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 ن الرحميبسم هللا الرمح

 

" يرفع هللا اذلين آ منوا منمك واذلين آ وتوا العمل 

 درجات".

 11 ال ية -اجملادةلسورة 

 

ما  ئامر " امنا ال عامل ابلنيات وامنا للك 

 نوى...".

 حديث رشيف
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داءــــــــــاه  
 

 

 اىل من اكان سببا يف وجودي... وادلاي العزيزين.

 .حيايت... زوجيت وابنيت الغاليتني اىل من أ انرات

 اىل من أ قوى هبم... اخويت وأ خوايت. 

 اىل صديق الضيق... ال س تاذ جليط شعيب.

 ...ال س تاذ بلمهيوب عبد النارص.من تكرم عيل مبساعدتهاىل 

 

 .هذا العملأ هدي .................اىل لك هؤالء
 

 

 

 

 الباحث: دفاس.ع
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وعرفان لكمة شكر  

   

 
 ضهل وعطائه مصداقا لقوهل جل وعال:أ شكر هللا تعاىل عىل ف

.والن شكرمت ل زيدنمك"..."  

 

 اذلي ،زواميية رش يد الشكر موصول اىل ال س تاذ ادلكتور   

تفضل ابالإرشاف عىل هذا العمل وحرص عىل تصويبه 

 وتقوميه، ومل يبخل عيل مبالحظاته وعصارة خربته ومثرة علمه.

 

الشكر موصول كذكل اىل زوجيت ال س تاذة نش ناش منية    

 اليت أ دلت بدلوها لتقومي هذا العمل.



 قامئة اخملترصات
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 أ وال: ابلعربية
 للجمهوردة اجلزائردة ادلميوقراطية الشعبية رمسيةالردة  اجلج ر : 

   ط: طبعة

 د ط: دون طبعة

 ج: جزء

 ع: عةد

 ص ص: من الصفحة اىل الصفحة

 ق ا م ا: قانون الاجراءات املةنية والاداردة

 

 اثنيا: ابلفرنس ية
ACP : Autorité de Contrôle Prudentiel 

ADPIC : Accord sur les  aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au 

Commerce 

AJ Pen : Actualité Juridique de droit Pénal 

AJDA : Actualité Juridique Droit Administratif 

AMF : Autorité des Marchés Financiers 

ARAF : Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires  

ARCEP: Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes  

ARPT : Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications 

Art : Article  

Ass. Plén : Assemblée Plénière 

Aut.Conc : Autorité de Concurrence 

BOC : Bulletin Officiel de la Concurrence 

BRDA : Bulletin Rapide de Droit des Affaires 

c\ : contre 

CE : Conseil d’Etat 

CEDH : Convention Européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes 

CJEG : Cahiers Juridiques de l’Electricité et du Gaz 

CH : Chambre 

CNUCED : Congrès des Nations Unis sur le Commerce Et Développement   
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COB : Commission des Opérations de Bourse 

Concl : Conclusion 

CONT.CONC.CONS : Revue Contrat-Concurrence-Consommation 

D: Dalloz  

D.aff: Dalloz Affaires 

DPCI : Droit et Pratique du Commerce International 

Gaz.Pal : Gazette du Palais  

Ibid : Ouvrage cité précédemment, et il n’y a pas eu d’autre ouvrage cité entretemps 

Idem : de même, semblable au précédent 

In : Dans 

J.S : Journal des sociétés  

JCP A : Juris-Classeur Périodique (Edition  Affaires) 

JCP  E : Juris-Classeur Périodique (Edition Entreprise) 

JCP  G : Juris-Classeur Périodique (Edition Générale) 

JDI : Journal du Droit International 

JLD : Juge des Libertés et de la Détention 

JO : journal officiel 

JORF : Journal Officiel de la République Française 

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 

LME: Loi de Modernisation de l’Economie 

LPA : Les Petites Affiches 

n° : Numéro 

NCCC : Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel 

Num: Version numérique  

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique   

OMC : Organisation Mondial du Commerce 

OP.CIT : Référence précédemment citée. 

OPU : Office des Publications Universitaires 

PUAM : Presses Universitaires d’Aix Marseille 

RASJEP : Revue Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques 

RC : Revue Concurrence 

RD : Recueil  Dalloz 

RDAI : Revue de Droit des Affaires Internationales 
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RDEF : Revue D’Economie Financière 

RDP : Revue Droit Pénal 

REDSS : Revue Européenne Des Sciences Sociales  

Req : Requête 

Rev .Con.Consom : Revue de la Concurrence et de la Consommation 

Rev.sc.crim : Revue de Science Criminelle 

RFAP: Revue Française d’Administration Publique  

RFDA : Revue Française de Droit Administratif  

RFDC: Revue Française de Droit Constitutionnel  

RIDE : Revue Internationale de Droit Economique 

RIDP : Revue Internationale de Droit Public  

RJEP : Revue Juridique de l’Entreprise Publique 

RLC : Revue Lamy de la Concurrence 

RLDA : Revue Lamy Droit des Affaires 

RTDciv : Revue Trimestrielle de Droit civil 

RTDcom : Revue Trimestrielle de Droit Commercial 

RTDeur : Revue Trimestrielle de Droit Européen  

SARL : Société à Responsabilité Limité 

s/d : sous la direction 

SECT : Section 

TC : Tribunal du Conflit 

V : Voir 

VOL: Volume  
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 مقـــــــــدمة
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 دمةـــــــمق

 حمراك ابعتبارها الاقتصادية الس ياسات خمتلفيف  ممتزية مباكنة حتظى املنافسة س ياسة أ حضت

من خالل العمل عىل زايدة الفعالية الاقتصادية  وحتسني  ،التمنوية ال هداف حتقيق اجتاه يعمل يف

 ترسيع من ذكل يتطلبه ما معاقتصادي جديد  منوذج حنو لتوجهظروف معيشة املس هتلكني، متاش يا مع ا

 التنافس ية القدرة وحتسني التصديرتشجيع و ، الاستامثر دلفع الهادفة الاقتصادية الإصالحات يف نسق

 .والتخلص من الاعامتد اللكي عىل  الرثوة ال حفورية ،الوطين لالقتصاد

لهيا تلجأ   اليت الآليات أ مه من املنافسة حتفزي يعترب و ىل للوصول ادلوةل اإ  كام ،الفعالية الاقتصادية اإ

نتيجة احلاجة لطرق جديد لمتويل الاقتصاد الوطين  للقطاع الاقتصادي احلكومة توليه اذلي احلرص نأ  

 املوازية التجارة مثل املطروحة الإشاكليات ال حفورية، قد دفعها اىل حماوةل معاجلةبعيدا عن الطاقات 

 .وتشجيع تنافس ية املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنظم للقطاع ومنافس هتا

نفاق ترش يد أ ن كام  العمومية املشرتايت يف املنافسة لقواعد تفعيل من يقتضيه وما العام الإ

آلية املنافسة وس ياسة قوانني من جتعل اجملامةل، وعروض التواطؤ معليات لاكفة والتصدي  يف ممتزية أ

 س ياسة توفره ملا ال عامل، وابلنظر بيئة وحتفزي الاستامثر اس تقطاب اىل ابلإضافة ال هداف، هذه حتقيق

سهامات من املنافسة آلية تصبح فاإهنا اجملال، هذا يف اإ اليت تسعى ادلوةل   ال هداف حتقيق يف هامة أ

القانونية املتعلقة ابملنافسة، تزامنا مع  النصوصلتجس يدها، وهو ما دفع ابملرشع اىل العمل عىل حتيني 

عادة بعث جملس املنافسة من جديد عىل العمل  .اإ

لتحولت معيقة سامهت يف  النظام العام التقليدينه يف اجملال الاقتصادي، خضع مفهوم أ  احلقيقة 

ىلخلق مفهوم جديد هو النظام العام الاقتصادي، اذلي هيدف    ضامن املصلحة العامة الاقتصادية اإ

وكذكل الشفافية يف  ،جل ضامن املساواة يف احلصول عىل املعلومةأ  من  ،مثل عقلنة ال سواق بشلك عام

اللجوء  لرشعيةيف الهناية وهو ما يؤسس  حىت تكون هذه ال سواق أ كرث جذاب للمستمثرين،، املعامالت

ىل خاصة يف جمال املنافسة ابعتباره اجملال اذلي يكرث فيه تاليق  ردعيادارية ذات طابع  عقوابت اإ

 . املصاحل مما خلق فكرة أ خرى يه النظام العام التنافيس اذلي أ رىس قواعده قانون املنافسة
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ىل التأ ثري عىل كفاية  يبحث أ ساسا عىل منع املؤسسات فقانون املنافسة يف السوق عندما هتدف اإ

املوارد واملنتجات والابتاكرات مبا ينعكس سلبيا عىل منافع املس هتكل ومنه الرخاء العام، وهذا ما جعل 

ن  ناكرها، حىت واإ املنافسة صعبة التقبل اجامتعيا، يف صورهتا الليربالية، ابلرمغ من أ ن منافعها ل ميكن اإ

 .اف املامرسات املقيدة للمنافسة دام س نوات عديدةجاءت متأ خرة، فاكتش

هذا الاعتقاد اخلاطئ اذلي أ نشأ ته املنافسة أ ىت ابلرضورة من التعارض الواحض بني قوة مس تلزماهتا 

ىل نظام ،ومتطلباهتا من هجة هذا  ،وقمية وجودها من هجة اثنية، وعليه طرحت فكرة حتويل املنافسة اإ

آاثرا خادعة  النظام وبعبارة أ وحض  أ ي فعلية وليست فعاةل، ،للعني بل جيعل املنافسة ممكنةل ينتج أ

ذ يسرتجع النظام التنافيس قوة مس تلزماته يف نفس الوقت اذلي يتخىل فيه عن املنافسة الفعاةل، تكفي  اإ

ماكنية  وجود املنافسة ابلنس بة للقانون. اإ

ل ن  تريم اىل تشجيع املؤسسات وحهثم عىل التنافس وليس جربمه عىل ذكل، فقواعد املنافسة

املنافسة ليست وضعية أ و حاةل طبيعية، فوجودها ل يكون صدفة، بل يتعني عىل قانون املنافسة أ ن 

يوفر الظروف اليت تسمح للسوق ابلعمل وفق نسق تنافيس، مبعىن جعل املنافسة ممكنة حىت ولو 

لهيايمت الوصول  فتتحول املنافسة من وس يةل اىل غاية تفاوض،ابس تعامل طريق ال  م عن طريق النظا اإ

واذلي يعرب عن نوع من النظام واملنطق والعقالنية يدفع اىل توس يع جمال  ،التنافيس املؤطر واملدروس

رضورة حتديد  مع ال خذ بعني الاعتبار املنطق التجاري اىل أ وسع من الروابط الاقتصادية الضيقة،

 .تطويع هذا السوقو 

آخر النظام التنافيس عن توسع املنطق التنافيس ليغزوا أ كرب قدر ممكن من ال نشطة يعرب  ،مبعىن أ

عطاء ابلإماكنحبيث يصبح  الإنسانية كام يعرب هذا النظام  تقيمي اقتصادي لل ش ياء وحىت لل شخاص، اإ

آليات التس يري الفعال، نكذكل ع ل ن  توس يع املنطق السويق املبين عىل التحليل الاقتصادي العلمي وأ

التحليل الاقتصادي يسامه يف الوصول اىل تقيمي اجيايب للسوق أ ما التس يري الفعال فيعترب معيارا ملعرفة 

 ما هو خارج منطق السوق.

عن الاجتاه الفكري اذلي اكن ينادي دعه مير دعه يعمل، لطاملا عربت هذه املقوةل ل دم مسيث 

ابحلرية الاقتصادية بدون أ ي قيد، فالسوق حسب مفهوهمم هو ظاهرة طبيعية ولك ما يتودل عن ذكل 

ل نتيجة طبيعية للسري العادي السوق، فهذا ال خري قادر عىل تنظمي  لهذا من سلواكت وتكتالت ما هو اإ
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فكرة حمدوديهتا، لس امي عقب ال زمة العاملية نفسه بنفسه، لكن ومع مرور الوقت أ ثبتت هذه ال

، واليت أ ثبتت مبا ل يدع جمال للشك أ ن السوق حيمل يف طياته عوامل هتدمه 1929الاقتصادية لس نة 

ىل القضاء عىل هذه احلرية، مما دفع  نتيجة الإفراط يف احلرية الفردية وظهور سلواكت ابمس احلرية أ دت اإ

ىل املناداة برضورة تدخل السلطة العامة من أ جل ترش يد معل ابلكثري من املفكرين ل س امي  ال ملان مهنم اإ

 السوق.   

واكن السؤال املطروح حيهنا هو ما العمل من أ جل أ ن تكون احلرية عامل لتأ سيس وحتديد معل 

وحتت هذا الإطار يربز القانون كوس يةل تدخل قادرة عىل تصحيح مسار هتدمي السوق  ،السلطة العامة؟

ن اكنت دامئا يه نظام دعه مير فاإهنا ليست حامت نظام دعه يعمل، وعليه ذل اته، فاحلرية الاقتصادية واإ

ماكنيات واسعة لتدخل السلطة العامة.  فالفقه مقتنع بأ نه ل بد من وجود اإ

ىل قواعد يف جمال املنافسة من شأ هنا أ ن تريس مبادئ النظام التنافيس، من  فالسوق يف حاجة اإ

دارية مزودة بوسائل القهر والقمع، وهنا تربز خالل وضع ضو  نشاء هيالك اإ جرائية واإ ابط موضوعية واإ

شاكلية التوفيق بني تدخل السلطة العامة يف الاقتصاد وارساء النظام التنافيس من خالل وضع  اإ

ومن هجة أ خرى رضورة حامية حقوق وحرايت هذه املؤسسات  ضوابط لسلواكت املؤسسات من هجة،

 .احلفاظ عىل أ مهنا القانوين يف مواهجة هذه السلطة العامةيف السوق، و 

طياته معىن أ ن املنافسة جيب أ ن تكون مراقبة وموضوعا للضبط يف حيمل النظام التنافيس 

مبجموعة من القواعد الآمرة واجلربية، وهو جيمع بني فكريت ادلوةل والقانون من هجة والاقتصاد  ومؤطرة

 من هجة اثنية، حبيث جيمتع املنطق القانوين مع املنطق الاقتصادي.

ىل حامية عنارصه املكونة هل، أ ي قواعد قانونية تضمن  ىل قواعد قانونية تريم اإ فالسوق حباجة اإ

حلرية التعاقدية ولعبة التنافس، ووجود هذه ال مور يتطلب تدخل ادلوةل حامت فبدون امللكية اخلاصة وا

ادلوةل والقانون ل يوجد نظام تنافيس، لكن هذا الالكم ل يلغ بشلك مطلق الفارق بني النظام التنافيس 

 .والنظام العام التقليدي 

، فهم يرون  ordolibéralsimeاللربالية ظهر قانون املنافسة يف أ ورواب نتيجة تأ ثري اجتاه تنظمي فقد 

أ ن السوق جيب حاميته من نفسه، أ ي حتريره من لك تأ ثري سواء من ادلوةل أ و من املؤسسات الناشطة 

السوق  حتمل بني طياهتا  أ ن تلقى العامل بأ رسه درسا مفاده 1929فيه فعقب ال زمة املالية العاملية لس نة 
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تناقض مع لك ما هو غري منظم ومتفرق ومنفرد وغري دامئ عوامل هتدهما وأ ن لك ما هو مؤسس ي 

ىل قواعد يف جمال املنافسة، قادرة عىل مراقبة لك مظاهر الاحتاكر  ومؤقت، ومت التفاق عىل احلاجة اإ

بتدخل ادلوةل، وأ نتج هذا الاجتاه الكثري من ال فاكر اليت أ صبحت فامي بعد راكئز لقانون املنافسة مثل 

 ، النظام التنافيس، اقتصاد السوق الاجامتعي، التحليل الاقتصادي.النظام الاقتصادي

ىل امجلع بني املنطق القانوين  ،احقيقي اوبذكل أ صبح لقواعد قانون املنافسة وجود تعكس احلاجة اإ

ىل فكرة اقتصاد القانون، حيث يتعني عىل  واملنطق الاقتصادي والانتقال من فكرة اقتصاد السوق اإ

القايض أ ن يراعي العوامل الاقتصادية يف تطبيقه للقواعد القانونية، فالقتصاد ليس فقط عمل الاختيار 

رد النادرة ولكنه عمل املامرسات والعادات اجليدة والسيئة والترصفات العقالين والتوزيع ال مثل للموا

امجلاعية للمالك والتجار ورجال ال عامل والعامل وغريمه عند توزيعهم امجلاعي للموارد النادرة فيكون 

 .وهو التصور ال سايس املشرتك بني عمل القانون وعمل الاقتصاد "تنافس عىل الندرة"هناك 

ونرى يف حالت عديدة رضورة التدخل امحلايئ  ،أ ن يعمل وفق مبادئ أ خالقيةفالقتصاد جيب 

ىل  لدلوةل فأ نصار اجتاه تنظمي الليربالية اكنوا حياولون الإجابة عن تساؤل وهو بأ ية وس يةل ميكن الوصول اإ

دماج ادلوةل يف فضاء اجامتعي تس يطر عليه احلرية الاقتصادية؟ وذكل من خالل الب عادة اإ ماكنية اإ حث اإ

آليات ليربالية، ل ن املنافسة دلهيا منطقها  عن حل ملشالك النظام الرأ ساميل عن طريق مؤسسات وأ

ل ابحرتام هذا املنطق، ولكن هذا املنطق كذكل يقتيض وجود  اخلاص هبا وأ اثرها اليت ل ميكن تصورها اإ

ادلوةل يف مواهجة ادلوةل مبا خيدم السوق، وذكل من خالل قواعد قانونية تعترب حصن  يضمن حياد 

السوق وحتمي ادلوةل من تأ ثري السوق، هذه القواعد تضبط املنافسة وحتمي النظام التنافيس من نفسه 

 وحتقق ثالث أ هداف أ ساس ية:

 حامية السوق من التدخل املفرط لدلوةل. -

 قوى السوق.خمتلف   حتقيق ال من القانوين من خالل تطويع  -

 فهم طريقة معل السوق وضبطه. -

 06-95ويف اجلزائر ظهر أ ول قانون للمنافسة مبوجب ال مر رمق 
(1)

وذكل عقب الانفتاح  ،

صالحاتالاقتصادي اذلي اكن مثرة  ،حيث فتح اجملال أ مام املبادرة اخلاصة يف كثري من اجملالت 1988 اإ

                                                           
 )ملغى(. 1995فرباير  22صادر يف  09، يتعلق ابملنافسة، ج ر عدد 1995يناير س نة  25املؤرخ يف  06-95رمق  أ مر - 1
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املتعلق ابل سعار هو الساري املفعول 12-89وقبل ذكل اكن القانون  اليت اكنت حمتكرة،
(1)

ولكن ومع  ،

املتعلق ابملنافسة والساري املفعول  03-03مبوجب ال مر  06-95تعميق الاصالحات أ لغى املرشع ال مر 

اىل يومنا هذا
(2)

. 

عطاء تصور أ كرث  عطاء تعريف دقيق لفكرة النظام التنافيس، ولكن ميكن اإ احلقيقة أ نه ل ميكن اإ

ىل أ صوهل الفلسفية، فالوصول اإ  ىل فكرة املنافسة الفعاةل هو رضب من اخليال قراب من خالل الرجوع اإ

القانوين ل ن هذه العملية تتعلق يف الوقت احلايل بوجود اتفاق بني قوى السوق اخلاصة والعامة مما جيعل 

 املنافسة نظام تفاويض ومتطور، وتفرتض نوع من املثالية يف التعامل.

ين عىل التحليل الاقتصادي العلمي كام يعرب هذا النظام كذكل عىل توس يع املنطق السويق املب

آليات التس يري الفعال، ل ن التحليل الاقتصادي يسامه يف الوصول اىل تقيمي اجيايب للسوق أ ما التس يري  وأ

 الفعال فيعترب معيارا ملعرفة ما هو خارج منطق السوق.

آلية  السوق، فال بدون ادلوةل و القانون ل يوجد نظام تنافيس و هذا ال خري ل ميكن فصهل عن أ

سوق بدون منافسة و ل منافسة بدون سوق متارس فيه، واللك مرتبط بتدخل ادلوةل من أ جل ضامن 

التطور، هذا ال خري ينتج عن التوازن  يف السوق ابعتباره  الوس يةل املثىل لتنظمي العالقات الاجامتعية
 

راهن  ميكن أ ن نتصور و يف الوقت ال ،Société de marcheجمتع  السوق مب مما خيلق ما يعرف 

 رى ضامنة للنظام التنافيس ومرة أ خصوريت للعالقة بني النظام التنافيس و ادلوةل، مفرة تكون ادلوةل

 تكون خاضعة هل.

ىل عوامل خارجية من أ جل تأ طريه  ن القول بأ ن النظام التنافيس يكون نفسه بنفسه دون حاجة اإ اإ

ل ادلوةل ل ميكن الاس تغناء عنه، ليس فقط من أ جل و ضع نظام بعيد عن احلقيقة، فتدخهو الكم 

 تنافيس  و تكوينه و لكن حىت من أ جل ضبط معهل.

تعترب جحج الاجتاه اذلي يرى بأ ن ظهور اقتصاد السوق يف ظل النظام التنافيس اكن نتيجة 

روج لها الفكر الليربايل عرب  السوق يضبط نفسه يه  فكرة التطور الطبيعي للمعامالت جحجا واهية، ف

" دعه يعمل دعه مير"، و حىت هذه ال خرية ليست خاضعة لطبيعة ال مور ، فال سواق احلرة مل تكن 

                                                           
1
 )ملغى(. 1989جويلية  19، صادر يف 29يتعلق ابل سعار، ج ر عدد  1989جويلية  5، مؤرخ يف 12-89قانون  - 

2
 .2003جوان 20يف  صادر 43ر عدد  معدل وممتم، جيتعلق ابملنافسة،  2003جوان  19مؤرخ يف  03-03أ مر رمق  - 
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لرتى النور لو تركنا ال مور  لطبيعهتا، فادلوةل يه اليت فرضت فكرة" دعه يعمل"، ومن يرى غري ذكل  

ىل ما ترتب عىل ال زمة الاقتصادية العامل   ية و الكساد الكبري.فليعد اإ

حصيح أ ن النظام يف السوق يكون عادة تلقايئ و هذا ما يعكس  حبق فكرة احلرية، و لكنه دامئا 

ىل قوانني  و قواعد حمددة مس بقا، اثبتة، جمردة، عامة، تسمح بتحديد ال ش ياء و بيان  يف حاجة اإ

ساب والتنازل وحامية امللكية ذلكل أ حصاهبا، و ليس كام تريده الطبيعة ، هذه القوانني تضع رشوط الاكت 

ل وجود للسوق بدون تنظمي النشاط الاقتصادي،
 

مبا يعين أ ن السوق والنظام التنافيس ليسوا ظواهر 

 طبيعية. 

تتدخل ادلوةل بشلك دامئ من أ جل حتديد قواعد اللعبة التنافس ية، فالنظام التنافيس اذلي هتدف 

رسائه بواسطة قانون املناف  ىل اإ سة، يمتزي بنوع من التوازن املعقد بني حرية املنافسة من هجة ادلوةل اإ

طار النظام العام واملصلحة العامة فنجده:   وال خذ بعني الاعتبار اعتبارات أ خرى تدخل يف اإ

حيمي حرية املنافسة كهدف أ ساسا من قانون املنافسة، من خالل ماكحفة املامرسات املقيدة  - 

وكذا من خالل مراقبة التجمعات الاقتصادية، وخلق أ هجزة خاصة  افسة،اليت تقيض عىل املن للمنافسة،

مسلحة مبختلف الصالحيات والوسائل البرشية جملاهبة ذكل، مثل جملس املنافسة، وبذكل تظهر ادلوةل 

 يف صورة الضامن للنظام التنافيس اذلي تؤسسه.

آلية التنافس عن طريق فرض - اعتبارات أ خرى عىل  يؤطر املنافسة، وذكل من خالل تصحيح أ

عفاء  املؤسسات مثل حامية املس هتلكني ومتطلبات النظام الاجامتعي، مثل حامية القدرة الرشائية و اإ

ىل  عطاءبعض التفاقات من احلظر مبا خيدم تنافس ية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فهيي تريم اإ أ مهية  اإ

 لعتبارات اجامتعية يف النظام التنافيس.

ذ ميكن لدلوةل أ ن تلغي لكية لعبة املنافسة سواء عن طريق  ،سةاملناف  مينع -  نشاءاإ املرافق العامة  اإ

 اذوك أ و تكرس حقوق الاس تغالل والامتياز وكذا تشجيع التجميعات الاقتصادية والرتخيص لها،

نشاء احتاكرات ملصلحة مؤسسات معومية أ و متنع اخلواص من النشاط عىل مس توى قطاع معني مثل  اإ

لسكك احلديدية والنقل اجلوي، كام ميكهنا أ ن تضع عوائق لدلخول اىل همنة ما مثل القطاع النقل اب

 املرصيف.
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واليت  يف اجلزائر وعىل الرمغ من املتطلبات اللربالية والنيولربالية اليت مزيت الس نوات ال خرية

ل لدلنسحاب القانوين واملادي الاعىل أ رض الواقع من خالل  رمجتت نه أ  وةل من احلقل الاقتصادي، اإ

يف احلقيقة يالحظ أ ن ما حصل هو حتول يف طرق تدخل ادلوةل يف احلقل الاقتصادي فقط، حيث 

أ صبحت الإدارة تمتتع بصالحيات اس تثنائية مسحت لها ليس فقط بتطبيق أ مناط و معايري قانونية 

عامل سلطاهتا يف منا كذكل  ابإ التقدير واملراقبة و حىت توقيع العقاب  مرسومة مس بقا بنص القانون، واإ

يف ظل س يادة مبادئ أ خرى تتناقض مع ذكل عىل غرار مبدأ  ال من  وهو أ مر ل ميكن تقبهل بسهوةل

 القانوين.

فال من القانوين مكفهوم حديث يقتيض أ ل تظهر الإدارة مبظهر صاحبة سلطة العقاب ل ن يف ذكل  

ىل ل االقانون، وتطبيق مساس ابملبادئ العامة اليت حتمك دوةل فكرة ال من القانوين س يؤدي ل حماةل اإ

حداث تغيري جدري يف املبادئ اخللقية والس ياس ية اليت حتمك اجملمتع فبعد أ ن اكنت الإدارة ل تمتتع ، اإ

 صاحب وه زايئالقايض اجل حيث اكن -اعات و توقيع العقوابت مبدئيا بسلطات الفصل يف الن 

أ صبحت مع  -وفر للمتقايض الضامانت ال ساس ية اليت حيتاهجاي يه الوحيدة اذلختصاص فهيا ابعتبار الا

الفعالية معرتفا لها بتكل الصالحيات، و لس امي يف اجملال  مربر البحث عنمرور الوقت وحتت 

 .فاحسا اجملال للعديد من سلطات الضبط الإدارية ،حيث احنرص دور القضاء ،الاقتصادي واملايل

ور تدخل السلطة العامة والهتديدات اليت تشلكها عىل حقوق وحرايت هذا التعدد يف ص

ىل  خضاع نشاط هذا النوع من الإدارات اإ ىل العمل عىل اإ ال شخاص قد دفع برجال القانون واملرشعني اإ

جرائية، تكون يف العادة مماثةل لتكل اليت اكن يوفرها القايض اجلزايئ كحايم  ضامانت موضوعية و اإ

مبا يعزز فكرة ال من القانوين يف التقايض أ مام هذا النوع من السلطات الإدارية  ،تللحقوق و احلراي

خاصة وأ ن الإدارة عادة ما تكون مس تعدة للتعسف يف ممارسة صالحياهتا
(1)

 . 

فالهاجس اليوم هو كيف حنمي حقوق وحرايت املؤسسات من نشاط الإدارة التدخيل نتيجة 

قد أ اثرت فامي يتعلق ابملامرسات املقيدة للمنافسة فكرة الضامانت ظاهرة نزع التجرمي، هذه ال خرية 

ال ساس ية يف جمال العقاب الاداري بقوة، من خالل رضورة حامية هذه املؤسسات عندما تطبق علهيا 

                                                           
1
 -PLIAKOS Asteris, Les droits de la défense et le droit communautaire de la concurrence, édition Bruylant, 

Belgique, 1987 .p 1.2, 
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داري، عىل أ ساس أ ن تغري التكييف القانوين للعقوبة من وصفها اجلزايئ اىل  عقوابت ذات طابع اإ

صفها الردعي والقمعي يف يشءالاداري ل يغري يف و 
(1)

. 

فاذا اكنت العقوبة اجلزائية مقررة من أ جل مقع ال فعال اليت متس ابجملمتع وتكيف عىل أ هنا خرق 

اجلزاء اجلنايئ يرتمج ردة فعل اجملمتع  اذلي يرى بأ ن Durkheimسب دوراكمي ح للنظام العام الاجامتعي، 

هل تعترب اجلرامئ املتعلقة مثال  ،ميكن أ ن نتساءل فانهعىل سلواكت وأ فعال متس بوجوده وسالمته، 

 .ابلبورصة سلواكت ماسة بوجود اجملمتع وسالمته؟

لقد س بق القول بأ ن النظام التنافيس هو نتاج قانون املنافسة اذلي هيمت أ ساسا ابملامرسات املقيدة 

 وضعية تنافس فعلية بني للمنافسة، وكذا مراقبة التجميعات الاقتصادية، وذكل من أ جل احملافظة عىل

املؤسسات، وضامن هذه الوضعية منوط بنشاط سلطة الضبط املمثةل يف جملس املنافسة اذلي يمتتع 

بلك الصالحيات والوسائل ذات الطابع القمعي، وهنا يكون ال من القانوين للمؤسسات املعنية حمل 

 ال صل من اختصاص القايض خاصة وأ ن السلطة القمعية يف جمال املنافسة اكنت يف هتديد جدي،

تصب يف فكرة حامية حقوق وحرايت ال شخاص حىت ل  وضامانتضوابط ل اذلي اكن خاضعا اجلزايئ

 تنهتك.

داريةذات طبيعة  ضبط ملا مت نقل هذا الاختصاص اىل سلطو  حتت  - ويه جملس املنافسة ،اإ

التقليل من الضامانت، عىل اعتبار أ ن كرثهتا هو كرثة رضورة و الفعالية يف التدخل، مربر البحث عن

لالجراءات والشلكيات اليت هتدد معلية الضبط، وهو نفسه املربر اذلي بسببه مت اقصاء القايض اجلزايئ 

فعالية ضامن النظام التنافيس يف نقطة التوازن بني متطلبات البحث عن   الواجبفانه أ صبح من  -

داريةسلطة اره ابعتب تدخل جملس املنافسة  ال من القانوين للمؤسساتضامن ومتطلبات  ،مس تقةل اإ

 .L’entreprise citoyenneملواطنة ، من أ جل الوصول اىل فكرة املؤسسة اةتنافسامل 

                                                           
1

دارية مس تقةل يمتتع ابلختصاص القمعي فانه يتعني أ ن  - يس تجيب لبعض الضامانت لفائدة املؤسسات ملا اكن جملس املنافسة سلطة اإ

حفىت وان متاثلت هذه الضامانت مع تكل املكرسة يف القواعد العامة  للعقاب، ولكن ل ميكن اعتباره بسبب ذكل أ نه هجة قضائية،املعرضة 

دارية، ولكن من الناحية املادية جند أ ن جملس املنا فسة يمتتع بلك خصائص أ مام اجلهات القضائية فان هذا اجمللس يبقى سلطة اإ

جراءات منظمة، أ نظر: السلطات القضائية،  فهو يفصل يف الناع بناء عىل معايري قانونية ووفقا لإ

- CANIVET Guy, « L’obligation du procès équitable et les règles du contradictoire dans les procédures de 

sanction en matière de concurrence », RC, n°86, juillet-aout 1995, p 38.                                                                    
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حاطة حاولت تتبع خمتلف املراحل اليت متر هبا املنازعة أ مام جملس املنافسة  الإشاكليةهبذه  لالإ

 وذلكل قسمت خطيت وفقا ذلكل جفاءت يف اببني:

الباب ال ول موسوم بعنوان الضامانت املمنوحة يف مرحةل التحقيق، وقسمته اىل فصلني، تناولت  

اولت يف الفصل الثاين الضامانت املمنوحة يف يف الفصل ال ول الضامانت املمنوحة يف مرحةل املتابعة، وتن

 مرحةل املعاينة.

الباب الثاين جاء موسوما بعنوان الضامانت املمنوحة يف مرحةل الاجراءات أ مام هيئة القرار 

وقسمته اىل فصلني كذكل، الفصل ال ول بعنوان الضامانت املمنوحة يف مرحةل الفصل يف القضية 

  قرارات جملس املنافسة كضامنة.والفصل الثاين بعنوان الطعن يف

ومن أ جل دراسة هذه املواضيع بشلك علمي أ اكدميي اتبعت املهنج التحلييل مع الاس تعانة ابملهنج 

 الوصفي واملهنج املقارن.
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ذا تبني ملؤسسة ما أأو أأي خشص بأأنه ترضر من ممارسة مقيدة للمنافسة فان  يف حاةل ما ا 

خطار  هو ،بشلك فعالالسبيل للمطالبة بوضع حد لها  أأن يلجأأ اىل جملس املنافسة من خالل تقدمي ا 

، فهو سلطة ادارية ومقعها هذه املامرساتالتحقيق يف ابعتباره صاحب الاختصاص الأصيل يف  أأمامه

مس تقةل وهو ما جيعل منه املراقب احليادي واملوضوعي اذلي يضمن اس مترار لعبة املنافسة وحامية 

للمؤسسات املتنافسة فرصة الاس تفادة من مزااي هذه املنافسة، بعيدا عن تدخل السوق، مبا يضمن 

 الادارة التقليدية وبعيدا عن اس تقطاب خمتلف قوى السوق.

متابعة املامرسات املقيدة للمنافسة يف  وعليه يعترب جملس املنافسة هو صاحب الاختصاص

ذلكل فالوقوف عىل حقيقة جملس املنافسة ويه املرحةل الأوىل اليت تنطلق مهنا خمتلف الاجراءات، 

 .)فصل أأول( ، يعترب يف غاية الأمهيةاس تقالليتهكجهة متابعة ابلنظر اىل 

ويف ويتصل عمل جملس املنافسة ابلوقائع املثارة عن طريق اجراء الاخطار مبختلف صوره، 

يمت فتح حتقيق من أأجل معاينة هذه املامرسات للوقوف عىل عنارص   لهذا الاخطارحاةل قبوهل

عطاء التكييف القانوين للوقائع املعروضة، مفجلس املنافسة  ال ثبات املتوفرة من أأجل التوصل اىل ا 

، من خاللها يمت تلكيف أأحد املقررين بدراسة يمتتع بسلطة التحقيق وهو نتيجة طبيعية لس تقالليته

فيه من أأجل مجع خمتلف الأدةل، وذكل بواسطة مجموعة من الآليات اليت تتيح هل امللف والتحقيق 

 )فصل اثين(. ذكل يف اطار مرحةل املعاينة
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 الفصل الأول 

 مرحةل املتابعةالضامانت املمنوحة يف 

 

طاريف  بعد  ،العمل عىل تفعيل دور جملس املنافسة يف جمال مقع املامرسات املقيدة للمنافسة ا 

جتريدها من الطابع اجلزايئ نتيجة كرثة العوائق الاجرائية
(1)

، فانه يتعني احرتام حق املؤسسات يف 

ليهاللجوء   حق التقا ي املففول لاا قانوانعىل قياسا ا 
(2)

، وهنا يتعني أأن يتحقق لاذه املؤسسات 

 :ضامنتني جوهريتني

حبيث يفصل يف الوقائع املعروضة عليه  ،الأوىل تتعلق ابس تقاللية جملس املنافسة كجاة متابعة

مع متفينه من  ،بعيدا عن تدخل السلطة الس ياس ية وعن اس تقطاب قوى السوق ،حبيادية وموضوعية

 خمتلف الوسائل اليت متفنه من تأأدية هممته عىل أأمكل وجه )مبحث أأول(.

خطار هذا اجمللس بشلك  ،أأما الثانية فتتعلق ابحلق يف التقا ي من خالل تفريس احلق يف ا 

لأن حرية املنافسة يه انشغال هيم امجليع، وعليه جيب متفني أأكرب  ،يسمح بتحقيق الفعالية يف التدخل

الذكل  اص من فرص لدلفاع عهنا، وال يتأأىتقدر ممفن من الأشخ  هلم اال خطارمن خالل فتح ابب  ا 

 )مبحث اثين(.

 

 

                                                           
1
-« La « déjuridictionnalisation » de certains litiges au profit des autorités de régulation devait présenter de 

nombreux avantages pratiques : rapidité, efficacité, simplicité et prévention. C'est pourquoi leurs règles de 

fonctionnement ont été dans un premier temps volontairement simplifiées, afin de leur permettre de trancher 

les différends et de prononcer des sanctions plus rapidement que les juridictions au rôle encombré et soumises 

à de multiples contraintes procédurales ». QUILICHINI Paule, « Réguler n’est pas juger, réflexions sur la 

nature du pouvoir de sanction des autorités de régulation économique », AJDA, n°20, 24 mai 2004, p.1060. 
2

جراءات املدنية واال دارية، ج ر عدد 2008فيفري  25، مؤرخ يف 09-08قانون رمق من ال 1\3املادة  - ، صادر 21، يتضمن قانون اال 

 .2008أأفريل  23يف 
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 املبحث الأول

 كجاة متابعة اس تقاللية جملس املنافسة 

رضورة ضامن أأكرب قدر من الفعالية يف جمال التس يري العمويم  ،من بني أأمه متطلبات احلومكة

وادارة الشأأن العام، وال يتأأىت ذكل الا من خالل تطوير دوةل القانون
(1)

امجلع الفعالية تقتيض نوعا من ف، 

يف صورة سلطات الضبط اذلاتية والاس تقاللية،و  ،التخصصبني 
(2)

. 

، ابلرمغ من أأن الضبط بل أأصبح شيئا مفروضا ،مل يعد خيارا أأمام السلطة العامة مرالأ  هذا

من أأجل  ،والاس تقاللية ،يقتيض اخلرباتية اذ ،ليس هممة ادارية عادية للنشاط الاقتصادي الاداري

(3)تقليص حدة التناقض اذلي يعرتي العالقة بني ادلوةل والسوق
ال س امي اذا تزامن ذكل مع مرحةل ، 

ىلالانتقال من الاقتصاد املوجه  الاقتصاد احلر ا 
(4)

، لأن هذه املرحةل تلقي بظاللاا حىت عىل النصوص 

و حىت من حيث تسميهتاأأ  ،سواء من حيث مضموهنا ،اليت تنظماا ةالقانوني
(5)

. 

اليت تعترب الايئات اال دارية لك السمة املمزية لاا عن  ،تعترب خاصية اس تقاللية سلطات الضبط

(6)تقليدية
، فايي ضامنه أأساس ية ابلنس بة للمتقا ي أأماهما

(7)
ىلابالضافة  حيث تسامه يف خلق الثقة، ،  ا 

                                                           
1
-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, 

Maison d’édition Belkeise, Alger, 2013, p.16. 
2
-FAURE Bertrand, « La crise du pouvoir réglementaire: entre ordre juridique et pluralisme institutionnel », 

AJDA, n°7, 20 juillet 1998, p.547. (num) 
3
-TIMSIT Gérard, « La régulation, la notion et le phénomène », RFAP, n°109, 2004, p.6. 

4
-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Edition 

HOUMA, Alger 2005, p.16. 
5

ىل  املرحةل الانتقالية اليت يشادها الاقتصاد الوطين  يف هذا الصدد وابلنظر - يفضل الأس تاذ بن انيج رشيف تسمية قانون املنافسة ا 

 : يف اجلزائر عىل تسمية قانون املنافسة اجلزائري، راجع

- BENNADJI Chérif, « Le droit de la concurrence en Algérie », RASJEP, n° 3,2000, p.143. 
6
- « Les règles relatives à l’indépendance sont logiquement un volet essentiel du régime juridique des A.A.I 

puisque c’est cette indépendance qui leur confère une originalité dans l’appareil d’Etat ». V : GUEDON M.J., 

Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris, 1991, p.62. 
7

- GUINCHARD Serge, « Le procès équitable, droit fondamental ? », AJDA, numéro spécial 1998, p.191. 
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يف مواهجة السلطة  ،وضغوطات ،أأن هذه الاس تقاللية جتعلاا غري خاضعة ولو نظراي لأية اكراهات

التنفيذية
(1)

. 

ي خشص أأو أأية أأية تعلاميت من أأ  السلطة الادارية املس تقةلعدم تلقي الاس تقاللية هنا  تقتيض 

غري قابةل للتصنيف مضن الارم الاداري  هيئة أأخرى، كام أأن الاس تقاللية جتعل السلطة الادارية

(2)للسلطة التنفيذية
، حىت وان اكنت تقرتب من ، وال حىت مضن أأي من السلطات العامة الثالث

ه السلطات الثالث، مفن حيث سلطة اختاذ قرارات فردية واصدار حيث اختصاصاهتا لتكل اخملوةل لاذ

نصوص تنظميية فايي تقرتب من السلطة التنفيذية، ومن حيث ابداء أ راء حول مشاريع القوانني فايي 

تقرتب من السلطة الترشيعية، اما من حيث توقيع العقاب فايي تقرتي من السلطة القضائية
(3)

. 

              من القانون رمق 09املعدةل مبوجب املادة  03-03رمق  من الأمر 23جاء يف املادة قد 

08-12
(4)

دارية  ما ييل: ، تدعى يف صلب النص " جملس املنافسة" تمتتع  مس تقةل" تنشأأ سلطة ا 

"ابلشخصية القانونية والاس تقالل املايل، توضع دلى الوزير امللكف ابلتجارة
(5)

. 

حيدد تنظمي جملس املنافسة  ، اذلي241-11من املرسوم التنفيذي رمق  02املادة  نص كام جاء يف

سريه و
(6)

دارية مس تقةل يمتتع ابلشخصية القانونية والاس تقالل املايل ، ما ييل: "  جملس املنافسة سلطة ا 

 ".ويوضع دلى الوزير امللكف ابلتجارة

 

                                                           
1

-ROUYERE Aude « La constitutionnalisation des autorités administratives indépendantes : quelle 

signification ? », RFDA, n°5, 05 novembre 2010, p.889. 
2
- V : -ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, étude de droit comparé, 

thèse pour le  Doctorat en droit, université Paris1 panthéon-Sorbonne, 1993, p.25. 

         -EPRON Quentin, « Le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs », RFDA, n°5, 

2011,  p.1007. 
3

-DELVOLVE Pierre, « Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge», LPA, n°185, p.18.  
4

يوليو  2، صادر يف 36املتعلق ابملنافسة، ج ر عدد  03-03، يعدل ويمتم الأمر رمق 2008يونيو  25مؤرخ يف  12-08رمق  قانون -

2008. 
5
دارية تدعى يف صلب النص "جملس املنافسة" تمتتع :  تنص عىل ما ييل 23اكنت املادة  -  " تنشأأ دلى رئيس احلفومة سلطة ا 

 ملايل".ابلشخصية القانونية والاس تقالل ا
6

صادر يف  39، حيدد تنظمي جملس املنافسة وسريه، معدل، ج ر عدد 2011يوليو س نة  10مؤرخ يف  241-11مرسوم تنفيذي رمق  -

 .2011يوليو  13
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يتضح جليا أأن املرشع اجلزائري قد أأوىل عناية كبرية لففرة اس تقاللية  ،انطالقا من هذه النصوص

،  فنص برصحي النص أأن 2008خاصة بعد تداركه ملسأأةل التفييف القانوين هل س نة  ،جملس املنافسة

دارية مس تقةلاملنافسة  جملس سلطة ا 
(1)

 « autonome » ، نة الاس تقاللية بذكل قد أأضفى ضام ويفون

عىل غرار بعض سلطات الضبط الأخرى، ومل يقرصها فقط عىل  ،بشلك واحضعىل جملس املنافسة 

1995الأمر س نة  عليه كام اكن ،الاس تقالل املايل واال داري
(2)

. 

حاطة هبذه الاس تقاللية يتعني الوقوف عىل مظارهيا العضوي )مطلب أأول( والوظيفي  :ولال 

 )مطلب اثين(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

، فالأول يعين عدم وجود أأية وصاية وزارية ويشلك الأساس لوجود autonomeومصطلح  indépendanteهناك فرق بني مصطلح  -

بمينا الثاين يعين وجود وصاية وزارية، يف حني هناك من يرى بأأن اذلاتية ال تتعلق سوى ابحلياة ادلاخلية للفيان من هذه السلطة، 

 خالل سلطته عىل تنظميه اخلاص ووظائفه، يف حني أأن الاس تقاللية ترتبط ابلعالقات اخلارجية عن هذا الفيان، راجع:

-KHALLOUFI Rachid, Les institutions de régulation en droit Algérien, Revue IDARA, n° 28 Alger, p. 93. 

-ZARAT-PEREZ  Anibal Rafael, L‘indépendance des autorités de concurrence, analyse comparative Colombie, 

France, Etats-Unis, Thèse pour le  Doctorat en droit, Université Panthéon-Assas Paris, 2011, p.43. 
2

ىل  الأمر رمق  - اكن ، جنده  03-03، يتعلق ابملنافسة، امللغى مبوجب الأمر رمق 1995يناير س نة  25املؤرخ يف  06-95لو رجعنا ا 

من املرسوم  1\ 02وجاء يف املادة  ،يمتتع جملس املنافسة ابالس تقالل املايل واال داري"" منه عىل ما ييل: 02فقرة  16ينص يف املادة 

 1امللغى مبوجب القرار رمق  1996يناير  21، صادر يف 05املتضمن النظام ادلاخيل يف جملس املنافسة ج ر عدد   44-96الرئايس رمق 

 ".ل املايل واال داريجملس املنافسة مؤسسة تمتتع ابالس تقال" حملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة ، أأنه:ا 2013 جويلية  24املؤرخ يف 
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 املطلب الأول

جمللس املنافسة الاس تقاللية العضوية  

مل يعرف املرشع ففرة الاس تقاللية، ويه عادة ما تس تعمل مكرادف للحياد واذلاتية واملوضوعية 

فاحلياد خيتلف عن الاس تقاللية عىل أأساس أأنه ال  ابلرمغ من الاختالف الواحض بني هذه املفاهمي،

يف مواهجة قواعد التبعية القانونية (Emancipation)يقتيض من الناحية القانونية الرتش يد 
(1)

، ذكل أأنه 

ىليريم  ىلالتقليل  ا  ىلأأقىص حد من مظاهر التبعية دون الوصول  ا  درجة الغاهئا ، بيامن تقتيض  ا 

 .الاس تقاللية مسح لك مظاهر التبعية والروابط الارمية

وال حتديد معناها بدقة، وامنا  ،كهناا ن الاس تقاللية ال ميفن الوقوف عىلأأ لفن اليشء املؤكد هو 

ابملقارنة مع عنارص خارجية تؤثر علهيا ،ميفن فقط قياس درجهتا
(2)

عىن اذ ليس هناك اس تقاللية ابمل ،

ىلفان ففرة الاس تقاللية تنرصف عادة  ،وابلرمغ من ذكل املطلق معلية ترش يد سلطة الضبط يف  ا 

تسمح بوضع هذه السلطة بعيدا عن  ،مواهجة قواعد التبعية، هذه العملية تفون مضمونة بقواعد نظامية

ىلاليت يوهجاا عادة املسؤولون الارميون  ،والتوجهيات ،خمتلف التعلاميت الأشخاص التابعني الهيم  ا 

 يف مواهجة الوقائع والوضعيات اليت تدرساا. ،ريةواحل ،والتقدير ،وذكل من أأجل زايدة هامش املناورة

ىل ،خصوصاالاس تقاللية العضوية جمللس املنافسة  ينرصف وصف عدم خضوعه يف الارم  ا 

أأو سلمية، مبعىن عدم وجود عالقة تبعية ،اال داري لأية سلطة وصائية
(3)

من طبيعة كل ذغري ي دون أأن ،

قرارات تتعلق بسلطة ادلوةل اليت تبقىقراراته 
(4)

ابعتبار جملس املنافسة ميارس همامه ابمس وحلساب  ،

 ادلوةل.

                                                           
1

يتضمن القانون التجاري  1975سبمترب س نة 26، املؤرخ يف 59-75مر رمق من الأ  5اس تعمل املرشع مصطلح الرتش يد يف نص املادة  -

دارة أأمواهل والترصف  ،1975سبمترب 30صادر يف  101ر عدد ج ،املعدل واملمتم ويقصد به متفني القارص اذلي مل يبلغ سن الرشد من ا 

ويتحمل مسؤولية ترصفاته، ذلكل ميفن  هيا لكيا أأو جزئيا بشلك مس تقل حبيث يعامل معامةل الراشد دون تدخل وليه أأو وصيه،ف

 اس تعارة هذا املصطلح لدلالةل عىل اس تقاللية سلطة الضبط عن لك سلطة وصائية.
2
-ZARAT-PEREZ Anibal Rafael, op.cit, p.38. 

3
- Ibid, p.95.             

4
- EPRON Quentin,  « Le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs », op.cit, p.1017. 



الفصل الأول: الضامانت املمنوحة يف مرحةل املتابعةالباب الأول                               

 

 

25 

وتتجسد الاس تقاللية العضوية من حيث التشفيةل ) الفرع أأول(، ومن حيث النظام القانوين 

 اذلي خيضع هل الأعضاء ) الفرع اثين(.

 الفرع الأول: الاس تقاللية من حيث التشفيةل 

ملا لاا من دور كبري يف تأأكيد اس تقالليته من  ،تشفيةل جملس املنافسة أأمهية ابلغةتفتيس دراسة 

وتعيني الأعضاء  اقرتاح وكذا ،والرتكيبة العضوية )أأوال( عدهما الس امي من حيث طبيعة التعداد البرشي

 .)اثنيا(

 خصوصية الرتكيبة العضوية جمللس املنافسةأأوال: 

 مع احلفاظ عىل الطابعني  ادلميوقراطي، )أأ( امجلاعي لأعضائهيمتتع جملس املنافسة ابلطابع 

 . )ج( واخلربايت)ب(،

 جملس املنافسة لتشفيةلالطابع امجلاعي  .أأ 

ىل ( عضوا مقسمني12لس املنافسة من اثين عرش )يتفون جم ثالث فئات ا 
(1)

، الفئة الأوىل 

احلائزين عىل شاادة  ،واخلرباء ،أأعضاء خيتارون من مضن الشخصيات ،(06تتفون من س تة )

( س نوات يف اجملال القانوين و/أأو 08مثاين ) ال تقل عنوخربة همنية  ،الليسانس أأو شاادة جامعية مماثةل

والاس هتالك، ويف جمال امللفية  ،والتوزيع ،واليت لاا مؤهالت يف جماالت املنافسة ،الاقتصادي

)الففرية
2

).  

ىل الرئيس ،ميارس هؤالء الأعضاء        وظائفام بصفة دامئة وبتوقيت لكي، وقد اكن الأمر ،ابال ضافة ا 

لس املنافسة وظائفام " ميارس أأعضاء جم: عىل أأن ،منه 4\24املتعلق ابملنافسة ينص يف املادة  03-03

ال أأن املرشع تراجع عن ذكل  ،بصفة دامئة" وذكل مبوجب القانون  ،من خالل تعديل نص هذه املادة ،ا 

05-10رمق 
(3)

أأعضاء جملس املنافسة ممارسة وظائفام  ميفن" كام ييل: 4\24أأصبح نص املادة ، حبيث 

                                                           
1

    .03-03املعدل واملمتم للأمر  12-08واملتعلق ابملنافسة  املعدةل مبوجب القانون رمق  03-03من الأمر  24املادة  - 
2

جملس املنافسة وكفاءهتم يف جمال املنافسة والاقتصاد والاس هتالك، يظار أأن هذا املقتىض ال فامي خيص املؤهالت العلمية لأعضاء  -

ال مؤخرا فقط، وال تدرس  دراهجا يف الربامج اجلامعية ا  ميفن حتققه يف الوقت الراهن عىل أأساس أأن هذه الأنواع من التخصصات مل يمت ا 

ال عىل مس توى جامعات حمدودة مما جيعل من ففرة اخلرب   ق.ية يف هذا اجملال صعبة التحق ا 
3

  واملتعلق ابملنافسة 2003جويلية  19املؤرخ يف  03-03، يعدل ويمتم الأمر رمق 2010أأوت س نة  15مؤرخ يف  05-10قانون رمق  -

 .2010أأوت  18صادر يف  46ج ر عدد 
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ماكنية أأال ميارس هؤالء الأعضاء وظائفام بصفة دامئة ولو جزئيا، بصفة دامئة"،  حبيث مت فتح اجملال أأمام ا 

حيدد نظام أأجور أأعضاء جملس  204 -12رسوم التنفيذي رمق املوهو ابلفعل ما كرسه املرشع مبوجب 

املنافسة والأمني العام واملقرر والعام واملقررين
(1)

. 

أأعضاء خيتارون من مضن املانيني املؤهلني املامرسني  ،(04فتتشلك من أأربعة ) ،أأما الفئة الثانية 

ال تقل عن وهلم خربة همنية  ،شاادة جامعيةعىل واحلائزين  ،أأو اذلين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية

نتاج ،( س نوات05مخس )  واملان احلرة.  ،واخلدمات ،واحلرف ،والتوزيع ،يف جمال اال 

هذا  ،ميثالن مجعيات حامية املس هتلفني ،( مؤهلني02فتتشلك من عضوين ) ،أأما الفئة الثالثة

ىلابال ضافة  ( مقررين05ومخس ) ،ومقرر عام ،عامأأمني  ا 
(2)

وميارس أأعضاء الفئتني الثانية والثالثة  ،

ويعتربون يف حاةل غياب مرخص خالل الفرتة اخملصصة ملشاركهتم يف أأشغال  وظائفام بصفة غري دامئة،

اجمللس
(3)

. 

ىل ابال ضافة وممثال  ،يضم جملس املنافسة ممثال دامئا عن الوزير امللكف ابلتجارة ،هذه الفئات ا 

هل مس تخلفا
(4)

لفهنام ال يمتتعان ابحلق يف التصويت ،أأشغال اجمللس، يشاراكن يف 
(5)

ىل  ، وابال ضافة ا 

يش متل جملس املنافسة كذكل عىل هجاز  ،املشلكني لايئة املداوةل والقرار ،هؤالء الأعضاء اال ثين عرش

ىل  ،( مقررين05حتقيق يتفون من مقرر عام ومخس ) يمت تعييهنم مبوجب مرسوم رئايس، ابال ضافة ا 

داري  ويتفون من مديرين ورؤساء  ،اذلي يساعده الأمني العام ،يفون حتت سلطة رئيس اجمللس هجاز ا 

                                                           
1

جور أأعضاء جملس املنافسة والأمني العام ،حيدد نظام أأ  2012ماي  6مؤرخ يف  204 -12رسوم التنفيذي رمق من امل 1\2املادة  -

 .2012ماي  13صادر يف  29واملقرر والعام واملقررين، ج ر عدد 
2

 .03-03رمق  من الأمر 26أأنظر املادة  -
3

، حيدد نظام أأجور أأعضاء جملس املنافسة والأمني العام  2012ماي  6مؤرخ يف  204-12رسوم التنفيذي رمق من امل 3-2\2املادة  -

 مصدر سابق. واملقرر والعام واملقررين،
4

 26، صادر يف 38يتضمن تعيني ممثل الوزير امللكف ابلتجارة دلى جملس املنافسة، ج ر عدد  2016ماي  16قرار مؤرخ يف  -

 .2016جويلية 
5

اللية جملس املنافسة، مفمثل ، هذا املقتىض يعترب يف احلقيقة خرق رصحي الس تقاملتعلق ابملنافسة 03-03من الأمر رمق  3\26املادة  -

الوزير امللكف ابلتجارة ميثل يف الهناية السلطة التنفيذية وحضوره املداوالت ال يصح، فالأحسن أأن يقترص دوره عىل تالوة تقرير أأمام 

 هيئة احلمك فقط.
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يمت تعييهنم مبوجب مقرر من رئيس جملس املنافسة ،مصاحل
(1)

. 

