3
 المراقبة:

الجزائري لمقاضي الجزائي حق المعاقبة عمى معارضة وعرقمة المراقبة التي يقوم  منح المشرع
بيا أعوان اإلدارة المكمفون بالتحقيقات االقتصادية والمنافسة واألسعار والجودة وقمع الغش 

عمى األقل الذين يعممون  14والمقررون التابعون لمجمس المنافسة، واألعوان المصنفين في الدرجة 

                                                           

 ، المرجع السابق، )ممغى(.06-95من األمر رقم  05( المادة 1)
 .، المرجع نفسو64و  63( المادة 2)
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ة المكمفة بالتجارة، ومن أىم المخالفات التي تدخل في نطاق معارضة وعرقمة عممية المراقبة بالوزار 
 يمي: ما

رفض تقديم الوثائق التي من شأنيا السماح بتأدية ميام المراقبة وذلك فور طمبيا أو في اآلجال  -
 المحددة من طرف الموظفين المكمفين بالتحقيقات االقتصادية.

الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي يمنع الموظفين المكمفين بالتحقيقات معارضة أداء  -
االقتصادية من الدخول الحر ألي مكان غير محل السكن، وكذلك رفض االستجابة عمدا 
الستدعاءات ىؤالء الموظفين وكذا توقيف النشاط بصفة فردية أو جماعية قصد التيرب من 

التحايل لممماطمة أو العرقمة بأي شكل كان إلنجاز المراقبة أو التحريض عمى توقيف النشاط و 
 التحقيقات االقتصادية.

خويفيم وبصفة تيديد الموظفين المكمفين بالتحقيقات االقتصادية باإلىانة أو االعتداء قصد ت -
يمس بكرامتيم وشرفيم ونزاىتيم وكل عنف جسدي يمس بشخصيتيم  عامة كل كالم أو سب

 . (1)أثناء تأدية مياميم أو سبب وظائفيم

وقد كرس المشرع ليذه المخالفات عقوبة الحبس من شيرين إلى سنتين وغرامة مالية من 
 .(2)دج( أو بإحدى ىاتين العقوبتين100000دج( إلى مائة ألف دينار )5000خمسة آالف دينار )

قد أجاز لموزير المكمف بالتجارة أو مدير  06-95تجدر اإلشارة أن المشرع في ظل األمر 
المنافسة أن يقبال بمصالحة وفقا لمشروط المحددة عن طريق التنظيم مع األشخاص المتابعين إذا 

دج(، وبذلك توقف 500000ة ألف دينار )ائمكانت غرامة المصالحة تساوي أو تقل عن خمس
، وفي حالة عدم الموافقة عمى المصالحة، يحال الممف في أجل خمسة وأربعين (3)ضائيةالمتابعة الق

من تاريخ وضع محضر معاينة المخالفة، عمى وكيل الجميورية المختص  ابتداء( يوما، 45يوما )
 .(4)إقميميا لممتابعة القضائية

                                                           

 (.ممغى) السابق، المرجع ،06-95 رقم األمر من 83( المادة 1)
 .المرجع  نفسو، 82 المادة (2)
 .نفسو المرجع ، 91/02( المادة 3)
 ، المرجع نفسو.91/04المادة  (4)
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 ثالثا: اختصاص القاضي الجزائي في حالة العود:
يعتبر في حالة عود في مفيوم ىذا  » عمى: 06-95من األمر رقم  76/02المادة  تنص

األمر التاجر الذي يقوم بمخالفة جديدة رغم صدور عقوبة في حقو منذ أقل من سنة سواء من 
 «.قبل السمطة اإلدارية أو من قبل القاضي

من  76ادة في حالة العود حسب مفيوم الم »من نفس األمر عمى  92كما تنص المادة 
 «.وكيل الجميورية المختص إقميميا  إلىىدا األمر، يرسل المحضر 

يستفاد من أحكام المادة السابقة أن حالة العود تمنح القاضي الجزائي حق التدخل وتطبيق 
وبالتالي فإن حالة ، "بمخالفة جديدة" العقوبات الجزائية، والمالحظ أن المشرع قد استعمل مصطمح

 .(1)المخالفات المنصوص عمييا في ىذا األمر العود تشمل جميع
 ومن خالل المادتين يتضح لتدخل القاضي الجزائي في حالة العود توافر شرطين:

ارتكاب أحد المخالفات التي تدخل في الممارسات المنافية لممنافسة أو الممارسات التجارية  -
 المعرقمة لممنافسة.

تكون مرتكب المخالفة قد صدرت ضده عقوبة من قبل السمطة اإلدارية أو من قبل القاضي  أن -
 في أقل من سنة بمعنى إذا كانت المدة أكثر من سنة بين المخالفتين فال يعتبر في حالة عود.

 الفرع الثالث
 03-03إزاحة القاضي الجزائي في مجال المنافسة في ظل األمر رقم 

 06-95دور القاضي الجزائي في مجال المنافسة في ظل األمر رقم ذكرنا فيما سبق بأن 
ي قد أزاح القاضي الجزائي، تاركا ر يكون المشرع الجزائ 03-03ا، وبصدور األمر رقم يكان ىامش

السمطات اإلدارية المستقمة لالختصاص المجال لمجمس المنافسة لضبط السوق، والحقيقة فإن منح 
la dépénalisationإزالة التجريم  وىو القمعي يعبر عن ىدف واحد أال

والذي يقصد إزاحة  ،(2)
السمطة القمعية لمقاضي الجزائي لصالح ىيئات أخرى )السمطات اإلدارية المستقمة( واستبدال 

                                                           

 .206، المرجع السابق، ص ة( قابة صوراي1)
( 2 ) FOURGOUX Jean-Claude, « infractions contre l’ordre économique : concurrence et 

consommation », Revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé, N
O
01, paris, 

1991, p 774. 



القضبئية في حمبية المنبفسة الببة الثبني                                              تدخل الهيئبت  
 

214 
 

، وقد قام المشرع الجزائري بتبني ىذا المبدأ كمية في األمر (1)العقوبات الجنائية بالعقوبات اإلدارية
 57واستبدليا بنص المادة  06-95من األمر رقم  15قام بإلغاء نص المادة ، حيث 03-03رقم 

يعاقب بغرامة قدرىا مميوني دينار كل شخص طبيعي ساىم شخصيا بصفة  » والتي تنص:
، فمم «احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة لممنافسة وفي تنفيذىا كما ىي محددة في ىذا األمر

تكيف بصفة مزدوجة في  06-95من األمر رقم  15في المادة تعد األفعال المنصوص عمييا 
التشريع الجديد أي إدارية وجزائية في آن واحد، بل أصبحت تأخذ تكييفا واحدا وىو المخالفة 
اإلدارية التي يعاقب عمييا بعقوبات إدارية ولو أن الفعل مورس بقصد احتيالي، فالمشرع الجزائري 

شرع الفرنسي في ىذه النقطة أي إزالة تجريم كمية بالنسبة ذىب إلى أكثر مما ذىب إليو الم
 .(2)لمممارسات المقيدة لممنافسة فالقاضي الجزائي ال يجد لنفسو مكانا ضمن قانون المنافسة

مغ دور القاضي الجزائي كمية من مجال المنافسة، بل يوبالنسبة لمقانون الفرنسي فإنو لم 
المساىمة الشخصية ضد أي شخص طبيعي قام بتنظيم أو يمكن ليذا األخير المعاقبة عمى جنحة 

، وقرر ليا L420-2 و L420-1تنفيذ الممارسات المقيدة لممنافسة والمنصوص عمييا في المواد 
أورو، زيادة عمى ىذا يمكن لممحكمة أن تقرر  75000سنوات وغرامة قدرىا  4عقوبة الحبس لمدة 

وذلك في الجرائد المعينة من قبل ، الحكم باإلدانة كميا أو جزء منو عقوبة تكميمية تتمثل في نشر
، وعن األشخاص المؤىمين بإخطار المحكمة (3)المحكمة، كل ىذا عمى نفقة المحكوم عميو

كما تخطر النيابة العامة كذلك من طرف المختصة فتتمثل في المؤسسات المدعية أو المتضررة،  
 .(4)ستيالك وقمع الغش أو من طرف سمطة المنافسةاال المديرية العامة لممنافسة و

                                                           

دي والمالي، المرجع السابق، ص ( عيساوي عز الدين، السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجال االقتصا1)
13. 

( عيساوي عز الدين، الرقابة القضائية عمى السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجال االقتصادي، المرجع 2)
 . 124السابق، ص

 Art L420-6 alinéa 01 et 02 du code de commerce français, Op.cit. (3) 

(4) BRIGTTE Hess-Fallon, ANNE-MARIE Simon, droit des affaires, 18
éme

édition, DALLOZ, 

Paris, 2009, p127. 
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ىي أكثر صرامة وردعا من  L420-2ما يالحظ عمى العقوبة المنصوص عمييا في المادة 
، ويالحظ كذلك بأن عناصر جنحة المساىمة في 06-95العقوبة المنصوص عمييا في األمر رقم 

 تنظيم أو تنفيذ الممارسات المقيدة لممنافسة تتمثل فيما يمي:

، والمالحظ أن نص المادة (1)البد من إثبات وجود ممارسات مقيدة لممنافسة الشرط المسبق: -أ
L420-6 ن التقنين التجاري الفرنسي استثنت من بين ىذه الممارسات البيع بالخسارة التي ال م

يمكن من أجل ىذه الممارسة متابعة الشخص الطبيعي من أجل جنحة المساىمة الشخصية في 
 . (2)تنظيم أو تنفيذ الممارسات المقيدة لممنافسة

التي تعد ويتمثل في المشاركة الشخصية في تنظيم وتنفيذ ىذه األفعال  الركن المادي: -ب
ا فقد أسقطت ذي يعتبر تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة، وعمى ىذممارسات مقيدة لممنافسة، وال

 متيم بالمشاركة في اتفاق محظور وفقا ألحكام المادةشركة  التيمة عن مدير Nanterreمحكمة 
L420-6 ة وأن غير ثابتتفاق المقيد لممنافسة عمى أن مشاركتو الشخصية واالحتيالية في اال

 .(3)مسؤوليتو ال تقوم بسبب وظائفو التي يقوم بيا كمدير

من خالل استعمال  الجنائي أي نية ارتكاب ىذه الممارسات وذلك وىو القصدالركن المعنوي:  -ج
بأن مديري  cour d’appel de Grenoble، وقد اعتبرت محكمة استئناف غرونوبل (4)وسائل تدليسية

اجتماعات واتفاقيم عمى بعض مؤسسات أشغال الطرق مذنبين كونيم شاركوا بصفة شخصية في 
، كما قررت محكمة النقض الفرنسية (5)متعمقة بالعروض تقسيم األسواق وتبادل لمعمومات ميمة 

معمومات قد نصر النية يتجسد في الحصول عمى بأن ع 2004جانفي  14في قرارىا الصادر في 

                                                           

 .206( بن وطاس إيمان، المرجع السابق، ص 1)
(2) Art L420-6 du code de commerce français, Op.cit. 

 

(3) GILES David de, le droit pénale de la concurrence en Europe, JCP, n01, 02 janvier 2003, 

pp 20-26 

 .206( بن وطاس إيمان، المرجع السابق، ص 4)
(5) GILES David de, Op.cit, p22. 
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 .(1)إلى عرقمة حرية الدخول إلى الصفقات العمومية و المساس بمبدأ المساواة بين المترشحينتؤدي 

 المطمب الثاني
 األخرى جرائم المنافسة واألسعار في القوانين

إن إزالة التجريم التي تبناىا المشرع الجزائري في قانون المنافسة ال يعني االستبعاد المطمق 
لدور القاضي الجزائي في حماية وضبط المنافسة الحرة، فبالرجوع إلى قانون العقوبات وبعض 

فعاال اد بالعودة القوانين األخرى المنظمة لبعض القطاعات نالحظ بأن دور القاضي الجزائي مازال 
 الى قطاع البورصة مثال نجد دوره يبدو جميا السيما ما تعمق باألسعار.

 الفرع األول
 ة واألسعار في ظل قانون العقوباتجرائم المنافس

 قيدةي المخالفات المعمى حصر اختصاص البث فالمنافسة رغم حرص المشرع في قانون 
مجمس المنافسة، فإن بعض الممارسات المقيدة لممنافسة كاألعمال واالتفاقيات غير ل لممنافسة

من  172المشروعة تقع تحت قانون العقوبات بعنوان المضاربة غير المشروعة، في نص المادة 
ه المادة لم تمغ فميس ثمة ما يمنع مساءلة أي شخص طبيعي أو ذومادامت ىقانون العقوبات 

رسات المقيدة لممنافسة أمام مجمس المنافسة ومتابعتو جزائيا من أجل الممامعنوي من أجل 
المضاربة غير المشروعة أمام الجيات القضائية الجزائية اعتبارا إلى كون الجزاءات التي يصدرىا 
مجمس المنافسة ليست عقوبات جزائية، كما تممك ىذه الجيات كذلك حق التدخل ومتابعة 

 لممزايدات والمناقصات والتي من شأنيا المساس بحرية المنافسة.المخالفين عن جريمة التعرض 

 أوال: جريمة المضاربة غير المشروعة:
فيدف حماية السوق ال  ،إن إزالة المسؤولية الشخصية لمشخص الطبيعي قد ال تكون فعالة

يتحقق في بعض األحيان إال بوجود قانون العقوبات لمممارسات المقيدة لممنافسة خصوصا في 
القات بين الممونين وكبار الموزعين، فعدم التوازن في ىذا النوع من العالقات ال يمكن معالجتو ع

                                                           

(1) BOULOC Bernard, « délit d’atteinte a la liberté d’accès et a légalité des candidats dans les 

marchés publics », RLC, N01, paris, 2005, pp 77-79.  
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، وباستقراء قانون العقوبات الجزائري يالحظ بأنو قد نظم (1)في بعض األحيان إال بقانون العقوبات
فصل الخامس الجرائم المتعمقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية في القسم السابع من ال

 .(2)والمعنون بالجنايات والجنح التي يرتكبيا األشخاص ضد النظام العمومي

يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير  » :ما يمي من قانون العقوبات عمى 172نصت المادة  
إلى  5000المشروعة ويعاقب بالحبس من ستة أشير إلى خمس سنوات وبغرامة من 

مباشر أو عن طريق وسيط رفعا أو خفضا في أسعار السمع دج كل من أحدث بطريق 10000
فما ىي المضاربة  ،«أو البضائع أو األوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع في ذلك:....

 غير المشروعة وما ىي أركانيا؟.

 مفيوم المضاربة غير المشروعة: -1
، ويقول تعالى: (3)ورد في لسان العرب:... وضربت في األرض أبتغي الخير من الرزق

ذا ضربتم في األرض'' يقال  ''ال يستطيعون ضربا في األرض''،، أي سافرتم، وقولو تعالى: ''وا 
 .(4)ضرب في األرض إذا سار فييا مسافرا فيو ضارب، والضرب يقع عمى جميع األعمال إال قميال

جر لو فيو عمى أن ما حصل من اوالمضاربة اصطالحا ىي أن يدفع رجل مالو إلى آخر يت
الربح بينيما حسب ما يشترطانو، أما المضاربة في القانون فتعني تحقيق الربح عن طريق استثمار 
المال وحده، والمضاربة عمى الفرق بين أسعار البيع وأسعار الشراء مع الترقب والترصد النتياز كل 

المضاربة عن المتاجرة من حيث وتختمف  ،(5)فرصة مواتية لمشراء بأبخس األثمان أو البيع بأعالىا
 :أن

                                                           

عيساوي عز الدين، الرقابة القضائية عمى السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجال االقتصادي، المرجع ( 1)
 .124السابق، ص

 في مؤرخ ،49 ر عدد ، يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، ج1966يونيو  08، مؤرخ في 156-66أمر رقم ( 2)
 .1966جوان  11

، ص 2012القانون الجنائي لممال واألعمال، الجزء األول، دار العموم لمنشر والتوزيع، عنابة، ( رحماني منصور، 3)
199. 

 .199، ص نفسو( المرجع 4)
 .200 ص ،نفسو المرجع (5)
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 التاجر يقبض السمع والمضارب ال يقبض بل يكتفي بقبض أو دفع فروق األسعار. -
ال يعول عمى المراىنة عمى األسعار والمضارب يعول عمى المراىنة بالتنبؤ أو بالتوقع  التاجر -

 وىذه النقطة التي أوردىا الباحثون يرد عمييا كون التاجر أيضا يراىن.
 التاجر يعول عمى استقرار األسعار والمضارب يعول عمى تقمبات األسعار. -
منو في ، بواسطة اإلشاعات والصفقات الوىمية التالعب باألسعار أكثر شيوعا في المضاربة  -

وىذه نقطة قد تكون مشتركة مع التفاوت بين التاجر المحتكر والمضارب المحتكر، فيي الزمة 
 لالحتكار أكثر منيا لممضاربة.

ومن النقاط الميمة أن المضاربة تؤدي إلى أسعار بعيدة عن األسعار الحقيقية لممنتجات أو  -
وبعيدة عن األداء المالي لمشركة المصدرة ليذه األوراق فيحدث فييا ما يشبو األوراق المالية، 

جش وىو الزيادة في السعر بغير قصد الشراء، أما المتاجرة فتبقى قريبة منيما، وذات صمة نال
 .(1)وثيقة بيما

 أركان جريمة المضاربة غير المشروعة: -2
غيرىا من الجرائم تقوم جريمة المضاربة غير المشروعة عمى ثالث أركان الركن  مثل

من  173و 172الشرعي، الركن المادي والركن المعنوي، وباعتبار الركن الشرعي ىو نص المادة 
 .قانون العقوبات فسوف نركز عمى الركنين األخيرين

 الركن المادي: -أ
ر المشروعة عمى ثالث عناصر أساسية وىي يقوم الركن المادي لجريمة المضاربة غي

السموك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية وعالقة السببية، وبالنسبة لمسموك اإلجرامي فقد نصت المادة 
 من قانون العقوبات عمى جممة من السموكات اإلجرامية تتمثل فيما يمي: 172

نشر أنباء كاذبة عن ندرة السمع ترويج أخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجميور، كمن ي -
 مستقبال من أجل الرفع المصطنع لألسعار.

                                                           

 .202، ص السابقالمرجع  ،رحماني منصور (1)
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طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في األسعار، كالبيع الصوري واتفاقيات  -
االحتكار واتفاقيات التالعب، وذلك بيدف التالعب بأسعار األوراق المالية بالعمل عمى خفض 

 .(1)صية مما يؤثر عمى العمميات الطبيعية لمعرض والطمبأو رفع أسعارىا لتحقيق أغراض شخ

 .مرتفعة عن تمك التي كان يطمبيا البائعونتقديم عروض بأسعار  -
القيام بصفة فردية أو بناء عمى اجتماع أو ترابط بأعمال في السوق أو الشروع في ذلك بغرض  -

 الحصول عمى ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي لمعرض والطمب.
، والمالحظ عمى ىذه المطة أنيا جاءت عامة لكل الوسائل التي (2)أو بأي وسائل أخرى احتيالية -

 يستعمميا المضاربون من أجل التأثير في األسعار.

من قانون العقوبات وىي إحداث اضطراب في  172أما النتيجة اإلجرامية فقد حددتيا المادة 
واألوراق المالية العمومية أو الخاصة، وأخيرا يشترط األسعار من خالل خفض أو رفع سعر السمع 

في الركن المادي توافر عالقة السببية أي أن السموك اإلجرامي لممضارب ىو الذي أدى إلى 
، وىدا ما يسمى ىذا السموك فال يتحمل المسؤولية إحداث اضطراب في األسعار فإذا عدل عن
و من نتيجة فادا كان ما قام بو الفاعل من نشاط لم بعالقة السببية ما بين الفعل المرتكب وما خمف

نما كان كانت لسبب خارجي مستقل ومنفصل عن نشاط الجاني،  يكن السبب في حصول النتيجة وا 
فينا ال مجال لنسبة النتيجة إلى الفاعل النعدام عالقة السببية وال مجال لمقول بقيام الركن 

 .(3)المادي

 الركن المعنوي: -ب
المضاربة غير المشروعة عمى عنصر العمد والتخطيط لتحقيق النتيجة اإلجرامية تقوم جريمة 

مسوق، ومن ثم فإن المضاربة لمخالفة لمقواعد الطبيعية المتمثمة في الربح بطريقة غير مشروعة و 
ستشف من الطرق االحتيالية التي يقوم بيا الجاني تغير المشروعة تعد من جرائم العمد التي 

                                                           

 .203ص السابق، المرجع منصور، رحماني (1)
 ، المرجع السابق.156-66 من األمر رقم 172( المادة 2)
أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية: دراسة تحميمية تأصيمية مقارنة في التشريعات  (3)

 .177، ص2009مبنانية والمصرية والفرنسية وغيرىا، دار الثقافة، عمان، لاألردنية والسورية وا
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ىدفو، وىي بذلك تقوم عمى العمم واإلدارة، بحيث يكون الجاني عالما بنشاطو مختارا لموصول إلى 
 .(1)لو وتتجو إرادتو إلى تحقيق النتيجة اإلجرامية

والمالحظ أن المشرع الجزائري يعتد بالظروف المشددة في جريمة المضاربة غير المشروعة 
ب أو الدقيق أو المواد التي من نوعو فإذا وقع رفع أو خفض األسعار أو شرع في ذلك عمى الحبو 

والمواد الغذائية أو المشروبات أو المستحضرات الطبية أو مواد الوقود أو األسمدة التجارية فإن 
، إن ىذه (2)دج10000دج إلى 1000العقوبة ىي الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 

 المشرع الجزائري في العقوبة المقررة ليا. المواد ذات طابع استراتيجي وواسعة االستيالك لذلك شدد

 ثانيا: جريمة التعرض بحرية المزايدات والمناقصات:
ذكرنا فيما سبق بأن المشرع الجزائري قد حظر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقيات 

تيدف أو يمكن أن تيدف إلى عرقمة حرية المنافسة أو الحد التي واالتفاقات الصريحة والضمنية 
منيا أو اإلخالل بيا في نفس السوق أو في جزء جوىري منو إذا كانت ترمي إلى السماح بمنح 
صفقة عمومية لفائدة أصحاب ىذه الممارسات المقيدة لممنافسة، حيث يممك مجمس المنافسة سمطة 

قيقة األمر تعتبر ىذه االتفاقيات أو االتفاقات جرائم في ظل إبطال مثل ىاتو االتفاقات، ولكن في ح
يرتكب  »يمي:  عمى مامن قانون العقوبات  175حيث تنص المادة قانون العقوبات الجزائري 

جريمة التعرض لحرية المزايدات ويعاقب عمييا بالحبس من شيرين إلى ستة أشير وبغرامة من 
لمزايدات أو المناقصات أو تعرض ليا أو أخل دج كل من عرقل حرية ا 200.000إلى  500

بيا بطريق التعدي أو العنف أو التيديد، وذلك في المزايدات عمى الممكية أو حق االنتفاع أو 
عمى تأجير األموال العقارية أو المنقولة أو عمى المقاوالت أو التوريدات أو االستغالالت أو أية 

 .ايدة أو المناقصة أو أثناءىماخدمات أخرى أو شرع في ذلك سواء قبل المز 

                                                           

 .205ص  رحماني منصور، المرجع السابق،( 1)
 ، المرجع السابق.156-66من األمر رقم  173المادة ( 2)
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ويعاقب بذات العقوبة كل من يبعد المزايدين أو يحد من حرية المزايدة أو المناقصة أو 
يشرع في ذلك سواء بطريق اليبات أو الوعود أو باالتفاقات أو الطرق االحتيالية، وكذلك كل من 

 «.تمقى ىذه اليبات أو قبل ىذه الوعود

 يمي: من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو عمى ما 26كما نصت المادة 
دج إلى 200000يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من »

دج كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو 1000000
ة الجاري بيا العمل بغرض إعطاء صفقة أو ممحقا مخالفا بذلك األحكام التشريعية والتنظيمي

 .    (1)«......امتيازات غير مبررة لمغير،...

وقد يتمثل  ن الصفقة بمعمومات امتيازيةم والمقصود باالمتياز غير المبرر ىو إفادة المستفيد
في مجرد خرق حكم من أحكام قانون الصفقات العمومية يحتمل أن يترتب عنو إخالل بالمساواة 
بين المترشحين، وعموما يتحقق االمتياز غير المبرر عندما يستفيد مترشح من صفقة دون المرور 

 .(2)بإجراء الوضع في المنافسة، مخالفة لمتشريع والتنظيم

 الفرع الثاني
 يام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة كنموذججريمة الق

والمتعمق ببورصة  10-93من المرسوم التشريعي  60المعاقب عمييا بالمادة وىي الجرائم  
القيم المنقولة وتأخذ ىذه الجرائم ثالث صور ىي جنحة العالم بأسعار الشركة، جنحة نشر 

البورصة، ورغم إزالة التجريم وتولي معمومات خاطئة، وجنحة القيام بأعمال غير شرعية في سوق 
لجنة ضبط عمميات البورصة ومراقبتيا ضبط المجال البورصي إال أن دور القاضي الجزائي في 

يعاقب بالحبس من  »يمي: السالفة الذكر عمى ما 60ىذا المجال مازال قائما، حيث تنص المادة 
دج ويمكن رفع مبمغيا حتى يصل إلى 30000إلى خمس سنوات وبغرامة قدرىا أشير ستة 

                                                           

، مؤرخ 14ر عدد بالوقاية من الفساد ومكافحتو، معدل ومتمم، ج قم، يتع2006فيفري  20، مؤرخ 01-06( قانون رقم 1)
 .2006مارس  08في 

-2012الثة عشر، دار ىومة، الجزائر، ( بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الث2)
 .142، ص 2013
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ىذه الغرامة عن مبمغ الربح نفسو،أو أربعة أضعاف مبمغ الربح المحتمل تحقيقو، دون أن تقل 
 .بإحدى ىاتين العقوبتين فقط..

كل شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس مباشرة أو عن طريق شخص آخر  -
 «.من خالل تضميل الغير ف عرقمة السير المنتظم لسوق القيم المنقولةيدبمناورة ما 

صة والتي ما ييمنا من خالل الدراسة ىو جنحة القيام بأعمال غير شرعية في سوق البور 
من المرسوم  60المتعمق ببورصة القيم المنقولة إثر تعديل نص المادة أدرجت في القانون 

المذكور في ىذه المادة جريمة المضاربة غير المشروعة التشريعي، وقد يشكل نفس الفعل 
 .(1)من قانون العقوبات 172والمعاقب عمييا في المادة 

 أوال: أركان جريمة القيام بأعمال غير مشروعة في سوق البورصة:
 لكل الجرائم تقوم ىذه الجريمة عمى ثالث أركان ىي: 

 الركن الشرعي: -1
، بعد تعديمو بموجب 10-93من المرسوم التشريعي رقم  60 تعتبر الفقرة الثالثة من المادة

المبرر القانوني لتجريم مثل ىذا الفعل والمعاقب عميو بالحبس والغرامة كما  04-03القانون رقم 
ىو مذكور سابقا، كل شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس مباشرة أو عن طريق شخص 

 سوق القيم المنقولة من خالل تضميل الغير.آخر مناورة ما بيدف عرقمة السير المنتظم ل

 الركن المادي: -2
يتكون الركن المادي ليذه الجريمة في ممارسة أو محاولة الممارسة بصفة مباشرة أو عن 
طريق شخص آخر مناورة ما بيدف عرقمة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة من خالل تضميل 

 الغير، ومن ىذه المناورات:
لتي تتمثل في إحداث عن طريق بيع عمى المكشوف حركات خفض معتبر في سعر العمميات ا -

أسيم شركة ال يبرره وضع الشركة، تكون متبوعة بإعادة شراء كمية أكبر من السندات بسعر 

                                                           

 .261، ص أحسن بوسقيعة (1)
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منخفض جدا ويتحقق الربح في ىذه الصورة عندما ترتفع األسعار إلى أن تصل إلى مستواىا 
 العادي.