عىل هذه التشفيةل من هجة، هو أأنه قد مت رفع عدد أأعضاء جملس املنافسة من ذكل املالحظ ك

ىل اثنيت عرش ) ،2003( أأعضاء س نة 09تسع ) يظل  ،و ابلرمغ من ذكل ،2008( عضوا س نة 12ا 

( عضوا وكذكل جملس 16اليت تضم س تة عرشة ) ،هذا العدد قليال مقارنة بسلطة املنافسة يف فرنسا

( عضوا245املنافسة الأملاين اذلي يضم مائتني ومخسة وأأربعني )
(2)

ذكل أأن كرثة عدد أأعضاء جملس  ،

دارية وضبطية أأخرىاملنافسة تغنيه عن اللجو  ىل هجات ا  جراء حتقيقاته ا  ء يف ا 
(3)

، كام ميفنه هذا الأمر 

حىت تفون هل فعالية أأكرب ،من بسط سلطته عىل أأكرب قدر ممفن من الأسواق
(4)

. 

(5)نفساا امجلاعية هو هذه التشفيةل ،ما يعزز هذه الفعالية
 تعترب ممزية لاذا اجمللس اذه اخلاصيةف  ،

شرتك مع بقية سلطات الضبط املس تقةل، ففرثة عدد أأعضاء م قامس  و عن الايئات اال دارية التقليدية،

ومصدر للرشعية من الناحية ادلميقراطية جملس املنافسة هو يف احلقيقة كرثة للأفاكر،
(6)

وضامنة  ،

يف ضامن توازن  لتعزيز ففرة الاس تقاللية من خالل حتقيقاا ملطلبني جوهريني، الأول يمتثلأأساس ية 

(7)خملتلف القضااي احلساسة ،وموضوعي ،قوى التأأثري والثاين يمتثل يف ضامن تداول جامعي
فالقاعدة أأن ، 

التأأثري عىل فرد أأسال من التأأثري عىل جامعة
(8)

 . 

                                                           
1

ج ر  ،2013يناير  15رئايس املؤرخ يف مت تعيني املقرر العام واملقررين امخلس والأمني العام دلى جملس املنافسة مبوجب املرسوم ال -

يف حني أأن املدراء ورؤساء املصاحل يمت تعييهنم مبوجب مقرر من رئيس جملس املنافسة وذكل بناء  ،2013يناير  30صادر يف  07عدد 

، املعدةل 2011يوليو  13صادر يف  39، ج ر عدد 2011يوليو  10املؤرخ يف  241-11من املرسوم التنفيذي رمق  5عىل نص املادة 

 .2015مارس  11صادر يف  13، ج ر عدد 2015مارس  8املؤرخ يف  79-15مبوجب املرسوم التنفيذي رمق 
2
-ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, op.cit., p.23. 

3
ىل اللجوء يعمتد  - جراء حتقيقاته مثال ا  دارة جملس املنافسة يف سبيل  ا  ىل الأسالك اخلاصة ابملراقبة التابعني لال  ىل املس تخدمني املنمتني ا  ا 

، مع العمل أأهنم خيضعون لتعلاميت وزير التجارة، ويف ذكل ما يففي 03-03مفرر من الأمر رمق  49امللكفة ابلتجارة حسب نص املادة 

ىل وزير التجارة، وابلتايل السلطة التنفيذية.للتأأثري عىل اس تقاللية جملس املنافسة وجيعهل يف وضعية تبعية يف حتقيقا  ته ا 
4
ىل ازدايد خش ية وقوعام  -  ش باك الوالء املزدوج، من يف هناك من يرى بأأنه لكام اكن عدد أأعضاء جملس املنافسة كبريا لكام أأذى ذكل ا 

 هجة ابلنس بة للمجلس ومن هجة اثنية ابلنس بة ملصاحلام اخلاصة. راجع يف هذا الصدد:

-DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles, op.cit, p.105. 
5
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique,  Edition Berti, Alger, 2006, p.76. 

6
- ZARAT-PEREZ  Anibal Rafael, op.cit, p.153. 

7
-KOVAR Jean Philippe, « L`indépendance des autorités de régulation financière à l`égard du pouvoir 

politique », RFAP, n° 143, 2012, p.658. 
8
- DEZANGLES Hubert, « L’indépendance des autorités de régulation économique et financière en Espagne : 

l’intérêt de la clarification du droit public », RFAP, n° 143, 2012, p.710. 
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 الطابع ادلميوقراطي لتشفيةل جملس املنافسة .ب

خصوصية قانون املنافسة حبق  التعدد يف ختصصات ومؤهالت أأعضاء جملس املنافسةيعفس 

ابعتباره نقطة تقاطع بني القانون والاقتصاد
(1)

حيقق نوعا من  من شأأنه أأن ، كام أأن هذا التعدد

ادلميقراطية المتثيلية
(2)

اليت  ،وميزيه عن سلطات الضبط القطاعية ،يضمن وحدة و تناسق قراراته ، و

(3)تعمتد عىل ختصص أأعضاهئا يف جمال القطاع اذلي ترشف عليه فقط
. 

هو أأمر اجيايب جدا، عىل أأساس أأنه ميفهنم من أأن يلعبوا  ،كام أأن وجود أأعضاء ممارسني خواص

دورا همام يف الرشح والتوضيح، فعادة أأشخاص امليدان مه اذلين ميفهنم تفسري ملاذا أأتت مؤسسة ما 

نتيجة خربهتم يف  ،واستباق اال شاكالت امليدانية ،نافسة، وميفهنم حىت توقع الأحداثم ترصفا مقيدا لل 

نتاج واملان احلرة ،واخلدمات ،واحلرف ،والتوزيع ،ممارسة نشاطات اال 
(4)

ولفن برشط ضامن حيادمه  ،

تزاوج ، مبعىن انه يتعني يف الهناية خلق ضامان لفعاليهتم ،وجتردمه من لك مصلحة خاصة يف مدة عادهتم

عىل مس توى جملس املنافسة ،والفعالية ،بني اخلرباتية
(5)

. 

 الطابع اخلربايت لتشفيةل جملس املنافسة .ج

واس تقالليته  ،اختيار اخلرباء عىل مس توى التشفيةل امجلاعية جمللس املنافسة ملصداقيتهيؤسس 

ال ميفن فصلاا عن بعضاا ،وقوته ويه صفات ثالث
(6)

ىل ابال ضافة ، واخلربة  أأن التأأهيل العلمي ا 

ذات ينفي عنه صفة الايئة  كام أأن طابعه التقين ،لسا اجملذهمن سلطة التأأثري عىل  انقد ينقص امليدانية

الس يايسالطابع 
(7)

 اهمني ا، ويصبغ عليه طابع
(8)

هناء  ، خاصة بعد الاس تغناء عن المتثيل القضايئ، وا 

                                                           
1
- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « L’Etat, le marché et les principes du droit interne et communautaire de la 

concurrence », LPA, n° 59, 17 mai 1995, p.4. 
2
- DAUGERON Bruno, « La démocratie administrative dans la théorie du droit public : retour sur la naissance 

d`un concept », RFAP, n° 137-138, 2011, p 30. 
3
- LASSERRE Bruno, « La nouvelle autorité de la concurrence », RC, n°1,2009, p.9. 

4
- LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, « L’indépendance des autorités de régulation financière à l’égard des 

opérateurs régulés », RFAP, n°143, mars 2012, p.674. 
5
- REIS Tarcila, « Dépendance ou indépendance des agences de régulation Brésiliennes ?. Une contribution à 

l’étude de la légitimité des agences de régulation », RFAP, n°143, 2012, p.810. 
6
- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, op.cit, 

p.179. 
7
- ZARAT-PEREZ  Anibal Rafael, op.cit, p.150. 

8
- ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p.76. 
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دارية أأم سلطة ش به  ، ابلرمغ من أأن القضاة قد تشملام الطائفة الأوىل من قضائيةجدلية اعتباره سلطة ا 

أأعضاء جملس املنافسة وليس هناك نص رصحي حيرهمم من العضوية
(1)

. 

، عىل أأساس أأن الفثري من منوذجامفن حيث الطابع اخلربايت، جند أأن جملس املنافسة يعترب  ،عليه

 من بيهناو  ،وال حىت تأأهيل علمي ،خربةسلطات الضبط املس تقةل مل يشرتط املرشع يف أأعضاهئا أأية 

سلطة ضبط الربيد واملواصالت
(2)

، وجلنة ضبط الفارابء والغاز
(3)

واكليت الضبط يف  اىل ابال ضافة، 

جمال املنامج
(4)

وكذا سلطة ضبط الصحافة املفتوبة ،
5

هذه الأخرية اشرتط املرشع وبشلك جزيئ أأن  ،

املانيني اذلين يثبتون عىل الأقل خربة همنية ملدة مخس ( أأعضاء من بني الصحافيني 07ينتخب س بع )

 .(15عرشة س نة )

ميفن أأن يمت  ، واذليابب التعيني يف هذه املناصب يفتحالنقص يف متطلبات اخلربة والتأأهيل  اذه

من شأأنه أأن يرهن اس تقاللية هذه  الأمر اذلي ،عىل أأساس معايري أأخرى اكالنامتء الس يايس والعائيل

 السلطات.

 أأعضاء جملس املنافسة  اقرتاح وتعيني اثنيا:

جند معيار طريقة  ،من بني أأمه املعايري اليت من خاللاا ميفن القول ابس تقاللية جملس املنافسة

اجلاة اخملتصة بتعييهنم وطبيعة  ،اختيار أأعضاءه
(6)

تتشابه يف تفويهنا ، فسلطات الضبط املس تقةل 

هناء ،تعيني أأعضاءهاولفن ختتلف من حيث طريقة  امجلاعي ا يشرتك يف تعييهنم مهن بعضال هماهمم، ف وا 

                                                           
1
عادة تفعيهل س نة  -  ىل أأن جملس املنافسة ومنذ ا  ( أأعضاء فقط يف انتظار اس تفامل 09)ظل ميارس همامه بتسع  2013جتدر اال شارة ا 

احملمكة العليا وجملس احملاس بة، وهذا ما أأدىل به رئيس جملس املنافسة الأعضاء الثالث املتبقية واليت سيمت اختيارمه من بني قضاة 

ىل الواهجة مرة أأخرى يف حاةل حدوث هذا 2017مبناس بة التجديد النصفي لأعضاء جملس املنافسة يف فيفري  ، مما يعيد هذه اجلدلية ا 

 التعيني.
2
د العامة املتعلقة ابلربيد واملواصالت السلفية والالسلفية، ج ، احملدد للقواع2000أأوت س نة  05، املؤرخ يف 03-2000قانون رمق  - 

 . 2000، صادر س نة48ر عدد 
3
فرباير  18صادر يف  8عدد ر  ابلفارابء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ، يتعلق2002فرباير  05مؤرخ يف  01-02قانون رمق  - 

2002. 
4
 .2001يوليو  4يف  صادر 35ر عدد انون املنامج، معدل وممتم، جيتضمن ق 2001يوليو  3مؤرخ يف  10-01قانون رمق  - 

5
عالم، ج ر عدد  2012يناير  12، مؤرخ يف 05-12قانون عضوي رمق  -   .2012يناير  15، صادر يف 2يتعلق ابال 

6
-MANSON Stéphane, La notion d’indépendance en droit administratif, thèse pour le Doctorat en droit 

public, Université Panthéon-Assas, Paris2, 1995.p.269. 
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متعددة وهجات هيئات
(1)

فقطهجة واحدة به ، وبعضاا ال خر تنفرد 
(2)

، ويبقى أأن أ لية الاقرتاح تعزز 

 الاس تقاللية )أأ( ابملوازاة مع املفاضةل بني التعيني والانتخاب )ب(.

 اقرتاح أأعضاء جملس املنافسة .أأ 

ىل التجارب املقارنة جند أأنه هناك ثالث ) ابلرجوع  :لس املنافسةجم ( أأساليب يف اختيار أأعضاء3ا 

تقس مي سلطات التعيني بني خمتلف مؤسسات ادلوةل مثل الايئات  يمت من خالهلالأسلوب الأول  -

المتثيلية والقضائية
(3)

. 

س ناد يمتثل يفالأسلوب الثاين  - ىلمعلية التعيني برمهتا  ا  ماكنيةالسلطة التنفيذية مع  ا  استشارة هجات  ا 

 أأخرى اكلايئات المتثيلية.

كذكل  اال ماكنيةتوزيع الاختصاص بني مجموع مؤسسات ادلوةل مع ترك يمتثل يف الأسلوب الثالث  -

 للقطاعات املعنية ابلضبط وكذا امجلعيات واملنظامت املانية.

ىلابلرجوع يف اجلزائر و و رئيس جند أأن  ،املتعلق ابملنافسة 03-03من الأمر  25نص املادة  ا 

(4)يعينون مبوجب مرسوم رئايس ،الأعضاءبقية و  ،وانئبا الرئيس ،جملس املنافسة
دون حتديد جلاات  ،

 :بني خمتلف الايئات مثل الاقرتاحتوزيع صالحية  أأن يمتب ،تدارك ذكل وعليه يس تحسن الاقرتاح

                                                           
1
ابلنس بة للحاةل الأوىل تتجسد مثال يف اللجنة املرصفية وجلنة تنظمي ومراقبة معليات البورصة وجلنة ضبط الفارابء والغاز وواكليت  - 

وسلطة ضبط الصحافة املفتوبة، أأما ابلنس بة للحاةل الثانية فنجد جتس يدا لاا يف جملس النقد والقرض وسلطة  ضبط النشاط املنجمي

 ضبط الربيد واملواصالت والايئة الوطنية للوقاية من الفساد وماكحفته وكذا جملس املنافسة.
2
-ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique,  op.cit, p.77. 

3
رشاك الايئات المتثيلية يف اقرتاح الأعضاء، أأنظر املادة  -  من القانون  50تعترب سلطة ضبط الصحافة املفتوبة منوذجا من حيث ا 

، ونفس الأمر ابلنس بة  2012يناير  15، صادر يف 2يتعلق ابال عالم، ج ر عدد  2012يناير  12، مؤرخ يف 05-12العضوي رمق 

مارس س نة  23صادر يف  16ر عدد  ، يتعلق ابلنشاط السمعي البرصي، ج2014فرباير س نة  24مؤرخ يف  04-14قانون رمق لل

منه عىل أأنه تتشلك سلطة ضبط السمعي البرصي من تسعة أأعضاء يعينون مبوجب مرسوم رئايس عىل  57،حيث جاء يف املادة 2014

 النحو ل يت:

 مخسة أأعضاء من بيهنم الرئيس خيتارمه رئيس امجلاورية. -

 عضوين غري برملانيني يقرتهحام رئيس جملس الأمة. -

 عضوين غري برملانيني يقرتهحام رئيس اجمللس الشعيب الوطين. -
4
" يعني رئيس اجمللس وانئبا الرئيس والأعضاء ال خرون جمللس املنافسة مبوجب :عىل ما ييل 03-03من الأمر رمق  25تنص املادة  - 

 مرسوم رئايس.

 ل نفساا".وتهنيى هماهمم ابلأشاك

ج يتضمن تعيني أأعضاء جملس املنافسة،  2013جانفي  15رسوم الرئايس املؤرخ يف امل وابلفعل مت تعيني أأعضاء جملس املنافسة مبوجب

 . 2013جانفي  30، صادر يف 7ر  عدد 
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لأهنا بعيدة بطبيعهتا عن تأأثري  ،وجملس الأمة ،اكجمللس الشعيب الوطين ،والنيابية ،الايئات المتثيلية

 .ولو بشلك نس يب السلطة التنفيذية،

ىل ابال ضافة ميفن أأن نذكر اجمللس الاقتصادي والاجامتعي، واحملمكة العليا  ،الايئات المتثيلية ا 

مثل مجعية املرصفيني اجلزائريني اليت تضم لك  ،ومجعيات املانيني ،وجملس احملاس بة ،وجملس ادلوةل

البنوك واملؤسسات املالية العامةل يف اجلزائر
(1)

ذ هبذه الطريقة نضمن نوع من التوازن يف م ،  راكزــــا 

القانونية والس ياس ية ال راءوكذا متثيل خمتلف  التأأثري
(2)

. 

 و عيةمصدر للرش أأيضا ولفنه  ،ليس فقط ضامنة لالس تقاللية الاقرتاحهذا التعدد يف هجات 

رشاكخاصة يف حاةل  ،و يعفس فعال ففرة احلومكة مصادر الففرة،يف تعدد   فئة ممثل عن ا 

املس هتلفني
(3)

أأو الاستشارة  ،يتعني أأال يعتد هبا عىل سبيل التوصية ،ومن أأجل تعزيز أ لية الاقرتاح، 

لزاميةتسم بنوع من ، بل البد أأن ت فقط  ذكل أأن بصالحياهتا،جلاة التعيني دون أأن يشلك مساسا  اال 

ىل الاقرتاح ال ميفن أأن يرق من عنارص القرار املتخذ يف  اولفنه يصبح عنرص  ،درجة اعتباره قرارا ا 

طار التعيني ا 
(4)

. 

 أأعضاء جملس املنافسة بني التعيني والانتخاب .ب

واليت قد تمت مبارشة عن طريق التعيني  ،تأأيت مرحةل الاختيار الهنايئ ،بعد انهتاء مرحةل الاقرتاح

 وقد تمت بطريقة غري مبارشة عن طريق أ لية الانتخاب.

 تعيني أأعضاء جملس املنافسةأ لية  .1

يس تحوذ عىل هذه السلطة رئيس امجلاورية  املتعلق ابملنافسة فان  03-03ابلرجوع اىل الأمر رمق  

ليه لوحده حيث جيمع رئيس امجلاورية بني يديه  نعاكس للنظام الس يايس القام،اك، كام س بقت اال شارة ا 

                                                           
1

 27يف  صادر 52ر عدد  معدل وممتم، ج ، يتعلق ابلنقد والقرض،2003أأوت 26, املؤرخ يف 11-03من الأمر رمق  96أأنظر املادة  -

 .2003أأوت 
2

 يعترب هذا الانشغال مشرتك بني الفثري من النظم القانونية املقارنة، راجع: -

-DEZANGLES Hubert, « L’indépendance des autorités de régulation économique et financière en Espagne : 

l’intérêt de la clarification du droit public », RFAP, n° 143, 2012, p.711. 

-MARTUCCI Francesco, « L`indépendance des autorités de régulation en Italie », RFAP, n° 143, mars 2012, 

p. 730. 
3
-ZARAT-PEREZ  Anibal Rafael, op.cit, p.147. 

4
-MANSON Stéphane, La notion d’indépendance en droit administratif, op.cit, p.291. 
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2008خاصة بعد التعديل ادلس توري لس نة  ،سلطات واسعة
(1)

مت التقليص من صالحيات  أأين ،

 والعسفرية يف ،ومت تركزي صالحيات التعيني يف الوظائف املدنية رئيس احلفومة ليصبح وزيرا أأوال،

مبوجب مراس مي رئاس ية ،بني يدي رئيس امجلاورية ادلوةل
(2)

. 

يعني  ":اكنت تنص عىل أأنه 03-03من الأمر  1\25أأن نص املادة  :من بني تطبيقات ذكل جند

شاكال، مما طرح "رئيس اجمللس وانئبا الرئيس والأعضاء ال خرون جمللس املنافسة مبوجب مرسوم  وقهتا ا 

صداره  ختصاصالااذلي يعود و  ،هو مرسوم تنفيذيهل  حول طبيعة هذا املرسوم، ىليف ا  الوزير  ا 

 .من صالحيات رئيس امجلاوريةيف ذكل يفون الأمر ل  ،مرسوم رئايس أأنهأأم  الأول

ىلهذا اال شاكل احتاج   وهو ما مت ابلفعل من  ،ضيحهو من أأجل ت ،تدخل أ خر من املرشع ا 

السابقة اذلكر 25 خالل تعديل نص املادة 
(3)

صالحية التعيني لرئيس امجلاورية مبوجب بذكل ماحنا  ،

املرسوم الرئايس رمق  من 03ونص املادة أأعاله،  25 ليصبح هناك تنامغ بني نص املادة ،مرسوم رئايس

يعني رئيس  من ادلس تور، 2\78تطبيقا لأحاكم املادة  " :أأنه واليت جاء فهياالسابق اذلكر  99-240

 امجلاورية بعنوان املؤسسات الوطنية لدلوةل: 

"أأعضاء جملس املنافسة رئيس و -
(4)

  . 

 

                                                           
1

ديسمرب س نة  7، مؤرخ يف 438-96املرسوم الرئايس رمق ، يعدل 63، ج ر عدد 2008نومفرب  15مؤرخ يف  19-08قانون رمق  -

 .1996ديسمرب  8صادر يف  09ر عدد ، ج1996نومفرب س نة  28، يتعلق بنرش نص تعديل ادلس تور املوافق عليه يف اس تفتاء 1996
2

يتعلق ابلتعيني يف  1999أأكتوبر  27، مؤرخ يف 240-99امجلاورية بعد انتخابه لاذا املنصب مرسوما رئاس يا حتت رمق أأصدر رئيس  -

 44 -89 مـــ، وذكل بعد أأن أألغى املرسوم الرئايس رق1999أأكتوبر  31، صادر يف 76ج ر عدد  الوظائف املدنية والعسفرية لدلوةل،

يتعلق  1999أأكتوبر  27،  املؤرخ يف 239-99والعسفرية لدلوةل مبوجب املرسوم الرئايس رمق يتعلق ابلتعيني يف الوظائف املدنية 

 .1999أأكتوبر  31، صادر يف 76ج ر عدد  ابلتعيني يف الوظائف املدنية والعسفرية لدلوةل،
3

، صادر 36ابملنافسة، ج ر عدد  املتعلق 03-03، يعدل ويمتم الأمر رمق 2008يونيو  25املؤرخ يف  12-08وذكل مبوجب القانون رمق  -

" يعني رئيس اجمللس وانئبا الرئيس والأعضاء ال خرون جمللس املنافسة مبوجب ليصبح نص املادة اجلديدة كام ييل: ، 2008يوليو  2يف 

 مرسوم رئايس".  
4

يتضمن تعيني  2013جانفي  15خ يف املرسوم الرئايس املؤر ابلفعل صدر املرسوم الرئايس املتضمن تعيني أأعضاء جملس املنافسة وهو  -

كام صدر املرسوم الرئايس املتضمن تعيني الأمني العام واملقرر العام   ،2013جانفي  30صادر يف  7عدد  ج رأأعضاء جملس املنافسة، 

 30صادر يف  7عدد  ج ريتضمن تعيني دلى جملس املنافسة،  2013جانفي  15رسوم الرئايس املؤرخ يف ( مقررين وهو امل5ومخس )

 . 2013جانفي 
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ال أأنه ال يمتتع  ،لفن وابلرمغ من انفراد رئيس امجلاورية بصالحية تعيني أأعضاء جملس املنافسة، ا 

(1)بسلطة تقديرية يف ذكل
وبذكل تنحرص  ،لأن املرشع اشرتط توفر رشوط حمددة يف هؤالء الأعضاء ،

دون غريمه ،صالحية التعيني يف الأشخاص اذلين توفرت فهيم هذه الرشوط
(2)

ويه الرشوط  ،

، ذلكل فاامش التعيني ابلنس بة للسلطة 03-03من الأمر رمق  24املنصوص علهيا يف نص املادة 

وهذا أأمر خيدم بشلكي جيل ففرة  ،يف أأشخاص دلهيم مؤهالت ،ومؤطر قانوان ،التنفيذية ضيق

 الاس تقاللية.

شاكليةهناك من يثري  ،حىت بتوفر الرشوط املذكورة سابقا مدى اعتبار التعيني عىل أأساس  ا 

عىل أأساس أأن احلفومة تتشلك عادة من  ماسا ابس تقاللية سلطة الضبط،أأمرا الانامتء الس يايس 

 . أأساس هذا الاعتبارعىلاملناصب خمتلف وبعدها توزع  ،الأغلبية الس ياس ية

 Jacques CHIRACعندما قام الرئيس جاك شرياك  اال شاكليةففي فرنسا أأاثرت الصحافة هذه 

،عىل رأأس سلطة ضبط االتصاالت،  Jean-Michel HUBERTبتعيني جني ميشال هيبار  1996س نة 

ذ لأنه اكن يشغل يف  ،اكن ختوف الصحافة مبين عىل مربر أأن هذا الشخص اكن مقراب من الرئيس ا 

منصب الأمني العام لبدلية ابريس اليت اكن جاك شرياك رئيسا لاا 1996و 1986الفرتة بني 
(3)

. 

حيث خيضع اللك لس يطرة  ،تفرض نفساا حبدة خاصة ابلنس بة لدلول النامية اال شاكليةهذه 

تظار مكنحة وهبة  ةهذه الأخري  عرتف لسلطة الضبط ابالس تقاللية،أأ حىت وان  ،السلطة التنفيذية

ىل ابال ضافةوتفضل من السلطة القامئة،  فعضو سلطة الضبط جيب عليه أأن  نقص قمي التجرد واحلياد، ا 

رادةووجود  ،وادلينية ،الأخالقيةيبحث عن الاس تقاللية يف ذاته، من خالل روح الزناهة وغلبة القمي   ا 

 حقيقية لرفض التبعية ومقاومة الضغوطات. 

يرض  فام ال يرون يف التعيني عىل أأساس الانامتء الس يايس ما ،ل املتطورةأأما ابلنس بة لدلو 

ذلكل ، ويلبس قبعة الاس تقاللية ،يتجرد هذا العضو من التبعية ،مبجرد التعينيو لأنه  ابالس تقاللية

وقدرته عىل جلب  ،ولفن املام هو مصداقية هذا الشخص املعني ،فالعربة ليست ابالنامتء الس يايس

                                                           
1

-DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défenses et pratique anticoncurrentielles, op.cit, p.105. 
2

-CHARBEL Aoun, L’indépendance de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes (ARCEP), thèse pour le Doctorat en droit, université de Cergy-Pontoise, 2006, p.21. 
3
-«  …..Mais le choix, par le président  de la république, d‘un de ses plus proche collaborateurs à la mairie de 

Paris, Jean-Michel HUBERT, pour présider l‘ART a fait déraper le dossier….. », CHARBEL Aoun, op.cit p.30. 
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لأن هذه القمي تس تغرق الانامتء  ،الشخصية نتيجة خربته ومؤهالته ونزاهته ،وثقة الرأأي العاماهامتم 

شغل منصب  Jean-Michel HUBERTجني ميشال هيبار الس يايس، فبالنس بة للمثال السابق جند أأن 

وهل جتربة هممة، مما غطى عىل انامتئه الس يايس ،لفرتة طويةل مسؤول الس ياسة الاقتصادية واملالية
(1)

. 

ىل ابال ضافة هناك أأيضا عامل أ خر يسامه يف ختفيف حدة القلق حول مسأأةل  ،ما س بق ا 

مداوةل  ، حيث يتخذ القرار بناء عىل La collégialité اعيةمجلا طابع اس تقاللية جملس املنافسة وهو

الرئيس  كام أأن ،ويعزز أأكرث الاس تقاللية ات الشخصية،الزنع، مما يذيب رأأي الأغلبية الأعضاء، مع أأخذ

دارةعىل دوره يقترص  عداد ،وتنش يط اجللسة ا  يف  وتعيني املقرر امللكف ابلتحقيق ،جدول الأعامل وا 

امرحج هويف حاةل التساوي يف التصويت يف اجللسة يفون صوت ،لك قضية
(2)

. 

لأنه  ،ابلنس بة لالس تقاللية يافصل يلعب دورا م  شفيةل جملس املنافسةلت  فالطابع امجلاعي ،عليه 

ويضمن تداول جامعي ابلنس بة للمسائل احلساسة  ،من هجة تش تيت قوى التأأثرييس تجيب ملتطلبات 

 .من هجة أأخرى واملعقدة

 انتخاب أأعضاء جملس املنافسةأ لية  .2

أأن يفون  يه ،واليت من شأأهنا أأن تدمع اس تقاللية جملس املنافسة ،من بني أأمه اخليارات املتاحة

رئيس جملس املنافسة منتخبا من قبل بقية  الأعضاءأأن يفون  ،أأعضاؤه منتخبني، أأو عىل الأقل
(3)

 ،

وليس معينا من قبل رئيس امجلاورية، فالقاعدة أأنه لكام تقلص نصيب السلطة التنفيذية يف التعيني لكام 

اس تقاللية سلطة الضبطازدادت فرص 
(4)

. 

هو البحث عن نقطة التحفمي بني احتفاظ السلطة الس ياس ية  ،التحدي اجلديد دلوةل القانون 

ىل أأقىص  ،بصالحية التعيني من هجة ورضورة تقزمي تأأثري هذه السلطة ذاهتا يف طريقة تعيني الأعضاء ا 

                                                           
1
 -CHARBEL Aoun, op.cit, p.35. 

2
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر  4\28املادة  -

3
- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Maison d’édition Belkeise, 2012, pp.42-43. 

4
-CHARBEL Aoun, L’indépendance de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes (ARCEP), op.cit, p29. 
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ا أأن حتقق هذا الغرض جند أ لييت حد من هجة اثنية، ومن بني أأمه ال ليات املتاحة واليت من شأأهن

حىت وان اكنتا تعرتهيام نقائص عدة ،الانتخاب والقرعة
(1)

. 

ما من قبل املواطنني ،فبالنس بة ل لية الانتخاب أأو من قبل  ،يمت انتخاب أأعضاء سلطة الضبط ا 

(2)بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية ،الايئات المتثيلية هلم بطريقة دميقراطية
الطريقة ال ختلو ، لفن هذه 

فاالختصاص التقين  ،عىل أأساس أأهنا ال تضمن رضورة الاختصاص التقين لاؤالء الأعضاء ،من النقص

ذ من بني أأمه عوامل اس تقاللية عضو سلطة الضبط ال ميفن فصهل عن الاس تقاللية، قدرته جند  ا 

ليه  الاكمةل عىل أأداء املاام املولكة ا 
(3)

. 

ىل أ لية القرعة لأن الاختيار يف هذه احلاةل مرتبط ابحلظ  ،فا هنا تتسم ابملوضوعية ،أأما ابلنس بة ا 

بني مجموعة من الأشخاص
(4)

، ويمت الاختيار بناء عىل قامئة معدة مس بقا، هذه الطريقة يمت العمل هبا 

ابلنس بة لفيفية اختيار العضوين احمللفني دلى حممكة اجلناايت
(5)

، هذه ال لية تعترب فعاةل الرتباط 

الاختيار فهيا برضورة توفر مؤهالت مس بقة، وهو الأمر اذلي قد ال يفون يف مصلحة العضو املرحش 

 الأكرث خربة  وتأأهيال ودراية.

فانه عادة ما يشرتط املرشع رضورة توفر  ،ومن أأجل التلطيف من نقائص هاتني ال ليتني ،ذلكل

ىل رضورة  ،والففاءة العلمية ،نيةواخلربة املا  ،اكلأقدمية ،رشوط معينة يف الأعضاء املرحشني ابال ضافة ا 

جراء مسابقة أأو امتحان ا 
(6)

  . 

 

 

 

                                                           
1
- MANSON Stéphane, op.cit.p271. 

2
-CHEVALLIER Jacques, « De l`administration démocratique a la démocratie administrative », RFAP, n° 137-

138, 2011, p.222. 
3
- CHEVALLIER Jacques,  op.cit, p.282.  

4
-DAUGERON Bruno, op.cit, p.31. 

5
صادر  49ر عدد  ج ،مممتعدل و ممن قانون اال جراءات اجلزائية، يتض 1966يونيو 8،املؤرخ يف  156-66من الأمر رمق  284املادة  - 

 .1966يونيو  11يف 
6
- MANSON Stéphane, op.cit.p.274. 
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 النظام القانوين اخلاص بأأعضاء جملس املنافسة الفرع الثاين:

ىلابلنظر  والصالحيات  ،كحايم للنظام العام الاقتصادي ،ادلور املام اذلي يلعبه جملس املنافسة ا 

اليت يمتتع هبا يف مقع املامرسات املقيدة للمنافسة
(1)

واس تقطاب  ،لتدخل السلطة التنفيذيةفانه قد خيضع ، 

الناشطة يف السوق املؤسسات
(2)

  بنظام قانوين يضمن أأعضائه فانه البد من تعزيز ،، وتفاداي لاذه اخملاطر

هو اذلي يعطينا ففرة واحضة  ،قانوين خاص ابلأعضاء، لأن وجود نظام حيادمه، و هتمس اس تقاللييتفر 

هذه الايئة عن مدى اس تقاللية
(3)

، سواء يف مواهجة السلطة التنفيذية )أأوال(، أأو يف مواهجة اس تقطاب 

 قوى السوق )اثنيا(.

 اس تقاللية أأعضاء جملس املنافسة يف مواهجة السلطة التنفيذية أأوال:

 امجلاوريةحتت رئاسة رئيس  ،ففرة وحدوية اجلااز التنفيذي يف اجلزائر عىل يقوم النظام الس يايس

صارمة تفون  ،تبعية اال دارة للسلطة الس ياس ية وفق عالقة سلمية ،ونتج عن ذكل ميثل مقة الارم، اذلي

 .لك درجة مراقبة من قبل ادلرجة الأعىل

مما أأدى اىل نوع من اخللط  ،اىل أأن أ لية ادلوةل الضابطة اس تنسخت من هذه الففرة ابال ضافة 

وهو ما سينعفس ابلسلب عىل اس تقاللية جملس  ،والضبط املس تقل ،بني تنظمي ادلوةل لالقتصاد

دورهوتقزمي  ،بنصوص تنظمييةمن خالل تقييده  ،املنافسة مضن الايلك املؤسسايت لدلوةل
(4)

حىت وان  ،

اكن يترصف ابمس وحلساب ادلوةل
(5)

. 

                                                           
1
ذا اكنت هذه السلطة اال دارية املس تقةل تمتتع بصالحية توقيع  اجمللس -  ال ا  ادلس توري الفرنيس ال يعرتف مبثل هذه الاس تقاللية ا 

 ، راجع:العقوابت

DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles, Edition LGDJ, Paris, 2000, pp. 

93-94. 
2
-PICHERAL Caroline, « L'indépendance et l'impartialité des juridictions spécialisées », RFDA, n°4, 2012, p. 

637. 
3
-PRALUS-DUPUY Joëlle, « France, les principes du procès pénal et leur mise en œuvre dans les procédures 

disciplinaires », RIDP, n
o
 03, vol 74, 2003, p.903.  

4
-MEDJNAH Mourad, « Le rôle du conseil de la concurrence : quelles perspectives d’avenir ? », BOC, n°11, 

2017, p.47. 
5
-ECKERT Gabriel, « L`indépendance des autorités de régulation économique à l`égard du pouvoir 

politique », RFAP, n° 143, 2012, p.630. 
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 أ ليةعن طريق  ،يف مواهجة السلطة التنفيذية يف العادة هذا اجمللس اس تقاللية أأعضاء تقاسو 

طار ممارس ته ملاامهوكذكل مدى احرتام السلطة التنفيذية للقرارات اليت يتخذ )أأ( العادة  مث )ب( ها يف ا 

ن وجدتوصاية ال هجة مدى تأأثري  أأخريا   .)ج( ا 

 العادة أ لية - أأ 

 يف هذا املنصب جملس املنافسة الزمنية اليت يقضهيا عضوتكل الفرتة  (le mandat)يقصد ابلعادة 

قبل انقضاهئا هناء همامه، حبيث ال ميفن ا  من اترخي تعيينه حتتسب
(1)

العادة رشط  حتديد أ لية، وتعترب 

ىل، ابال ضافة  جميل املنافسةلتحديد مقدار اس تقاللية  جوهري ا مدى ذوك ،مدى قابليهتا للتجديد ا 

لغاء  .قابليهتا لال 

 العادة حتديد -1

يعني رئيس اجمللس وانئبا :"  ما ييلاملتعلق ابملنافسة  03-03الأمر رمق من  25جاء يف نص املادة 

( س نوات قابةل  5الرئيس والأعضاء ال خرون جمللس املنافسة مبوجب مرسوم رئايس ملدة مخس )

 للتجديد.

 .اوتهنيى هماهمم ابلأشاكل نفسا

     املعدل واملمتم للأمر رمق 2008جوان  25املؤرخ يف  12-08 لفن وبعد صدور القانون رمق

" يعني رئيس حيث أأصبحت تنص عىل ما ييل : ،السابقة اذلكر 25مت تعديل وتمتمي نص املادة  03-03

 اجمللس وانئبا الرئيس والأعضاء ال خرون جمللس املنافسة مبوجب مرسوم رئايس.

 وتهنيى هماهمم ابلأشاكل نفساا.

جملس املنافسة من مضن أأعضاء الفئة الأوىل، كام خيتار انئباه من مضن أأعضاء الفئة الثانية خيتار رئيس 

أأعاله 24والثالثة عىل التوايل، واملنصوص علهيا يف املادة 
(2)

. 

                                                           
1
- POCHARD Marcel, « Autorités administratives indépendantes et pouvoir de sanction", AJDA, n° spécial, 

10 septembre 2001, p.43. 
2
ىل  ثالث فئات، الفئة الأوىل تتفون من س تة )12يتفون جملس املنافسة من اثين عرش ) -  ( أأعضاء خيتارون 06( عضوا مقسمني ا 

( أأعضاء خيتارون من مضن املانيني املؤهلني املامرسني أأو اذلين 04من مضن الشخصيات واخلرباء، أأما الفئة الثانية فتتشلك من أأربعة )

نتاج والتوزيع واحلرف واخلدمات واملان احلرة، أأما الفئة الثالثة فتتشلك من عضوين ) ( 02مارسوا نشاطات ذات مسؤولية يف جمال اال 

   مجعيات حامية املس هتلفني. مؤهلني ميثالن
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( س نوات يف حدود نصف أأعضاء لك فئة من 4يمت جتديد عادة أأعضاء جملس املنافسة لك أأربع )

 عاله".أأ  24الفئات املذكورة يف املادة 

ضامنة حتديد مدة عادة أأعضاء جملس أأن املرشع قد تراجع عن من خالل هذه النصوص يظار 

06-95املنافسة اليت كرساا يف ظل الأمر رمق 
(1)

أأن جند  03-03من الأمر رمق  25فمبوجب نص املادة  ،

دون بيان ملدة  الرئيس ونوابه االثنني والأعضاء ال خرين جمللس املنافسة يعينون مبوجب مرسوم رئايس،

من نفس نص الفقرة الرابعة  مبوجب لفن مبا يويح أأنه ليس هناك أأي حتديد لاا، ،بشلك رصحيالعادة 

( س نوات يف حدود نصف أأعضاء لك 4أأنه يمت جتديد عادة أأعضاء جملس املنافسة لك أأربع ) جنداملادة 

 .أأعاله  24فئة من الفئات املذكورة يف املادة 

فاملرشع يفون قد كرس ففرة العادة ابلنس بة لأعضاء جملس املنافسة بطريقة غري  ،عليه 

مبارشة
(2)

ض أأن وذكل عىل فر  اكمةل، ( س نوات8امثن )العادة يف هذه احلاةل تفون ب عىل أأساس أأن ،

مبعىن لك أأربع س نوات يمت جتديد نص الفئة  ،ابلتناوب لك فئة أأعضاءالتجديد يفون يف حدود نصف 

ونصف   ،(04( أأعضاء، ونصف الفئة الثانية اليت تتشلك من أأربعة )06الأوىل اليت تتفون من س تة )

 (.  02الفئة الثالثة املتشلكة من عضوين )

فال يمت التجديد  ،غري دقيق 03-03من الأمر رمق  25لفن ابلرمغ من ذكل يبقى نص املادة   

 ي ابلتناوب أأم بطريقة عشوائية؟.النصف

 الفئات الثالثمن  من لك فئة مفعىن ذكل أأن النصف الأول ،مت التجديد النصفي ابلتناوب فا ذا 

يف حني أأن النصف الثاين تس متر مدة  ،( س نوات04تفون مدة عضويهتم يه أأربع ) هلميف أأول عادة 

ىلعضويهتم   .اكمةل ( س نوات08مثان ) ا 

ذاأأما   أأمام تأأبيد للعادة لبعض  مفعىن ذكل أأننا قد جند أأنفس نا، مت هذا التجديد بطريقة عشوائية ا 

مما قد يفرز س يطرة تشفيةل س ياس ية  ،س ياس ية أأو حزبية خمتلفة، قد تفون اعتبارات بسبب، الأعضاء

                                                           
1
عىل أأن أأعضاء جملس املنافسة يعينون مبوجب مرسوم رئايس  من 30املادة املتعلق ابملنافسة امللغى ينص يف  06-95اكن الأمر رمق  - 

 ( س نوات قابةل للتجديد.05ملدة مخس )
2
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, op.cit, p.43. 
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واحدة عىل عضوية جملس املنافسة
(1)

 للقولوهو مربر اكف ، أأعضائهميس ابس تقاللية قد ، الأمر اذلي 

عادةرضورة ب وتفريس التجديد اللكي  ،من أأجل حتديد مدة العادة بدقة 25النظر يف نص املادة  ا 

 .للأعضاء

السلطة  تدخل هجةاوضامنة لالس تقاللية يف مو  ،لصالحياتس مترار اهو حتديد الحتديد العادة  

التنفيذية
(2)

أأو يف حاةل  ،قانوان حيث لو مّت النص عىل تعيني الرئيس والأعضاء ملدة غري حمددة ، 

ىل أأية اس تقاللية عضوية، وذكل نتيجة جعل الأعضاء  سفوت النص عن ذكل، ما أأمفننا اال شارة ا 

والّرئيس عرضة للعزل يف أأي وقت من طرف سلطة تعييهنم، الأمر اذلي يتناىف و الاس تقاللية 

 العضوية.

ىل رضورة حتديد مدة العادة ففرة  عىلأأن طولاا أأو قرصها كثريا ما يؤثر  جند ،ابال ضافة ا 

فعاةل  ااطويةل نسبيا، لأن من شأأن ذكل أأن يسامه يف جعل العادة حيبذ أأن تفون  فالبعض الاس تقاللية

قرص بعيدا عن هاجس  ،عىل أأمكل وجهو  ،نظرا لوجود وقت اكيف للأعضاء للقيام بأأشغاهلم ابطمئنان

عدم كفاية املدةو  ،العادة
(3)

املطرد للسلوكيات تطور مواهجة مع ال يف  معلية الضبطخاصة وأأن  ،

 .واملامرسات اخملالفة للقانون

و التأأقمل  ،هذا التطورالوقت الاكيف للتأأقمل مع  جملس املنافسة أأعضاءمنح جيب لاذه الأس باب 

طول مدة العادة ال ميفن بأأي حال من  اىل أأن يتعني التنويهلفن  وفام طريقة معل السوق، ،مع بعضام

طار  حد أأقىص وضع  ال بد من، بل اال  تأأبيدأأن يفام عىل أأنه الأحوال  ال يف ا  لاا ال ميفن جتاوزه ا 

التجديد
(4)

 . 

يه اليت س يقت لرفض القول  ،دة يتناىف مع الاس تقراراملقرص ابال ضافة اىل أأن  ،هذه املربرات

نح فيجب أأن مي  فالوقت يعترب مفوان أأساس يا يف قياس درجة الاس تقاللية، ،قرص مدة العادة بأأمهية

أأنه من الناحية التقنية ميفن أأن يشلك خطرا عىل  من ابلرمغللشخص املس تقل الوقت الالزم للربوز، 

                                                           
1
- DEZANGLES Hubert, « L’indépendance des autorités de régulation économique et financière en Espagne : 

l’intérêt de la clarification du droit public », op.cit, p.713. 
2
- ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en 

matière économique », Revue Idara, n°28, 2004. 
3
- DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.106. 

4
ذاعي واالتصاالت الفندي، حيث ال ميفن عزهلم أأبدا.  -   من بني الأمثةل عىل تأأبيد عادة الأعضاء ميفن أأن نذكر أأعضاء جملس البث اال 
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كرب س نا، خاصة بعد حيث تفون الأفضلية للأ  ،فرص بقية الأشخاص املرتحشني للعضوية مس تقبال

ية واخلربة للرتحش، وكذكل احتساب مدة انقضاء العادة ابلنس بة للتشفيةل قدم احتساب مدة الا

الناشطة
(1)

قدمية قد ال يفون هلم يف العادة طموحا كبريا شخاص أأحصاب الا، هؤالء الأ 
(2)

. 

، لفن يبقى وأأن احلل الوسط يمتثل وضع مدة مثالية هو رضب من اخلياللاوةل حم عليه، فان أأية

سلطة الضبط مساوية لعادة اجلاة اليت قامت بتعييهنم أأن تفون عادة أأعضاء يف
(3)

. 

 جتديد العادة -2

اجراء يعرب عن  أأو جتديدها مرة واحد فقط، يعترب عدم جتديد عادة أأعضاء جملس املنافسة معوما

نتيجة غياب خماطر اجملامةل  ،ويعطي لاؤالء الأعضاء هامشا كبريا من احلرية اس تقالليته احلقيقية،

يسمح يف لك مرة ابعطاء الفرصة  من شأأنه أأنكام أأن عدم جتديد العادة  ابلنس بة للجاة اليت عينهتم،

يفون لاا متثيل عىل مس توى جملس املنافسة يف أأنل راء ووهجات نظر خمتلفة 
(4)

. 

 لكام اكن يف ذكل احامتللكام اكنت مدة العادة قابةل للتّجديد ميفن القول أأنه  ابلنتيجة ملا س بق،

ىلحيث يتصور أأن تتحول معلية جتديد العادة  ،عينهتم اجلاة اليتاس تقاللية الأعضاء جتاه لعدم   ا 

مما جيعلام يف مركز التابع، ذلكل جند أأن املؤسس ادلس توري الفرنيس اعترب عدم  ،مساومة للأعضاء

ىلمعليات البورصة اجراء يريم ة جتديد عادة رئيس جلن ضامن اس تقاللية هذه الأخرية ا 
(5)

. 

"يمت جتديد عادة أأعضاء  :أأنه عىلجندها تنص  03-03من الأمر رمق  25/04املادة  ابلرجوع اىل

 24( س نوات يف حدود نصف أأعضاء لك فئة من الفئات املذكورة يف املادة 4جملس املنافسة لك أأربع )

 .أأعاله"

 

                                                           
1
-CHARBEL Aoun, L’indépendance de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes (ARCEP), op.cit, pp.43-44. 
2
 -Ibid, p.45. 

3
-ZARATE-PEREZ Anibal-Rafael, L’indépendance des autorités de concurrence, analyse comparative 

Colombie, France, Etats-Unis, op.cit, p.153. 
4
- CHARBEL Aoun, op.cit, p.48. 

5
-DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles, op.cit. p.107. 
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ىلبيامن لو رجعنا   نفس النص ابللغة الفرنس ية جند أأن املرشع يتلكم حول التجديد اجلزيئ  ا 

ابملعىن ادلقيق للأعضاء وليس العادة
(1)

، والغاية من هذا التجديد اجلزيئ هو تفادي الـتأأثري عىل 

هذه الاس مترارية  الأعضاء يف الاس مترار يف النشاط،ا اعطاء فرصة لنصف ذالتشفيةل بشلك لكي وك

قطاع بني التشفيالت اجلدد، حبيث ال يفون هناك انيه اس مترارية للخربة اليت سيس تفيذ مهنا الأعضاء 

 .املتتالية ابلنس بة جمللس املنافسة

ملادة نه وكام س بق القول فان صياغة نص اأأ الا  ،لفن وابلرمغ من حماسن ففرة التجديد اجلزيئ

ميفن أأن نقارهنا  ولالس تدالل عن الصياغة السيئة لاذا النص،تأأويالت،  اكن غري دقيق وحيمتل عدة 25

املتعلق بتشفيل اجمللس الأعىل للقضاء ومعهل  12-04 رمق من القانون العضوي 5بنص املادة 

وصالحياته
(2)

" حتدد مدة العضوية يف اجمللس صائبا ، جفاء فهيا:  فهيا سلامي و تعبري املرشع اليت اكن  ،

 )...(.( س نوات غري قابةل للتجديد4قضاء بأأربعة )الأعىل لل

جيدد نصف الأعضاء املنتخبني واملعينني ابجمللس الأعىل للقضاء لك س نتني وفقا للفيفيات اليت مت 

 تعييهنم هبا".

حبيث تصبح مدة العادة  ،03-03من الأمر  25يس تحسن تعديل صياغة نص املادة  ،ذلكل

ربع نصف الأعضاء لك أأ  ديدبرشط أأن يمت جت( س نوات غري قابةل للتجديد، 8ابلنس بة للأعضاء مثان )

 التجديد وتتحقق نية املرشع يف ،هبذه الطريقة يتحقق تفريس حتديد مدة العادة من هجةس نوات و 

 قابةل للتجديد.الغري لأعضاء يف اطار العادة الواحدة اجلزيئ ل

ىلوالأعضاء بشلك رصحي  ،يشرتك يف مسأأةل عدم حتديد مدة انتداب الرئيس جانب جملس  ا 

سلطة ضبط الربيد واملواصالتويه  ،املنافسة سلطات ادارية مس تقةل أأخرى
(3)

جلنة ضبط الفارابء  ،

                                                           
1

ىل نفس النص ابللغة الفرنس ية جنده كام ييل -  :لو رجعنا ا 

« Le renouvellement des membres du conseil de la concurrence s’effectue tous les quatre (4) ans, à raison de la 

moitié des membres composant chacune des catégories visées à l‘article 24 ci-dessus ». 
2

 57ر عدد  ج يتعلق بتشفيةل اجمللس الأعىل للقضاء ومعةل وصالحياته،، 2004سبمترب  6، مؤرخ يف 12-04قانون عضوي رمق  -

 .2004سبمترب  08 يف صادر
3

، احملدد للقواعد العامة املتعلقة ابلربيد واملواصالت السلفية 2000أأوت س نة  05املؤرخ يف ، 03-2000من القانون رمق  15املادة  -

 .مصدر سابقوالالسلفية، 
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والغاز
(1)

، الواكلتني املنجميتني
(2)

، وجملس النقد والقرض
(3)

، وابلتّايل فام عرضة للعزل يف أأي وقت 

 وهذا ميس ابس تقالليهتا. 

داريتان مس تقلتا :يف املقابل وعىل سبيل املثال ن حّدد املرشّع اجلزائري رصاحة هناك سلطتان ا 

ىل ،وال مضنية ،مل يرش ال بصفة رصحية الا أأنهمدة انتداب الرئيس وبقية الأعضاء فهيام،  ماكنية جتديد  ا  ا 

(4)جلنة تنظمي معليات البورصة ومراقبهتا، واللجنة املرصفية :وهام ،هذه املدة
حتديد مدة العادة  يمتومل ، 

نص رصاحة  الا فامي خيص سلطة ضبط الصحافة املفتوبة أأين جند أأنه ،ومدى قابليهتا للتجديد من عدمه

غري قابةل وأأهنا  ،( س نوات06در بـست )ـعىل أأن مدة عضوية أأعضاء سلطة ضبط الصحافة املفتوبة تق

(5)للتجديد
 . 

هناء  -3  عدم قابلية العادة لال 

هناء،العادة قابلية يقصد بعدم  ذ  ،تكل الضامنة اللصيقة ابلنظام القانوين لففرة الاس تقاللية لال  ا 

ال برضاه أأو مبوجب قرار صادر عن هيئة تأأديبية  ،أأو حيول ،تؤكد للمس تفيد مهنا أأنه لن يغري ا 

(6)مس تقةل
ماكنية  تنرصف اىل  كام ،  ال يف حاالت ضيقة جدا ،أأو أأحدمه ،عزل الأعضاءعدم ا    ا 

العزل لك حتويل أأو تغيريحبمك ويلحق  ،وجود مانع مادياع أأو اةل امتنــــكوجودمه يف ح
(7)

. 

لأن أأعضاء  ،ال ميفن فصهل عن الشعور ابالس تقاللية ،والاس تقرار ،والسفينة ،فالشعور ابلأمن 

ذا اكن هناك ضامنة الس تقرارمه ،ال ميفهنم ممارسة هماهمم حبرية نافسةلس امل جم ال ا  أأو دوام مركزمه  ،ا 

                                                           
1

، يتعلّق ابلفارابء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مصدر 2002فيفري  05، املؤرخ يف 01-02من القانون رمق  117املاّدة  أأنظر -

 سابق.
2

 ، يتضّمن قانون املنامج، مصدر سابق.2001جويلية  03، املؤرخ يف  10-01من القانون رمق  48أأنظر املاّدة  - 
3

صادر  52وممتم، ج ر عدد  معدل ،والقرض، يتعلق ابلنقد 2003أأوت س نة  26،املؤرخ يف  11-03من الأمر رمق  58املادة  أأنظر - 

 .2003أأوت س نة  27يف 
4

 من نفس الأمر السابق. 106/4 املادة أأنظر -
5

 .2012يناير  15صادر يف  2يتعلق ابال عالم، ج ر عدد  2012يناير  12، مؤرخ يف 05-12من القانون العضوي رمق  51املادة  -
6
-CHARBEL Aoun, L’indépendance de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes (ARCEP), op.cit.,  p.50. 
7
جب تغيريه لرضورة املرفق بعيدا عن أأية عقوبة تأأديبية وذكل مبو  فن تعريف املوظف القابل للحركة بأأنه ذكل اذلي ميفن نقهل أأومي - 

 قرار صادر عن السلطة التقديرية  للوصاية ، راجع: 

-PLUEN Olivier, L’inamovibilité des magistrats : un modèle ?, thèse pour le doctorat en droit public, 

Université Panthéon-Assas Paris 2 ,22 novembre 2011, p.18.  
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يمت حتريفام بلك حرية من طرف  ،ال ميفن اعتبار هؤالء الأعضاء كحجر الشطرجنف، طيةل مدة عادهتم

السلطة الس ياس ية
(1)

  . 

ية طيةل مدة ممارس ته خيضع لسلطة هرم جند أأنه  ،فبالنس بة للموظف العام يف القواعد العامة

حىت وان اكنت وظيفته  ،لوظيفته ذلكل فاو حمروم من هذا الشعور، وميارس همامه يف قلق دام

هذا الوضع من الناحية القانونية ال ، فقد يفون حمال للتحويل أأو النقل نتيجة متطلبات اخلدمة مضمونة،

 مثل تكليف ظل  هلأن اس تقاللية هشة،يامتىش مع ففرة الاس تقاللية، أأو عىل الأقل س يجعل مهنا 

ملامرسة تأأثريها بطريقة غري مبارشة مواتية الظروف جتد السلطة التنفيذية فرصة
(2)

وهو التأأثري اذلي  ،

 سواء نتيجة الضامانت العضوية أأو الوظيفية السابقة اذلكر.    ،فامي يتعلق بسلطات الضبط املس تقةلفقدته 

لغاء العادة  ضامنةجند أأن  مما س بقانطالقا  ش متل عىل أأربع عنارص جيب أأن ت عدم القابلية ال 

 أأساس ية ويه:

ال ابلعالقة مع الغاية مهنا، واملمتثةل يف ضامن تفريس ضامنة  - لغاء ال ميفن أأن تفام ا  عدم القابلية لال 

 اس تقاللية خشص يف مواهجة السلطة اليت عينته.

لغاءعدم القابلية ضامنة  - أأية خصوصية ب ال تمتتعويه بذكل  زل،شلك ضامنة ضد خماطر العت  لال 

ولفن جيب التأأكيد عىل أأن  فاملوظف يمتتع هبذه الضامنة كذكل، ابلنس بة للقواعد العامة للوظيفة العامة،

لغاء السلطة  لغاء العادة ال يتعارض مع الأحاكم املتعلقة اب  أأو وجود عقوبة  اال دارية املس تقةل نفسااعدم ا 

 تأأديبية.

لغاء العادة ي  - ىل حتويهل ترصفيض رضا العضو املعين بلك قتعدم ا  جراء حركة يف  ،يريم ا  أأو ا 

وهذا عىل خالف املوظف العام يف القواعد العامة، حيث خيضع هذا الأخري العتبارات  ،املنصب

لرضاه وال اعتبار العام مصلحة املرفق
(3)

 . 

ىليتعني نقل صالحية التأأديب  -  هجة مس تقةل عن اجلاة اخملول لاا سلطة التعيني. ا 

                                                           
1
-MANSON Stéphane, La notion d’indépendance en droit administratif, thèse pour le  Doctorat en droit 

public, Université Panthéon-Assas, Paris2, 1995, p.375. 
2
- MANSON Stéphane, op.cit., p 375. 

3
 46ج ر عدد  ، يتضمن القانون الأسايس العام للوظيفة العمومية،2006جويلية  15،املؤرخ يف  03-06مر رمق من الأ  158املادة  -

 .2006جويلية  16صادر يف 
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لغاء عاد ،بتوفر هذه العنارص لكاا من قبل اجلاة  تهيصبح صاحب العادة بعيدا عن لك حماوةل ال 

رادهتا، ،اليت عينته فا ذا اكنت الوظيفة اليت ميارساا عضو سلطة الضبط تفرض عليه كفاءة كبرية  مبحض ا 

وذكل  ،اخلاضع هلورؤية واحضة، فان هذا العضو ال ميفن أأن يفون هل أ مر وموجه غري النص القانوين 

عىل غرار القا ي اذلي ال خيضع سوى للقانون
(1)

.  

لغاء كنق طة توازن رضورية، وكفة موازية لسلطة هبذه الطريقة تصبح أ لية عدم قابلية العادة لال 

ليس ضد  -عىل غرار القضاة  -التعيني املمنوحة للسلطة التنفيذية، فايي حتمي أأعضاء سلطة الضبط 

تعترب حامية ضد اخلوف املهبم اذلي قد ينتج عن  ،أأخطاهئم ولفن حتمهيم من ضعفام، وبعبارة أأخرى

ضد هذا الشعور هو رضورة  الفصل بني هجة التعيني واحلل  ،يةذالتنفي لسلطةل  القرارات املس تقبلية

ويف غياب هذا املقتىض يفون هناك مساس ابالس تقاللية  أأثناء رساين العادة، املعنيالعضو و 

العضوية
(2)

.
 

 

خالل جيب التأأكيد عىل أأن  ،لفن يف املقابل قد يؤدي الأساس ية  عضو سلطة الضبط بواجباتها 

ىل قالته ا  ذا وجد ته،وضع حد لعاد قد يصل الأمر اىلو  ،ا  يف وضعية ال تسمح هل بأأداء همامه مثل:  ا 

 ابالضافة اىل ،بعد تعيينهجوده يف حاةل تنايف و  وأأ تعرضه لعقوبة سالبة للحرية، مرضه أأو وفاته أأو 

ماكنيةففي مثل هذه الأوضاع ال جمال للالكم عن قاعدة عدم الاس تقاةل املقبوةل،  لغاء ا  العادة، لأن  ا 

يتعلق بتعسف هجة التعيني، ولفن يتعلق بعجز أأو اس تحاةل قيام العضو مبامته لأس باب ال يد الأمر ال 

 لسلطة التعيني فهيا.

ىل ابال ضافة لغائه ميكل سلطة  وهو من ،املنافسة جملس املرشع هو من أأنشـأأ  جند أأن ما س بق، ا  ا 

وذكل حىت  واحتياجات اجملمتع، ،ومتطلبات املصلحة العامة ،متاش يا مع تفيف املرفق العام ،يف أأي وقت

قبل انهتاء عادة أأعضائه
(3)

. 

لغاءمت  مثال ففي فرنسا  ، وعىل اثر ذكل 1986السلطة العليا لالتصال السمعي البرصي س نة  ا 

وعليه ال  ، تنته بعدحبجة أأن عادة الأعضاء مل ،قام برملانيو املعارضة بعرض الأمر عىل اجمللس ادلس توري

                                                           
1
 08يف  صادر 57ر عدد  ج يتضمن القانون الأسايس للقضاء، 2004سبمترب  6، املؤرخ يف 11-04من القانون العضوي رمق  8املادة  - 

 .2004سبمترب 
2
- CHARBEL Aoun, op.cit, p.51. 

3
-ZARATE-PEREZ Anibal-Rafael, op.cit, p.188. 
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لغاؤها مس بقا، فاكن رد اجمللس ادلس توري بأأن املرشع ميكل الصالحية بأأن يضع حدا لنشاط أأية  ميفن ا 

(1)يشلك ذكل مساسا بأأية قاعدة أأنسلطة ضبط دون 
. 

ىلابلرجوع  ذ  ،الضامنة السابقة اذلكر فيه مثاال عن ال جند ،املتعلق ابملنافسة 03-03الأمر رمق  ا  ا 

نهتيي بنفس أأشاكل تعييهنمعىل أأن همام أأعضاء جملس املنافسة ت  نص املرشع
(2)

، فام يعينون مبوجب 

 ، دون أأن ينص عىل ما يدل عىل جعلمرسوم رئايس مرسوم رئايس وعليه تنهتيي هماهمم كذكل مبوجب

لغاء، كامغري العادة  هناء عضوية ا قابةل لال  شارة لظروف أأو أأس باب ا  خالل  ،لأعضاءأأنه ال توجد أأية ا 

 .سلطة تقديرية واسعةأأن رئيس امجلاورية يمتتع ب  مدة نيابهتم، ما يفام معه

، ابلرمغ من أأن القضاء الفرنيس مر من شأأنه أأن يرهن اس تقاللية أأعضاء جملس املنافسةالأ  هذا 

، حيث ال يرى بأأن سفوت املرشع عن تفريس هذه الضامنة يتعني أأن حيمل عىل اجلانب الاجيايب

ال من أأجل ضامن السري الفعال جمللس املنافسةيتصور تدخل  رئيس امجلاورية ا 
(3)

. 

ال  ،احلقيقة أأن ففرة العادة وما حتمهل من معىن املناعة لفائدة أأعضاء السلطة الادارية املس تقةل

طالقااميفن تصورها عىل  ال ،ا  طاريف  ا  وبدون ذكل تصبح جمرد حرب عىل  ما يسمى بدوةل القانون، ا 

ذ اكنتجلزائرية تعطي ورق والتجربة ا  10-90من القانون رمق  22املادة  نا أأحسن مثال عىل ذكل، ا 

املتعلق ابلنقض والقرض
(4)

يعني احملافظ ملدة ست س نوات ويعني لك من نواب " :عىل أأنهتنص  ،

قاةلاحملافظ ملدة مخس س نوات، وميفن جتديد والية احملافظ ونوابه مرة واحدة، وتمت  احملافظ ونواب  ا 

 ."احملافظ يف حاةل العجز الصحي املثبت قانوان أأو اخلطأأ الفادح مبوجب مرسوم يصدره رئيس امجلاورية

                                                           
1
- ZARATE-PEREZ Anibal-Rafael, op.cit, p.188. 

2
 .03-03من الأمر رمق  25/02املادة  -
3

وقياسا عىل ما س بق، فان لك حماوةل لتحديد حد أأقىص لسن أأعضاء سلطات الضبط دون مراعاة ملدة العادة يعترب تعسفا، عىل  -

مساسا ابس تقاللية هذا العضو من هجة أأخرى، أأساس أأنه حيرم الأشخاص الأكرث خربة وكفاءة من تويل هذا املنصب من هجة، ويعد 

ذا  خاصة وأأن املعروف أأن هؤالء الأشخاص يفونون بعيدين عن ضغوطات وتأأثريات السلطة التنفيذية نتيجة خربهتم الفبرية، فالعربة ا 

 يه خلق نوع من التوازن بني الأجيال مبا من شأأنه أأن يغذي الاس تقاللية لأعضاء سلطة الضبط.

س نه اذلي ال يسمح هل ابالس مترار يف  وحبمكرئيسا للجنة املنافسة واكن مستشارا لدلوةل ،   M.ORDONNEAUالس يد  في فرنسا اكنف

لغاء العادة عىل أأساس أأ  خطار جملس ادلوةل اذلي أألغى مرسوم ا  لغاء عادته يف جلنة املنافسة قبل انهتاء مدهتا، فقام اب  ن هذه الوظيفة مت ا 

 عائقا أأمام تطبيق القواعد املتعلقة بتحديد سن العمل يف وظيفته الأصلية.  اس تقاللية هذه اللجنة تشلك 
4
 امللغى.  1990أأفريل  18صادر يف   16،يتعلق ابلنقد والقرض، ج ر عدد 1990أأفريل  14، مؤرخ يف 10-90قانون رمق  - 
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ىل استنادا اكن يفرتض أأن تنهتيي العادة القانونية للمحافظ يف شار أأفريل من س نة  ،هذا النص ا 

1990أأفريل  15عىل أأساس أأن املرسوم املتضمن تعيينه صدر بتارخي  1996
(1)

ال ،  21أأنه وبتارخي  ا 

هناءمت  1992جويلية  همامه ا 
(2)

طارمما يدل عىل الطابع الزخريف للنصوص القانونية الصادرة يف  ، التحول  ا 

فقط لالس هتالك اخلاريج أأعدتواليت  اللربايل
(3)

. 

 مدى احرام السلطة التنفيذية لقرار جملس املنافسة .ب

من  ،طلق الس يادة عىل قراراتهمب هو أأن حيظى ،املنافسةلية جملس من بني أأمه مظاهر اس تقال

ذا  وكذكل تنفيذها، ،والنطق هبا ،حيث تفوين القناعة ال ا  مع احرتام النصوص القانونية املتعلقة بذكل، ا 

ا للقرار، بل تصحيح اواليت ال تشلك يف الهناية جتاوز ،اس تثنينا معلية الرقابة القضائية عىل هذه القرارات

 .هل حفسب

ضعافا  اتلك جتاوز لقرار ف ،عليه  س تقالليته، وهو الأمر وطعنا يف اجملس املنافسة يشلك ا 

ميفن أأن ترخص " :املتعلق ابملنافسة واليت جاء فهيا 03-03من الأمر رمق  21املالحظ يف نص املادة 

ذا اقتضت املصلحة العامة ذكل، أأو بناء عىل طلب من الأطراف املعنية اب احلفومة تلقائيا، لتجميع ا 

عىل تقرير الوزير امللكف ابلتجارة والوزير اذلي  بناء وذكل اذلي اكن حمل رفض من جملس املنافسة،

  ."يتبعه القطاع املعين ابلتجميع

 06-95 رمق لأمرابمقارنة  فبرينالحظ بشلك جيل الرتاجع الترشيعي ال  ،ن خالل هذا النصمف

التنفيذية ال تمتتع بأأية صالحية حيال قرارات جملس ، حيث اكنت السلطة امللغى املتعلق ابملنافسة

لغاء ،أأو التعديل ،املنافسة سواء من حيث التدخل ذ وحىت التجاوز، ،أأو اال  أأمام املؤسسات  مل يفن ا 

سوى الطعن أأمام اجلاات القضائية اخملتصة فقط ،اليت رفض جملس املنافسة مرشوع جتميعاا
(4)

. 

يف جمال التجميعات الاقتصادية  القرار السليب جمللس املنافسةمتفني احلفومة من جتاوز ف  ،عليه

تناقض كبري جدا، عىل أأساس أأن جملس املنافسة  ما يففي للقول بوجود فيه، 03-03مبوجب الأمر رمق 

                                                           
1
 .1990جويلية  11صادر بتارخي  28يتضمن تعيني حمافظ البنك املركزي اجلزائري، ج ر عدد  1990 أأفريل 15مرسوم تنفيذي  - 

2
هناء همام حمافظ البنك املركزي اجلزائري، ج ر عدد  1992جويلية  21مرسوم تنفيذي  -  جويلية  26صادر بتارخي  57يتضمن ا 

1992. 
3
-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, op.cit., 

pp.187-188. 
4
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, op.cit., p.49. 
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نفسه ملكف حبراسة ففرة النظام العام الاقتصادي
(1)

مبامة تتعلق ابملصلحة العامة و، 
(2)

، من خالل 

سواء عىل مس توى املامرسات أأو عىل  ،ومقع لك مساس هبا ،السري العادي للمنافسةمعهل عىل ضامن 

املس توى الايلكي
(3)

أأن منازعات جملس املنافسة ليست منازعات متعلقة حبقوق  وادلليل عىل ذكل ،

وليس هل أأن يقيض ابلتعويض للطرف املترضر ،الأطراف
(4)

اليت حيمك هبا حتصل ، كام أأن الغرامات 

اخلزينة العمومية لفائدة
(5)

. 

 أأو قبوهل هو أأن جملس املنافسة ملزم بتعليل قراره يف حاةل رفض التجميع ،ما يزيد الأمر تناقضا

والوزير امللكف ابلقطاع املعين ابلتجميع ،كام أأنه يأأخذ رأأي الوزير امللكف ابلتجارة
(6)

جراء  ، ويقوم اب 

عداد حصيةل اقتصادية  ،خربة من خالل دراسة السوق املعين ابلتجميع   bilan économique Unوا 

، فأأي ومضاره عىل املنافسة ،التجميع حبيث يمتفن يف الهناية من الوقوف حقيقة عىل جدوى ومالمئة

 غري هذه املصلحة؟. عامة  مصلحة

جملس  أأنه قد ربط جتاوز احلفومة لقرار، السابقة اذلكر 21املادة  نصكام أأن ما يعاب عىل 

فلو  ويه ففرة مطاطية وحتمتل الفثري من التأأويالت، ،بففرة املصلحة العامة الرافض للتجميع  املنافسة

مقبوال لاكن ترخيص احلفومة  اليت تريد التجمع ،تعزيز مركز املؤسسات الصغريةمت اس تثناء ففرة 

معقوالو 
(7)

ذات  حقيقية فامي خيص الرتخيص للتجميعات ، ولفن املرشع أأعطى للحفومة سلطة تقديرية

(8)للبدل حىت ولو اكنت ضارة ابملنافسة س ياس يةة لاا أأمهي كتكل اليت اسرتاتيجية،الصةل مبصلحة 
. 

                                                           
1
- DESCHAMPS Marc, L’expert ou le peuple ? Deux attitudes polaires face à la politique de concurrence, 

RIDE, n°1, 2012, p 16. 
2
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, op.cit., p.69. 

3
ىل  املامرسات املقيدة للمنافسة، ويقصد ابلناحية الايلكية التجميعات الاقتصادية.  -   ينرصف لفظ املامرسات ا 

4
خشص طبيعي أأو معنوي يعترب نفسه مترضرا من " ميفن لك املتعلق ابملنافسة عىل ما ييل: 03-03من الأمر رمق  48تنص املادة  - 

 ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفاوم أأحاكم هذا الأمر، أأن يرفع دعوى أأمام اجلاة القضائية اخملتصة طبقا للترشيع املعمول به".
5
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  71املادة  - 

6
" ميفن جملس املنافسة أأن يرخص ابلتجميع أأو يرفضه مبقرر معلل بعد أأخذ رأأي :عىل ما ييل 03-03من نفس الأمر  19تنص املادة  - 

 الوزير امللكف ابلتجارة والوزير امللكف ابلقطاع املعين ابلتجميع".
7
 من التقنني التجاري واليت نصت عىل:  L430-7-1§2وهذا ما فعهل املرشع الفرنيس يف املادة  - 

« Les motif d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire le ministre chargé de 

l’économie à évoquer l’affaire sont, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprise en 

cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l’emploi ». 
8
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, op.cit., p.179. 
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، ال ميفن تصنيفه سوى يف خانة املساس ابس تقاللية جملس املنافسة ،هذا املقتىض من املرشع

ماكنامفان وس يةل جتس يده ني،سلميواملغزى فا ذا اكنت النية  ذ اكن اب  املرشع أأن ميفن   مل تفن موفقة، ا 

وحيمي  ،جملس املنافسة نفسه من اختاذ هذا النوع من التدابري، فيحافظ عىل اس تقالليته من هجة

 املصلحة العامة من هجة اثنية.

 ارتباط جملس املنافسة بوزير التجارة  .ج

نوعا من  املرشع أأعطاهاملتعلق ابملنافسة،  06-95الأمر رمق جملس املنافسة مبوجب عندما أأنشأأ 

حلاقهن جعهل غري مرتبط بأأي وزارة ومت أأ بوذكل الاس تقاللية،  مما أأعطاه سلطة  ،برئاسة امجلاورية ا 

(1)معنوية تسمح هل مبامرسة همامه
املتعلق ابملنافسة، ومبوجب نص املادة  03-03وبعد صدور الأمر رمق ، 

تصب يف ففرة احلفاظ عىل أأحلق هذا اجمللس برئيس احلفومة ، واكنت املربرات اليت س يقت  ،منه 23

بقاء عىل تكل السلطة املعنوية، و لأية وزارة ضامنة عدم خضوع جملس املنافسة و كذكل  ،من هجة  اال 

 .أأخرىمن هجة لأس باب تتعلق أأساسا مبزيانيته 

 23تعديل نص املادة  مت ،03-03املعدل واملمتم للأمر رمق  12-08بعد صدور القانون رمق و  ،لفن

دارية مس تقةل تدعى يف صلب النص "جملس املنافسة"  " :واليت جاء فهيا ،من هذا الأخري تنشأأ سلطة ا 

 ".تمتتع ابلشخصية القانونية والاس تقالل املايل، توضع دلى الوزير امللكف ابلتجارة

جملس  جعل من ثحي ،وانني السابقةأأن املرشع قد تراجع عن الضامنة املفرسة يف الق جندهبذا 

أأن تلطف  حىت وان حاولت هذه الأخرية ، التجارة وزارةدارية مركزية اتبعة ملصاحل املنافسة جمرد هيئة ا

نشاء جملس املنافسة بأأن  عندما رصحت ،الانتقادا ذهمن حدة  مساس دلى وزير التجارة ال يشلك ا 

ابس تقالليته ومصداقيته
(2)

حيث نظرت اىل الأمر من زاوية ضيقة وربطته فقط ابجلانب التقين  ،

 .للمزيانية

                                                           
1
 .38، ص 2013التقرير الس نوي جمللس املنافسة لس نة  - 

2
- « …la mise en place du Conseil de la Concurrence auprès du Ministre chargé du Commerce, sans toutefois, 

que ce lien,  ne remette en cause l’autonomie du Conseil par rapport à l’administration du commerce, pour 

garantir sa crédibilité et la souveraineté de son pouvoir de décision » ; Note n° 189/MC/DGROA/DC/08. 

Alger, le 06 octobre 2008. 
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 هال حلاقكشف عن السلبيات احلقيقية  ،2013جملس املنافسة يف تقريره الس نوي لس نة لفن 

ابلتجارة انعفس  وضع جملس املنافسة دلى الوزير امللكف« :، جفاء فيه ما ييل مبصاحل وزارة التجارة

طاراته، ذ بتدين نظام التقدم يف املسار املاين ورواتب أأعضائه وا  أأن وظائفام مل تعد تعترب كوظائف  ا 

منا مكناصب عليا، وذكل ما مل يفن حمفزا ابلنس بة للعاملني القامئني وال جللب أأحسن  سامية يف ادلوةل وا 

ىلالففاءات   .» مؤسسة هممهتا احلرص ابمس ادلوةل وحلساهبا عىل احرتام النظام الاقتصادي العام ا 

ضعافه من حيث القدرة  ،عليه حلاق جملس املنافسة بوزارة التجارة قد أأدى اىل ا  يظار جليا بأأن ا 

عىل أأساس أأنه س يفتح اجملال  سينعفس سلبا عىل اس تقالليته، هو ماو عىل اس تقطاب الففاءات، 

ىللتوظيف أأشخاص يفتقدون  معرضني أأكرث ويفونون بذكل  ،وروح الاس تقاللية ،الففاءة ا 

 لالس تقطاب من هجة وتقبل الأوامر من هجة أأخرى.

 اثنيا: حياد أأعضاء جملس املنافسة يف مواهجة املؤسسات اخلاضعة لرقابهتم

، وخماطر الاحنراف يف الأداء التأأثري اخلاريج خماطريف مواهجة  -يفرتض يف جملس املنافسة 

الترشيعي أأو سوء أأداء اجلااز القضايئ، وحىت تدخل بقية سلطات الضبط واملؤسسات وأأحصاب 

ىلاستنادا  ،والتجرد ،ع أأعضاؤه بطابع احلياديةأأن يمتت -املصاحل يف  اطبيعي ااذلي يعترب رشط مبدأأ احلياد ا 

داريلك معل  ا 
(1)

. 

عالن حقوق اال نسان دلوةل فرجينيا، مث أأعطته احملمكة  ظارهذا املبدأأ اذلي  لأول مرة يف ا 

جماال واسعا (CEDH)الأوروبية حلقوق اال نسان 
(2)

واعرتف به العاد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية ، 

منه 1\14يف املادة 
(3)

ال ،خصوصا وابلرمغ من أأنه مبدأأ مفروض عىل اجلاات القضائية،  أأنه يشلك  ا 

واجبا ابلنس بة لسلطات الضبط املس تقةل كذكل
(4)

حيث مت تطبيقه حىت يف جمال العقوابت اليت تنطق ، 

                                                           
1
-MITARD Eric, «L’impartialité administrative », AJDA, n°6,21 juin 1999, p.478. (num). 

2
-Article 06§1 de CEDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (…). 
3
ىل  هذا العاد س نة  -  ىل  1989ماي  16املؤرخ يف  67-89رسوم الرئايس رمق مبوجب امل 1989انضمت اجلزائر ا  ، يتضمن الانضامم ا 

قانون رمق ، ومتت املوافقة عىل هذا الانضامم مبوجب ال1989ماي  17صادر يف  20العاد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية، ج ر عدد 

ىل  العاد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية، ج ر عدد 1989أأفريل  25رخ يف املؤ  89-08 صادر  17، يتضمن املوافقة عىل الانضامم ا 

 .1989أأفريل  26يف 
4
-ZOUAIMIA Rachid, « Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives indépendantes 

en Algérie », Revue Académique de la Recherche Juridique, n° 1, 2013, p.6. 
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هذه الأخريةهبا 
(1)

" عدم حتزي الادارة يضمنه منه ينص عىل أأن : 25، خاصة وأأن ادلس تور يف املادة 

 القانون".

فرنسا  مثلحىت من حيث الرموز املس تعمةل لدلالةل عىل حيادية اجلاات القضائية يف بعض ادلول 

ىلجند متثال المرأأة معصبة العينني، ترمز جمازا  يغمض عينيه من أأجل عدم أأن أأن القا ي جيب  ا 

 ،عن أأطراف القضية امس بق أأو حفام ،الاعتداد ابملظاهر اخلارجية اخلادعة، واليت قد جتعهل يأأخذ ففرة

أأن العداةل ترى بعيون الروح ذكل
(2)

وحياديني ما نغلق أأعيننا نفون مالحظني نزهينيعند، و 
(3)

. 

ال أأحد من "  أأساس ية، مفادها: مفبدأأ احلياد ميفن القا ي من الفصل يف الزناع حتت ضامنة

الالزمتنير يعطي حلمكه الاس تقاللية والرشعية ـوهو أأم ،"الأطراف مفضل عن ال خر
(4)

وميفنه من  ،

من رضوري يف جممتع دميقراطي املبدأأ أأكرثما جيعل من هذا  ،تفادي لك أأشاكل الاس تقطاب
(5)

 ويعترب، 

هباحيادية لك س ياسة تتعلق  نتيجة أأساس ية ملطلب، ذا املبدأأ يف جمال املنافسةه
(6)

، خاصة وأأن 

الناشطة  واملرافق العامة الاقتصادية ،الاقتصادية رضورته تتجىل بوضوح ابلنس بة للمؤسسات العمومية

يف السوق واليت تنافس املؤسسات اخلاصة
(7)

. 

                                                           
1
- LUK Irène, « L’application du principe d’impartialité aux autorités de concurrence française », op.cit., p.4. 

2
- LUK Irène, « L’application du principe d’impartialité aux autorités de concurrence françaises », LPA, n° 35, 

18 février 2002(1° partie), p.4.  
3
- Idem. 

4
قالل تتعلق أأساسا خيتلف مبدأأ احلياد عن الاس تقاللية يف كونه يتعلق أأساسا ابلعالقة يف مواجه أأطراف الزناع، بيامن ففرة الاس ت -

كام أأن الاس تقاللية متثل عوامل خارجية عن القا ي وال تتعلق بذاته، بيامن احلياد يفون أأكرث  ابلعالقة يف مواهجة السلطات الأخرى،

 أأنظر: تعلقا ابلشخص فاو معلية ذهنية،

-De RAVAL d’ESCLAPON Thibaut, « «Impartialité et indépendance des autorités de régulation bancaire en 

droit français », RLDA, n°61, juin 2011, p.99. 
5
-V:  -DE GOUTTES Régis, « L'impartialité du juge. Connaître, traiter et juger : quelle compatibilité », 

Rev.science crim, 2003, p.64. 

        - MERLAND Laure, « Le conseil de la concurrence face à l’impératif d’impartialité : les mesures 

conservatoires reconnues comme un préjugement », chronique de droit de la concurrence, n°2, p.1. 
6
-DESCHAMPS Marc, « L’expert ou le peuple ? Deux attitudes polaires face à la politique de concurrence », 

RIDE, n°1, 2012, p.14. 
7

ر  و تس يريها و خوصصهتا ج املؤسسات العمومية الاقتصادية و املتعلق بتنظمي 2001أأوت  20 مؤرخ يف 04-01حسب الأمر رمق  -

 .، فان هذه املؤسسات ختضع للقانون اخلاص عىل قدم املساواة مع املؤسسات اخلاصة2001أأوت 22صادر  62عدد 
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ىليمت حتزي جملس املنافسة  أأن ختىش هذه الأخرية   هجة املؤسسات العمومية ا 
(1)

خاصة وأأن ، 

هذه املؤسسات اكنت ولفرتة طويةل تمتتع ابحتاكر للسوق مكتعامل اترخيي
(2)

، مما جيعل من معلية 

خضاعاا لقانون السوق من جديد  طاريف  -ا  يثري خماوف املؤسسات  -ما يسمى ابدلوةل املسامهة  ا 

اململوكة للخواص
(3)

وأأن هذه الأخرية ال زالت تدمع هذه  ،، اليت تعتربها امتدادا لسلطة ادلوةل

المتيزي بني ادلوةل السلطة العامة  الصعبمن وأأنه  ،املؤسسات العمومية يف لك مرة خيتل مزياهنا التجاري

وادلوةل املقاوةل اليت تترصف وفق قواعد القانون اخلاص
(4)

قواعد ل ا، مما جيعل من مسأأةل منافس هتا وفق

السوق جمرد خيال
(5)

. 

ع ــبدأأ عدم المتيزي بني املؤسسات ومنم دخل املؤسس ادلس توري ليفرس لتفادي هذا الأمر ت 

تففل ادلوةل بضامن ضبط السوقمع الاحتاكر واملنافسة غري الزنهية، 
(6)

، ليعطي بذكل لسلطات 

متارس نوعا من الرقابة السابقة والالحقة عىل املؤسسات حىت  خاصة و أأهنا ،دس تورايالضبط أأساسا 

د السوق بقواع اال خاللوتضمن بذكل عدم  ،املنافسة ترافقاا يف لك مراحل فتح القطاع املعين عىل

وعندما تس تقر سلواكت هذه املؤسسات تزول سلطات الضبط القطاعية اتركة اجملال جمللس املنافسة 

                                                           
1
-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Responsabilité, indépendance et reddition des comptes dans les systèmes 

de régulation économique », in Marie-Anne Frison Roche (s/d), Droit et économie de la régulation, 
responsabilité et régulations économiques, Presses de sciences Po, Hors collection, 2007, p.67. 
2
-DEZOBRY Guillaume, « L`indépendance des autorités de régulation économique à l`égard des opérateurs 

régulés », RFAP, n° 143, 2012, p.646. 
3
-LOMBARD Martine, « Les conséquences juridiques du passage de l`Etat propriétaire à l`Etat actionnaire : 

les contraintes du droit de la concurrence », RFAP, n° 124, 2007, p.575. 
4
-TRIANTAFYLLOU Dimitris, « Les règles de la concurrence et l’activité étatique y compris les marchés 

publics », RTD eur, n°1, janv.-mars 1996, p.57. 
5
-IDOT Laurence, « Concurrence entre secteurs public et privé (en droit français et communautaire) », RIDE, 

n°1, 1994, p.449. 
6

ديسمرب  7مؤرخ يف  438-96من دس تور امجلاورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية، الصادر مبوجب املرسوم الرئايس رمق  /432ملادة ا -

، صادر يف 25، ج ر عدد 2002أأفريل  10مؤرخ يف  03-02، ممتم ابلقانون رمق 1996ديسمرب  8، صادر يف 76، ج ر عدد 1996

، معدل 2008نومفرب  16، صادر يف 63، ج ر  عدد 2008نومفرب  15، مؤرخ يف 19-08نون رمق ، معدل مبوجب القا2002أأفريل  14

تعمل ادلوةل  "واليت جاء فهيا: ،2016مارس  7، صادر يف 14، ج ر عدد 2016مارس  6مؤرخ يف  01-16وممتم مبوجب القانون رمق 

وكنتيجة حمتية لاذا   خدمة للتمنية الاقتصادية الوطنية"،عىل حتسني مناخ الاستامثر، وتشجع عىل ازدهار املؤسسات دون متيزي 

منه اليت تعفي  2يف بعض نصوصه، مثل نص املادة  لق ابملنافسة سيشاد تعديال جديدااملتع 03-03املقتىض ادلس توري فان الأمر رمق 

 املؤسسات اليت تؤدي همام املرفق العام من أأحاكم املنافسة.
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وحده
(1)

و من  )أأ( وعادة ما يمت تناول ففرة احلياد من زاويتني متاكملتني: من الناحية الشخصية، 

 .)ب( الناحية املوضوعية

 احلياد الشخيص )اذلايت(أأ. 

ىلينرصف احلياد الشخيص  ذا ع ومنه البحث ،يف داخهلاحلمك  هجة القا ي أأو يعتقده ما  ا  ام ا 

عىل ال خر من أأجل تفضيل أأحد اخلصوم نيةاكنت دليه 
(2)

ذا اكنت  أأو ، هل مصلحة خاصة يف الزناع ما ا 

املعروض عليه
(3)

اصداره قبل  ،ما الشخص الناظر يف نزاعبه ال راء اخلطرية اليت يبدهيا  كام يقصد ،

أ راؤه  :أأن مفادها ،قرينة قابةل ال ثبات العفسه تقوم يف حق لأنه ،الفاصل يف موضوع هذا الزناعحلمكه 

وتعليقاته املس بقة تشلك مساسا مببدأأ احلياد
(4)

هذا  ابملنافسة يفاملتعلق  03-03رمق  الأمرضع و وقد ، 

  .نظام الامتناع ونظام التنايف جملس املنافسة، وهام أأعضاء اجملال أ ليتني تسمحان بضامن حيادية 

 نظام التنايف .1

" تتناىف وظيفة عضو جملس املنافسة مع أأي :أأنه 03-03من الأمر رمق  29/3املادة نص جاء يف 

 .نشاط همين أ خر"

مينع عىل أأعضاء جملس املنافسة أأن ميارسوا أأي نشاط همين  وبرصحي النص فقانون املنافسة ،عليه 

فراغه من حمتواه، أ خر، ىلال يشري  فاو لفن هذا النص اعرتاه نقص قد يؤدي اىل ا  ذا اكن  ا  حاةل ما ا 

 جملسحمل متابعة من طرف  ، يهيف مؤسسة ماميتكل مصاحل  ،عضو من أأعضاء جملس املنافسة

سأأةل حيادية الأعضاءمب ابلرمغ من أأن هذه احلاةل متس بطريقة مبارشة  وذكل ،املنافسة
(5)

وأأن خاصة  ،

  املرشع قد مفن الأشخاص املانيني من أأن يفونوا أأعضاء مبجلس املنافسة وهنا تمكن املفارقة.

                                                           
1
-DEGOFFE Michel, «  L'impartialité de la décision administrative », RFDA, n°4, 10 juillet 1998, p.711. 

2
-DE GOUTTES Régis, « L'impartialité du juge, Connaître, traiter et juger : quelle compatibilité », op.cit., 

p.65. 
3
- ZOUAIMIA Rachid, « Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives indépendantes 

en Algérie », op.cit., p.6. 
4
-LUK Irène, « L’application du principe d’impartialité aux autorités de concurrence française », LPA, n° 35, 

18 février 2002(1° partie), p.5. 
5
-ZOUAIMIA Rachid, op.cit., p 44 et p.221. 
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ىل املرشع هاته املفارقة دفعت تدخل من أأجل سد هذا الفراغ، وذكل بتوحيده للنظام القانوين ال  ا 

املتعلق حباالت التنايف  01-07مبوجب الأمر رمق  ، وذكلللك أأعضاء سلطات الضبط لففرة التنايف

والالزتامات اخلاصة ببعض املناصب والوظائف
(1)

. 

" دون املساس حباالت التنايف املنصوص علهيا يف الترشيع :منه ما ييل 2حيث جاء يف املادة 

الهوالتنظمي املعمول هبام، مينع شاغلوا املناصب والوظائف املذكورون يف املادة الأوىل أأع
(2)

، من أأن 

تفون هلم خالل فرتة نشاطام، بأأنفسام أأو بواسطة أأشخاص أ خرين، داخل البالد أأو خارهجا، مصاحل 

دلى املؤسسات أأو الايئات اليت يتولون مراقبهتا أأو اال رشاف علهيا أأو اليت أأبرموا صفقة معاا أأو أأصدروا 

تأأطري أأو وظيفة عليا لدلوةل  و يطبق هذا املقتىض عىل شاغيل منصب رأأاي بغية عقد صفقة معاا،

ميارسوهنا مضن الايئات واال دارات العمومية واملؤسسات العمومية واملؤسسات العمومية الاقتصادية، مبا 

عىل الأقل من رأأس املال وكذا عىل مس توى  % 50فهيا الرشاكت اخملتلطة اليت حتوز فهيا ادلوةل 

 .همام الضبط أأو املراقبة أأو التحفمي" هيئة معومية أأخرى مماثةل تتوىل سلطات الضبط أأو لك

( أأن 2بعد انهتاء هماهمم، وذكل ملدة س نتني ) حىت اؤالء الأعضاء ميتنع علهيمف  ،ليس هذا حفسب

أأو نشاطا همنيا أأاي اكنت طبيعته، أأو أأن تفون هلم مصاحل مبارشة أأو غري  ،ميارسوا نشاطا استشاراي

أأو أأبرموا  ،أأو اال رشاف علهيا ،أأو الايئات اليت س بق هلم أأن تولوا مراقبهتا ،مبارشة دلى املؤسسات

تعمل يف نفس  ،أأو هيئة أأخرى أأو دلى أأي مؤسسة ،أأو أأصدروا رأأاي بغية عقد صفقة معاا ،صفقة معاا

جمال النشاط
(3)

( ختضع ممارسة أأي نشاط همين أأو استشارة وكذا حيازة 2وعند انقضاء مدة س نتني ) 

شار بداية من اترخي ممارسة النشاط يف أأجل( س نوات 3رصحي كتايب ملدة ثالث )مصلحة لت
(4)

. 

شاكليةيطرح هذا املقتىض  التأأثري عىل جتانس التشفيةل امجلاعية جمللس املنافسة ا 
(5)

، عىل أأساس 

نتاجاملؤهلني يف جمال  ،املانينيبشلك صارم الأعضاء ابخلصوص و نع ميس أأن هذا امل  والتوزيع  اال 

                                                           
1
، يتعلق حباالت التنايف والالزتامات اخلاصة ببعض املناصب والوظائف، ج ر 2007مؤرخ يف أأول مارس س نة  01-07أأمر رمق  - 

 .2007مارس  7، صادر يف 16عدد 
2
رات يتعلق الأمر حسب املادة الأوىل من نفس الأمر بشاغيل منصب تأأطري أأو وظيفة عليا لدلوةل  ميارسوهنا مضن الايئات والادا - 

عىل الأقل من  % 50العمومية واملؤسسات العمومية واملؤسسات العمومية الاقتصادية، مبا فهيا الرشاكت اخملتلطة اليت حتوز فهيا ادلوةل 

 رأأس املال وكذا عىل مس توى سلطات الضبط أأو لك هيئة معومية أأخرى مماثةل تتوىل همام الضبط أأو املراقبة أأو التحفمي.
3
 نفس الأمر. من 3املادة  - 

4
 من نفس الأمر. 4املادة  - 

5
-DEZANGLES Hubert, « L’indépendance des autorités de régulation économique et financière en Espagne : 

l’intérêt de la clarification du droit public », op.cit., p.715. 
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ىلواذلين ميفهنم العودة  ،اال دارات، عىل خالف الأعضاء املنتدبون من واحلرف واخلدمات واملان احلرة  ا 

مناصهبم الأصلية بساوةل
(1)

، كام ميفهنم املطالبة ابلنقل أأو التحويل
(2)

. 

ىل اال شارةجتدر لفن  أأن يفون وس يةل حلرمان  بأأي حال من الأحوال هذا املنع ال ميفنأأن  ا 

ذاخاصة  رزقام،طريقة لفسب  لكهؤالء الأشخاص من  علمنا أأن الشخص لكام اكن ختصصه دقيقا  ا 

ذالكام تقلصت فرص ممارس ته لنشاط أ خر،  قد  أأننامفعىن ذكل حرمناه من ممارسة همنته اليت حيرتفاا  فا 

( 2قيدان حريته يف شغل املنصب اذلي يتناسب ومؤهالته، ذلكل قيد املرشع هذا املنع مبدة س نتني )

 ليس تعيد هذا العضو حريته يف العمل بعد هذه املدة.

نسانية ارسة أأنشطة من حق هذا العضو مميبقى  ،رساين مدة املنع حىت يف ظل   ال  أأخرىا 

طارتدخل يف  ادلس تور لأن املنع املطلق قد يصطدم بقواعداكلتدريس مثال،  التنايف ا 
(3)

قانون و  ،

العمل
(4)

الاستامثر وحىت حرية ،
(5)

. 

( أأشار 6عقوبة جزائية تراوح بني احلبس من س تة ) ،من نفس الأمر 5املادة  املرشع يفقد رصد 

ىل ىلدج  100.000مة من س نة واحدة وبغرا ا  دج ويف حاةل خمالفة هذه الأحاكم املتعلقة  300.000 ا 

 حباةل التنايف.

هذا وان اكن املرشع قد نظم حاةل التنايف أأثناء مبارشة عضو جملس املنافسة لنشاطه، وكذا بعد 

شاكل يتجىل يف  ذا اكن لأحد الأعضاء مصاحل يف انهتاء عضويته ملدة س نتني، فانه يتبقى دلينا ا  حاةل ما ا 

ذ  ،وال س امي ابلنس بة للأعضاء املانيني املامرسني قبل تعيينه كعضو يف جملس املنافسة، ،مؤسسة ما نه أأ ا 

 01-07وأأحاكم الأمر  املتعلق ابملنافسة 03-03من الأمر رمق  24هناك تناقض صارخ بني أأحاكم املادة 

 .املذكور أأعاله

املانيني املؤهلني  ،سةجيزي أأن يفون من بني أأعضاء جملس املناف  24فاملرشع مبوجب املادة  

واملان احلرة، ويه أأنشطة لكاا خاضعة  ،واخلدمات ،واحلرف ،والتوزيع ،يف جمال الانتاج املامرسني

                                                           
1
- DEZANGLES Hubert, op.cit., p.715. 

2
-ZARAT-PEREZ  Anibal Rafael, op.cit., p.162. 

3
 " للك مواطن احلق يف العمل".أأنه:من ادلس تور واليت تنص عىل  1\ 69املادة  - 

4
 .1990أأفريل  25صادر يف  17يتعلق بعالقات العمل، معدل وممتم ،ج ر عدد  1990أأفريل  21مؤرخ يف  11-90قانون رمق   - 

5
-DOUVRELEUR Olivier, « L`indépendance de l`autorités des marches financiers », RFAP, n

0
 143, mars 

2012, p.754. 
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يف الوقت لرقابة سلطة ضبط  اخاضع اميارس خشص نشاط أأنلرقابة هذا اجمللس نفسه، ففيف يعقل 

اذلي يعترب عضوا من أأعضاء هذه السلطة
(1)

 .؟

حىت يفون هناك تنامغ  السابقة اذلكر 24تعديل نص املادة يس تحسن  ،احلرجذلكل ورفعا لاذا 

ة زمنية أأن تفون قد مرت مد مع اشرتاط "ممارسني"حبذف لكمة  بني احاكم القانونني السابقني، وذكل

نتاجاذلين مارسوا نشاط  ،الأشخاص املانيني معينة عىل انقضاء مصاحل اخلدمات  ،احلرف ،التوزيع ،اال 

اثرة مسأأةل عدم حيادمه ،و املرحشني لعضوية جملس املنافسة ،احلرةواملان  وذكل خش ية ا 
(2)

، سواء اكن 

ىلسبب الانقضاء يرجع    أأو التقاعد. ،أأو اال قاةل ،الاس تقاةل ا 

شاكلية التوازن بني رضورة وجود ممثلني للوسط املاين عىل مس توى  احلقيقة أأن ففرة التنايف تثري ا 

هجة عضوية جملس املنافسة من
(3)

، ورضورة تويخ احليطة واحلذر من وجود مصاحل خشصية هلم دلى 

املؤسسات املتابعة
(4)

بعادمه عن لك ش هبة ، ولقد جاء هذا يف فرنسا قام املرشع ، والنص من أأجل ا 

من أأجل سد لك الثغرات  ،بتدعمي ففرة احلياد مبيثاق أأخالقيات املانة ابلنس بة لأعضاء جملس املنافسة

احملمتةل
(5)

. 

 نظام الامتناع.2

" ال ميفن أأي عضو يف جملس  املتعلق ابملنافسة أأنه: 03-03من الأمر رمق  29جاء يف نص املادة 

املنافسة أأن يشارك يف مداوةل تتعلق بقضية هل فهيا مصلحة أأو يفون بينه وبني أأحد أأطرافاا صةل قرابة 

ىل  ادلرجة الرابعة أأو يفون قد مثل أأو ميثل أأحد الأطراف املعنية". ا 

                                                           
1
 .2014أأاثر جملس املنافسة هذه الاشاكلية يف تقريره الس نوي لس نة  - 

2
-RELMY Jean-Pierre, « impartialité et autorité des marchés financiers : de l ‘impartialité personnelle à la 

partialité structurelle ? », RTD com, n°1,15/03/2010, p.29.  
3

( أأعضاء خيتارون من مضن املانيني املؤهلني املامرسني أأو اذلين مارسوا نشاطات 04أأربعة )لقد س بق القول أأن جملس املنافسة يضم  -

نتاج والتوزيع واحلرف 05ة همنية مدة مخس )ذات مسؤولية واحلائزين شاادة جامعية وهلم خرب  ( س نوات عىل الأقل يف جمال اال 

 واخلدمات واملان احلرة.
4
-DEZOBRY Guillaume, « L`indépendance des autorités de régulation économique à l`égard des opérateurs 

régulés », RFAP, n° 143, 2012, p.649. 
5
-Décision du 30 mars 2009 portant adoption de la charte de déontologie de l'Autorité de la concurrence, 

www. Autoritédelaconcurrence.fr. 
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اذلي يفرض عىل أأعضاء سلطات الضبط عدم امجلع بني وظيفة  -عىل خالف نظام التنايف 

فان نظام  -تفون هلم مصاحل خشصية يف أأي مؤسسة ماأأن العضوية وبعض الوظائف الأخرى، أأو 

يف قضااي فقط املداوةل  بعض الأعضاءعىل بقوة القانون يقصد به تكل التقنية اليت مبوجهبا ميتنع الامتناع 

 ابلنس بة للمؤسسات حمل املتابعة فهيا تفون هلم فهيا مصاحل خشصية
(1)

. 

ذا االمتناعف  ىليريم  ا   املعين الشخص جملس املنافسة و عضوبني مصلحة  ش هبةتفادي لك  ا 

كأن تفون هل عالقة بأأحد أأعضاء جملس ادارة املؤسسة  ،سواء بصفة خشصية ،ابلقرار حمل املداوةل

ىلأأو لوجود عالقة قرابة  املتابعة،  Nepotisme) )بيهنام  غاية ادلرجة الرابعة ا 
أأو لوجود عالقة متثيل  ، (2)

أأو قوامة ،أأو وصاية ،سابقة سواء يف شلك واكةل
(3)

تفون الش هبة مفرتضة حىت لكاا في هذه احلاالت ف، 

ن اكن عضو جملس املنافسة لن يقوم بأأي فعل ميس حبياده ونزاهتهوا
(4)

. 

ماكنأأي ، يشرتط يف هذه املصلحة أأن تفون مبارشة هذا العضو أأن حيصل عىل امتياز ما  اب 

أأن تفون  أأييشرتط فهيا كذكل أأن تفون حاةل، كام  أأو معنوية، ،أأو فائدة مالية ،لغريه لنفسه أأو

مزتامنة مع صدور القرار املعين
(5)

. 

لاذا العضو ابحلياد الشخيصميفهنا أأن متس  ،وال املس تقبلية ،ال الوقائع املاضية 
(6)

ال،  فامي يتعلق  ا 

أأحد الأطراف  ميثلأأو  قد مثلأأو يفون  "...حباةل المتثيل، لأن املرشع ربطاا ابحلارض واملا ي: 

 .املعنية"

                                                           
1
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, op.cit., p 45  et p.222. 

2
- ZARAT-PEREZ Anibal Rafael, op.cit, p.182. 

3
 .235، ص 2008رشيف، حامية القا ي وضامانت نزاهته، دار اجلامعة اجلديدة، الاسفندرية، عادل محمد جرب أأمحد  - 

4
ىل  نص املاد  -    29من قانون الاجراءات املدنية والادارية جند أأن حاالت رد القضاة أأوسع بفثري مما جاء يف نص املدة  241ابلرجوع ا 

 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر 
5
قىض بأأن قرار تعيني عضو سلطة الضبط ال ميفن الطعن فيه بناء عىل  2001مارس  16جملس ادلوةل الفرنيس يف قرار هل بتارخي  - 

ىل  قيام رشكة   Greenpeace Energyففرة الامتناع املنصوص علهيا يف القانون املنشئ لاذه السلطة، وذكل يف قضية تعود وقائعاا ا 

EG  لغاء قرار التعيني لتجاوز السلطة لعضو عىل مس توى جلنة ضبط الطاقة ومجعية حامية املس هتلفني ،بسبب  (CRE) بتقدمي طلب ا 

داري يف مؤسسة اتبعة لقطاع الطاقة بتارخي صدور قرار التعيني حمل الطعن، لفن وبعد التحقق من  أأن هذا العضو اكنت هل عادة اك 

اعترب  -لأن القانون املنشئ لاذه اللجنة يفرض الاس تقاةل التلقائية من املنصب-اس تقاةل هذا العضو من منصبه قبل صدور قرار التعيني

ال يف حاةل وجود نزاع جملس ادلوةل أأن هذا ا لأمر ال تأأثري هل عىل رشعية قرار التعيني، وأأن تنحي أأحد أأعضاء سلطة الضبط ال يفون ا 

 مصلحي جدي، راجع:

- ZARAT-PEREZ Anibal Rafael, op.cit. p.182 
6
- Ibid., p.175. 



الفصل الأول: الضامانت املمنوحة يف مرحةل املتابعةالباب الأول                               

 

 

57 

 )موضوعي(احلياد العضوي . ب

ذا اكن احلياد الشخيص يتعلق ب  ، فان احلياد املوضوعي أأو أأعضاء جملس املنافسةشخص ا 

أأن  حبيث ميتنع عليه الايلكي، وتنظميه ،من حيث وظيفته ،جمللس يف حد ذاتهالعضوي يتعلق أأساسا اب

(1)بناء عىل تصورات مس بقةيتخذ قراراته يفون يف وضعية جتعهل 
ويف هذا اال طار ميفن خرق مبدأأ ، 

اذلايت جمللس املنافسة، والفرض الثاين  اال خطار: الفرض الأول يتعلق حباةل اتفرضيثالث احلياد يف 

، الفرض الثالث يتعلق ابس تفادة جملس املنافسة من املقرر يف مداوالت جملس املنافسةيتعلق مبشاركة 

  عائدات الغرامات اليت حيمك هبا.

جمللس املنافسة اذلايت اال خطار .1  

مت وقد ت ،من طرف الشخص املعينوذكل  ،احلق يف ادلعوى بطريقة مبارشةمت مبارشة قد ت

ذا اكنت اجلاة اليت تمتتع بسلطة الفصل يه نفساا اليت ميفهنا أأن كام  ،بشلك غري مبارش يف حاةل ما ا 

اذلايت اال خطارنفون أأمام ففرة  ،الأخرية احلاةل ، ويفتبارش ادلعوى من تلقاء نفساا بشلك أأصيل
(2)

 

وى من تلقاء نفساا حتريك ادلعمفنة جتمع بني نه ال ميفن جلاة قضائية أأن أأ ب ابلرمغ من أأن القاعدة تقيض

فامي بعد الفصل فهيا ومفنة
(3)

. 

جيب المتيزي بني رفع ادلعوى ابعتباره حق  قد ترد علهيا اس تثناءات، حيث لفن هذه القاعدة 

للك خشص
(4)

جند أأن الشخص في احلاةل الثانية ف ه سلطة أأو مفنة بنص القانون،ورفع ادلعوى ابعتبار  ،

ىلهيدف  ولفنهال يطالب حبق لنفسه،  اخملول هل ذكل حتقيق مصلحة خمتلفة عن مصلحته الشخصية  ا 

وعادة ما تفون املصلحة العامة يه ادلافع ذلكل
(5)

. 

                                                           
1
-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « QPC, autorités de concurrence, autorité de régulation économique et 

financière, perspectives institutionnelles », LPA, n°194,29 septembre 2011, p.29. 
2
-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « QPC, autorités de concurrence, autorité de régulation économique et 

financière, perspectives institutionnelles », op.cit., p.25. 
3
-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Principe d’impartialité et droit d’auto saisine de celui qui juge », RD, 

n°1,10 janvier 2013, p.28. 
4
جراءات املدنية واال دارية، ج ر عدد2008فرباير س نة  25املؤرخ يف  09-08من القانون رمق  1\3تنص املادة  -   ، يتضمن قانون اال 

 :" جيوز للك خشص يدعي حقا رفع دعوى أأمام القضاء للحصول عىل دكل احلق أأو حاميته".، عىل أأنه2008أأبريل  23صادر يف  21
5
-FRISON-ROCHE Marie-Anne,  op.cit., p.30. 
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خطار ذايت أأو يرتتب عىل هذا المتيزي أأمهية كبرية، فالوضع  الظاهر يقتيض أأن اجلاة اليت تمتتع اب 

ذا ابرشهتا ابعتبار ذكل صالحية أأو  تبارش ادلعوى من تلقاء نفساا تظار ابعتبارها طرفا يف الزناع، أأما ا 

الأمر ابلنس بة للشخص املتابع يعترب يف لك  ابلرمغ من أأن ،طرفافال تعترب  قانوان، ممنوحة لاا ،سلطة

بدأأ احليادمل  اخمالف الأحوال
(1)

يف  فهيا عىل أأساس أأن اجلاة اليت رفعت ادلعوى يه نفساا اليت س تحمك ،

ليه وى فاذا يف حد ذاته يعترب أأنه مادامت هذه اجلاة قد قررت رفع ادلع ،الهناية، واحلقيقة ابلنس بة ا 

، وهو خمالف ملبدأأ احليادتصور مس بق عن مصري هذه ادلعوى 
(2)

. 

 اال خطار اذلايت رشعية سلطةاجلدل حول  .1-1

وعىل  ،اذلايت اليت تمتتع هبا بعض سلطات الضبط اال خطار مفنة كبري حول فقايي أأثري جدل

مركز س تفون يف ا عىل أأساس أأهن ،فالبعض يعتربها ماسة حبياد هذه السلطة، رأأساا جملس املنافسة

(3)نفسه الوقت مك يفواحل صماخل
ايت تعترب الزمة من اذل اال خطار، يف حني يرى البعض ال خر بأأن أ لية 

اليت جتعلاا أأكرث فعالية يف التدخل سلطة الضبط، لوازم نشاط
(4)

اليقظة و عملية الضبط تتطلب ف ، 

ذاتحقق ي  أأنال ميفن  هذا هدفو  املتابعة ادلامئتني ويف أأي وقت، اكن التدخل متوقفا فقط عىل ممارسة  ا 

خطار الغري لال 
(5)

. 

جابة عن  8اكن جمللس ادلوةل الفرنيس فرصة ال بداء رأأيه، وذكل يف قرار هل بتارخي  ،اال شاكلهذا  ا 

 2010نومفرب
(6)

من طرف نفس  ،والعقاب ،اذلايت اال خطاراعترب أأن واقعة امجلع بني سلطيت  ، حني

من شأأنه أأن يثري مسأأةل عدم حياديهتا ،السلطة الادارية املس تقةل
(7)

حاطة  وجب، وعليه  هذه ا 

                                                           
1
-GREGOIRE Jakhian, « Le droit à un procès équitable», in, Le nouveau droit communautaire de la 

concurrence, les droits de la défense face aux pouvoirs de la commission européenne, Travaux du colloque du 
20 novembre 2003, s/d de MOURRE Alexis, Edition BRUYLANT, Bruxelles, 2004, p.437. 
2
- FRISON-ROCHE Marie-Anne, op.cit.,  p.30. 

3
- DEGOFFE Michel, droit de la sanction non pénale, ECONOMICA, Paris, p. 239. 

4
- KERLEO Jean-François, « L'auto-saisine en droit public français », RFDA, n°2, 12 mai 2014, p.293. 

5
- ZOUAIMIA Rachid, « Les garanties du procès équitable devant les autorités administratives indépendantes 

en Algérie », op.cit., p.11. 
6
-CE, 8 novembre 2010, caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance, D.2011. 

7
-« Eu égard à l’insuffisance des garanties dont la procédure était entourée, la circonstance que les mêmes 

personnes se prononces sur la décision de poursuivre, d’une part, et sur la sanction, d’autre part, était de 

nature à faire naitre un doute objectivement justifié sue l’impartialité de l’organe ». 
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زاةل لك انطباع مس بق بأأن االهتام مت عند افتتاح اال جراءات من  هبدف ،ضيقة بأأحاكم الصالحية ا 

طرف هذه السلطة
(1)

. 

أأن مجع اللجنة  ،2011ديسمرب  02يف قرار هل بتارخي  كام اعترب اجمللس ادلس توري الفرنيس

املرصفية بني سلطة مبارشة الزناع من هجة، وسلطة العقاب عىل نفس الوقائع من هجة اثنية، يشلك 

دلس تورا لأحاكم مساسا مببدأأ احلياد، مما جيعل الأمر خمالفا
(2)

ديسمرب  7بتارخي  أ خر هلقرار ويف  ،

2012
 (3)

خصام وحفام يف نفس الوقت، وأأن أأكد عىل قاعدة أأنه ال ميفن لأي خشص أأن يفون عاد و ، 

حتت  ،ويف غري هذه املواد ميفن تصور ذكل ،هذه القاعدة ال تقبل أأي اس تثناء يف جمال املواد اجلزائية

مربر النظام العام
(4)

ىلرضورة تفريس ضامانت قانونية تريم  مع ، عىل رأأساا و  حامية مبدأأ احلياد، ا 

للك حمك مس بق درء داخل نفس الايئة ،وهجات احلمك ،رضورة الفصل بني هجات التحقيق
(5)

. 

أأن العقوابت اجلزائية تتخذ يه  ،للمجلس ادلس توري الفرنيس الأخري القرار عىلما يؤخذ لفن 

ىل ابال ضافة ،النظام العام مربرالأخرى حتت  يشمل لك  ،مصطلح واسعمصطلح املواد اجلزائية  أأن ا 

جراء  داريةأأ سواء  ،همام اكنت اجلاة اليت توقعه، يمقع ذي طابعا   مبا فهيا تكل اليت ،اكنت قضائية أأو ا 

توقعاا السلطات الادارية املس تقةل
(6)

. 

 

                                                           
1
-LOMBARD Martine, NICINSKI Sophie, GLASER Emmanuel, « Actualité du droit de la concurrence et de 

la régulation », AJDA, n°11,26 mars 2012, p.579. 
2
 -Cons.Const, D.n°2011-200 QPC 2 décembre 2011, Banque populaire Cote d’Azur,  JORF, 3 décembre 2011. 