في القيام بنفس العممية عن طريق إذاعة أخبار أو شائعات أو عن طريق  العمميات التي تتمثل -
عروض بيع يكون مستواىا قريبا جدا من مستوى الصفقات التي تعرف انخفاضا وذلك من أجل 

، ويمجأ المضربون عادة الى استخدام االعالم لنشر معموماتيم وبياناتيم (1)التعجيل في االنخفاض
شكل مقال أو تحقيق صحفي أو تحميل مالي، اد تعد وسائل االعالم  الكاذبة عن طريق دسيا في

 .(2)من األدوات اليامة لنقل المعمومات الى مستخدمييا بما فييم المتعاممون في البورصة
العمميات التي تتمثل في دفع أسعار سند نحو االرتفاع وذلك قبل إصدار سندات رأس المال عن  -

يقة مقابمة، بكيفية يرفع سعر العرض بالنسبة لمسعر الذي يتطمبو طريق إعادة الشراء أو بأية طر 
، وعموما تعتبر ىذه العمميات عرقمة لتحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع (3)سوق عادي

 المصطنع الرتفاع األسعار أو النخفاضيا والمنصوص عمييا في قانون المنافسة.
من العمميات بطريقة تسمح باالستفادة من المواقع التي  العمميات التي تتمثل في إنجاز نفس النوع -

 .(4)سبق شغميا في سوق مفتوحة عمى عدة اختيارات

 الركن المعنوي: -3
لم يشترط المشرع الجزائري لقيام ىذه الجريمة ومساءلة مرتكبيا توافر القصد الجنائي أي 

وعرقمة السير المنتظم لسوق التعمد حيث بمجرد ممارسة ىذه المناورات من خالل تضميل الغير 
، وىذا عمى خالف المشرع الفرنسي الذي اشترط لقيام (5)القيم المنقولة تتوفر سوء نية الجاني
 .(6)قصد اإلخالل بالسعر العادي لألسعار في السوقبالجريمة أن يكون الجاني قد تعمد فعمو 

                                                           

 .262ص  السابق، المرجع أحسن، بوسقيعة (1)
سميماني صبرينة، جرائم البورصة: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم تخصص القانون، جامعة  (2)

 .98ص ، 2018ماي  23مولود معمري، تيزي وزو، 
 .262ص  السابق، المرجع أحسن، بوسقيعة (3)
 .262، ص المرجع نفسو( 4)
( تواتي نصيرة، ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم، تخصص 5)

 .276، ص 2013القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .263، ص السابق( بوسقيعة أحسن، المرجع 6)
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 ثانيا: الجزاء
جريمة القيام بأعمال غير شرعية في سوق البورصة لجزاءات ذات طابع يتعرض مرتكب 

، كما يتعرض 10-93من المرسوم التشريعي  60جزائي وىي المنصوص عمييا في المادة 
المخالف كذلك إلى الجزاءات التي تصدرىا الغرفة التأديبية والتحكيمية المنشأة عمى مستوى لجنة 

 بالعقوبات اآلتية: اإلنذار، التوبيخ،تحكم ، حيث يمكنيا أن (1)تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا
حظر النشاط كمو أو جزئو مؤقتا أو نيائيا، سحب االعتماد، أو فرض غرامات يحدد مبمغيا بعشرة 

لمجزاء  بالنسبة، و (2)ماليين دينار أو بمبمغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقو بفعل الخطأ المرتكب
 :نيمكن أن نستخمص مالحظتي

وتتعمق بحالة تعدد األوصاف فقد تشكل جريمة القيام بأعمال غير شرعية في  :المالحظة األولى -
من قانون  172سوق البورصة صورة المضاربة غير المشروعة المنصوص عمييا في المادة 

العقوبات وبالتالي يمكن تطبيقيا عمى القيم المنقولة، رغم أنو لم يتم تطبيق النص عمى القيم 
ىذه اإلزدواجية يثار التساؤل حول النص الواجب التطبيق عند تحقق  المنقولة ولو مرة، وفي ظل

من  172 أم نص المادة 10-93من المرسوم التشريعي  60تعدد األوصاف ىل نطبق نص المادة
 .قانون العقوبات؟

والتي تنص عمى الفعل الذي يحتمل عدة من قانون العقوبات  32رجوعا إلى المادة 
ىي من قانون العقوبات  172بينيا وبالتالي فإن المادة من أوصاف، يوصف بالوصف األشد 

 . (3)النص الواجب التطبيق باعتباره الوصف األشد

نجد بأن العون الذي ينشر معمومات خاطئة أو يغالط الجميور أو يمارس  المالحظة الثانية: -
عمميات ر الحسن لسوق القيم المنقولة يعاقب من طرف لجنة تنظيم السييدف عرقمة بمناورة ما 

البورصة ومراقبتيا، كما يعاقب من طرف القضاء، ففي ىذه الحالة فإن العقوبات تدخل في تنافس 
تمتنع عن النطق  (COSOB) المجنةلقمع الفعل المخالف، فإذا كان القاضي الجزائي مختصا فإن 

                                                           

 ، المرجع السابق.10-93من المرسوم التشريعي رقم  51( المادة 1)
 .نفسوالمرجع  55( المادة 2)
 .266( بوسقيعة أحسن، المرجع السابق، ص 3)
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فيل يمتنع القاضي عن العقاب؟ الحل قد يكمن في عدم الجمع العكسية  بالعقوبة المالية وفي الحالة
فإذا وقعت الييئة اإلدارية المستقمة عقوبات مالية مستقمة وأصبحت نيائية قبل أن ينظر القاضي 
الجزائي بشأنيا نيائيا وعمى نفس األفعال أو أفعال مرتبطة بيا، فإن القاضي يمكن أن يأمر بأن 

نطبق عمى الغرامة التي يوقعيا ىو، وقد كرس التقنين المالي الفرنسي ىذا الحل العقوبة المالية ت
وقبمو المجمس الدستوري الفرنسي فيو يؤكد فكرة مفادىا أن الوسائل مختمفة لكنيا متكاممة وترمي 

 .(1)إلى ىدف واحد

                                                           

( عيساوي عز الدين، الرقابة القضائية عمى السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجال االقتصادي، المرجع 1)
 .338السابق، ص 
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قد يبدو مف الصعوبة بما كاف أف يتـ إقحاـ الجياز القضائي اإلداري ضمف إجراءات تطبيؽ 
 قانوف المنافسة، نظرا لعدـ مالءمة طبيعة ىذا األخير مع ما يتطمبو ىذا القانوف مف دراية تامة
بالمجاؿ االقتصادي، إال أنو إذا أخذنا بعيف االعتبار كوف قانوف المنافسة ييـ كؿ مجاالت النشاط 
االقتصادي )تجارة صناعة، خدمات(، وأف ىذه المجاالت غالبا ما يتـ مف طرؼ جيات يمكف أف 

بضرورة تكيؼ عمى أنيا مرافؽ عامة )مؤسسات توزيع المياه  الكيرباء، البريد...(، أمكف التسميـ 
 . (1)إشراؾ القاضي اإلداري في تطبيؽ قانوف المنافسة

وقد كاف في السابؽ ال يسمح بتطبيؽ قانوف المنافسة عمى األعماؿ اإلدارية، وذلؾ بسبب أنو 
بيو نشاط ممارسات اإلنتاج والتوزيع بالقرارات اإلدارية التي تتخذىا اإلدارة بصفتيا شال يمكف ت

أف مراقبة مدى احتراـ قواعد قانوف المنافسة ال يمكف أف  ألخيرة تبيفالسنوات اسمطة عامة، ولكف 
بؿ البد مف مراقبة التصرفات اإلدارية كونيا ترتب  ،يقتصر عمى رقابة سموكات المؤسسات فحسب

آثارا محتممة أو فعمية عمى السوؽ، فالقاضي اإلداري إذف يقـو بدور ال يستياف بو مف أجؿ تطبيؽ 
  .(2)قانوف المنافسة

فضال عف ذلؾ يقـو القضاء اإلداري برقابة القرارات اإلدارية والصادرة عف السمطات اإلدارية 
المستقمة، والتي ذكرناىا سابقا، كما منح المشرع الجزائري مجمس الدولة اختصاص النظر في 
الدعاوى المقدمة أمامو بشأف التجميعات، أي بخصوص قرارات رفض التجميع مف طرؼ مجمس 

 .(3)سةالمناف

 

 

 

                                                           

( تيورسي محمد، قواعد المنافسة والنظاـ العاـ االقتصادي، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، 1)
 .252، ص2011، 2010

 .09داري في حماية المنافسة الحرة في القانوف الجزائري''، المرجع السابؽ، صجالؿ مسعد، ''مساىمة القضاء اإل(2) 
 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  19/03المادة (3) 
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 المبحث األول
 قاضي الموضوع في حماية المنافسة مساىمة

يتدخؿ القاضي اإلداري في مجاؿ الممارسات المقيدة لممنافسة وفي مجاؿ التجميعات في 
حالة وجود أشخاص عامة مزودة بصالحيات السمطة العامة بمناسبة نشوب نزاعات ما بيف 

حيث يتدخؿ القاضي اإلداري مف أجؿ ضماف  أشخاص القانوف العاـ وأشخاص القانوف الخاص
، وعموما فإف الدعاوى التي ينظر فييا القاضي (1)احتراـ القوانيف والتنظيمات ذات الطابع العاـ

ودعوى التعويض كما يتدخؿ القاضي  ،(2)ي إطار المنافسة ىي دعوى اإللغاءاإلداري والتي تنشأ ف
 يانو.اإلداري في مجاؿ الصفقات العمومية كما يتـ ب

 األول المطمب
 مجاالت تدخل قاضي الموضوع

تعتبر دعوى اإللغاء مف أكثر الدعاوى رواجا مف جانب المتقاضيف، وىو ما يفسر اىتماـ 
في قانوف اإلجراءات المدنية لكثير مف القواعد واألحكاـ سواء المشرع الجزائري بيا، بأف خصيا با

 .09-08أو في القانوف رقـ  1966واإلدارية لسنة 

دعوى تجاوز دعوى اإللغاء أو  A.Delaubaderوقد عرؼ الفقيو الفرنسي أندري لوبادير 
يرمي إلى إبطاؿ قرار إداري غير مشروع مف طرؼ القاضي  ئيالسمطة بأنيا طعف قضا

الذي بموجبو يكوف لمقاضي القضاء كما عرفيا الدكتور سميماف محمد الطماوي بأنيا  ،(3)اإلداري
ولكف دوف أف يمتد  بإلغائوة القرار لقانوف حكـ بداري فإذا ما تبيف لو مجانار اإلأف يفحص القر 

وقد عرفيا ، (4)حكمو إلى أكثر مف ذلؾ فميس لو تعديؿ القرار المطعوف فيو أو استبداؿ غيره بو

                                                           

 بف وطاس أمينة، المرجع السابؽ.(1) 
( 2 ) COLLET Martin, le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives 

indépendantes, thèse pour le doctorat en droit, université de Panthéon Assas, Paris, 2002, 

p349. 

 .08، ص2013بوضياؼ عمار، المرجع في المنازعات اإلدارية، القسـ الثاني، دار جسور، الجزائر، (3) 
 .305، ص1986لعربي، القاىرة، سميماف محمد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب األوؿ، قضاء اإللغاء، دار الفكر ا(4) 
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األستاذ بوضياؼ عمار بأنيا دعوى قضائية ترفع أماـ الجية القضائية المختصة بغرض إلغاء قرار 
 .(1)مشروع طبقا إلجراءات خاصة ومحددة قانوناإداري غير 

وقد اعتمد المشرع الجزائري عمى المعيار العضوي في تحديد اختصاص القضاء اإلداري، 
المحاكم ىي جيات  »يمي:  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما 800حيث تنص المادة 

في أول درجة بحكم قابل لالستئناف في الوالية العامة في المنازعات اإلدارية. تختص بالفصل 
البمدية أو إحدى المؤسسات اإلدارية ذات الصبغة  أوجميع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية 

 »يمي:  عمى ما 01-98مف القانوف العضوي رقـ  09، كما تنص المادة «اإلدارية طرفا فييا
اإللغاء والتفسير وتقدير يختص مجمس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى 

المشروعية في القرارات اإلدارية الصادرة عن السمطات اإلدارية المركزية والييئات العمومية 
 .الوطنية والمنظمات المينية الوطنية

 «. ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصة
ة في مجاؿ المنافسة ونخص الييئات المتدخمدعاوى اإللغاء ضد وسوؼ نسمط الضوء عمى 

 بالذكر السمطات القطاعية ومجمس المنافسة.

 الفرع األول
 دعاوى اإللغاء ضد قرارات السمطات القطاعية

ذكرنا فيما سبؽ بأف السمطات اإلدارية المستقمة قد تتدخؿ في مجاؿ المنافسة عف طريؽ 
السمطات نالحظ بأنيا تشير إصدارىا لقرارات إدارية بالتمعف في مختمؼ النصوص المنشأة ليذه 

إلى الجية القضائية صاحبة االختصاص في حالة محاولة منازعة قرار أو نشاط صادر عف ىذه 
 السمطات.

 ويتـ حصرىا فيما يمي: أوال: بالنسبة لمسمطات اإلدارية في القطاع المالي:

 مجمس النقد والقرض:  -1

                                                           

 .10، صفي المنازعات اإلداريةبوضياؼ عمار، المرجع (1) 
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يمية وفردية، فبخصوص األولى يقـو مجمس النقد والقرض بإصدار نوعيف مف القرارات تنظ
فييا كونيا تنشر في الجريدة الرسمية، غير أنو فإنيا تممؾ حجية اتجاه الغير و ال يمكنيـ الطعف 

في ىذه األنظمة أماـ مجمس الدولة ويجب أف يقدـ الطعف يممؾ وزير المالية الحؽ في الطعف 
ة لمقرارات الفردية التي يتخذىا ، أما بالنسب(1)يوما مف تاريخ نشره تحت طائمة رفضو 60خالؿ 

مف قانوف النقد والقرض  62بتقديـ طعف واحد باإلبطاؿ في القرارات المتخذة بموجب المادة 
بخصوص النشاطات المصرفية، وال يسمح بإجراء ىذا الطعف إال لألشخاص الطبيعييف أو 

 .(2)المعنوييف المستيدفيف مف القرار مباشرة

 المجنة المصرفية:  -2
ع القرارات الصادرة عف المجنة المصرفية لمطعف فييا باإللغاء بناءا عمى نص المادة تخض

يوما مف تاريخ التبميغ  60، وذلؾ أماـ مجمس الدولة في غضوف 11-03مف األمر رقـ  107
، بالرغـ مف أف المشرع الجزائري لـ ينص صراحة عمى الطابع اإلداري (3)تحت طائمة رفضو شكال

ما كاف موجودا سابقا في فرنسا، حيث تتميز ىذه المجنة بكونيا سمطة إدارية، لمجنة عمى عكس 
غير أف المشرع الفرنسي قد استبدليا بمجنة التدابير االحترازية ليصبح مجاؿ اختصاصيا رقابة كؿ 

 .(4)مف البنوؾ ومؤسسات التأميف

 لجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا: -3
عمميات البورصة قد تتدخؿ مف أجؿ ضبط سوؽ القيـ المنقولة  ذكرنا سابقا بأف لجنة تنظيـ

والسير عمى السير الحسف لو، وفي حالة وجود أي خمؿ تقـو المجنة بإصدار عقوبات كاإلنذار أو 
التوبيخ، أو حظر النشاط كمو أو جزئو مؤقتا أو نيائيا أو سحب االعتماد، فضال عمى ذلؾ تممؾ 

أف ىذه القرارات المتخذة مف طرؼ المجنة مراقبة مف طرؼ حؽ فرض العقوبات المالية، إال 
، عمى أف قرارات المجنة 10-93مف المرسـو التشريعي  57القضاء اإلداري حيث تنص المادة 

                                                           

 ، المرجع السابؽ.11-03مف األمر رقـ  65المادة (1) 
 .نفسوالمرجع ، 65المادة (2) 
 .نفسو، المرجع 107/03المادة (3) 

(4) Ordonnance n° 2010-76 du 21 Janvier 2010, portant fusion des autorités d’agrément et de 

l’assurance et de contrôle de la banque, JORF n° 0018, du 22 Janvier 2010, p 1392. 
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التحكيمية والفاصمة في المجاؿ التأديبي قابمة لمطعف باإللغاء أماـ مجمس الدولة خالؿ  التأديبية و
ع االحتجاج، وما يالحظ عمى ىذه المادة أف المشرع فد أغفؿ شير مف تاريخ تبميغ القرار موضو 
 القرارات التحكيمية التي تصدر عف الغرفة التأديبية و رقابة اختصاص القاضي اإلداري في

 التحكيمية.

  لجنة اإلشراف عمى التأمينات: -4
عادة التأميف، وتقـو بفرض غرامات  مالية تتدخؿ المجنة مف أجؿ مراقبة عمميات التأميف وا 

، كما توافؽ عمى كؿ إجراء ييدؼ إلى تجميع شركات التأميف و/أو إعادة التاميف (1)عمى المخالفيف
 (3)، وقد أخضع المشرع الجزائري قرار سحب االعتماد(2)في شكؿ تمركز أو دمج ليذه الشركات

بة لقرار عدـ ، أما بالنس(4)الجزئي أو الكمي إلى الطعف أماـ مجمس الدولة مف طرؼ الشركة المعنية
الموافقة عمى التجميع فمـ ينص المشرع عمى إمكانية الطعف فيو ما يجعمو حسب رأينا مستبعدا مف 

صارخا عمى مبدأ المشروعية ومساس بأحد أىـ  ضي اإلداري، وىو ما يعتبر اعتداءنطاؽ رقابة القا
مف  143المادة ة حيث تنص دستورا وىي الحؽ في الحماية مف تعسؼ اإلدار الضمانات المكرسة 

 «. ينظر القضاء في الطعن في قرارات السمطات اإلدارية» الدستور عمى ما يمي: 

 وىي كاآلتي:ثانيا: بالنسبة لمسمطات اإلدارية في القطاع االقتصادي: 

 :سمطة ضبط البريد والمواصالت السمكية والالسمكية -1
لمواصالت السمكية أكد المشرع عمى إمكانية الطعف في قرارات سمطة ضبط البريد وا

جؿ شير واحد ابتداء مف تاريخ تبميغيا، وليس ليذا الطعف أثر أوالالسمكية أماـ مجمس الدولة في 

                                                           

 ، المرجع السابؽ.07-95مف األمر رقـ  1مكرر 248المادة (1) 
 .نفسو، المرجع 230المادة (2) 
زيادات أو تخفيضات غير منصوص عمييا في  مف بيف حاالت سحب االعتماد إذا كانت الشركة تطبؽ بصفة متعمدة(3) 

مف  220التعريفات المبمغة إلى إدارة الرقابة، وىو أمر يمس بتوازف قطاع التأميف، الحظ في ىذا الشأف أحكاـ المادة 
 ، المرجع السابؽ.07-95األمر رقـ 

 ، المرجع السابؽ.07-95مف األمر رقـ  222المادة  (4) 
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، وىو أمر بدييي طالما كانت تتمتع بالطابع اإلداري ولو أف المشرع لـ ينص عمى ذلؾ (1)موقؼ
 صراحة.

 :لجنة ضبط الكيرباء والغاز -2
مف القانوف  139قابة اإلداري، مف خالؿ نص المادة تخضع لجنة ضبط الكيرباء والغاز لر 

يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط  » :، المتعمؽ بالكيرباء والغاز، والتي تنص01-02 رقـ
 «. مبررة، ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجمس الدولة

 :سمطات الضبط في مجال اإلعالم -3
ع لرقابة القضاء اإلداري فتنص ويتعمؽ األمر بسمطة ضبط السمعي البصري حيث تخض

يمكن  »والمتعمؽ بالنشاط السمعي البصري عمى ما يمي:  04-14مف القانوف رقـ  88المادة 
كما تنص المادة  «الطعن في قرارات سمطة ضبط السمعي البصري طبقا لمتشريع الساري المفعول

ة بالعقوبات اإلدارية مف نفس القانوف عمى أف قرارات سمطة ضبط السمعي البصري المتعمق 105
ي المفعوؿ، يتكوف موضوع طعف قضائي لدى الجيات القضائية اإلدارية طبقا لمتشريع والتنظيـ سار 

أما بالنسبة لسمطة ضبط الصحافة المكتوبة فرغـ أف المشرع لـ ينص عمى إمكانية الطعف في 
الدولة طالما كانت ىذه قراراتيا، إال أف ىذه األخيرة يمكف أف تكوف محؿ طعف قضائي أماـ مجمس 

 السمطة تتمتع بالطابع اإلداري.

 :س المنافسة والمتعمقة بالتجميعاتثالثا: دعاوى اإللغاء ضد قرارات مجم
سبؽ وأف ذكرنا بأف المشرع الجزائري قد اخضع قرارات مجمس المنافسة والمتعمقة بالممارسات 

خصوص التجميعات االقتصادية المقيدة لممنافسة الختصاص مجمس قضاء الجزائر، غير أنو ب
ا خاصا بأف موتحديدا تمؾ القرارات القاضية برفض التجميع، فإف المشرع قد أورد بخصوصيا حك
مف قانوف  19جعؿ االختصاص بنظر الطعوف الواردة بشأنيا لمجمس الدولة حيث نصت المادة 

ا عمى ذوى ، «ولةأمام مجمس الد رفض التجميعيمكن الطعن في قرار :» المنافسة عمى ما يمي
عمى جية الطعف التي تفصؿ في الطعوف الخاصة الذي لـ ينص   الفرنسي القانوف التجاريخالؼ 

تخضع لممبادئ التي تحكـ الرقابة بالتجميعات عمى أساس أف القرارات المتعمقة بالتجميعات 
                                                           

 المرجع السابؽ. ،04-18قـ القانوف ر مف  22( المادة 1)
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ضد  القضائية عمى األعماؿ اإلدارية حيث يعتبر مجمس الدولة مختصا بالفصؿ في الطعوف
ا عف القرارات األخرى الصادرة عف مجمس المنافسة الجزائري والتي ال ذ، ولكف ما(1)القرارات الوزارية

لمقاضي  صتتضمف رفض التجميع رغـ أنيا صدرت بشأف التجميعات فيؿ يؤوؿ االختصا
 ؟اإلداري

مف قانوف المنافسة يتضح بأف المشرع الجزائري قد حصر  19نص المادة  إلىبالرجوع 
وال تصاص القاضي االداري في قرارات رفض التجميعات وبالتالي فاف أي قرار متعمؽ بالتجميع اخ

فقد قضى ا الشأف ذيتضمف رفضا لمتجميع يخرج عف نطاؽ صالحيات القاضي اإلداري، وفي ى
، بشأف طمب الترخيص لعممية التجميع و المقدـ مف 29/2015مجمس المنافسة في قراره رقـ 

الفرنسية "سانوفي" وشركة ، ةلمانيأل" اشيبالفارم ازنيميتيلالمسؤولية المحدودة " اتذطرؼ الشركة 
ا القرار ذمف ى 03والكائف مقرىما بالجزائر العاصمة، بتأجيؿ البث في القضية، وقد نصت المادة 

ا األخير لمطعف أماـ الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر مف قبؿ األطراؼ المعنية ذىعمى قابمية 
 (2)أو مف طرؼ الوزير المكمؼ بالتجارة في أجؿ ال يتجاوز شيرا واحدا ابتداءا مف تاريخ استالمو

 :مفيوم التجميع -1
شركة أخرى، فتزوؿ  ه تنضـ شركة تجارية أو أكثر إلىيعرؼ التجميع بأنو عقد بمقتضا

أو تمتزج  الشخصية المعنوية لمشركة المندمجة وتنقؿ أصوليا وخصوميا إلى الشركة الدامجة،
كما يعرؼ بأنو ضـ ، (3)، وتنقؿ أصوليا وخصوميا إلى الشركة الجديدةبمقتضاه شركتاف أو أكثر

فال يعد اندماجا شريطة زواؿ الشخصية المعنوية ليما ، (4)مؤسسة صغيرة إلى مؤسسة أكبر منيا
شركة أخرى قياـ شركة موجودة بخمؽ شركة جديدة أو قياـ شركة بنقؿ جزء مف ذمتيا المالية إلى 

                                                           

 (1) ARHEL Pierre, « le juge administratif, juge de laplication du droit national et du droit 

communautaire », lamy, n03, paris, 2005, pp 63-69. 

 شيبالفارم"بيف شركة ، والمتعمؽ بعممية التجميع 29/2015مجمس المنافسة، النشرية الرسمية لممنافسة، قرار رقـ (2)
 ."سانوفي"وشركة  "ازنيميتيل

( أمؿ محمد شبمي، التنظيـ القانوني لممنافسة ومنع االحتكار: دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 3)
 .158، ص2008

ى الوطني حوؿ سمطات أعماؿ الممتق« االندماج المصرفي ما بيف المجنة المصرفية ومجمس المنافسة»الخضرة نورة، و ( ب4)
 .383-363ص ص ، 2007ماي 24-23جامعة بجاية، أياـ  الضبط المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي،
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موجودة ا والى شركة جديدة يجري تأسيسيا، كما ال يعد اندماجا قياـ شركة بشراء جميع األسيـ أو 
، (1)الحصص في رأسماؿ شركة أخرى فمعممية التجميع خصوصيتيا القانونية التي تميزىا عف غيرىا

ه األخيرة محظورة ف ىذأوقد فرض المشرع الجزائري رقابة عمى ىذه التجميعات، لكف ىذا ال يعني ب
وعف كيفية إنشاء التجميعات فتكوف ، (2)، بؿ تخضع لقيود منعا لمتأثير عمى المنافسةافي حد ذاتي

  اآلتية: بالطرؽ

 اندماج مؤسستاف أو أكثر كانت مستقمة مف قبؿ. -
حصوؿ شخص أو عدة أشخاص ليـ نفوذ عمى مؤسسة عمى األقؿ، أو حصوؿ مؤسسة أو عدة  -

قبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منيا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عف مؤسسات عمى مرا
طريؽ اخذ أسيـ في رأس الماؿ أو عف طريؽ شراء عناصر مف أصوؿ المؤسسة آو بموجب 

 عقد أو بأي وسيمة أخرى.
 .(3)إنشاء مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع الوظائؼ مؤسسة اقتصادية مستقمة -

المذكورة سابقا المراقبة الناتجة عف قانوف العقود أو عف طرؽ أخرى تعطي يقصد بالمراقبة  و
بصفة فردية وجماعية حسب الظروؼ الواقعة، إمكانية ممارسة النفوذ األكيد والدائـ عمى نشاط 

 مؤسسة ال يسما فيما يتعمؽ بما يأتي: 

 * حقوؽ الممكية أو حقوؽ االنتفاع عمى ممتمكات مؤسسة أو جزء منيا.
وؽ أو عقود المؤسسة التي يترتب عمييا النفوذ األكيد عمى أجيزة المؤسسة مف ناحية تشكيميا * حق

 .(4)أو مداوالتيا أو قراراتيا

قر بمشروعية التجميعات حيث نص القانوف التجاري عمى أنو يجوز أإف المشرع الجزائري قد 
دودة تجمعا لتطبيؽ كؿ الوسائؿ لشخصيف معنوييف أو أكثر أف يؤسسوا فيما بينيـ كتابيا، ولفترة مح

                                                           

بف حممة سامي، "مفيـو اندماج الشركات التجارية في القانوف التجاري"، مجمة العمـو االنسانية لجامعة قسنطينة، ( 1)
 .260-249ص  ، ص2007، 28عدد

 .16المطيؼ، الدستور والمنافسة، بدوف ذكر دار ومكاف وسنة النشر، ص( محمد عبد 2)
 .مف القانوف التجاري الفرنسي 430L-1حكاـ المادة ، المرجع السابؽ، والمقابمة أل03-03 مف األمر رقـ 15( المادة 3)
 .المرجع نفسو، 16( المادة 4)
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والحقيقة أف  ،(1)المالئمة لتسييؿ النشاط االقتصادي أو تطويره وتحسيف نتائج ىذا النشاط وتنميتو
االندماج قد أصبح ضرورة اقتصادية، نظرا لما ينطوي عميو مف طاقات فنية وقدرات إدارية ومالية 

المخاطر التي تتعرض ليا المشروعات كبيرة، باإلضافة إلى تخفيض النفقات العامة وتقميؿ 
الصغيرة والمتوسطة، حيث تمجا ىذه المشروعات إلى االندماج فيما بينيا كوسيمة لمتركيز ولمدفاع 

 .(2)عف نفسيا ضد تيديدات المشروعات الكبرى ولضماف بقائيا في السوؽ

 شروط مراقبة التجميع: -2
كرىا حتى يقع تحت طائمة المراقبة بؿ  ال يكفي أف يتحقؽ التجميع حسب الحاالت التي تـ ذ

ال بد مف توافر شروط معينة، بدونيا ال ييتـ قانوف المنافسة بمراقبتو فال بد أف تصؿ عممية 
التجميع إلى مدى اقتصادي معيف مف شأنو أف يعزز وضعية الييمنة لممؤسسات المعنية وتؤدي 

 .(3)إلى تقييد المنافسة

 :تكوين وتعزيز وضعية الييمنة -أ
نيا المساس بالمنافسة مف خالؿ تدعيـ أال تخضع التجميعات لممراقبة إال إذا كاف مف ش

، بحيث يجعمو يتمتع بقوة (4)موقع الييمنة الذي يحتمو المتعامؿ االقتصادي عمى مستوى السوؽ
ات اقتصادية ذات التأثير القوي في المنافسة، والقوة االقتصادية قد تقاس بحجـ المبيعات أو المشتري

، أو برقـ األعماؿ الذي يحققو التجميع حسب القانوف الفرنسي، حيث تخضع (5)التي يحققيا التجميع
 مف القانوف التجاري الفرنسي كؿ عممية تجميع تضـ الشروط اآلتية. 430L-1ألحكاـ المادة 

 Le تحقيؽ تجمع المؤسسات أو تجمع األشخاص الطبيعية أو المعنوية لرقـ أعماؿ عالمي -

chiffre d’affaires mondial  لمبمغ ،  مميوف أورو. 150خارج الرسـو

                                                           

ر عدد  يتضمف القانوف التجاري، معدؿ ومتمـ، ج 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75مف األمر رقـ  796( المادة 1)
 .1975ديسمبر 19، مؤرخ في 101

 .161( أمؿ محمد شبمي، المرجع السابؽ، ص2)
 .219دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي، المرجع السابؽ، ( كتو محمد الشريؼ، الممارسات المنافية في القانوف الجزائري: 3)
 المرجع السابؽ. ،03-03مف األمر رقـ  17( المادة 4)
 .، المرجع  نفسو18( المادة 5)
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تحقيؽ مؤسستيف عمى األقؿ أو تجمع األشخاص الطبيعية أو المعنوية المعنية لرقـ أعماؿ خارج  -
، في فرنسا، يبمغ   .(1)مميوف أورو 50الرسـو

ناتج عف  إف تطبيؽ ىذا الحد يتطمب أف يؤخذ رقمي أعماؿ بعيف االعتبار؛ الرقـ األوؿ
مميوف فرنؾ، والثاني يخص أطراؼ التصرؼ حيث يشترط أف تكوف  150عممية التجميع وىو 

 مميوف أورو في فرنسا. 50مؤسستاف معنيتاف بالتجميع قد حققتا ما ال يقؿ عف 

نو قد أبالنسبة لمقانوف الجزائري فإنو ال يأخذ  برقـ األعماؿ كمقياس لمراقبة التجميعات، ولو 
قـ األعماؿ كمقياس لتحديد مقدار العقوبة المقررة عمى عمميات التجميع حيث يعاقب أشار إلى ر 

عمى عمميات التجميع المنجزة بدوف ترخيص مف مجمس المنافسة بغرامة مالية يمكف أف تصؿ إلى 
، المحقؽ في الجزائر خالؿ آخر سنة مالية مختتمة، ضد كؿ 7 ٪ مف رقـ األعماؿ مف غير الرسـو

 .(2)في التجميع أو ضد المؤسسة التي تكونت مف عممية التجميع مؤسسة ىي طرؼ

 مساس التجميع بالمنافسة: -ب
إف بموغ األعواف االقتصادييف المعنييف بعممية التجميع، العتبة المحددة قانوف سواء حصص 
السوؽ أو رقـ األعماؿ بالنسبة لمقانوف الفرنسي، ال يعني أف التجميع غير مشروع، بؿ يجب توفر 
عنصر آخر وىو مساس التجميع بالمنافسة، والمساس بالمنافسة ينتج عف تغيير دائـ ومستمر في 

وتتحقؽ ىذه  ،(3)تركيبة السوؽ يؤدي إلى بروز وضعية ىيمنة وسيطرة عمى السوؽ بشكؿ أساسي
٪ مف المبيعات أو المشتريات المنجزة 40الوضعية كمما كمف التجميع يرمي إلى تحقيؽ حد يفوؽ 

، وىذه النسبة تعبر عف القدرة االقتصادية التي تتمتع بيا عممية التجميع وىذا ما (4)ؽ معينةفي سو 
عمؿ بو القانوف المغربي والذي أخضع كؿ التجميعات لممراقبة مف طرؼ سمطة المنافسة، إذا 

٪ مف البيوع أو 40أنجزت المؤسسات المعنية بالتجميع، خالؿ السنة المدنية السابقة أكثر مف 

                                                           

(1) Art L430-2 du code commercial français, Op.cit. 

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  61( المادة 2)
)3) BLAISE Bernard-Jean, Droit des affaires, 2éme  édition, Op.cit, p 475. 

 لمرجع السابؽ.، ا03-03مف األمر رقـ  18المادة  (4)
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مشتريات أو المعامالت األخرى في سوؽ وطنية لمسمع أو المنتوجات أو الخدمات مف نفس النوع ال
 .(1)أو القابمة لالستبداؿ أو في جزء ميـ مف السوؽ المذكورة

-95والمالحظ عمى ىذه النسبة أنيا مرتفعة مقارنة بما كاف عميو الحاؿ في ظؿ األمر 
٪ مف المبيعات أو 25فرنسي قد حدد نسبة التجميع بػ ، ونجد في ىذا الصدد بأف المشرع ال(2)06

المشتريات أو المعامالت األخرى في سوؽ وطنية لمسمع والخدمات القابمة لالستبداؿ أو في جزء 
 N.R.E (nouvelles régulation économique)، ولكف بصدور قانوف (3)جوىري مف السوؽ المذكورة

في السوؽ المنصوص عميو في قانوف حرية  تـ ترؾ العمؿ بمعيار الحصة 2001 سنة في
األسعار والمنافسة الفرنسي بسبب عدـ التوصؿ إلى التحديد الدقيؽ واألكيد لمسوؽ المرجعية 

 .(4)واستبدالو بمعيار آخر إال وىو معيار رقـ األعماؿ

 بعض التجميعات من نطاق الحظر: استثناء -3
التجميع محظورا، غير انو يمكف أف  إذا تحققت الشروط السابقة في عممية تجميع يصبح

مميوف أورو  150٪ أو تحقيقيا لرقـ أعماؿ قدرة 40يرخص لعممية التجميع رغـ بموغيا نسبة 
ذا كاف األمر رقـ  قبؿ تعديمو لـ يوضح حاالت السماح  03-03بالنسبة لمقانوف الفرنسي، وا 

ية، حيث نصت عمى أف مجمس في فقرتيا الثان 19بالتجميعات المقيدة لممنافسة لغموض المادة 
المنافسة يمكنو أف يقبؿ التجميع وفؽ شروط مف شأنيا تخفيؼ آثار التجميع عمى المنافسة، فإف 

، حيث نص عمى أنو يتـ الترخيص 12-08المشرع قد تدارؾ الوضع بموجب القانوف رقـ 
ميعات التي ، كما يرخص لمتج(5)لتجميعات المؤسسات الناتجة عف تطبيؽ نص تشريعي أو تنظيمي

يثبت أصحابيا أنيا تؤدي ال سيما إلى تطوير قدراتيا التنافسية أو تساىـ في تحسيف الشغؿ أو مف 

                                                           

يونيو  06الصادر في الجريدة الرسمية في  2000يونيو  05مؤرخ في ، 06. 99مف القانوف المغربي رقـ  10المادة  (1)
2000. 

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  12( المادة 2)
)3  ( Art 38 de l’ordonnance 86-1243,du1er décembre1986, relative à la liberté des prix et de la 

concurrence, modifiant et complétant, JORF du 09 décembre 1986, n14773. 
 .216المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، المرجع السابؽ، ص( جالؿ مسعد، مدى تأثر 4)

(5) CHAPUT Yves, le droit  de la concurrence, PUF, Paris, 1988, p56.  
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، غير أنو ال (1)شأنيا السماح لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتيا التنافسية في السوؽ
، حيث (2)نافسةيستفيد مف ىذه األحكاـ سوى التجميعات التي كانت محؿ ترخيص مف مجمس الم

يقدـ طمب التجميع لعممية التجميع المتعمؽ باندماج مؤسستيف أو أكثر أو بإنشاء مؤسسة مشتركة، 
باالشتراؾ بيف األطراؼ المعنية بالتجميع، وفي حالة ما إذا كانت عممية التجميع ترمي إلى 

مب الترخيص لمشخص ، يقدـ ط15الحصوؿ عمى المراقبة في مفيـو أحكاـ الفقرة الثانية مف المادة 
 .(3)أو األشخاص الذيف يقوموف بعممية التجميع

 1إف المشرع الفرنسي قد سبؽ نظيره الجزائري في ىذه المسألة حيث نص األمر الصادر في
عمى أف مجمس المنافسة الفرنسي يمكنو الترخيص لمتجميعات التي تؤدي إلى  1986ديسمبر 

مف قبؿ المؤسسات المنضوية تحت التجميع عمى  تطور اقتصادي مع ضرورة المشاركة الكافية
مف القانوف  430L-6بأحكاـ المادة   ، والتي تـ استبداليا(4)إعادة التوازف إلى المنافسة في السوؽ

ه الحالة مرىوف بمدى احتراـ مجموعة مف التعيدات ذف فقبوؿ التجميع في ىذ، االتجاري الفرنسي
 .(5)سحب الترخيص بالتجميع السابؽ ذكرىا حيث يمكف لسمطة المنافسة

يمكف كذلؾ لمحكومة أف ترخص تمقائيا، إذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ، أو بناء عمى 
طمب مف األطراؼ المعنية بالتجميع الذي كاف محؿ رفض مف مجمس المنافسة وذلؾ بناء عمى 

وىو األمر المعموؿ ، (6)تقرير الوزير المكمؼ بالتجارة والوزير الذي يتبعو القطاع المعني بالتجميع
بو كذلؾ في القانوف الفرنسي حيث يمكف لموزير المكمؼ باالقتصاد أف يعيد النظر في عممية 

 .(7)التجميع التي تفحصيا سمطة المنافسة إذا قررت عدـ الترخيص بيا وذلؾ خدمة لمصالح العاـ

                                                           

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  02و 01مكرر/ 21( المادة 1)
 ، المرجع نفسو.03مكرر/ 21( المادة 2)
، يتعمؽ بالرخيص لعمميات التجميع، ج ر 2005جواف  22، مؤرخ في 219-05مف المرسـو التنفيذي رقـ  04( المادة 3)

 .2005جواف 22، مؤرخ في 43عدد
(4) Art 41 de l’ordonnance N86-1243, op.cit. 

(5) BLANC François, les engagements dans le droit français des concentrations, thèse de 

doctorat en droit public, université de Panthéon Assas, Paris, 2012, p20. 

 ، المرجع السابؽ.03-03مف األمر رقـ  21( المادة 6)
(7) Art L430-7-1du code de commerce français, Op.cit. 
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 الفرع الثاني
 تدخل القاضي اإلداري في مجال الصفقات العمومية

كونيا مقيدة لممنافسة، الممارسات لم مجاؿ خصبقا بأف مجاؿ الصفقات العمومية ذكرنا ساب
ف قانوف المنافسة يطبؽ عمى الصفقات العمومية أوذكرنا كذلؾ ب، (1)تنطوي عمى مبالغ مالية ىامة

بدءا مف نشر اإلعالف عف المناقصة إلى غاية المنح النيائي لمصفقة، وعمى ذلؾ تمتـز اإلدارة 
ادئ حرية الوصوؿ لمطمبات العمومية والمساواة في معاممة المرشحيف وشفافية باحتراـ مب

، مف (2)جؿ ضماف نجاعة الطمبات العمومية واالستعماؿ الحسف لمماؿ العاـأاإلجراءات، وىذا مف 
أصبح القرار اإلداري المتسبب في تقييد المنافسة  و إالخالؿ عدـ خمؽ ممارسة مقيدة لممنافسة، 

 (3)مف طرؼ القاضي اإلداري ليتأكد مف مطابقة ىذا القرار لقواعد قانوف المنافسة موضوع رقابة
غير أف المشرع قيد إخضاع اإلدارة لقانوف المنافسة، حيث استثنى مف ذلؾ حالة ما إذا كاف تطبيؽ 

كما تمتـز  ، (4)ىذه األحكاـ يعيؽ أداء مياـ المرفؽ العاـ أو ممارسة صالحيات السمطة العمومية
 لكشؼ عف الممارسات المقيدة لممنافسة ومعاقبة مرتكبييا.با

 أوال: االلتزام بعدم خمق ممارسة مقيدة لممنافسة:
لى غاية المنح النيائي لمصفقات قد  إف الصفقات العمومية بدءا مف اإلعالف عف المناقصة وا 

قبؿ القضاء تجعؿ مف القرارات الصادرة عف المصمحة المتعاقدة محؿ رقابة مف حيؿ تنطوي عمى 
 حصر:الاإلداري، ونذكرىا عمى سبيؿ المثاؿ ال 

فالمعروؼ أف الصفقات العمومية تبـر وفقا إلجراء طمب  كيفية إبرام الصفقات العمومية: -
، ىذا األخير يعبر عف صالحية (5)العروض الذي يشكؿ القاعدة العامة أو وفؽ إجراء التراضي

                                                           

(1) BENHASSINE Wassim, « les facteurs de resque favorisant la collusion dans les marchés 

publics », actes de la journée d’étude organisée par le conseil de la concurrence , BOC n
o 

09, 2015, pp 21-26. 

، يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية 2015سبتمبر 16في  ، مؤرخ247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  05( المادة 2)
 .2015سبتمبر  20، مؤرخ في 50وتفويضات المرفؽ العمومي، ج. ر عدد 

 .08( جالؿ مسعد، مساىمة القضاء اإلداري في حماية المنافسة الحرة في القانوف الجزائري، المرجع السابؽ، ص3)
 ابؽ.، المرجع الس03-03مف األمر رقـ  02( المادة 4)
 ، المرجع السابؽ.247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  39( المادة 5)
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دوف الدعوة الشكمية لممنافسة ويمكف أف يكتسي شكؿ المصمحة المتعاقدة في اختيار المتعاقد 
ألنو يفتح المجاؿ  ااء خطير ، لدى يعتبر إجر (1)التراضي البسيط أو شكؿ التراضي بعد االستشارة

واسعا لإلدارة لتجاوز القانوف لذلؾ كاف مف الواجب حصر الحاالت التي يسمح فييا لإلدارة بالمجوء 
ف أي متعامؿ ا،  وعمى ذلؾ ف(3)ية الماؿ العاـ مف كؿ اعتداءوىو أمر يكفؿ حما (2)إلى التراضي

 متعاقد يمكنو رفع دعوى أماـ القضاء اإلداري بخصوص طريقة إبراـ الصفقة العمومية.

تخضع الصفقات العمومية التي تبرميا المصالح المتعاقدة  الرقابة عمى الصفقات العمومية: -
يذىا وبعده، حيث تمارس ىذه الرقابة في شكؿ رقابة داخمية لمرقابة قبؿ دخوليا حيز التنفيذ وقبؿ تنف

يمكنو أف يحتج عمى االختيار الذي  ، وعمى ىذا فإف أي متعيد(4)ورقابة خارجية ورقابة الوصاية
قامت بو المصمحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو إجراء التراضي مع االستشارة، وذلؾ مف خالؿ 

نشر إلعالف المنح  ؿأياـ ابتداء مف تاريخ أو  10تصة في اجؿ رفع طعف أماـ لجنة الصفقات المخ
، وفي حالة (5)المؤقت لمصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامؿ العمومي أو في الصحافة

رفض الطعف مف طرؼ لجنة الصفقات المختصة، يمكف لممتعيد رفع دعوى أماـ القضاء اإلداري 
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية كما سيتـ  947و 946االستعجالي وفقا ألحكاـ المادتيف 

 بيانو.

إذا اقتنع القاضي اإلداري بعدـ شرعية القرار اإلداري الصادر عف المصمحة المتعاقدة كما ذكرنا  -
سابقا، فإنو يحكـ بإلغاء القرار اإلداري، وليس ىذا فحسب، بؿ يمكف المضرور مف ىذا القرار رفع 

 .اإلداريلتعويضو عف األضرار المادية والمعنوية جراء النشاط  دعوى القضاء الكامؿ

 
                                                           

 .السابؽ المرجع ،247-15 رقـ الرئاسي المرسـو مف 41( المادة 1)
 ، المرجع نفسو.51و 49( المادة 2)
أعماؿ ، «جزائرياآلليات المستحدثة لحماية الصفقات العمومية والجرائـ المتعمقة بيا في إطار التشريع ال»( جميؿ مونية، 3)

 ،2013الممتقى الوطني السادس حوؿ دور قانوف الصفقات العمومية في حماية الماؿ العاـ، جامعة المدية، يـو ماي
 .34-1ص ص

 ، المرجع السابؽ.247 -15مف المرسـو الرئاسي رقـ  156( المادة 4)
في مادتو  236 -10مرسـو الرئاسي رقـ ( المالحظ أف حؽ الطعف أماـ لجنة الصفقات المختصة كاف مكرسا في ظؿ ال5)

 .247 -15، غير أننا ال نجد لو أثرا في ظؿ المرسـو الرئاسي 114مادتو 
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 ثانيا: االلتزام بالكشف عن الممارسات المقيدة لممنافسة:
تعد المنافسة في مجاؿ الصفقات مف المبادئ اليامة التي حرص المشرع عمى تكريسيا فال 

وفي إطار الشكمية الواجب يوجد أي مانع مف إشراؾ أي منافس متى توافرت فيو الشروط القانونية 
إتباعيا لمدخوؿ في المنافسة، وعمى ىذا تمتـز المصمحة المتعاقدة بالكشؼ عف أية ممارسة مقيدة 

 125لممنافسة ومعاقبة مرتكبييا في مرحمة القياـ باإلجراءات المتعمقة بالصفقة حيث تنص المادة 
أن تقترح عمى المصمحة  ...غير انو يمكن لجنة تحميل العروض»  :الممغاة عمى ما يمي

المتعاقدة رفض العرض المقبول، إذا أثبتت انو تترتب عمى منح المشروع ىيمنة المتعامل 
المقبول عمى السوق أو يتسبب ذلك في اختالل المنافسة في القطاع المعني ، بأي طريقة كانت 

 ر الشروط.ويجب أن يتبين في ىذه الحالة، حق رفض عرض من ىذا النوع، كما ينبغي في دفت
ذا كان العرض المالي لممتعامل االقتصادي المختار مؤقت ا، يبدو منخفضا بشكل غير وا 

نو يمكن المصمحة المتعاقدة أن ترفضو بقرار معمل، بعد أن تطمب كتابيا التوضيحات اعادي، ف
 .(1)«التي تراىا مالئمة، والتحقق من التبريرات المقدمة

المصمحة المتعاقدة لـ يعد ليا دور في الكشؼ عف وحي بأف يإف إلغاء ىذه المادة قد 
مف  94الممارسات المقيدة لممنافسة، بؿ يبقى ليا دور في ذلؾ فعمى سبيؿ المثاؿ نصت المادة 

ال يمكن صاحب صفقة عمومية اطمع عمى  »عمى ما يمي: 247 -15الرئاسي رقـ المرسـو 
كة في صفقة عمومية أخرى المشاركة بعض المعمومات التي يمنك أن تمنحو امتيازا عند المشار 

 الة،وفي ىذه الح زتو ال تخل بمبدأ حرية المنافسة،فييا إال إذا أثبتت أن المعمومات التي بحو 
عمى  يمومات المبمغة في دفتر الشوط تبقيجب عمى المصمحة المتعاقدة أن تثبت أن المع

 .«المساواة بين المرشحين
متعاقدة بإمكانيا حرماف أي متعامؿ اقتصادي يممؾ يفيـ مف خالؿ المادة بأف المصمحة ال

نو ال يمكف أمعمومات تمنحو امتيازا عند المشاركة في صفقة عمومية، وذلؾ بموجب قرار، وبما 
فة لقانوف المنافسة فالقانوف للمجمس المنافسة أف يمارس رقابتو عمى القرارات اإلدارية المخا

رارات اإلدارية عمى أساس عدـ مطابقتيا لقانوف المنافسة الجزائري قد فتح الطريؽ أماـ معارضة الق
                                                           

 ، المرجع السابؽ.236 -10مف المرسـو الرئاسي رقـ  125( المادة 1)



 الببة الثبني                                              تدخل الهيئبت القضبئية في حمبية المنبفسة
 

242 
 

وذلؾ أماـ القضاء اإلداري، وىذا ما انتيت إليو محكمة التنازع الفرنسية، وبيذا يجد القضاء اإلداري 
لزاـ  نفسو أماـ ميمة جديدة تتمثؿ في  .(1)العامة باحتراـ قواعده اإلدارةتطبيؽ قانوف المنافسة وا 

 المطمب الثاني
 واعد اإلجرائية المتعمقة بدعاوى اإللغاءالق

كغيرىا مف الدعاوى تمر دعوى اإللغاء بمجموعة مف اإلجراءات  تبدأ بتقييد الدعوى في سجؿ 
خاص ثـ مباشرة إجراءات التبميغ فالفصؿ في الدعوى، والمالحظ أنو يجب توافر مجموعة مف 

 ري المسبؽ )بالنسبة لبعض القرارات(.الشروط في دعوى اإللغاء وىي شرط الميعاد، والتظمـ اإلدا

 الفرع األول
 شروط تقديم الطعن أمام مجمس الدولة 

 ضد قرارات مجمس المنافسة والمتعمقة بالتجميعات االقتصادية
حتى يقبؿ الطعف المقدـ أماـ مجمس الدولة ضد قرار مجمس المنافسة والمتعمؽ بالتجميعات 

ة في قانوف المنافسة أو الواردة في قانوف اإلجراءات ينبغي احتراـ جممة مف اإلجراءات المقرر 
تباع  المدنية واإلدارية وتتمثؿ ىذه الشروط في شرط الميعاد، شرط التظمـ اإلداري المسبؽ، وا 

 اإلجراءات المتعمقة بتقديـ الطعوف أماـ مجمس الدولة.

 أوال: شرط الميعاد:
الميعاد محددة، حيث يتسـ ترفع دعوى اإللغاء ضد أي قرار إداري خالؿ مدة زمنية 

قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية وتتعمؽ أساسا بكيفية حسابو  إلييابخصائص محددة، كما أشار 
، وبالرجوع إلى النصوص المنشأة لمختمؼ السمطات اإلدارية المستقمة نجد ىناؾ اختالؼ (2)وتمديده

ما يحسب باألشير ومنيا ما يطبؽ عميو مواعيد الطعف ضد قراراتيا، فمنيا ما يحسب باألياـ ومنيا 
 القواعد العامة في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية.

 

                                                           

 .09ص، المرجع السابؽ، «مساىمة القضاء اإلداري في حماية المنافسة الحرة في القانوف الجزائري»د، ( جالؿ مسع1)
 .114، ص2012( بعمي محمد الصغير، القضاء اإلداري: دعوى اإللغاء، دار العمـو لمنشر والتوزيع، عنابة، 2)
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نجد بأف الطعف ضد قرارات الغرفة التأديبية  10-93رقـ فبالعودة إلى المرسـو التشريعي 
( واحد مف تاريخ تبميغ القرار 1والتحكمية قابمة لمطعف أماـ مجمس الدولة، خالؿ أجؿ شير)

المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالبريد  04-18، كما نص القانوف رقـ (1)وع االحتجاجموض
سمطة الضبط أماـ نو يجوز الطعف في قرارات مجمس أوالمواصالت السمكية والالسمكية عمى 

 .(2)مف تاريخ تبميغياابتداء جؿ شير واحد مجمس الدولة في أ
مف  65بعض األحياف باألياـ، فتنص المادة كذلؾ ميعاد الطعف في الجزائري حدد المشرع 

تيف ض تكوف محؿ طعف قضائي خالؿ سقانوف النقد والقرض عمى أف قرارات مجمس النقد والقر 
مف نشر القرار أو تبميغو حسب الحالة، كما أف قرارا المجنة المصرفية المتعمقة بتعييف  ابتداءيوما 

الطعف مطعف القضائي، ويجب أف يقدـ لتأديبية قابمة صفي، والعقوبات القائـ باإلدارة مؤقتا، أو الم
 .(3)مف تاريخ التبميغ تحت طائمة رفضو شكال في أجؿ ستيف يوما ابتداء

في بعض األحياف عف تحديد ميعاد الطعف لدى بعض السمطات الجزائري يسكت المشرع 
، وفي ىذه الحالة زكتوبة ولجنة ضبط الكيرباء والغاسمطة ضبط الصحافة المة، كاإلدارية المستقم

حدد ميعاد ي ذلوابالعودة وجب العودة إلى القواعد العامة في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، و 
الطعف بأربعة أشير تسري مف تاريخ التبميغ بنسخة مف القرار الفردي، أو مف تاريخ نشر القرار 

ـ عدـ تحديده لميعاد الطعف اال أنو ، بالنسبة لمجمس المنافسة ورغ(4)اإلداري الجماعي أو التنظيمي
 .(5)دىا بشير واحد مف تاريخ التبميغالصادرة عنو نجده قد حدبالعودة لمقرارات 

ة قإف اإلشكاؿ المطروح بالنسبة لميعاد الطعف في قرارات مجمس المنافسة والمتعم
يـو تبميغ بالتجميعات، يتعمؽ أساسا بتحديد تاريخ بداية حساب المواعيد، فيؿ يكوف ذلؾ مف 

نافسة لقراره، أـ مف تاريخ رد الحكومة في حالة ما إذا قامت األطراؼ المعنية بعممية ممجمس ال
التجميع بتوجيو طمب آخر أماميا مف أجؿ الترخيص بالتجميع، عمى اعتبار أف الحكومة يمكنيا أف 

                                                           

 ، المرجع السابؽ.10-93مف المرسـو التشريعي  57( المادة 1)
 ، المرجع السابؽ.04-18مف القانوف رقـ  22( المادية2)
 ابؽ.، المرجع الس03-03مف األمر رقـ  107( المادة 3)
 ، المرجع السابؽ.09-08مف القانوف رقـ  829( المادة 4)
،والمتعمؽ بعممية التجميع بيف شركة"شيبالفاـر 29/2015مجمس المنافسة، النشرية الرسمية لممنافسة، قرار رقـ  (5)

 .2015ازنيميتيؿ" وشركة "سانوفي"، 
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ىو الحؿ  ترخص بالتجميع الذي كاف محؿ رفض مف طرؼ مجمس المنافسة، بؿ أكثر مف ذلؾ، ما
 ؟(1)عندما تمتـز الحكومة بالسكوت وتمتنع عف الرد عمى طمب أطراؼ التجميع

بالرجوع إلى قانوف المنافسة نجده لـ يتعرض ليذه الحالة ما يعقد مف إجراءات الطعف ضد 
، ولكف بالرجوع إلى القواعد العامة في قانوف (2)قرارات مجمس المنافسة أماـ مجمس الدولة

نية واإلدارية، فإف الشخص الذي يرغب في الطعف ضد قرار مجمس المنافسة اإلجراءات المد
القاضي برفض عممية التجميع أماـ مجمس الدولة يمكنو أف يقدـ طمبا آخر أماـ الحكومة لمترخيص 
بعممية التجميع، وفي حالة ردىا الصريح أو في حالة سكوتيا عف الرد خالؿ شيريف يرفع طعنا 

مف تاريخ تبميغ قرار الرفض  أومف تاريخ ىذا السكوت  دولة خالؿ شيرقضائيا أماـ مجمس ال
 .(3)لمطمب المقدـ

 ثانيا: شرط التظمم اإلداري المسبق:
التظمـ اإلداري المسبؽ ىو تمؾ الشكوى التي يتقدـ بيا المعني بالقرار اإلداري لدى الجية 

ءات المدنية واإلدارية نجد بأف التظمـ مصدرة القرار أي مجمس المنافسة، وبالرجوع إلى قانوف اإلجرا
 09-08القضاء، وبعد صدور القانوف  اإلداري كاف شرطا أساسيا يجب استيفاؤه قبؿ المجوء إلى

 830المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية أصبح التظمـ اإلداري جوازي حيث تنص المادة 
ظمم إلى الجية اإلدارية مصدرة القرار في يجوز لمشخص المعني بالقرار اإلداري تقديم ت» : عمى

 أعاله. 928األجل المنصوص عميو في المادة 
( بمثابة قرار بالرفض 2يعد سكوت الجية اإلدارية المتظمم أماميا عن الرد خالل شيرين )

 ويبدأ ىذا األجل من تاريخ تبميغ التظمم.
( لتقديم طعنو 2) وفي حالة سكوت الجية اإلدارية، يستفيد المتظمم من اجل شيرين

 ( المشار إليو في الفقرة أعاله.2القضائي، الذي يسري من تاريخ انتياء أجل الشيرين)

                                                           

كرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع القانوف ( ماتسة المية، الرقابة القضائية عمى أعماؿ مجمس المنافسة، مذ1)
 .100، ص2012العاـ، تخصص القانوف العاـ لألعماؿ، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، 

 .100 صالمرجع نفسو،  (2)
 .830و 829إلى أحكاـ المادتيف تحيمنا  ، والتي09-08مف القانوف رقـ  907( المادة 3)
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وفي حالة رد الجية اإلدارية خالل األجل الممنوح ليا، يبدأ سريان اجل الشيرين من 
 تاريخ تبميغ الرفض.

 .«مع العريضة وسائل المكتوبة ويرفقيثبت إيداع التظمم أمام الجية اإلدارية بكل ال

بالعودة إلى النصوص المنشأة لمسمطات اإلدارية المستقمة، نجد أف بعضيا نص عمى ضرورة 
مر رقـ مف األ 87تقديـ تظمـ إداري قبؿ رفع الدعوى أماـ القضاء، فعمى سبيؿ المثاؿ نصت المادة 

القرارات التي انو ال يمكف الطعف أماـ مجمس الدولة في أ، والمتعمؽ بالنقد والقرض عمى 03-11
بعد قراريف  إال، مف نفس القانوف، 85و 84و 82اد يتخذىا مجمس النقد والقرض، بموجب المو 

بالرفض، وال يجوز تقديـ الطمب الثاني إال بعد مضي أكثر مف عشرة أشير مف تبميغ رفض الطمب 
مشرع الجزائري قد األوؿ فالطمب الثاني في ىذه الحالة يعتبر بمثابة تظمـ إداري، في حيف نجد أف ال

ار قانوف سكت عف التظمـ اإلداري في بعض النصوص المنشأة لمسمطات اإلدارية المستقمة عمى غر 
نوف مف قا 830و 829إلى أحكاـ المادتيف العودة ىذا الطرح، وبالتالي  إلىالمنافسة والذي لـ يشر 

ف قانوف المنافسة والتي م 21، غير أف البعض يرى بأف نص المادة اإلجراءات المدنية واإلدارية
كاف محؿ رفض مف طرؼ مجمس المنافسة ،  الذيترخيص الحكومة بالتجميع  إمكانيةتنص عمى 

لتي تـ رفضيا مف قبؿ مجمس المنافسة بتقديـ طمب اتحت المجاؿ أماـ أصحاب التجميعات قد ف
وبالتالي المنافسة قرار مجمس  الترخيص بيا أماـ الحكومة فيو بمثابة تظمـ يسمح لمحكومة بمخالفة

 .(1)منح الترخيص

 ثالثا: ضرورة إتباع مجموعة من اإلجراءات:
تخضع دعوى اإللغاء إلى إجراءات خاصة تجعميا تختمؼ عف الدعوى العادية في المحاكـ 
المدنية، حيث حدد المشرع الجزائري ضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية شروطا شكمية 

 مثؿ فيما يمي:خاصة بدعوى اإللغاء وتت

 
                                                           

لقضائية عمى منازعات شرعية قرارات سمطات ضبط النشاط االقتصادي"، مجمة المفكر، منصور داود، "الرقابة ا (1)
 .576-563، ص ص2014، جامعة محمد خيضر بسكرة، 12عدد
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 عريضة افتتاح الدعوى:  -1
 15مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي تحيمنا إلى المادة  815طبقا ألحكاـ المادة 

منو، فإف دعوى اإللغاء أماـ مجمس الدولة ترفع بعريضة مكتوبة موقعة مف محاـ، ويجب أف 
 تتضمف البيانات اآلتية:

 ع أماميا الدعوى.الجية القضائية التي ترف -
 اسـ ولقب المدعي وموطنو. -
 اسـ ولقب المدعي عميو وموطنو، فإف لـ يكف لو موطف فآخر موطف لو. -
اإلشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره االجتماعي وصفة ممثمو القانوني أو  -

 االتفاقي.
 .ائؿ اإلثبات المدعمة لمدعوىسعرض موجز لموقائع والطمبات وو  -
 .(1)اإلشارة عند االقتضاء إلى المستندات والوثائؽ المؤيدة لمدعوى -

 تقديم إيصال إثبات دفع الرسم القضائي: -2
، حيث يختمؼ ىذا الرسـ (2)يشترط لقبوؿ دعوى تقديـ اإليصاؿ المثبت لدفع الرسـ القضائي

لدولة(  وموضوع باختالؼ درجة الييئة القضائية المختصة مف جية )المحكمة اإلدارية، مجمس ا
، وذلؾ بالفصؿ فييا مف قبؿ رئيس (3)النزاع ، غير أنو يمكف إعفاء بعض الدعاوى مف الرسـو

بالنص، إف كانت عممية الفصؿ  ياالمحكمة اإلدارية، أما بالنسبة لمجمس الدولة، فالمشرع لـ يتناول
 .(4)قة أصالتعود لرئيس المجمس، أو رئيس الغرفة، أو القاضي المختص، أـ أنيا غير مطب

 تقديم العرائض والمذكرات من قبل محامي معتمد لدى مجمس الدولة:  -3
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، ينبغي أف ترفع  826و 815طبقا ألحكاـ المادتيف 

الدعوى وجوبا في المادة اإلدارية عمى يد محاـ معتمد لدى مجمس الدولة وذلؾ تحت طائمة عدـ 

                                                           

 ، المرجع السابؽ.09-08مف القانوف رقـ  15( المادة 1)
 .نفسو ، المرجع821( المادة 2)
 .123( بعمي محمد الصغير، المرجع السابؽ، ص3)
ي عمر، اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، رسالة لنيؿ درجة دكتوراه دولة في القانوف، جامعة مولود ( بوجاد4)

 .269، ص2011معمري، تيزي وزو، 
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والحكمة مف ىذا ىو تمكيف مؤسسة الدفاع مف أف تمعب دورىا في تأسيس وتطوير قبوؿ الدعوى، 
أحكاـ القانوف اإلداري مف خالؿ ما يرد في عرائض االفتتاح وما يكتب في الردود والمذكرات، كما 
ينبغي أال يغيب عف بالنا أف الخصاـ والنزاع في المادة اإلدارية يتمتع بطابع خاص ويفترض في 

ى أف يكوف مؤىال مف الناحية القانونية حتى يستطيع توجيو الدعوى في إطارىا السميـ رافع الدعو 
 .(1)وتحقيؽ اليدؼ مف إقامتيا

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية قد أعفت الييئات  827وحري بالذكر أف المادة 
لدولة والوالية مف شرط تقديـ العريضة بواسطة محاـ ويتعمؽ األمر با 800المذكورة في المادة 

والبمدية والمؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية، كوف ىذه األشخاص المعنوية يمكنيا ممارسة 
نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات واالستيراد، وفي ىذه الحالة ترفع العريضة مف طرؼ الممثؿ 

 .(2)القانوني لكؿ جية مف الجيات المذكورة آنفا

 القرار المطعون فيو: تقديم نسخة أصمية من -4
ينبغي اف يرفؽ بممؼ الدعوى نسخة مف القرار المطعوف فيو، وىذا تحت طائمة عدـ قبوؿ 

، كما لو امتنعت جية الغدارة )مجمس المنافسة(، مف تسميـ نسخة (3)الدعوى ما لـ يوجد مانع مبرر
عريضة االفتتاح لواقعة  مف القرار فيجوز لو في ىذه الحالة رفع الدعوى عمى يد محاـ، واإلشارة في

 .(4)رفض تسميـ نسخة مف القرار
 الفرع الثاني

 أوجو إلغاء قرارات مجمس المنافسة
إف تمتع مجمس الدولة بصالحية الرقابة عمى قرارات مجمس المنافسة، ىو أمر في غاية 
األىمية، حيث يقتضي مف مجمس الدولة التمتع بتحميؿ اقتصادي وتقني، وىو أمر غير مألوؼ 

باالستناد إلى المناىج التقميدية التي تعود عمييا في  ةالنسبة لو مما يؤدي إلى تطبيؽ المبادئ العامب

                                                           

، 2009( بوضياؼ عمار، دعوى اإللغاء في القانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، الطبعة األولى، دار جسور، الجزائر، 1)
 .93ص

 ، المرجع السابؽ.09-08القانوف رقـ مف  828( المادة 2)
 .نفسو، المرجع 819( المادة 3)
 .94( بوضياؼ عمار، دعوى اإللغاء في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، المرجع السابؽ، ص4)
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رقابة المشروعية، وعمى العمـو تكوف رقابة القاضي اإلداري لمشروعية قرارات مجمس المنافسة مف 
 خالؿ فحصو لممشروعية الخارجية والمشروعية الداخمية.