3
-Cons.const. D.n°2012-286 QPC, Société Pyrénées services et autres, JORF du 8 décembre 2012, p. 19279, V, 

FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Principe d’impartialité et droit d’auto saisine de celui qui juge », op.cit., 

p.28. 
4
ى للمحمكة احلق يف رفع دعوى شار اال فالس من تلقاء نفساا حتت مربر أأن طد أأن املرشع قد أأعابلنس بة للترشيع اجلزائري جن - 

فالس والتسوية القضائية يه من النظام العام، حسب نص املادة  سبمترب  26مؤرخ يف  59-75أأمر رمق من  2\216أأحاكم اال 

 .1975سبمترب 30صادر يف  101ر عدد يتضمن القانون التجاري املعدل واملمتم, ج 1975س نة
5

-« Si la constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d’office d’une 

juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n’a pas pour objet le prononcé de sanctions 

ayant le caractère d’une punition, qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un motif d’intérêt général et que 

soient instituées par la loi des garanties propre à assurer le respect du principe d’impartialité », FRISON-

ROCHE Marie-Anne, « Principe d’impartialité et droit d’auto saisine de celui qui juge », op.cit. p.31. 
6
 - Idem. 
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 موقف املرشع اجلزائري .1-2

" ميفن أأن خيطر الوزير : ما ييلاملتعلق ابملنافسة  03-03من الأمر رمق  44نص املادة جاء يف 

خطار من  القضااي من تلقاء نفسهوميفن اجمللس أأن ينظر يف امللكف ابلتجارة جملس املنافسة،  أأو اب 

خطار من الايئات املذكورة يف الفقرة  ذا اكنت لاا  35من املادة  2املؤسسات أأو اب  من هذا الأمر ا 

اليت ترتمج يف مفنة  ،مجع بني وظيفة االهتامقد   ظاهراي جملس املنافسة وهبذا يفون، مصلحة يف ذكل"

 .وتوقيع العقاب ة الفصل يف ادلعوىاذلايت، ووظيف اال خطار

أأن  جنداذلايت جمللس املنافسة، بداية  اال خطارميفن أأن نس تخلص ممزيات من خالل هذا النص 

سلطته بناء عىل ، يتخذه لأي شلك معني، فاو عبارة عن قرار داخيل اال خطارهذا  املرشع مل خيضع

ال خيضع لواجب التس بيبالتقديرية وبذكل 
(1)

اذلايت ليس سلطة ولفنه جمرد مفنة اال خطارف ،
(2)

وهذا  ،

 ." ميفن..."ما يستشف من صيغة النص اليت جاءت ممكةل اعامتدا عىل املعيار اللفظي ممثال يف لكمة 

ىل ابال ضافة  ال  وهو من ينظر فيه فامي بعد، وأأخريا ،أأنه ميارس من قبل جملس املنافسة نفسه ا 

ميفن أأن يفون حمال لأي طعن قضايئ
(3)

خيتلف عن  اذلايت اال خطار أأنجند  من خالل هذه املمزياتو ، 

ويتعني تس بيهبا ويمت النظر فهيا من قبل  القرارات اال دارية التقليدية اليت ختضع للعديد من الشلكيات،

 وتفون حمال للطعن القضايئ. ،السلطة السلمية

 جملس املنافسة القضية من تلقاء نفسه يف ثالث فرضيات أأساس ية: ويتصور أأن يبارش

ثبات مقنعة - ال أأنه رفضاا لعدم تقدمي أأحصاهبا لأدةل ا  ذا قدمت هل عريضة ا  أأو اكنت غري  ،يف حاةل ما ا 

حىت ولو اكنت الوقائع تشلك ممارسات مقيدة للمنافسة  متوفرة عىل العنارص الشلكية املتطلبة فهيا،

يف  وحىت ال يفلت مرتفبو تكل املامرسات من العقاب يس متر اجمللس ،ياته، وعليهصالح تدخل مضن 

 القضية من تلقاء نفسه.

جراءات التحقيق - مث ومبناس بة  ،يف بعض الأحيان قد خيطر جملس املنافسة يف قضية ما، ويبارش ا 

يفتشف وجود ممارسات مقيدة للمنافسة يف سوق أأخرى جماورة أأو مرتبطة جغرافيا ابلسوق  ،ذكل

                                                           
1
- KERLEO Jean-François, « L'auto-saisine en droit public français », op.cit., p. 294. 

2
- Ibid., p.295. 

3
 -ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, op.cit. p.200. 
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 الأول، فانا ميفن للمجلس أأن يبارش اال خطارمل يشملاا  ،أأو حىت ممتزية عهنا ،اال خطارحمل  ،الأوىل

 القضية من تلقاء نفسه.

ذا اتصل عمل جملس املنافسة بوقائع تشلك ممارسات مقيدة للمنافسة،  - ولفن الأشخاص املعنيني هبا مل ا 

خطاره، فانا يبادر هو بذكل من تلقاء نفسه.  يبادروا اب 

سار عىل حامية النظام العام الاقتصادي، فان دوره ال هو امللكف ابل ملا اكن جملس املنافسة 

ليه، وال ابلتفييف املعطى للزناع من قبل أأط يف وثيقة  ،راف اخلصومةيتحدد مبضمون الطلب املرفوع ا 

جملس   اس مترار اال جراءات، حيث يبارشهاال يؤثر عىل اال خطارتنازل الطرف مقدم ىت بل ح، اال خطار

وحىت يف حاةل عدم وجود تنازل، فان ، ت شعار تفعيل دور جملس املنافسةحت، املنافسة من تلقاء نفسه

املتبعة بعد ة عىل اال جراءات فقط، ويفقد الس يطر  اال خطارالطرف اخملطر يتوقف دوره عند تقدمي 

فامي  ،وهنا تتشابه سلطة جملس املنافسة مع تكل اليت تمتتع هبا النيابة العامة يف املواد اجلزائية ذكل،

  .خيص ادلعوى العمومية

ن  ماكنية أأن خيطر نفسه بنفسه، الاعرتاف جمللس املنافسة ا  ظاهراي طرفا يف أأمر جيعل منه  اب 

ثبات يستند علهيا عند اس تجام ، وميفنه منكام س بق اذلكر اخلصومة صدار ع بعض عنارص اال  ما  لقراره،ا 

حمل نقاش جديجيعل من مبدأأ احلياد 
(1)

. 

ىلوابلرجوع  ،لفن املذكور سابقا، فان  2012-286قرار اجمللس ادلس توري الفرنيس رمق  ا 

أأن تفون  ال بد -ابعتباره يوقع عقوابت مقعية –اذلايت اليت يمتتع هبا جملس املنافسة  اال خطارصالحية 

وبدون هذه الضامنة  ،ال لبس فيه ،بشلك واحض وهجة احلمك ،مصحوبة بضامنة الفصل بني هجة التحقيق

الفصل يف  رضورةابلرمغ من أأن قاعدة  ،س املنافسةيتعني تطبيق قواعد التنحي امجلاعي لأعضاء جمل

ذكل حتول دون القضية من قبل جملس املنافسة دون غريه
(2)

. 

وان اكن قد عاد اىل املقررين بأأن يتولوا هممة التحقيق يف القضااي وعاد  اجلزائريملرشع فا ،عليه

ال، هجة احلمكاىل الأعضاء االثين عرش مبامة  يف ظل تويل رئيس جملس  ،أأن ذكل يبقى غري اكف ا 

فاحلل احلقيقي يمكن يف ضامن الفصل الرصحي بني هجة املنافسة سلطة تعيني املقرر امللكف ابلتحقيق، 

                                                           
1
-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « QPC, autorités de concurrence, autorité de régulation économique et 

financière, perspectives institutionnelles », op.cit., p.30.  
2
- ZARAT-PEREZ Anibal Rafael, op.cit., p.168. 
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، يف شلك هيئتني منفصلتني، حتت احلمك، ومل ال الفصل بيهنا عضوايال خطار وهجة التحقيق وهجة ا

 .سلطة رئيس اجمللس

 جملس املنافسةمشاركة املقرر يف مداوالت  .2

الت عىل نظرا للخطورة اليت تشلكاا معلية مجع املقرر بني همميت التحقيق واملشاركة يف املداو

ففرة حياد سلطة الضبط
(1)

 فان الاجهتاد القضايئ الفرنيس انقسم بشأأهنا اىل قسمني.، 

 مشاركة املقرر امللكف ابلتحقيق يف املداوالتاجلدل القضايئ حول مرشوعية . 2-1

ىل اجهتاد  يف فرنسا، أأاثرت مسأأةل مشاركة املقرر يف املداوالت جدال واسعا حممكة امتد حىت ا 

وجملس ادلوةل  النقض
(2)

. 

ومبدأأ تساوي  وخمالفة ملتطلبات احملاكة العادةل ،يف ذكل خرقا لففرة احليادحممكة النقض ترى 

 من االتفاقية الأوروبية حلقوق اال نسان واحلرايت الأساس ية 1§6ص املادة ـوسائل ادلفاع املفرس يف ن

عىل اعتبار أأن مشاركة املقرر س يفون لاا دور املرحج
(3)

 ، ابلرمغ من أأن املرشع الفرنيس يسمح للمقرر

من  L.463-7وذكل مبوجب نص املادة  ،دون أأن يفون هل احلق يف التصويت يف املداوالت، ابحلضور

التقنني التجاري
(4)

2000وتأأثرا ابجهتادات حممكة النقض مت تعديل هذا النص س نة  ،
(5)

، حيث مت 

صدار أأوامر أأو غرامات مالية.  حرمانه من املشاركة يف املداوالت عندما تتعلق اب 

                                                           
1
-CLAUDEL Emmanuelle, « La présence du rapporteur au délibéré du conseil de la concurrence », RTD com, 

2000, p.632. 
2
-BRISSON Jean-François, « Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation et l’article 6§1 de la 

convention européenne des droits de l’homme à propos d’une divergence entre le conseil d’Etat et la cour de 

cassation », AJDA, n°11,20/11/1999, p.847. 
3

-V : - CA Paris,6 mai 1997,Bouygues et autre :BOCCRF, n°12,8 juillet 1997,et CA Paris,15 juin 1999,SA canal 

plus c/SNC Télévision par satellite. 

          - CA Paris, arrêt du 5 octobre 1999, HAIM Victor, « Pratiques anticoncurrentielles et dol », AJDA, 

n°26, 2004, p.1418, et DAILLE-DUCLOS Brigitte, « Le respect du contradictoire devant les autorités 

administratives non juridictionnelles », cont.conc.cons, chronique,  juin 2000, p.4. 
4

-Article L463-7 alinéa 4du code de commerce précise que « Le rapporteur général, ou le rapporteur général 

adjoint désigné par lui et le rapporteur assistent au délibéré ,sans voix délibérative ». 
5
-Ordonnance n° 2000-912 du 18 sept.2000 relative à la partie législative du Code de commerce, JO n°219, 18 

sept.2000. 
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، يف قضية تتعلق 1999فيفري  5لاا بتارخي  جممتعة قرارا ااغرف حممكة النقض الفرنس ية بأأصدرت  

(1)بلجنة مراقبة البورصة
عىل  ،من هجة فضت مشاركة املقرر امللكف ابلتحقيق يف املداوالت،اليت ر  ،

املقرر  ساس مبدأأ تساوي وسائل ادلفاع، عىل اعتبار أأنعىل أأ  ،بدأأ احلياد، و من هجة اثنيةم أأساس 

عنارص االهتام، فال يعقل أأن يسامه يف املداوالت وهل قناعة  اس تجامعيسامه بلك الوسائل من أأجل 

(2)مس بقة عىل االهتام
. 

ذا مل يسامه يف التحقيق فليس هناك ما مينعه من احلضور، ولقد انتقد الرأأي اذلي ميد  ،أأما ا 

ليس عنرصا يف  املقررلأن هذا  ،عىل مس توى جملس املنافسة رار عىل املقررتطبيق نتاجئ هذا الق

عىل عفس جلنة مراقبة البورصة أأين ، وذكل س اليت تبث يف القضية يف الهنايةالتشفيةل امجلاعية للمجل

(3)يعترب املقرر عضوا اكمل الصالحية
. 

النقض صدر قرار شاري عن حممكة فقد  ،يف فرنسا وفامي يتعلق مبجلس املنافسة ،لفن

الفرنس ية
(4)

ىليعود اترخيه  ،  اجملس املنافسة تدبري  تتعلق وقائعه مبا ييل: قرر، 1994سبمترب  14 ا 

( رشاكت متخصصة يف بيع اخلرسانة احملرضة عىل مس توى مقاطعة فار 4منع مبوجبه أأربع ) ،احتفظي

(var)، ،17س نوات وبتارخي ( 03)وبعدها بثالث  من بيع هذه اخلرسانة بمثن أأقل من سعر التلكفة 

دا ،1997جوان   .يد للمنافسةلوجود اتفاق مق  ،من طرف نفس اجمللس نة هذه الرشاكتمتت ا 

ولفن حممكة النقض  ،1998أأكتوبر  20بتارخي  هذه الرشاكت طعونرفضت حممكة الاس تئناف 

لأوروبية من االتفاقية ا 1فقرة  6بسبب خرقه لنص املادة  ،2001أأكتوبر  9نقضت هذا القرار بتارخي 

                                                           
1
-Cass.Ass, plén, 5 février 1999,C.O.B,c/Oury,in LUK Irène, « L’application du principe d’impartialité aux 

autorités de concurrence française », LPA, n° 35, 18 février 2002(1° partie), p 9. 
2
 -LUK Irène, op.cit. p.10. 

3
-BRAULT Dominique, « La présence du rapporteur au délibéré du conseil de la concurrence : se fier aux 

apparences ou aux réalités ? », Revue droit & patrimoine, n°73, juillet-aout 1999, p.3.  
4
-« Le conseil de la concurrence s’était prononcé sur le caractère prohibé d’une partie des faits qui lui étaient 

dénoncés, ce dont il devait être déduit qu’il ne pouvait, dans une formation comportant des membres ayant 

statué dans cette procédure, statuer à nouveau au fond, sans manquer objectivement au principe d’impartialité 

» ,CA Paris, 1re ch, sect, h, 22 juin 2004, n°3/16840, Bétons du var, in BARBIER de LA SERRE Eric et 

NOURISSAT Cyril, « Impartialité du conseil de la concurrence, durée des procédures et bonne administration 

de la justice », RLC, n°1, Novembre 2004- Janvier 2005, p.89. 
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أألغت ونتيجة ذكل، اري، من القانون التج L.464واملادة  ،محلاية حقوق اال نسان واحلرايت الأساس ية

ىلأأعادت القضية قرار جملس املنافسة، مث   .لس املنافسة للنظر فهيا من جديدجم ا 

 1فقرة  6قرارها عىل نص املادة  قد أأسست حممكة النقض أأن ،ابلنس بة اىل هذه القضيةاملالحظ 

" لك خشص هل احلق يف حاةل متابعته بأأن يس متع هل من قبل هجة : واليت تنص عىل أأن ،السابقة اذلكر

 .قضائية حيادية"

س بنف واملامرسة املقيدة للمنافسة ،التدبري املؤقتملا اكن جملس املنافسة قد نظر يف قضييت 

وحبضور نفس املقرر التشفيةل
(1)

 احلمك نلأنه اكن هل تصور مس بق ع ،احليادفون قد خرق مبدأأ ي ، فانه

جراء حتفظي حني سة فان حممكة النقض اعتربت اال جراء التحفظي جمللس املناف  ،وبعبارة أأوحض، اأأصدر ا 

للمنافسة، كام افرتضت أأن لك معل من أأعامل التحقيق يشلك  ةاملقيدملامرسة قناعة مس بقة حول قضية ا

تفوين مس بق للحمك
(2)

 . 

العفس متامايرى جملس ادلوةل  حممكة النقضعىل خالف 
(3)

ليهابلنس بة  فاال شاكل ، ال يتعلق  ا 

لأن ذكل ال يشلك مساسا مببدأأ احلياد ،مبشاركة املقرر بصوته
(4)

يتعلق برضورة  اال شاكلولفن   ،

ذاالبحث فامي  كأن  يمتتع بصالحيات تسمح بأأن يفون هل تصور مس بق عن القرار الهنايئاكن هذا املقرر  ا 

عداديسامه يف  أأو الرد عىل مالحظات خمتلف الأطراف ،تقرير املأ خذ ا 
(5)

. 

 وذكل عىل أأساس أأن املرشع فريق من الفقه لأس باب واقعية، ،هذا جملس ادلوةل يف رأأيه ساند 

عتباره اببأأن يشارك يف املداوالت ملا يلعبه من دور يف تنوير بقية الأعضاء من هجة، و يسمح للمقرر

                                                           
1
- BARBIER de LA SERRE Eric et NOURISSAT Cyril, op.cit., p.89. 

2
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, op.cit., p.226. 

3
- V : - SEBAN Alain, « Le principe d'impartialité et les autorités de régulation : le cas du Conseil des marchés 

financiers », RFDA, n°3, pp 584- 598 du 09 mai 2000, concl. Sur CE 03 décembre 1999 (Didier). 

         - COMBREXELLE Jean-Denis, « Le principe d'impartialité et les autorités de régulation : le cas de la 

Commission nationale informatique et libertés », Concl sur CE, Assemblée, 3 décembre 1999, Caisse de crédit 

mutuel de Bain-Tresboeuf et GIE Fédéral Service, RFDA 2000, n° 3 du 9/05/2000, pp.574-583. 
4
-DAILLE-DUCLOS Brigitte, « Le respect du contradictoire devant les autorités administratives non 

juridictionnelles », op.cit., p.8. 
5
-Idem. 
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نتيجة مسامهته يف تدقيق الوقائع ،للمؤسسة املتابعة من هجة اثنيةضامنة 
(1)

ال حضور املقرر   وعليه فا ن، 

يفرض أأن  ،، لأن احرتام هذا املبدأأ مساس مببدأأ تساوي وسائل ادلفاعيشلك يف حقيقة الأمر أأي 

يف ظروف ال جتعل منه يف وضعية غري عادية وغري  ،ودفاعه ،يس تفيد املهتم من فرصة تقدمي جحجه

 .ملساند لالهتاممتساوية مقارنة ابلطرف ا

املقرر امللكف  حضور املداوالت من طرفأأن هذه احلجج رد علهيا املنتقدون عىل أأساس 

جيعل اال جراءات حمل شك جدي ،املأ خذالتقرير الهنايئ املتضمن  اذلي حرر ابلتحقيق
(2)

 يعطيه هلأن ،

ماكنية التأأثري بذكل عىل أأعضاء اجمللس ،التساؤالت واال جابة عن ،فرصة التلكم يف ظروف ال تفون  ،وا 

 .يشلك انهتااك حلقوق ادلفاعمما  ،وجاهيا هذه املس تجداتعىل  ردليك ت ،املؤسسة املعنية حارضة فهيا

 اظاهره يف اوفهذه اخمل نففرهتم ابلقول بأأ  جملس ادلوةل مؤيدوعزز ردا عىل هذه الانتقادات، 

ال أأنه و ةحصيحتبدو  قفال ابب املرافعة الوجاهية ال ميفن للمقررين  ، ا  من الناحية العملية جند أأنه عند ا 

قناع أأعضاء جملس املنافسة بوجود خمالفة من طرف املؤسسة املتابعة، حفضورمه  ،التدخل من اجل ا 

لهيم عندما حيتاج بقية الأعضاء  ىليفون حضورا سلبيا، ويمت اللجوء ا  ذات طابع  وتوضيحات  تدقيقات ا 

فقط تقين
(3)

ذا اكنت الأجوبة  معرفة حيول دون ،رسية املداوالتمبدأأ حىت ولو أأن ويضيفون بأأنه ،  ما ا 

جمللس  الزام املرشعفان أأم ال،  الهنايئ اكن لاا التأأثري املرحج حول القرار ،املقدمة من طرف املقررين

 .يقدم ضامنة يف هذه احلاةل ،بتس بيب قراراه فقط ابلعنارص املتضمنة يف التقرير املناقش وجاهيا املنافسة

يداع فاملقرر   يتضمن املأ خذ  ،تقرير معلل دلى جملس املنافسةعند اختتام التحقيق يقوم اب 

ىلواقرتاح القرار، مث يبلغ هذا التقرير  ،املسجةل ومرجع اخملالفات املرتفبة ىلو  ،الأطراف املعنية ا  الوزير  ا 

 للمقرر املرشع يسمحويه املالحظات اليت ، بداء مالحظات مفتوبةاذلين ميفهنم ا   ،امللكف ابلتجارة

ابداء رأأيه فهياب   نفسه
(4)

. 

                                                           
1

-GUYOMAR Mattias et COLLIN Pierre, « Diverses applications du principe d’impartialité », AJDA, 2000 

p.134. 
2
-BARTHE Denis, « Propos critiques sur la disparition des rapporteurs au délibéré du conseil de la 

concurrence au regard des exigences de l’article 6§1 de la CEDH », RC, n°1, janvier 2001, p.8. 
3
- BARTHE Denis, op.cit, p.8. 

4
 املتعلق ابملنافسة. 03-03 من الأمر رمق 55املادة  - 
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ماكهنم تقدمي عنارص جديدة ال يفون هلم قررينيبدو أأن امل ،عليه  ذا اكن اب  ال ا   غري أأي تأأثري، ا 

ال ميفن ، لس، وحىت مع تكل احلالولفهنا اكفية لتشفيل وهجة نظر أأعضاء اجمل ،هممة لتس بيب القرار

أأن ذكل خمالف ملبدأأ يف ظل عمل أأعضاء هيئة القرار ب ،اجلزم بأأن وجود املقرر س يفون هل دور مرحج

 الوجاهية.  

 يتعني ،حضور املقرر ملداوالت جملس املنافسة حول ،من أأجل اخلروج من هذا اجلدال القانوين

صدار وهجة ،)االهتام( الواحض بني هجة التحقيق تفريس ففرة الفصل القرار) العقاب( ا 
(1)

، وهو فعال ما 

 (LME)املتعلق بتطوير الاقتصاد  2001ماي  15مبوجب قانون  2001كرسه املرشع الفرنيس س نة 

وسلطة العقاب تسمح للطابع امجلاعي جمللس املنافسة  ،حيث اعترب أأن ففرة الفصل بني سلطة التحقيق

بأأن يفصل يف القضااي بلك حيادية
(2)

. 

من خالل قرار للمجلس ادلس توري الفرنيس  ،املداوالت ن حضورمنع املقرر م بشلك هنايئ تأأكد

جراءات التحقيق أأن يشارك  " :جاء فيه أأنه 2011ديسمرب  2بتارخي  متام ا  ال ميفن لأي مقرر ملكف اب 

"يف املداوالت
(3)

فان هذا املنع ال خيص فقط اجلاات القضائية بل يرسي عىل  ،وحسب بعض الفقه ،

لك هجة تمتتع بسلطة القمع والعقاب مبا فهيا سلطات الضبط
(4)

. 

 موقف املرشع اجلزائري .2-2

رشاك املقرر يف أأشغال جملس جملس املنافسة ومداوالته من  ،ميفن الوقوف عىل نية املرشع يف ا 

وبعد  2008املتعلق ابملنافسة قبل تعديلاا س نة  03-03من الأمر رمق  26خالل املقارنة بني نص املادة 

" يعني دلى جملس املنافسة أأمني عام ومقررون مبوجب مرسوم فقبل التعديل اكنت تنص عىل أأنه:  ذكل

 رئايس.

ضافيا دلى جملس املنافسة مبوجب قرار. يعني  الوزير امللكف ابلتجارة ممثال هل وممثال ا 

                                                           
1
- LUK Irène, (suite et fin), op.cit., p.7. 

2
-LASSERRE Bruno, « La nouvelle autorité de la concurrence », RC, n°1,2009, p.8. 

3
-« Il faudra veiller, plus strictement que jamais, à ce qu’un rapporteur, chargé d’accomplir des actes 

d’instruction, ne puisse jamais participer au délibéré », Cons.const. Déc, n° 11-200, QPC du 02 décembre 

2011, Banque populaire Cote d’Azur, JORF du 03 décembre2011, p.20496. 
4
- LOMBARD Martine, NICINSKI Sophie, GLASER Emmanuel, « Actualité du droit de la concurrence et de 

la régulation », AJDA, n°11,26 mars 2012, p.578. 
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 يف أأشغال جملس املنافسة دون أأن يفون هلم احلق يف التصويت". هؤالءويشارك 

يعني دلى جملس املنافسة أأمني عام يف حني أأن هذا النص بعد التعديل أأصبح ابلصيغة التالية: " 

 ررين، مبوجب مرسوم رئايس.( مق05ومقرر عام ومخس )

.)...( 

يعني الوزير امللكف ابلتجارة ممثال دامئا هل وممثال مس تخلفا هل دلى جملس املنافسة مبوجب قرار 

 ويشاراكن يف أأشغال جملس املنافسة دون أأن يفون هلم احلق يف التصويت".

ويت تفام عىل أأن اكنت الفقرة الثالثة املتعلقة ابال عفاء من حق التص ،ففي ظل النص القدمي

لفن  " هؤالء"وذكل من لفظ  وممثيل وزير التجارة، ،واملقررين ،املرشع اكن يقصد لك من الأمني العام

وذلكل  ،ويه أأن هذه الفقرة ختص فقط ممثيل وزير التجارة ،املرشع وبعد التعديل أأابن عن نيته احلقيقية

ادلام واملس تخلف، مبا يعين أأن املقرر ميفنه أأن حيرض أأدجماا يف الفقرة املتعلقة بتعيني هذا الوزير ملمثليه 

 أأشغال جملس املنافسة ويسامه حىت يف التصويت أأثناء املداوةل.

رشاكجند أأنه يمت  ،ن الناحية العمليةابلفعل، مف عىل غرار  ،املقررين يف سري جملس املنافسة ا 

 ، وكذاة احلمكوهج ،التحقيقمساس خطري مببدأأ الفصل بني هجاز  ، وهذارئيس اجمللس والأمني العام

2014، وهو الأمر اذلي أأاثره جملس املنافسة نفسه س نة ة العادةلمتطلبات احملامك
(1)

ابلرمغ من أأن هذا  ،

عدادالأخري مت متفينه من صالحية  نظامه ادلاخيل بنفسه ا 
(2)

ماكنهواكن  ، ولفنه  اال شاكليةمعاجلة هذه  اب 

وخالفا ذلكل مفن املقرر من املشاركة يف الأشغال
(3)

ىلرمبا يعود سبب ذكل و ،  خش ية التناقض مع  ا 

 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  26نص املادة 

مل عليه، ومن أأجل قطع لك تأأويل حول مشاركة املقرر يف املداوالت، يبدو أأنه ال مفر من الع

ابلنس بة  مكاحل ةوهج ،االهتام ةتفريس ففرة الفصل بني هجأأعاله، و  26املادة اعادة النظر يف نص عىل 

                                                           

-
1

 . 61، ص 1402لس نة  4 نافسة ،رمقم ية لل النرشة الرس  
2

 39، حيدد تنظمي جملس املنافسة وسريه، ج ر عدد 2011جويلية  10املؤرخ يف  141-11من املرسوم التنفيذي رمق  1\15املادة  -

ىل  الوزير امللكف ابلتجارة". ، حيث جاء فهيا : 2011 جويلية 13صادر يف   " يعد اجمللس نظامه ادلاخيل ويصادق عليه ويرسهل ا 
3

احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة، منشور ابلنرشة الرسية  2013جويلية  24املؤرخ يف   1من القرار رمق  41و  36املادتني  -

  .12-4 ، ص ص2014لس نة  3للمنافسة، عدد 
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كضامنة ابلنس بة للمؤسسات املعنية ،جمللس املنافسة
(1)

، عىل الأقل تأأس يا مبا هو عليه الأمر ابلنس بة 

ولفنه  ،للجنة مراقبة معليات البورصة، لأن مطلب الفصل يف املاام ال يتعلق فقط ابجلاات القضائية

(2)ينطبق كذكل عىل لك هيئة مس تقةل تمتتع ابلسلطة القمعية
 03-03، خاصة وأأن املقرر وفقا للأمر رمق 

 املتعلق ابملنافسة يمتتع بسلطة االهتام مما جيعل منه خصام حقيقيا.

 . اس تفادة جملس املنافسة من عائدات الغرامات اليت حيمك هبا3

ىلابلنظر  الانتقادات املوهجة للمرشع، نتيجة عدم اس تقالل جملس املنافسة مبزيانية خاصة به  ا 

ىلواحلاقة ماليا بوزارة التجارة، وابلنظر  أأن ذكل يتناقض مع اعطائه وصف الاس تقاللية، فان بعض  ا 

لس هبا جم الغرامات اليت يقيضعائدات ص يص خت ومن بيهنا حلوال لاذه الاشاكلية،  حاول أأن يعطيالفقه 

املنافسة أأو جزء مهنا مكصدر ملزيانيته
(3)

. 

عامهل، لأنه يشلك مساسا مببدأأ حياد هذا اجمللس، اذلي يتعني أأال تفون  لفن هذا احلل ال ميفن ا 

هل أأية مصلحة يف الزناع، لأن القول خبالف ذكل، س يؤدي به اىل اصدار أأحاكم بعيدة عن املوضوعية 

من هذا املنطلق تدخل ، مما حييد به عن هممته الرئيس ية، الأموالحبثا عن مجع أأكرب قدر ممفن من 

لكاا للخزينة العمومية مس تحقة املرشع وجعل من الغرامات احملفوم هبا
(4)

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
-COMBREXELLE Jean-Denis, « Le principe d'impartialité Le cas de la Commission nationale informatique et 

libertés », RFDA, n°3, pp 574-583  du 9 mai 2000, p.577. 
2

-LOMBARD Martine, NICINSKI Sophie, GLASER Emmanuel, op.cit. p.580. 
3
-ZARATE-PEREZ Anibal-Rafael,  op.cit. p.329.                                           

4
 .03-03من الأمر رمق  71املادة  - 
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 املطلب الثاين

 جمللس املنافسة الاس تقاللية الوظيفية 

من حيث وسائل حقيقية مدى متتع جملس املنافسة ابس تقاللية  ،يقصد ابالس تقاللية الوظيفية

ليهيفون مؤهال وقادرا عىل أأداء واس تفامل املاام املس ندة  حبيثالنشاط  ا 
(1)

ج من خالل تنفيذ برانم ،

 حققهذه الفعالية ال تتو  ،هدفه الفعالية يف التدخل يه أأناعتبار عىل  ،الس ياسة العامة املرسومة ذلكل

ال من خالل ضامن الاس تقاللية اليت تعرض عليه اليت تضمن بدورها حرية معاجلة الوقائع ،الوظيفية ا 
(2)

 

 أأو ،)الفرع الأول( القانونية سواء نشاطه، ممارسة وسائلوتتجىل هذه الاس تقاللية الوظيفية من خالل 

 .)الفرع الثالث( الادارية أأو ،)الفرع الثاين( املالية

 الفرع الأول: الوسائل القانونية 

ذا توفرت هل الوسائل القانونية اليت تعطيه ال ميفن أأن تتحقق  ال ا  اس تقاللية جملس املنافسة ا 

وهو حامية النظام العام  ،من أأجل حتقيق الغرض اذلي أأنشأأ من أأجهل ،القدرة والأهلية الاكفيتني

 وكذكل ،والعقاب ،والتحقيق ،وممارسة سلطات املتابعة ،التنافيس، من خالل تقدمي الاستشارات

(3)لتنظميا املسامهة يف
ال من خالل متتعه ابلشخصية القانونية والقدرة عىل  ،)أأوال( ، وال يتأأىت هل ذكل ا 

 .ابال ضافة اىل اعداد تقرير س نوي عن نشاطه )اثلثا( ،)اثنيا( وضع نظام داخيل بنفسه

 جمللس املنافسة أأوال: الشخصية املعنوية

عطاء بعض  من خالل ،الس ند القانوين لتوزيع الوظيفة اال دارية ابدّلوةل تعترب الشخصية املعنوية  ا 

  مبا يرتتب عن ذكل من حقوق ،حىت تمتفن من القيام بنشاطاا ،الاس تقالل القانوين الايئات

                                                           
1
-ECKERT Gabriel, « L`indépendance des autorités de régulation économique à l`égard du pouvoir 

politique », RFAP, n° 143, 2012, p.635. 
2
-DEWOST Jean-Louis LASSERRE Bruno SAIN-ESTEBEN Robert, «  L’entreprise, les règles de concurrence 

et les règles fondamentaux : quelle articulation ? », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n°35, 

février 2012, p.201. 
3
نتاج القواعد القانونية يف شلك أأنظمة وتعلاميت ومناشري،  أأصبح جملس املنافسة يمتتع -  ابلسلطة التنظميية من خالل تزويده بصالحية ا 

املعدل واملمتم  12-08من القانون رمق  18املتعلق ابملنافسة، واملعدةل واملمتمة ابملادة  03-03من الأمر مق  34/2وهذا حسب نص املادة 

 للأمر السابق اذلكر.
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وحتمل املسؤولية ،والزتامات
(1)

لسلطات اال دارية املس تقةل هبذه لأغلب اقد اعرتف املرشع اجلزائري و ، 

(2)عنوية و عىل رأأساا  جملس املنافسة،  خمالفا مبوقفه هذا املرشع الفرنيسالشخصية امل 
، ملا للشخصية 

 وعىل النظام العام التنافيس ادلويل )ب(. املعنوية من تأأثري عىل الاس تقاللية )أأ(،

 عالقة الشخصية املعنوية ابس تقاللية جملس املنافسة . أأ 

عىل  اقاطع ليالد ،املنافسة يف حد ذاته لسجمل املعنويةالاعرتاف ابلشخصية جمرد ال يشلك 

اس تقالليته كام أأنه ليس هناك تأأثري كبري لاا عىل طبيعة املامة املنوطة به
(3)

. 

ولفهنا تمتتع بقدر كبري  ،سلطات ضبط كثرية ال تمتتع ابلشخصية املعنويةهناك  ،مثالفرنسا ففي  

من الاس تقاللية
(4)

ابلشخصية املعنوية جمللس املنافسة ميفن القول أأن الاعرتاف  ،، وابلرمغ من ذكل

(5)يعطيه وجودا قانونيا
ابلنتاجئ  من خالل متتعه ،ظائفهيسمح هل ابلقيام بو  ،ايشلك يف الهناية امتياز و  ،

سواء  ،هلية للتقا يأأ و  ،ذمة مالية مس تقةل القانونية املرتتبة عن هذه الشخصية املعنوية، يف صورة:

مكدعي أأو مكدعى عليه
(6)

واالتفاقات  ،اكلعقود ،برام الترصفات القانونيةاب   هلأأهلية للتعاقد تسمح ، و 

طارفميفنه يف  اليت متفنه من القيام مباامه عىل أأمكل وجه، واالتفاقيات عداده ا  رشته الرسية وطبعاا لن  ا 

                                                           
1

 .34عامر، الوجزي يف القانون اال داري، دار رحيانة، اجلزائر، بدون س نة، ص بوضياف  -
2

ميفن أأن نس تثين بعض السلطات اليت اعرتف لاا املرشع الفرنيس ابلشخصية املعنوية عىل غرار سلطة الأسواق املالية وجلنة مراقبة  -

 التأأمينات والتعاونيات وهيئات الادخار، راجع:

-TRAORE Seydou « Les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale : vers une 

réintégration institutionnelle de la catégorie juridique ? », JCP administratif, fax. 75, n° 8-9, Aôut-Septembre 

2004, p.16. 
3
 -ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique ,op.cit. p.80. 

4
-EPRON Quentin, « Le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs », RFDA, n°5, 2011, p. 

1007. 
5
-DEZANGLES Hubert, « L’indépendance des autorités de régulation économique et financière en Espagne : 

l’intérêt de la clarification du droit public », RFAP, n° 143, 2012, p.716. 
6
طاريف  -  احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة املنشور ابلنرشة الرسية  1من القرار رمق  2احلق يف التقا ي جاء يف نص املادة  ا 

، أأن جملس املنافسة يلزتم حبامية أأعضاءه من لك أأشاكل الاعتداء، ويف سبيل ذكل ميفنه 12-4 ص ص 2014لس نة  3للمنافسة رمق 

 أأن يرفع ادلعاوى القضائية ويتأأسس مدنيا للمطالبة ابلتعويض.
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ىلأأن يلجأأ  ونرشها  خدمات الايئات اخملتصة ا 
(1)

برام، اكملطابع ودور النرش، ويف سبيل ذكل فانه يقوم   اب 

 عقود مع هذه الأخرية.

من  ،تعاون مع سلطات املنافسة يف خمتلف ادلوليربم اتفاقات  أأنمن  هذه الشخصية فنهمت كام 

      من الأمر رمق 43أأجل كشف املامرسات املقيدة للمنافسة العابرة للحدود، ويف هذا الصدد تنص املادة 

برام االتفاقيات اليت تنظم عالقاته ابلسلطات  ميفن جمللس املنافسة ":املتعلق ابملنافسة عىل أأنه 03-03 ا 

ذ"، الأجنبية امللكفة ابملنافسة اليت لاا نفس الاختصاصات تسلمي  تعاجل هذه االتفاقيات مسائل ا 

واس تالم الواثئق فامي بيهنا
(2)

البعض، وكذكل القيام ابلتحقيقات ملصلحة بعضاا 
(3)

م جملس ، وابلفعل قا

طار للتعاون برام اتفاق ا  بينه وبني سلطة املنافسة الفرنس ية ،والتعزيز املؤسسايت ،املنافسة اب 
(4)

  . 

 املعنوية جمللس املنافسة يف مواهجة النظام التنافيس ادلويلالشخصية  . ب

طارالظاور كفاعل يف  من جملس املنافسة متفن الشخصية املعنوية جل مقع أأ من  ،التعاون ادلويل ا 

طاريف  ،دوداملامرسات املقيدة للمنافسة العابرة للح ىلقد أأدت عوملة الأسواق نظام تنافيس دويل، ف ا   ا 

احلدود ادلوالتية وظارت نظام التنافيس بني النظام التنافيس وادلوةل، حيث جتاوز ال التأأثري عىل العالقة 

ومتنع لك مساس ابملنافسة، مما جعل ادلوةل تفقد سلطاهنا اذلي  ،يةتنظم املبادالت العامل  ،قوانني دولية

اكنت متلفه عىل النظام التنافيس، ومل يتوقف الأمر عند هذا احلد فقط، بل أأصبحت ادلوةل نفساا 

ىلخاضعة لاذا النظام التنافيس ادلويل، وحتولت من ضابط  (5)مضبوط ا 
. 

هناء الامتيازات احلرصية  ،اخرتاق املنطق التنافيس لدلوةل أأيضا كام مت وترمج ذكل يف سلسةل ا 

خضاعاا  ،وحترير املرافق العامة ىلوا   النظام التنافيس ادلويلهذا وأأصبح  ففرة النشاط الاقتصادي، ا 

                                                           
1

نشاء النرشة الرسية للمنافسة 2011يوليو س نة  10مؤرخ يف  242-11رسوم التنفيذي رمق من امل 03املادة  - وحيدد ، يتضمن ا 

عدادها، ج رمض  .2011يوليو  13صادر يف  39عدد  موهنا وكذا كيفيات ا 
2

حدود اختصاصاته  املنافسة يفجملس  ابملثل ميفنمراعاة مبدأأ املعامةل  مع» ييل:عىل ما  03-03من الأمر رمق  40نصت املادة  -

رسال معلومات أأو واثئق حيوزها أأو ميفن هل وابالتصال مع السلطات اخملتصة، ىل  السلطات الأجنبية امللكفة ابملنافسة اليت لاا  مجعاا، ا  ا 

ذا طلبت منه ذكل، برشط ضامن الرس املاين".  نفس الاختصاصات ا 
3

أأعاله،  40" ميفن جملس املنافسة، وفق نفس الرشوط املنصوص علهيا يف املادة أأنه: 03-03من الأمر رمق  1\ 41جاء يف نص املادة  -

 لأجنبية امللكفة ابملنافسة، أأن يقوم بنفسه أأو بتلكيف منه، ابلتحقيقات يف املامرسات املقيدة للمنافسة".بناء عىل طلب السلطات ا
4
 .17-15، ص ص 2014لس نة  3النرشة الرسية للمنافسة عدد هذا االتفاق اال طار منشور يف  - 

5
-CHEVALLIER Jacques, « Etat et ordre concurrentiel, in L’ordre concurrentiel mélanges en l’honneur 

d’Antoine PIROVANO », Edition frison- roche, 2003, p.65. 
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والأمن  ،اكلضامن الاجامتعي ،اليت اكنت تعترب تقليداي خارج جمال السوق القطاعات حىت تكلهيدد 

نشاءوحىت يف حاةل  أأن يفون ذكل يف ظل املساواة  فا ن النظام التنافيس يقتيض ،جديدة مرافق عامة ا 

ت اخلاصةمع املؤسسا
(1)

اصو تكل املرافق العامة من قبل اخل تس يري وأأن يمت  ،
(2)

. 

الأس باب  أأحد أأمه ،التنازع بني القوانني والسلطات امللكفة ابملنافسة عىل املس توى ادلويل يعترب

ىلاليت أأدت  نشاء نظام تنافيس دويل ا  ضافة من قانوين، من عدم الأ  امما خلق جو  ،ا  ىلا   أأس باب أأخرى  ا 

 مهنا:

ىلاحلاجة  - حيث اكنت  البحث عن توازن بني احلرية التجارية وضبط املنافسة عىل املس توى العاملي: ا 

طدمت حبواجز هناك هجود كبرية من أأجل تففيك احلواجز أأمام املبادالت العاملية، ولفن هذه اجلاود اص

يف جمال  دقيقة نظرا لغياب معايري دوليةالاقتصادية اخلاصة داخل ادلول،  أأخرى فرضهتا القوى

طار املنظمة العاملية للتجارةف ،املنافسة من أأجل وضع س ياسة موحدة يف جمال  ،انطلقت هجود كبرية يف ا 

طار  ،املنافسة ادلاخلية يف جمال املنافسة تحيني قوانيهناب متعدد الأطراف، تلزتم فيه ادلول يف ا 
(3)

أأين ، 

رادل  و اخلضوع جمربة عىل تطبيقمعه نفساا جتد  ادلوةل  أأصبحت هتانظام تنافيس نشأأ بعيدا عن ا 
(4)

. 

ىلتدويل املامرسات املقيدة للمنافسة: حيث أأدت عوملة املبادالت التجارية  - دفع املؤسسات الناشطة  ا 

ىل ،عىل مس توى السوق ادلولية عادة النظر يف اسرتاتيجياهتا ا  والبحث يف حتالفات تضمن لاا الوصول  ،ا 

ىل ىلواحلفاظ عىل حصهتا يف السوق، مما أأدى  ،ميفهنا من التنافس ،جحم اكف ا  ظاور ممارسات مقيدة  ا 

(5)للمنافسة عىل املس توى ادلويل
مبسأأةل املنافسة عىل املس توى  وهناك ثالث مؤسسات دولية تعىن ،

 ادلويل ويه:

  OCDE.منظمة التعاون والتمنية الاقتصادية  -

 . CNUCEDمؤمتر الأمم املتحدة حول التجارة والتمنية  -

 .OMCمنظمة التجارة العاملية  -

                                                           
1

بني املؤسسات عندما كرس عدم المتيزي  2016هذا ما انتبه اليه املؤسس ادلس توري اجلزائري يف ظل التعديل ادلس توري لس نة  -

 .2/ 43سواء العمومية أأو اخلاصة، وهذا مبوجب نص املادة 
2

-CHEVALLIER Jacques ,op.cit. p 72.  . 

-
3

 .03-03 رمق من الأمر 41و 40أأنظر املواد  
4
- ABDELGAWADE  Walid, « Jalons de l’internationalisation du droit de la concurrence : Vers l’éclosion d’un 

ordre juridique mondial de la lex economica », RIDE, n° 02, 2002, p.165. 
5
  - ABDELGAWADE  Walid, op.cit, p.165. 
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 النظام ادلاخيل عدادااثنيا: 

ىلتريم  ،عىل مجموعة أأحاكم ،يشمل النظام ادلاخيل جمللس املنافسة حتديد القواعد املتعلقة  ا 

طار  ،وامللفات ،الواثئقبفيفية تقدمي ، وكذكل القواعد املتعلقة ومقرريه بأأعضائه راءات جايف ا 

 تاالقرار و  ،مث القواعد املتعلقة ابملداوالت ،الوجاهية ابجللسةراءات جالاو  ،الاستشارة و التحقيق

 ، وهو هبذه الطريقة يعترب وس يةل للرقابة ادلاخلية.وال راء

عداد جملس املنافسة لنظامه  ففي  من بني أأمه املؤرشات عىل اس تقالليته ،ادلاخيل بنفسهيعترب ا 

حيث اكن جملس  ،نسبيا املتعلق ابملنافسة )ملغى(، مت تفريس هذه الاس تقاللية 06-95ظل الأمر رمق 

واقرتاحه عىل السلطة التنفيذية ممثةل يف رئيس  نظامه ادلاخيل بنفسهاملصادقة عىل املنافسة يمتتع بسلطة 

امجلاورية
1

صداره من،  اذلي  44-96املرسوم الرئايس رمق وابلفعل صدر  مبوجب مرسوم رئايس، أأجل ا 

حيدد النظام ادلاخيل جمللس املنافسة
(2)

، وهبذا يفون اعداد جملس املنافسة لنظامه ادلاخيل مقيدا برقابة 

 السلطة التنفيذية.

عداداملرشع كيفية  مل حيدد املتعلق ابملنافسة، 03-03وبعد صدور الأمر رمق عىل خالف ذكل،    ا 

نص عىل أأن تنظمي وسري جملس املنافسة حيدد عن طريق ابل  واكتفى ،جملس املنافسة لنظامه ادلاخيل

مرسوم تنفيذي
(3)

رسوم امل وبصدورذكور سابقا، امل 44-96ل ابملرسوم الرئايس رمق مالع س مترلي  ،

(4)تنظمي وسري جملس املنافسةاحملدد ل  التنفيذي
نظامه  لساجمل يعد " :منه 15املادة نص ، جاء يف 

جملس املنافسة نظامه ادلاخيل  أأعدوابلفعل  ،سهل اىل الوزير امللكف ابلتجارة"ويصادق عليه وير  ادلاخيل

 24املؤرخ يف  1رمق  الصادر عن رئيسه مبوجب القرار دون تدخل من السلطة التنفيذية ،بنفسه اجلديد

                                                           
1

 سابق. ، مصدر06-95من الأمر رمق  34\2املادة  -
2

صادر  05حيدد النظام ادلاخيل جمللس املنافسة، ج ر عدد  1996جانفي  17املؤرخ يف  44-96يتعلق الأمر ابملرسوم الرئايس رمق  - 

 ، )ملغى(.1996جانفي  21يف 
3

 . 03-03من الأمر رمق  31املادة  -
4

يوليو  13صادر يف  39عدد  املنافسة وسريه، ج رتنظمي جملس ، حيدد 2011يوليو س نة  10مؤرخ يف  241-11مرسوم تنفيذي رمق  -

2011.          
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2013جويلية 
(1)

املرشع قد كرس أأحد أأمه  املؤرشات عىل اس تقاللية هذا  بأأن، ما ميفننا من القول 

 اجمللس.

 اثلثا: التقرير الس نوي

ىلأألزم املرشع جملس املنافسة برضورة رفع تقرير س نوي عن نشاطه  ىلو  ،الايئة الترشيعية ا   ا 

ىلو  ،الوزير الأول الوزير امللكف ابلتّجارة ا 
(2)

 هالس نوية لنشاطيش متل هذا التقرير عىل احلصيةل أأن  و ،

خمتلف الاستشارات  أأو من حيث، والقرارات اليت أأصدرها ،اليه فوعةسواء من حيث القضااي املر 

 وواقع املنافسة يف السوق وكذا حصيةل نشاطه التنظميي، وال راء اليت أأبداها، ،والاقرتاحات اليت قدهما

ىلابالضافة  ،الوطنية املرصودة هل والنفقات الس نوية عىل  اال عامتدات حصيلته املالية من حيث بيان  ا 

 املالية اخملصصة لوزارة التجارة. اال عامتدات اعتبار أأنه ميول من 

كام الزمه كذكل بأأن ينرش تقرير نشاطه يف النرشة الرسية للمنافسة 
(3)

، املنصوص علهيا يف املادة 

ما لكيا أأو مس تخرجات منه فقط، وأأجاز هل نرش 03-03 رمق من الأمر 49 يف أأي وس يةل اعالمية ، ه ا 

 أأخرى مماثةل.

من قبل السلطتني التنفيذية  ،الس ياس يةهذا املقتىض جيعل من أأعامل جملس املنافسة حمال للرقابة 

هو احملافظة عىل نوع من التوازن بيهنام ،والغاية من ارشاك هاتني السلطتني معا والترشيعية،
(4)

عىل  ،

، ويمت تعيني أأعضائه من قبل رئيس دلى الوزير امللكف ابلتجارة أأنشأأ أأساس أأن جملس املنافسة 

ذلكل أأرشك املرشع السلطة الترشيعية من  ،تنفرد مبجال كبري للرقابة السلطة التنفيذيةأأن أأي  امجلاورية،

عن حرماهنا من  ااوكأن املرشع عوض اذلي يعده هذا اجمللس،  ،خالل اطالعاا عىل التقرير الس نوي

أأعضاء جملس املنافسة اقرتاحمهة يف اماكنية املسا
(5)

. 

                                                           
1
. ص ص 2014، 3احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة ،النرشة الرسية للمنافسة، رمق  2013جويلية  24مؤرخ يف  1قرار رمق  - 

4-12. 
2
 .03-03من الأمر رمق  27املادة  - 

3
نشاء النرشة الرسية للمنافسة وحيدد مضموهنا وكذا كيفيات 2011يوليو س نة  10مؤرخ يف  242-11مرسوم تنفيذي رمق  -  ، يتضمن ا 

عدادها،   .2011يوليو  13يف  صادر 39عدد ج ر ا 
4
-ZARAT-PEREZ  Anibal Rafael, L‘indépendance des autorités de concurrence, analyse comparative 

Colombie, France, Etats-Unis, Thèse pour le  Doctorat en droit, Université Panthéon-Assas Paris, 2011, p.314. 
5
-DAUTRY Philippe, « Les autorités administratives indépendantes: un nouvel objet d'évaluation 

parlementaire », RFDA, n°5, 05/11/2010, p.884. 
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ال يتحدد  ،والتشاركية ،قراطية المتثيليةمبدأأ ادلمي كام يعود سبب ارشاك السلطة الترشيعية اىل أأن

ىلولفنه ميتد كذكل  ،فقط يف ممارسة حق الانتخاب السلطة  أأعامل ممارسة الرقابة الفعلية عىل  ا 

، حىت و اليت متارس نشاطاا ابساا وحلساهباأأ  ،مبا يف ذكل مجيع الايئات الادارية التابعة لاا ،التنفيدية

وان اكن من الناحية العملية يصعب ممارسة الربملان لرقابة عىل أأعامل سلطات الضبط
(1)

.ولفن متارس 

 مزيانيته. بعدية وذكل فامي يتعلق بنشاطه وتس يريمالية  رقابة

لأنه بدون هذا التقرير ال يتصور أأن متارس هذه السلطة الترشيعية لرقابة  ،حسن فعل املرشع

ىلفعلية وحقيقية عىل أأعامل جملس املنافسة، وال س امي ابلنس بة للمزيانية اخملصصة هل، ابلنظر  أأن  ا 

املالية عىل خمتلف  اال عامتدات السلطة الترشيعية س بق لاا وأأن انقشت قانون املالية اذلي تضمن توزيع 

القطاعات الوزارية
(2)

. 

عن  تقدمي و نرش تقرير برضورة، يعترب الفثري من الفقااء أأن الزام السلطات اال دارية املس تقةل

حلريهتا يف القيام بنشاطاا، لأنه نوع من الرقابة اليت متارساا السلطة التنفيدية   الس نوي فيه تقييد نشاطاا

اس تقالليهتا وهو ما يتناىف مع 
(3)

احلقيقة يه عفس ذكل متاما، فتقدمي التقرير الس نوي للحفومة ولفن  ،

عىل أأساس أأن ففرة الاس تقاللية جيب أأن تزتاوج مع ففرة  ،والايئات المتثيلية هو أأمر حمبد جدا

وليس مع ففرة الانعزالية ،املسؤولية
(4)

الاس تقاللية من هذه السلطة الادارية  ، وال يعقل أأن جتعل

املس تقةل دوةل داخل ادلوةل
(5)

وبذكل جند أأن املرشع اجلزائري قد كرس فعال ذكل الزتاوج اذلي ، 

ىلس يؤدي حامت   تفعيل دور جملس املنافسة، مع حتمهل مجيع املسؤوليات الناجتة عن ترصفاته. ا 

 الفرع الثاين: الوسائل املالية

احلقيقة أأنه ليس هناك تعريف مس تقر عليه لففرة الاس تقاللية املالية، ولفن عىل العموم ابلنس بة  

للفقه فان هذه الاس تقاللية تعترب مكلحق لففرة الالمركزية، ولك حماوةل لتعريفاا جيب أأن تنطلق من 

                                                           
1
- ZARAT-PEREZ  Anibal Rafael, op.cit. p.336. 

2
-ECKERT Gabriel, « L`indépendance des autorités de régulation économique à l`égard du pouvoir 

politique », op.cit., p.641. 
3
- LASSERRE Bruno, « La nouvelle autorité de la concurrence », RC, n°1,2009, p.8. 

4
-Idem. 

5
-DARBELLAY Aline, « L’indépendance et l’impartialité des autorités de régulation bancaire en droit suisse », 

RLDA, n°61, juin 2011, p.95. 
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سات العمومية واملؤس  ،مبدأأ وجود خشصية قانونية مس تقةل عن ادلوةل، عىل غرار امجلاعات احمللية

ىل عدم الاكتفاء ابلقول أأن هذه الاس تقاللية يه  اال دارية واملؤسسات العمومية الاقتصادية، ابال ضافة ا 

ماكنية معلية وذكل من أأجل  منا جيب أأن تفون ا  ماكنية نظرية للحصول عىل ذمة مالية وتس يريها، وا  ا 

خلق موارد واختيار كيفية اس تعاملاا
(1)

. 

وغياب تعريف ترشيعي لاذه الاس تقاللية، جند أأن  الفقه قد أأغىن هذه الففرة  ،مع تطور الأمور 

ماكنية احلصول عىل موارد  ،والنفقات ،مثل حرية حتديد املوارد ،من خالل وضع معايري جديدة وكذكل ا 

واليت ال تمتتع ابلشخصية املعنوية ولفن ذكل مل مينع الفقه ، عىل غرار سلطات الضبط يف فرنسا ،خاصة

 ن الاعرتاف لاا ابالس تقاللية املالية. م

لالس تقاللية بدون موارد مالية خاصة أأنه ال معىن ،يبقى الأكيد
(2)

ىت تفون سلطة الضبط ، حف

تبقى رهينة   فا هناويف غياب ذكل  الس امي ابلنس بة للمزيانية، ،مس تقةل يتعني أأن تمتتع ببعض الاس تقاللية

دارةادلامئة  التبعية طار املزيانية اخملصصة لاا تحقيق احتياجاهتا املاليةب  فامي يتعلق ،املركزية لال  يف ا 
(3)

. 

ىللأهنا تريم  فاملزيانية يه تعبري عن س ياسة ما، وضع مجموعة من الوسائل خدمة لادف معني  ا 

رادةجتسد من خالهل  مرحةل  :فعل يشء ما، كام أأهنا معلية مبنية عىل ثالث مراحل أأساس ية يه ا 

مث يف مرحةل اثنية تمت الاندسة لعملية ختصيص هذه  من خالل التحمك يف املوارد و املصادر، اال نشاء

نفاق مث يف مرحةل اثلثة تمت معلية املوارد وفقا للمبلغ املتوفر، وهو املؤرش احلقيقي لسلطة النشاط  اال 

 واس تقاللية القرار.

ىلتتنوع طرق المتويل ابلنس بة لسلطات الضبط من سلطة  يا من فالبعض ميول جزئ  ،أأخرى ا 

ميول يف حني  ،ةمتأأتية من اقتطاعات من السوق املعني ،قي من موارد خارجيةواجلزء املتب ،مزيانية ادلوةل

 فميول حرصاي من ريخوالأ  الثالث من اقتطاعات السوق، أأما البعض وبنفساا البعض ال خر مهنا ذاتيا

 قبل مزيانية ادلوةل عىل غرار جملس املنافسة.