 لخارجية: : رقابة المشروعية اأوال
نكوف أماـ حالة عدـ مشروعية خارجية إذ ما تـ الطعف في القرار اإلداري انطالقا مف ركف 

 االختصاص أو ركف الشكؿ واإلجراءات.

 عيب عدم االختصاص: -1
عدـ االختصاص أوؿ وأوضح وجو إللغاء القرارات اإلدارية مف طرؼ مجمس الدولة  يعتبر

، ويقصد باالختصاص القدرة قانونا عمى مباشرة (1)1807 سنة Dupuy-briacéالفرنسي في قضية 
عمؿ إداري معيف، وقواعد االختصاص عمؿ منوط بالمشرع فيو الذي يحدد المياـ والوظائؼ 
ويوزع األدوار، ويترتب عمى ذلؾ اعتبار ىذه القواعد مف النظاـ العاـ، حيث يحؽ لصاحب 

ييا النزاع كما يجوز لمقاضي إثارتو مف مرحمة كاف عم أيالمصمحة الدفع بعدـ االختصاص في 
وبيذا المعنى، شبو رجاؿ الفقو فكرة االختصاص بمثابة فكرة األىمية في القانوف  ،(2)تمقاء نفسو

 .(3)الخاص، رغـ وجود اختالؼ ظاىر بيف الفكرتيف

وبالرجوع إلى القواعد العامة في القانوف اإلداري نجد أف عيب عدـ االختصاص يتحدد 
اصر فيي عدـ االختصاص الشخصي وعدـ االختصاص الزماني وعدـ االختصاص بثالث عن
 المكاني.

  عدم االختصاص الشخصي: - أ
والمرخص ليا باتخاذ القرار اإلداري، ويقصد بو تحديد الشخص أو الجية اإلدارية المخولة 

ال كاف القر ف قضاء مجمس الدولة إا السياؽ فذوفي ى ار يستمـز مراعاة االختصاص الشخصي وا 

                                                           

 .234المرجع السابؽ، ص ( بعمي محمد الصغير،1)
 .171-170ارية، المرجع السابؽ، ص( بوضياؼ عمار، دعوى اإللغاء في قانوف اإلجراءات المدنية واإلد2)
 .278( بوجادي عمر، المرجع السابؽ، ص3)
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وغني عن البيان أن القرار اإلداري الصحيح المنتج  »باطال حيث جاء في أحد قراراتو ما يأتي: 
 .(1)...«آلثاره القانونية يجب أن يصدر ممن لو الصفة القانونية 

وعميو فإف أوؿ خطوة يقـو بيا مجمس الدولة ىو التأكد مف أف القرار المطعوف فيو يتعمؽ 
ار المتضمف رفض التجميع قد صدر عف مجمس النافسة وليس ىيئة بالتجميعات، وأف ىذا القر 
مف قانوف المنافسة، فإذا كاف ركف االختصاص في قرار مجمس  19أخرى طبقا ألحكاـ المادة 

المنافسة يشوبو عيب عدـ االختصاص الشخصي أمكف لمشخص الطاعف في قرار المجمس 
 .(2)التمسؾ بيذا العيب لممطالبة بإلغائو

بنقؿ  اإلداريةؼ المشرع الجزائري لبعض األشخاص اإلدارييف أو بعض الجيات وقد اعتر 
اإلدارية الغير، كما أف إلزاـ المشرع لبعض األشخاص أو بعض الجيات  إلىجزء مف اختصاصيـ 

األعمى  اإلداريةبالقياـ بتصرؼ معيف ال يعني بالضرورة امتثاليـ لمنص، بما يتعيف عمى السمطة 
، وعمى (3)العامة ولمقتضيات الصالح العاـ اإلدارةات العمؿ لحسف سير ذلمقياـ بمنو درجة التدخؿ 

امتناع حاؿ في ا نتساءؿ حوؿ إمكانية بث الوزير المكمؼ بالتجارة بالرفض في مسألة التجميع ذى
 مجمس المنافسة عف النظر في التجميع المعروض أمامو؟

يمكن مجمس المنافسة أن والتي تنص: "مف قانوف المنافسة  19أحكاـ المادة  إلىبالعودة 
، فمف خالؿ المادة الوزير المكمف بالتجارة" رأييرخص بالتجميع أو يرفضو بمقرر، بعد أخد 

يتضح بأف مجمس المنافسة ىو صاحب االختصاص األصيؿ في البث في عمميات التجميع وال 
اللية اتجاه السمطة يمكف ألي سمطة أف تحؿ محمو وسبؽ وأف قمنا بأف المجمس يتمتع باستق

  .التنفيذية

 

                                                           

، قضية الوكالة العقاري المحمية، ضد )س. بف خ( 2002فريؿ أ 08، صادر بتاريخ 3808( قرار مجمس الدولة رقـ 1)
 .245وبمدية الخميؿ، مأخوذ عف بعمي محمد الصغير، المرجع السابؽ، ص

 .104السابؽ، ص ( ماتسة المية، المرجع2)
 .176عمار، دعوى اإللغاء في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، المرجع السابؽ، صبوضياؼ  (3)
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  عدم االختصاص الزماني: - ب
وىي المدة الزمنية التي تقاس فييا الفترة المخصصة لمقياـ بإنشاء القرار اإلداري مف قبؿ 

مؿ، شخص موظؼ، أو الييئة اإلدارية العامة والتي يجب أف تكوف ضمف الفترة الزمنية المحددة لمع
ؿ المجمس اإلداري المنتخب أو الفترة الزمنية المحددة لشخص إداري عممثال تحديد الفترة الزمنية ل

فبداية الحياة الوظيفية تكوف بصدور قرار التعييف الصادر عف الجية ، (1)معيف لمقياـ بميمة ما
لؾ ال يجوز لمموظؼ ذالمختصة، ونياية الصفة تكوف بالتقاعد أو الوفاة أو االستقالة، وبناءا عمى 

ات إدارية فبؿ اكتساب الصفة  وصدور قرار تعيينو كما ال يجوز لو إصدار العاـ إصدار قرار 
قرارات إدارية بعد إحالتو عمى التقاعد أو تقديـ استقالتو وقبوليا مف الجية المعنية، ألنو في كال 

المنافسة وعمى ىذا فإف مجمس  ،(2)الحالتيف يكوف غير مختص زمنيا بإصدار القرار لفقده الصفة
التجميعات خالؿ عيدة األعضاء، وعميو فإف إصدار المجمس لقرارات  ر قرارات رفضممـز بإصدا

نيـ، يجعؿ قراره معيب بعيب عدـ االختصاص يخارج عيدة األعضاء أو قبؿ صدور قرار تعي
 الزماني.

 2013جانفي  29ف تنصيب مجمس المنافسة الجزائري رسميا كاف في إمف ناحية الواقعية ف
ر المكمؼ بالتجارة بعد غياب عف الساحة المؤسساتية ألزيد مف عشر مف طرؼ السيد الوزي

لـ يتـ تنصيبيا إال في  2008، إذف نالحظ بأف التشكيمة الجديدة التي جاء بيا تعديؿ (3)سنوات
، بالتشكيمة المنصوص عمييا في األمر 2013، وبقي المجمس يباشر عممو قبؿ سنة 2013سنة 
بمعنى أف ، ا وال كميا كما ينص عميو القانوفتشكيمتو ال جزئي، حيث لـ يتـ تجديد 06-95رقـ 

أعضاء مجمس المنافسة كانوا يمارسوف مياميـ خارج عيدتيـ وىو ما يطرح تساؤؿ حوؿ مدى 
 تمؾ الفترة. مشروعية القرارات الصادرة عنو في

 

                                                           

 .279( بوجادي عمر، المرجع السابؽ، ص1)
 .185عمار، دعوى اإللغاء في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، المرجع السابؽ، صبوضياؼ  (2)
 .2014لسنة  04ة الرسمية لممنافسة، عدد ( مجمس المنافسة، النشري3)
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 عدم االختصاص المكاني: -ج
بممارسة أعماليا فييا، دوف  ارة العامةالتي يسمح فييا لإلد يقصد بو تحديد الرقعة الجغرافية

الخروج عف حدودىا، وقد يعاب القرار اإلداري في جانب االختصاص في العنصر المكاني جراء 
قياـ الييئة اإلدارية، بتجاوز حدود الرقعة الجغرافية المحددة لممارسة االختصاص اإلداري، 

دـ االختصاص المكاني كأف يقـو فيتعرض القرار اإلداري لمطعف نظرا لنشوئو مشوبا بعيب ع
، وبالنسبة لمجمس المنافسة فإف االختصاص المكاني ال (1)الوالي بإصدار قرار خارج إقميـ واليتو

يثير مشكؿ كوف المجمس لو اختصاص وطني يشمؿ كافة التراب الوطني، إال أف اإلشكاؿ 
ني ويكوف ليا أثر سمبي عمى المطروح يتعمؽ بالتجميعات االقتصادية التي تكوف خارج التراب الوط

 .السوؽ الوطنية؟
عف ىذه المسألة بخالؼ المشرع الفرنسي الذي فتح المجاؿ لفرض  المشرع الجزائريسكت      

الرقابة حتى عمى التجميعات التي تقاـ عمى إقميـ أجنبي ويكوف ليا تأثير عمى السوؽ الوطنية 
 .(2)الفرنسية

 عيب الشكل واإلجراءات: -2
اإلدارة عند قياميا بإصدار القرارات اإلدارية ال تمـز بشكؿ أو إجراء معيف ما لـ  األصؿ أف

ينص الدستور أو القانوف أو التنظيـ خالؼ ذلؾ، ففي ىذه الحالة تمـز الجية اإلدارة أيا كاف 
، ويقصد بالشكؿ إفصاح اإلدارة (3)موقعيا بإصدار القرار اإلداري وفقا لألشكاؿ واإلجراءات المحددة

عف إرادتيا وفقا لألشكاؿ والتدابير التي حددىا القانوف، ويميز الفقو والقضاء المقارف بيف الشكؿ 
وىي التي تقرر لحماية مصالح وحقوؽ وحريات األفراد كحؽ الدفاع مثال،  الجوىريةواإلجراءات 

أو أنيا  وىي التي لـ ينص القانوف عمى ضرورة االلتزاـ بيا، الثانوية  الشكؿ واإلجراءاتوبيف 
، وىو ما اعتنقتو المحكمة االدارية لمحكـ عمى سالمة قرار إداري معيفمقررة فقط لمصمحة االدارة 

 حيث جاء فيو:  1979ماي 12في قرارىا الصادر بتاريخ العميا بمصر 

                                                           

 .279( بوجادي عمر، المرجع السابؽ، ص1)
 CHAPUT Yves, Op.cit, p 56. (2) 

 .187ص بوضياؼ عمار، دعوى اإللغاء في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، المرجع السابؽ، (3)
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نما  " من حيث قواعد الشكل في إصدار القرار اإلداري ليست كأصل عام ىدفا في ذاتيا، وا 
 تالمصمحة العامة ومصمحة األفراد عمى السواء يفرق فييا بين الشكميا ىي إجراءات سداىا

الجوىرية التي تنال من تمك المصمحة ويقدح إغفاليا في سالمة القرار وصحتو وغيرىا من 
الشكميات الثانوية، وعميو ال يبطل القرار لعيب شكمي إال إذا نص القانون عمى البطالن لدى 

ي ذاتو يترتب عمى إغفالو تفويت لمصمحة عنى القانون بتأمينيا إغفال ىدا اإلجراء جوىريا ف
  .(1)ومن ثم بطالن القرار بحسب مقصود الشارع منو"

وبناءا عمى ما سبؽ فإف مجمس الدولة يقـو برقابة مدى مشروعية قرارات مجمس المنافسة 
نصوص التنظيمية ، ال03-03المتعمقة بالتجميعات االقتصادية، باالعتماد عمى أحكاـ األمر رقـ 

بالترخيص لعمميات التجميع،  ، المتعمؽ219-05المتعمقة بو ال سيما أحكاـ المرسـو التنفيذي رقـ 
وعموما  ،عيتيا لعيب يمس الشكؿ واإلجراءاتأف يحكـ بإلغائيا في حاؿ التأكد مف عدـ مشرو ولو 

 فإف عيب الشكؿ واإلجراءات يتضمف ثالث مسائؿ:

تضمف رفض التجميع كمبدأ احتراـ بإجراءات وضع القرار اإلداري الم تتعمؽ ؛لة األولىأالمس -
، ضرورة توافر النصاب القانوني وىو ستة أعضاء عمى األقؿ وضرورة (2)ة جمسات المجمسير س

، (3)اتخاذ قراراتو باألغمبية البسيطة وفي حالة تساوي األعضاء يكوف صوت الرئيس مرجحا
 .(4)برفض عممية التجميع االقتصادي باعتباره إجراءا جوىرياااللتزاـ بتسبيب قراراتو القاضية 

احتراـ بعض الشكميات كالكتابة  بجوتتعمؽ بالرقابة عمى شكؿ القرار حيث ي ؛المسألة الثانية -
، (5)عف إرادة متخذ القرار، وتمثيؿ مادي لمقراركونيا تعبر ضاء، والتسبيب والنشر والتاريخ واإلم

كمية حسب أىميتيا إذ يجب التمييز بيف الشكميات الجوىرية التي يؤدي ويختمؼ جزاء مخالفة الش
في حيف أف تخمؼ الشكميات الثانوية ال تؤثر في القرار ، تخمفيا إلى إبطاؿ القرار اإلداري

اضي اإلداري، مع العمـ أف التمييز بيف الحالتيف ليس باألمر الييف، وعمى ذلؾ يترؾ األمر لمق
                                                           

 .281-280صبعمي محمد الصغير، المرجع السابؽ،  (1)
 ، المرجع السابؽ.03-03، مف األمر رقـ 28/03المادة  (2)
 .، المرجع نفسو04و 28/02المادة  (3)
 ، المرجع نفسو.19/01المادة  (4)
 .248( عيساوي عز الديف، الرقابة القضائية عمى السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة، المرجع السابؽ، ص5)
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اإلمضاء أو التوقيع عمى القرار اإلداري ب ةتعمقالمالقواعد  تعتبر فقطفي كؿ حالة عمى حدى، و 
رار المتنازع لتوقيع اإللغاء عمى الق مف تفرض نفسيا ، وتمؾ المتعمقة بالتسبيبهمف طرؼ متخذ

 .(1)فيو

وتتعمؽ بالرقابة عمى نشر القرار المتعمؽ برفض التجميع، فالقاعدة أنو ال يحتج  لة الثالثة؛أالمس -
قرار إداري فردي إال إذا سبؽ تبميغو قانونا لممعني، ما لـ يكف ىناؾ نص تشريعي أو  بأي

مف المرسـو التنفيذي  04، وبالنسبة لمجمس المنافسة فقد نصت المادة (2)تنظيمي يخالؼ ذلؾ
نو تنشر في ىذه النشرة عمى أ، والمتعمؽ بإنشاء النشرة الرسمية لممنافسة، عمى 11-242

وآراء مجمس المنافسة، التعميمات واألنظمة والمنشورات الصادرة عف الخصوص قرارات 
المجمس، القرارات أو مستخرج القرارات الصادرة عف مجمس قضاء الجزائر والمحكمة العميا 

 ومجمس الدولة في مجاؿ المنافسة، قرارات وآراء سمطات الضبط القطاعية...الخ.

 : المشروعية الداخمية:ثانيا
مشروعية داخمية إذا أثيرت أماـ القاضي اإلداري مسائؿ تعمؽ بمحؿ القرار تكوف أماـ عدـ 

، وبالنسبة لقانوف (3)اإلداري المطعوف فيو، أو تتعمؽ بركف السبب، أو تخص ركف اليدؼ مف القرار
المنافسة فإف القاضي اإلداري يتحقؽ مف عدة أمور تتعمؽ أساسا بمدى صحة الشروط القانونية 

حيث يقـو القاضي  ه،ني لموقائع التي اعتمد عمييا مجمس المنافسة التخاذ قرار والتكييؼ القانو 
والذي يكوف مف خالؿ  ،(4)اإلداري في ىذه الحالة بتطبيؽ القواعد الجوىرية في قانوف المنافسة

رقابة مدى تقيد عممية التجميع بأحكاـ قانوف المنافسة والتحقؽ مف مدى مشروعية االقتراحات 
 .عيدات التي يفرضيا مجمس المنافسة لقبوؿ عممية التجميعوط والتر والش

 
                                                           

-248، ص السابؽ المرجع المستقمة، اإلدارية لمييئات القمعية سمطةال عمى القضائية الرقابة الديف، عز عيساوي (1)
249. 

 عدد ر ج والمواطف، االدارة بيف العالقات ينظـ ،1988 جويمية 04 في مؤرخ ،131-88 رقـ مرسـوالمف  35المادة ( 2)
 .1988 جويمية 06 في مؤرخ ،27

 .195ص واإلدارية، المرجع السابؽ،، دعوى اإللغاء في قانوف اإلجراءات المدنية ر( بوضياؼ عما3)
(4) KATZ David, juge administratif et droit de la concurrence, PUAM, paris, 2004, p208.    
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 رقابة مدى احترام مجمس المنافسة لشروط التجميعات: -1
يتأكد مجمس الدولة مف أف مجمس المنافسة لـ يرتكب خطا في تطبيقو لمقواعد الموضوعية 

مرسـو مكرر مف قانوف المنافسة، وكذا أحكاـ ال 21و 18و 17المنصوص عمييا في المواد 
، وىذا ما يطمؽ عميو بمشروعية القرار اإلداري، ومعناه أال يتعارض (1)219-05التنفيذي رقـ 

مضموف القرار مع التشريع الجاري بو العمؿ داخؿ الدولة سواء كاف تشريعا أساسيا، أو عاديا أو 
 .(2)مفعوؿتنظيميا، فال يجوز أف يرد في القرار اإلداري مضمونا يتعارض مع التشريع الساري ال

ة وحتى يكوف قرار مجمس المنافسة المتعمؽ بعممية التجميع مشروعا وجب احتراـ أحكاـ الماد
٪ مف المبيعات أو 40ة بضرورة تحقيؽ التجميع لحد يفوؽ قم، والمتع03-03مف األمر رقـ  18

 المشتريات المنجزة في سوؽ معينة.

 ة التجميع:رقابة الشروط والتعيدات القانونية المرخصة لعممي -2
يقصد بالشروط والتعيدات تمؾ االلتزامات التي يضعيا مجمس المنافسة ألصحاب التجميع 

ات التي يعرضيا أصحاب وذلؾ مقابؿ الترخيص بعممية التجميع، أو ىي تمؾ االقتراحات والتعيد
جؿ تخفيؼ اآلثار السمبية لمتجميع عمى المنافسة، أو قصد أالمنافسة مف مجمس ى التجميع عم

عالج أو تصحيح ما قد يصحبو التجميع مف مساس بالمنافسة، وليذا يطمؽ عمييا التعيدات أو 
وعميو فإف مجمس  ،(3)لتفادي رفض عممية التجميعحؿ المقاييس التصحيحية وذلؾ باعتبارىا أحسف 

الدولة في ىذه الحالة يبحث عف مدى مشروعية ىذه الشروط وااللتزامات التي وضعيا مجمس 
مقابؿ ترخيصو بعممية التجميع، وكذا التأكد مف مدى جدية وكفاية االقتراحات والضمانات  المنافسة

، وعميو (4)التي بادرت بيا المؤسسات المعنية بعممية التجميع بغية ضماف قدر كاؼ مف المنافسة
فإف القاضي اإلداري في ىذه الحالة مجبر عمى تطبيؽ قواعد قانوف المنافسة والتي تعتبر قواعد 

 تقنية أكثر منيا قانونية مما يصعب عميو تفحصيا وتحميميا.
                                                           

، مؤرخ 43ر عدد  ، يتعمؽ بالرخيص لعمميات التجميع، ج2005جواف  22 ، مؤرخ في219-05رسـو تنفيذي رقـ ( م1)
 .2005يونيو  22في 

 .196، دعوى اإللغاء في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، المرجع السابؽ، صربوضياؼ عما (2)
 .110( ماتسة المية، المرجع السابؽ، ص3)
 .109، صنفسوالمرجع  (4)
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 رقابة قرارات التجميع من زاوية السبب: -4
مف خالؿ  إالا ال يتأتى ذيمعب القاضي اإلداري دورا أساسيا في ضماف فعالية القانوف وى

زمة بتسبيب غير مم اإلدارةالفقو والقضاء في فرنسا، في البداية، عمى أف كاف لقد ، (1)تسبيب قراراتو
الحالة الواقعية أو القانونية التي  إلى اإلداريفي صمب القرار  باإلشارةقراراتيا أي أنيا غير ممزمة 

، تتصرؼ أصال وفقا وبمقتضى القانوف إنماالعامة  اإلدارة، تأسيسا عمى أف اتخاذهكانت وراء 
رنسي لـ يصرح بأف والحقيقة أف المجمس الدستوري الف، (2)وعمى مف يدعي خالؼ ذلؾ إثباتو

يب قيمة دستورية تستوجب فرضو عمى المشرع بشكؿ ال يمكف أف يستبعده، ولكف ىذا ال يقمؿ بلمتس
مف قيمتو لدواعي المرونة، إذ أف فرض ىذا المبدأ يقيد المشرع في الخروج عميو في الحاالت 

 .(3)الضمنية االستعجالية المحضة أو القرارات

تعدؿ الوضع نحو توسيع نطاؽ  ،لتي تعرض ليا مبدأ عدـ التسبيبإال أنو وأماـ االنتقادات ا
تسبيب القرارات اإلدارية في العديد مف المجاالت دعما لشفافية النشاط اإلداري وحماية لمحقوؽ 

حيث نصت  ،(4)وػػػػػػاء أمامػة الطعف فييا باإللغػػػوتسييال لرقابة القضاء اإلداري في حال تاػػػوالحري
الضفاء الشفافية عمى كيفية تسيير الشؤون  "عمى ما يمي:  01-06قانوف رقـ مف  11المادة 

 متزم أساسا:...................الدارات العمومية أن تا العمومية، يتعين عمى المؤسسات و
 .(5)عندما تصدر في غير صالح المواطن، وبتبيين طرق الطعن المعمول بيا" بتسبيب قراراتيا -

لة القانونية أو الواقعية التي تسوغ إصدار القرار اإلداري أي تمؾ الحا تسبيبيقصد بالو 
الوقائع والظروؼ المادية والقانونية التي دفعت اإلدارة إلصدار قراراتيا ولقد ذىب اتجاه في الفقو 

                                                           

 ( 1 ) WEISS Philippe, « le conseil d’Etat et le contenu de la motivation des actes 

administratifs », Recueil DALLOZ Sirey, Paris, 1992, pp 61-66. 

 .276بعمي محمد الصغير، المرجع السابؽ، ص (2)
 .374( عيساوي عز الديف، الرقابة القضائية عمى السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة، المرجع السابؽ، ص3)
 .276( بعمي محمد الصغير، المرجع السابؽ، ص4)
، يتعمؽ بالوقاية مف الفساد ومكافحتو، معدؿ ومتمـ، 2006فيفري  20في  ، مؤرخ01-06مف القانوف رقـ  11المادة  (5)

 .2006مارس 08، مؤرخ في 14ج ر عدد 
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إلى اعتبار ركف السبب مف شروط صحة القرار اإلداري ويجب أف يتحقؽ السبب بشروطو 
 .(1)ف لكي يكوف القرار مشروعاوأوصافو التي فرضيا القانو 

وبالعودة إلى أحكاـ قانوف المنافسة، نجد بأف مجمس المنافسة ممـز بتسبب قراراتو حيث تنص 
مف نفس القانوف عمى أف مجمس المنافسة يمكنو أف يرخص بالتجميع أو يرفضو بمقرر  19المادة 

وىو أمر  ،قطاع المعني بالتجميعمعمؿ، بعد أخذ رأي الوزير المكمؼ بالتجارة والوزير المكمؼ بال
بدييي طالما كانت قرارات مجمس المنافسة تتصؼ بالطابع اإلداري، والمعروؼ في قواعد القانوف 
اإلداري أف اإلدارة ممزمة بتسبيب قراراتيا، إذا استوجب المشرع ذلؾ صراحة وفي حالة تخمؼ 

 السبب يكوف القرار اإلدارة غير مشروع. 

ذا النظاـ ىو أف القرارات الصادرة عف مجمس المنافسة تكوف ماسة والسبب في اشتراط ى
بحؽ مف حقوؽ الشخص المعاقب، مما يستدعي توضيح الحجج المادية والقانونية التي أدت إلى 

 توقيع الجزاء إلقناع األشخاص المخالفيف بعالة قراراتو.

ف جاء ناقصا ، فإأف يكوف كامالب ، ويتحقؽ دلؾ (2)ويشترط في التسبيب أف يكوف فعاال
يعني ذكر الوقائع المنسوبة لذوي الشأف الكامؿ يب بالتس ذات األثر في بطالف الجزاء، وأحدث 

التسبيب واضحا مف خالؿ ذكر العناصر والتي تمثؿ خرقا لمقانوف، ومف جية أخرى ال بد أف يكوف 
يب بح، فال يمكف التسعبارات دقيقة بالغة الوضو التي حممت االدارة عمى إصداره واالعتماد عمى 

ويستمـز كذلؾ القضاء لصحة التسيب  ،(3)بالقوؿ بأف الشخص ارتكب مخالفة إدارية وفقا لمقانوف
ظرفيا، فال يكوف عاما يتعمؽ  بطائفة مف  ضرورة أف تتماثؿ الوقائع المنسوبة إلييـ تماثال نوعيا و

دث طالما تفاوتت ظروفيـ األشخاص أو المواقؼ المتباينة حتى ولو كانت تجمعيـ رابطة الح
 .(4)وتباينت مراكزىـ

                                                           

 .197( بوضياؼ عمار، دعوى اإللغاء في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، المرجع السابؽ، ص1)
(2) POULET-GIBOT LECLERC Nadine, « le conseil d’État et le contenu de la motivation 

des actes administratifs », RDS, N
O
7, Paris, 1992, p 61. 

عيساوي عز الديف، السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي، المرجع السابؽ،  (3)
 .112ص

 .374ية المستقمة، المرجع السابؽ، ص( عيساوي عز الديف، الرقابة القضائية عمى السمطة القمعية لمييئات اإلدار 4)
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ذا كاف قانوف المنافسة قد تضمف صراحة ضرورة تس يب مجمس المنافسة لقراراتو فإف بوا 
لـ تتضمف  -(1)عدا لجنة ضبط قطاع الكيرباء والغاز –السمطات اإلدارية المستقمة األخرى 

تسبيب قراراتيا، ألف سكوت المشرع عف ذلؾ  قوانينيا ىذا النوع مف االلتزاـ إال أف ىذا ال يعفييا مف
 يحيمنا إلى القواعد العامة والتي تمـز اإلدارة بتسبيب قراراتيا. 

 الفرع الثالث
 سمطات مجمس الدولة في مجال المنافسة

في مجاؿ المنافسة ىي رقابة مشروعية القرارات المتعمقة الدولة إذا كانت وظيفة مجمس 
و تنتيي باتخاذ قرار قضائي إما بمشروعية قرار مجمس المنافسة أو بعمميات التجميع، فإف رقابت

عدـ مشروعيتو، وفي ىذه الحالة األخيرة يستتبع إلغاء القرار قياـ مسؤولية مجمس المنافسة، أو ما 
 يسمى بدعوى القضاء الكامؿ.