                                                           
1

-AMIDI Argyro, L’autonomie financière des autorités administratives indépendantes, mémoire D.E.A de droit 

public interne, Université Panthéon-Assas Paris 2, 2003, p.09. 
2
- MARTUCCI Francesco, « L`indépendance des autorités de régulation en Italie », RFAP, n° 143, mars 2012, 

p. 731. 
3
- ECKERT Gabriel, op.cit, p.635. 
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مع  ولفهنا ليست مرتابطة ،العموم فان هذه الاس تقاللية املالية تشمل ثالث حماور خمتلفة عىل

ابلرضورة بعضاا
(1)

عداد  ،)أأوال( الاس تقاللية من حيث المتويل ، ويه: والاس تقاللية من حيث ا 

 . )اثلثا( تس يري املزيانية أأخريا الاس تقاللية من حيث و )اثنيا(، املزيانية وتنفيذها

 س تقاللية من حيث المتويلأأوال: الا

أأن يفون هل اكتفاء ذايت من حيث  فان جملس املنافسة يفرتض ،لقانونيةنتيجة متتعه ابلشخصية ا

ذ أأهن فن فصهل عن الاس تقاللية املالية،فوجود هذه الشخصية ال مي الوسائل املالية، وال  ،ام متالزمتانا 

الميفن الالكم عن التس يري اذلايت لذلمة املالية   .ذات الشخصية املس تقةل ابلنس بة للايئات ا 

متفنه من  ،موارد مالية خاصة جمللس املنافسةيقتيض أأن تفون  ،كام أأن مفاوم الاس تقاللية املالية

القيام مباامه
(2)

وعدم خضوعه للرقابة عىل  ،فلكام اكن ممتتعا ابس تقالل مايل من حيث موارده اخلاصة ،

نفقاته لكام اكنت اس تقالليته مصانة
(3)

. 

ذا تبني أأن مزيانيته مسجةل يف مزيانية  ،لفن وعىل العفس  واكنت نفقاته خاضعة  ،وزارة التجارةا 

 يف وضعية تبعية دامبشلك وجيعهل  ،س تقالليتهلرقابة مراقب مايل، فان من شأأن ذكل أأن ميس اب

(4)تطبيقا ملقوةل من يدفع يتحمك للسلطة الس ياس ية،
 Qui paie commande،  الرمغ من وذكل عىل

 يرى بأأن الاس تقاللية ميفن أأن تتصاحل مع وجود اعامتدات مرصودة من قبل ادلوةل ،وجود رأأي خمالف

اليت متول لكيا من طرف ادلوةل، وال أأحد أأاثر عدم  احلال ابلنس بة للجاات القضائية، عليه مثل ما هو

ذلكل فاذه الففرة تبقى نسبية اس تقالليهتا من هذه الزاوية،
(5)

. 

                                                           
1
-STORCH Olivier, Les conditions et modalités budgétaires de l’indépendance du régulateur, in les régulations 

économiques : légitimité et efficacité s/dir de MARI-ANNE Frison-Roche, presses de sciences po et DALLOZ, 

p.63. 
2
- DARBELLAY Aline, op.cit, p.95. 

3
- EPRON Quentin, « Le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs », RFDA, n°5, 2011, 

p. 1017. 
4
-MOUCHETTE Julien, « L’autonomie budgétaire du défenseur des droits : complément ou obstacle à son 

indépendance ? », RFDC, n°99, 2014, p.557. 
5

-AMIDI Argyro, op.cit, p.07. 

file:///C:/Users/User/AppData/adnane%20deffas/RFDA%202011%20p6.docx
file:///C:/Users/User/AppData/adnane%20deffas/RFDA%202011%20p6.docx
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" تسجل مزيانية عىل أأنه: املتعلق ابملنافسة 03-03من الأمر رمق  33نصت املادة  ،اال طاريف هذا 

جراءات الترشيعية والتنظميية املعمول  جملس املنافسة مضن أأبواب مزيانية وزارة التجارة، وذكل طبقا لال 

 هبا.

 رئيس جملس املنافسة هو ال مر ابلرصف.

 العامة للتس يري واملراقبة املطبقة عىل مزيانية ادلوةل".كام ختضع مزيانيته للقواعد 

اذلي حيدد  241-11من املرسوم التنفيذي رمق  7وهو نفس املقتىض اذلي جاء يف نص املادة 

نشاء النرشة  242-11من املرسوم التنفيذي رمق  6وكذا املادة  ،تنظمي جملس املنافسة سريه املتضمن ا 

عدادهاالرسية للمنافسة وحيدد مضموهن ا وكذا كيفيات ا 
(1)

. 

وذكل  يبقى من اختصاص الربملان، ،والنفقات ،جند أأن حتديد املوارد ،انطالقا من هذه الأحاكم

ولفهنا  ،اخملصصة جمللس املنافسة ال تظار يف قانون املالية  فاالعامتداتذلكل  بعد تدخل وزارة التجارة،

  الاعامتداتهذه الأخرية يمت توزيع ، » متنوعةنفقات « تفون متضمنة يف مزيانية هذه الوزارة بعنوان 

اخملصصة لاا يف قانون املالية مبوجب مرسوم تنفيذي
(2)

 . 

 لوزارة التجارة مركزيةجملس املنافسة مكصلحة اعتبار ميفننا  ،هبذه الطريقة يف ختصيص املزيانية

 صفة الاس تقاللية املالية كرست يتال، 03-03من الأمر رمق  23نص املادة ويف ذكل صدام مبارش مع 

ىلمن هذه الاس تقاللية يه تقليص اجلوهرية لأن الغاية  ،لاذا اجمللس أأكرب حد من التبعية للسلطة  ا 

الس ياس ية
(3)

 املتفرر تأأخرعىل رأأساا ال  ،تبعات كثرية يف ختصيص املزيانية وقد ترتب عن هذا اللبس ،

                                                           
1
نشاء النرشة الرسية اذلي  242-11تنفيذي رمق ال رسوم من امل 6جاء يف املادة  -  للمنافسة وحيدد مضموهنا وكذا كيفيات يتضمن ا 

عدادها وبطبيعة احلال  ،"تقيد الاعامتدات الرضورية ال عداد النرشة الرسية للمنافسة وطبعاا ونرشها يف مزيانية جملس املنافسة" أأنه: ،ا 

 يقصد مبزيانية جملس املنافسة تكل املسجةل مضن أأبواب مزيانية وزارة التجارة.
2
 10صادر يف  28ج ر عدد  يتعلق بقوانني املالية، معدل وممتم، 1984جويلية  7املؤرخ يف  17-84ون رمق من القان 71املادة  - 

 .1984لية ي جو 
3
-MOUCHETTE Julien, « L’autonomie budgétaire du défenseur des droits : complément ou obstacle à son 

indépendance ? », RFDC, n°99, 2014, p.573. 
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اخلاصة به تبليغ املزيانية يف
(1)

 وهو أأمر من شأأنه أأن ،قادر عىل جتس يد أأهدافه حبريةليصبح غري ، 

التأأثري عليه وتوجيه معهلمن أأجل  ،وجيعهل رهينة القرار الس يايسته، ضعف من اس تقاللي ي
(2)

 . 

اة اليت وضع جملس ابعتباره اجل  ،ابلنس بة لوزير التجار ،من هجة ،هذا اخلطر يفون مزدوجا 

رشافاا ضافة  ،املنافسة حتت ا  ىلا   ومن هجة اثين مزيانيته مضن أأبواب مزيانية وزارة التجارة،ل يتسج  ا 

دماجاذلي يتوىل  ،ابلنس بة لوزير املالية مشاريع املزيانيات القطاعية خملتلف الوزارات يف املزيانية العامة  ا 

لدلوةل
(3)

. 

من شأأنه أأن  ،املتعلق املنافسة 03-03مر رمق من الأ  33و 23املادتني  فالتناقض بني نيص ،عليه

جتعل  33متنح هل الاس تقاللية املالية يف حني أأن نص املادة  23فاملادة  ،يعرقل نشاط جملس املنافسة

وكبادرة لرفع هذا اللبس فان الوزير الأول اكن قد راسل  أأبواب مزيانية وزارة التجارة،مزيانيته مضن 

رخيص اس تثنايئ مبوجهبا منح ت ،DC/PM 213رمق  مبراسةل 2015\02\08بتارخي  ،جملس املنافسة

يف انتظار تعديل الأمر  ،مضن النفقات املشرتكة ملزيانية ادلوةليسمح بتسجيل نفقات جملس املنافسة 

املتعلق ابملنافسة 03-03رمق 
(4)

. 

ىل ابال ضافة من أأجل  قد تفون غري اكفية  املرصودة جمللس املنافسة عامتداتالاما س بق فان  ا 

جيادحاول الفقه  القيام مباامه، وقد  من بيهنا:املالية عامتدات الالعدم كفاية حلول بديةل  ا 

ماكنية :احلل الأول  - حلاق ا  حبيث تشلك  وليس ابلسلطة التنفيذية، ،جملس املنافسة ماليا ابلربملان ا 

 يف وهو احلل اذلي اكن مقرتحا املالية اخلاصة به، عامتداتالاحتديد  تتوىل ،جلنة مشرتكة من الغرفتني

ن املدير العام لاذه اك و مت رفضه من قبل احلفومة، اذليو  ،للجنة معليات البورصةفرنسا ابلنس بة 

 من املؤيدين لاذه الففرة وعرب عن ذكل قائال:  RAMEIX Gérardاللجنة الس يد 

                                                           

 -
1

 .8، ص 1402لس نة  4 نافسة ،رمقم ية لل النرشة الرس  
2
- « C’est l’État, et plus concrètement le Gouvernement, qui conçoit et attribue les budgets aux autorités 

administratives, ce qui peut présenter un risque pour les régulateurs, soit que l’État les rende mendiants par 

l’attribution de budgets insuffisants, soit qu’il sanctionne indirectement une décision déplaisante du régulateur 

en diminuant son budget ».COSPEREC Beatrice, « L`indépendance de l`autorité de régulation des activités 

ferroviaires », RFAP, n 143, 2012, p.783.  
3

-AMIDI Argyro, op.cit, p.25. 
4

ىل هذهأأشار جملس املنافسة  -                    املنشورين ابملوقع الالفرتوين هل 2015 و 2014املراسةل تقريريه الس نويني لس نة  ا 

www.conseil-concurrence.dz. 
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« Ça serait un recul pour l’indépendance de la commission que de devoir négocier 

année après année son budget, non pas avec le parlement comme avec le congrès aux 

Etats-Unis, mais en fait avec le ministre des finances… »
(1)

.  

لأكرث  ،الرضورية جمللس املنافسة عامتداتالاحدة عىل ايمتثل يف رضورة التصويت ملرة و  :احلل الثاين -

كام هو الأمر ابلنس بة للسويد ،من س نة
(2)

هذه الطريقة متنح جملس املنافسة قدرة كبرية عىل مواهجة  ،

ال أأن هذا  من قبل السلطة التنفيذية لك س نة، وتغنيه عن احامتالت تقليص مزيانيته ،نفقاته احملمتةل ا 

 يصطدم مببدأأ س نوية املزيانية. قرتاح عىل غرار سابقه غري سلمي ذكل أأنه الا

نشاؤها يمتثل يف خلق مزيانية ملحقة، :الثالثاحلل  - لغاؤها ،يقرر ا  ولفن  مبوجب قوانني املالية، ،وا 

عىل أأساس أأن هذه املزيانيات امللحقة تتعلق  ،املنافسة سهذا احلل كذكل ال ميفن تطبيقه عىل جمل

واليت هيدف نشاطاا  ،ابلعمليات املالية ملصاحل ادلوةل اليت مل يضف علهيا املرشع الشخصية الاعتبارية

ىلساسا أأ  نتاج ا  بعض املواد أأو تأأدية بعض اخلدمات املدفوعة المثن ا 
(3)

يف حني أأن جملس املنافسة يمتتع  ،

 ابلشخصية املعنوية.

ماكن املرشع ضامن  احلل الرابع: - من اقتطاعات  تهمن خالل متويل مزياني  جملس املنافسة، اس تقالليةاب 

يف شلك رسوم، وليس عن طريق ختصيص اعامتدات
(4)

جديدة من أأجل  ما جعل الفقه يعطى مقاربة، 

 .والطبيعة اخلاصة جمللس املنافسة ،التوفيق بني مقتضيات قواعد املزيانية العامة

عطاء هذا اجمللس سلطة التفاوض عىل اعامتداته املالية مبارشة مع وزارة  هذه املقاربة مبنية عىل ا 

طار اجامتع خيصص لاذا الغرض ،املالية يف ا 
(5)

الصورة املثىل اليت تفرس الاس تقاللية  خاصة وأأن، 

أأتعاب نتيجة  رسوم و من خالل احلصول عىل به، رضورة متتع اجمللس مبزيانية خاصةالفعلية يه 

والايئات  ،احمللية جامعاتللالس امي ابلنس بة لل راء والاستشارات اليت يقدهما  ،اخلدمات اليت يقدهما

وكذا مجعيات املس هتلفني ،والنقابية ،واملؤسسات وامجلعيات املانية ،الاقتصادية واملالية
(6)

والرتاخيص  ،

  .اليت مينحاا ابلنس بة للتجميعات الاقتصادية

                                                           
1
- AMIDI Argyro, op.cit. p.30. 

2
 - Idem. 

3
 مصدر سابق. يتعلق بقوانني املالية، 1984جويلية  7املؤرخ يف  17-84من القانون رمق  44املادة  - 

4
 - EPRON Quentin, op.cit. p.1017. 

5
- ZARAT-PEREZ  Anibal Rafael, op.cit. p.333. 

6
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر مق  2\35املادة  - 



الفصل الأول: الضامانت املمنوحة يف مرحةل املتابعةالباب الأول                               

 

 

81 

عىل  ،بعد استشارة جملس املنافسة ،مبوجب قانون ،والأتعاب ،يس تحسن أأن حتدد هذه الرسوم

سلطة ضبط نشاطات  و ،(AMF) ابلنس بة لسلطة الأسواق املالية ،غرار ما هو معمول به يف فرنسا

 ةر اثا   وهو الأمر اذلي ميفنه عند، (ACPوسلطة الرقابة احلذرة ) ،(ARAF) ديديةحلالنقل ابلسفك ا

هبال اخلزينة العامة يمن مزيانيته اخلاصة بدل حتم املرتتبة عليه دفع التعويضات  من تهمسؤولي 
(1)

. 

 الاس تقاللية من حيث حتضري املزيانية و تنفيذها اثنيا:

 حتضري مزيانية اجمللس وتنفيذهالوسائل عىل مس توى جملس املنافسة تتوىل مديرية الادارة وا

يمتثل والنفقات املعدة لاا طيةل الس نة املالية، و  ،املالية اليت حيتاهجا عامتدات الاوذكل من خالل بيان 

جناز خمتلف نفقاهتا املرخص  ،تنفيذ املزيانية خالل الس نة يف حتصيل خمتلف مواردها طار هبوا  ا يف ا 

مبزيانية مصادق علهيا ،املرصودة  الاعامتدات
(2)

 . 

عداد املزيانية بجي ،يف هذا اال طار حاكم معلية ا  واملصادقة علهيا من  ،التأأكيد عىل أأنه بقدر ما يمت ا 

بنس بة وذكل  ،خالل س نة التنفيذ ،توقع حتقيقاااملوارد امل  ابملقارنة مع ،تقديرات النفقات حتديدحيث 

وزارة  عالية، بقدر ما يمت تنفيذ املزيانية بيرس، وملا اكنت موارد جملس املنافسة مرتبطة مبارشة مبزيانية

 ابلنس بة لتنفيذ النفقات.حديث عن حتصيل الايرادات، ويبقى الأمر فقط فليس هناك جمال  لل ،التجارة

عن طريق اجراءات الالزتام  ،حيث النفقات من جملس املنافسة مزيانيةعىل العموم يمت تنفيذ 

والأمر ابلرصف أأو حترير احلوالات وادلفع ،والتصفية
(3)

ىلملنافسة يف ذكل وخيضع جملس ا ، مراقبة  ا 

نفاقا  ،ملراقبة الأموال العامةوادلامئة الوس يةل الفعاةل  اليت ميفن اعتبارها ،راقبة تنفيذ املزيانيةمبف تعر  ا 

ىلابال ضافة  ،تشمل هذه املراقبة مراقبة ادلفاتر احلسابية، و وحتصيال ية املتعلقة لك املستندات الثبوت  ا 

ىل ابلرصف والتحصيل، و هتدف ة طابقني واللواحئ املالية، اكلتحقق من مالتأأكد من حصة تطبيق القوان ا 

بنود املزيانية، ويف حاةل التجاوز ال بد من التأأكد من احلصول عىل ترخيص  املمنوحة للكعامتدات الا

سابق من اجلاة اخملتصة
(4)

. 

                                                           
1
-EPRON Quentin, op.cit. p.1018. 

2
 ، حيدد تنظمي جملس املنافسة وسريه، مصدر سابق. 2011يوليو س نة  10مؤرخ يف  241-11رسوم التنفيذي رمق من امل 03املادة  - 

3
 .1990أأوت  15صادر يف  35ج ر عدد  العمومية، ،يتعلق ابحملاس بة1990أأوت  15املؤرخ يف  21-90من القانون رمق   15املادة  - 

4
،أأطروحة  مقدمة لنيل درجة  2004-1990مسعود ، الس ياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن الاقتصادي، حاةل اجلزائر دروايس  - 

 .210، ص 2005-05-08دكتوراه دوةل يف العلوم الاقتصادية، جامعة اجلزائر، 



الفصل الأول: الضامانت املمنوحة يف مرحةل املتابعةالباب الأول                               

 

 

82 

ىلابلرجوع  جند أأن مزيانية جملس  ،منه 33ال س امي املادة  ،املتعلق ابملنافسة 03-03الأمر  ا 

 بعنوان نفقات متنوعة 02-37يف الفصل  وابلضبط املنافسة تسجل مضن أأبواب مزيانية وزارة التجارة،

جراءات الترشيعية والتنظميية املعمول هبا، الاعتقاد بأأن جملس املنافسة عىل مبا يبعث  وذكل طبقا لال 

 03-03من الأمر رمق  23نص املادة وهو ما يتناىف مع  ،لاذه الوزارة املركزية اال دارةهيلك من هيالك 

داريةن جملس املنافسة سلطة املتعلق ابملنافسة اليت نصت عىل أأ  خلق مشالك كبرية  مس تقةل، وهو ما ا 

يف تس يري املزيانية
(1)

 . 

أأي  ختضع مزيانيته للقواعد العامة للتس يري واملراقبة املطبقة عىل مزيانية ادلوةل ابلنتيجة ملا س بق، 

بدال  ،املايلواملراقب  ،واملفتش ية العامة للاملية ،لس احملاس بةمن خالل رقابة جم اس بة العمومية،قواعد احمل

 طات الضبط القطاعية.من قواعد احملاس بة التجارية ورقابة حمافظ احلساابت اليت ختضع لاا سل

من خالل قيام مراقب مايل يعني من  ،مبعىن أأن هناك رقابة مس بقة عىل تنفيذ اجمللس ملزيانيته

طرف الوزير امللكف ابملالية
(2)

يف الرقابة  ةويمتتع ابس تقاللية كبري  ،دلى لك أ مر ابلرصف ، وينصب

 املاليةعامتدات الاوالتحقق مس بقا من توفر  ،ويتوىل هذا املراقب السار عىل حصة توظيف النفقات

ثبات حصة النفقاتوكذ أأو تعليل رفض التأأشرية عند  ،بوضع التأأشرية عىل الواثئق اخلاصة ابلنفقات ،ا ا 

ىلابال ضافة  ،الاقتضاء عالم الوزير امللكف ابملالية  ف يف اجملال املايل، وتقدمي نصاحئ لل مر ابلرص  ا  ا 

و ابلوضعية العامة لالعامتدات املفتوحة والنفقات املوظفة ،شاراي بصحة توظيف النفقات
(3)

. 

كام خيضع جملس املنافسة لرقابة الحقة من طرف جملس احملاس بة
(4)

مثل  ، واملفتش ية العامة للاملية

الايئات العموميةلك 
(5)

ذ يمتتع جملس احملاس بة داري ، ا  يف ممارسة املامة املولكة  ،وقضايئ ،ابختصاص ا 

ليه ويتففل برقابة حسن اس تعامل جملس املنافسة للأموال ويقمي  ،والوسائل املادية العمومية ،والقمي ،ا 

وكذكل مراجعة ومراقبة الانضباط يف جمال  ،والاقتصاد ،والأداء ،نوعية تس يريها من حيث الفعالية

                                                           
1

 2014ليؤكد عىل نفس الانشغال س نة وعاد  ،41،ص 2013أأاثر جملس املنافسة هذه الاشاكلية يف تقريره الس نوي اخلاص بس نة  -

 ، مبا يدل عىل أأن املشلك مل يمت تداركه بعد.18، ص 2014لس نة  4من خالل النرشة الرسية للمنافسة رمق 
2

 ، مصدر سابق.21-90من القانون  60املادة  -
3

 من نفس القانون. 58املادة  -
4

 .1995جويلية  23، صادر يف 39س بة، ج ر عدد يتعلق مبجلس احملا 1995جويلية  17مؤرخ يف  22-95أأمر رمق  -
5

حداث مفتش ية عامة للاملية ،ج ر 1980مارس  1مؤرخ يف  53-80مرسوم رمق  -   .1980مارس  4عدد صادر يف  10، يتضمن ا 
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(1)تس يري املزيانية واملالية
، وختضع لرقابة هذا اجمللس لك الايئات اليت ترسي علهيا قواعد احملاس بة 

العمومية
2

. 

ملايل واحملاس يب يف مصاحل تراقب التس يري ايه الأخرى فا هنا  ،أأما ابلنس بة للمفتش ية العامة للاملية

 بة قد تتعارض مع مقتضيات الاس تقاللية:هذه املراق و  ادلوةل

جند أأنه ليس من احملبذ أأن تفرض السلطة العامة تطبيق قواعد الرشيعة العامة يف جمال  ،مفن هجة

، ويس تعاض عن ذكل جبااز رقابة داخيل عىل مس توى اجمللس مراقبة املزيانية ابلنس بة جمللس املنافسة

ىل ابال ضافة خلق أ لية خارجية للرقابة مس تقةل عن السلطة التنفيذية ا 
(3)

ومن أأجل  ،و من هجة اثنية، 

ىليتعني أأن خيضع جملس املنافسة اللزتام صارم بتقدمي تقرير  ،تمثني هذه الاس تقاللية يف تنفيذ املزيانية  ا 

 .خصصةمت فون الربملان أأو هيئة ماليةبعيدة عن السلطة التنفيذية، كأن يهجات عليا تفون 

لط بني التفييف القانوين جمللس املنافسة خلقت نوعا من اخل الضوابط املالية واحملاس باتية هذهلك 

ال تتحقق  جعهل مؤسسة جهينة لنظام القانوين اذلي خيضع هل، الأمر اذليوبني ا ،مس تقةلسلطة ادارية ك 

الاس تقاللية احلقيقية الا
(4)

   . 

 اثلثا: الاس تقاللية يف تس يري املزيانية 

والأصول العقارية  ،واملشرتايت ،يقصد ابالس تقاللية يف تس يري املزيانية، احلرية يف تس يري الأجور

، فتتوىل مديرية الادارة والوسائل تس يري املوارد املتعلقة بتس يري جملس املنافسة وسريه ،واملنقوةل

البرشية والوسائل املادية للمجلس
(5)

. 

ال ،ال تتحقق اس تقاللية جملس املنافسة يف تس يريه ملزيانيته ذا ا  اكنت هل احلرية يف توظيف موارده  ا 

وتوظيف الففاءات  ،مبا يامتىش مع متطلبات اس تفامل املامة اليت أأنيطت به، مثل فتح مناصب مالية

                                                           
1

 يتعلق مبجلس احملاس بة. 1995جويلية  17املؤرخ يف  22-95من الأمر رمق  2\ 6املادة  -
2

 من نفس الأمر. 7املادة  -
3
-ZARATE-PEREZ Anibal-Rafael, op.cit. p.334. 

4
-AMIDI Argyro, L’autonomie financière des autorités administratives indépendantes, op.cit. p.40. 

5
 39عدد  تنظمي جملس املنافسة وسريه، ج ر، حيدد 2011يوليو س نة  10مؤرخ يف  241-11رسوم التنفيذي رمق من امل 03املادة  - 

 .2011يوليو  13صادر يف 
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ابلرصفاجمللس هو ال مر هذا املناس بة، ورشاء الأصول اليت حيتاهجا، خاصة وأأن رئيس 
(1)

ابلرمغ من  ،

 .أأنه جمرد أ مر ابلرصف اثنوي

من القانون  17املتعلق ابملنافسة قبل تعديلاا مبوجب املادة  03-03من الأمر رمق  2\33املادة ف

ال مر " رئيس جملس املنافسة هو  املعدل واملمتم لاذا الأمر، اكنت تنص عىل ما ييل : 12-08   رمق 

" رئيس جملس املنافسة هو  أأصبحت بعد التعديل تنص عىل ما ييل :، يف حني "الرئييس ابلرصف

عطاء جملس املنافسة التقاقر الترشيعي، و ، وهو ما يبني "ال مر ابلرصف تردد السلطة العامة يف ا 

خاصة وأأن رئيس هذا اجمللس مل يعد مبقدوره تفويض هذه الصالحية للأمني العام  اس تقاللية حقيقية،

 .مع بني وظيفته مكسري، ووظيفته كعضو يف هيئة احلمك وصوته مرحجومن هذا املنطلق س يج

رئيس « :بقوهل 2013الس نوي جمللس املنافسة لس نة  هتقرير أأاثره جملس املنافسة يف  هذا اخللل  

رؤوس يه طات مللس أ مر يف حني اكن ينبغي أأن يفون ال مر ابلرصف الرئييس اذلي يسعه منح سلاجمل

ديرة ط بصفته رئيس الايئة املالضغوطمن أأجل مزيد من الفعالية يف التس يري ولوضعه يف منأأى عن 

، ويه املالحظة اليت عاد » اذلي يتعني أأن يصدر قراراته بلك اس تقاللية بعيدا عن التدخالت والأوامر

2015، و 2014 ة لسنيتالس نوي تقاريرهليؤكد علهيا يف 
(2)

.  

واملقرر العام  ،والأمني العام ،مت حتديد نظام أأجور أأعضاء جملس املنافسة ،للأجور مثالفبالنس بة 

عىل أأساس أأن  ،دون استشارة جملس املنافسة، مما فوت فرصة ساحنة لتعزيز اس تقالليته ،واملقررين

الأجر املمنوح يعترب من بني أأمه الوسائل اليت جتعل هؤالء الأعضاء يف منأأى عن املساومة أأو 

 أأو التأأثري من طرف الايئات واملؤسسات الاقتصادية. ،الاس تقطاب

اذلي حيدد نظام أأجور أأعضاء جملس املنافسة والأمني العام  204-12 التنفيذيحفسب املرسوم 

املقررينواملقرر العام و 
(3)

استنادا عىل  ،ة ادلامئنيوأأعضاء جملس املنافس ،متنح أأجور الرئيسفانه  ،

ىلالتوايل  مبا يف ذكل التعويضات  ،ام يف الادارة املركزية ابلوزارةواملدير الع ،وظيفيت الأمني العام ا 

                                                           
1
 ، مصدر سابق.241-11رسوم التنفيذي رمق من امل 07املادة  - 

2
 . www.conseil-concurrence.dzهذين التقريرين منشورين ابملوقع الالفرتوين جمللس املنافسة   - 

3
حيدد نظام أأجور أأعضاء جملس املنافسة والأمني العام واملقرر والعام  2012ماي  6يف مؤرخ  204-12مرسوم تنفيذي رمق  - 

 .2012ماي  13صادر يف  29واملقررين، ج ر عدد 

http://www.conseil-concurrence.dz/


الفصل الأول: الضامانت املمنوحة يف مرحةل املتابعةالباب الأول                               

 

 

85 

املتصةل بذكل
(1)

 000يتقاضون تعويضا مينح شاراي يف حدود مبلغ  ،يف حني أأن الأعضاء غري ادلامئني ،

دج ابلنس بة للأعضاء ال خرين 40 000و  دج ابلنس بة لنائيب الرئيس، 50
(2)

ومتنح أأجور الأمني العام ، 

ىلاستنادا عىل التوايل  ،ومقرري جملس املنافسة واملقرر العام وظائف املدير العام ورئيس القسم  ا 

ابلوزارة، مبا يف ذكل التعويضات املتصةل بذكلواملدير يف الادارة املركزية 
(3)

هذه التعويضات يف رأأيي ، 

 لهيم وخماطر الاس تقطاب اليت ترتبص هبم. ة ا  تتناسب مع جحم املامة املولك ال

 الفرع الثالث: الوسائل  الادارية

للقول بأأنه يمتتع ابالس تقاللية  ،واملالية ،ال يففي أأن حيوز جملس املنافسة عىل الوسائل القانونية

داريالوظيفية  بل ال بد من متتعه هبيلك  داريوتنظمي  ،قام بذاته ا  ىل ابال ضافة ،داخيل ا  وسائل برشية  ا 

قادرة عىل ضامن التس يري ادلام هل، مفجلس املنافسة ليس جمرد تشفيةل جامعية للتداول جتمتع للفصل يف 

ىل مهنا القضااي مث يعود لك عضو اثبت مقر يفنصبه، بل يقوم مباامه بشلك دام م  ا 
(4)

، ووسائل مادية 

 وبرشية خاصة به.

ىلابلرجوع  جند أأن هذا  ،اذلي حيدد تنظمي جملس املنافسة وسريه 241-11املرسوم التنفيذي رمق  ا 

عت وقد وض ،س يعمتد علهيا للتففل الفعال مباامه ،ومالية ،وادارية ،اجمللس قد مت تزويده هبيئات تقنية

دارة من  03وذكل حسب نص املادة  ،ويساعده يف ذكل الأمني العام ،هذا اجمللس حتت سلطة رئيسه ا 

نفس املرسوم التنفيذي
(5)

  منظمة يف شلك مصاحلأأربع  مديرايت رئيس ية  اجمللس ضمكام ي، 

                                                           
1
 ،  مصدر سابق.204-12رمق  من نفس املرسوم التنفيذي 03املادة  - 

2
 املرسوم التنفيذي السابق. نفسمن  04املادة  - 

3
 املرسوم التنفيذي. نفسمن  06املادة  - 

4
حدى الطوابق عىل مس توى وزارة العمل. -    ال يتوفر جملس املنافسة عىل مقر خاص به، فاو يشغل ا 

5
ىل  أأن املادة  -  تضم ،اكنت تنص عىل أأنه: اذلي حيدد تنظمي جملس املنافسة وسريه 241-11من املرسوم التنفيذي  03جتدر الاشارة ا 

من  02، ولفن بعد تعديلاا مبوجب املادة اذلي يساعده الأمني العام واملقرر العام واملقررون )...( ادارة اجمللس حتت سلطة الرئيس

اذلي حيدد تنظمي جملس املنافسة  241-11،يعدل ويمتم املرسوم التنفيذي رمق 2015مارس  8املؤرخ يف  79-15املرسوم التنفيذي رمق 

دارةتتفون ت عىل النحو التايل: ، أأصبح2015مارس  11، صادر يف 13وسريه، ج ر عدد  حتت سلطة الرئيس اذلي  اجمللس، ا 

 يساعده الأمني العام )...(.

املرشع تدارك ذكل اخللط بني هيئة الادارة وهيئة التحقيق، لأن املقرر العام واملقررين يتففلون مبامة  أأناملالحظ عىل هذا التعديل هو 

 التحقيق فقط دون الادارة .
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خمتلفة
(1)

،
 

 ويه:

 واملنازعات أأوال: مديرية الاجراءات ومتابعة امللفات

ات خطار الامصلحة الاس تقبال والتسجيل ومعاجلة امللفات و :مصلحتنيتضم هذه املديرية 

تتوىل هذه املديرية عىل اخلصوص اس تالم ومصلحة متابعة امللفات واملنازعات وحتضري جلسات اجمللس، 

عدادوكذكل  ،اتخطار الامبا فيه  ،ات وتسجيلاا ومعاجلة لك الربيدخطار الا ابعهتا يف مجيع امللفات ومت  ا 

ىل ابال ضافةواجلاات القضائية اخملتصة،  ،عىل مس توى جملس املنافسة ،الاجراءاتمراحل  تس يري  ا 

 املنازعات ومتابعهتا يف القضااي اليت يعاجلاا اجمللس وكذا حتضري جلسات اجمللس.

 والتعاون والواثئق اال عالماثنيا: مديرية أأنظمة 

ومصلحة الواثئق والأرش يف  ،تعاونواالتصال، مصلحة ال  اال عالمصاحل يه: مصلحة متضم ثالث 

واملعطيات ذات الصةل بنشاط اجمللس  ،واملعلومات ،هذه املديرية عىل اخلصوص جبمع الواثئق تتوىلو 

عالمووضع نظام  ،وتوزيعاا ىل واالتصال، ابال ضافة لال  وترتيب  ،وادلويل ،وضع برامج التعاون الوطين ا 

 وحفظه. ،الأرش يف

 والوسائلاثلثا: مديرية الادارة 

تضم هذه املديرية كذكل ثالث مصاحل يه: مصلحة تس يري املس تخدمني والتفوين، ومصلحة 

تلكف هذه املديرية عىل اخلصوص بتس يري املوارد البرشية املزيانية واحملاس بة ومصلحة الوسائل العامة، وت 

ىلوكذكل حتضري مزيانيته وتنفيذها، ابالضافة  والوسائل املادية جمللس املنافسة، تس يري وسائل الاعالم  ا 

 ال يل.

 والتحقيقات الاقتصادية دراسات الأسواقرابعا: مديرية 

تضم هذه املديرية مصلحتني هام: مصلحة ادلراسات  ،من أأجل القيام مبااهما عىل أأمكل وجه

جنازتلكف هذه املديرية والأحباث وحتليل الأسواق ومصلحة اجناز ومتابعة التحقيقات، وت  ادلراسات  اب 

                                                           
1

جوان  5صادر يف  33، حيدد تنظمي مديرايت جملس املنافسة يف مصاحل، ج ر عدد 2016فيفري  7رتك مؤرخ يف قرار وزاري مش -

2016. 
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واجناز  ،وكذا حتليل الأسواق يف جمال املنافسة ،والأحباث املتعلقة مبجال اختصاص جملس املنافسة

ومتابعة التحقيقات املتعلقة برشوط تطبيق النصوص الترشيعية والتنظميية ذات الصةل ابملنافسة
(1)

. 

الايئة التداولية  تمتثل يف:من خالل ما س بق جند أأن جملس املنافسة يضم ثالث هيئات رئيس ية 

سواء اكنوا دامئني أأم مؤقتني، والايئة املديرة املشلكة من املدراء املشلكة من الأعضاء االثين عرش
(2)

 

ورؤساء املصاحل
(3)

(4)خمتلف الأعوان والتقنيني والادارينيو ، 
وذكل حتت سلطة رئيس اجمللس اذلي  ،

 املقرر العام واملقررين. يساعده الأمني العام ،وأأخريا هيئة التحقيق املشلكة من

داريميفن القول أأن جملس املنافسة يمتتع هبيلك  ،فقا لاذه الأحاكم وهذا من شأأنه أأن  ،مس تقل ا 

عىل أأساس وجود الفثري من النقائص  ،يصب يف خانة اس تقالليته الوظيفية، ولفن احلقيقة غري ذكل

شارةمهنا غياب أأية  ىلواحضة   ا  مبوجب مراس مي أأم  يعينون كيفيات تعيني مديري ورؤساء املصاحل، هل ا 

 .قرارات أأم مقررات

ىلابال ضافة          خاصة وأأن جملس املنافسة مت توس يع همامه ،نقص الوسائل البرشية كام ونوعا ا 

ىلو أأدواره وصالحياته، والسبب يف ذكل يعود  ابال ضافة غياب املقر املالم الس تقبال مصاحله اخملتلفة  ا 

ىل ذ  اراته،طوا   ،والرواتب اخملصصة لأعضاء اجمللس ،قةل التحفزي وتدين نظام التقدم يف املسار املاين ا  ا 

منا مكناصب عليا، حلاق أأن وظائفام مل تعد تعترب كوظائف سامية يف ادلوةل وا  اجمللس بوزارة  خاصة بعد ا 

، ومن قبلاا برئاسة امجلاورية  صاحل الوزير الأولالتجارة بعد أأن اكن ملحقا مب
(5)

. 

                                                           
1
 79-15املالحظ عىل هذه املديرايت أأن املرشع قد غري من تسمية وصالحيات البعض مهنا وذكل مبوجب املرسوم التنفيذي رمق  - 

ذ اكنت تسمى مبديرية  الاجراءات ومتابعة امللفات، ومديرية ادلراسات والواثئق وأأنظمة اال عالم والتعاون، ومديرية املذكور أأعاله، ا 

 الادارة والوسائل، ومديرية حتليل الأسواق والتحقيقات واملنازعات.
2
عينون مبقرر املعدل واملمتم السالف  اذلكر فان مديري جملس املنافسة ي  241-11من املرسوم التنفيذي رمق  1\5حسب نص املادة  - 

ىل  أأجر مدير يف الادارة املركزية ابلوزارة.  من رئيس اجمللس  وتدفع أأجورمه استنادا ا 
3
من نفس املرسوم التنفيذي السابق فان رؤساء مصاحل اجمللس يعينون مبقرر من رئيس جملس املنافسة  وتدفع  2\5حسب املادة  - 

ىل ى منصب  رئيس مفتب يف الادارة   املركزية ابلوزارة.أأجورمه استنادا ا 
4
 من نفس املرسوم التنفيذي فان مس تخدمو جملس املنافسة خيضعون للأحاكم الترشيعية والتنظميية املعمول هبا. 6حسب نص املادة  - 

5
 .17، ص 1402لس نة  4 رمق نافسة،م لل ة يالنرشة الرس  - 
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 املبحر اًثاين

خعاز جمَس امليافسة   اذلق يف اؤ

رضوزت اؤخعاز جمَس  ،جس خَزم مبارشت  اؤجراءاث املخابـة يف جمال املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة

ؿالم جمَس امليافسة ابًوكائؽ ًخضمنامليافسة بأوال، ُذا االؤخعاز  اًيت ٍرى فهيا  ،اًلاهوهَةوالأساهَد  ،اؤ

ظاز اخذعاظَجس خدؾي ثدخي ُذا اجملابأهناخملعر  وما  ،ًِذٍ املٌلزساثمن بأجي وضؽ حد  ،َس يف اؤ

ًيجر ؾهنا من بأرضاز
(1)

حىت ال  ،"صىوى"بدال من مععَح  "اؤخعاز"اس خـمي املرشغ مععَح ًلد ،و 

وبذكل  بأمام جمَس امليافسة االؤذاًزة واالؤجراءاث ،ادلزائَة يف املواذ االؤجراءاثٍىون ُياك خَط بني 

اجملَس ثدسم ابلأظاةل وارلعوظَة، بدال من بأن حىون جهَيةبأمام ُذا  االؤجراءاثثعبح 
(2)

. 

ـخرب ُذا االؤخعاز بأحد ثعبَلاث املبدبأ االؤجرايئ اًلايض بمتىني لك خشط ًدؾي  ،يف اذللِلة ًو

زفؽ ذؾوى بأمام اًلضاء ٌَحعول ؿىل ركل اذلق بأو حٌلًخَمن  حلا
(3)

ًيرصف وظف اًلضاء ُيا  لأن،

 ِمة اًفعي يف اًزناؿاث همٌل اكهت ظبَـهتا.لك َُئة بأو هجة ثضعَؽ ب  اؤىل

ال بأهَ فاملرشغ هرش ُذا اذلق بأمام بضوابط ًخـني  ممازس خَ زبط جمَس امليافسة )معَب بأول(، اؤ

ال اكناحرتاهما   )معَب اثين(. فاصال واؤ

 

 

 

 

 

                                                           
1
-MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, thèse pour le  Doctorat en droit 

public, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, 2000, p223. 
2
 -Ibid. p.224. 

3
ظاذز يف  51، ًخضمن كاهون االؤجراءاث املدهَة واالؤذاًزة، ح ز ؿدذ 5888فِفري  55، مؤزد يف 89-88لاهون زمق من اً 1\3املاذت  -

 .5888بأفًري  53
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 معَب بأول

 حىٌرس اذلق يف اؤخعاز جمَس امليافسة

 

''ميىن بأن خيعر اًوسٍر :بأهَملخـَق ابمليافسة ا 83-83من الأمر زمق  1\44 جاء يف هط املاذت 

خعاز من  امللكف ابًخجازت جمَس امليافسة وميىن اجملَس بأن ًيؼر يف اًلضااي من ثَلاء هفسَ بأو ابؤ

خعاز من اًَِئاث املذهوزت يف اًفلرت  را اكهت ًِا  35من املاذت  5املؤسساث بأو ابؤ من ُذا الأمر، اؤ

 .معَحة يف ركل''

 ابًرمغ مناذلق يف اخعاز جمَس امليافسة،  كد حدذ ذائرتيط ٍىون املرشغ اهعالكا من ُذا اً 

زبط  فلد ،مٌَاملخوخات ؤذي ُذا االؤخعاز اًلاًة وحىت ًبأن اذلفاع ؿىل امليافسة يه مسأأةل هتم ازلَؽ، 

 . )فرغ اثين( ضوابط مـَيةخَ بـادل ، وضبط مسأأةل م) فرغ بأول(ممازس خَ برضوزت ثوفر رشوظ حمدذت 

 ل: رشوظ اؤخعاز جمَس امليافسةفرغ بأو 

كذعاذي ابدلزجة الأوىل زاء ثدخهل حٌلًة اًيؼام اًـام الاملا اكن جمَس امليافسة ٌس هتدف من و 

وما ًرتثب ؿىل ركل من ضٌلن ٌَضبط اًفـال ٌَسوق
(1)

دس َري اذلسن ٌَميافسةاً ، ونذا ضٌلن 
(2)

، فاؤن 

ثعبَق اًس َاسة املخـَلة حبًرة امليافسة ومن احرتام  اؤىل ،مـَية هتدف من هجةاؤخعاٍز خيضؽ الؤجراءاث 

ِذٍ الأُداف جند بأن ثلدمي ً  افلوو ة اًلاهوهَة ٌَمؤسساث املـيَة بَ، حىٌرس اسلاً اؤىل ،هجة اثهَة

مؽ ثوفر معَحة هلم )اثهَا(،مؽ خضوغ ،)بأوال( جمَس امليافسة مٌاظ بأأصخاض مـَيةاالؤخعاز بأمام 

 الاخعاز ًضوابط مـَية )اثًثا(.

 

 

                                                           
1
 - STASIAK Frédéric, Droit  pénal des affaires, LGDJ, Paris, 2005, p.297. 

2
 املخـَق ابمليافسة.83-83من الأمر زمق  34املاذت  -
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 بأصخاض االؤخعاز: بأوال

املخـَق ابمليافسة اًسابق اذلهر، جند بأن  83-83من الأمر زمق  1\44هط املاذت  اؤىلابًرجوغ 

بأصخاض مذهوزون ؿىل  املرشغ كد حدذ كامئة ابلأصخاض اذلٍن ميىهنم اؤخعاز جمَس امليافسة، ومه

ن بأن مؿة ملَلة، ابًرمغ ما ًدل بضلك كاظؽ ؿىل بأن املياسؿة بأمام جمَس امليافسة يه مٌاس سبِي اذلرص 

ال بأهَ، مسأأةل امليافسة هتم ازلَؽ ، مهنا ميىن ثعيَف ُؤالء الأصخاض حتت زالج ثعيَفاث زئُس َة اؤ

ما بأفرسُا اًيؼام اًـام اًخيافيس )بأ(، ومهنا املؤسساث )ة(، وبأخريا اًَِئاث املمثةل ملعاحل جٌلؾَة 

 )ح(.

 اًيت بأفرسُا اًيؼام اًـام اًخيافيس الأصخاض.بأ 

 مي يف ظَاثَ مـىنُو هؼام حي ،اًيؼام اًـام الاكذعاذياًيؼام اًـام اًخيافيس مكؼِر من مؼاُر 

مؤظرت بجموؿة من اًلواؿد بأن حىون و ، بأن امليافسة جيب بأن حىون مراكبة، وختضؽ ٌَضبط مفاذٍ

اًلاهوهَة الآمرت وادلرًبة
(1)

. 

والاكذعاذ من هجة اثهَة  ،هون من هجةُذا اًيؼام اًـام اًخيافيس جيمؽ بني فىريت ادلوةل واًلا

حبَر جيمتؽ امليعق اًلاهوين مؽ امليعق الاكذعاذي
(2)

حٌلًة  اؿد كاهوهَة ُدفِاكو  اؤىل، فاًسوق حباجة 

 ًـبة اًخيافسىزاُة و  ،واذلًرة اًخـاكدًة ،ؾيارصٍ املىوهة هل، بأي كواؿد كاهوهَة ثضمن املَىِة ارلاظة

يؼام ً ذ و وجثدخي ادلوةل واًلاهون ال  فبدونثدخي ادلوةل،  ٍ الأموز ًخعَب حامتُذمثي ووجوذ 

مس خوى  ًخـني بأن ثربس ادلوةل يف لك مرت ًخَـب ُذا ادلوز، وركل ؿىل ،ثيافيس ونرتمجة ًِذا امللذىض

 لك املراحي اًيت متر هبا املياسؿة يف جمال امليافسة.

اذلق يف اؤخعاز جمَس  جند بأن املرشغ ٍىرش ُذا امللذىض بأأن بأؾعى ،ففي مرحةل االؤخعاز

مسح جملَس امليافسة راثَ بأأن خيعر هفسَ بيفسَ  لكف ابًخجازت مكمثي ٌودوةل، نٌلامليافسة ٌَوسٍر امل

 ابؾخباٍز ميازش همامَ ابمس وذلساة ادلوةل.

 

                                                           
1
-CHEVALLIER Jacques, «Etat et ordre concurrentiel, in l’ordre concurrentiel, mélanges en l’honneur 

d'Antoine PIROVANO», Edition Frison- Roche, 2003, p.61. 
2
- CHEVALLIER Jacques, op.cit. p.61. 
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 اًوسٍر امللكف ابًخجازتاالؤخعاز امللدم من .1

احرتام ثعبَق  رضوزت -فسة اؤخعاز جمَس امليا َبأزياء ثيؼمي -كد زاؾىن املرشغ س بق اًلولأ 

حبًرة امليافسة من هجة، وحىٌرس اسلاًة اًلاهوهَة ٌَمؤسساث يف اًسوق من هجة اًس َاسة املخـَلة 

اثهَة
(1)

 وسازتاًممثةل يف  ،جسِر ؿىل وضـِا اًسَعة اًـامة ،ُذٍ اًس َاسة اًـامة املخـَلة حبًرة امليافسة،

واًخيؼميَة  ،سِر ؿىل ثعبَق لك اًلواؿد اًدرشًـَةابً  مَزم اًوسٍر امللكف ابًخجازت ، فاًخجازت امللكفة

املخـَلة ابمليافسة
(2)

 . 

ماكن ُذا اًوسٍر بأن حيرك املخابـة االؤذاًزة بأمام جمَس ،ؿىل ُذا الأساش من  ،امليافسة بأظبح ابؤ

 ننفاؿي يف ضٌلادلوةل  وُذا هدِجة ملخعَباث اًيؼام اًخيافيس اذلي جيـي من خالل ثلدمي االؤخعاز،

ن اًياحِة اًـمََة، جند بأن ُذا االؤخعاز اًوسازي ًَـب ذوزا هبريامف، كواؿد اٌَـبة اًخيافس َة
(3)

، ؿىل 

بأساش بأن وسازت اًخجازت ًِا معاحل خازجِة
(4)

موسؿة ؿىل لك اًوالايث وحمتخؽ بلدزت هبريت ؿىل مجؽ  ،

 .املـَوماث واًبَاانث املخـَلة بوجوذ ممازساث ملِدت ٌَميافسة

انبـة من ُذٍ املعاحل حىون  ،الأوىل ًالؤخعاز اذلي ًخلدم بَ اًوسٍر امللكف ابًخجازت زتاًباذف 

ٍهيا، مث ختخمت ركل  ،ومجؽ املـَوماث ،اًيت ثخوىل اًخحلِق فِيي ارلازجِة بياء ؿىل اًضاكوى امللدمة اؤ

 اؤىلاحملمتةل، مث حتََِا بحارض وثلاٍزر ثـزس ابًواثئق وؾيارص االؤزباث املخـَلة ابملٌلزسة امللِدت ٌَميافسة 

املس خوى املرنزي ابًوسازت ؿىل ،ومقؽ اًلش الاكذعاذًةحلِلاث املفدض َة املرنًزة ٌَخ 
(5)

حتَهل  ،اًيت

، ًىن ًُس ُياك من بأجي اًخحضري ًالؤخعاز اًوسازي ،مدًٍرة امليافسة دلى هفس اًوسازت اؤىلبدوزُا 

                                                           
1
-BEAUCHESNE Bénédicte, la protection juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence, 

Nouvelles Editions fiduciaires, Paris, 1993, p.18. 
2
ذٌسمرب  55ظاذز يف  85ر ؿدذ ، حيدذ ظالحِاث وسٍر اًخجازت، ج5885ذٌسمرب  51، مؤزد يف 453-5885مرسوم ثيفِذي زمق  -

5885. 
3
ىل االؤخعازاث اًيت زفـت اؤىل جمَس امليافسة، جند بأن بأكَهبا ثلدم هبا اًوسٍر امللكف ابًخجازت فـىل سبِي املثال جند: -  ابًيؼر اؤ

 ًت.، ًخـَق بٌلزساث اًرشنة اًوظيَة ٌَخبف واًىرب 98 \م م\م بأ  \84حتت زمق  1998بأوث  85االؤخعاز املسجي بخازخي  -

ًخـَق ابملٌلزساث اًيت حىون كد ازحىبهتا املؤسسة اًوظيَة  98  \م م \م بأ \81حتت زمق  1998فِفري  15االؤخعاز املسجي بخازخي  -

 ٌَعياؿاث االؤًىرتوهَة )وحدت س َدي بَـباش(.
4
 89ظاذز يف  68جر ؿدذ  ، ًخضمن املعاحل ارلازجِة يف وسازت اًخجازت،5883هومفرب  85مؤزد يف  489-83مرسوم ثيفِذي زمق  -

 .5883هومفرب 
5
ظاذز يف  85، ًخضمن ثيؼمي االؤذازت املرنًزة يف وسازت اًخجازت، جر، ؿدذ 5885ذٌسمرب  51مؤزد يف  454-85مرسوم ثيفِذي زمق  -

 ، مـدل وممتم.5885ذٌسمرب  55
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اًوسٍر املـين ابًلعاغ اذلي ًمت اًخحلِق  اؤىل ماهؽ من ثفًوغ اًوسٍر امللكف ابًخجازت ًسَعة االؤخعاز

برشظ بأن ٍىون اًخفًوغ سابق ؿىل ثوجَِ زساةل الاخعاز ،فَِ حول املٌلزسة امللِدت ٌَميافسة
(1)

. 

من صأأهنا بأن جتـي  من ُذا االؤخعاز اذلي ًخلدم بَ اًوسٍر امللكف  ،ُذٍ االؤجراءاث لكِا

حبَر بأهَ ال ٍىون مبيَا ؿىل  جمرذ صىوك، نٌل  ،واهبمدؾٌل من لك ادلجمَس امليافسة  اؤىلابًخجازت 

ثفـي بلِة الأصخاض اًيت ختعر جمَس امليافسة
(2)

 .َساجمل الؤكٌاغ، ًوـي يف ركل ما ٍىفي 

املعاحل ارلازجِة  اثزت اُامتمحماوةل اؤ  اؤىلالأحسن ًِذٍ الأصخاض بأن ثَجأأ من ًِذا اًسبب ٍىون  

من بأجي  ثدخَِا اًـاجيٌس خدؾى  ،مليافسة يف سوق مـَيةبأأهَ ُياك مساش خعري اب ،وسازت اًخجازتً

جس خفِد ُذٍ املؤسساث من ؿدت هوايح وبذكل  ،وضؽ حد هل، من خالل ثلدمي اؤخعاز وسازي حامس

 من وزاء ركل:

ا ًخعَبَ ركل من جس خفِد من ختََعِا من ؾياء اؤخعاز جمَس امليافسة بيفسِا وم ،من هجة

زباث م رضوزت ثدؾمي ظَهب زباث وجوذ معَحة، ،لٌـةا بأأذةل اؤ ق ابالؤضافة اؤىل اؤ و بأمر مُر من هجة ، ُو

ة املؤسسة اخملعرت جمِوةلجند بأن االؤخعاز اًوسا بأخرى،  زي من صأأهَ بأن حيافغ ؿىل بلاء ًُو

خعاز جمَس امليافسةؿاذت املؤسساث ف والس امي  ،املرتثبة ؿىل ركلادلاهبِة لأهنا ختىش الآاثز  ،ثخحاىش اؤ

لِة املؤسساث يف اًسوقًـالكهتا بب ابًًس بة 
(3)

، فاذلمكة وثفلد اًثلة الاكذعاذًة ،ثخأأثر معاذلِا فلد  ،

ة اًخجاًزة ثلذيض ًة واًًِو بلاء ؿىل اًّري  .جمِوةل االؤ

و م ،هبذٍ اًعًرلة حىون ُذٍ املؤسساث كد بأخعرث جمَس امليافسة بعًرلة كري مبارشت ا ـُو

ٌسمى ابالؤخعاز امللٌؽ
(4)

ًوىهنا بلِت مذخفِة  ،ِلي وزاء حتًرم الاجراءاث، لأهنا اكهت اًسبب اذلل 

 اًوسازي. االؤخعازوزاء 

ابالضافة اىل متىني اًوسٍر امللكف ابًخجازت من ظالحِة اخعاز جمَس امليافسة، اكن ًخـني ؿىل 

املرشغ بأن ميىن بلِة اًوسزاء من ُذٍ اًعالحِة، خاظة وبأن املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة كد متس 

                                                           
1
-VOGEL Louis, Traité de droit économique, Tome 1, droit de la concurrence, Edition Bruylant, Bruxelles, 

2015, p.1566. 
2
- BARTHE Denis, op.cit, p.44. 

3
الحغ جمَس امليافسة بأأن املؤسساث ؿاذت ما ثرتذذ يف جضىِي املَفاث املرثبعة ابالؤخعاز واملدمعة هل، لأهنا ثـمل بأأني ُذٍ املَفاث  -

 .51، ض5814ًس ية  4جؽ اًًرشت اًرمسَة ٌَميافسة، زمق يف املس خلبي، زا املسائالثس خخضؽ ٌَخحلِق، ذلكل فِيي ختىش من 
4
-BARTHE Denis, op.cit, p.44. 
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آخٍرن، ًِذا اًسبب اكن بأجدز ؿىل  خمخَف اًلعاؿاث الاكذعاذًة واًيت حىون خاضـة ًسَعو وسزاء ب

املرشغ بأن ميىن اذلىومة من سَعة اخعاز جمَس امليافسة، وهبذٍ اًعًرلة ثعبح اًـبازت صامةل ًلك 

من  بيوغ من اًخواسن املـلد بني حًرة امليافسةٍمتزي اًوسزاء، حٌلًة ٌَيؼام اًـام اًخيافيس، ُذا الأخري 

ظاز اًيؼام اًـام واملعَحة اًـامة ،هجة من هجة  ،والأخذ بـني الاؾخباز اؾخبازاث بأخرى ثدخي يف اؤ

 فٌجدٍ:بأخرى 

املٌلزساث امللِدت  ومقؽ لاهون امليافسة، من خالل ماكحفةًحيمي حًرة امليافسة وِدف بأسايس  -1

ٌَميافسة
(1)

، وخَق بأهجزت خاظة ثخوىل ركلومراكبة اًخجمـاث الاكذعاذًة،
 (2)

ثؼِر ادلوةل و بذكل ، 

 وضامن ٌَيؼام اًخيافيس اذلي ثؤسسَ.

َة اًخيافس -5 ًآ ؾن ظًرق فرط اؾخبازاث بأخرى ؿىل  ،ًؤظر امليافسة، وركل من خالل ثعحَح ب

ؾفاء بـغ االثفاكاثو  ،مثي حٌلًة املس هتَىني ،املؤسساث من اذلؼر امللِدت ٌَميافسة اؤ
(3)

ؾعاء، و   اؤ

يف ظوزت حتفزي اًدضلَي َة يف اًيؼام اًخيافيسجامتؾ الاالؾخبازاث ًبأمهَة 
(4)

. 