 أوال: القاضي اإلداري قاضي مشروعية:
عية قرار التجميع الصادر عف مجمس يستعمؿ القاضي اإلداري سمطاتو في مراقبة مشرو 

المنافسة، حتى يتسنى لو النطؽ بالقرار الفاصؿ في الطعف إما باإللغاء أو التأييد، فيقـو بفحص 
، وفحص المشروعية الخارجية  داخميةالقرار التجميع كما سبؽ ذكره عف طريؽ فحص المشروعية 

عية القرار اإلداري مف حيث وىذه األخيرة تكمف في اختصاص القاضي اإلداري بفحص مشرو 
اختصاص مجمس المنافسة بإصداره، وفي األخير يقـو بإصدار قراره إما بتأييد قرار مجمس 

 .بإلغائوالمنافسة أو 

 تأييد قرار رفض التجميع: -1
يقـو قاضي مجمس الدولة بتأييد قرار رفض التجميع الصادر عف مجمس المنافسة، بعد تأكده 

الناحية الداخمية والخارجية، ومف صحة اإلجراءات التي استند إلييا مف مشروعية القرار مف 
المجمس في اتخاذه لقراره طبقا لقانوف المنافسة وانو قد كيؼ الوقائع تكييفا صحيحا، وفي ىذا الشأف 

، والذي DCC-21-211 و DCC-21-21أيد مجمس الدولة الفرنسي قراري سمطة المنافسة رقـ 
بالحصوؿ عمى مراقبة  ،Leclerc  (ACDLec)Edouardمراكز التوزيعمف خالليما رخصت لتجمع 

                                                           

 ، المرجع السابؽ.01-02، مف القانوف رقـ 150( المادة 1)
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، عمى اعتبار أف قرار سمطة المنافسة غير مشوب بأي عيب سواء مف (1)محؿ تجاري بالتجزئة 28
 الناحية الخارجية أو الداخمية.

 إلغاء قرار مجمس المنافسة:  -2
مجمس التجميع مف قبؿ  قرار رفض إلغاء إذا كاف الطمب المتضمف في الطعف ييدؼ إلى

كف أف يتوصؿ مإلى عدـ مشروعية القرار، ولكف كيؼ ي ؿ ىدا األخيرلة فيكوف ذلؾ في توصالدو 
مجمس الدولة إلى عدـ مشروعية قرار مجمس المنافسة، خاصة إذا عممنا بأف ىذا األخير ىو 

 .ممية التنافسية وترقية المنافسة؟المختص في مراقبة الع

قدر مف مجمس المنافسة لتقدير مدى مشروعية التجميع مف أجؿ أكوف في ىذه الحالة لف ي
الحكـ بالتبعية عمى مدى مشروعية قرار مجمس المنافسة، كما أنو مف غير المنطقي أف يطمب 
مجمس الدولة رأي مجمس المنافسة، والذي أصدر قراره بالرفض أـ أف مجمس الدولة سوؼ يقتصر 

قراره المتضمف  القانونية الالزمة لموصوؿ إلى اإلجراءاتسة مجمس المناف إتباعتقدير مدى  عمى
 .(2)رفض التجميع

بالنسبة لالجتياد القضائي الفرنسي فقد قرر مجمس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار سمطة 
 Groupe و ،Vivendi، والذي رخصت مف خاللو لشركة DCC-21-202المنافسة الفرنسية رقـ 

canal plus ة الشركات اآلتية:بالحصوؿ عمى مراقب 

Bolloré Intermédia, Direct digital, Direct productions, Direct star, Société Drect8 ، وسبب
حيث اعتبر مجمس الدولة الفرنسي  لقرار سمطة المنافسةالخارجية اإللغاء يتعمؽ بعدـ المشروعية 

أما بالنسبة ،  Principe de collégialité des décisionsأف القرار لـ يحتـر مبدأ جماعية القرارات 
 groupe canalفقد اعتبر مجمس المنافسة باف التدابير المتخذة مف طرؼ  داخميةاللعدـ المشروعية 

plus (GCP)(3)، مف أجؿ تفادي اآلثار المترتبة عف التجميع غير كافية. 

                                                           

(1) Aut-con, Rapport annuel pour 2012, Op.cit, p276 

 .97إلياـ، المرجع السابؽ، ص اليسح( بو 2)
(3)  Aut-con, Rapport annuel pour 2012, Op.cit, p274. 
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 ثانيا: القاضي اإلداري قاضي تعويض:
ازات السمطة العامة عف طريؽ اتخاذ قرارات إلى المنافسة المتيمجمس ؤدي ممارسة يقد 

المساس بحقوؽ ومصالح األعواف االقتصادييف في السوؽ وذلؾ باإلضرار بيا، غير أف األمر 
فعيا ضد المجمس في ر يتعمؽ ىنا بتحديد القاضي المختص بالنظر في دعاوى التعويض التي يتـ 

 .(1)لحؽ بالعوف االقتصاديحالة ما إذا كانت قراراتو ىي السبب في الضرر الذي 

فإذا كاف اإلشكاؿ ال يطرح بالنسبة لمجمس النقد والقرض والمجنة المصرفية عمى اعتبار 
ا فإف اإلشكاؿ مأنيما ال يتمتعاف بالشخصية المعنوية وبالتالي الدولة ىي المسؤولية عف تصرفاتي

معنوية وبالتالي أىمية يثار بالنسبة لمجمس المنافسة حيث نجد المشرع قد زوده بالشخصية ال
التقاضي ومنو تحمؿ مسؤولية أعمالو، ومنو نجد أنفسنا أماـ فراغ قانوني كوف المشرع لـ يدرج 

 .(2)مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية 801الييئات اإلدارية المستقمة ضمف أحكاـ المادة 

الشأف مف الجية وتعرؼ دعوى التعويض عمى أنيا الدعوى التي مف خالليا يطمب صاحب 
، (3)القضائية المختصة القضاء لو لمبمغ مف الماؿ تمـز إدارة ما أو ىيئة بدفعو نتيجة ضرر أصابو

إلغاء القرار حاؿ ثبوت عدـ دعوى التعويض ال يكتفي القاضي بوعمى عكس دعوى اإللغاء ففي 
نما يصمحو بالشكؿ الذي يراه معقوال وىنا تكمف أىمية دعوى ال ،فسمطات (4)تعويضمشروعيتو، وا 

واسعة إذ يبحث عف وجود الحؽ الشخصي المكتسب ثـ إذا القاضي في دعوى القضاء الكامؿ 
 .(5)أصابو ضررا ثـ البحث عف نسبة الضرر ثـ الحكـ بالتعويض الكامؿ والعادؿ عف الضرر

ذا كاف المشرع الفرنسي قد كرس بصفة آلية دعوى التعويض ضد العقوبات التي توقعيا  وا 
، فإف المشرع (6)ئات اإلدارية المستقمة وذلؾ وفؽ مقتضيات االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنسافاليي

                                                           

(1) ZOUAIMIA Rachid, Droit de régulation économique, Op.cit, p 179. 
 ، المرجع السابؽ.09-08مف القانوف رقـ  801و 800( المادة 2)
 .107( بوضياؼ عمار، المرجع في المنازعات اإلدارية، المرجع السابؽ، ص3)
 .266مرجع السابؽ، ص( عيساوي عز الديف، الرقابة القضائية عمى السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة، ال4)
، أعماؿ الممتقى الوطني حوؿ دور «دور القاضي اإلداري في تسوية منازعات الصفقات العمومية» ( طيبي سعاد، 5)

 .19 -1ص  ، ص2013ماي 20الصفقات العمومية في حماية الماؿ العاـ، جامعة المدية، يـو 
 .266، صنفسو ( المرجع6)
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األمر  إلىة ليا، فبالعودة أه الييئات في النصوص المنشذمسؤولية ى إقامةالجزائري لـ يشر إلى 
عة ، ال نجد ما يدؿ عمى إمكانية مساءلة مجمس المنافسة عمى قراراتو غير المشرو 03-03رقـ 

 .(1)األمر الذي يحتـ عمينا العودة إلى القواعد العامة التي تنظـ مجاؿ مسؤولية األشخاص العامة

ذمتو المالية، وكانت آخر يتعمؽ بحالة دفع مجمس المنافسة لمتعويضات المستحقة مف  ؿإشكا
أنيا  بماالنقص ففي ىذه الحالة سوؼ تتحمؿ الدولة ذلؾ ، قيمة التعويض تفوؽ ميزانية المجمس؟ 

ستكوف مرغمة عمى تكممة ميزانية مجمس المنافسة لدفع التعويض لمطرؼ المتضرر، وىذا ما 
 يعكس التبعية المالية لممجمس إزاء الدولة.

 المبحث الثاني
 ال في حماية المنافسةجمساىمة قاضي االستع

-03كاف مجمس المنافسة معني بتطبيؽ قانوف المنافسة وفؽ مقتضيات األمر رقـ  إذا 
، السيما أىمية كبيرة في حماية المراكز القانونية ألطراؼ الخصومة مقضاء المستعجؿل ، فاف(2)03

الموضوعي مف توفير تمؾ الحماية،  حيف يحـر عامؿ الوقت القضاء في مجاؿ الصفقات العمومية،
 حيث أف النتائج المترتبة عمى فوات الوقت مف شأنيا جعؿ دور القضاء الموضوعي عديـ الجدوى.

ذا كاف األمر كذلؾ بالنسبة لمدعاوى العادية، فإف الدعاوى اإلدارية تكوف أشد احتياجا  وا 
إلدارية ولما تتمتع بو قراراتيا مف لمقضاء المستعجؿ لما تفرضو اإلدارة مف حماية عمى أعماليا ا

قرينة الصحة والتي بموجبيا يفترض في القرار اإلداري أنو صدر صحيحا مطابقا لمقانوف إلى أف 
يثبت عكس ذلؾ، حيث يظؿ القرار اإلداري نافذا مرتبا آلثاره القانونية إلى أف يقضي بإلغائو أو 

  .(3)سحبو أو تعديمو

جاؿ، وىو كعادتو يمتنع عف ذلؾ، وبالمقابؿ قاـ الفقو باقتراح لـ يأت المشرع بتعريؼ لالستع
عدة تعريفات، حيث عرفو البعض بأنو الفصؿ في المنازعات التي يخشى عمييا مف فوات الوقت 

                                                           

 .116( ماتسة المية، المرجع السابؽ، ص1)
(2) SLIMANI Djilali, « approche économique de la relation entre les marchés publics et le 

droit de la concurrence », actes de la journée d’étude organisé par le conseil de la 

concurrence, BOC n
o
09, 2015, pp 09-12. 

 .343-342ص ، 2004س العامة لمعقود اإلدارية، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، األس( 3)
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نما يقتصر عمى الحكـ باتخاذ إجراء وقتي ممـز لمطرفيف  فصال مؤقتا ال يمس بأصؿ الحؽ، وا 
أو احتراـ الحقوؽ الظاىرة، أو صياغة مصالح الطرفيف بقصد المحافظة عمى األوضاع القائمة 

 .(1)المتنازعيف

شروط عامة وشروط خاصة  االستعجاؿ تستمـز توافر يتضح مف خالؿ التعريؼ بأف دعوى
لرفعيا والتي سيتـ التطرؽ إلييا الحقا، غير أنو سيتـ التركيز عمى دور قاضي االستعجاؿ في 

نوف اإلجراءات المدنية واإلدارية في بابو الثالث بعنواف ''في استقراء قابحماية وضبط المنافسة، و 
االستعجاؿ''، نجده قد نص عمى حاالت االستعجاؿ ومف بينيا االستعجاؿ في مادة إبراـ العقود 

 والصفقات.
 المطمب األول

 ستعجال في مجال الصفقات العموميةإجراءات دعوى اال
افر ستعجاؿ في مادة الصفقات العمومية تو ككؿ الدعاوى االستعجالية يشترط في دعوى اال

 الشروط الشكمية.فضوعية قـو بدراسة الشروط المو نشروط موضوعية وأخرى شكمية، و 

 الفرع األول
 الشروط الموضوعية والشكمية لرفع الدعوى

نستخمص شرطيف موضوعييف لقبوؿ دعوى االستعجاؿ ويتعمؽ األمر  919استقراء المادة ب
عدـ المساس بأصؿ الحؽ وأخيرا شرط عدـ التعرض لمقرارات المتعمقة  بشرط االستعجاؿ وشرط

 بالنظاـ العاـ.

 أوال: الشروط الموضوعية:
تتمثؿ الشروط الموضوعية في شرط االستعجاؿ وشرط عدـ المساس بأصؿ الحؽ وشرط 

 عدـ المساس بالنظاـ العاـ.

 

                                                           

 .15، ص2015لحسيف بف الشيخ آث ممويا، رسالة في االستعجاالت اإلدارية، الجزء األوؿ، دار ىومة، الجزائر، ( 1)
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 شرط االستعجال: -1
ءات المستحدثة ألنو في حاؿ عدـ توفره يرفض مبدئيا يعتبر شرط االستعجاؿ مفتاح اإلجرا

القاضي الطمب بأمر مسبب وليس لعدـ االختصاص كما كاف سائدا في ظؿ قانوف اإلجراءات 
، ويشترط في تقديـ االستعجاؿ توافر عناصر ثالثة وىي وجود ضرر وأف يكوف (1)المدنية القديـ

ة المدى أو عمة المصالح التي الضرر جسيما وحاال، وأف يقع عمى مصمحة عامة أو عمى حال
ف كانت ىذه المصالح مالية يمكف محو آثارىا في حالة إلغاء القرار عف طريؽ  يدافع عنيا حتى وا 

 .(2)التعويض المالي

وبالنسبة لعنصر االستعجاؿ في مجاؿ الصفقات العمومية والذي يعتبر مجاال خصبا 
د خصص لو مادتيف لمنازعات الصفقات لمممارسات المقيدة لممنافسة، فإف المشرع الجزائري ق

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية،  947و 946العمومية أثناء مرحمة اإلبراـ وىي المادتيف 
فاالستعجاؿ في مجاؿ الصفقات العمومية لو طابع خاص كونو ييدؼ إلى حماية قواعد العالنية 

، وذلؾ عف طريؽ إعطاء القاضي سمطات والمنافسة بشكؿ فعاؿ قبؿ إتماـ إبراـ الصفقة العمومية
 .(3)واسعة وغير مألوفة في اإلجراءات القضائية اإلستعجالية العامة

 شرط عدم المساس بأصل الحق: -2

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية ىذا الشرط غير أنو  921لـ يتضمف نص المادة 
مف قانوف اإلجراءات المدنية  918/02ضروري طبقا لممبدأ العاـ المنصوص عميو في المادة 

ال ينظر في أصؿ الحؽ، ويفصؿ في أقرب اآلجاؿ'' فقاضي االستعجاؿ  '' واإلدارية والتي تنص:
ال يمكنو الفصؿ في المسائؿ الراجعة الختصاص قاضي الموضوع، وتبعا لذلؾ ليس في مقدوره 

يح بعدـ شرعية اإلضراب األمر بإبطاؿ قرار إداري أو بتعويضات ألحد طرفي النزاع وال التصر 

                                                           

 .46، ص2014( غني أمينة، قضاء االستعجاؿ في المواد اإلدارية، دار ىومة، الجزائر، 1)
 .50-49( المرجع نفسو، ص2)
( فقير محمد، ''رقابة القضاء اإلداري االستعجالي عمى الصفقات العمومية قبؿ إبراميا في التشريع الجزائري والتشريع 3)

المقارف: آلية وقائية لحماية الماؿ العاـ''، الممتقى الوطني حوؿ دور الصفقات العمومية في حماية الماؿ العاـ، جامعة 
 .20-1، ص2013ماي  20 المدية، يـو
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، وفي مجاؿ الصفقات العمومية فإف األمر يعتبر أكثر تعقيدا، خاصة لقواعد العالنية (1)مثال
والمنافسة تحت طائمة توقيع غرامة تيديدية؟ وىو ما سنتطرؽ إليو في سمطات القاضي 

 االستعجالي.

 شرط عدم المساس بالنظام العمم: -3
عماؿ اإلداري بالطبيعة دوف قضاء االستعجاؿ العادي، ويعتبر ىذا الشرط خاصا باالست

فالقاضي عميو التحقؽ مف أف أي تدبير وقائي أو مؤقت ال يمس بالنظاـ العاـ، والمالحظ أف 
المشرع الجزائري لـ ينص صراحة عمى ىذا الشرط في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية إال أنو 

أعاله، يجوز إخبار  934خالفا ألحكام المادة » تنص: والتي 932تمت اإلشارة إليو في المادة 
 «.الخصوم باألوجو المثارة الخاصة بالنظام العام خالل الجمسة

تمؾ ىي شروط االستعجاؿ المتعمقة بالمنازعات الصفقات العمومية، فإذا توافرت كميا 
ءات المدنية مجتمعة يكوف مف اختصاص قضاء االستعجاؿ وفقا لمقواعد العامة في قانوف اإلجرا

 .(2)واإلدارية ميما كاف تصنيؼ المنازعة سواء في مرحمة اإلبراـ أو التنفيذ

 شرط قيام الطمب عمى أسباب جدية: -4
يشترط القضاء اإلداري في الطمب المقدـ مف المدعي أف يكوف مستندا إلى أسباب جدية، 

، ويترؾ (3)إلغائو موضوعابمعنى أف يقـو الطمب المستعجؿ عمى أسباب ترجح القضاء فيما بعد ب
تقدير جدية األسباب التي انبنى عمييا الطمب المستعجؿ لتقدير القاضي وتكتفي المحكمة في 
تقديرىا لمدى جدية ىذه األسباب بنظرة أولية ال تتعرض فييا لمموضوع إال مف حيث الظاىر، 

 .(4)تكويف عقيدة فيووبالقدر الذي يسمح ليا بتكويف رأي أف تستبؽ قضاء الموضوع وتنتيي إلى 

 
                                                           

 .235لحسيف بف الشيخ آث ممويا، المرجع السابؽ، ص (1)
( تياب نادية، آلية مواجية الفساد في مجاؿ الصفقات العمومية، رسالة لنيؿ شيادة دكتوراه في القانوف، جامعة مولود 2)

 .259، ص2013معمري، تيزي وزو، 
 .344، صعبد العزيز عبد المنعـ خميفة، المرجع السابؽ( 3)
 .344المرجع نفسو، ص (4)
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 ثانيا: الشروط الشكمية:
مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية اإلطار القانوني لدعوى االستعجاؿ  946تعتبر المادة 

في مرحمة إبراـ الصفقة العمومية وتظير خصوصية ىذه الدعوى مف حيث صفة المدعى أو مف 
 حيث مواعيد رفعيا.

 أوال: صفة المدعى
من قبل كل  اإلخطاريتم ىذا  :»يمي مف ؽ.إ.ـ.إ عمى ما 946لثانية مف المادة تنص الفقرة ا

من لو مصمحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من ىذا اإلخالل، وكذلك لممثل الدولة عمى 
، «مستوى الوالية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقميمية أو مؤسسة عمومية محمية

 ألشخاص المخوؿ ليـ رفع الدعوى ىـ:نستخمص مف المادة أف ا

 صاحب المصمحة:  -1
كؿ مف لو مصمحة في إبراـ والذي قد يتضرر مف ىذا اإلخالؿ، والمصمحة ىي المنفعة التي 

وحسب قضاء مجمس الدولة ، (1)يحققيا صاحب المطالبة القضائية وقت المجوء إلى القضاء
طبيعي أو معنوي يعطيو تخصصو بالنسبة لكؿ شخص  ةالفرنسي فإف المصمحة تعتبر متوافر 

في  Bourgogneالميني مصمحة في إبراـ العقد، حيث قضى المجمس في قضية منطقة بورغوف 
  .(2)«تخصص الشركتين يكفي إلعطائيما مصمحة في إبرام العقد :»بأف 2008أوت  08

بأف تقدير الضرر ليس باألمر أف يرفع الدعوى، عمما  يمكف لكؿ شخص كذلؾ يصيبو ضرر
فال يمكف لممؤسسة التي تـ رفض ترشحيا أف تتضرر مف اإلخالؿ الذي يقع بعد إجراء  ،لييفا

فال يمكف ألي مترشح تـ حرمانو قانونا كعدـ تأىيمو، أو المرتكبوف لجرائـ الغش أو  ،(3)الرفض
ـ المخالفات أو الذيف أخموا بالتزاميـ التعاقدي، أف يتضرر مف القبوؿ غير القانوني لمعرض ما دا

 أنو لـ يتـ قبوؿ عرضو أصال.

 
                                                           

 .258غني أمينة، المرجع السابؽ، ص (1)

 .259، صنفسوالمرجع ( 2)
 .260ص ،نفسوالمرجع  (3)
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 الوالي: -2
، (1)في فقرتيا الثانية لموالي باعتباره ممثال لمدولة عمى مستوى الوالية 946خولت المادة 

ـر مف يبأبـر العقد أو س اإخطار المحكمة اإلدارية في حالة اإلخالؿ بالتزامات اإلشيار والمنافسة إذ
إذا كاف المشرع الجزائري قد خوؿ الوالي حؽ و ، ميةة إقميمية أو مؤسسة عمومية محطرؼ جماع

السير عمى شفافية ونزاىة إبراـ الصفقات العمومية إال أنو في المقابؿ لـ يحدد كيفيات تبميغو 
 بالتجاوزات الحاصمة في مجاؿ الصفقات العمومية.

الواقع  نفس االنتقاد يوجو إلى الدعوى االستعجالية قبؿ التعاقدية في فرنسا بعد أف أثبت
العممي عدـ ميؿ المحافظيف إلى استخداـ ىذه الدعوى نظرا لصعوبة عمميـ بالمخالفات المرتكبة 

 .(2)في المرحمة قبؿ التعاقدية

مف ؽ.إ.ـ.إ لـ تحدد أجال لتقديـ الدعوى مكتفية  946/03ف أجؿ رفع الدعوى فإف المادة عو 
ذلؾ في حالة اإلخالؿ بقواعد اإلشيار إخطار المحكمة اإلدارية تعريضو، و  ''جواز''بالنص عمى 

والمنافسة التي تخضع ليا عمميات إبراـ العقود اإلدارية والصفقات العمومية وذلؾ قبؿ إبراـ 
 .(3)العقد

مف شأنيا إثارة جممة مف التساؤالت، فيؿ يقصد المشرع الجزائري الجمع ''يجوز'' إف كممة 
االستعجالية قبؿ التعاقدية؟ أـ قصد إمكانية اختيار بيف الدعاوى االستعجالية التعاقدية والدعاوى 

 الطعف أماـ لجنة الصفقات المختصة؟. رافع الدعوى بيف الدعوى االستعجالية و

تدؿ عمى حؽ المعني في االختيار بيف القضاء االستعجالي « يجوز»يميؿ الفقو إلى أف كممة 
حيث يمكف لممتعيد  247-15قـ مف المرسـو الرئاسي ر  82والطريؽ المنصوص عميو في المادة 

الذي يحتج عمى المنح المؤقت لمصفقة أو إلغائو أو إعالف عدـ جدوى أو إلغاء األجراء في إطار 
 طمب العروض أو إجراء التراضي بعد االستشارة، أف يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة.

                                                           

، 12، يتضمف قانوف الوالية، ج ر عدد 2012فيفري  21، مؤرخ في 07-12مف القانوف رقـ  110الحظ المادة ( 1)
 .2012فيفري  29مؤرخ في 

 . 09السابؽ، ص فقير محمد، المرجع( 2)
 ، المرجع السابؽ.09-08مف القانوف رقـ  946/03المادة ( 3)
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بؿ التعاقد وىو أمر تتعمؽ فقط باالستعجاؿ ق 946وبالنسبة لمتساؤؿ األوؿ فإف المادة 
منطقي، حيث يمارس القاضي االستعجالي سمطتو فيوجو أمرا لممتسبب لالمتثاؿ اللتزاماتو أو يأمر 

  بتأجيؿ إمضاء العقد.

وبالنسبة لمجمس الدولة الفرنسي فإنو لـ يكتؼ بتطبيؽ االستعجاؿ في المرحمة التعاقدية 
رية والمنازعات المتعمقة بيا تتمخص وقائع فحسب، بؿ ابتكر نظرية جديدة في مجاؿ العقود اإلدا

العرض الذي تقدمت بو شركة  Pitre à Pointeالقضية في قبوؿ غرفة الصناعة والتجارة بمنطقة 
Rogoway  فرفعت شركةTropic  باعتبارىا مرشحة لمصفقة دعوى استعجالية تطالب بإلغاء قرار

رفض القاضي االستعجالي  2006مارس  02وبتاريخ   Rogowayمنح الصفقة لصالح شركة 
الحكـ أماـ مجمس الدولة والذي  Tropicاستأنفت شركة  ،الدعوى عمى أساس أف العقد قد أبـر

  يمي: بما 2007جويمية  16قضى بتاريخ 

مطالبة بوقف الصفقة ذاتيا بعد إبراميا بالتبعية، لحقيم في مخاصمة يمكن لمغير ال» 
اؼ ألنو ال وجود إلخالؿ بقواعد العالنية والمنافسة، ومف ىذا إال أنو رفض االستئن ،(1)«العقد ذاتو

المنطمؽ يمكف رفع الدعوى االستعجالية في مجاؿ العقود اإلدارية والصفقات قبؿ أو بعد إبراـ 
العقد، وىو ما يجعمنا نطالب المشرع الجزائري بتسمية الدعوى بالدعوى شبو االستعجالية في مجاؿ 

 الدعوى االستعجالية قبؿ التعاقدية. العقود اإلدارية بدال مف

 الفرع الثاني
 الفصل في الدعوى االستعجالية

بعد استيفاء المدعي شروط الدعوى يأتي دور القاضي االستعجالي لممارسة سمطاتو المخولة 
لو قانونا، وقبؿ التطرؽ إلى ىذه السمطات تجدر اإلشارة إلى قواعد االختصاص القضائي 

 ة قبؿ التعاقدية في مجاؿ الصفقات العمومية.االستعجالي في المرحم
 

                                                           

 .12فقير محمد، المرجع السابؽ، ص( 1)
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 أوال: قواعد االختصاص القضائي االستعجالي في المرحمة قبل التعاقدية:
يفصل في مادة  »يمي:  مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما 917تنص المادة 

ضح مف خالؿ ، فوا« االستعجال بالتشكيمة الجماعية المنوط بيا البحث في دعوى الموضوع
نص المادة أعاله بأف الييئة القضائية الفاصمة في دعوى االستعجاؿ، حيث يفصؿ في الدعوى 
بالتشكيمة الجماعية خالفا لما كاف عميو األمر في ظؿ قانوف اإلجراءات المدنية القديـ والذي كاف 

 .(1)يأخذ بالتشكيمة الفردية التي تفصؿ في مادة االستعجاؿ اإلداري

لمشرع الجزائري لمتشكيمة الجماعية كاف الستعادة قاضي االستعجاؿ األمر بوقؼ إف تبني ا
تنفيذ القرارات اإلدارية، بعدما استقر االجتياد القضائي عمى منح ىذا االختصاص إلى قاضي 

مف قانوف اإلجراءات المدنية القديـ، وىو  170/11الموضوع بناء عمى تفسير مجمس الدولة لممادة 
ي كوف القضاة الذيف يفصموف في الدعوى االستعجالية ىـ مف يفصؿ في دعوى أمر جد إيجاب

 .(2)الموضوع ما يحقؽ االنسجاـ بيف األحكاـ القضائية

 ثانيا: سمطات قاضي االستعجال في مجال إبرام العقود والصفقات العمومية:
والصفقات تتعدد صالحيات قاضي االستعجاؿ لدى المحكمة اإلدارية في مجاؿ إبراـ العقود 

العمومية، فمو توجيو أوامر لممتسبب باإلخالؿ ليتمثؿ اللتزاماتو كما يمكنو طمب تأجيؿ إمضاء 
العقد إلى نياية اإلجراءات ولمدة ال تتجاوز عشريف يوما، وأخيرا يمكنو الحكـ بغرامة تيديدية تسري 

 مف تاريخ انقضاء الجؿ المحدد.

 سمطة توجيو األوامر: -1
اءات المدنية واإلدارية، القاضي اإلداري مف توجيو أوامر لإلدارة )المصمحة مكف قانوف اإلجر 

المتعاقدة( في حالة اإلخالؿ بالتزامات اإلشيار والمنافسة التي تخضع ليا عممية إبراـ العقود 
والصفقات العمومية، فعندما األمر أو الحكـ أو القرار إلزاـ أحد األشخاص المعنوية العامة، أو 

ع منازعاتيا الختصاص الجيات القضائية اإلدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، تأمر ىيئة تخض
الجية القضائية اإلدارية المطموب منيا ذلؾ، في نفس الحكـ القضائي، بالتدبير المطموب مع 

                                                           

 ، المرجع السابؽ.09-08مف القانوف رقـ  946/03المادة  (1)
 .261( تياب نادية، المرجع السابؽ، ص2)
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القاضي اإلداري بنشر اإلعالف عف يأمر ، ومف أمثمتيا أف (1)تحديد أجؿ لمتنفيذ عند االقتضاء
الصحؼ اليومية، أو بإعادة نشره مستوفيا لبياناتو اإللزامية، أو يوجو لإلدارة أمرا بقبوؿ  الصفقة في

 .(2)محرـو أو مستبعد مف دخوؿ الصفقة دوف وجو حؽ

 سمطة فرض الغرامة التيديدية: -2
تعتبر الغرامة التيديدية أو التيديد المالي مف إبداع القضاء الفرنسي الذي استقر عمييا منذ 

درتو محكمة النقض الفرنسية، وقد انتقد بشدة مسمؾ القضاء في أوؿ األمر مف جانب حكـ أص
الفقو، إال أنو ثبت عمى ذلؾ، وخؼ نقد الفقو ليذا المسمؾ وقد ساير القضاء المصري القضاء 
الفرنسي في ىذا السبيؿ، حتى صدر التقنيف المدني المصري الحالي فقنف ما استقر عميو القضاء 

، حيث (3)منو، وسايرتو كثير مف التقنيات العربية ومنيا القانوف الجزائري 214و 213 في المادتيف
منو عمى أنو إذا كاف تنفيذ االلتزاـ عينا غير ممكف أو غير مالئـ إال إذا قاـ بو  174تنص المادة 

ة إذا المديف نفسو، جاز لمدائف أف يحصؿ عمى حكـ بإلزاـ المديف بيذا التنفيذ ويدفع غرامة إجباري
ذا رأى الق إلكراه المديف الممتنع عف التنفيذ اضي أف مقدار الغرامة ليس كافيا امتنع عف ذلؾ، وا 

 جاز لو أف يزيد في الغرامة كمما رأى داعيا لمزيادة.