ر ميىن ٌودوةل بأن ثَلي لكَة ًـبة امليافسة، يؽ امليافسةمي  -3  الاحذاكزاث اًـمومِة سواء ؾن ظًرق  ،اؤ

ونذا جضجَؽ اًخجمَـاث  ،س حلوق الاس خلالل والامذَاسٌحىر ؾن ظًرق املرافق اًـامة، بأو وخَق 

الاكذعاذًة واًرتخِط ًِا
(5)

. 

 االؤخعاز اذلايت جملَس امليافسة.5

كؼد  املرشؼغٍىؼون  83-83من الأمر زمق  44 بوجب املاذتمن سَعة اؤخعاز هفسَ بيفسَ  بمتىِيَ

راز ما حمتخؽ بَ اًيَابة اًـامة يف املواذ ادلزائَؼةؿىل ق ،اًـام الاذؿاءيافسة سَعة بأؾعى جملَس امل 
(6)

فىؼٌل ،

                                                           
1
 .83-83من الأمر  86.87.18.11.15املواذ  -
2
َاث ثامتىش مؽ اكذعاذ اًسوق و حتلق اًفـاًَة ذون بأن ًثاز يف  - ًآ ادلوةل مل ثضبط امليافسة ؾن ظًرق االؤذازت اًخلََدًة، و ًىن وفق ب

 دبأ اذلَاذ.مواهجهتا مب
3
 .83-83من الأمر زمق  5\9املاذت  -

4
-CHEVALLIER Jacques, « Etat et ordre concurrentiel, in L’ordre concurrentiel mélanges en l’honneur 

d’Antoine PIROVANO »,op.cit. p.64. 
5
 .83-83من الأمر  19املاذت  -
6
 من ق اؤ ح. 59املاذت -
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ًلواهني ومالحلة خماًفهيا، حفؼا ذللوق اجملمتؽبأن اًيَابة اًـامة جسِر ؿىل حسن ثعبَق ا
(1)

، فؼاؤن جمَؼس 

، واًخحؼرك مؼن ثَلؼاء هفسؼَ واًسؼِر ؿؼىل حسؼن ثعبَؼق اًلؼواهني االهتؼامٍمتخؽ بسؼَعة  ،امليافسة نذكل

بأن زكابؼة اًسؼوق يه ثأأسُسؼا ؿؼىل  ،الاكذعؼاذيخـَلة ابمليافسة، ومالحلة خماًفهيا حفؼا ٌَيؼام اًـام امل 

، فال ًـلي وكفِا ؿىل وجوذ اخعاز من الأصخاض املخرضزتامئةمعََة مس مترت وذ
(2)

. 

فِؼو اًـؼني اذلازسؼة  ين،وضاظ جمَؼس امليافسؼة ابًبـؼد اًؼزم بأهَ ٍربط ،اذلايت االؤخعازمن ممزياث 

ر، اًخيافيس ؿىل ؿدم املساش ابًيؼام اًـام ؼُس  اؤ خيعر حول ممازسؼاث ميىؼن بأن ثؼؤثر ؿؼىل امليافسؼة ًو

ماكهَةذا ما ًربز ُو بضاكوى ضد بأصخاض،  االؤخعؼازمذابـة اجملَس لأصؼخاض مل ًؼمت رهؼرمه يف وزَلؼة  اؤ

وال بخىَِفِؼا  ،ال ًخلِؼد بعَبؼاث املؤسسؼة اخملعؼرت فؼاجملَس ،امللِدت ٌَميافسؼة سامهوا يف املٌلزسةًوىهنم 

يا ثربس جََا فىرت  اذلايت االؤخعازٌَوكائؽ ُو
(3)

. 

مذيؼاغ املؤسسؼاث من صأأهلأن  ،هل بأمهَة هبريتُذا اًيوغ من االؤخعاز  مؼن  تاملخرضؼزَ بأن ًـوط اؤ

ؿالم اؤىلسـت ًىهنا  ،ًسبب بأو لآخر جملَس امليافسة ن ثلدمي اؤخعازممازسة ملِدت ٌَميافسة ؾ جمَس  اؤ

املخـَؼق  83-83يف الأمؼر زمق امليعؼوض ؿََؼَخعؼاز االؤ ظًرؼق  بلؼري ،بعًرلة كري مبؼارشتبذكل امليافسة 

ر بأنٌَيؼام ادلاخًل جملَس امليافسة احملدذ 1واًلراز زمق  ،ابمليافسة بأن حيؼرك  اًسؼَوكمن صؼأأن ُؼذا  ، اؤ

دلًَ اًيت حىون بياء ؿىل اكرتاخ من امللرز اًـام ،َس امليافسة سَعة االؤخعاز اذلايتجم دلى
(4)

. 

بضؼلك يي وثخـؼاون  اىل جمَؼس امليافسؼة  ثلدمي املـَوماث اًيت حبوسهتا ثكل املؤسساث  وىلخث 

هتا جمِوةلمـَ رشًعة بأن حياف بلاء ٍُو ني يف هفؼس اًوكؼت فوبذكل ًخحلق ًِؼا ُؼد ،غ ُذا اجملَس ؿىل اؤ

ومبارشثَ ًالؤجراءاث اًلاهوهَؼة  ،بـد ثدخي جمَس امليافسة ،اًخيافيسمفن هجة ًخحلق حٌلًة اًيؼام اًـام 

 الاكذعؼاذًة ومن هجؼة اثهَؼة حتؼافغ ُؼذٍ املؤسسؼاث ؿؼىل ؿالكاهتؼا ،من بأجي وضؽ حد ًِذٍ املٌلزساث

ابملؤسساث امليافسة ًِا
(5)

.
 

                                                           
1
 .18، ض 5889اهون االؤجراءاث ادلزائَة ادلزائري، اًعبـة اًرابـة، ذاز ُومة ادلزائر، حًزط َلد، مذهراث يف ك -

2
- ROHLFING Stephanie, op.cit.p.193. 

3
- DELICOSTOPOULOS S. Constantin, L’encadrement processuel des autorités de marché en droits de 

marché en droits français et communautaire, contentieux de la concurrence et de la bourse, Edition LGDJ, 

Paris,1998, p.232. 
4
- VOGEL Louis, Traité de droit économique, Tome 1, droit de la concurrence, op.cit. p.1567. 

5
- LUC  Irène, « A propos de la pratique des engagements », RDLC, n°1,2005, p.05. 
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َؼة  ،كاًؼة اًَؼوم اؤىلوضؼأأثَ  ذبأن جمَس امليافسة مٌؼ اؤىل االؤصازتجتدز  ًآ اذلايت  االؤخعؼازمل ٌسؼ خلي ب

ـوذ اًسبب يف ركل نؼٌل جؼاء يف اًخلٍرؼر اًسؼ يوي جملَؼس امليافسؼة ًسؼ ية  اًيت وضـت حتت ثرصفَ، ًو

 ٌَخيؼمي واخاظة مؽ قَاة املس خخدمني روي " ًـخرب جمَس امليافسة بأهَ يف اًوضؽ اذلايلهَ :بأ  اؤىل 5814

ىلاًىفؼؼاءت اًـاًَؼؼة )مؼؼدٍٍرن مرنؼؼًزني وزحلسؼؼاء معؼؼاحل(،اذلٍن هن ثوكِؼؼف ثـَُؼؼهنم، ابًيؼؼؼر  الأسؼؼ باة  اؤ

(، فاهؼَ مؼن اًـبؼر 541-11) اًخلايض ؾؼن ظًرلؼة اًخـَؼني يف املرسؼوم اًخيفِؼذي زمق  بأؿالٍاملذهوزت 

املخـَلة ابملٌلزساث امللِدت ٌَميافسة يف حني  اًيفس ٌَلضااي من ثَلاء االؤخعازابًًس بة ٌَمجَس، ثعبَق 

من كبي الآخٍرن ُو يف حزاًد مس متر" عازاثخاالؤ بأن جحم 
(1)

. 

 االؤخعاز امللدم من املؤسساث . ة

ماكهَة اؤخعؼاز جمَؼس امليافسؼة، ومتىؼني ُؼذا  مل ٍىذف املرشغ بمتىني اًوسٍر امللكف ابًخجازت من اؤ

، ًوىٌؼَ وسؼؽ ذائؼرت االؤخعؼاز ًدضؼمي ابؾخبازمه ميثَون املعَحة اًـامؼة ،الأخري من اؤخعاز هفسَ بيفسَ

حٌلًؼة  اؤىلؿىل اًرمغ مؼن بأن جمَؼس امليافسؼة ٍؼر   ،حىت الأصخاض اذلٍن ًثريون معَحهتم اًضخعَة

يه امليافسؼة  حٌلًؼة بأن اًؼيت ثـخؼربُذا امللذىضؼ جؼاء هدِجؼة الآزاء املداًؼدت ، الاكذعاذًةاملعَحة اًـامة 

خـني هدِجة ذلكل بأن ثـعىم امسأأةل هت ٌَجمَؽ فرظة ٌودفاغ ؾهنا ًوو بعًرلة كؼري مبؼارشت، بؼدل  زلَؽ، ًو

ًخىفَون بذكل هَابة ؾهنم بعًرلة ملٌـة وسائط اؤىلاٌَجوء 
(2)

 ، ُذا من هجة.

 اؤىلوظف الأصؼخاض اذلٍؼن ًثؼريون معؼَحهتم اًضخعؼَة  خيضؽًخـني بأن  ،ًىن من هجة بأخرى

زمق /بأ مؼن الأمؼر 3هط املؼاذت  املرشغ يفظرف  واحملدذ منون امليافسة فلط، ؤسسة بفِوم كاهوظف امل

 "ًلعد يف مفِوم ُذا الأمر ما ًأأيت:جاء فهيا: املخـَق ابمليافسة، واًيت 83-83

                                                           
1
-www.conseil، املًضوز ابملوكؽ الاًىرتوين جملَس امليافسة 47، ض5814اًخلٍرر اًس يوي جملَس امليافسة ًس ية  -

concurrence.dzرا ثياسل اًضخط ظاحب االؤخعاز  ، وثأأهَدا ذلكل جند بأن جمَس امليافسة ًلرز ؿدم كبول االؤخعاز يف حاةل ما اؤ

خعاز بياء ؿىل سَعة االؤخعاز اذلايت اًيت ٍمتخؽ هبا، بأهؼر : خعاٍز بدال من الاس متراز يف اًخعدي ًالؤ  ؾن اؤ

اًعبَة، مًضوز ابًًرشت  املس خَزماث ظياؿة رشنة من امللدم ابالؤخعاز املخـَق 2014 جوان  18 يف مؤزد 09/2014 زمق اًلراز -

 .5816ًس ية  8اًرمسَة ٌَميافسة ؿدذ 

واًوكوذ، مًضوز ابًًرشت  ٌَلاس املِيَني مجـَة زئُس من امللدم ابالؤخعاز املخـَق 2014 جوان  18 يف مؤزد 11/2014 زمق كراز -

 .5816ًس ية  8اًرمسَة ٌَميافسة ؿدذ 
2
ة ًيَي ذزجة ذنخوزاٍ نخو َلد اًرشًف، املٌلزساث امليافِة ٌَميافسة يف اًلاهون ادلزائري )ذزاسة ملازهة ابًلاهون اًفرويس(، بأظروح -

 .579، ض 5885-5884ذوةل ي اًلاهون، فرغ اًلاهون اًـام، جامـة موًوذ مـمري، ثزيي وسو، 

http://www.conseil-concurrence.dz/
http://www.conseil-concurrence.dz/
http://www.conseil-concurrence.dz/
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هخؼاح بأو  - املؤسسة: لك خشط ظبَـي بأو مـيوي بأي اكهت ظبَـخَ ميؼازش بعؼفة ذامئؼة وضؼاظاث االؤ

 ."الاس خرياذاًخوسًؽ بأو ارلدماث بأو 

لك من  ٌَمؤسسة ساكِا  اث بأخرىًرفميىن بأن جند ثـ ،اًخـًرف اًدرشًـيُذا  اؤىلابالؤضافة 

ا جيـي عبَـة اًًضاظ، مب  املـَاز املاذي املخـَق َ ؿىلازحىز يف ثـًرف ، خاظة وبأن املرشغاًفلَ واًلضاء

اكذعاذاي ُذٍ املؤسسة هَاانمن 
(1)

بدى متخـِا بذاثَة ق الس امي ما ًخـَ ،ًدٌاول مـاًري بأخرى ذون بأن،

ظاز ما ًـرف اب ،واس خلالًَة ملـَاز اًـضوييف اؤ
(2)

. 

"لك  :اؤىل ًيرصؼفامليافسؼة يف جمؼال بأن مفِؼوم املؤسسؼة  ؿىلٍ ٍاكذ جيمؽ جند ،اًفلَ اؤىلابًرجوغ 

متخؼؽ بذاثَؼة واسؼ خلالًَة يف  هخاح، ثوسًؼؽ، خؼدماث اسؼ خرياذ(، ٍو هؼامؼَ هَان ميازش وضاظا اكذعاذاي )اؤ

اكن بأ سؼواء وظًرلؼة متؼوًهل،  اثَ يف اًسوق،َختار كرازاثَ، واًخـبري ؾن ثرصفاثَ وحتدًد سَوه ااًلاهوين و 

"بأو مـيواي اُذا اًىِان خشط ظبَـَ
(3)

. 

سدضؼِد بخـؼًرفني ظؼؼاذٍزن بياسؼ بة كؼراٍزن حملمكؼؼة فؼميىن بأن و  ،اث اًلضؼؼائَةًرفؼبأمؼا ابًًسؼ بة ٌَخـ

ََة  15اًـدل الأوزوبَة بخازخي   :ؿىل اًخوايل 1993بأفًري  59و 1983جًو

ن املؤسسة يف جمال كاهون امليافسة جيب بأن ثفِم نخىوٍن ًوحدت اكذعؼاذًة لراز الأول جاء فَِ: اً - "اؤ

من وهجة هؼر ثخـَق بوضوغ املٌلزسة، حىت وًو اكهؼت ُؼذٍ اًوحؼدت الاكذعؼاذًة ثخىؼون مؼن اًياحِؼة 

 اًلاهوهَة من ؿدت بأصخاض ظبَـَني بأو مـيوًني".

"املؤسسة يه لك وحدت اكذعاذًة متازش وضاظ اكذعاذي مس خلي السؼ امي  اجاء فَِ: اًلراز اًثاين بأما -

من حِر ظًرلة اٍمتوًي"
(4)

. 

                                                           
1
-MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit de la concurrence , Edition Armand colin,2

e
 édition, Paris ,2003,p.47. 

2
-GRYNFOGEL Catherine, Droit communautaire de la concurrence, 3e édition, LGDJ, Paris, 2008, p.17. 

3
- V : - ARCELIN Linda, L’entreprise en droit de la concurrence français et communautaire, Édition Litec, 

Paris, 2002, p.378. 

 - LELOUP Jean-Marie, « Caractères généraux Droit de la concurrence », RDJC, Numéro spécial : Arbitrage, 

droit de la concurrence, n°4, Avril 2000, p.83. 

- GRYNFOGEL Catherine, op.cit.p.17. 

- IDOT Laurence, « La notion d’entreprise en droit de la concurrence, révélateur de l’ordre concurrentiel, in 

l’ordre concurrentiel, mélanges en l’honneur d’Antoine PIROVANO », Editions Frison-Roche, Paris 2003, pp. 

523-545. 
4
-LELOUP Jean-Marie, op.cit. p.82. 
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ا، ميىن بأن خنَط  اثًرفاهعالكا من ُذٍ اًخـ بأن املؤسسة يف جمال امليافسؼة  اؤىلبخخَف معاذُز

 .الس خلالًَةاٍمتخؽ اباكذعاذي و ممازسة وضاظ  :مذني بأساس َدني ٌُلاثلوم ؿىل ذؿ

 اكذعاذيممازسة وضاظ  .1

 ِا موضؼوؾ  ًخـؼني بأن ٍىؼون ،كؼاهون امليافسؼةاذلي هؼط ؿََؼَ فِؼوم مل حىت حىون ُياك مؤسسة اب

وضاظ اكذعاذي
(1)

ًَؼَ، ذلكل  بأو اًِؼدف اذلي ثعؼبو ، اذلي ثخخؼذٍ، بلغ اًيؼر ؾن اًضلك اًلاهوين اؤ

ظومبين ؿىل ظبَـة اًًضا ،كاهون هفـيُو ال بأن كاهون امليافسة ــًل
(2)

. 

لك مؼا ًخـَؼق بؼخالل اًـؼرط واًعَؼب يف اًسؼوق  اىلاًًضاظ الاكذعاذي ُيؼا ًيرصف وظف 

هخاح بأو ارلدماث، واًـربت يف ممازسة ُذا اًًضاظ حىؼون وكؼت ثلؼدمي  ،بأو اًخوسًؽ ،سواء ثـَق برحةل االؤ

وبأحسن مثال ؿىل ركل حاةل اًضؼعب وظف املؤسسة ًخخَف، فاؤرا ختَف ُذا اًرشظ فاؤن  ،االؤخعاز

اًسجي اًخجازي هدِجة اًخوكف  ؾن اًًضاظمن 
(3)

بـؼىن بأن وظؼف املؤسسؼة ًخـؼني بأن ًخؼوفر ذلؼؼة ، 

 .ثلدمي االؤخعاز

 الأهَ ال ميؼازش وضؼاظ ،ـين وظف مؤسسةاملىِان َ ال ٍىون ٌ  اذلاالثميىن بأن جند بـغ  ،ؿَََ 

اض اًـامؼؼة والأصؼؼخازش ظؼؼالحِاث اًسؼؼَعة اًـامؼؼة، اكدلوةل متؼؼ الأصؼؼخاض اًؼؼيتمثؼؼي ثؼؼكل  ،اكذعؼؼاذاي

ًضؼاف  ،واًـداةل، وظؼم اًيلؼوذ،...اؤخل اكلأمن اًس َاذًةاملرافق اًـامة ابالؤضافة  اىل  ،الاكَميَة واملرفلِة

ٍهيا  ًخوىل ممازسة وضاظ اجامتؾي مبين ؿىل فىرت اًخضامن هَانلك اؤ
(4)

. 

 الاس خلالًَةمن حِر .5

وكؼد حىؼون راث ظؼابؽ  ،ـيويخشعا م بأو خشعا ظبَـَا بفِوم كاهون امليافسة د حىون املؤسسة ك

يؼا حمكؼن بأمهَؼة ابًلؼة، بـؼىن جيؼب بأن ٍىؼون خشعؼا كاهوهَؼا،،زحبي وكد حىؼون كؼري ركل لأن كؼاهون  ُو

كؼاهون مٌافسؼة موضؼوؾي وكؼاهون مٌافسؼة اجؼرايئ، فؼالأول ًخـَؼق : امليافسة ميىؼن ثلسؼ ميَ اىل كسؼمني

يا ٍىفؼي فلؼط وبأزاكهنا ورشوظ  ،ابملٌلزساث امللِدت ٌَميافسة من حِر ثـًرفِا ن املؤسسؼة أأ اًلؼول بؼِا ُو

                                                           
1
-ZEVOUNOU Lionel, Le concept de concurrence en droit, Thèse pour le  Doctorat en droit public, 

Université Paris ouest Nanterre la défense, 8 décembre 2010, p.253. 
2
-MALAURIE-VIGNAL Marie, op.cit. p.48. 

3
-BARTHE Denis, op.cit. p.52. 

4
- GRYNFOGEL Catherine, op.cit.p.20. 
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بأما اًثاين فِخـَق ابالجؼراءاث اًلاهوهَؼة املخبـؼة مؼن بأجؼي وضؼؽ  ،ًوُس خشط كاهوين يه اكئن اكذعاذي

يا ال حىفي فىرت اًاكئن الاكذعاذي بي البد من وجوذ خشعَة  كواؿد كاهون امليافسة موضؽ اًخعبَق، ُو

 .كاهوهَة

را ثـَق الأمر ،بـبازت بأخرى جنؼد بأن اًضخعؼَة اًلاهوهَؼة يه وسؼ َةل  ،املوضوؾي امليافسة لاهونب اؤ

يف  ٌَمسؼامهة يف اذلَؼات اًلاهوهَؼة، رضوزاي اًوىهنا ًُسؼت رشظؼ ،فلط ًخفًرد وضٌلن اس خلالًَة اًًضاظ

را ثـَق الأمرحني بأهَ  رشظ  حمؼي اؾخبؼاز، لأهنؼا اًضخعؼَة اًلاهوهَؼة ثعؼبح ،الاجرايئ امليافسة لاهونب اؤ

خلايضاً  ق يفمن رشوظ اذل
(1)

. 

يف  سؼَووِابيوغ من اذلًرة فامي ًخـَق بخحدًؼد  املؤسسة ًخـني بأن حمتخؽ حىت ثخحلق الاس خلالًَة،

ماكهَة وضؽ  ،اًسوق بـَؼدا ؾؼن بأي مراكبؼة سؼَمَة بأو  ،وماًَؼة ،وثلٌَؼة ،جتاًزؼة اسؼرتاثَجَةمن خالل اؤ

متخؼؽ حبًرؼة اًًضؼاظ ًوىٌؼَ يف ٍ مثال بأحد فروغ اًرشؼنة الأم  ، فاؤرا اكنرمِة من ظرف مؤسسة بأخرىُ

هَ ال ميىن  ،وضـَة ثبـَة من اًياحِة املاًَة  .خؽ بذاثَةٍمت  بأأهَ مس خلي وبأهَادلزم فاؤ

رابأما  ََة واًخلٌَة َاسرتاثَجَخمتخؽ حبًرة وضؽ اكن ُذا اًفرغ ٍ  اؤ بـَدا ؾن ثدخي  ،اًخجاًزة واٍمتًو

ظـوبة، فاًفعي  بأًةبدون  ؿَََ ة حسب كاهون امليافسة ًيعبقفان وظف املؤسس ،اًرشنة الأم

ة خمخَفةؼؼؼاًضلكي بِ يف جمال  ُس مـَازا حمدذا ًعفة املؤسسةــ ً  ،ن رشنخني هدِجة اٍمتخؽ بضخعَة مـيًو

حمكن يف مدى وحدت اًخرصف واًسَوك من ؿدمَ ذاخي اًسوق ، لأن الأمهَةامليافسة
(2)

. 

ر ،اًلاهوينابًًس بة ٌَممثي  وهفس اًيشء را اكنحلل ًعؼرخ بضؼأأهَ جسؼا اؤ متخؼؽ فلؼط بخفؼًوغ ٍ  فؼامي اؤ

يف اًسجي اًخجازي خشيص جمرذ كِد مٌَسَعة بأ 
(3)

فلط، ففي ُذٍ اًعؼوزت الأخؼريت ويف جمرذ بأجري  ، بأو

(Yvescollinكضَة بأمام جمَس كضاء ابٌزس )كضَة 
(4)

، زفغ ُذا اجملَس ظـيا كؼدم ضؼد كؼراز جملَؼس 

                                                           
1
-ARCELIN Linda, L’entreprise en droit de la concurrence français et communautaire,op.cit, p.379. 

2
-Ibid, p.21. 

3
ذازاي املرشغ ادلزائري مث- ال ًَزم ماكثب اٍمتثَي ابًًس بة ٌَرشاكث الأجٌبَة برضوزت اًلِد يف اًسجي اًخجازي، ابًرمغ من بأهنا اتبـة اؤ

، ظاذز يف 55ًخـَق برشوظ ممازسة الأوضعة اًخجاًزة، ح ز ؿدذ  88-84من اًلاهون زمق  6وماًَا ٌَرشنة الأم يف ادلوةل الأظي، املاذت 

 .5884بأوث  18
4
بؼرام ثرصؼفاث كاهوهَؼة مؼؽ  ،بأن دلًَ مؤسسة بفِوم كاهون امليافسة Yves collin اذؾى اًس َد  - هدِجة ثدخهل يف اًسوق ؾؼن ظًرؼق اؤ

ذ بأجري يف رشنة، ًوُس هل بأًة معؼَحة ابمسؼَ وذلسؼابَ، وال بأًؼة ؿالكؼة مبؼارشت  اًزابئن، ًوىن ُذٍ اذلجة هن زفضِا ؿىل بأساش بأهَ جمري

مسَ مؽ سابئن اًرشنة، فِو ًخرصف  ذلساة ُؼذٍ الأخؼريت، وهدِجؼة ًرابعؼة اًخبـَؼة ُاثؼَ ال ميىؼن اؾخبؼاٍز وىِؼان هل ثؼأأزري مبؼارش ؿؼىل ابؤ

 ..CA, Paris,1 ch,sec, conc, 18juin 1996, BOCCRF, n°14, 35 septembre 1996, p.425اًسوق
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ب ُذا االؤخعاز ال ًـخؼرب مؤسسؼة يف مفِؼوم ؿىل بأساش بأن ظاح ،امليافسة اذلي زفغ بدوز االؤخعاز

 كاهون امليافسة. 

 ٌَ خجازياً  مثيم بأما ابًًس بة 
(1)

مؼن اًبؼاظن وامللاول ،
(2)

لأوىل فؼاؤن ابًًسؼ بة ًؼ فؼميىن اًلؼول بأهؼَ ،

َمخؼاظر ٌ مؼدى حتمؼهل من ؿدمؼَ، و فَِ ٍمتثي يف مدى ممازس خَ ًًضاظَ ؿىل ؾِدثَ الاس خلالًَةمـَاز 

الأم  دلى املؤسسؼة بأجؼريجمؼرذ  ابؾخباٍزخحمي ركل م ال، فاؤرا اكن ال ً بأ  اظ بيفسَاملاًَة اًياجتة ؾن اًًض

هَ ال ميىن اؾخباٍز ،وبأجرت ذوزًة خَلى اًخـَاميث مهناً و  بفِؼوم كؼاهون امليافسؼة مؤسسة فاؤ
(3)

رابأمؼا ،  اكن  اؤ

 ًخرصف ابؾخباٍز وهَال ٍمتخؽ بلدز من الاس خلالًَة فان وظف املؤسسة ًَحلَ ابًرضوزت.

، فؼاؤرا اكن امللؼاول مؼن اًبؼاظن ٌسؼ خـمي حلؼوق املَىِؼة اًفىًرؼة ٌَملاوةل من اًباظنابًًس بة  بأما

هَ ال ًيعبق ؿَََ نذكل وظف املؤسسة ًخخخَؼف ئي اًخلٌَة املمَونة ٌَملاول الأ واملـازف واًوسا ظًل فاؤ

الاس خلالًَةرشظ 
(4)

. 

 ةَجٌلؾ اًَِئاث املمثةل ملعاحل  . ح

متخؽ بسَعاث واسـة من بأجي ضٌلن اًسؼري ملا اكن جمَس امليافسة ُو ارلب ري يف جمال امليافسة، ٍو

ـيال ٌَسوق، من خالل سؼَعة اختؼار اًلؼرازاث والاكؼرتاخ  ،وحركِهتا ،اذلسن ٌَميافسة وضٌلن اًضبط اًف

بداء  هَ ،اًربأيواؤ  يف جمال امليافسة. الاسدضازتًلك خشط ًعَب  ال حماةل س َىون اًوهجة الأوىل فاؤ

ؼغ و ثؼؼدخي امل  فلؼؼد ،ذلكل ومجـَؼؼاث  ،واًيلؼؼاابث ،املِيَؼؼة واًَِئؼؼاث ،ح ٌَجٌلؿؼؼاث احملََؼؼةٌمؼؼ رشؼ

ا َُئاث متثَََة-املس هتَىني ماكهَة اسدضازت جمَؼس امليافسؼة، بؼا  -ابؾخباُز حيلؼق معؼاحل مؼن صؼأأهَ بأن اؤ

ةالأصخاض  ؼو  ،حتهتؼا امليضؼًو مىيؼن ُؼذٍ ومل ٍىذؼف املرشؼغ بؼذكل فلؼط، بؼي بعًرلؼة كؼري مبؼارشت، ًو

                                                           
1
 زاجؽ: بآخر،جتازثَ بأو يف حمي  ًـخرب ممثال جتازاي من اكن ملكفا من كبي اًخاجر ابًلِام بـمي من بأؾٌلل جتاًزة يف حمي -

اٍمتثَي اًخجازي(، ظبـة بأوىل، ذاز ادلامـة  -اًواكةل بـموةل -مـمر ظاُر محَد زذمان، ؾلوذ اًوساظة اًخجاًزة ) اًواكةل اًخجاًزة -

 .583-585، ض ض 5814ادلدًدت ًٌَرش، الاسىٌدًزة، 
2
ني اىل ملاول اثين ٌسمى امللاول من اًباظن وحتت مسؤوًَخَ ثيفِذ جزء ؾلد امللاوةل من اًباظن ُو ؾلد ًـِد من خالهل بأحد امللاًو -

 بأو لك ؾلد امللاوةل املربم مؽ ظاحب اًـمي فرذا ؿاذاي بأو خشعا ؿاما، زاجؽ:

 . 19، ض 5889كاسي خادل بأبو ؾرايب، امللاوةل من اًباظن، ظبـة بأوىل، ذاز وائي ًٌَرش واًخوسًؽ، ؾٌلن،  -
3
-GRYNFOGEL Catherine, op.cit, p.21. 

4
- MALAURIE-VIGNAL Marie, op.cit, p.49. 
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خعاز جمَؼس امليافسؼة حؼىت ابًًسؼ بة ٌَمسؼائي اًخياسؾَؼة، بأي اًلضؼااي َََة وازلاُرًية من اؤ َِئاث اٍمتث اً 

املخـَلة ابملٌلزساث امللِدت ٌَميافسة
(1)

. 

مضؼن  ،مفؼن هجؼة :فني يف هفؼس اًوكؼتكؼد حلؼق ُؼد ميىن اًلول بأن املرشغ ٍىون هبذٍ اًعًرلة 

ؼ لأنرب كدز ممىن من الأصخاض مىٌة و بعًرلؼة كؼري مبؼارشت، ومؼن هجؼة اثهَؼة اؤخعاز جمَس امليافسة ًو

ظاز همَلك ومٌؼم با ًـز جشؽ ؿىل ا  امليافسؼة اًـمؼي ؿؼىل ورشؼ زلافؼةس ذوز اجملمتؽ املؼدين يف ًًضاظ يف اؤ

وؿَََ مفجَس امليافسة كد خيعر من كبي ازلاؿاث احملََة واًَِئاث الاكذعاذًة واملاًَة وازلـَؼاث املِيَؼة 

 ملس هتكل.و اًيلاابث ومجـَاث حٌلًة ا

خعاز ازلاؿاث احملََة جملَس امليافسة .1  اؤ

كَميَؼؼة لك مؼؼن اًبودًؼؼة واًوالًؼؼة ثـخؼؼرب جٌلؿؼؼاث حمََؼؼة اؤ
(2)

ًزؼؼة ومؼؼاكن ، ويه جضؼؼلك كاؿؼؼد اًالمرن

جس َري اًضؤون اًـمومِةمضازنة املواظيني يف 
(3)

اخذعاظاهتا احملدذت كؼاهوان اؤىلابالؤضافة و، 
(4)

بأن ، جنؼد 

جمَس امليافسة اؤخعازحبق  ًِا نذكلد اؿرتف ــاملرشغ ك
(5)

. 

را اكهت حضَة ملٌلزسة ملِدت ٌَميافسة،  ففي بأكَب اذلاالث ميىن بأن هخعوز اًوالًؼة ًخحلق ركل اؤ

ملِد ٌَميافسؼة  اثفاقبوجوذ  بؤسساث ممَونة ًِا بأو بأو اًبودًة حضَة ًِذٍ املٌلزساث ؾيدما ًخـَق الأمر

 اؤىلُؼذٍ االثفاكؼاث كؼد حؼر  ،املعؼَحة املخـاكدت ِابوظؼف  ،يه ظؼرف فهيؼا بياس بة اؤجراء ظؼفلة معومِؼة

َؼة حؼول ؾؼرط معؼو  مؼن بأجؼي اثفؼاق حؼول اًسؼـر، بأو اكدسؼام الأسؼواق بأو  ،ثباذل املـَوماث الأًو

ن جتمؽ ًخفًوغ امليافسة، بأو ؾروط ثلعَة.  حىٍو

مليافسؼة اباملخـَؼق  83-83بعدوز الأمر زمق  مل ٍىن كاهون امليافسة ًويل بأمهَة ٌَعفلاث اًـمومِة،

برام اًعفلة اًـمومِة، ًىن املرشغ ثؼدازك الأمؼر  ُؼذا ابًرمغ من خعوزت املٌلزساث اًيت ثعاحب معََة اؤ

                                                           
1
 .83-83من الأمر زمق  1\44املاذت  -
2
 من ادلس خوز. 16املاذت  -
3
 من ادلس خوز. 17املاذت  -
4
 51مؤزد يف  87-15، وكاهون زمق 5811ًوًَو  3ظاذز يف  37ًخـَق ابًبودًة جر ؿدذ  5811ًوهَو 55مؤزد يف  18-11كاهون زمق  -

 .5815فِفري  59ظاذز يف  15جر ؿدذ ، ًخـَق ابًوالًة 5815ِفري ف 
5
-MANNA Séverine, O’MAHONY Geoffroy,«  le droit de Saisine de l’Autorité de la concurrence par les 

collectivités territoriales ultramarines: du rêve a la réalité », RLC, n°36, juillet-septembre 2013, p.171. 
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5818س ية 
(1)

مؼر اًسؼابق اذلهؼر حِؼر مؼد بأحؼاكم الأمؼر اًعؼفلاث اًـمومِؼة  اؤىل 83-83 ، بخـدًهل ًلأ

ىلو  ورش االؤؿالن ؾن املياكعة ابخداء من كاًة امليح اٍهنايئ ٌَعفلة اؤ
(2)

. 

 83-83مؼن الأمؼر زمق 1\44خياسؼق بؼني حؼمل املؼاذت من صأأهَ بأن خيَق هوؿا مؼن اً  ،ُىذا ثـدًي

اًؼيت متؼد جمؼال  مؼن هفؼس الأمؼر 5\5وهؼط املؼاذت  ،اًيت حىرش حق االؤخعاز ابًًس بة ٌَجٌلؿاث احملََؼة

ـَؼق ابًلؼدزت ، فازلاؿاث احملََؼة حتخؼي اًعؼف الأول فهيؼا ًخثعبَق كاهون امليافسة اىل اًعفلاث اًـمومِة

 .بلواؿد اًلاهون اًـام هما اًىبرٍين ُامتخـَلة ابًعفلاث اًـمومِة، هؼرا ًـياٍهتا واامل  ارلروقؿىل اندضاف 

آخر  الأمهَة ًفرغبيفس ادلزجة من  ؿَهيا بأن ثويل اُامتما بأن ًفرطمن صأأهَ  ُذا اًخـدًي نذكل، ب

ؼو كؼاهون  ال ظاملؼا اكن حىؼرا ؿؼىل كواؿؼد اًلؼاهون اذلي ٍىؼون كؼد اخؼرتق جمؼا ،امليافسؼةمن اًلواهني ُو

و جمال اًعفلاث اًـمومِة ،االؤذازي وحدٍ  بأمؼام ُاثؼَ ادلِؼاث اًالمرنًزؼةًَعبح اًخحدي ادلدًد ، بأال ُو

زلافة امليافسة بني مس خخد  معاذلِا ورشُو 
(3)

 . 

ًََ ال بأن ما  جتب االؤصازت اؤ لؼط ثخـَق فبأن سَعة االؤخعاز ابًًس بة ًِذٍ ازلاؿاث احملََة ال  ، ُواؤ

كَميِؼا لك املٌلزساث امللِدت ٌَميا بوضوغ اًعفلاث اًـمومِة، بي ميىن بأن متخد ًدضمي فسة املرحىبة ؿؼىل اؤ

ؼذا ُؼو  ،ُذا امللذيض مؼن صؼأأهَ بأن ًوسؼؽ ذائؼرت االؤخعؼازمىت ما اكهت  ًِا معَحة يف ركل،  الأمؼر ُو

املرشغ اذلي اس هتدفَ 
(4)

ر بأهَ وؿىل ،  كَؼمي اًوالًؼة بأو اؤ اًـدًؼد مؼن املؤسسؼاث ًوجؼد اًبودًؼة مس خوى اؤ

خضؼ َة زذت فـؼي املؤسسؼاث  ،خعؼاز جمَؼس امليافسؼةالؤ اًعلريت واملخوسعة واًيت ًُست ًِا اًضؼجاؿة  

را ؿَميا بأناملـيَة هبذٍ املٌل ُذٍ املؤسساث اًعلريت بأو املخوسعة حىون  زساث امللِدت ٌَميافسة، خاظة اؤ

 واًخيافس َة. ،اًَةضـَفة من اًياحِة امل

ة وضـَهتا سبِييف  سؼاث امليافسؼة ًِؼا، ُؼذا اًسؼبب اًخـاون مؽ املؤس  ثَجأأ اىل اذلرض ؿىل ثلًو

مثؼي  واذلؼي يف  ،من خؼالل اًخؼوزظ يف اؤخعؼاز جمَؼس امليافسؼة ،زلهتا ختّر كري مس خـدت لأن جيـَِا

                                                           
1
بأوث 18ظاذز يف  46املخـَق ابمليافسة، جر ؿدذ  83-83، ًـدل وٍمتم الأمر زمق 5818بأوث  15، املؤزد يف 85-18كاهون زمق  -

5818. 
2
 املخـَق ابمليافسة. 83-83من الأمر زمق  5\5املاذت  -

3
- MANNA Séverine, O’MAHONY Geoffrey, op.cit, p.172. 

4
-Ibid, p.173. 
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خـاط ؾن ، وهبذا ٍىون املرشغ كد اس  هممة االؤخعازازلاؿاث احملََة ؿىل ؿاثلِا ثأأخذ ُذٍ اذلاةل ُو بأن 

 يف ثلدمي االؤخعاز. ساث بخدخي ازلاؿاث احملََة حرذذ ُذٍ املؤس 

ال بأن جاهبا من اًفلَ امللازن ًـَب ؿىل  ،ًىن متىني ازلاؿاث  املرشغوابًرمغ من لك ُذٍ املزااي، اؤ

ة ًخـؼني بأن ثـعؼىاحملََة من اؤخعاز جمَس امليافسة، ؿىل ًو ًالؤخعؼاز املبؼارش مؼن كبؼي   بأساش بأن الأًو

ؼؼا جؼؼزء مؼؼن اًسؼؼوق ،سؼؼاثاملؤس   فاالسؼؼ خـاهة ، ُؼؼذا الأخؼؼري بأن ًضؼؼبط هفسؼؼَ بيفسؼؼَوؿؼؼىل ،ابؾخباُز

كراز رصحي من اٍ يف بفضؼي مسؼـ ُؼذا املرشؼغ  ابًوساظة االؤذاًزة يف االؤخعاز ما ُو يف اذللِلة سوى اؤ

ُؼذٍ اًوسؼاظة نؼٌل بأن  واملؤسسؼاث يف اًسؼوق، ،َؼس امليافسؼةخَق هوغ من اًخواظؼي املبؼارش بؼني جم

ال  يف اذللِلة مايه ًة االؤذاز  ذاًزة ،الاكذعاذيؾوذت ًخدخي ادلوةل يف اًًضاظ اؤ وضبعَ بعًرلة اؤ
(1)

. 

الي بأن وجؼوذ ادلوةل يف اذللؼي ، فلؼد  ابًرمغ من وجاُة ُذٍ اذلجؼ،، اؤ ىؼاكٍز الاكذعؼاذي ال ميىؼن اؤ

ني يف ات بؼني املخيافسؼو اواملسؼ ،ضؼمن اًفـاًَؼةدخَِا بضؼلك ًبرشظ بأن ًؼمت ثؼ بأحضى من كبَي اًرضوزت،

ُو بأمر حمبذ، برشؼظ  الاكذعاذيفاؤؾعاء ُذٍ ازلاؿاث احملََة ظالحِاث بأوسؽ وبأنرب يف اجملال  اًسوق

 .ًـلََة االؤذاًزةا اًخخًل ؾن

ر   من اًخاكمي بني ظالحِاث ُؼذٍ ازلاؿؼاث احملََؼة الاكذعؼاذًة مؼن  اميىن بأن هخعوز مثال هوؿاؤ

 خاظة مؽ افذلاز ازلاؿاث احملََؼة،  من هجة اثهَةؿىل املس خوى احملًلهجة وظالحِاث مدٍرايث اًخجازت 

جؼراء مراكبؼة بأو حتلِؼق فؼامي  واًبرشًؼة اًالسمؼة اًوسائي اًلاهوهَة اؤىل  الأمؼرًخـَؼق ابمليافسؼة، مؼن بأجؼي اؤ

اًوسؼائي ِؼا  ًـع بأؾعاُا ظالحِاث جدًدت ًوىٌَ مل املرشغركل  بأن يف ُذا اجملال،  اًىفِي هبز ظوزهتا

 .خِاز الاس خـاهة بأأؾوان مدٍرايث اًخجازت سوىمل ًرتك بأماهما من خِاز املياس بة ملٌلزس هتا، و

سَيٌل جدال بأأن ُذٍ ازلاؿاث احملََة كاذزت ؿىل اندضاف ُذٍ املٌلزساث امللِؼدت ٌَميافسؼة حىت ًو 

هيا ال ميىن بأن وسمل بسِوةل بلؼدز  خعاز جمَس امليافسة بضأأهنا، فاؤ  هتا ؿؼىل ضؼٌلن يًؼة ُؼذا االؤخعؼازواؤ

ر   امللدم،  سَووِا ثلَري اؤىلدسازغ ف  ،املـيَة هبذٍ املٌلزساثاملؤسساث  اؤىلميىن بأن ثدّرة مـَوماث اؤ

                                                           
1
-MANNA Séverine, O’MAHONY Geoffrey, op.cit, p.173. 
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را اكن كؼراز االؤخعؼاز س َعؼدز مؼن  كبي بأن ًأأمر زئُس جمَس امليافسة بفذح حتلِق يف اًلضَة، خاظة اؤ

َة ظرف اًَِئاث اًخداًو
(1)

، ًوُست اًَِئاث اًخيفِذًة ممثةل يف اًوايل وزئُس اًبودًة
(2)

. 

َة من اؤخعاز جمَس امليافسة ُو بأمؼر حمبؼذ بأن متىني ازلاؿاث احملَ  اؤىليف الأخري ميىن بأن خنَط 

 ؿىل بأساش بأن اًىثري من اًبودايث متكل مؤسساث اكذعاذًة ويه مـيَة بلاهون امليافسة.دلى نثرٍين، 

 اًَِئاث الاكذعاذًة واملاًَة .5

صؼ باغ اؤىلسؼـَا مهنؼا  ،الاكذعؼاذياًخحول اذلي صؼِدٍ ذوز ادلوةل يف اجملؼال  اؤظاز يف اًرقبؼاث  اؤ

ثيافيسؼ يف ػي هؼام ؿؼام ،بأوضعة راث ظابؽ اكذعاذي ازلاؾَة بواسعة
(3)

وضؼاء، فاهؼَ هن  اًـدًؼد مؼن  اؤ

 .ذعاذي واملايلالاك  يف اجملاًني سَعاث اًضبط املس خلةل

مؼن خؼالل  ،ضبط الأسواق املـيَؼة هبؼا اؤىلوجسـى  ،تؿىل كعاؿاث حمدذ ُذٍ اًسَعاث جرشف

ضؼٌلن الاهخلؼال جي ساث اًياصعة يف ُذٍ اًلعاؿاث، من بأ ممازسة اًركابة اًسابلة بأو اًالحلة ؿىل املؤس 

اىل وضؼـَة ثيافسؼ َة ،اًسَس من وضـَة احذاكًزة
(4)

ةل ، خاظؼة وبأن ُؼذٍ اًلعاؿؼاث اكهؼت وملؼدت ظؼًو

يف كاًؼة  ٌَميافسؼة بأمؼراملؤسسؼاث اًياصؼعة فهيؼا  مؼن مسؼأأةل هتَئؼةمؼا جيـؼي  ،من كبؼي ادلوةل حمخىرت 

ادلكة
(5)

. 

 

                                                           
1
َة.ابًًس بة ٌَبودًة ًـخرب اجملَس اًضـيب اًبودي ُو اًَِئة اًخداًوَة يف ابًًس بة ٌَوالًة ًـخرب اجملَس اًضـيب اًواليئ ُو اًَِئة اًخدا -  ًو
2
ًخـَق ابًبودًة يف  5811ًوهَو 55املؤزد يف  18-11مقمن اًلاهون ز 1\85ميثي زئُس اًبودًة ُذٍ الأخريت بأمام اًلضاء حسب املاذت  -

ًخـَق  5815فِفري  51املؤزد يف  87-85من اًلاهون زمق  186حني بأن اًوايل ميثي اًوالًة نذكل بأمام اًلضاء حسب هط املاذت 

 ابًوالًة.
3
-MARCOU Gérard, « La notion juridique de régulation », AJDA, n°7, 20 février 2006, p.349. 

4
ِا اًزوال يف حاةل ما ارا ساذث امليافسة اذللِلِة بني املؤسساث ًَبلى جمَس  - ًآ ذلكل ًـخرب اًفلَ بأن سَعاث اًضبط اًلعاؾَة مأ

 امليافسة ُو اذلا  ٌَيؼام اًـام اًخيافيس، زاجؽ:

- AUTIN Jean-Louis, «  Le devenir des autorités administratives indépendantes », RFDA, n°5  5/11/2010, pp. 

875-886. 
5
- BRIAND-MELEDO Danièle, « Autorités sectorielles et autorité de concurrence : acteurs de la régulation », 

RIDE, n°3, 2007, p.350. 
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امللكؼف  ،ذامئة مؽ جمَس امليافسؼة وػَفِة يف ؿالكة حىوناًَِئاث الاكذعاذًة واملاًَة ذٍ ذلكل فِ

بضبط امليافسة
(1)

ظاز ُذًٍخـني ؿَََ بأن ًلوم يف اذلي  ، ثوظَؼد ؿالكؼاث اًخـؼاون  اؤىلابًسؼـي املِمة  اؤ

واًدضاوز وثباذل املـَومؼاث مؼؽ ُؼذٍ اًسؼَعاث
(2)

 83-83ًؼيلط اذلي ًـؼرتي الأمؼر زمق ًىؼن ًبلؼى ا، 

ًىثؼري مؼن ا ثؼريً بي اًىفؼِةل بخوظَؼدُا، عبَـة ُؼذٍ اًـالكؼة واًسؼ  ً  ٍدًدـدم حتاملخـَق ابمليافسة هؼرا ً

 اًلموط.

اًسؼَعاث بـؼغ بأن  5814من اًياحِة اًـمََة بأصاز جمَؼس امليافسؼة يف ثلٍرؼٍر اًسؼ يوي ًسؼ ية 

 83-83مؼن الأمؼر زمق  44بوجؼب املؼاذت  مليافسؼةؿؼىل جمَؼس ا اؤخعازاثاًلعاؾَة ٌَضبط اًيت ثـرط 

بؼدا ا ًربأ ؼا حؼول املَؼف ًومٌؼا ُؼذا الاُؼامتم اًؼالسم واخاظؼة ً اؤىلاملخـَق ابمليافسؼة، ال ثـؼري  رضؼوزت اؤ

ٍهيااملرسي   1\39حسب هؼط املؼاذت  ًوما 38 واحملدذ بؼؼ ،يف الآجال اًلاهوهَة ،من كبي جمَس امليافسة اؤ

 .خـَق ابمليافسةامل  83-83من الأمر زمق 

ًفؼراػ امليافسؼة كاًبؼا مؼا جيؼد هفسؼَ يف مواهجؼة افؼان جمَؼس  بأي حي ًِذٍ الاصؼاكًَة،يف قَاة 

را االؤجراءاثواملخـَق بـدم حتدًد معري  ،1\39اًلاهوين اذلي ًـرتي هط املاذت  مل ثبد سؼَعة اًضؼبط  اؤ

املـيَة ًربأ ا يف ُذا الأجي
(3)

 ذز ؿؼىل اختؼار موكؼف مٌاسؼبكؼري كؼا وبذكل جيد جمَس امليافسة هفسَ ،

و ما كد ًيجر ؾيَ ؾواكب وخمية ؿىل الاكذعاذ، كد ال ميىن ثدازوِا.  ُو

  ازلـَاث املِيَة واًيلاابث .3

خعَبؼاث بضؼلك ٌسؼ خجَب مل  ، جمؼال امليافسؼةمؼن املرشؼغ ًخوسؼ َؽ ذائؼرت االؤخعؼاز يفيف سؼـي  

ظؼاز مؼٌؼم اؾخباز ثيؼمي امليافسة واحملافؼة ؿَََ صأأن  م ازلَؽ من هجة، ورض وزت بأن ٍهتَلك ازلَؽ يف اؤ

َىؼون هل ثؼأأزري بأنؼرب ً  ،وكاهوين ًامتىش مؽ مـاًري اجملمتؽ املدين اذلي ًضم بأنرب كدز ممىؼن مؼن الأصؼخاض

                                                           
1
اكن حمخىرا اتزخيَا وحتضرٍي  ال ميىن بأأي حال ارلَط بني فىريت اًضبط اًلعاؾي وضبط امليافسة، فالأول ٍر  اىل حتٍرر كعاغ -

ًالهخلال اىل وضـَة ثيافس َة، يف حني بأن اًثاين  دف اىل ثعبَق منط جدًد ٌَحومكة ٍر  اىل اًبحر وثيؼمي وضٌلن ثواسن مزذوح 

ظداٍز ًلراٍز ًخـني ؿَََ بأن جيري حتََال َُلكَا ٌَسوق و  حتََال ٌَسوق، ثواسن َُلكي وثواسن سَويك، ذلكل مفجَس امليافسة كبي اؤ

 سَوهَا ٌَمؤسسة املـيَة.
2
 املخـَق ابمليافسة. 83-83من الأمر زمق  5\39املاذت  -
3
:"ؾيدما حرفؽ كضَة بأمام جمَس امليافسة ثخـَق بلعاغ وضاظ ًدخي مضن بأهَ 83-83من الأمر زمق  1\39جاء يف هط املاذت  -

( 38ضبط املـيَة الؤبداء اًربأي يف مدت بأكعاُا زالزون )فان اجملَس ٍرسي فوزا وسخة من املَف اىل سَعة اً  اخذعاض سَعة ضبط،

بداء سَعة اًضبط ًربأ ا يف ُذٍ املدت.ًوما"  ، ًىن ُذا اًيط مل ًوحض معري الاجراءاث يف حاةل ؿدم اؤ
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ٍؼن جتمـِؼم اذل ،واًيلايب بأحسن ظوزت ًخىذؼي وجتمؼؽ الأصؼخاض ازلـياًـمي  فلد اؾخرب، من هجة اثهَة

 ؾهنا بعوث واحد. معاحل مضرتنة ًدافـون

اًدسؼؼمَة اًؼؼيت ثأأخؼؼذُا غ اًيؼؼؼر ؾؼؼنوبلؼؼ ،ابًًسؼؼ بة ٌَجمـَؼؼاث املِيَؼؼة
(1)

جتمؼؼؽ بأصؼؼخاض  ِؼؼييف ، 

ني ؿىل بأساش ثـاكدي\ظبَـَني و ضؼرتهون يف جسؼخري مـؼازفِم  ،بأو كري حمدذت ،ملدت حمدذت ،بأو مـيًو ٌو

لأوضؼعة وجضؼجَـِا يف اجملؼال املِؼينمن بأجي حركِؼة ا ،ثعوؿا ًولرط كري مرحب ،ووسائَِم
(2)

دث ؾِؼو  ،

ٍهيا ادلوةل ابخ   .ة اًيت ميازسِا ارلواض وحتت مسؤوًَهتمبأظَي يف ثيؼمي صؤون املِيذعاض اؤ

َة يف ثيؼمي همية ما جضلك هوغ من امليافسؼة ملؤسسؼاث ادلوةل اًرمسَؼة ،ُذٍ الًآ
(3)

وثخؼوىل ُؼذٍ ، 

ؿالهمؼمضؼازلـَاث هممة ثيؼمي وحركِؼة وحٌلًؼة معؼاحل املي ن حتهتؼا، نؼٌل ثخؼوىل اؤ واًخلؼايض  ،موثؼوجهيِ ،ٍو

اًؼؼوظين ملؼؼيؼٌلث  ًالحتؼؼاذمسِؼؼم ومتثؼؼََِم دلى اًسؼؼَعاث اًـمومِؼؼة، مثؼؼي مؼؼا ُؼؼو الأمؼؼر ابًًسؼؼ بة اب

احملامني
(4)

 ادلزائًرنينيومجـَة املرصفِ
(5)

ني، ِرف اًخجاز واذلؼ اكحتاذاميث املِيَة خمخَف اًخيؼ اؤىل، ابالؤضافة 

ًخيؼؼاميث بأو ازلـَؼاث املِيَؼة اذلي حيمل ُؼذٍ اواملبدبأ الأسايس ، والأظباء واملِيدسني واًعحفِني....اؤخل

جباًزة الاهضٌلمُو  ٍهيا، اؤ ذا ركل،وركل بوجب هط كاهوين ًفرط  اؤ  ضؼٌلن بأنؼرب كؼدز ممىؼنهبدف  ُو

 .واحرتام اذللوق واًواجباث ،ساواتوامل  ،اًخيؼمي من

ق جند بأن اًيلاابث اًـٌلًَة ال ثـخرب مجـَاث هميَةَمن ُذا امليع
(6)

ُذٍ اًيلؼاابث بأن ؿىل بأساش ، 

ت مىوىهيازاذثًضأأ ابؤ 
(7)

ٍهي جبازاي ٍىون اخذَازاي ا، نٌل بأن الاهضٌلم اؤ ًوُس اؤ
(8)

 ًـخرب ٌلزسة اذلق اًيلايبمف، 

                                                           
1
 كد ثأأخذ ازلـَة املِيَة جسمَة  اًَِئة بأو اٌَجية بأو االؤحتاذ، بأو اًفدزاًَة .-
2
 .5815ًياٍر  15ظاذز يف  5، ًخـَق ابزلـَاث، ح ز ؿدذ 5815ًياٍر  15ؤزد يف امل 86-15من اًلاهون زمق  5املاذت  -

3
-FAVRE Brigitte, HOFER Geneviève, MIEVILLE Ariane, «  les associations professionnelles », REDSS, n°90 , 

Septembre 1991, p.86. 
4
بأنخوبر  38ظاذز يف  55ًخضمن ثيؼمي همية احملامات، جر ؿدذ  5813 بأنخوبر 59املؤزد يف  87-13من اًلاهون زمق  3\104املاذت -

5813. 
5
بأوث  57ظاذز يف  55مـدل وممتم ، جر ؿدذ  ًخـَق ابًيلد واًلرط 5883بأوث  56املؤزد يف  11-83من الأمر زمق  96املاذت  -

5883. 
6
 .1998ًوهَو  6ظاذز يف  53، جر ؿدذ ، ًخـَق بىِفِاث ممازسة اذلق اًيلايب1998ًوهَو 5مؤزد يف  14-98كاهون زمق  -
7
 من هفس اًلاهون. 6املاذت  -
8
"حيق ٌَـٌلل الأجراء من هجة واملس خخدمني من هجة بأخرى بأن ٍىوهوا ًِذا اًلرط، ثيؼاميث هلابَة من هفس اًلاهون:  3جاء يف املاذت  -

زاذاًي يف ثيؼاميث هلابَة موجوذت  . هلابَة بأو ًيخرظوا اخنراظا حرا واؤ
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ذس خوزاي احل ًـخرب
(1)

بأو كعؼاغ  ،املِيؼة اًواحؼدت اؤىلجراء واملس خخدمني اذلٍن ًًمتؼون ِحق ٌَـٌلل الأ ف ،  

ة ٌودفاغ ؾن بأن ٍىوهوا ثيؼاميث هلابَة ،ًواحداًًضاظ ا  .معاذلِم املاذًة واملـيًو

ؼةد ٍى  اًيلؼايب ُذا اًخيؼمي وممازسؼة  ،ًخلؼايضا ََُؼةبأ  ابًيدِجؼة ٍىدسؼبو ،سؼب اًضخعؼَة املـيًو

ثأأسؼس وعؼرف مؼدين ٌَمعاًبؼة  ؼرب  يف ،اخملخعؼة ادلِؼاث اًلضؼائَة بأمؼامدين ٌَعرف امل وةلاذللوق اخمل

ؼة، ونؼذكل متثَؼي اًـؼٌلل بأمؼام لك املاذً، بعاحل بأؾضائَ اًفرذًة بأو ازلاؾَةاًيت ذللت رضاز الأ  ة واملـيًو

اًسَعاث اًـمومِة
(2)

. 

اذلؼاالث حىؼون يه هفسؼِا  ُو بأهنا يف بأكَؼب ،ابًًس بة ٌَجمـَاث املِيَة واًيلاابث ًىن املالحغ

من خالل االثفاكاث امللِدت ٌَميافسة ،ابمليافسةاًيت ثرض 
(3)

ة ؿىل فمتخـِا ب ،   امليخرظني فهيؼاسَعة مـيًو

ىؼون  ،مليافسؼةاب ؿىل حنو كد ًرضؼ ،َ سَووِمِوثوج  ،ضلط ؿَهيماً اذت منؿ ميىهنا ،ٍهيا اؤ يمتنيامل و  فهيا ٍو

هن اؤخعاز جمَس امليافسة بوجؼوذ اثفؼاق مؼربم مثال  ركل ؿاذت من خالل االثفاكاث ازلاؾَة، ففي فروسا 

ًوهَؼة، وبـؼغ مٌخجؼي اذلعؼط اًخَفز  ،ومٌؼٌلث االثعؼال اًسؼمـي اًبرصؼي ،بني هلابة اًفٌاهني املرتمجني

مـاكبهتم وهدِجة ذلكل متت
(4)

. 

من اؤخعاز جمَس امليافسة ؿىل ازلـَاث املِيَة واًيلاابث  متىني اؤىلاضعر املرشغ  ،زمغ لك ركل

حبؼمل احذاكوِؼا املسؼ متر  ،وملذضؼَاث امليافسؼة ،حىون ؿؼىل ذزاًؼة واسؼـة بخعَبؼاث اًسؼوقا اؾخباز بأهن

ابأؾضا هدِجة رصاؾِا ٌودفاغ ؾن حلوق  ،واكؽًاب
(5)

حمتثؼي يف  االؤخعؼاز، نٌل بأن معَحهتا يف ثلؼدمي ُؼذا 

ة الأصخاض حةمعَبأهنا متثي  ، بدال من اًخلايض الاهفراذيحتهتا امليضًو
(6)

. 

                                                           
1
 .ادلس خوزمٌ 78املاذت  -
2
 ، معدز سابق.14-98من اًلاهون زمق  16املاذت  -
3
ثفاق مؤسساث بفِوم املاذت  - ثفاكِاث امللِدت ٌَميافسة مل ٌضرتظ املرشغ بأن ٍىون بأظراف االؤ  83-83بأ من الأمر زمق \3ابًًس بة ًالؤ

مل ٌضرتظ بأن ميازش بأظراف االثفاق وضاظ اكذعاذي  املخـَق ابمليافسة، ؿىل ؾىس بلِة املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة الأخرى، بـىن بأهَ

هخاح، ثوسًؽ، خدماث، اس خرياذ(.  )اؤ
4
- Décision n°90-D-21 du 26 juin 1990 relative aux accords conclus entre des syndicats d’artistes-interprètes, 

des organismes de communication audiovisuelle et certains producteurs d’émission de télévision, www.autorité 

de la concurrence.fr. 
5
من اًياحِة اًخعبَلِة يف ادلزائر س بق ملمثي مجـَة املوسؿني ارلواض ٌَوكوذ )اًس َد ذوخاجني( وان اخعر جمَس امليافسة  بضىوى  -

، اًخلٍرر اًس يوي جملَس 5813\84\81بخازخي  5813\49انظراك، ويه اًلضَة زمق ضد سَعة اًضبط اًلعاؾَة ٌَمحروكاث وسو

 .5814امليافسة ًس ية 
6
- VOGEL Louis, Traité de droit économique, Tome 1, droit de la concurrence, op.cit, p.1567. 

http://www.autorité/
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 مجـَاث املس هتَىني .4

ضٌلن حٌلًؼة املسؼ هتكل مؼن  اؤىلوهتدف  ،ثـخرب مجـَة حٌلًة املس هتكل، مجـَة مًضأأت ظبلا ٌَلاهون

ؿالمؼؼَ ومتثؼؼَهل ،وثوجهيؼؼَ ،وحتسُسؼؼَ ،خؼؼالل اؤ
(1)

فاملسؼؼ هتكل ًـخؼؼرب حَلؼؼة بأساسؼؼ َة ابًًسؼؼ بة ًلؼؼاهون ، 

امليافسة
(2)

منا  دف  وثفاذي لك ممازسؼاث  ،حتدًد رشوظ ممازسة امليافسة يف اًسوق اؤىل، فِذا الأخري اؤ

وحتسؼني ػؼروف  ،ومراكبؼة اًخجمَـؼاث الاكذعؼاذًة كعؼد سايذت اًفـاًَؼة الاكذعؼاذًة ،ملِدت ٌَميافسؼة

مـُضؼؼة املسؼؼ هتَىني
(3)

ًؼؼؼروف حمتثؼؼي يف خَؼؼق بُفؼؼة ثيافسؼؼ َة فـؼؼاةل، ونؼؼذا ثؼؼوفري امليخجؼؼاث ، ُؼؼذٍ ا

 .ةوبأأسـاز مٌاس ب ،ث ادلوذت اًـاًَةوارلدماث را

ىلبؼؼَ  الاُؼؼامتمبأن ٍؼؼر   مؼؼن بؼؼي البؼؼد ،ال ًخوكؼؼف الأمؼؼر ؾيؼؼد ُؼؼذا اذلؼؼد مرثبؼؼة اؾخبؼؼاٍز رشٍؼؼاك  اؤ

حلِلِا اكذعاذاي
(4)

ال  ،كذعؼاذًةالا اًـامؼة ، ثيعوي حٌلًخَ ابًرضوزت ؿىل حٌلًة املعؼَحة وال ًخؼأأ  ركل اؤ

اثمن خالل متىِيَ من مراكبة سَوك املؤسس
(5)

خعاز اًسَعاث اًـمومِة بؼذكل ، ؾؼن ظًرؼق متثَؼي  واؤ

املس هتَىني واًـىس حصَح اؤىلخعبَلا ًلاؿدت بأن اًسوق اًخيافس َة يف حاجة كاهوين مٌؼم 
(6)

. 

اًعؼاحل اًـؼامفازلـَاث بخخَؼف بأهواؾِؼا ًيؼدزح موضؼوغ وضؼاظاهتا وبأُؼدافِا مضؼن 
(7)

، ويف ُؼذا 

فؼامي ًخـَؼق ابملٌلزسؼاث امللِؼدت  ،االؤظاز ثؼدخي املرشؼغ ٍميىهنؼا مؼن ظؼالحِاث اؤخعؼاز جمَؼس امليافسؼة

 .املس هتكل ُذا ومن مث ؿىل ،ىل خماظر هبريت ؿىل امليافسةٌَميافسة واًيت ثيعوي حامت ؿ

ملؼا ٌَـلوبؼة مؼن بأثؼر زاذغ  ،س هتكلفان مـاكبة املؤسساث اخملاًفة ًـوذ ابًيفؽ ؿىل ُذا امل  ،من مثة 

ذاهةنٌل بأن  جمَس امليافسة ًِذٍ املؤسساث ًيعوي ؿىل مٌفـة بأخرى ابًًسؼ بة زلـَؼة حٌلًؼة املسؼ هتكل  اؤ

                                                           
1
مازش  8ظاذز يف  15املس هتكل ومقؽ اًلش، جر ؿدذ ، ًخـَق حبٌلًة 5889فرباٍر 55، املؤزد يف 83-89من اًلاهون زمق  51املاذت -

5889. 
2
-BAZOT Alain, « Le point de vue des associations de consommateurs, in les actes des ateliers : les actions 

civiles à l’encontre des pratiques anticoncurrentielles », concurrence et consommation, n°153, spécial 2007, p. 

24. 
3
 املخـَق ابمليافسة. 83-83املاذت الأوىل من الأمر زمق -
4
 .347، ض 5813ثريويس َلد، اًضوابط اًلاهوهَة ٌَحًرة اًخيافس َة يف ادلزائر، ذاز ُومة، ادلزائر، -
5
هتكل، مما ًـىس الأمهَة اًىبريت ( جند بأهَ ُياك خشعني ميثالن مجـَاث حٌلًة املس 15من بني بأؾضاء جمَس امليافسة االثين ؾرش ) -

 اًيت بأوالُا املرشغ ٌَمس هتكل.
6
- BAZOT Alain, op.cit, p.24. 

7
 معدز سابق. 83-89من اًلاهون زمق  3\5املاذت -
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زباثمن بأجي  االؤذاهةاًيت ثـمتد ؿىل كراز  ؾيرص ارلعأأ بياس بة ذؾوى اًخـًوغ اًيت حرفـِا بأمؼام ادلِؼة  اؤ

 عاًبة  رب اًرضز اًالحق ابملس هتكل.ٌَم وثخأأسس وعرف مدين اًلضائَة اخملخعة

 اثهَا: املعَحة اًلاهوهَة ًعاحب االؤخعاز

هَ ال جيوس لأي  ،وفلا ٌَلواؿد اًـامة يف االؤجراءاث معؼَحة  خشط اًخلايض ما مل حىن هل ظفة وفاؤ

ا اًلاهون ،كامئة بأو حممتةل ًلُر
(1)

 اؤىل وابًرجوغ، اذلق يف اًخلايض الهـدامادلؾوى حتت ظائةل ؿدم كبول ، 

رضوزت وجؼؼوذ معؼؼَحة ، 83-83مؼؼن الأمؼؼر 44هؼؼط املؼؼاذت يف  اصؼؼرتظ املرشؼؼغ ،كواؿؼؼد كؼؼاهون امليافسؼؼة

و ما بأندٍ بوجب  خعاز جمَس امليافسة، ابًًس بة ٌَلامئ ابؤ  احملؼدذ ٌَيؼؼام  81 زمق  من اًلؼراز 8املاذت ُو

 ُؼذا ظؼاحبؿؼىل الأكؼي ظؼفة ومعؼَحة  ًخضمن موضوغ االؤخعاز فِجب بأنادلاخًل جملَس امليافسة، 

ٌلجمَس امليافسة مدى ًخفحط و  االؤخعاز،  يف لك خشط ًلدم اؤخعازا. ثوفُر

يف ملؼدم  )ة(، و املعؼَحة )بأ(، بـد بأن هن اًفعي بأؿالٍ يف مسأأةل رضوزت ثؼوافر رشظؼي اًعؼفة

خَ، هـرط   .اًخفعَي من بيشءُذٍن اًرشظني  اؤىلاالؤخعاز همٌل اكهت ًُو

 رشظ اًعفة . بأ 

ُؼداف ادلؾؼوى بوضؼوؾِايت حربط بأ رف اًعفة بأأهنا اًـالكة اًثـ
(2)

اًلؼدزت ؿؼىل  ارف بأأهنؼ، نؼٌل ثـؼ

اًلضاء بلعد ادلفاغ ؿىل اذلق اؤىلاٌَجوء 
(3)

را ثخعَؼب بأن ٍىؼون زافؼؽ ادلؾؼوى ُؼو ظؼاحب ، فاًعؼفة اؤ

آخؼؼر يف ركل، فـؼؼىل ُؼؼذا الأخؼؼري بأن ًثبؼؼت ُؼؼذٍ اًعؼؼفة ،اذلؼؼق املوضؼؼوؾي را بأانة خشعؼؼا ب نؼؼذكل،  واؤ

اهـدام اًعفة يف املؼدؾي بأو يف املؼدؾى  اًلايض ًثري من ثَلاء هفسَ بأنجند  ،اًلواؿد اًـامة اؤىلوابًرجوغ 

ًخـَلِا ابًيؼام اًـام ؿَََ
(4)

جمَؼس امليافسؼة ثخـَؼق  اؤخعؼازفاؤن اًعفة يف  ،بأما ابًًس بة ًلاهون امليافسة، 

 ابلأصخاض اذلٍن مىهنم املرشغ من ركل فلط ابؾخبازمه مذهوزٍن ؿىل سبِي اذلرص.

                                                           
1
ظاذز يف  51ح ز ؿدذ ،ًخضمن كاهون االؤجراءاث املدهَة والاذاًزة، 5888فِفري 55مؤزد يف  89-88من اًلاهون  زمق   13املاذت -

 .5888ًري بأف 53
2
ذاز ظبـة بأوىل ، ادلزء الأول ادلؾوى، االؤخذعاض ارلعومة، ظرق اًعـن، 89-88صوحية ًسًب، االؤجراءاث املدهَة يف ػي اًلاهون -

 .39، ادلَفة، ض 5889بأسامة ٌَعباؿة واًًرش واًخوسًؽ، 
3
 .115ؿدو ؾبد اًلاذز، املياسؿاث االؤذاًزة، مرجؽ سابق، ض  -
4
 ن الاجراءاث املدهَة والاذاًزة.من كاهو 5\13املاذت  -
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من  44/1بياء ؿىل هط املاذت  ،ًعفة اًلاهوهَة ملبارشت االؤخعازاب ٍمتخؽف ابًخجازت ًوسٍر امللكفا

ذا م 83-83الأمر زمق  كرازاثَــا بأندٍ جمَس امليافسة يف بـغ املخـَق ابمليافسة، ُو
(1)

، وهفس اًيشء 

 ؾيدما ٌس خـمي ظالحِاث االؤخعاز اذلايت. ،هفسَ ابًًس بة جملَس امليافسة

فِخـني ؿَهيؼا بأن حمتخؼؽ  ،ٌَمؤسساث الأصخاض اًعبَـَة ، فاؤرا ثـَق الأمراثبأما ابًًس بة ٌَمؤسس

را كامؼت بخوهَؼي خشؼط  ابًعفة، من خالل رضوزت بأن حىون ظاحبة اذلؼق املؼدؾى بؼَ، ويف حؼاةل مؼا اؤ

آخر مؼن بأجؼي ثلؼدمي االؤخعؼاز فِخـؼني ؿََؼَ بأن ًثبؼت ُؼذٍ اًعؼفة ب
(2)

زفؼاق ظَؼب ، وركل مؼن خؼالل اؤ

ؼة ارا ثـَق الأمر ابملؤسسؼاثبأما  بأو اًخفًوغ، االؤخعاز بًسخة من اًواكةل اًلاؿؼدت ف ،ًلأصؼخاض املـيًو

املدٍر بأو املسري حسب اذلاةل يف ظوزت بأهَ ًلك خشط مـيوي ممثي كاهوين
(3)

. 

خعازًال ذلؼة ثلدميَ االؤخعازظاحب ًخـني اًبحر ؾن مدى ثوفر اًعفة يف 
(4)

ففؼي حؼاةل مؼا ، 

را اكن اًضخط املـيوي ة اًلضائَة  مثال حمي مذابـة اؤ جراءاث االؤفالش واًدسًو  هدسؼاءل، حق ًيا بأن ابؤ

اًوهَؼؼي املخرصؼؼف بأم ُؼؼي  املؼؼدٍر بأو املسؼؼري  ،ُؼؼذٍ اذلؼؼاةل ابًًسؼؼ بة ًالؤخعؼؼازمؼؼن ميؼؼثهل يف حِهنؼؼا ؾؼؼن 

 ؟.اًلضايئ

را مل ٍىن كد ظدز حؼمل بضؼِر االؤفؼالش يف ُذٍ اذلاةل ًخـني اٍمتَزي بني فرضني: اًفرط الأول،  اؤ

ما املدٍر بأو املسري فاؤن ممثي ُذا اًضخط املـيوي حيخفغ بعفذَ ثكل ،زوكت ثلدمي االؤخعا و اؤ  ، بأمؼاُو

را ظدز حمل بضِر  اًفرط اًثاين، املفَؼس ؾؼن  بأهَ ًرتثب ؿؼىل ركل ثيحؼيفاًلاؿدت  افالش املؤسسة،اؤ

ذازت بأمو  مجَؼؽ حلؼوق وذؿؼاوى املفَؼس املخـَلؼة بذمذؼَ ظؼَةل مؼدت  اًوهَي املخرصف اًلضؼايئ ًخوىلو  ،هلااؤ

                                                           
1
َة ٌَخبف واًىرًبت، )كري ، املخـَق بٌلزساث اًرشنة اًوظي 1998ذٌسمرب  13، اًعاذز ؾن جمَس امليافسة ًوم 83ق  98كراز زمق  -

ؤسسة ، املخـَق ابملٌلزساث املرحىبة من ظرف امل1999جوان  53، اًعاذز ؾن جمَس امليافسة ًوم 81ق  99كراز زمق  -مًضوزت(

 اًوظيَة ٌَعياؿاث االؤًىرتوهَة )وحدت س َدي بَـباش(، )كري مًضوزت(
2
-BEAUCHESNE Bénédicte, op.ct, p.49. 

3
ز  ح واملمتمًخضمن اًلاهون اًخجازي املـدل  1975سبمترب س ية 56، مؤزد يف 59-75مر زمق ، من الأ 638، 5\577، 544املواذ بأهؼر  -

 .1975سبمترب 38ظاذز يف  181ؿدذ
4
-ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, op.cit, p.199. 
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ًخفَُسةا
(1)

ال بأهَ ًبلى من حلَ اًلِام باكفة الأؾٌلل الاحذَاظَة ًعؼَاهة حلوكؼَ واًخؼدخي يف ادلؿؼاوى  ، اؤ

اًيت خيامص فهيا وهَي اًخفَُسة
(2)

. 

ذازت بأمؼواهل ملعؼَحة اًوهَؼي  ة اًلضائَة فؼاؤن ظؼاحب املؤسسؼة ال ًؼخخىل ؾؼن اؤ بأما ابًًس بة ٌَدسًو

ؿ اهخؼَ فلؼط لأهؼَ ٌسؼ متر يف اسؼ خلالل مؤسسؼ خَ اًخجاًزؼة املخرصف اًلضايئ، ًوىن ًلؼوم ُؼذا الأخؼري ابؤ

واًعياؾَة
(3)

بلى من حلَ اًلِام باكفة االؤجراءاث اًالسمة ذلكل  السؼ امي مبؼارشت ادلؿؼاوى  ،الاسؼ خلاللًو

بلؼاء ؿؼىل االؤذازت هفسؼِا ابًًسؼ بة ٌَمؤسسؼة اذلفاع ؿىل حلوكَ،  اؤىلاث اًرامِة واالؤخعاز  واذلمكة من االؤ

ة اًلضايف حا ري االؤذازت بأو َؼل خ ت اًرشؼاكث وبلِؼة املؤسسؼاث املخـؼامةل مـِؼا ب ئَة يه ؿؼدم مفاجؼأأ ةل اًدسًو

فالسِا منا يه يف جمرذ وضـَة ماًَة ظـبة فلط ،املسري خاظة وبأن ُذٍ املؤسسة مل ٌضِر اؤ واؤ
(4)

. 

بَحؼة ثلدمي ُؼذا االؤخعؼاز خلدٍر مدى ثوفر رشوظ االؤخعاز ملا اكهت اًـربت ب 
(5)

را ثبؼني  هؼَ اؤ ، فاؤ

بأو  بأو كفؼي ثفَُسؼ هتا، هدِجة صعهبا مؼن اًسؼجي اًخجؼازي ،ؤسسة املـيَة بَ كد ساًت من اًوجوذبأأن امل

اًلؼاهون املًضؼأأ  هن اًلؼاء بأو بأن اؤحؼدى ازلاؿؼاث احملََؼة كؼد  ،اؾؼامتذٌُلبأن ازلـَة بأو اًيلابة كد هن حسب 

ًِا
(6)

 .اًعفة الهخفاء ابًرضوزت فاؤن لك اؤخعاز ًلدم من ُذٍ الأصخاض ٍىون مرفوضا،

هَ وحسب هط املاذت  من اًلاهون اًخجؼازي  766بأما ابًًس بة ٌَرشاكث كِد اًخعفِة هدِجة حَِا، فاؤ

ة كفاًِا، وؿََؼَ فؼاؤن اسؼ متراز  اؤىلوركل الحذَاجاث اًخعفِة  ،فاؤهنا ثبلى حمخفؼة بضخعَهتا املـيًو بأن ًمت اؤ

ة يف ُذٍ اذلاةل  ًمت اًخرصؼف ابمس حىت الاحذَاجاثَىون ملعوزا فلط ؿىل ُذٍ س   ،اًضخعَة املـيًو

ماجيـؼي مؼن   وفا ؼا وزفؼؽ ادلؿؼاوى هبؼذا اًضؼأأن حفسؼب، فامي ًخـَق بخحعؼَي ادلًؼون بأو ،ُذٍ اًرشنة

، لأهؼَ ال ًرتثؼب ؿََؼَ بأي مضن احذَاجؼاث اًخعؼفِة مثي ُذٍ اذلاةل ال ًدخيز جمَس امليافسة يف اؤخعا

 .بذكلهدِجة مما رهر، لأن جمَس امليافسة ال خيخط 

                                                           
1
 عدز سابق.م، 59-75مر زمق من الأ  544املاذت  -
2
 من هفس الأمر. 3\544املاذت  -
3
 من هفس الأمر.277املاذت -

4
-PEROCHON Française, BONHOMME Régine, Entreprises en difficulté, instruments de crédit et de 

paiement, LGDJ, 7°édition,2006, p.220. 
5
-BEAUCHESNE Bénédicte, op.cit, p.48. 

6
 "اًوالًة يه ازلاؿة االؤكَميَة ٌودوةل.)...(املخـَق ابًوالًة واًيت جاء فهيا: 87-15املاذت الأوىل اًفلرت اًسابلة من اًلاهون زمق مثال-

ًلاءوحتدج بوجب اًلاهون"،     .ُذا اًلاهون اذلي اس خحدهثا ذلكل فاؤن سواًِا مرثبط ابؤ



 اًفعي الأول: اًضٌلانث املميوحة يف مرحةل املخابـة                      اًباة الأول       

 

 

111 

ونؼذا  ،عؼرتًخـؼني بأن ثخؼوفر يف ادلِؼة اخمل ،بأن اًعفة يف اؤخعاز جمَس امليافسة اؤىلجتدز االؤصازت 

 .سابلا ةبيفس اًرشوظ املـروض ،املؤسساث اخملعر ضدُا

 رشظ املعَحةة.

ثـرف املعَحة بأأهنا امليفـة اًيت حيعي ؿَهيا اًضخط من زفؽ ادلؾوى
(1)

، نٌل ثـؼرف بأأهنؼا اًفائؼدت 

ء اذلمل هل  مَؽ ظَباثَ بأو ببـضِا فلطاًيت ثـوذ ؿىل زافؽ ادلؾوى جرا
(2)

لد  س بق اًلؼول بؼأأن املؼاذت ، ًو

ة بأو حمؼمتةل ومعَحة كامئؼ ال جتزي اًخلايض ملن ًُست هل ظفة والاذاًزة دهَةاهون الاجراءاث املمن ك 13

ا اًلاهون،  ذ ٌَيؼؼام ادلاخؼًل جملَؼس احملؼد 1مؼن اًلؼراز زمق  8املؼاذت  وثواساي مؼؽ ركل، ومعؼال بؼيطًلُر

 .وفر رشظ املعَحة يف ظاحب االؤخعازن ًبحر يف مدى ثبأ ، فاهَ ؿىل ُذا الأخري امليافسة

رشظ بأن حىؼون ُؼذٍ املعؼَحة ؿؼىل ، هتاجؼدٍُو اذلي ًضمن ثوفر رشظ املعَحة يف بأًة ذؾوى 

ؼا اًلؼاهون، فذىؼون كاهوهَؼة ومرشؼوؿة مؼىت  و ،مبؼارشتوخشعؼَة  ،كاهوهَة ومرشؼوؿة كامئؼة بأو حمؼمتةل ًلُر

حق بأو مرنز كاهوين حيمَؼَ اًلؼاهون، وحىؼون خشعؼَة مبؼارشت ؾيؼدما ٍىؼون زافؼؽ  اؤىلدلؾوى اسدٌدث ا

بأو مؼن ًلؼوم ملامؼَ ،ادلؾوى ُو ظؼاحب اذلؼق املؼراذ حٌلًخؼَ
(3)

ؼا اًلؼاهون، وحىؼون كامئؼة  را ًلُر وكؼؽ  اؤ

املراذ حٌلًخَاملرنز اًلاهوين اؾخداء فـًل ؿىل اذلق بأو 
(4)

يف بأن  وؿةل ركل بأهَ ال حاجؼة ًعؼاحب اذلؼق ،

رااًلضاء  اؤىلًَجأأ   .مل ًياسغ يف حلَ بأو مرنٍز اًلاهوين اؤ

بأن اًرضؼز فهيؼا  بأي، ادلؾوى اًيت حىفي فهيا املعَحة احملؼمتةل بأكر كبولبي  ،مل ٍىذف املرشغ بذكل

منؼا، املرنؼز اًلؼاهوين املؼراذ حٌلًخؼَ بأو ،مل ًلؽ بـد ؿىل اذلؼق ؼو اسؼ خاٌاء بأوزذٍ فلؼط وكوؿؼَ حيمتؼي واؤ ، ُو

ىل رشظ وكوغ اًرضز ًوُس ؿىل رشظ املعَحة راهتا، وبـبازت بأخرى ُذا الاس خاٌاء ٍؼرذ ؿؼىل املرشغ ؿ

 يف مجَؼؽ الاجؼراءاث لأن املسؼمل بؼَ ا،املعَحة هفسؼِوجوذ وظف املعَحة بأأهنا كامئة ًوُس ؿىل رشظ 

بأهَ ال ذؾوى بدون معَحة
(5)

. 

                                                           
1
 .48، مرجؽ سابق، ض 89-8صوحية ًسًب، االؤجراءاث املدهَة يف ػي اًلاهون  -
2
 .117ؿدو ؾبد اًلاذز، املياسؿاث االؤذاًزة، مرجؽ سابق، ض  -
3
 .48صوحية ًسًب، املرجؽ اًسابق، ض -
4
، ض 5888ة،  ظبـة بأوىل، ذاز اٍهنضة اًـربَة، اًلاُرت، بأمحد اًس َد ظاوي، اًوس َط يف رشخ كاهون املرافـاث املدهَة واًخجاًز -

518. 
5
 .518، ض ،املرجؽ اًسابقبأمحد اًس َد ظاوي -
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فِخـؼني َس امليافسؼة نؼذكل، جم جتد ظًرلِا ٌَخعبَق يف جمال االؤجراءاث بأمام ُذٍ اًلواؿد اًـامة

َا ًًذفي اذلق يف ثلدمي، ويف حاةل اهخفا معَحة ابًرضوزتبأن ثخوفر يف ظاحب الاخعاز 
(1)

. 

مـاًيؼة ممازسؼة ملِؼدت ٌَميافسؼة  اؤىلٍؼر   ،فاالؤخعاز امللدم من الأصؼخاض راث اًعؼفة يف ركل

ومن هجؼة اثهَؼة فاالؤخعؼاز كؼد ٍؼر  ُا ابس متراز ُذٍ املٌلزسة من هجة، واذلد من الأرضاز اًيت سدذىبد

مـاكبة املؤسسة اخملاًفة من بأجي ثـًوغ اًرحب اذلي ؿاذ ؿَهيا مؼن خؼالل امليافسؼة كؼري اًلاهوهَؼة اؤىل
(2)

 ،

َمؤسسة بأو ادلِة اخملعرتخيَق معَحة ٌ فر اؤحدى ُذٍ اًعوزاثو و 
(3)

جزء بأسؼايس  ملا اكهت املؤسسةو ، 

ـَ من اًسوق ومتازش وضاظا  املٌلزسؼاث امللِؼدت ٌَميافسؼة، مـيَة بعًرلة مبارشت هبؼذٍ  ِا اكذعاذاي، ما جي

حىديس بـغ ارلعوظَة، ُاثَ ارلعوظَة اكهت نفِةل  بخلس مي موكؼف  ن معَحهتا يف ثلدمي االؤخعاز فاؤ 

 زبأًني: اؤىل اًفلَ بضأأهنا

 رضوزت وجوذ رضزٍرى اًربأي الأول  .1

جؼراء ُؼذٍ املٌلزسؼة امللِؼدت  بأن معَحة املؤسسة حمتثي يف وجوذ رضز ذللِا ٍرى جاهب من اًفلَ

اكن ُذا اًرضز كامئا بأو حممتالبأ ٌَميافسة، سواء 
(4)

فاملرشغ يف جمال امليافسة ٍىذفي بجرذ وجؼوذ هتدًؼد ، 

مفثال ابًًس بة ًالثفاكاث امللِدت ٌَميافسة جاء يف هؼط املؼاذت  ،ٌَميافسة يف اًسوق حىت ثخحلق املعَحة

ا ًلأُداف اًيت ميىن بأن ٍر  املخـَق ابمليافسة يف 83-83من الأمر  6 حتلِلِا  اؤىل االثفاق مـرط رهُر

واالثفاكاث اًرصحية بأو اًضؼميَة ؾيؼدما  واالثفاكِاث"حتؼر املٌلزساث والأؾٌلل املدبرت اؤرضازا ابمليافسة: 

 ؾركةل حًرة امليافسة بأو اذلد مهنا بأو االؤخالل هبا....". اؤىلهتدف بأو ميىن بأن هتدف 

اذلي اس خـمهل  هفسَ اًخـبري يه يف اذللِلة ، ميىن بأن هتدف" ا هتدف بأو"ؾيدم: فاس خـٌلل ؾبازت

من كاهون االؤجراءاث املدهَة واالؤذاًزة 13املرشغ يف هط املاذت 
(5)

بأو  املعَحة اًلامئة ؾبازت ، وؿَََ حىون

                                                           
1
 احملدذ ٌَيؼام ادلاخًل جملَس امليافسة. 81من اًلراز زمق  8املخـَق ابمليافسة، واملاذت  83-83من الأمر زمق  44املاذت  -

2
-BARTHE Denis, op.cit, p.54. 

3
-Idem. 

4
- V :- FASQUELLE Daniel, «  La réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles », 

RTD com, n°1 janvier-mars 1998, pp.764-794.     

        -LE TOURNEAU Philippe, « De la spécificité du préjudice concurrentiel », RTD com, n°51, janv-mars 

1998, pp.83-94. 
5
ا اًلاهون".:  13جاء يف املاذت -  " ال جيوس لأي خشط اًخلايض ما مل حىون هل ظفة، بأو هل معَحة كامئة بأو حممتةل ًلُر
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ا اًلاهون اؿالٍ 6هفس اًـبازت اًوازذ يف هط املاذت  يه ،بأو احملمتةل اًيت ًلُر
(1)

بىفاًؼة غ رش اؿرتاف امل مفا  ،

ال ماكهَة حتلِق اًِدف اؤ ؼُس  جمرذ اؤ ؼا اًلؼاهون ًو كؼراز مٌؼَ بىفاًؼة الاحامتًَؼة، لأن املعؼَحة احملؼمتةل ًلُر اؤ

اًضخط املـين
(2)

. 

ابلأذةل امللدمؼة  ابًرضؼوزت مؼرثبط، متي بأن ًَحلِؼاز اًالحق ابملؤسسة اخملعرت بأو احمل ًبلى بأن اًرض 

وركل ؿؼىل سؼبِي ، اًرضؼزًؼذهر ظؼوز  حؼاول بأنرشؼغ فامل  ، وثكل اًيت سؼ َفرسُا اًخحلِؼق،من ظرفِا

املؤسسؼاث  مؼن  املساش ابمليافسة يف اًسوق وحرمان بـغ حىت وان اكهت ثعب لكِا يف،فلط املثال

اًالحق ابالكذعاذ بأنرث مؼن ركل اًالحؼق ابملؤسسؼة  ٌَرضز فاملرشغ ًلمي اؾخبازاِا، من مٌافـ  الاس خفاذت

 ثثري معَحهتا اًضخعَة. اذلي ثخلدم بَ االؤخعازة من وزاء يف حد راهتا، حىت اؤن اكهت ُذٍ املؤسس

 وجوذ معَحة كابةل ٌَحٌلًةاًربأي اًثاين ٍرى رضوزت  .5

ٍرى اًبـغ الآخر من اًفلَ
(3)

بأن املعَحة يف جمال امليافسة حىون كامئة بجرذ بأن حىون ، 

ًوو مل ًَحلِا رضز مبارش  ذاخي اًسوق املـين ابملٌلزسة، حىت اكذعاذاياملؤسسة اخملعرت متازش وضاظا 

، مىت ثواجدث ُذٍ املؤسسة يف حمَط بأو سوق Intérêtprotégeableفٌىون بأمام معَحة كابةل ٌَحٌلًة 

جتمتؽ فَِ املؤسساث امليافسة ًِا واملـيَة ابالؤخعاز
(4)

. 

بؼي ًـمتؼدون بأساسؼا ؿؼىل وجؼوذ  ،بأحصاة ُذٍ اًفىرت ال ٌضرتظون وجوذ رضز مبارش وخشيصؼ

مل  هفسؼَ املرشؼغ ُؼو بأن الاجتؼاٍوما ًـزس ُذا  ،املـيَة ابملٌلزسة امللِدت ٌَميافسةاًسوق  ؤسسة ذاخيامل

حتدًؼد اًلواؿؼد فلؼط ِخـني ؿَهيا ف رضز خشيص،  بأن ثثبت بأأهَ ذللِا يف املؤسسة اخملعرت ٌضرتظ رصاحة

فلط الاىهتاكونذا ؾرط اًوكائؽ اًيت متزي ُذا  ،اًيت هن اىهتاوِا وخركِا
(5)

املـعَؼاث  ُؼذٍمؼن خؼالل و ، 

خاظؼة وبأن  ،ومٌؼَ اًيؼؼام اًـؼام الاكذعؼاذي ،اًالحق ابالكذعؼاذ اًرضزثلدٍر ٌس خعَؽ جمَس امليافسة 

                                                           
1
 83-83من الأمر زمق  15ؾمتدٍ املرشغ ابًًس بة ملٌلزسة بأسـاز بَؽ مٌخفضة بضلك ثـسفي امليعوض ؿَهيا يف هط املاذت اهفس اذلمل  -

را اكهت ُذٍ اًـروط بأو املٌلزساث هتدف بأو ميىن بأن ثؤذي اؤىل...".يافسة: املخـَق ابمل   "...اؤ
2
-DUMARCAY Marie, La situation de l’entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques 

anticoncurrentielles, édition LITEC, Paris, 2010,p.81. 
3
 ..GANIVET.Mو  BOUTARD-LABARDE Marie Chantal : اًفلهينيبأاثز ُذٍ اًفىرت لك من  -

4
-BARTHE Denis, op.cit, p.54. 

5
 املخضمن اًيؼام ادلاخًل جملَس امليافسة. 1من اًلراز زمق  8املاذت  -
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اًالحق ابملؤسسة اًرضزرب   ال خيخط ُذا اجملَس
(1)

اثزت فال  مؼَ ،نذكل الأمر وظاملا اكن،   اًرضؼز اؤ

 .وال ملداٍز اًضخيص

ن اكن جمَس امليافسة كؼري خمؼخط ابًخـؼًوغ ؾؼ  كؼد  املرشؼغن فؼاؤ   اًضخعؼَة، الأرضازن ُذا واؤ

بؼأأن  وركل ؾوط ُذٍ املؤسسة اخملعرت ؾن ُذا اذلرمان من اًخـًوغ ؿؼىل مسؼ خوى جمَؼس امليافسؼة،

ؾن امليؼافؽ اًؼيت  اًوظين ًالكذعاذ من ثوكِؽ قراماث ؿىل املؤسساث اخملاًفة نخـًوغ ،مىن ُذا الأخري

ىون املؤسسة املخرضؼزت كؼد اسؼ خفاذث مؼن ركل بعًرلؼة فذ ؿاذث ؿَهيا جراء املٌلزسة امللِدت ٌَميافسة،

ثًذلؼي معؼَحة املؤسسؼة اخملعؼرت يف هدِجة ارلسازت اًيت س خَحق ابملؤسسة اخملاًفؼة، وهبؼذا  ،كري مبارشت

لأن ُؼذٍ اًـلوبؼة  ،الحؼق هبؼا خشعؼَاجرب اًرضؼز اًبدال من  ة،اخملاًف املؤسسةمـاكبة  اؤىلجمال امليافسة 

 ة اخملاًفة ًون ختاظر مرت بأخرى بـاوذت اًفـي.حىون زاذؿة ًِذٍ املؤسس

ر بأنُؼو  ،الاجتاٍُذا  ما ًـزس بأًضا ؿَهيؼا مٌؼافؽ مؼن  ؿؼاذث امعؼَحة املؤسسؼة اخملعؼرت ثخحلؼق اؤ

معؼَحة يف اؤخعؼاز  فاؤرا اكهت ظرفا يف اثفاق ملِد ٌَميافسة مث اوسحبت مٌَ، ٍىون ًِا راثَ، االؤخعاز

ؾفا ا مهنا ؾلوبهتاِد من ثلََط دس خف ، فِيي س جمَس امليافسة و ما  اؤظازيف  متاما بأو اؤ هؼام اًخفاوط، ُو

هرسَ املرشغ ادلزائري
(2)

. 

هَ ال جيوس ارلَط  ،ؿىل لك حال بأن حىون هل معؼَحة يف  بني اًعفة واملعَحة، فاًضخط ميىنفاؤ

 ال حىون هل اًعؼفة يف ركل، فؼاؤرا هن فسؼت اثفؼاق ملِؼد ٌَميافسؼة، فؼاؤن ركل ال مييؼؽكد االؤخعاز ًوىن 

حىون ًِا معَحة، فاًيدِجة بأن فست االثفاق جيـي من لك ظَب ًوكف اخملاًفة  بأناملؤسسة اخملعرت من 

ذا الأمر ال مييؽ جمَس امليافسة من ثلدٍر بأهؼَ يف وكؼت مؼا اكن كؼاذزا ؿؼىل ثوكِؼؽ اًـلوبؼة  بدون حمي، ُو

ما ذام بأن اًوكائؽ مل ثخلاذم ،املياس بة
(3)

اًؼيت ثـعؼي املعؼَحة يف زفؼؽ  واًـىس حصَح، فاًعفة بأحِاان يه،

اًخحلق مؼن ثؼوفر اًرشؼوظ املخـَلؼة ابملعؼَحة بؼأأن حىؼون  اؤىلجمَس امليافسة ادلؾوى، حبَر ال حيخاح 

ومؤنؼؼدت وكاهوهَؼؼة ،خشعؼؼَة مبؼؼارشت
(4)

، وبأحسؼؼن مثؼؼال ؿؼؼىل ركل ُؼؼو اًؼؼوسٍر امللكؼؼف ابًخجؼؼازت وجمَؼؼس 

 .امليافسة هفسَ ؾيدما خيعر هفسَ بيفسَ

                                                           
1
ىل ادلِاث اًلضائَة ٌَم 83-83من الأمر  48زاجؽ هط املاذت  - غ.املخـَق ابمليافسة، حِر حتَي املؤسسة املخرضزت اؤ  عاًبة ابًخـًو
2
 املخـَق ابمليافسة. 83-83من الأمر  68املاذت  -

3
-BARTHE Denis, op.cit,p.65. 

4
 .115ؿدو ؾبد اًلاذز، املياسؿاث االؤذاًزة، مرجؽ سابق، ض -
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خعاز جمَس امليافسة فاؤن ُذا الأخري ًرصخ مبؼارشت بؼأأن فـيدما ًباذز اًوسٍ  ر امللكف ابًخجازت ابؤ

بذكل، ؿىل اؾخبؼاز اًعفة مذوفرت وال ًياكش بأبدا مدى وجوذ معَحة، لأن اًيؼام اًـام اًخيافيس ًليض 

و املبأن   ؿىل ،الؤخعاز اذلايت جملَس امليافسةابًًس بة ً الأمر هفسَعَحة اًـامة مرثبعة بعفة اًوسٍر، ُو

ركل معؼَحخَ يف  وال جمؼال ملياكضؼة  ،الاكذعؼاذيحٌلًة اًيؼام اًـؼام  اؤىلُذا الأخري  دف  بأن اؾخباز

فذىفي ظفذَ مكجَس ٌَميافسة
(1)

. 

فِخـؼؼني بأن  ،ىنيومجـَؼؼاث املسؼؼ هتَ ،وازلـَؼؼاث املِيَؼؼة واًيلؼؼاابث ،بأمؼؼا ابًًسؼؼ بة ٌَجٌلؿؼؼاث احملََؼؼة

جسؼ متد مؼن معؼَحة الأصؼخاض اذلٍؼن  عؼَحهتماالؤخعؼاز، مف ًِا معَحة حتؼت ظؼائةل ؿؼدم كبؼولحىون 

ازلـَاث واًيلاابث ثَـؼب ذوز اًوسؼ َط يف ركل بأن  ،ابملعَحة اًـامة ُيا فلط فالأمر ال ًخـَق هنمميثَو 

 معََة االؤخعاز با ًضمن يًة االؤجراء ابًًس بة ٌَمؤسسة بأو اًضخط املـين بَ.

 ثلدمي االؤخعاز ضوابطاثًثا: 

را اكن  ،)بأ( اىل اًضلكَاث املخعَبة فَِثيرصف ضوابط ثلدمي الاخعاز  من صؼأأهنا بأن ثاؼبط وما اؤ

بَؼان مضؼمون ُؼذا ومؼن هجؼة بأخؼرى ًخـؼني  ؾزمية اًضخط اذلي ًٍرؼد ثلؼدمي ُؼذا االؤخعؼاز مؼن هجؼة

 .)ة( د جمَس امليافسة با جاء فَِاالؤخعاز ومدى ثلِ

 صلك االؤخعاز . بأ 

حض صؼلكَاث ثلؼدمي االؤخعؼاز، بؼا املخـَؼق ابمليافسؼة ؿؼىل بأحؼاكم ثؼو 83-83مل ٌض متي الأمؼر زمق 

ؼذا مؼا ثأأنؼد ابًفـؼي بعؼدوز املرسؼوم  ًويح بأهَ حرك الأمر يف ركل ٌَيؼام ادلاخؼًل جملَؼس امليافسؼة، ُو

اًخيفِذي احملدذ ًخيؼمي جمَس امليافسة وسرٍي
(2)

"خيعؼر اجملَؼس بـًرضؼة  مٌؼَ: 8، حِؼر جؼاء يف املؼاذت 

 زئُس اجملَس. اؤىلمىذوبة حرسي 

خ  عاز اجملَس بوجب هؼامَ ادلاخًل".حتدًد هَفِاث اؤ

بعدوز اًيؼام ادلاخًل جملَس امليافسة
(3)

حِؼر  ًضلكَاث املرثبعة بخلؼدمي االؤخعؼاز،، هن حتدًد ا

ًؼمت اًداؿؼَ ؿؼؼىل مسؼ خوى الأماهؼة اًـامؼؼة جملَؼس امليافسؼؼة، مث حيؼول ؿؼىل مسؼؼ خوى مدًٍرؼة الاجؼؼراءاث 

                                                           
1
-BEAUCHESNE Bénédicte, op.cit, p.58. 

2
 ، معدز سابق.5811ًوًَو  18، مؤزد يف 541-11مرسوم ثيفِذي زمق  -
3
 ، معدز سابق.5813جوًََة  54، ظاذز بخازخي 1زمق كراز  -
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ن املَف، ُؼ ذا الأخؼري ٍرسؼي اىل زئؼُس اجملَؼس الحاًخؼَ اىل ومذابـة املَفاث واملياسؿاث ًدسجَهل وحىٍو

هَ ٍىفي بأن ٍىذب ؿىل وزق ؿاذي  اًخحلِق،هجاس  فراكَ يف منورح مـني فاؤ  ؿؼىلويف قَاة بأحاكم ثَزم اؤ

ـَوماث ثعَهبا املرشغاملبَاانث و اً بأن ًخضمن 
(1)

 ، ويه:

رضوزت بـىن بأهَ ؿىل اًضخط اخملعر بأن ًبني ظؼفذَ، مؼن خؼالل  ومعَحة ظاحب اًضىوى: ظفة -1

را اكن ُؼذا اًضؼخط ًؼدخي مضؼن اًعائفؼة احملؼدذت  امسَرهر  وؾيواهَ حىت ًخحلق جمَس امليافسؼة ممؼا اؤ

مث ًخـؼني ؿََؼَ بـؼد ، واملذهوزون ؿىل سؼبِي اذلرصؼ ،املخـَق ابمليافسة 83-83من الأمر زمق  44ابملاذت 

الؤخعؼاز، وركل بؼأأن ركل بَان معَحخَ، من خؼالل حتدًؼد اًفائؼدت اًؼيت سؼ خـوذ ؿََؼَ مؼن وزاء ُؼذا ا

وجتؼؼدز  ،ابملٌلزسؼؼة حمؼؼي االؤخعؼؼاز ةسؼؼوق مـيَؼؼ جؼؼوذٍ مضؼؼنو بأو احؼؼامتل ركل بأو  ،ًثبؼؼت ثـرضؼؼَ ًرضؼؼز

ظؼؼاز اًؼؼوسٍر امللكؼؼف اب بأن اؤىلاالؤصؼؼازت  مـفِؼؼان مؼؼن بَؼؼان اذلايت خعؼؼاز االؤ ًخجؼؼازت وجمَؼؼس امليافسؼؼة يف اؤ

 .املعَحة اًـامةاملعَحة، لأن الأمر ًخـَق بأأصخاض متثي 

ََؼؼة املؼؼؤز 83-83مؼؼر زمق حتدًؼؼد بأحؼؼاكم الأ  -5 املخـَؼؼق ابمليافسؼؼة اًؼؼيت ًؼؼدؾي ظؼؼاحب 5883د يف جًو

الأحؼاكم  ـىن بأهَ ؿؼىل اًضؼخط اخملعؼر بأن حيؼدذ يف صؼىواٍ بأو اؤخعؼاٍز ماَُؼةب :اًضىوى بأهَ هن خركِا

، 11، 18 7، 6، وامليعوض ؿَهيا يف املؼواذ اًيت هن خركِا بأو خماًفهتا املخـَلة ابملٌلزساث امللِدت ٌَميافسة

83-83من الأمر زمق  15
(2)

ويه ؿىل اًخوايل: االثفاكاث امللِدت ٌَميافسة، اًخـسؼف اًيؼاع ؾؼن وضؼـَة  

ثاًزة، اًخـسؼف يف اسؼ خلالل وضؼـَة اًخبـَؼة ملؤسسؼة بأخؼرى ئ سؼ خ ُميية ؿىل اًسوق، ؾلوذ اًرشاء الا

 وؾرط بأو ممازسة بأسـاز بَؽ خمفضة بضلك ثـسفي.

الس امي اًيت ًِا ؿالكؼة ابًلعؼاغ  ،واًؼروف الأخرى راث اًعةل ،اكالاىهتؾرط اًوكائؽ اًيت متزي ُذا  -3

اق اًلؼاهوين وبأًضؼا اًسؼ َ ،واًرشؼاكث املـيَؼة ،وامليخجؼاث وارلؼدماث املخؼأأثرت ،وامليعلة ادللرافِؼة املـيَؼة

بـىن بأهَ ًخـني ؿىل اًضخط اخملعؼر بأن ًلؼدم حتَؼَال اكذعؼاذاي ٌَسؼوق املـيَؼة  رو اًعةل: والاكذعاذي

حىت ٍىون جملَس امليافسة هؼرت حصَحة ؾؼن حلِلؼة مؼا  ،ٌلزسة امللِدت ٌَميافسة، من وهجة هؼٍرهبذٍ امل

را اكن الأمر ٌس خدؾي حتر  ،ًدؾََ ُذا اًضخط  نَ بأو ثدخهل.وما اؤ

                                                           
1
 اًسابق اذلهر. 1من اًلراز زمق  8املاذت  -
2
، بأؿالٍ ممازساث ملِدت 15، 11، 18، 7، 6"ثـخرب املٌلزساث امليعوض ؿَهيا يف املواذ بأهَ:  83-83من الأمر  14جاء يف املاذت -

 ٌَميافسة".
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ن امل -4 ة وؾياٍو ٍهيا ظاحب اًضىوى ُذٍ ارلروق، ويف حاةل مؼا  ؤسساثًُو بأو ازلـَاث اًيت ٌس يد اؤ

را اكن ابس خعاؾخَ حتدًدٍ ُ هتااؤ را  بأنبـىن  :ٍو اًضخط اخملعر ؿَََ بأن ًبني الأصؼخاض املؼدؾى ؿَؼهيم اؤ

خأأند مؼن ركل لأن ؾبء اً ؿىل جمَس امليافسة ًلؽ و  ،لأن اًعفة يف اًخلايض معَوبةاكن بلدوزٍ ركل، 

مؼا مؤسسؼة بفِؼوم كؼاهون  ثَان ممازسة ملِدت ٌَميافسة ًلذيض ابًرضوزت بأن ٍىون اًضخط املـؼين هبؼا اؤ اؤ

فلؼؼط ابالثفاكؼؼاث امللِؼؼدت  انثخـَلؼؼ اًعؼؼفذني الأخريثؼؼنيمؼؼؽ اًـؼؼمل بأن  بأو مجـَؼؼة هميَؼؼة بأو هلابؼؼة، مليافسؼؼةا

ال بأصخاض متازش وضاظ  .اكذعاذاي اٌَميافسة، بأما بلِة املٌلزساث الأخرى فال ًـلي بأن ثأأحهيا اؤ

را   مؼؽ اًواثئؼق املَحلؼة ثـؼني ؿؼىل ظؼاحبَ بأن ًوذؿؼَخعاز ؿىل لك ُذٍ املـَومؼاث،  االؤ  اص متياؤ

( وسؼت، نؼٌل ميىٌؼَ بأن 84ؿىل مس خوى مىذب اًخيؼمي اًـؼام جملَؼس امليافسؼة بأو الأماهؼة اًـامؼة يف بأزبؼؽ)

جمَس امليافسة اؤىلٍرسهل ؾن ظًرق زساةل مضمية مؽ وظي ابالس خالم 
(1)

. 

ن املَؼف،  مث حيول ؿىل مس خوى مدًٍرة الاجراءاث ومذابـؼة املَفؼاث واملياسؿؼاث ًدسؼجَهل وحىؼٍو

ًداؿَ ،ل ؿىل اتزخي اس خالمَومس بعابؽ ًدًو  اتزخي  اؤىلٌضؼري  ،ملابي مٌح وظي اسؼ خالم مؼن كبَِؼا بأو اؤ

اًدسجَي وزمق اًلضَة وموضؼوؾِا
(2)

ؼا يف مجَؼؽ مراسؼالهتم ، واًؼيت جيؼب ؿؼىل الأظؼراف رهُر
(3)

،بـؼدُا 

 .اًخحلِقاىل هجاس  الؤحاًخٍَرسي ُذا املَف اىل زئُس اجملَس 

ملرفلة ابالؤخعاز هبدف اًوكوف ؿىل اًوكؼائؽ واًـيؼارص املفِؼدت ًلعد ابًواثئق املَحلة ثكل اًواثئق ا

زسؼال  ،وحىت ال ثضَؽ ُذٍ اًواثئق ،الأخرى اًيت جسمح بخلِميِا هَ ًخـني بأن حىؼون مسؼ بوكة  ؼدول اؤ فاؤ

وؿدذ اًعفحاث اًيت ثضميهتا، وجيؼب بأن حىؼون  ،وؾيواهنا بأو ظبَـهتا ،ًخضمن زمق لك وزَلة، موضوؾِا

وست ة جسَسًل، وركل يف بأزبـميركحومرثبة وفق  ،مرمقة
(4)

. 

هَ وجبحىت ٍ بأو ، لدمؼَاًضخط اًؼيت ًموكـا من كبي بأن ٍىون  ىون االؤخعاز ملبوال نذكل فاؤ

جيب بأن ًمت ثوهَهل بوجؼب فاهَ  ،ثيم بأو من كبي احملا ، وابًًس بة ٌَم  من كبي املمثي املفوط من ظرفَ

                                                           
1
ًخضمن كاهون االؤجراءاث 5888فِفري 55مؤزد يف  89-88من اًلاهون زمق  14ثلابي املاذت  ابق:، مرجؽ س81من اًلراز زمق  7املاذت -

 املدهَة والاذاًزة.
2
ذا امللذىض - ًـخرب ُذا االؤجراء يف كاًة الأمهَة، لأن مد خالل ُذا اًخازخي ًخحلق جمَس امليافسة من مدى ثلاذم اًوكائؽ ؾن ؿدمَ، ُو

 ؤسسة املـيَة ابملخابـة.ٍىون يف معَحة املؤسسة اخملعرت وامل
3
 ، معدز سابق.81من اًلراز زمق  11املاذت  -
4
 ، معدز سابق.81من كراز زمق  89املاذت -
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ثفاكِة موكـة من اًعؼرفني بأو بواسؼعة ؾلؼد ثؼوزَلي اؤ
(1)

 اؤىلال حيخؼاح  ، وركل ؿؼىل خؼالف  احملؼا  اذلي

ثوهَي
(2)

. 

زفاكِا برتمجؼة  بأخريا وابالؤضافة اؤىل اًخوكِؽ، وجب بأن حىون اًواثئق املرفلة ملدمة ابٌَلة اًـربَة بأو اؤ

زمسَة
(3)

، مثي ما ُو مـمول بَ يف اًلواؿد اًـامة ًالؤجراءاث
(4)

. 

را هن ثلَري اًـيوان ابًًس بة ٌَضؼخط هؼَ خالفؼا ملؼا هن اًخرصؼ ،اخملعؼر يف حاةل ما اؤ حي بؼَ سؼابلا، فاؤ

ماكهَؼة ادلفؼؽ ،ة بذكل فوزاف جمَس امليافسًخـني ؿَََ ثبََ ري َؼبأو اًؼخحج، هبؼذا اًخل  ،حتت ظؼائةل ؿؼدم اؤ

ؿؼالم اجملَؼس بخلَؼري اًـيؼوانمس خلبال  اًؼخحمل يف املواؾَؼد ثفلؼد املؤسسؼة املـيَؼة كؼد  ،ويف حاةل ؿؼدم اؤ

بأو  الاجامتؾَؼؼةملؼؼراهتم  اؤىلمَدمؼؼا بدبََؼؼف الأظؼؼراف براسؼؼالثَ  امليافسؼؼة حِؼؼر ًبلؼؼى جمَؼؼس االؤجرائَؼؼة 

ٍهيا يف االؤخعاز ن املضاز اؤ ىلبأو  ،اًـياٍو ابًًس بة ٌَمحا  تاملواظن اخملخاز  اؤ
(5)

. 

ؼا بأ مؼن ًـخرب متىني املؤسساث اًيت ثـدم ثلدمي اؤخعاز من الاسؼ خـاهة بحؼا   جؼي ثلؼدمي اخعاُز

ؾعاء ضٌلانث اؤجرائَة ًِؼذٍ املؤسسؼاث  يف جمؼال امليافسؼة، ؿؼىل بأسؼاش بأن بثابة  كفزت هبريت يف جما ل اؤ

ُذا االؤجراء مىرش فلط بأمام ادلِاث اًلضائَة
(6)

. 

ش ثلًربا هفس االؤجراءاث املخبـة بأمؼام  من خالل ُذٍ اًضلكَاث املخعَبة ًربس جََا بأأن املرشغ هري

 ًزة.ادلِاث اًلضائَة وفلا ًلاهون االؤجراءاث املدهَة واالؤذا

 

 

                                                           
1
. 14، معدز سابق، ثلابي املاذت 81من كراز زمق  19املاذت -  من ق اؤ م اؤ
2
بأنخوبر  38ظاذز يف  55مات جر ؿدذ ، ًخضمن ثيؼمي همية احملا5813بأنخوبر  59، املؤزد يف 87-13من اًلاهون زمق  6/3املاذت -

5813. 
3
 ، معدز سابق.81من اًلراز زمق  51املاذت -
4
 ، اًسابق اذلهر.89-88من اًلاهون زمق  5و 1\8املاذت -
5
 ، معدز سابق.81من اًلراز زمق  58املاذت  -
6
 من  ق ا م ا. 18حسب املاذت -
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 مضمون االؤخعاز . ة

هعالكا من فىرت بأن جمَس امليافسة خيعر من بأجؼي ممازسؼاث ميىهنؼا بأن متؼس ابمليافسؼة ابؾخبؼاٍز  اؤ

الاكذعاذيٌَيؼام اًـام  احازس
(1)

ؼُس بضؼاكوى ضؼد بأصؼخاض، وال َُئؼة ًفؼغ  ،بأهؼَ ًؼُس حىؼٌل، و ًو

هاًزناؿاث  اخملعر، فِو ال ًخلِؼد  َضخطٌ بـَدا ؾن املعاحل اًضخعَة  ،وضوؾَةب ياسؿاثامل ًيؼر يف  َفاؤ

وال حىت ابًيخاجئ اًيت ثوظؼي  ،وال ابًوكائؽ املثازت ،وال بعَباث الأظراف ،وال بضموهَ ،بوضوغ االؤخعاز

ٍهيا الأظراف، وال ابًخىَِف اذلي بأؾعٍو ٌَوكائؽ املثازت اؤ
(2)

. 