إذف فالغرامة التيديدية مبمغ مالي يوقعو القاضي اإلداري عمى اإلدارة لحمميا عمى تنفيذ 
مالي عف كؿ فترة زمنية في تأخير تنفيذ االلتزاـ، وىو يحمميا عمى  إلتزاماتيا، وذلؾ بأداء مبمغ

  .(4)االلتزاـ بقواعد العالنية والمنافسة

ويالحظ أف المشرع الجزائري قد منح سمطة تقديرية لمقاضي االستعجالي في فرض الغرامة 
حيث نصت المادة  ة مف عدمو في حالة انقضاء األجؿ المحدد دوف تنفيذ اإلدارة لإللتزاميايالتيديد
 يمي: مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية عمى ما 980

                                                           

 ، المرجع السابؽ.09-08مف القانوف رقـ  978( المادة 1)
، المجمة «رقابة القضاء االستعجالي قبؿ التعاقدي في مجاؿ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري»زاحي سموى، ( ب2)

 .47-29، ص ص 2012بجاية،  -، جامعة عبد الرحماف ميرة01األكاديمية لمبحث القانوني، عدد 
لتزاـ، أحكاـ االلتزاـ، دار اليدى، عيف ( محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانوف المدني: النظرية العامة لال3)

 .39، ص2010مميمة، 
 .43، ص( المرجع نفسو4)
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 879يجوز لمجية القضائية اإلدارية المطموب منيا اتخاذ أمر التنفيذ وفقا لممادتين » 
، وال يشترط أف يطمب المدعي «أعاله، أن تأمر بغرامة تيديدية مع تحديد سريان مفعوليا 878و

ية، بؿ يستطيع القاضي االستعجالي أف يحكـ  ىو مف تمقاء نفسيو، وال الحكـ بالغرامة التيديد
، إذ أف الحكـ األصمي  تعارض في ىذا مع المبدأ بوجوب أف يحكـ القاضي إال بما يطمبو الخصـو

 .(1)والقاضي يممؾ مف تمقاء نفسو المجوء إلى الوسائؿ التي تكفؿ تنفيذ أحكامو

 تأجيل إمضاء العقد: -3
بح دعوى االستعجاؿ في المرحمة قبؿ التعاقدية في مجاؿ الصفقات العمومية تجنبا ألف تص

بدوف موضوع في حاؿ ما إذا سارعت اإلدارة في إمضاء العقد، مكف المشرع الجزائري القاضي 
، وىي (2)يوما 20االستعجالي مف تأجيؿ إبراـ العقد إلى غاية نياية اإلجراءات ولمدة ال تتجاوز 

، اد وحتى ال تتعطؿ المصمحة العامةإطر  لمبدأ سير المرفؽ العمومي بانتظاـ ومدة قصيرة مراعاة 
غاية  إلى العقد إمضاءسمكو المشرع الفرنسي حيف منح لمقاضي حؽ تأجيؿ  الذيالمسمؾ  ذاتوىو 

 .(3)يوما 20انتياء االجراءات في اجؿ 

قاضي االستعجالي تجدر اإلشارة في األخير إلى أنو إضافة إلى ىذه السمطات الممنوحة لم
في مجاؿ العقود والصفقات العمومية، يممؾ سمطات أخرى وفقا لمقواعد العامة، فعندما يتعمؽ األمر 
بقرار إداري موضوع طعف باإللغاء الكمي أو الجزئي يجوز لقاضي االستعجاؿ أف يأمر بوقؼ تنفيذ 

، وتتمثؿ ظروؼ (4)لؾىذا القرار أو وقؼ آثار معينة منو متى كانت ظروؼ االستعجاؿ تبرز ذ
االستعجاؿ في الضرر الجسيـ والحاؿ الذي يصيب الفوائد التجارية أو القدرة االقتصادية لممؤسسة 
المبعدة عف الصفقة، باإلضافة إلى وجود وجو خاص مف شأنو إحداث شؾ جدي حوؿ مشروعية 

 .(5)القرار

                                                           

 .44، صالسابؽ المرجع لاللتزاـ، العامة النظرية: المدني القانوف شرح في الواضح السعدي، صبري محمد( 1)
 ، المرجع السابؽ.09-08مف القانوف رقـ  964/06المادة  (2)

. Fr.www.legifrancece administrative, in Art L551 de code de justi (3)  

 .السابؽ ، المرجع09-08مف القانوف رقـ  919( المادة 4)
 .266-265 ( غني أمينة، المرجع السابؽ، ص5)

http://www.legifrance/


 الببة الثبني                                              تدخل الهيئبت القضبئية في حمبية المنبفسة
 

270 
 

المنتيكة مف األشخاص يمكف كذلؾ لقاضي االستعجاؿ أف يتدخؿ لحماية الحريات األساسية 
المعنوية العامة أو الييئات التي تخضع في مقاضاتيا الختصاص الجيات القضائية اإلدارية أثناء 

، (1)ممارسة سمطاتيا متى كانت ىذه االنتياكات تشكؿ مساسا خطيرا وغير مشروع بتمؾ الحريات
مف الدستور  43مادة ويتعمؽ األمر أساسا في حرية االستثمار والتجارة المنصوص عميو في ال

 الجزائري.

وأخيرا يمكف لقاضي االستعجاؿ أف يأمر بكؿ التدابير الضرورية األخرى، دوف عرقمة تنفيذ 
، حيث يمكف لكؿ (2)أي قرار إداري بموجب أمر عمى عريضة ولو في غياب القرار اإلداري المسبؽ

 .(3)اصة باإلجراءاتذي مصمحة أف يطمب مف القاضي االستعجالي الحصوؿ عمى الوثائؽ الخ

 المطمب الثاني
 القاضي االستعجالي  تدخل حاالت
 ة.ــــــــات العموميـــــــالصفق ود وـــــــــــــفي مجال العق

تقـو عممية إبراـ الصفقات العمومية عمى ثالث مبادئ أساسية وجب احتراميا مف طرؼ 
اة بيف المتنافسيف وشفافية اإلجراءات، المصمحة المتعاقدة وىي حرية الدخوؿ إلى المنافسة والمساو 

مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية نجد بأف مجاؿ تدخؿ  946وبالعودة إلى أحكاـ المادة 
ات القاضي االستعجالي في مجاؿ العقود والصفقات العمومية يتحدد في حالة اإلخالؿ بالتزام

صوص عمييا في القانوف الفرنسي، السيما ، وىي ذات المجاالت المناإلشيار أو اإلخالؿ بالمنافسة
(4)مف تقنيف القضاء اإلداري  L551أحكاـ المادة 

code de justice administratif . 

 

 
                                                           

 ، المرجع السابؽ.09-08مف القانوف رقـ  920( المادة 1)
 .، المرجع نفسو921( المادة 2)
 .266( غني أمينة، المرجع السابؽ، ص 3)

(4) LAJOYE Christophe, droit des marchés publics, 3
éme

édition, GUALINO, Paris, 2008, 

p190. 
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 الفرع األول
 ةـــــــــالل بالمنافســــــــاإلخ

تعتبر المنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية مف المبادئ اليامة التي حرص المشرع 
ا، فال يوجد مانع مف إشراؾ أي متنافس متى توافرت فيو الشروط القانونية، الجزائري عمى تكريسي

حيث تمتـز المصمحة المتعاقدة باحتراـ مبدأ الحياد إزاء المتنافسيف دوف تفضيؿ أحد عف اآلخريف، 
كما أنيا ليست حرة في تقرير الفئات التي تدعوىا والتي تستبعدىا وليست حرة كذلؾ حتى في 

المنافسة مبدأ ميما يشمؿ كؿ المجاالت االقتصادية مبدأ صفقة العمومية، ويعتبر طريقة إبراـ ال
 مف الدستور الجزائري. 43تماشيا مع مبدأ حرية االستثمار والتجارة المنصوص عميو في المادة 

 أوال: االلتزامات المكرسة لمبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية:
لصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العمومي، يتضح بأف المشرع بالعودة إلى أحكاـ قانوف ا

لى  الجزائري قد أولى اىتماما كبيرا بمبدأ حرية المنافسة، بدءا مف اإلعالف عف الصفقة العمومية وا 
غاية المنح النيائي، ولـ يكتؼ المشرع بيذا بؿ أكد عمى ىذا المبدأ في قانوف الوقاية مف الفساد 

مف خالؿ إلزاـ  01-06مف القانوف رقـ  10و 09ا تضمنتو أحكاـ المادتيف ومكافحتو السيما م
المصمحة المتعاقدة عمى تأسيس إجراءاتيا في مجاؿ الصفقات العمومية عمى قواعد الشفافية 
والمنافسة الشريفة وعمى معايير موضوعية، وفيما يمي نوضح االلتزامات التي تدعـ مبدأ حرية 

 تدخؿ القاضي االستعجالي.المنافسة وفقدانيا يعني 

 احترام اإلدارة لمبدأ المنافسة عند إعداد دفاتر الشروط: -1
تمثؿ دفاتر الشروط الجانب الشكمي الميـ في الصفقات العمومية، وتحرص اإلدارة عمى  

لؾ مف خالؿ إخضاعيا لدراسة ذه األخيرة مجموعة مف األحكاـ التي تكرس المنافسة و ذتضميف ى
ومف بيف األحكاـ اإللزامية التي نص عمييا  ومية وتقديميا تأشيرة بالموافقةلجاف الصفقات العم

معايير و قانوف الصفقات العمومية في دفاتر الشروط إمكانية المجوء إلى التحصيص مف عدمو، 
 .(1)اختيار المتعاقد

                                                           

أكرور ميرياـ، "التزاـ المصمحة المتعاقدة باعماؿ المنافسة في الصفقات العمومية"، أعماؿ اليـو الدراسي المنظـ مف  (1)
 .08ص، 2015ديسمبر  16زائر، نافسة، الجطرؼ مجمس الم
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 اختيار اإلدارة لإلجراء المناسب لمتعاقد: -2
ظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ والمتعمؽ بتن 247-15نص المرسـو الرئاسي رقـ 

عمى أف  الصفقات العمومية تبـر وفؽ إلجراء طمب العروض الذي  39العمومي في مادتو رقـ 
يشكؿ القاعدة العامة، أو وفؽ إجراء التراضي، وطمب العروض ىو إجراء يستيدؼ الحصوؿ عمى 

د الذي يقدـ أحسف عرض عدة متعيديف متنافسيف مع تخصيص الصفقة دوف مفاوضات، لممتعي
، أما (1)مف حيث المزايا االقتصادية استنادا إلى معايير اختيار موضوعية، تعد قبؿ إطالؽ اإلجراء

ة ػػػػػػػة إلى المنافسػػػػد دوف الدعوة الشكميػػػػػد واحػػػػػػػػؿ متعاقػػػالتراضي فيو إجراء تخصيص صفقة بمتعام
  .(3)، أو شكؿ التراضي بعد االستشارة(2)لبسيطالتراضي شكؿ التراضي ا ويمكف أف يكتسي

عد إخالال بمبدأ حرية المنافسة ويستدعي تدخؿ القاضي االستعجالي، إذا يوعمى ىذا األساس 
استخدمت المصمحة المتعاقدة ىذه التقنيات عمى نحو يخؿ بمبدأ المنافسة الحرة كأف تبـر صفقة 

 كمية لممنافسة.عمومية مع متعامؿ متعاقد وحيد دوف الدعوة الش

 إلزام المصمحة المتعاقدة باحترام مبدأ المنافسة في مرحمة إيداع العروض: -2
عرؼ العرض عمى أنو العطاء الذي يتقدـ بو األشخاص في الصفقة والتي يتبيف مف خالليا ي

الوصؼ  الفني لما يستطيع المتقدـ القياـ بو وفقا لممواصفات المطروحة في ممؼ الصفقة، وكذلؾ 
 .(4)ديد السعر الذي يقترحو والذي يرتضي عمى أساسو إبراـ العقد فيما لو رست عميو الصفقةتح

وقد منح المشرع الجزائري لممصمحة المتعاقدة حؽ تحديد أجؿ تحضير العروض باالستناد 
إلى عناصر معينة مثؿ تعقيد الصفقة المعتـز طرحيا والمدة التقديرية الالزمة لتحضير العروض 

يصاليا ، وأمر ينظر إليو مف وجييف، فإذا قمنا أنو أمر إيجابي وكؿ نظرا الختالؼ اإلدارات (5)وا 
والييئات فاألجؿ الذي يصمح لموالية أو البمدية ال يصمح لمركز بحث أو مؤسسة عمومية ذات 
طابع عممي وتكنولوجي، فإف ترؾ المجاؿ لممصمحة المتعاقدة حؽ تحديد أجؿ وضع العروض قد 

                                                           

 ، المرجع السابؽ.247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  40المادة  (1)
 . 247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  49انظر إلى حاالت التراضي البسيط المحددة في المادة ( 2)
 .247-15الرئاسي رقـ  مف المرسـو 51انظر إلى حاالت التراضي بعد االستشارة المحددة في المادة  (3)
 .57، ص1998، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف، 2محمود خمؼ الجبوري، العقود اإلدارية، ط (4)
 ، المرجع السابؽ.247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  66/01المادة  (5)
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دأ المنافسة، حيث مف الممكف أف تعمد بو سمبيات قد تؤدي إلى اإلخالؿ بمتيحمؿ في طيا
المصمحة المتعاقدة إلى وضع أجؿ قصير ما يفوت عمى المتعامميف المتعاقديف فرصة المشاركة، 
وىذا مف أجؿ منح الصفقة لمتعامؿ معيف، ونظرا لخطورة ىذه المسألة فقد أجاز المشرع الجزائري 

، غير أنو (1)ؽ تمديد األجؿ المحدد لتحضير العروض، إذا اقتضت الظروؼ ذلؾلإلدارة المعنية ح
كاف مف األفضؿ وتفاديا ألي خروقات قد تحدث أف يحدد النص أجال أدنى ينبغي مراعاتو كأف 

يوما تبدأ في اليـو الموالي مف تاريخ نشر أوؿ إعالف لممناقصة حتى ال تبادر  20يذكر مثال 
ر قد يحـر الكثير مف المعنييف مف إيداع عروضيـ خاصة إذا كانت اإلدارة لوضع أجؿ قصي

  .(2)الوثائؽ المطموبة كثيرة وتتطمب وقتا طويال لتحضيرىا

 وتقييم العروض:  ضرورة احترام قواعد المنافسة في مرحمة فتح األظرفة -3
فتح أسند قانوف الصفقات العمومية ميمة فتح األظرفة وفحص العروض أو العطاءات لجنة 

األظرفة وتقييـ العروض، وتتشكؿ ىذه المجنة مف موظفيف مؤىميف تابعيف لممصمحة المتعاقدة 
في حصة فتح األظرفة  مجنةال، وقد نص نفس القانوف عمى أف اجتماعات (3)يختاروف لكفاءتيـ

صح ميما يكف عدد أعضائيا الحاضريف، ويجب أف تسير المصمحة المتعاقدة عمى أف يسمح ت
عضاء أل ال أف عدـ تحديد الحد األدنى، إ(4)اء الحاضريف بضماف شفافية اإلجراءعدد األعض

 يسمح بتحقيؽ مبدأ المنافسة. وة، فكمما كاف العدد كبيرا فإنالمجنة مف شأنو المساس بمبدأ المنافس

مف قانوف الصفقات العمومية أي تفاوض مع المتعيديف في إجراء  80كما منعت المادة 
ثبت عدـ التزاـ اإلدارة بيذا اإلجراء يكوف ذلؾ عمى ىذا الشأف فقد اعتبرت  طمب العروض، فإف
 le cabinet oth- estو  Sivomat، أف صفقة الدراسات بيف Chàlon-Sur marneالمحكمة اإلدارية 

 .(5)باطمة ألنيا جاءت بعد تفاوض غير قانوني أثناء فترة تقييـ العروض 1993أكتوبر  06بتاريخ 
 .(5)العروض

                                                           

 .، المرجع السابؽ247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  66/02المادة ( 1)
 .158ر، شرح تنظيـ الصفقات العمومية، المرجع السابؽ، صبوضياؼ عما (2)
 ، المرجع السابؽ.247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  160المادة  (3)
 .نفسو ، المرجع162( المادة 4)
 38( بزاحي سموى، المرجع السابؽ، ص5)
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ف المصمحة المتعاقدة لمسماح بمقارنة العروض أف تطمب مف المتعيديف كتابيا نو يمكأغير 
توضيح وتفصيؿ فحوى عروضيـ، ولكف ال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ أف يسمح جواب المتعيد 

يمكف المصمحة المتعاقدة بعد منح الصفقة وبعد موافقة ضو أو التأثير في المنافسة، كما بتعديؿ عر 
بأي حاؿ مف األحواؿ قة وتحسف عرضو، غير أنو ال يمكف مية أف تضبط الصفحائز الصفقة العمو 

 .(1)أف تعيد ىذه العممية النظر في شروط المنافسة

وتختتـ مرحمة تقييـ العروض باختيار المتعاقد الذي قدـ العرض األقؿ ثمنا مف بيف العروض 
األقؿ ثمنا مف بيف العروض المالية لممرشحيف المختاريف، عندما يسمح موضوع الصفقة بذلؾ أو 

المؤىمة تقنيا، إذا تعمؽ األمر بالخدمات العادية أو الذي تحصؿ عمى أعمى نقطة استنادا إلى 
 .(2)ترجيح عدة معايير مف بينيا معيار السعر

تجدر اإلشارة إلى أف المشرع قد ألـز لجنة فتح األظرفة وتقييـ العروض عف طريؽ المصمحة 
توضيحات التي تراىا مالئمة، إذا كاف العرض المالي اإلجمالي لممتعامؿ أف تطمب التبريرات وال

االقتصادي المختار مؤقتا، أو كاف سعر واحد أو أكثر مف عرضو المالي يبدو منخفضا بشكؿ 
تحقؽ مف التبريرات المقدمة أف تقترح عمى المصمحة المتعاقدة ، ويمكف لمجنة بعد ال(3)غير عادي

جواب المتعيد غير مبرر مف الناحية االقتصادية، وترفض المصمحة  رفض العرض إذا أقرت أف
المتعاقدة ىذا العرض بمقرر معمؿ، وىو إجراء في غاية األىمية كوف ىذا العرض قد يكوف نتاج 

 اتفاؽ محظور ما قد يؤثر مبدأ حرية المنافسة.

 ثانيا: االستثناءات الواردة عمى مبدأ حرية المنافسة:
جزائري قد كفؿ لجميع المترشحيف لمصفقة العمومية مف المشاركة وتقديـ إذا كاف المشرع ال

نا عروضيـ تحقيقا لمبدأ المنافسة، فإف ذلؾ ال يمنع المصمحة المتعاقدة مف تجاوز ىذا المبدأ أحيا
 .دوف أف يعتبر إخالؿ بالمنافسة ويكوف ذلؾ إما تطبيقا لنص قانوني أو ألسباب وقائية

                                                           

 ، المرجع السابؽ.247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  03و 80/02المادة  (1)
 .نفسو  ، المرجع72( المادة 2)
 نفسو.  ، المرجع72/02المادة  (3)
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 ية:المنع ألسباب قانون -1
وىو المنع الذي يكوف سنده نص قانوني نتيجة ارتكاب الشخص الطبيعي أو المعنوي في 
تعاقدات سابقة مع اإلدارة أخطاء كاإلخالؿ بالتزاماتو التعاقدية أو استخداـ الغش والرشوة في 

 247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  75، ولقد نصت المادة (1)تعامالتو معيا مع توافر سوء القصد
 :صات سواء كاف بشكؿ مؤقت أو نيائيى إقصاء المتعامميف االقتصادييف مف المناقعم
الذيف رفضوا استكماؿ عروضيـ أو تنازلوا عف تنفيذ صفقة عمومية قبؿ نفاذ آجاؿ صالحية  -

. 74و 71العروض حسب الشروط المنصوص عمييا في المادتيف   مف نفس المرسـو
 فية أو التوقؼ عف النشاط أو التسوية القضائية أو الصمح.الذيف ىـ في حالة اإلفالس أو التص -
الذيف ىـ محؿ إجراء عممية اإلفالس أو التصفية أو التوقؼ عف النشاط أو التسوية القضائية أو  -

 الصمح.
الذيف كانوا محؿ حكـ قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيو بسبب مخالفة تمس بنزاىتيـ  -

 المينية.
 وف واجباتيـ الجبائية وشبو الجبائية.الذيف ال يستوف  -
 الذيف ال يستوفو اإليداع القانوني لحسابات شركاتيـ. -
 الذيف قاموا بتصريح كاذب. -
المسجموف في قائمة المؤسسات المخمة بالتزاماتيا بعدما كانوا محؿ مقرات الفسخ تحت  -

 مسؤوليتيـ مف أصحاب المشاريع.
القتصادييف الممنوعيف مف المشاركة في الصفقات العمومية المسجموف في قائمة المتعامميف ا -

. 89المنصوص عمييا في المادة   مف نفس المرسـو
المسجموف في البطاقة الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة لمتشريع والتنظيـ في  -

 مجاؿ الجباية والجمارؾ والتجارة.
 رة لتشريع العمؿ والضماف االجتماعي.الذيف كانوا محؿ إدانة بسبب مخالفة خطي -
. 84الذيف أخمو بالتزاماتيـ المحددة في المادة  -  مف نفس المرسـو

                                                           

 .177عبد العزيز عبد المنعـ خميفة، المرجع السابؽ، ص( 1)
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ذا كاف المشرع الجزائري قد حـر ىؤالء المتعامميف االقتصادييف مف المشاركة في الصفقة  وا 
بالمقابؿ قد حـر العمومية نتيجة قياميـ بعمؿ غير مشروع أو إخالليـ اللتزاماتيـ التعاقدية، فإنو 

نما عدـ توافر بعض الشروط الخاصة  بعض مف المتعامميف ليس لقياميـ بعمؿ غير مشروع، وا 
بالمناقصة والتي تفرضيا المصمحة المتعاقدة، خاصة ما تعمؽ منيا بالقدرة المالية والفنية، 

ي تعمؿ والتخصص في مجاؿ معيف وىو ما يفسر إلزاـ المشرع لممؤسسات وتجمعات المؤسسات الت
في إطار إنجاز الصفقات العمومية والموارد المائية واألشغاؿ الغابية وأشغاؿ المنشآت الكامنة 
لممواصالت السمكية والالسمكية، أف تكوف ليا شيادة التأىيؿ والتصنيؼ المينييف إلبراـ الصفقات 

مف  04وجاءت المادة ، (1)ميةلدولة والواليات والبمديات واإلدارات والمؤسسات والييئات العمو مع ا
، لتعرؼ شيادة التخصص عمى أنيا وثيقة تنظيمية يجب تقديميا 139-14المرسـو التنفيذي رقـ 

تدعيما لكؿ عرض يتعمؽ بأشغاؿ البناء أو األشغاؿ العمومية أو الموارد المائية أو األشغاؿ الغابية 
 .(2)وأشغاؿ المنشآت الكامنة لممواصالت السمكية والالسمكية

مف نفس المرسـو عمى أف التصنيؼ يكوف أساس عدة معايير كالعدد  08المادة  وبينت
اإلجمالي لمعماؿ وعدد الممتينيف المتخرجيف مف مؤسسات التكويف والتعميـ المينييف ورأس الماؿ 

 . (3)ورقـ األعماؿ لمسنوات الثالث األخيرة...الخ

ينا كحد أدنى لكي يسمح وعمى ىذا األساس فقد تفرض المصمحة المتعاقدة تصنيفا مع
لممؤسسة بالمشاركة في الصفقة العمومية، وعمى سبيؿ المثاؿ أعمف مركز البحث العممي والتقني 
قامة وحدة  في التحاليؿ الفيزيائية والكيميائية عف مناقصة وطنية ودولية محدودة تتمثؿ في أشغاؿ وا 

زيائية والكيميائية، واشترط المشاركة تخزيف مواد كيميائية وبيولوجية وتييئة مخابر لمتحاليؿ الفي
( أو أكثر في ميداف البناء أو المعادلة 3لممؤسسات الحاصمة عمى شيادة التأىيؿ الصنؼ ثالثة )

                                                           

، يوجب المؤسسات ومجموعات 2014أفريؿ  20، مؤرخ في 139-14مف المرسـو الرئاسي رقـ  01المادة ( 1)
مومية لبعض قطاعات النشاطات أف تكوف المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمؿ في إطار إنجاز الصفقات الع

 .2014ماي  07، مؤرخ في 26ليا شيادة التأىيؿ والتصنيؼ المينييف، ج ر عدد
 ، المرجع نفسو.04المادة  (2)
 ، المرجع نفسو.08( المادة 3)
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، وىذا مف (1)ليا بالنسبة لممؤسسات األجنبية والتي قامت بإنجاز مشروع واحد مماثؿ عمى األقؿ
 يشيد ليـ بالكفاءة في اآلداء.شأنو حصر التنافس بيف أىؿ الخبرة واالختصاص ممف 

 المنع ألسباب وقائية: -2
وىو الحرماف الذي يصدر بقرار إداري يمنع شخصا طبيعيا أو معنويا مف دخوؿ المناقصة 
التي تعمف عنيا اإلدارة، ويستند ىذا الحرماف إلى ما تممكو اإلدارة مف سمطة تقديرية في ىذا الشأف 

ذا الحظر ىو الوقاية أو درء شبية المجاممة التي قد تؤدي إلى وىدؼ ى، (2)تحقيقا لممصمحة العامة
، فيحظر مثال عمى العامميف بالجيات التي يسري (3)إىدار الماؿ العاـ واإلخالؿ بالمصمحة العامة

عمييا قانوف الصفقات العمومية الدخوؿ بالذات أو بالوساطة في المناقصات التي تعقدىا الجيات 
 التي يعمموف فييا.

ذا ، 247-15كاف المشرع الجزائري لـ يتطرؽ إلى ىذا الحظر في المرسـو الرئاسي رقـ  وا 
مف قانوف المناقصات والمزايدات رقـ  39فإف نظيره المصري قد تطرؽ إلى ىذا الحظر في المادة 

، حيث نصت عمى أنو يحظر عمى العامميف بالجيات التي تسري عمييا أحكاـ 1998لسنة  89
ـ بالذات أو بالوساطة بعطاءات أو عروض لتمؾ الجيات كما ال يجوز شراء ىذا القانوف التقد

 .أشياء منيـ أو تكميفيـ بأعماؿ

 تعطيل مبدأ المساواة: -3
مبدأ المساواة بيف جميع  بإعماؿال يكفي أف تكفؿ حرية المنافسة، بؿ عمييا أف تقـو 
لمنافسة، بحيث تصبح المناقصة المترشحيف دوف تمييز، ومبدأ المساواة مبدأ مكمؿ لمبدأ حرية ا

فعمى المصمحة المتعاقدة أف تضع المترشحيف دوف تطبيقو إجراء ال يحقؽ اليدؼ المبتغى منو، 
 ،(4)تساوي وفي نفس الوقتالمف خالؿ تمكينيـ مف المعمومات المتعمقة بالصفقة ب عمى قدـ المساواة

األجنبي، وجد المشرع الجزائري نفسو إال أنو وأماـ ىشاشة القطاع الوطني الخاص مقارنة بنظيره 
                                                           

 .20، صCRAPC/ 2014( جريدة النيار، إعالف عف مناقصة وطنية ودولية محدودة رقـ 1)
 .173لمنعـ خميفة، المرجع السابؽ، صعبد العزيز عبد ا (2)
 .155، صنفسو( المرجع 3)

 (4) LADJEL Omar, « la réglementation en matière de collusion dans les marchés publics », 

actes de la journée d’étude organisée par le conseil de la concurrence, BOC n
o
09, 2015, pp 

13-15. 
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ف كاف ىذا يتعارض مع مبدأي حرية التنافس والمساواة  مجبرا عمى حماية الطرؼ الوطني حتى وا 
بيف المترشحيف،، مف خالؿ األفضمية الوطنية وتعطيؿ مبدأ حرية الوصوؿ إلى الطمبات العمومية 

 صفقات المحجوزة.لأو ما يسمى با

 األفضمية الوطنية: -أ
ـ يخرج المشرع الجزائري عما ذىبت إليو العديد مف البمداف، بؿ حتى االتفاقيات الدولية في ل

منح ىامش أفضمية لممؤسسات الوطنية، عند مشاركتيا في صفقات وطنية و/أو دولية، غذ ال 
، 247-15مف المرسـو الرئاسي  83،  وقد نصت المادة (1)مجاؿ لتطبيقو في الصفقات الوطنية

%( لممنتجات ذات المنشأ الجزائري 25امش أفضمية بنسبة خمسة وعشريف في المائة )عمى منح ى
و/أو لممؤسسات الخاضعة لمقانوف الجزائري التي يجوز أغمبية رأسماليا جزائريوف مقيموف، فيما 
يخص جميع أنواع الصفقات المذكورة في قانوف الصفقات العمومية وتفويضات المرفؽ العمومي، 

في منح ىامش األفضمية لممؤسسات الوطنية ىو ترقية اإلنتاج الوطني واألداة ولعؿ الحكمة 
 250-02% في ظؿ المرسـو الرئاسي 10الوطنية لإلنتاج مع المالحظ أف نسبة األفضمية كانت 

%، 25إلى  236-10والمتعمؽ بالصفقات العمومية ليتـ رفع ىذه النسبة في ظؿ المرسـو الرئاسي 
، والتي بدت فيو سياسة الحكومة 2009قانوف المالية التكميمي لسنة ويعود ذلؾ إلى صدور 

واضحة في تكريس أداة المنتوج المحمي وتطبيقا لمتعميمات الرئاسية المتعمقة بمكافحة الفساد، مف 
جية ومف جية أخرى ضغط رؤساء المؤسسات الوطنية الخاصة مف أجؿ الحصوؿ عمى حصة 

يا في صيغة دعوة لممنافسة وطنية، متى كاف اإلنتاج الوطني المصمحة المتعاقدة في طرح مشاريع
 .(2)أو أداة اإلنتاج الوطني قادريف عمى االستجابة لمحاجات الواجب تمبيتيا

 حالة الصفقات المحجوزة: -ب
مف أجؿ ترقية األداة الوطنية واإلنتاج الوطني منح المشرع الجزائري لممؤسسات الخاصة 

المؤسسات األجنبية مف خالؿ حرماف ىذه األخيرة مف تقديـ تعيداتيا الوطنية أفضمية عمى حساب 

                                                           

لح، ''امتداد قانوف المنافسة إلى الصفقات العمومية''، الممتقى الوطني حوؿ دور الصفقات العمومية في حماية ( زماؿ صا1)
 .12-1، ص ص2013ماي  20الماؿ العاـ، جامعة المدية، يـو 

 .09، صنفسوالمرجع  (2)
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مف المرسـو  86، فنصت المادة (1)في صفقات عمومية عدت مف قبيؿ الصفقات المحجوزة
، عمى تخصيص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية لمحرفييف، كما ىـ 247-15الرئاسي رقـ 
عدا في حالة االستحالة المبررة قانونا مف المصمحة ما، ماتشريع والتنظيـ المعموؿ بيمعرفيف في ال

باإلضافة إلى ذلؾ وعندما يمكف تمبية بعض ، (2)المتعاقدة باستثناء الخدمات المسيرة بقواعد خاصة
حاجات المصالح المتعاقدة مف قبؿ المؤسسات المصغرة، كما ىي معرفة في التشريع والتنظيـ 

صالح المتعاقدة إال في الحاالت االستثنائية المبررة قانونا كما المعموؿ بيما، فإنو يجب عمى الم
ينبغي تخصيص ىذه الخدمات ليا حصريا مع مراعاة أحكاـ قانوف الصفقات العمومية وتفويضات 

 .(3)المرفؽ العمومي

ما يالحظ عمى مصطمح الصفقات المحجوزة أنو ال يعد حكرا عمى المرسـو الرئاسي رقـ 
 .(4)االستعماري ي مختمؼ النصوص السابقة كونو موروث عف النظاـ، بؿ نممسو ف15-247

 الفرع الثاني
 كذريعة لتدخل القاضي االستعجالي اإلخالل بالتزامات اإلشيار

إذا كانت المناقصة إجراء يستيدؼ الحصوؿ عمى عدة عروض مف متعيد متنافسيف فإف 
فسيف، وكذلؾ الجميور عف رغبتيا في وجود التنافس يقتضي إعالـ المصمحة المتعاقدة جميع المتنا

التعاقد وفتح المجاؿ أماميـ لتقديـ عروضيـ وتمكينيـ مف المعمومات المتعمقة بالصفقة 
مية نجد المشرع قد ألـز المصمحة المتعاقدة، ع إلى أحكاـ قانوف الصفقات العمو وبالرجو ، (5)العمومية

ف المبادئ وىي حرية الوصوؿ وىي بصدد إبراـ صفقة عمومية عمى ضرورة احتراـ جممة م
ف مبدأ حرية الوصوؿ  (6)لمطمبات العمومية والمساواة في معاممة المرشحيف وشفافية اإلجراءات وا 

 لمطمبات العمومية ال يتأثر إال مف خالؿ إعالـ المتنافسيف بالصفقة.

                                                           

 ، المرجع السابؽ.247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  85/01المادة  (1)
 .09مرجع السابؽ، صزماؿ صالح، ال (2)
 ، المرجع السابؽ.247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  85/01المادة ( 3)
 .10زماؿ صالح، المرجع السابؽ، ص (4)
 .152بوضياؼ عمار، شرح تنظيـ الصفقات العمومية، المرجع السابؽ، ص (5)
 ، المرجع السابؽ.247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  05المادة  (6)
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عمى أف المجوء إلى اإلشيار الصحفي يكوف  247-15مف المرسـو الرئاسي  61وقد نصت 
اميا سواء تعمؽ األمر بطمب العروض المفتوح أو طمب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا إلز 

 أو طمب العروض المحدود، أو المسابقة أو االلتزاـ بعد االستشارة عند االقتضاء.

أف المشرع الجزائري قد وسع مف نطاؽ مبدأ اإلشيار، ليشمؿ  61ما يالحظ عمى المادة 
ة في اكتفى بضرورة المجوء إلى اإلشيار الصحفي في حالة المجوء إلى التراضي بعد االستشار 

، وىو أمر إيجابي نظرا لما تنطوي (1)236-10المناقصة فقط في ظؿ أحكاـ المرسـو الرئاسي 
عميو التراضي بعد االستشارة مف تنافس بيف المتعامميف الذيف تمت استشارتيـ، بؿ ذىب المشرع 

حيف ألـز المصمحة المتعاقدة بضرورة نشر اإلعالف عف االستشارة الجزائري إلى أبعد مف ذلؾ 
حسب األشكاؿ المنصوص عمييا في قانوف الصفقات العمومية، وىذا في حالة ما إذا قررت 

 استشارة مؤسسات لـ تشارؾ في طمب العروض.

جوىري في الصفقة العمومية فقد فصؿ المشرع الجزائري في إجراء كألىمية اإلعالف  ونظرا
القواعد المتعمقة بو، إذ اشترط أف يحرر اإلعالف بالمغة العربية وبمغة أجنبية واحدة عمى األقؿ، كما 
ينشر إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامؿ العمومية )ف.ر.ص.ـ.ع(، وعمى األقؿ في 

 .   (2)جريدتيف يوميتيف وطنيتيف موزعتيف زعمى المستوى الوطني

ات والمؤسسات العمومية الموضوعة يالف مناقصات الواليات والبمدغير استثناء يمكف إع
تحت وصايتيا والتي تتضمف صفقات أشغاؿ أو لواـز يساوي مبمغيا مائة مميوف دينار 

دج( أو يقؿ، أو صفقات الدراسات والخدمة التي يساوي مبمغيا خمسوف مميوف  100.000.000)
 ار محمي حسب الكيفيات اآلتية:دج( أو يقؿ، أف تكوف إشي 50.000.000دينار )

 نشر إعالف طمب العروض في يوميتيف محميتيف أو جيويتيف. -
إلصاؽ إعالف طمب العروض بالمقرات المعنية لموالية، وكافة بمديات الوالية وغرؼ التجارة  -

 . (3)يةالمتقنية المعنية في الوالمديرية موالية، والوالصناعة، والصناعة التقميدية والحرؼ والفالحة ل
                                                           

 ، المرجع السابؽ.247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ ، 52/02المادة  (1)
 .نفسوالمرجع  ،65المادة  (2)
 نفسو.  ، المرجع65/02المادة ( 3)
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ما لوحظ عمى التنظيمات السابقة لمصفقات العمومية أف المشرع لـ يشر بتاتا لمنشر 
، غير أنو تدارؾ ىذا النقص في ظؿ أحكاـ المرسـو الرئاسي (1)اإللكتروني رغـ أىميتو العممية

 »يمي:  منو عمى ما 203، حيث تنص المادة 247-15، والمرسـو الرئاسي رقـ 10-236
إلكترونية لمصفقات العمومية تسير من طرف الوزارة المكمفة بالمالية والوزارة تؤسس بوابة 

المكمفة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، كل فيما يخصو، ويحدد ىذا المجال قرار مشترك بين 
 .«التصال صالحيات كل دائرة وزرايةالوزير المكمف بتكنولوجيات اإلعالم وا

تضع المصالح المتعاقد وثائق الدعوة إلى المنافسة :» يمي عمى ما 204كما نصت المادة  
تحت تصرف المتعيدين أو المرشحين لمصفقات العمومية بالطريقة اإللكترونية حسب جدول 

 «.زمني يحدد بموجب قرار من الوزير المكمف بالمالية

إف وجود تنظيـ محكـ لمنشر اإللكتروني في مجاؿ الصفقات العمومية، إنما يجب عمى 
رة المشرع الجزائري لمتطور العممي والتكنولوجي، حيث تعتبر ىذه الطريقة األكثر استخداما في مساي

، إال أف اإلشكاؿ حسب األستاذ بوضياؼ عمار يتعمؽ بالرد اإللكتروني مف جانب (2)الوقت الراىف
مع المتعيد وما قد يثيره مف مخاطر حوؿ تسرب المعمومة وتعرضيا لمقرصنة اإللكترونية، خاصة 

  .(3)التطور الرىيب في ىذا المجاؿ
مف قانوف الصفقات العمومية عمى أف إعالف  62وعف بيانات اإلعالف فقد نصت المادة 

 طمب العروض يحتوي عمى البيانات اإللزامية اآلتية:
 تسمية المصمحة المتعاقدة وعنوانيا ورقـ تعريفيا الجبائي. -
 كيفية طمب العروض. -
 موضوع العممية. -
قائمة موجزة بالمستندات المطموبة مع إحالة القائمة المفصمة إلى أحكاـ دفع الشروط ذات  -

 الصمة.
                                                           

تياب نادية، ''تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجاؿ الصفقات العمومية''، أعماؿ الممتقى الوطني حوؿ دور قانوف ( 1)
 .12-1، ص 2013ماي  20امعة المدية، يـو الصفقات العمومية في حماية الماؿ العاـ، ج

 .06، صنفسوالمرجع  (2)
 .154( بوضياؼ عمار، شرح تنظيـ الصفقات العمومية، المرجع السابؽ، ص3)



 الببة الثبني                                              تدخل الهيئبت القضبئية في حمبية المنبفسة
 

282 
 

 مدة تحضير العروض ومكاف إيداع األمر. -
 مدة صالحية العروض. -
إلزامية العروض في ظرؼ مغمؽ بإحكاـ، تكتب عميو عبارة ''ال تفتح إال مف طرؼ لجنة فتح  -

 ومراجع طمب العروض.األظرفة وتقييـ العروض''، 
 ثمف الوثائؽ عند االقتضاء. -

ذا بادرت المصمحة المتعاقدة بنشر اإلعالف بالكيفيات المذكورة آنفا وجب عمييا أف تضع  وا 
مف قانوف  64تحت تصرؼ المؤسسات دفتر الشروط والوثائؽ المنصوص عمييا في المادة 

 .(1)المترشح الذي يطمبياالصفقات العمومية، كما يمكف أف ترسؿ ىذه الوثائؽ إلى 

ىذه جممة اإلجراءات الواجب مراعاتيا مف طرؼ المصمحة المتعاقدة تحقيؽ لمبدأ اإلعالف 
وضمانو لشفافية ونزاىة اإلجراءات المتعمقة بالصفقة العمومية وأف أي انتياؾ ليذه اإلجراءات 

نوف اإلجراءات مف قا 947و 964يستدعى تدخؿ القاضي االستعجالي وفقا ألحكاـ المادتيف 
المدنية واإلدارية، فيعد مف قبيؿ انتياؾ قواعد اإلعالف عف قياـ المصمحة المتعاقدة باإلعالف مطمقا 

اإلعالف كالبيانات  فيدة وطنية واحدة كما أف عدـ تضميأو قياميا بإعالف معيب كالنشر في جر 
تبر القضاء اإلداري كؿ خرؽ ، كما اع(2)المذكورة سابقا يعتبر مف عيوب مبدأ العالنية والمنافسة

 .(3)لمقواعد المتعمقة بمدد استالـ العروض مخالفا لقواعد العالنية

                                                           

 ، المرجع السابؽ.247-15مف المرسـو الرئاسي رقـ  63( المادة 1)
 37( بزاحي سموى، المرجع السابؽ، ص2)
 .37( المرجع نفسو، ص3)
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المشرع الجزائري وبتبنيو القتصاد السوق وتفعيل مبدأ حرية المنافسة يكون قد ألزم بدلك  إن
ف ضد أي انعكاسات سمبية تنجم عن حرية المنافسة، مى السير عمى ىدا االنفتاح والوقو الدولة ع

فالمنافسة المطمقة تقتل المنافسة من خالل ىيمنة المؤسسات الكبرى عمى القطاعات االقتصادية 
زالة  عمى السوق وبالتالي كان لزاما عمى الدولة االستحواذالمؤسسات المؤسسات الصغيرة ومن ثم  وا 

بني جممة من اآلليات من أجل الحفاظ عمى المنافسة التصدي لمثل ىده السموكات عن طريق ت
 والداخمية لمدولة وترقية االستثمارات. الخارجيةكونيا الطريق الوحيد لترقية التجارة 

في البداية كان المشرع الجزائري يتصدى لمممارسات المقيدة لممنافسة عن طريق الييئات 
نافسة عمى مستوى وزارة التجارة أو المديريات الجيوية التقميدية التابعة لوزارة التجارة سواء مديرية الم

إال أن إنشاء السمطات اإلدارية المستقمة في النظام القانوني الجزائري قد ميد و الوالئية لمتجارة، 
لتحويل ىده الميمة لصالح ىيئات متخصصة تضم كفاءات في المجال االقتصادي و المالي  و 

ه السمطات مجمس المنافسة صاحب ذواالستيالك، ومن أىم ىالمحاسبي وفي مجال المنافسة 
االختصاص األصيل في حماية و ترقية المنافسة رغم النقائص الموجودة، إضافة إلى مجموعة من 

 السمطات اإلدارية المستقمة و التي تتدخل في مجال المنافسة.

المنافسة مجمس  إنشاء سمطات ضبط مستقمة لضبط القطاعات االقتصادية و إن إنشاء
ليتدخل في ىده القطاعات كمما تعمق األمر بممارسة مقيدة لممنافسة، أو بمراقبة عمميات التجميع، 

أي اتفاق  بإبطالىو القاضي العادي يقوم  ل، فيااجفي ىدا الم لم يمنع القاضي من القيام بدوره
يكون من  تدخموف اإلداريمحظور وتعويض المتضررين من ممارسة مقيدة لممنافسة، أما القاضي 

القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة والمتعمقة بالتجميعات، كما ينظر في الطعون  إلغاءخالل 
وما تحممو ىده القرارات من قضايا قد تتعمق المقدمة ضد قرارات سمطات الضبط القطاعية، 

اإلدارية في فمجالو محصور وفق قانون اإلجراءات المدنية و  االستعجاليبالمنافسة، أما القاضي 
 حالة اإلخالل بقواعد المنافسة و اإلشيار في مجال الصفقات العمومية.
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والقضائية لتجسيد مبدأ  اإلداريةإن توفيق المشرع الجزائري في تكريس جممة من اآلليات 
يعني عدم وجود نقائص، وعمى ىدا  حرية التجارة واالستثمار، وتكريس مبدأ المنافسة الحرة، ال

 أىميا كما يمي: لىإوجب التطرق 

ففيما يتعمق بمجمس المنافسة فرغم الصالحيات التي يتمتع بيا والتي جعمتو بحق سمطة 
أنو تبين وجود عدة نقائص سواء عمى مستوى ىيكمو أو الصالحيات المخولة لو،  إالضبط السوق، 

مجمس المنافسة خذ عمى ؤ بعين االعتبار مستقبال، ولعل أىم عيب ي تأخذوالتي نتمنى أن 
االستقاللية النسبية سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية، فالتدخالت المستمرة لمسمطة التنفيذية 
قد تؤثر عمى سير أعمالو، حيث نص قانون المنافسة عمى أن أعضاء المجمس يعينون بموجب 

سسات التمثيل لك إقصاء مؤ ذمرسوم رئاسي وىو ما قد يؤثر عمى استقالليتو العضوية، ضف إلى 
الوطني كالمجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة من أن يكونوا ضمن العضوية في مجمس 
المنافسة كما ىو الحال عمى مستوى سمطة ضبط الصحافة المكتوبة وسمطة ضبط السمعي 

ه السمطات من أكثر السمطات استقالال كون بعض أعضاءىا  يعينون من ذالبصري، إذ تعتبر ى
 شعبي الوطني ومجمس األمة.طرف المجمس ال

، ما قد ى الوزير المكمف بالتجارةمن خالل وضعو لد كذلكتبعية مجمس المنافسة تتجسد 
ا األخير يؤثر عمى قرارات المجمس، ولو أن البعض يرى بأن وضع المجمس تحت ذيجعل ى

لقيام بالميام وصاية وزير التجارة أمر يسمح بالتعاون الثنائي وخمق تكامل بين الييئتين من أجل ا
ا فحسب بل نجد ذالموكولة ليما قصد مراقبة وضبط السوق وحماية المنافسة الحرة، وليس ى

المنافسة في اآلونة األخيرة حيث كانت تدابير الحد من ارتفاع  تضييق في صالحيات مجمس
ئري قد األسعار تتخذ من طرف السمطة التنفيذية بعد أخذ رأي مجمس المنافسة إال أن المشرع الجزا

ا يؤثر عمى ذه المسألة وىذولم يعد المجمس يستشار في ى اإلجباريةه االستشارة ذتراجع عن ى
 فعاليتو.

العالقة بين مجمس المنافسة و الييئات التابعة لوزارة التجارة غاية في الغموض والتعقيد  إن
لعدة أسباب فادا كان المجمس ىو صاحب االختصاص في البحث والتحري حول المخالفات 
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المتعمقة بالمنافسة، فانو يكون مضطرا أحيانا إلى االستعانة بمصالح وزارة التجارة نظرا لقمة 
 المكمفين بمتابعة القضايا ما يجعمو ال يستغني عن مصالحيا.المقررين 

ولعل أىم نقطة وجب إثارتيا فيما يخص قانون المنافسة ىي نقل اختصاص الفصل في  
الطعون ضد قرارات مجمس المنافسة والفاصمة في الممارسات المقيدة لممنافسة لصالح القاضي 

ىذا النقل، فان المشرع الجزائري قد أحدث ثغرة استطاع المشرع الفرنسي أن يبرر  فإذاالعادي، 
(، و الذي يعدل مضمون قانون 30-30تتعمق بنقل ىذا االختصاص بموجب قانون )األمر رقم 

(، وىو ما يعتبر مساسا بقاعدة دستورية وىي قاعدة توازي 30-89عضوي )القانون العضوي رقم 
 األشكال.

لك ذالتناسب عند فرضو لعقوبات مالية، و كان مجمس المنافسة ممزم بتطبيق مبدأ  إذا و
عدم الجمع بين العقوبات، سواء بين عقوبات مجمس المنافسة وعقوبات القاضي  باحترام مبدأ

الجزائي، أو بين عقوبات المجمس وعقوبات سمطات الضبط القطاعية، فان األمر غاية في التعقيد 
عدم وجود نية فعمية  إلى باإلضافةسة(، من قانون المناف 08نظرا لغموض النص القانوني )المادة 

لك سكوت المشرع الجزائري عن ذ إلىه السمطات في حل مشكل التنازع االيجابي، ضف ذمن ى
ه ذوالجزائية خاصة في ظل انعدام االجتياد القضائي في ى اإلداريةحالة الجمع بين العقوبات 

المستقمة عن  اإلداريةامتناع السمطة  المسألة، التي وجد ليا المجمس الدستوري الفرنسي حال مفاده
 اإلداريةوقعت السمطة  إذاالنطق بالعقوبة المالية في حالة اختصاص القاضي الجزائي، أما 

ائي في القضية فان القاضي عقوبة مالية وأصبحت نيائية قبل أن ينظر القاضي الجز  المستقمة
 رامة التي يوقعيا ىو.الجزائي يمكن أن يأمر بأن العقوبة المالية تنطبق عمى الغ

 أىميا: تراحاتقابعد عرض أىم النقائص يمكن الخروج بعدة 
الغموض في بعض  إزالة إلىالنظر في أحكام قانون المنافسة الجزائري بشكل يؤدي  إعادة -

النظر في  إعادةبشكل يضمن تدخل مجمس المنافسة بشكل فعال، كما ينبغي  نصوصو
 التنفيذيةتعمق بتعزيز استقالليتو اتجاه السمطة  السيما ما النصوص المنظمة لمجمس المنافسة

عادة  وزارة التجارة.النظر في تشكيمتو السيما بزيادة عدد المقررين بشكل يدعم استقالليتو اتجاه  وا 
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توضيح طبيعة العالقة الموجودة بين مجمس المنافسة سمطات الضبط القطاعية من خالل إعادة  -
قانون المنافسة الجزائري وتحديد العالقة بدقة والعمل عمى تحديد من  08النظر في نص المادة 

كافة القطاعات بما فييا تمك  إلىيمتد  الذي اختصاص مجمس المنافسة في الجانب القمعي و
التي تكون تحت رقابة سمطة ضبط قطاعية فيما يتم حصر اختصاص السمطات القطاعية في 

 الجانب التقني.
من قانون المنافسة من خالل تبرير المشرع لفكرة نقل  30دة الغموض في نص الما إزالة -

زالةلصالح القاضي العادي،  االختصاص في مجال الممارسات المقيدة لممنافسة مشكل عدم  وا 
 .30-89القانون العضوي رقم  أحكامه المادة مع ذلتناقض ى المنافسةدستورية قانون 
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 أوال: الكتب

( أحمد محمد محمود خمف، الحماية الجنائية لممستيمك: في مجال عدم اإلخالل باألسعار 1)
 .2008وحماية المستيمك ومنع االحتكار، دار الجامعة الجديدة، األزارطية، 

 .09، ص1994لمشروعة، دون دكر دار ومكان النشر، أحمد محرز، الحق في المنافسة ا( 2)
دراسة مقارنة، المكتب الجامعي : أمل محمد شبمي، التنظيم القانوني لممنافسة ومنع االحتكار( 3)

 .2008الحديث، اإلسكندرية، 
دراسة تحميمية : أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم االقتصادية (4)

رنة في التشريعات األردنية والسورية والبنانية والمصرية والفرنسية وغيرىا، دار تأصيمية مقا
 .2009الثقافة، عمان، 

( السبتي فارس، المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزائري، دار ىومة، 5)
 . 2008الجزائر، 

منشورات دار بمقيس،  بوجممين وليد، سمطات الضبط االقتصادي في القانون الجزائري، (6)
 .2011الجزائر، 

 .2015بوجممين وليد، قانون الضبط االقتصادي في الجزائر، دار بمقيس، الجزائر،  (7)
بوضياف عمار، دعوى اإللغاء في القانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الطبعة األولى، دار ( 8)

 .2009جسور، الجزائر، 
 .2013عات اإلدارية، القسم الثاني، دار جسور، الجزائر، ( بوضياف عمار، المرجع في المناز 9)
بن وطاس إيمان، مسؤولية العون االقتصادي في ضوء التشريع الجزائري والفرنسي، دار  (10)

 .2012ىومة، الجزائر، 
( بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة عشر، 11)

 .2013-2012ائر، دار ىومة، الجز 
دعوى اإللغاء، دار العموم لمنشر والتوزيع، عنابة، : بعمي محمد الصغير، القضاء اإلداري( 21)

2012. 
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 .2007والئحتو التنفيذية ، المكتبة العصرية، المنصورة،  2005

  والقانون 03-03كتو محمد الشريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لألمر  (41)
 ، منشورات بغدادي الجزائر، )د س(.04-02

 .2007، سطيف، Editionلباد ناصر، الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة الثانية، لباد( 51)
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دراسة مقارنة في القانون المصري : لينا حسن ذكي، قانون حماية المنافسة ومنع االحتكار (71)

 .2006-2005والفرنسي واألوروبي، دار النيضة العربية، القاىرة، 
 لنشر.محمد عبد المطيف، الدستور والمنافسة، بدون ذكر دار ومكان وسنة ا( 81)
الواقعة القانونية،  -( محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري: مصادر االلتزام91)

 .2004الطبعة الثانية، منشورات دار اليدى، عين مميمة، 
محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار ( 20)

 .2004، اليدى، عين مميمة، الجزائر
النظرية العامة لاللتزام، أحكام : محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني( 21)

 .2010االلتزام، دار اليدى، عين مميمة، 
، مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، 2محمود خمف الجبوري، العقود اإلدارية، ط( 22)

1998. 
في ضوء قوانين المنافسة  :ممارسات المقيدة لممنافسةمعين فندي الشناق، االحتكار وال (23)

 .2010واالتفاقيات الدولية، دار الثقافة، عمان، 
سميمان محمد الطماوي، القضاء اإلداري، الكتاب األول، قضاء اإللغاء، دار الفكر العربي، ( 24)

 .1986القاىرة، 
 .2008تاب، الجزائر، سعداوي سميم، المنافسة في سوق الياتف النقال، دار الحديث لمك (25)



 قائمة المراجع
 

291 
 

عبد اهلل حنفي، السمطات اإلدارية المستقمة: دراسة مقارنة، دار النيضة العربية، القاىرة،  (26)
2000. 

عبد العزيز عبد المنعم خميفة، األسس العامة لمعقود اإلدارية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، ( 27)
2004. 

يض، الطبعة الثانية، موفم لمنشر، الجزائر، الفعل المستحق لمتعو : فياللي عمي، االلتزامات( 28)
2010. 

 .2003 مميمة، عين اليدى، دار العام، الجنائي القانون في الوجيز منصور، رحماني (29)
( رحماني منصور، القانون الجنائي لممال واألعمال، الجزء األول، دار العموم لمنشر والتوزيع، 30)

 .2012عنابة، 
 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،3ج اإلدارية، لمنازعاتا قانون مسعود، شييوب( 31)

1998. 
 .2012( شرواط حسين، شرح قانون المنافسة، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر، 32)
دراسة مقارنة، دار الجامعة : تامر محمد صالح، الحماية الجنائية لمحق في المنافسة (33)

 .2017الجديدة، االسكندرية، 
 .2013سي محمد، الضوابط القانونية لمحرية التنافسية في الجزائر، دار ىومة، الجزائر، ( تيور 34)
دار ىومة، ، 2الطبعة( تيورسي محمد، الضوابط القانونية لمحرية التنافسية في الجزائر، 35)

 .2015الجزائر، 
 .2003 ئر،الجزا الجامعية، المطبوعات ديوان ، اإلدارية، المنازعات قانون رشيد، خموفي( 36)
خميل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان ( 37)

 .81، ص 2005المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .2014غني أمينة، قضاء االستعجال في المواد اإلدارية، دار ىومة، الجزائر، ( 38)

 ثانيا: الرسائل والمذكرات الجامعية:
مولود فاتح، حماية االدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري، رسالة لنيل  آيت (1)

 .2012شيادة الدكتوراه في العموم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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بوجادي عمر، اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في ( 2)
 .2011عة مولود معمري، تيزي وزو، القانون، جام

 العموم، في الدكتوراه شيادة لنيل أطروحة المالية، والمؤسسات البنوك عمى الرقابة حميمة، بمعيد( 3)
 .2017 سبتمبر 19 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة القانون، تخصص

 لنيل أطروحة ،لممنافسة المقيدة االتفاقات ضبط في المنافسة مجمس سمطة عذراء، يسعد بن( 4)
 .2016-2015 قسنطينة، منتوري االخوة جامعة القانون، تخصص العموم، في دكتوراه شيادة

( جالل مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في 5)
 . 2012القانون، فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة : ، الممارسات المنافية لممنافسةمد الشريفكتو مح( 6)
لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

2004-2005. 
مختور دليمة، تطبيق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، أطروحة لنيل شيادة  (7)

 .2015دكتوراه في العموم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 العموم في الدكتوراه شيادة لنيل أطروحة مقارنة، دراسة: البورصة جرائم صبرينة، سميماني( 8)

 .2018 ماي 23 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة القانون، تخصص
مطة القمعية لمييئات االدارية المستقمة في ( عيساوي عز الدين، الرقابة القضائية عمى الس9)

المجال االقتصادي، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم، تخصص القانون، جامعة مولود 
 .2015معمري، تيزي وزو، 

 الفرنسي، القانون ضوء عمى الجزائري القانون في الييمنة وضعية في التعسف غالية، قوسم( 10)
 وزو، تيزي معمري، مولود جامعة القانون، تخصص العموم، في وراهالدكت شيادة لنيل أطروحة

 .2016 ماي 31
تواتي نصيرة، ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم، ( 11)

 .2013تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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الصفقات العمومية، رسالة لنيل شيادة الدكتوراه ( تياب نادية، آليات مواجية الفساد في مجال 12)
 .2013في القانون، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

في  تيورسي محمد، قواعد المنافسة والنظام العام االقتصادي، رسالة لنيل شيادة الدكتوراه( 13)
 .2011، 2010جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، تخصص القانون، ، العموم

 شيادة لنيل أطروحة الضابطة، الدولة ظل في المستقمة االدارية السمطات ل،أما خرشي( 14)
 .2015-2014 ،2سطيف جامعة القانون، تخصص عموم،في ال الدكتوراه

بوحالس إليام، االختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ( 15)
 .2005-2004ينة، الخاص، تخصص قانون األعمال، جامعة منتوري قسنط

والنصوص المعدلة لو،  03-03بن بخمة جمال، مجمس المنافسة في ضوء األمر رقم ( 16)
مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام لألعمال، 

 .2011-2010جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
في القانون الوضعي، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في  ( جالل مسعد، مبدأ المنافسة الحرة71)

 .2002القانون، فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
( ماتسة المية، الرقابة القضائية عمى أعمال مجمس المنافسة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير 81)

ل، جامعة عبد الرحمان ميرة، في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام لألعما
 .2012بجاية، 

موساوي ظريفة، دور الييئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل شيادة ( 91)
 .2011الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المينية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

لمنافسة التجارية غير المشروعة، بحث مقدم ( عبد اهلل إبراىيم بن حمد التويجري، تجريم ا20)
استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في قسم العدالة الجنائية، تخصص التشريع 

 .2007الجنائي اإلسالمي، كمية الدراسات العميا، الرياض، 
والمالي،  عيساوي عزالدين، السمطة القمعية لييئات اإلدارية المستقمة في المجال االقتصادي (21)

مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
2004-2005. 
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قابة صورية، مجمس المنافسة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع قانون  (22)
 .2001-2000األعمال، جامعة الجزائر، 

 ثالثا: المقاالت:
، ''-لجنة اإلشراف عمى التأمينات –صالحيات سمطة الضبط في مجال التأمين''، أوديع نادية (1)

أعمال الممتقى الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة 
 .135-122صص ، 2007ماي  24-23بجاية، أيام 

ية سمطات الضبط ( آيت وازو زاينة، ''دراسة نقدية في سمطات الضبط المستقمة في شرع2)
المستقمة''، أعمال الممتقى الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال االقتصادي 

 .362-351 ص ، ص2007ماي  24-23والمالي، جامعة بجاية، أيام 
( آيت منصور كمال، ''البيع بأسعار مخفضة تعسفيا''، أعمال الممتقى الوطني حول المنافسة 3)

 ص ، ص2009نوفمبر  18و 17عبد الرحمن ميرة، بجاية، يومي  وحماية المستيمك، جامعة
01-05. 

، أعمال "التزام المصمحة المتعاقدة باعمال المنافسة في الصفقات العمومية"أكرور ميريام،  (4)
-07، ص ص2015ديسمبر  16اليوم الدراسي المنظم من طرف مجمس المنافسة، الجزائر، 

 .(08ص) 13
، الممتقى الوطني "مفيوم السمطات اإلدارية المستقمة في الجزائر"فية، إقمولي أولد رابح صا( 5)

 14و13، قالمة، أيام 1945ماي  8حول السمطات االدارية المستقمة في الجزائر، جامعة 
 .19، 01صص ، 2012نوفمبر 

، أعمال الممتقى "دور لجنة اإلشراف عمى التأمينات في ضبط سوق التأمين"أرزيل الكاىنة،( 6)
طني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن الو 

 . 121-105 صص ، 2007ماي  24-23ميرة، بجاية، أيام 
أعمال ،''االندماج المصرفي ما بين المجنة المصرفية ومجمس المنافسة''بوالخضرة نورة، ( 7)

االقتصادي والمالي،جامعة بجاية،  الممتقى الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال
 .383-363، ص 2007ماي  24 -23أيام 
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، الممتقى ''تأثير التحول االقتصادي عمى التجريم في مجال المنافسة'' ( بوقرين نور الدين،8)
الوطني حول أثر التحوالت االقتصادية عمى المنظومة القانونية الوطنية، جامعة محمد الصديق 

 .272-256، ص ص 2011ديسمبر 01نوفمبر و 30 بن يحيى، جيجل، يومي
رقابة القضاء االستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في ''بزاحي سموى، ( 9)

 -، جامعة عبد الرحمان ميرة01، المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، عدد ''التشريع الجزائري
 .47-29، ص ص2012بجاية، 

، ''سف في تخفيض األسعار، المجمة األكاديمية لمبحث القانونيالتع''( بمخيري حنان، 10)
 . 488-472، ص ص 2016، 02، عدد14المجمد

، مجمة ''التحكيمي لمسمطات االدارية المستقمةاالختصاص االستشاري و ''خمة جمال، بن ب (11)
، ص 2016، جامعة محمد الصديق بن يحى ، جيجل، 02أبحاث قانونية و سياسية، عدد 

 .155-145ص 
، مجمة العموم ''مفيوم اندماج الشركات التجارية في القانون التجاري''بن حممة سامي، ( 12)

 .260-249 ، ص ص2007، 28االنسانية لجامعة قسنطينة، عدد
، الممتقى الوطني حول المنافسة وحماية ''حدود مشروعية اإلشيار التجاري''بن قري سفيان،  (13)

 .15 -1ص ، ص2009نوفمبر  18و17ن ميرة، بجاية، أيام المستيمك، جامعة عبد الرحم
، ''مساىمة القضاء اإلداري في حماية المنافسة الحرة في القانون الجزائري''جالل مسعد، ( 41)

أعمال الممتقى الوطني حول آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، جامعة 
 .23-09صص ، 2013ماي  16و15الحاج لخضر، يومي 

اآلليات المستحدثة لحماية الصفقات العمومية والجرائم المتعمقة بيا في إطار ''جميل مونية، ( 51)
، أعمال الممتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية في ''التشريع الجزائري

 .34-1ص ص ،2013حماية المال العام، جامعة المدية، يوم ماي
، أعمال ''القة الوظيفية بين مجمس المنافسة وسمطات الضبط األخرىالع''دفاس عدنان،  (61)

الممتقى الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة بجاية، 
 .396-384صص ، 2007ماي  24-23أيام 
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ول دور ، الممتقى الوطني ح''امتداد قانون المنافسة إلى الصفقات العمومية''زمال صالح، ( 71)
-1، ص ص2013ماي  20الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة المدية، يوم 

12. 
، ''التعسف في وضعية الييمنة عمى السوق  لممارسة مقيدة لممنافسة الحرة''( زردوم صورية، 81)

الممتقى الوطني حول آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري جامعة الحاج 
 .51-38ص  ، ص2013ماي  16و 15خضر، باتنة، يومي ل

، أعمال الممتقى ''دور القاضي اإلداري في تسوية منازعات الصفقات العمومية''طيبي سعاد، ( 91)
ماي 20الوطني حول دور الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة المدية، يوم 

 .19 -1ص ، ص2013
المستيمك من الممارسات المنافية لممنافسة''، مجمة إدارة، كتو محمد الشريف،''حماية ( 20)

 .2002، لسنة 23عدد
، المجمة ''تنظيم المنافسة الحرة في ضوء مبادئ الشريعة اإلسالمية''كتو محمد الشريف،  (21)

، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمرين 01النقدية لمقانون والعموم السياسية، عدد
 .33-16، ص ص2010و، تيزي وز 

، جريدة النيار الجديد ليوم ''احتجاجات السكر والزيت كانت مفتعمة''لكحال أمال،( 22)
07/02/2011. 

حماية المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة ''لعور بدرة،  (23)
-357ص ص  ،2014، جامعة محمد خيضر بسكرة، 10، مجمة المفكر، عدد ''لممستيمكين

373. 
، الممتقى الوطني حول ''إجراءات الطعن في قرارات مجمس المنافسة''لخضاري اعمر، ( 24)

ماي  24-23سمطات الضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة بجاية، أيام 
 .270-258، ص 2007
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، الممتقى ''لضبطا لسمطات القمعية السمطة أمام التناســب ضمانة مبدأ''( موكة عبد الكريم، 25)
الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن 

 .329-321صص ، 2007ماي  24-23ميرة، بجاية، أيام 
، ''دور مجمس المنافسة في حماية الحقوق والحريات في المجال االقتصادي''محمدي سميرة،  (26)

 .75-51، ص ص 2014محند أولحاج، البويرة، جوان ، جامعة آكمي 16مجمة معارف، عدد
الرقابة القضائية عمى منازعات شرعية قرارات سمطات ضبط النشاط ''منصور داود،  (27)

-563 ، ص ص2015، جامعة محمد خيضر بسكرة، 12، مجمة المفكر، عدد''االقتصادي
576. 

قى الوطني حول السمطات ، الممت''سمطة ضبط الصحافة المكتوبة''مرابط عبد الرزاق، ( 28)
 .11ــــ  01ص ص ،2012، قالمة، 1945ماي  8اإلدارية المستقمة في الجزائر، جامعة 

آلية لالنتقال من الدولة المتدخمة إلى الدولة : سمطات الضبط المستقمة''نزليوي صميحة، ( 29)
تصادي ، أعمال الممتقى الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال االق''الضابطة

 .23-05ص ص ،2007ماي  24-23والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، أيام 
، أعمال الممتقى الوطني حول ''الييئات اإلدارية في مواجية الدستور''( عيساوي عزالدين، 30)

ماي  24-23ية، أيام سمطات الضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة بجا
 .42-24ص ص ، 2007

 205ص ، ص03، مجمة المفكر، العدد ''العقد كوسيمة لضبط السوق''عيساوي عز الدين، ( 31)
-217. 

، الممتقى الوطني حول سمطات الضبط ''لجنة ضبط الكيرباء والغاز'' عسالي عبد الكريم،( 32)
ماي  24-23المستقمة في المجال االقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، أيام 

 .164-148ص ص ،2007
( عثماني عمي، ''الوسائل القانونية لحماية مبدأ حرية المنافسة في الجزائر''، الممتقى الوطني 33)

ماي  16و 15حول آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري، جامعة باتنة، أيام 
 .06ص، 2013
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مى الصفقات العمومية قبل إبراميا في رقابة القضاء اإلداري االستعجالي ع''فقير محمد، ( 34)
، الممتقى الوطني حول دور ''آلية وقائية لحماية المال العام: التشريع الجزائري والتشريع المقارن

 .20-1، ص2013ماي  20الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة المدية، يوم 
في  05-12الضابطة عمى ضوء القانون  ( قواسمية سيام، ''مدى استقاللية الييئات اإلعالمية35)

ماي  8التشريع الجزائري''، الممتقى الوطني حول السمطات اإلدارية المستقمة في الجزائر، جامعة 
 .22 -1، ص2012، قالمة، 1945

، أعمال الممتقى الوطني حول سمطات ''مفيوم السمطات اإلدارية المستقمة''راشدي سعيدة، ( 36)
 24-23مجال االقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، أيام الضبط المستقمة في ال

 .418-403، ص ص2007ماي 
، أعمال الممتقى ''تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية''تياب نادية، ( 37)

ي ما 20الوطني حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، جامعة المدية، يوم 
 .12-1ص ، ص2013

 المحاضرات:رابعا: 
بري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط االقتصادي، كمية الحقوق والعموم السياسية،  (1)

 .2016-2015جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 : النصوص القانونية:خامسا
 النصوص التشريعية: -
ات مجمس الدولة ، يتعمق باختصاص1998ماي  30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم ( 1)

 .1998جوان  01، مؤرخ في 37ر عدد  وتنظيمو وعممو، معدل ومتمم، ج
، 02، يتعمق باإلعالم، ج ر عدد 2012جانفي  12، مؤرخ في 05-12( قانون عضوي رقم 2)

 .2012جانفي  15مؤرخ في 
، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، معدل 1966جوان  08، مؤرخ في 155-66( أمر رقم 3)

 .1966جوان  10، مؤرخ في 48متمم، ج ر عدد و 
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، يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، ج ر 1966 وانج 08، مؤرخ في 156-66أمر رقم (4)
 .1966 جوان 11، مؤرخ في 49عدد

، يتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، ج ر 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75( أمر رقم 5)
 .1975ديسمبر  19، مؤرخ في 78عدد 

يتضمن القانون التجاري، معدل ومتمم، ج ر  1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75أمر رقم ( 6)
 .1975ديسمبر 19، مؤرخ في 101عدد 

، يتضمن القانون التوجييي لممؤسسات 1988جانفي 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم ( 7)
 .1988جانفي 13، مؤرخ في 02، ج ر عدد االقتصاديةالعمومية 

، يتعمق بالقواعد العامة لحماية المستيمك، ج ر 198فيفري 7، مؤرخ في02-89 قانون رقم (8)
 .1989فيفري  8، مؤرخ في 6عدد 

، مؤرخ في 29، يتعمق باألسعار، ج ر عدد 1989جويمية 5، مؤرخ في 12-89رقم قانون ( 9)
 (.ممغى)، 1989جويمية 19

، مؤرخ في 14الم، جر عدد ، يتعمق باإلع1990أفريل 03، مؤرخ في 07-90قانون رقم ( 10)
 (.ممغى)، 1990أفريل 04

، 16ر عدد ، يتعمق بالنقد والقرض، ج1990يل أفر  14، مؤرخ في 10-90قانون رقم ( 11)
 )ممغى(.، 1990أفريل  18مؤرخ في 

، يتعمق ببورصة القيم المنقولة، 1993ماي  23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشريعي رقم ( 21)
 .1993ماي  23مؤرخ في  ،34معدل ومتمم، ج ر عدد 

، مؤرخ في 09، يتعمق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي25، مؤرخ في 06 -95أمر رقم ( 13)
 (.ممغى)، 1995فيفري  22

، يتعمق بالتأمينات، معدل ومتمم، ج ر عدد 1995جانفي 25، مؤرخ في 07-95أمر رقم ( 41)
 .1995مارس 08، مؤرخ في 13
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، يحدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد 2000أوت  5خ في ، مؤر 03-2000قانون رقم ( 15)
، 2000أوت  06، مؤرخ في 48وبالمواصالت السمكية والالسمكية، معدل ومتمم، جر عدد 

 )ممغى(.
معدل ومتمم، ج ، ، يتضمن قانون المناجم2001جويمية 03، مؤرخ في 10-01قانون رقم ( 16)

 (.)ممغى، 2001جويمية 04، مؤرخ في 35ر عدد 
، يتعمق بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة 2001فيفري  5، مؤرخ في 01-02قانون رقم ( 17)

 . 2001فيفري  6، مؤرخ في 08عدد ر القنوات،ج
-93، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 2003فيفري  17، مؤرخ في 04-03قانون رقم  (18)

 .2003فيفري  19في ، مؤرخ 11والمتعمق ببورصة القيم المنقولة، ج ر عدد  10
، يتعمق بالمنافسة، معدل ومتمم، ج ر عدد 2003 جويمية 19، مؤرخ في 03-03أمر رقم  (91)

 .2003جويمية 20، مؤرخ في 43
المطبقة عمى الممارسات ، يحدد القواعد 2004جوان  23، مؤرخ في 02-04قانون رقم ( 20)

 .2004جوان  27، مؤرخ في 41معدل ومتمم، ج ر عدد التجارية،
، 50، يتضمن قانون المحروقات، ج ر عدد 2005أفريل 28، مؤرخ في 07-05قانون رقم ( 21)

 ، )ممغى(.2005جويمية19معدل ومتمم، مؤرخ في 
، 60، يتضمن قانون المياه، ج ر عدد 2005 أوت 04، مؤرخ في 12-05قانون رقم ( 22)

 .2005سبتمبر 04مؤرخ في 
الفساد ومكافحتو، معدل  ، يتعمق بالوقاية من2006ري فيف 20، مؤرخ 01-06( قانون رقم 23)

 .2006مارس  08، مؤرخ في 14ج ر عددومتمم، 
المتعمق ، 07-95، يعدل ويتمم األمر رقم 2006فيفري 20، مؤرخ في 04-06قانون رقم ( 24)

 .2006مارس  12، مؤرخ في 15رعدد  جبالتأمينات، 
 المدنية اإلجراءات، يتضمن قانون 2008فيفري  23، مؤرخ في 09-08قانون رقم ( 25)

 .2008فيفري  25، مؤرخ في 21، ج ر عدد، واإلدارية
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المؤرخ  ،03-03يعدل ويتمم األمر رقم  2008جوان  25مؤرخ في ،  12-08قانون رقم  ( 26)
 .2008جويمية  2، مؤرخ في 36عدد  والمتعمق بالمنافسة، ج ر 2003جويمية  19في 

، يتعمق 05-85، يعدل ويتمم األمر رقم 2006 جويمية 20ؤرخ في، م13-08قانون رقم ( 27)
 ، )ممغى(2008أوت  03، مؤرخ في 44بحماية الصحة وترقيتيا، ج ر عدد 

 تعمق بحماية المستيمك وقمع الغش،، ي2009فيفري  25، مؤرخ في 03-09( قانون رقم 28)
 .2009مارس  08، مؤرخ في 15ج ر عدد   معدل ومتمم،

المؤرخ في  03-03، يعدل ويتمم األمر رقم2010أوت  15، مؤرخ في 05-10قم قانون ر  (30)
 .2010أوت  18، مؤرخ في 46والمتعمق بالمنافسة، ج رعدد  2003جويمية  19

، 12، يتضمن قانون الوالية،ج ر عدد 2012فيفري  21، مؤرخ في 07-12قانون رقم ( 31)
 .2012فيفري  29مؤرخ في 

، 55 ، ينظم مينة المحاماة، ج ر عدد2013أكتوبر  29 مؤرخ في، 07-13( قانون رقم 32)
 .2013أكتوبر  30 مؤرخ في

، يتعمق بالنشاط السمعي البصري، ج ر 2014فيفري  24، مؤرخ في 04-14قانون رقم ( 33)
 .2014مارس  23، مؤرخ في 16عدد 

مقة بالبريد ، يحدد القواعد العامة المتع2018ماي  10، مؤرخ في 04-18( قانون رقم 34)
 .2018ماي 13، مؤرخ في 27االلكترونية، ج ر عدد  تواالتصاال

 مؤرخ ،46 عدد ر ج بالصحة، يتعمق ،2018 جويمية 02 في مؤرخ ،11-18 رقم قانون( 35)
 .2018 جويمية 29 في

 النصوص التنظيمية:
ج مواطن، ينظم العالقات بين االدارة وال، 1988جويمية 04، مؤرخ في 131-88مرسوم رقم ( 1)

 .1988جويمية 06، مؤرخ في 27ر عدد 
جميع األحكام التنظيمية  إلغاء، يتضمن 1988أكتوبر  18، مؤرخ في 201-88مرسوم رقم  (2)

التي تخول المؤسسات االشتراكية دات الطابع االقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار 
 غى(.، )مم1988أكتوبر  19، مؤرخ في 42لمتجارة، ج ر عدد 
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، يوجب المؤسسات ومجموعات 2014أفريل 20، مؤرخ في 139-14مرسوم رئاسي رقم ( 3)
المؤسسات وتجمعات المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومية لبعض 

، مؤرخ في 26قطاعات النشاطات أن تكون ليا شيادة التأىيل والتصنيف المينيين، ج ر عدد
 .2014ماي  07

، يتضمن تنظيم الصفقات 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15سي رقم مرسوم رئا (4)
 2015سبتمبر 20، مؤرخ في 50العمومية وتفويضات المرفق العمومي، ج ر عدد 

، يحدد صالحيات وزير التجارة، ج 1994يوليو 16، مؤرخ في 207-94مرسوم تنفيذي رقم ( 5)
 (.ممغى)،1994يوليو  20، مؤرخ في 47ر عدد 

، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية 1994جويمية 16، مؤرخ في 208-94تنفيذي رقم مرسوم ( 6)
 .(ممغى)، 1994جويمية 20، مؤرخ في 47في وزارة التجارة، ج ر عدد 

، يتضمن إنشاء المفتشية المركزية 1994جوان  16، مؤرخ في 210-94مرسوم تنفيذي رقم ( 7)
، مؤرخ 47جارة ويحدد اختصاصاتيا، ج ر عدد لمتحقيقات االقتصادية وقمع الغش في وزارة الت

 .1994جوان  20في 
، يحدد المقاييس التي تبين أن 2000أكتوبر  14، مؤرخ في 314-2000( مرسوم تنفيذي رقم 8)

العون االقتصادي في وضعية ىيمنة، وكذلك مقاييس األعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية 
 ، )ممغى(.2000أكتوبر  18، مؤرخ في 61الييمنة، ج رعدد 

، يحدد صالحيات وزير التجارة، 2002ديسمبر21 ، مؤرخ في453-02مرسوم تنفيذي رقم  (9)
 .2002ديسمبر  22، مؤرخ في 85معدل ومتمم، ج ر عدد 

، يتضمن تنظيم اإلدارة 2002ديسمبر  21، مؤرخ في 454-02مرسوم تنفيذي رقم  (01)
 .2002ديسمبر  22، مؤرخ في 85عدد  المركزية في وزارة التجارة، معدل ومتمم، ج ر

، يتضمن تنظيم المصالح 2003نوفمبر  05، مؤرخ في 309-03مرسوم تنفيذي رقم ( 11)
، 2003نوفمير 09، مؤرخ في 68الخارجية في وزارة التجارة وصالحياتيا وعمميا، ج ر عدد 

 (.ممغى)
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، يحدد كيفيات الحصول عمى 2005ماي  12، مؤرخ في 175-05مرسوم تنفيذي رقم ( 12)
، مؤرخ 35التصريح بعدم التدخل بخصوص االتفاقات ووضعية الييمنة عمى السوق، جرعدد 

 .2005ماي  18في 
، يتعمق بالرخيص لعمميات 2005جوان  22، مؤرخ في 219-05مرسوم تنفيذي رقم ( 31)

 .2005جوان 22، مؤرخ في 43التجميع، ج ر عدد
، يتعمق بإجراءات جرد المواد 2005ديسمبر13، مؤرخ في 472-05مرسوم تنفيذي رقم ( 41)

 .  2005ديسمبر 14، مؤرخ في81 المحجوزة، ج ر عدد
، يوضح ميام لجنة اإلشراف عمى 2008أفريل 09، مؤرخ في 113-08مرسوم تنفيذي رقم ( 51)

 .2008أفريل 13، مؤرخ في 20التأمينات، ج ر عدد 
، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية 2011جانفي 20رخ في ، مؤ 09-11مرسوم تنفيذي رقم ( 61)

 .2011جانفي 23 ، مؤرخ في04في وزارة التجارة وصالحياتيا وعمميا، ج ر عدد 
، يحدد السعر األقصى عند 2011مارس  06، مؤرخ في 108-11رقم مرسوم تنفيذي ( 71)

لتوزيع بالجممة والتجرئة االستيالك وكذا ىوامش الربح القصوى عند اإلنتاج واالستيراد وعند ا
 09، مؤرخ في 15لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر األبيض، ج ر عدد 

 .2011مارس
، يحدد تنظيم مجمس المنافسة 2011جويمية10، مؤرخ في 241-11( مرسوم تنفيذي رقم 18)

 .2011جويمية 13، مؤرخ في 39وسيره، ج ر عدد 
، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية 2011جويمية  10مؤرخ في ، 242-11( مرسوم تنفيذي رقم 91)

 .2011يوليو  13، مؤرخ في 39لممنافسة ويحدد مضمونيا وكذا كيفيات إعدادىا، ج ر عدد 
، يحدد نظام أجور أعضاء مجمس 2012ماي  6، مؤرخ في 204-12مرسوم تنفيذي رقم ( 20)

 . 2012ماي  13، مؤرخ في  29ر عدد المنافسة واألمين العام والمقرر العام والمقررون، ج 
، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2014جانفي 21، مؤرخ في 18-14مرسوم تنفيذي رقم ( 21)

 26، مؤرخ في 04والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة، ج ر عدد  02-454
 .2014جانفي
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 المرسوم الغاء يتضمن ،2018 جوان 14 في مؤرخ  ،163-18 رقم تنفيذي مرسوم( 22)
 تنظيم قواعد وكدا صالحيات يحدد الدي 2008 سبتمبر 27 في المؤرخ 303-08 رقم التنفيذي

 .2018 جوان 17 في مؤرخ ،36عدد ر ج وعمميا، لممياه العمومية الخدمات ضبط سمطة
، يتضمن تنظيم وسير المصالح 2000سبتمبر  28، مؤرخ في 03-2000نظام رقم ( 23)

 31، مؤرخ في 08ية والتقنية لمجنة تنظيم عمميات البورصة ومراقبتيا، ج ر عدد اإلدار 
 .2001جانفي

 لمتجارة الجيوية المديريات مواقع تحديد يتضمن ،2004 سبتمبر 22 في مؤرخ قرار( 24)
 .اإلقميمي واختصاصيا

 وزارة في المركزية اإلدارة تنظيم يحدد ،2004ديسمبر 26 في مؤرخ مشترك، وزاري قرار (25)
 .2005 فيفري 06 في مؤرخ ومتمم، معدل ،10 جرعدد مكاتب، في التجارة

 الوزارية المجنة وسير تنظيم كيفيات يحدد ،2011 ماي 15 في مؤرخ قرار التجارة، وزارة (26)
 والسكر العادي المكرر الغذائي الزيت أسعار تعويض طمبات وتقييم بدراسة المكمفة المشتركة
 .2011جوان 19 في مؤرخ ، 34 عدد ر ج األبيض،

 والترقية التوظيف تخصصات يحدد ،2011جويمية 22 في مؤرخ مشترك وزاري قرار (27)
 .2011جويمية 20 في مؤرخ ،40 عدد ر ج بالتجارة، المكمف باإلدارة الخاصة لألسالك

 يويةوالج الوالئية المديريات تنظيم يتضمن ،2011 أوت 16 في مؤرخ مشترك، وزاري قرار (28)
 .2012أفريل 25 في مؤرخ ،24 عدد ر ج مكاتب، في لمتجارة

 خامسا: االجتهاد القضائي
، يتعمق 2000ماي  13، مؤرخ في 2000/ د.م/ د. ن.ر/ 10المجمس الدستوري، رأي رقم ( 1)

 30صادر في  46ر عدد .بمراقبة مطابقة النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني لمدستور، ج
 .2000ماي 
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 : الوثائق:اسادس
ة السداسي األول لسنة ، طبعرةارة التجاوز نشرية ( الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1)

2011. 
تونس، : مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية، استعراض النظراء الطوعي لسياسة المنافسة( 2)

 .2006األمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 
الورشة  الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التجارة، الجمسات الوطنية لمتجارة، (3)

 .،2011جوان  26و  25قصر األمم، أيام  ،(الرقابة االقتصادية)الثالثة 
الشعبية، وزارة التجارة، نشرية وزارة التجارة، طبعة السداسي  الديمقراطيةالجزائرية  الجميورية (4)

 .2011سنة الثاني ل
( الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التجارة، المديرية العامة لضبط النشاطات 5)

وتنظيميا، مديرية المنافسة، مذكرة مقدمة إلى المدراء الجيويين لمتجارة، والمدراء الوالئيين لمتجارة 
 . 12-08بيدف تقديم وتطبيق القانون رقم 

 .2014الرسمية لممنافسة، التقرير السنوي لمجمس المنافسة لسنة  مجمس المنافسة، النشرية (5)

 قرارات مجمس المنافسةا: سابع
، مؤرخ في 03-ق-98قرار رقم ، 08مجمس المنافسة، النشرية الرسمية لممنافسة، عدد  (1)

 .2015والكبريت، ، يتعمق بممارسات الشركة الوطنية لمتبغ1998ديسمبر 13
 23، مؤرخ في 01-ق-99قرار رقم ، 08مجمس المنافسة، النشرية الرسمية لممنافسة، عدد   (1)

، ، يتعمق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنية لمصناعات اإللكترونية1999جوان 
2015. 

ة شركة  ، يتعمق بقضي06/2015، رقم 08مجمس المنافسة، النشرية الرسمية لممنافسة، عدد   (2)
Total Lubrifiant Bitume Algérie  ضد شركةNaftal ،2015. 

، والمتعمق بعممية 29/2015، قرار رقم08مجمس المنافسة، النشرية الرسمية لممنافسة، عدد  (4)
 .2015، "سانوفي"وشركة " ازنيميتيل شيبالفارم"التجميع بين شركة 
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، يتعمق بقضية 13/2015، قرار رقم 08د مجمس المنافسة، النشرية الرسمية لممنافسة، عد (5)
 .2015، "افري"سميماني مجيد ضد شركة ابراىيم وأبنائو 

، المتعمق باإلخطار المقدم 25/2015مجمس المنافسة، النشرية الرسمية لممنافسة، قرار رقم  (6)
من طرف الشركة ذات األسيم رونو حول نشر الشركة ذات األسيم سوفاك أسعار مقارنة، 

2015. 

II- :المراجع بالمغة الفرنسية 
1- OUVRAGES: 

(1) BARTHE Denis, la situation de l’entreprise victime d’une pratique 

anticoncurrentielle devant les autorités de la concurrence, PUAM, Paris, 

2000. 

(2) BLAISE Bernard, jean, Droit des affaires : commerçants, concurrence 

distribution, LGDJ, Paris, 1999. 

(3) BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, commerçants, concurrence, 

distribution, 2
éme

 édition, LGDJ, Paris, 2000. 

(4) BRIGITTE Hess-Fallon, ANNE-MARIE Simon, Droit des affaires, 18
éme 

édition, DALLOZ, Paris, 2009. 

(5) BURST Jean-jacques, KOVAR Robert, Droit de la concurrence, 

ECONOMICA, Paris, 1981. 

(6) CHAPUT YVES, le droit de la concurrence, PUF, Paris, 1988. 

(7) COLIN Frédéric, droit public économique, 2
éme

 édition, Gualino éditeur, 

Paris, 2008. 

(8) CONDOMINES Aurélien, guide pratique du droit français de la 
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 ملخص:

تعتبر الييئات المكمفة بحماية المنافسة في القانون الجزائري عديدة، منيا ما يتبع الييئات التقميدية 
لوزارة التجارة، ومنيا ما ىو جديد يتماشى مع تحول الدولة الجزائرية نحو اقتصادية السوق وأخيرا نجد 

 .كبير كذلك في حماية المنافسة القضاء لو دورا
التقميدية التي تسير عمى حماية المنافسة تتعمق أساسا و بالدرجة األولى في الوزير إن الييئات 

المحدد لصالحيات وزير  354-20المكمف بالتجارة وفق ما ىو منصوص عميو في المرسوم التنفيذي رقم 
ييئات التجارة، كما تعتبر الييئات المركزية عمى مستوى وزارة التجارة وعمى رأسيا مديرية المنافسة ال

المخولة قانونا بترقية المنافسة في سوق السمع والخدمات، والمبادرة بكل الدراسات و األعمال التحسيسية 
حيث  ،اتجاه المتعاممين االقتصاديين، كما نجد كذلك كل من سمطات الضبط والقضاء يعمالن ىذه الميمة

صالت تسيرعمى القيام بأي وسيمة نجد مثال سمطات الضبط القطاعية عمى غرار سمطة ضبط البريد والموا
من أجل تحقيق ىذه الغاية كإصدار األوامر لمختمف المؤسسات المعنية لوقف الممارسات المقيدة 

 لممنافسة.

Résumé : 

           Les organes chargés de la protection de la concurrence dans la législation 

Algérienne sont nombreuses, dont voici les instances traditionnelles de la 

Ministère du Commerce, y compris ce qui est nouveau en ligne avec la 

transformation de l'Etat algérien en direction d économique de marché et nous 

avons finalement trouvé la jurisprudence et les autorités de régulation 

sectorielles, protègent  de la concurrence. 

            Les organismes traditionnels qui assure la protection de la concurrence 

sur la base et surtout dans le ministre du Commerce tel que prévu dans le décret 

exécutif 02-453 précise les pouvoirs du ministre du Commerce, est aussi le 

corps central au niveau du ministère du Commerce, dirigé par la Direction de 

concurrence est légalement autorisé à mettre à niveau la concurrence dans le 

marché des biens et services, et l'initiative dans toutes les études et les affaires 

vers  les opérateurs économiques. 

         Nous trouvons ainsi que l'ensemble des autorités de régulation sectorielles  

et la jurisprudence de cette tâche où l'on trouve ces autorités la mise sectorielles 

en tant que ARPT, veille à faire par tout moyen de parvenir à cette fin, comme 

les injonctions pour les diverses institutions concernées de cesser les pratiques 

anticoncurrentielles. 