ؾي، نؼٌل ميىن ٌَمجَس بأن ٍىِفَ ؿىل بأهَ صؼىوى بأو اؤخعؼاز ثيؼاس  ،زبأيبأخذ  فاالؤخعاز من بأجي 

ميىٌَ بأن ًثري مسؤوًَة خشط مل ًمت رهٍر يف االؤخعاز، ويف حاةل اًخياسل ؾن االؤخعاز فاؤن ركل ال ًؼؤثر 

معال بسَعة الاخعاز اذلايت اًيت ٍمتزي هبا ُذا اجملَس ؿىل اس متراز االؤجراءاث
(3)

. 

َاث مـادلة االؤخعاز ًآ  اًفرغ اًثاين: ب

ونؼذا  ،املرثبعؼة ابًضؼخط اخملعؼر اًضؼوابط وفِامسؼ خبـد اثعال االؤخعاز بـمل جمَؼس امليافسؼة، 

هَ خيضؽ ٌَمـادلؼة مؼن كؼبهل ًوىؼن كبؼي ركلامللرزت اًضوابط اًضلكَةمجَؽ  هدسؼاءل ؾؼن  بأنميىؼن  ،، فاؤ

اًضؼٌلانث املرثبعؼة هبؼذٍ ؾؼن مث  ،)بأوال( اًسَعة اًخلدًٍرة جملَس امليافسة يف مـادلة االؤخعاز من ؿدمَ

 .َا()اثه  املـادلة يف حاةل مبارشهتا

 املخابـة مالمئة بأوال: مبدبأ 

يف فؼذح  املالمئؼةمتخؼؽ جمَؼس امليافسؼة ببؼدبأ  مؼدى صاكالث املثازت يف ُؼذا اجملؼال، جنؼدمن بني االؤ 

ُي ُو جمرب ؿىل فذح حتلِق يف املوضوغ من بأجي اس خىٌلل املـَوماث اًيت ثلؼدم ا، بأي املخابـة من ؿدهم

 .؟بأم ال  هبا اخملعر

ن االؤجابة ؾن يف املرحةل  امليافسة كاهواناًواكـة ؿىل جمَس  ابالًداماثعة حامت احلل مرثبُذا اًدس اؤ

كؼؼري  و اؤن اكن،مـادلؼة االؤخعؼاز وموضؼوؿَ؟ بسؼَعة ثلدًٍرؼة يف ُؼي ٍمتخؼؽابلة ؿؼىل فؼذح املخابـؼة، اًسؼ

ذلكل ًخـؼني اًوكؼوف َ، َؼً اؤ ؿىل مـادلة لك االؤخعؼازاث اًؼيت ثلؼدم  اَىون جمرب س  هَ فِذا ًـين بأ  ،نذكل

                                                           
1
-ZOUAIMIA Rachid ,Le droit de la concurrence, op,cit, p.200. 

2
-BARTHE Denis, op.cit, p.63. 

3
-ZOUAIMIA Rachid, op.cit, p.201. 
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آ  ،، ومؼن مث)بأ( الِلة مدى متخؼؽ جمَؼس امليافسؼة بسؼَعة ثلدًٍرؼة مؼن ؿؼدهمؿىل ح  اثز ركل ؿؼىل ثلؼدمي ب

 ، يف ػي قَاة هعوض رصحية )ح(.)ة( االؤخعاز

 مدى متخؽ جمَس امليافسة ابًسَعة اًخلدًٍرة. . بأ 

كبي ارلوط يف مسأأةل مدى متخؽ جمَس امليافسة ابًسَعة اًخلدًٍرؼة وفلؼا ًلأحؼاكم اًؼوازذت ابلأمؼر 

هَ من املس خحسن االؤحاظة بأوال ابمللعوذ ابًسَعة اًخلدًٍرة. 83-83 زمق  املخـَق ابمليافسة، فاؤ

ذازت .1  ثـًرف اًسَعة اًخلدًٍرة ًالؤ

ذازت ٌ ثـًرفاث ؿدت  اًفلَ ظدز   :وزذ مهنا ماًًلبأ َسَعة اًخلدًٍرة ًالؤ

 اًلاهوهَؼةا ؾيؼدما متؼازش اخذعاظؼاهت ،اًسَعة اًخلدًٍرؼة يه متخؼؽ االؤذازت بلسؼط مؼن حًرؼة اًخرصؼف -

بأو اخذَؼاز  ،ؾؼن اختؼارٍ، بأو اختؼارٍ ؿؼىل حنؼو مـؼني الامذيؼاغبأو  ،حبَر ٍىون ًِا ثلدٍر اختار اًخرصف

اًوكت اذلي حراٍ مٌاس با ٌَخرصف، بأو اًسبب املالمئ هل، بأو حتدًد حمهل
(1)

. 

ت متامؼا يف اًخرصؼفاًسَعة اًخلدًٍرؼة يه بأن حىؼ - ن بأو ركل، بؼدون بأ  الاجتؼاٍُؼذا يف  ون االؤذازت حؼري

ا حىون خاظفة لأي رشظ، فِيي كاذزت ؿىل ثلدٍر اًرشوظ اًيت ثخخذ ؿىل ضو ا كراُز
(2)

. 

زاذت حرت يف مبارشت اًًضاظ االؤذازي - ؾٌلل اؤ اًسَعة اًخلدًٍرة يه كدزت االؤذازت ؿىل اؤ
(3)

. 

ذازت ،من خالل اًخـًرفاث اًسابلة را حؼرك ًِؼا  ،ميىن اًلول بأهيا ىىون بعدذ سؼَعة ثلدًٍرؼة ًؼالؤ اؤ

وموضوغ اًلراز  ،فاؤهنا حىون حرت يف اخذَاز اًزمن ،حًرة اًخدخي بأو الامذياغ، ويف حاةل ثدخَِا اًلاهون

، بـىن بأن ُذٍ اًسَعة يه مراذف ًسَعة اخذَاز ما جيؼب اًلِؼام بؼَ ًخـؼني  اخذَؼاز مؼاو  ،اذلي ثعدٍز

حرنَ
(4)

را ثوكفت سَعهتا ؿؼىل اجؼامت غ رشوظ ، وؿىل اًـىس من ركل ٍىون وضاظ االؤذازت مرشوظا، اؤ

                                                           
1
ذازت، ظبـة بأوىل، ذاز ادلامـة ادلدًدت، اًلاُرت،  - ذازي واًركابة ؿىل بأؾٌلل االؤ  .145، ض 1999سا  جٌلل ادلٍن، اًلضاء االؤ
2
ذازي ؿىل اًسَعة ا -  .37، ض5885، 81  جمَس ادلوةل، ؿدذًخلدًٍرة، جمةلبأبراكن فًردت، زكابة اًلايض االؤ
3
ذازت، جمةل  - ذازي يف زكابخَ ؿىل اًسَعة اًخلدًٍرة ًالؤ ا اًلضاء االؤ معَح اًـراٍرت، مدى ثعبَق حممكة اًـدل اًـََا ٌَمباذئ اًيت بأكُر

 .167، ض5889، 81، ؿدذ 55ذمضق ٌَـَوم الاكذعاذًة واًلاهوهَة، جمود 
4
ذازت ومدى زكابة اًلضاء ؿَهيا، ظبـة بأوىل، بأاكذميَة انًف ٌَـَوم الأمٌَة، اًرايط،  محد معر محد، اًسَعة اًخلدًٍرة - ، 5883ًالؤ

 .95ض
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زاذهتا بخحللِا ،مـَية ونؼذا اخذَؼاز  ،من ؿدمؼَ ،من بأجي اًخرصف ،ثيعَق ُذٍ االؤذازت يف اًخـبري ؾن اؤ

هَفِاث اًًضاظ
(1)

. 

ة ؿَهيا بأن ثأأخذ فىرت بأو ثعؼوز ممازسة اًسَعة اًخلدًٍرة ؿىل فىرت بأني اًسَعة االؤذاًزثيعوي ٌل ن 

وال  ،اؤرا اكن ُؼذا اًلؼراز ال ًخـَؼق بؼأأي رشظ كؼاهويناًوضـَة املخـَلة ابًواكـة اًيت حًرد ثـؼدًَِا، فؼ ؾن

هؼَ بؼذكل خيؼرح ؾؼن زكابؼة اًلؼايض، لأهؼَ ًخـَؼق فـؼال بٌلزسؼة اًسؼَعة  ،كؼاهوين اؾخبؼازًلوم ؿىل بأي  فاؤ

واًـىس حصَح، فاؤرا اكن ُذا اًلراز خاضـا ًرشوظ حمؼدذت كؼاهوان ؾؼن ظًرؼق كواؿؼد كاهوهَؼة  اًخلدًٍرة

اؾخبازاث كاهوهَة وخيضؽ ٌَركابة اًلضائَة، فذىون سَعة اًخلدٍر يف ُذٍ  فاؤن ُذا اًلراز ٍىون مبيَا ؿىل

اذلاةل ملِدت
(2)

. 

 ابًسَعة اًخلدًٍرة الاؿرتاف مربزاث .5

ؾٌلل مبدبأ املرشوؾَة  فِىؼون وضؼاظِا ملِؼدا  ،ؿَهيا اًلؼاهون بأن ثـمي االؤذازت وفق ما ميًَََلذيض اؤ

را اؿرتفٌا ًِذٍ االؤذازت هفسِا هبا ،، ًىنٍلواؿدب حبَؼر ثفَؼت مؼن زكابؼة ُؼذٍ اًلواؿؼد  ،مش من اًخلدٍراؤ

ىلاًلاهوهَة، فاؤن مربز ركل ًـوذ بأساسا  جعز ُذٍ اًلواؿد ؾن االؤحاظؼة بؼلك جواهؼب اًًضؼاظ االؤذازي  اؤ

بـؼدٌُل بسؼبب  اًلؼراز االؤذازي، وركل  مالمئؼةٌس خعَـان ثوكؼؽ مجَؼؽ ؾيؼارص  ،وال اًلايض ،فال املرشغ

ذازت ارلربت اًاك اًوكت ثعبح ؾن اًوكائؽ، وبروز  .فِة ملواهجة مذلرياث الأموز وثعوزُاًالؤ

 حلِلة اًسَعة اًخلدًٍرة جملَس امليافسة .3

هَ حيق ًيا  ًداغ االؤخعاز، فاؤ را اكن جمَس امليافسؼة  هدساءل بأنؾيدما ًلوم اًضخط املـين ابؤ ؾٌل اؤ

را ؿَميؼا بؼأأن همس َـاجل ُذا اًع ًؼة اًيؼؼام اًـؼام ة ُؼذا اجملَؼس الأساسؼ َة يه حٌلمؼَب بأم ال، خاظؼة اؤ

فلط الاكذعاذي
(3)

. 

عؼاض جمَؼس امليافسؼة الأحاكم اًيت ثؼيؼم اخذ اؤىلًلذيض حامت اًـوذت  الاوضلالاالؤجابة ؿىل ُذا 

املخـَؼق ابمليافسؼة جنؼد بأن جمَؼس  83-83مؼن الأمؼر زمق  44/3هط املؼاذت  اؤىلباًرجوغ يف ُذا اجملال، ف 

                                                           
1
-V : -ABERKANE Farida, « le rôle des juridictions administratives dans le fonctionnement de démocratie », 

Revue du conseil d’Etat, n°4,2005, p.37. 

-DEGOFFE Michel, Droit de la sanction non pénale, ECONOMICA, Paris, p.235. 
2
-FROMONT Von Michel, « le pouvoir discrétionnaire, et le juge administratif français » ,in 

SONDERDRUCK, Festschrift fur Hermann Jahrreib,19 August 1974, p.67. 
3
-DUMARÇAY Marie, op, cit, p.109. 
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را مؼا ازثؼأأى بأن اًوكؼائؽ املؼذهوزت ال بـؼدم  كؼراز مـَؼيامليافسة ميىٌَ بأن ًرصخ بوجب  كبؼول االؤخعؼاز اؤ

 ا فَِ اًىفاًة.عاظَ بأو كري مدمعة بـيارص ملٌـة بثدخي مضن اخذ

ؼةل بأن جمَؼس امليافسؼة هل ارلَؼاز يف كبؼول االؤخعؼاز مؼن  ،اهعالكا من ُؼذا اًؼيط ًؼِؼر لأول ُو

بأن ُذا اجملَس ؿََؼَ بأن ًوىن اذللِلة كري ركل، ؿىل بأساش "ميىن...."،من خالل معَؽ اًيط  ؿدمَ،

و اًلِد الأسايس اذلي ًدٌاىف مؽ فى  .رت سَعة اًخلدٍرٌسبب كراٍز يف ُذٍ اذلاةل، ُو

الأوجَ اًيت ًخـني ؿىل اجملَس بأن ٌسدٌد ؿَهيؼا يف حىت  بي حدذ نذكل  ،غ بذكلمل ٍىذف املرش  

را اكهؼت اًوكؼائؽ ثؼدخياميـََؼَ بأوال بأن ًيؼؼر فؼف  :َ ًلؼراز زفؼغ االؤخعؼازبجس بُ  مؼن مضؼن اخذعاظؼَ   اؤ

ؿدمَ
(1)

و من اًيؼؼام اًـؼام لأن  ،يف اًلراز االؤذازي ُو زهن خازيج الاخذعاض، واملـروف بأن زهن  ُو

ؼُس هل بأي خِؼاز يف ركل اؤىلظاحبَ ٌسدٌد فَِ  كاؿدت كاهوهَة ًو
(2)

، فاخذعؼاض جمَؼس امليافسؼة حمؼدذ 

 .ىٌَ بأن ًفوط اخذعاظَ ُذا لأي خشطبيعوض خاظة وال مي 

را  ،ونذا اًخىَِف اًلؼاهوين ًِؼا ،خحلق من حصة اًوكائؽ املثازتبأن ً َس امليافسة جم اثهَا، ؿىل فؼامي اؤ

، لأهَ هبذٍ اًعًرلة ًخأأند من مدى اخذعاظَت ممازساث ملِدت ٌَميافسة بأم الاكه
(3)

. 

را اكن ُذا االؤخعاز مدؾٌل ، ؿَََاثًثا  بـيؼارص ملٌـؼة بؼا فِؼَ اًىفاًؼة، فؼاؤرا اكهؼت  بأن ًيؼر فامي اؤ

ؼُس هل ُذٍ  فؼذح اجؼراءاث املخابـؼة ًو اًـيارص نذكل، فاؤن جمَس امليافسة ؿَََ بأن ًبر يف االؤخعؼاز ًو

آخر.  بأي خِاز ب

بأن جمَس امليافسة سؼ َبين كؼراٍز ؿؼىل جمؼرذ "ملٌـة با فَِ اًىفاًة..."  : من خالل ثـبري كد ًبدو

و حر يف ثلدٍر ُؼذٍ اًلٌاؿؼة، ًوىؼن اذللِلؼة كؼري ركل ،كٌاؾخَ اًضخعَة ، ففؼي ثفسؼرٍي ًِؼذٍ ضؼابأً ُو

1987ذٌسؼمرب  17اًـبازت اؾخرب جمَس اس خئٌاف ابٌزؼس يف كؼراز هل بخؼازخي 
(4)

ؿؼىل اؾخبؼاز بأن اًؼيط  -

ا بأن امللعوذ هبذٍ اًـبازت ُو بأن ادلِة اخملعرت ؿَهيؼبأن  -ؾن اًيط اًفرويس معابلة حرفِاادلزائري وسخة 

                                                           
1
ظاز ثعبَق املواذ  5\44حسب املاذت - ًََ ثدخي مضن اؤ را اكهت املٌلزساث والأؾٌلل املرفوؿة اؤ  18و 7و 6فاؤن جمَس امليافسة ًيؼر اؤ

، بـىن بأن اخذعاض جمَس امليافسة مٌوظ بوجوذ ممازساث ملِدت ٌَميافسة 9بأو جسدٌد ؿىل املاذت  83-83من الأمر زمق  15و 11و

 .ذون سواُا
2
 .145ًلاذز، مرجؽ سابق، ض ؿدو ؾبد ا-

3
-BACHELIER Anne-Sophie, Le contrôle juridictionnel des autorités de concurrence en droit Français et 

communautaire, thèse pour le doctorat en droit, université de Paris X Nanterre, 10 septembre 1999, p.33. 
4
-CA, Paris, 1re ch.com. 
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ؼُس وجوذُؼا حؼامت وحلِلؼة ،احامتًَة وجوذ اخملاًفة ثلدم بأذةل من صأأهنا بأن حرحج ًو
(1)

وذ كًريؼة ، بأي وجؼ

ُذا اًخفسري املرن ٌسمح ًلأصخاض اخملعرت بأأن حتؼى بفرظة الاس خفاذت من و  ؿىل بأن اخملاًفة موجوذت،

االؤجراءاث االؤذاًزة بأمام جمَس امليافسة
(2)

. 

زاذت جمَس امليافسة ملِؼدت، مؼن حِؼر ،من خالل ما س بق كبؼول االؤخعؼاز مؼن ؿدمؼَ  جند بأن اؤ

ُؼذٍ  ز اجملَس ملِد من حِر احملؼي نؼذكل،با جيـي كرا ،اكاهوهَ ادذ اًسبب وزثب ؿَََ بأثر حملرشغ فا

 اًلِوذ ثدٌاىف مؽ اًلول بأأن جملَس امليافسة سَعة ثلدًٍرة يف فذح املخابـة ومـادلة االؤخعاز.

را زجـيا  ىلاؤ ذكل ؿؼىل املخـَق ابمليافسة من بأجي اًوكوف ن 83-83من الأمر زمق  45هط املاذت  اؤ

 ًخخؼذ« : ابث، جنؼد بأهنؼا ثؼيط ؿؼىل مؼا ًؼًلوًـلؼمدى متخؽ جمَس امليافسة ابًسَعة اًخلدًٍرة يف ثوكِؽ ا

وضؼؽ حؼد ٌَمٌلزسؼاث املـاًيؼة امللِؼدت ٌَميافسؼة ؾيؼدما حىؼون  اؤىلجمَس امليافسة بأوامؼر مـَؼةل حؼر  

ًََ بأو اًيت ًباذز ُو هبا من اخذعاظَ  . اًـرائغ واملَفاث املرفوؿة اؤ

ما نٌل ما انفذت فوزا واؤ اًيت حيدذُا ؾيؼد ؿؼدم ثعبَؼق  يف الآجال ميىن بأن ًلرز اجملَس ؾلوابث ماًَة اؤ

 الأوامر.

 . » ثـََلَ بأوثوسًـَ  بأومس خخرجا مٌَ  بأووميىٌَ بأًضا بأن ًأأمر بًرش كراٍز 

 فباًًس بة ٌَفلرت الأوىل ال ٍىون جملَس امليافسؼة بأًؼة سؼَعة ثلدًٍرؼة يف ثوجِؼَ الأوامؼر مؼن بأجؼي

ؼغ ثؼؼوىل بيفسؼؼَ حتدًؼؼد ؾيؼؼارص ُؼؼذا اًلؼؼراز، سؼؼواء مؼؼن حِؼؼر  وضؼؼؽ حؼؼد ٌَمٌلزسؼؼاث املـيَؼؼة، فاملرشؼ

ؼغ ٌسؼؼ خـمي بأًفؼؼاع ،يبأو اًلاًؼؼة بأو اًسؼؼبب بأو احمل الاخذعؼؼاض بأمؼؼا ابًًسؼؼ بة ٌَفلؼؼراث الأخؼؼرى، فاملرشؼ

 با ًويح بأأن جمَس امليافسة ٍمتخؽ بسَعة ثلدًٍرة يف ركل. ،"وميىٌَ"،"نٌل ميىن"اًخخَري 

 وثـؼداذ اًفرويس ويف ثفسرٍي ًِذٍ اًـبازاث، اؾخرب بأن امللعؼوذ مؼن وزاءُؼا ُؼو اسؼ خـراط اًفلَ

ماكهَة، ومه ٍلـون ؿىل ركل اؿرتافًسَعة ًوُس  ابؤ
(3)

جيؼوس  بـىن بأن لكمة "ميىن" يف ُؼذٍ اذلؼاةل ال،

ماكهَ"ؼ : فِمِا ؿىل بأهنا مراذف ً ملـاين ثـعي جملَس لأن ُذٍ ا ،"هل االؤماكهَة" بأو "هل ارلَاز" بأو "اكن ابؤ

مناو حًرة اس خـٌلًِا،  اؤىلابالؤضافة  ،لاةامليافسة سَعة اًـ ًخـني فِمِا ؿؼىل بأهنؼا اسؼ خـراط ٌَسؼَعاث  اؤ

ذا اًلعد ٌّري نذكل ؿىل هط املاذت   اًسابلة اذلهر. 44/3اًيت ٍمتخؽ هبا جمَس امليافسة، ُو

                                                           
1
- BACHELIER Anne-Sophie, op.cit, p.37. 

2
-BARTHE Denis, op.cit, p.117. 

3
-Ibid, p.109. 
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يا حرثُب سَعاث جمَس امليافسة ؿىل ُذا اًيحو جن ،ذلكل را حاًو د بأهؼَ جمؼرب ؿؼىل فؼذح املخابـؼة اؤ

وقرامؼاث ماًَؼة  45/1، مث ًوجَ بأوامؼر وفلؼا ٌَؼٌلذت 44/3وخعوت سابلة ؿىل ثوكِؽ اًـلوابث وفلا ٌٌَلذت 

ما انفدت  ويف حؼاةل ، 45/5َق الأوامر وفلؼا ًؼيط املؼاذت ما يف الآجال اًيت حدذُا ؾيد ؿدم ثعب فوزا واؤ اؤ

جمؼرب ؿؼىل ثوكِؼؽ قرامؼاث ماًَؼة وال سؼَعة ثلدًٍرؼة هل يف  الأوامر فاؤن جمَس امليافسؼةُذٍ ؿدم احرتام 

 ركل.

ًََ يف اٍهناًة ُو بأن جمَس امليافسة ال ٍمتخؼؽ بسؼَعة ثلدًٍرؼة سؼواء فؼامي ًخـَؼق بـادلؼة  ما خنَط اؤ

 االؤخعاز بأو يف ثوكِؽ اًـلاة.

 بأثر قَاة اًسَعة اًخلدًٍرة ؿىل ثلدمي االؤخعاز . ة

ن قَاة اًسَعة اًخلدًٍرة جملَس امليا يف املخابـؼة، ممؼا  املالمئةٌس خدبؽ ابًرضوزت قَاة مبدبأ  ،فسةاؤ

ا س َخضؽ ٌَمـادلة، ًـعي ٌَجِة اخملعر  مفجَس امليافسؼة جمؼرب ؿؼىل اًفعؼي ت ضٌلهة بأساس َة بأأن اؤخعاُز

را اك ،يف االؤخعاز من حِر املوضوغ ُؼذا مؼن  ،ن ُياك فـال خؼرق ًلواؿؼد امليافسؼة بأم الواًيؼر فامي اؤ

 .هجة

را مؼا  ،ىًىن من هجة بأخر  جند بأن املرشغ ًـعي اذلق جملَس امليافسؼة يف بأن ٍؼرفغ االؤخعؼاز، اؤ

بأو كري مدمعة بـيارص ملٌـة با فِؼَ اًىفاًؼة ،ازثأأى بأأن اًوكائؽ املذهوزت ال ثدخي مضن اخذعاظَ
(1)

، مؼا 

 ؿؼاثق املؤسسؼة من بأجي اس خىٌلل ؾيارص االؤزباث اذلي ًلؽ ؾبٍؤ ؿؼىل ؿىل فذح حتلِق  جيـهل كري جمرب

بأو ادلِة اخملعرت
(2)

بؼأأن ؾيؼارص ، واجملَس كري جمرب ؿىل ثلؼدمي اًـؼون ًِؼا يف ُؼذٍ املؼرحةل فؼاؤرا مؼا كؼدز 

را اس خـمي سَعخَ يف اؤخعاز هفسَ بيفسَ االؤزباث كري ملٌـة هل بأن الي اؤ ٍرفغ االؤخعاز مبارشت، اؤ
(3)

. 

  االؤخعؼاز امللؼدموال ذزاًؼة بعؼري املؤسسة اخملعرت ًؼُس ًِؼا بأي حتؼمل بأنمن ُذا امليعَق ًبدو  

يؼا حمكؼن املفازكؼة، حِؼر بأن اذلي كد ٍؼرفغ ًـؼدم نفاًؼة الأذةل امللد جمَؼس  اؤىلاملؤسسؼة  دلؼوء مؼة ُو

ذوهنا من سَعة اًخحلِؼق،  وركل يف وكؼت  امليافسة ٍىون من بأجي اذلعول ؿىل بأذةل اكفِة ملا ٍمتخؽ بَ 

ماكهَة زفغ االؤخعاز ً ًـعى فَِ  اًلاهون   الأذةل امللدمة. فاًة ـدم نًِذا اجملَس اؤ

                                                           
1
 .اًسابلة اذلهر 3\44املاذت  -

2
- BACHELIER Anne-Sophie, op.cit, p.35. 

3
-BARTHE Denis, op.cit, p.195. 
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املعَؼوة مؼن املؤسسؼة حلِلؼة بأن  اًسؼابلة اذلهؼر،  44/3هؼط املؼاذت وظؼأأت مؼن ًىن ما خيفؼف 

 وجوذُا لط، بأي جمرذ احامتلفوجوذ املٌلزسة امللِدت ٌَميافسة  ت ُو ثلدمي بأذةل من صأأهنا بأن حرحجاخملعر 

ًوُس وجوذُا ًلِيا
(1)

. 

 برضوزت مـادلة االؤخعازامليافسة  قَاة هعوض كاهوهَة ثَزم جمَس . ح

جمَس امليافسة، و مؽ مؼروز  اؤىلمي اؤخعاز لدكام بخبسَعة االؤخعاز  ما ٍمتخؽا ضيا بأأن خشعرت فا ًو

، فِي ُياك ما ًَزم جمَس ا مل ًـمل ُذا اًضخط اًوكت  مليافسة بـادلة االؤخعاز؟.اخملعر بعري اؤخعاٍز

مؼن بأجؼي حتؼرك جمَؼس امليافسؼة  ااكفِؼ اميىن اًلول بأأن االؤخعاز يف حد راثَ ًـخؼرب مؼربز ،هؼراي

اًعؼرخ ًضمن ركل، ومؼا ًـؼزس ُؼذا  ًوىن من حِر اًيعوض اًلاهوهَة ًُس ُياك هط ًَزمَ بذكل بأو

 :بأهَ

ًُس ُياك بأي بأجي حمدذ ًَزم جمَس امليافسة فَِ ابًفعي يف االؤخعاز، بؼي ؿؼىل اًـىؼس مؼن ركل  -

ٍ لأي خشط بأن خيعؼر ُؼذا اجملَؼساذلي ال ميىن بـد ركلمتاما، فالأجي اًوحِد امللرز ُو 
(2)

يف حؼني ،

، املخـَق ابمليافسؼة املَلؼى86-95الأمر زمق  اؤىلًو زجـيا 
(3)

مٌؼَ  3\53، جنؼد بأن املرشؼغ يف هؼط املؼاذت 

ًَؼَ  ( ًومؼا ابخؼداء مؼن 68 )يف بأجؼي بأكعؼاٍ سؼ خنيًَزم جمَس امليافسة بأأن ٍرذ ؿىل اًـؼرائغ املرفوؿؼة اؤ

ادلدًؼؼد املخـَؼؼق ابمليافسؼؼة، اذلي  83-83ذىضؼؼ مل ًخضؼؼميَ الأمؼؼر زمق اتزخي اسؼؼ خالمَ اًـًرضؼؼة، ُؼؼذا املل 

انخفى ببِان الأجي املميوخ جملَس امليافسة من بأجي اًبر يف ظَباث اًخجمَؽ فلط
(4)

. 

قَاة بأجي حمدذ ٌَفعي يف االؤخعاز، ٌس خدبؽ قَاة زكابة كضائَة ؿىل ركل، فاًركابة اًلضؼائَة ؿؼىل  -

ا جمَؼس  83-83من الأمر زمق  63اذت بأؾٌلل جمَس امليافسة حسب هط امل ثخـَق ابًلرازاث اًيت بأظؼدُز

 امليافسة واًيت فعي بوجهبا يف ظَباث املؤسساث بأو الأصخاض اخملعرت.

                                                           
1
-DUMARÇAY Marie, op.cit, p.151. 

2
ملخـَق ابمليافسة، حِر جاء فهيا بأهَ ال ميىن بأن حرفؽ اؤىل جمَس امليافسة ادلؿاوى اًيت جتاوسث ا 83-83من الأمر زمق  4\44املاذت  -

ر مل حيدج بضأأهنا بأي حبر بأو مـاًية بأو ؾلوبة.83زالج )  ( س يواث اؤ
3
 )مَلى(.، ًخـَق ابمليافسة، 1995ًياٍر  55مؤزد يف  86-95بأمر زمق  -
4
 .( بأصِر83جمَس امليافسة بأن ًفعي فَِ يف بأجي )، حِر ؿىل 83-83من الأمر زمق  17املاذت  -
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خحؼرك ملـادلؼة ال ميىن لأي خشط بأن ًلدم ظـيا كضائَا ؿىل بأساش بأن جمَس امليافسة مل ً  ،ؿَََ

مؼاكن ُؼذا ا، االؤخعاز بـد ثلدميَ ر ًوىن ًبلى بأهَ ابؤ ًضؼخط بأن ًثؼري مسؼؤوًَة جمَؼس امليافسؼة راثؼَ اؤ

 حرثب ؿىل ؿدم حترنَ رضز خعري ذلق بَ.

ال بأن ما ٌضفؽ ٌَضخط ظاحب االؤخعاز بأأن اؤخعاٍز ميىن بأن حيلق اًِدف مٌَ، ُو بأن جمَس  اؤ

يف ثَ، فاملسأأةل ال ثخـَؼق ذاز ابؤ  اامليافسة ميىٌَ بأن ًخابؽ اًلضَة من ثَلاء هفسَ، وبذكل ًعبح الأمر مرثبع

بأخالل اًدامكاهوين جملَس امليافسة بلدز ما ُو  ابًداماٍهناًة 
(1)

. 

ًَؼَ  ُؼو بأن ثلؼدمي االؤخعؼاز مؼن كبؼي الأصؼخاض املـيَؼة بؼَ كؼد يف الأخؼري  ما ميىؼن بأن خنَؼط اؤ

 ًععدم بلاومة من جمَس امليافسة، ابًرمغ من بأن ُذا الأخؼري ال ٍمتخؼؽ بسؼَعة ثلدًٍرؼة يف فؼذح املخابـؼة

ؼة مؼن هجؼة ،وخعازاث ً ة كد ثًذ، ؾن هون الاُذٍ امللاوم بأهؼَ ًُسؼت ُيؼاك  ُست مدمعة بأأساهَد كًو

 كواؿد خاظة ثَزم جمَس امليافسة ابًخفاؿي مؽ االؤخعاز من هجة اثهَة.

ؼمؼن اًضؼخط اخملعؼ ُذٍ الأحاكم حتلق معؼَحة لك و اًضؼخط ر واًضؼخط حمؼي االؤخعؼاز ُو

حٌلًؼة اًيؼؼام اًـؼام  اؤىلؿد كؼاهون امليافسؼة هتؼدف بأن كوا اؤىلوثفسري ركل ًـوذ  املرفوغ االؤخعاز ضدٍ،

ؿؼىل بأهنؼا جمؼرذ  -واًؼيت حؼرى هفسؼِا مذرضؼزت -املؤسسة اخملعرت  اؤىل، مفجَس امليافسة ًيؼر الاكذعاذي

ظوزت ؾن ارلَي اذلي ًـرتي اًسوق ذلكل وجدان بأن رشوظ كبول االؤخعاز مل حىن ظازمة، ومؼن هجؼة 

ٍهيا ؿىل بأهنا جمرذ ؿامؼي ذلكل جنؼدٍ ٍمتخؼؽ بوسؼائي  ،مؼن ؾوامؼي بأخؼرى موجؼوذت ابًسؼوق بأخرى ًيؼر اؤ

لاومة ظَباث فذح املخابـة بأمامَبجسمح هل 
(2)

. 

 اثهَا: اًضٌلانث املرثبعة بـادلة االؤخعاز

بأني اًلواؿد اًلاهوهَة املخـَلؼة ابالؤخعؼاز سؼواء مؼن حِؼر رشوظؼَ بأو سؼَعة  اؤىلخَعيا فامي س بق 

 اخملعؼر واملؤسسؼاث املؼدؾى ؿَهيؼا حلق معؼَحة لك مؼن اًضؼخطجمَس امليافسة يف مـادلخَ جاءث ًخ

ش اذلق يف اؤخعاز جمَس امليافسة مؼن هجؼة حٌلًؼة ملعؼَحة املؤسسؼاث املخرضؼزت مؼن بأجؼي  فاملرشغ هري

وضؽ حد ٌَمٌلزساث امللِدت ٌَميافسة ومن هجؼة بأخؼرى وضؼؽ بؼني ًؼدي ُؼذا اجملَؼس وسؼائي جسؼمح هل 

 ن جدٍهتا حٌلًة ملعاحل املؤسساث املدؾى ؿَهيا.بلربةل وثعفِة االؤخعازاث حىت ًخأأند م

                                                           
1
-BARTHE Denis, op.cit, p.121. 

2
-Ibid, p.123. 
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ا بأن جتـؼي مؼن مـادلؼة ًخـؼني حىؼٌرس ضؼٌلانث بأخؼرى مؼن صؼأأهن الاؾخبؼازاثُؼذٍ  اؤىلابالؤضافة 

ًضوابط جسامه فـال يف حٌلًة حلوق املؤسساث، ومؼن بأمه ُؼذٍ اًضؼٌلانث جنؼد، مبؼدبأ  االؤخعاز خاضـا

آجال مـلوةل، ونذا مبدبأ املـادل)بأ( وجاَُة اؤجراءاث املـادلة  .)ة( ة يف ب

جراءاث املـادلة . بأ   وجاَُة اؤ

بأمه مبدبأ اؤجرايئ، فِو ضٌلهة بأساس َة من اجؼي حسؼن  ابؾخباٍزٍىديس مبدبأ اًوجاَُة بأمهَة ابًلة، 

و املوجَ دلوةل اًلاهون، فادلؾوى ثخعَب اًوجاَُة، واًوجاَُة ثوحض ادلؾوى سري اًـداةل، ُو
(1)

. 

َهيٌل اًـمل اًاكيف ابًوكؼائؽ واؿد اًيت ثضمن لأحد الأظراف بأو لكًخجسد ُذا املبدبأ يف ٍلوؿة من اًل

ؾعؼا م اًوكؼت اًؼاكيف ذلكل، بـؼىن بأن ُؼذا املبؼدبأ ًضؼمن ًؼلك ماكهَة ادلفاغ ؾن معاذلِم واؤ خشؼط  واؤ

اذلعؼول ؿؼىل املـَومؼاث اًرضؼوًزة يف ادلؾؼوى مؼن خؼالل حعؼوهل ؿؼىل لك  مـين بزناغ مؼا اذلؼق يف 

ؾعائؼَي مٌاك ؾيارص املَف من بأج اًوكؼت اًؼاكيف واملؼالمئ ذلكل ض هتا بأمام اًلضاء مؽ اؤ
(2)

كؼد اؿرتفؼت و ، 

بأكَب اًرشائؽ هبذا املبدبأ 
(3)

، وهعت ؿَََ اًلواهني اًوظيَة
(4)

، واالثفاكِاث ادلًوَة
(5)

. 

"ٌس متؽ جمَؼس :املخـَق ابمليافسة بأهَ 83-83من الأمر زمق  38يف جمال امليافسة جاء يف هط املاذت 

ىلامليافسة حضوزاي )وجاَُا(  ًََ واًيت جيب ؿَهيا ثلدمي مؼذهرت  اؤ الأظراف املـيَة يف اًلضااي املرفوؿة اؤ

."  بذكل وميىن بأن ثـني ُذٍ الأظراف ممثال ؾهنا بأو حترض مؽ حمامهيا بأو مؽ بأي خشط ختخاٍز

ش فـََؼا مبؼدبأ اًوجاَُؼة يف جمؼال امليافسؼة و ضؼٌلهة اؤجرائَؼة مؼن خالًِؼا هبذا ٍىون املرشغ كد هؼري

ملخـَلؼة ابملَؼف وبأن جس خعَؽ املؤسسة اخملعرت ونذا ثكل املـيَة ابالؤخعاز بأن حتعي ؿىل لك املـَومؼاث ا

ن اكن ركل ًخـَؼق  ثواجَ ابٍهتم ٍهيا وثـعى ًِا فرظة ٌَؼرذ ؿَهيؼا مؼن خؼالل حتضؼري ذفاؾِؼا، واؤ املًسوبة اؤ

َة. آخذ ًوُس اًخحرايث الأًو  برحةل ثبََف املأ
                                                           

1
-ASCENSI Lionel, du Principe de la contradictoire, LGDJ, paris, 2006,  p.11. 

2
-Idem. 

3
آذم ملا خاًف بأمر هللا ؾز وجي وبألك من اًضجرت،  - آن اًىرمي، يف كعة س َدان ب جند بأن هللا س بحاهَ وثـاىل وكبي بأن ًوكؽ ففي اًلرب

خني  ؿَََ اًـلاة، واهجَ بأوال ابًوكائؽ واٍهتمة وبأؾعاٍ فرظة ٌودفاغ ؾن هفسَ، زمغ ؿَمَ س بحاهَ وثـاىل وبأهَ ال خيفى ؿَََ يشء  36، الًآ

 من سوزت اًبلرت. 37و 
4
، ونذكل هط املاذت  3\3هعت ؿىل ُذا املبدبأ املاذت -  169هون االؤجراءاث ادلزائَة، وهعت ؿَََ نذكل املاذت من كا 515من ق اؤ م اؤ

 .من ادلس خوز ؿىل اؾخباز بأن اذلق ي ادلفاغ ُو اًوجَ اذللِلي ملبدبأ اًوجاَُة
5
َة املىرسة ًِذا املبدبأ جند اًـِد ادلويل املخـَق ابذللوق املدهَة واًس َاس َة بخازخي - ، 1966ذٌسمرب  19من بني بأمه االثفاكِاث ادلًو

 .مٌَ 1\14هط املاذت وركل يف 



 اًفعي الأول: اًضٌلانث املميوحة يف مرحةل املخابـة                      اًباة الأول       

 

 

128 

ال بـؼد ذل الأظؼراف سؼواء بأزيؼاء  اؤىل الاسؼ امتغكل جند بأن  جمَس امليافسؼة ال ًبؼر يف االؤخعؼاز اؤ

املسؼدٌداث بأو اًواثئؼق اًؼيت متؼس  اس خاٌاءاًخحلِق بأو بأزياء ادلَسة اٍهنائَة، ومتىِهنم من املَف لكَ، مؽ 

بّرًة املِية
(1)

رن ، وسُمت اًخفعَي يف لك ُذا مضن اًفعي اًثاين من ُذا اًباة  .هللا ابؤ

 احرتام بأجي مـلول ٌَرذ . ة

جمَس امليافسة جمَس امليافسة، ًوىن  اؤىلًو فرضيا بأأن خشط ٍمتخؽ بسَعة االؤخعاز كدم اؤخعازا 

، فِي ُياك ما ًَزم جمَس امليافسة بؼذكل، هؼؼراي ميىؼن اًلؼول بؼأأن االؤخعؼاز يف مل ًـَمَ بعري اؤخعاٍز

، ًوىن من حِر اًيعوض اًلاهوهَة ًُس ُياك حد راثَ ًـخرب مربز اكيف من بأجي حترك جمَس امليافسة

، ومؼا ًـؼزس ُؼذا اًعؼرخ خاظة وبأن الاخعاز اذلايت ًبلى بأمؼر جؼواسي هط ًَزمَ بذكل بأو ًضمن ركل

ُو بأهَ ًُس ُياك بأي بأجي حمدذ ًَزم جمَس امليافسة فَِ ابًفعؼي يف االؤخعؼاز، بؼي ؿؼىل اًـىؼس مؼن 

يف  ال ميىؼن بـؼدٍ لأي خشؼط بأن خيعؼر ُؼذا اجملَؼس ركل متاما، فالأجي اًوحِد امللرز ُو الأجي اذلي

فىرت ثلاذم اًوكائؽ اؤظاز
(2)

. 

نٌل بأن قَاة بأجي حمدذ ٌَفعؼي يف االؤخعؼاز، ٌسؼ خدبؽ قَؼاة زكابؼة كضؼائَة ؿؼىل ركل، فاًركابؼة 

ثخـَؼق ابًلؼرازاث اًؼيت  83-83مؼن الأمؼر زمق  63اًلضائَة ؿىل بأؾٌلل جمَس امليافسة حسب هط املاذت 

ا جمَس   امليافسة واًيت فعي بوجهبا يف ظَباث املؤسساث بأو الأصخاض اخملعرت.بأظدُز

ال ميىن لأي خشط بأن ًلدم ظـيا كضائَا ؿىل بأساش بأن جمَس امليافسة مل ًخحؼرك ملـادلؼة  ،ؿَََ

ر، االؤخعاز بـد ثلدميَ ماكن ُؼذا اًضؼخط بأن ًثؼري مسؼؤوًَة جمَؼس امليافسؼة راثؼَ اؤ  اًوىن ًبلى بأهَ ابؤ

 نَ رضز خعري ذلق بَ.حرثب ؿىل ؿدم حتر 

 

                                                           
1
 .املخـَق ابمليافسة 83-83من الأمر زمق  4\38املاذت -
2
"ال ميىن بأن حرفؽ اؤىل جمَس امليافسة ادلؿاوى اًيت جتاوسث املخـَق ابمليافسة، حِر جاء فهيا بأهَ: 83-83من الأمر زمق  4\44املاذت  -

ر مل حيدج بضأأهنا بأي حبر بأو مـاًية بأو ؾلوبة83زالج ) ىل الأمر زمق "، ( س يواث اؤ ، املخـَق ابمليافسة 86-95يف حني ًو زجـيا اؤ

ًََ يف بأجي بأكعاٍ س خون ) 3\53يف هط املاذت  املرشغاملَلى، جند بأن  ( 68مٌَ ًَزم جمَس امليافسة بأأن ٍرذ ؿىل اًـرائغ املرفوؿة اؤ

دًد املخـَق ابمليافسة، اذلي انخفى ببِان الأجي ادل 83-83مل ًخضميَ الأمر زمق  امللذىضًوما ابخداء من اتزخي اس خالمَ اًـًرضة، ُذا 

( بأصِر ،حسب 83املميوخ جملَس امليافسة من بأجي اًبر يف ظَباث اًخجمَؽ فلط حِر ؿىل جمَس امليافسة بأن ًفعي فَِ يف بأجي )

 .83-83من الأمر زمق  17ط املاذت ه
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 املعَب اًثاين

 عازؼؼؼؼؼي االؤخــفض 

 اخعؼاز مؼن ؿؼدهمس بق اًلول بأأن جمَس امليافسة ال ٍمتخؽ ابًسَعة اًخلدًٍرة فامي ًخـَق بدزاسة االؤ 

بأن اؤجراءاث فذح املخابـة مضؼموهة ابًًسؼ بة  ابًرضوزتدي هل، ًوىن ُذا لكَ ال ًـين بي ًخـني ؿَََ اًخع

مؼا ًععدم ُذا االؤخعاز  ٌَضخط اخملعر، فلد بأو ثربئؼة سؼاحة جمَؼس امليافسؼة بأو ؿؼدم كبؼول بؼرفغ اؤ

رااملؤسسة املخابـة   ًبلؼى بأمؼام ، والاكهت اًوكائؽ ال ثثبت بـد اًخحلِؼق وجؼوذ ممازسؼة ملِؼدت ٌَميافسؼة اؤ

 ظاحب االؤخعاز يف ُذٍ اذلاةل سوى بأن ًعـن يف ُذا اًلراز.

و بأن املرشغ بأًزم ؼؼؼؼايئ ضد كراز زفغ االؤخعاز ُما ٌضجؽ ُذا اًضخط ؿىل ثلدمي اًعـن اًلض

جمَس امليافسة برضوزت جس بُب كراٍز
(1)

، فاًدس بُب ُو اذلي ًضمن فـاًَة اًركابة اًلضائَة حبَر 

ٌس خعَؽ اًلايض ممازسة زكابخَ ؿىل الأسس اًلاهوهَة واًواكـَة اًيت بأسس جمَس امليافسة كراٍز ؿَهيا
(2)

. 

مؼا لؼدم بأمؼام جمَؼس امليافسؼة ز املى بأس باة فضي االؤخعاثـز  ىلاؤ مذـَلؼة ابملٌلزسؼة حمؼي  ؾوامؼي اؤ

ما  )اًفرغ الأول(، االؤخعاز  .)اًفرغ اًثاين( بأس باة خازجة ؾهنا اؤىلواؤ

 اًفرغ الأول: فضي االؤخعاز بسبب املٌلزسة املـيَة

ؾؼؼن بأسؼؼ باة سؼؼب املٌلزسؼؼة املـيَؼؼة ابًرضؼؼوزت اذلؼؼدًر ؾؼؼن فضؼؼي االؤخعؼؼاز ب  ٌسؼؼ خدبؽ اذلؼؼدًر

 .)اثهَا( بأو من حِر كدهما )بأوال(، بط بأساسا ابًوكائؽ املثازت سواء من حِر ظبَـهتاموضوؾَة حرث 

 بأوال: ظبَـة اًوكائؽ

ظبَـة اًوكائؽ املثؼازت بأمامؼَ سؼواء مؼن حِؼر  اؤىلًيؼر جمَس امليافسة اًلمـي اب اخذعاضًخحدذ 

ِف بأأهنا ممازساث ملِدت  حى فِذا اجملَس خيخط هوؾَا بعائفة حمدذت من اًوكائؽ اًيت -اًخىَِف اًلاهوين ًِا

بأو مؼن حِؼر  - امهن املخرضزٍناًالحق ابلأصخاض  َرضزًٌخـني وضؽ حد ًِا فلط ذون جرب  ٌَميافسة

                                                           
1
 ب كراز مـَي بـد االؤخعاز..."."ميىن بأن ًرصخ اجملَس بوجمن هفس الأمر بأهَ: 3\44املاذت جاء يف  -

2
-DUMARÇAY Marie, la Situation de l’entreprise Victime dans les procédures de Sanction des pratiques 

anticoncurrentielles, op.cit, p.146. 
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وكؼائؽ ازحىبؼت خؼازح اًلعؼر  اؤىل اخذعاظؼَاالؤظاز املاكين اذلي ازحىب فَِ فِذا اجملي ال ميىن بأن ميخد 

 .)ة( و االؤكَميي )بأ(، َس امليافسة اًيوؾيجمًِذا ًخـني بأن ثدخي ُذٍ اًوكائؽ مضن اخذعاض اًوظين، 

 امليافسة جملَس اًوكائؽ ال ثدخي مضن الاخذعاض اًيوؾي . بأ 

 بثالزة بأموز بأساس َة:  اًيوؾي جملَس امليافسة هسَعة مقـَة الاخذعاضًخحدذ 

 .83-83من الأمر  14وزت وجوذ ممازساث ملِدت ٌَميافسة حسب هط املاذت رض .1

 افسة حمتثي حرصاي يف:ُذٍ املٌلزساث امللِدت ٌَمي

 .83-83من الأمر زمق  6االثفاكِاث امللِدت ٌَميافسة امليعوض ؿَهيا يف املاذت  -

 من هفس الأمر. 87اًخـسف يف وضـَة اًِميية ؿىل اًسوق امليعوض ؿَهيا يف املاذت  -

 .18س خئثاًزة، امليعوض ؿَهيا يف هط املاذت اًـلوذ الا -

مؼن هفؼس  11سسة بأخرى، امليعوض ؿَهيؼا يف هؼط املؼاذت وضـَة اًخبـَة ملؤ  اس خلاللاًخـسف يف  -

 الأمر.

 الأمر.من هفس  15اًبَؽ بسـر مٌخفغ ثـسفا حسب هط املاذت  -

بـؼىن بأن جمَؼس امليافسؼة ال خيؼخط ابًيؼؼر يف اًوكؼائؽ اًؼيت ال حىِؼف ؿؼىل بأهنؼا ممازسؼاث ملِؼؼدت 

ٌَميافسة مثي املٌلزساث اًخجاًزة
(1)

-84خابـهتا ومقـِا حسؼب اًلؼاهون زمق ، فِذٍ الأخريت خيخط اًلضاء ب 

املخـَق ابملٌلزساث اًخجاًزة 85
(2)

. 

ًََ وظبَـخَ .5  اًعَب امللدم اؤ

ًََ وظبَـخَ فاؤن اكن ٍر   جمَس امليافسة ًخحدذ اخذعاض وضؽ حؼد  اؤىلنذكل ابًعَب امللدم اؤ

هَ ٍىون ملبوال ًِذٍ املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة ومقـِا فاؤ
(3)

را اكن ٍر   حتلِق معاحل خشعؼَة  ىلاؤ ، بأما اؤ

ال ًيؼؼر فِؼَ جمَؼس امليافسؼةفؼان ٌَضخط اخملعؼر مثؼي جؼرب اًرضؼز اًالحؼق بؼَ، 
(4)

، وهفؼس اًيشؼء 

                                                           
1
 الٍ ممازساث ملِدت ٌَميافسة".بأؿ 15و 11و 18و 7، 6" ثـخرب املٌلزساث امليعوض ؿَهيا يف املواذ ؿىل ما ًًل:  14املاذت ثيع -
2
ًوهَو  57ظاذز يف  41، حيدذ اًلواؿد اًـامة املعبلة ؿىل املٌلزساث اًخجاًزة، جر ؿدذ 5884ًوهَو  3مؤزد يف  85-84كاهون زمق  -

5884. 
3
-POESY René, « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en France en droit 

des pratiques anticoncurrentielles aspects procéduraux », RASJEP, n° 3,  2000, p.164. 
4
"ميىن لك خشط ظبَـي بأو مـيوي ًـخرب هفسَ مذرضزا من ممازسة ملِدت ٌَميافسة، ؿىل بأهَ:   83-83من الأمر زمق  48املاذت ثيع -

 .دلِة اًلضائَة اخملخعة ظبلا ٌَدرشًؽ املـمول هل"وفق مفِوم بأحاكم ُذا الأمر، بأن ٍرفؽ ذؾوى بأمام ا
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بعال ابًًس بة ٌَعَباث اًرامِة  واًـلوذ واًرشوظ املخـَلة ابملٌلزساث امللِؼدت  واالثفاكِاث الاًداماثاؤىل اؤ

ٌَميافسة
(1)

ر خيخط هبا فلط اًلايض املدين بأو اًخجازي ، حسب اذلاةل اؤ
(2)

. 

 سجمَس امليافسة ابًفعي يف ُذا اًيوغ من اًعَباث ُو بأن ُذا اجملَؼ اخذعاضاًسبب يف ؿدم 

مؼن يه  ًوُس حٌلًة املعاحل اًفرذًة بأو اًضخعؼَة اًؼيت  الاكذعاذيبأهَعت بَ هممة حٌلًة اًيؼام اًـام 

اخذعاض ادلِاث اًلضائَة
(3)

. 

 ممازسة وضاظ اكذعاذي .3

امليافسة اًيوؾي من هجة اثًثة بٌلزسة وضاظ اكذعاذي جمَس اخذعاضًخحدذ  
(4)

هؼط  اء يف، اجؼ

ثعبؼق  " بلؼغ اًيؼؼر ؾؼن لك الأحؼاكم اخملاًفؼة،بأهؼَ:  املخـَؼق ابمليافسؼة 83-83من الأمر زمق  5املاذت 

هخاح، با فهيا اًًضاظاث اًفالحِة وحربَة املوايش ووضاظاث ما ًأأيت: " ؿىلبأحاكم ُذا الأمر  وضاظاث االؤ

ؿاذت بَـِا و ًيت ًلوم هبا مس خوزذوسًؽ ومهنا ثكل ااًخ واًوالكء ووسعاء بَؽ املوايش  ،ؿىل حاًِا اًسَؽ الؤ

َيد اًبحؼري، وثؼكل اًؼيت ثوابئـو اٌَحوم ابسلةل ووضاظاث ارلدماث واًعؼياؿة اًخلَ  لؼوم هبؼا َدًؼة واًعؼ

 .لكِا وُدفِان وضـِا اًلاهوين وص اكمِة ومجـَاث ومٌؼٌلث هميَة همٌل بأصخاض مـيوًة معو 

ىلبًرش االؤؿالن ؾن املياكعة  اًعفلاث اًـمومِة، بدء  ".كاًة امليح اٍهنايئ ٌَعفلة اؤ

 

 

                                                           
1
 .املخـَق ابمليافسة، معدز سابق 83-83من الأمر زمق  13املاذت  -
2
بأن اًىثري من الاخعازاث ثلابي بـدم اًلبول هؼرا دلِي املؤسساث بعبَـة  5814بأصاز جمَس امليافسة يف ثلٍرٍر اًس يوي ًس ية  -

ون بني املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة واملٌلزساث اًخجاًزة، لأن ُذٍ الأخريت حىون من اخذعاض اخذعاض جمَس امليافسة، فِم خيَع

 املعاحل ارلازجِة اًخابـة ًوسازت اًخجازت.
3
-DUMARÇAY Marie, op.cit, p.158. 

-
4
 من بأجي اًخوسؽ بأنرث يف موضوغ اًلاهون امليافسة واًعفلاث اًـمومِة زاجؽ: 

- BAZEX Michel, « Le conseil de la concurrence et les marché publics », AJDA, Numéro spécial, Actualité des 
marchés publics, 20 juillet 20 aout 1994, pp.103-108. 
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ؾرضت ؿىل جمَس امليافسة بـغ اًلضؼااي املخـَلؼة ابًعؼفلاث اًـمومِؼة ًوىؼن يف  االؤظازيف ُذا 

املَلى حِر اكن جمَس امليافسة كري خمخط ابًيؼر فهيا 86-95ػي الأمر زمق 
(1)

. 

فاؤن الأوضعة االؤوساهَة الأخؼرى اًؼيت ختؼرح ؾؼن اًعؼابؽ الاكذعؼاذي ال  ،م اخملاًفة ًِذا اًيطبفِو 

ثدخي مضن اخذعاض جمَس امليافسة ًوىهنؼا ثؼدخي مضؼن اخذعؼاض ادلِؼاث اًلضؼائَة السؼ امي اًلضؼاء 

فهيؼا فلؼط  فامليافسة ال ًمت اًخأأزرياالؤذازي ؾيدما ًخـَق الأمر ابًًضاظ االؤذازي اذلي كد ميس ابمليافسة، 

بؼي كؼد ثخؼأأثر حؼىت بواسؼعة  ،بواسعة املٌلزسؼاث امللِؼدت ٌَميافسؼة اًؼيت ثأأحهيؼا املؤسسؼاث الاكذعؼاذًة

بعًرلة كري مبارشت، نلرازاث اًضبط الاذازي ثرصفاث اذاًزة
(2)

فِىؼون اًلؼايض االؤذازي ُؼو اخملؼخط ، 

َجأأ يف ُذٍ اذلاةل  ثعبَق كواؿد امليافسة اؤىلًو
(3)

. 

اث اًـمومِة، ًبدو بأهَ ابًرمغ من اخذعؼاض جمَؼس امليافسؼة بلمؼؽ املٌلزسؼاث ًىن ابًًس بة ٌَعفل

ًـمومِةامللِد ٌَميافسة اًيت ثخـَق ابًعفلاث ا
(4)

ال بأني ُذا امللذىض مؼاسال  ،  مؼن حمخؼواٍ ابًيؼؼر امفركؼ اؤ

خعؼاز «ملدهَؼة واالؤذاًزؼة، حِؼر جؼاء فِؼَ:من كاهون االؤجراءاث ا 946بَ هط املاذت  ما جاء اؤىل جيؼوس اؤ

ذاًزة بـًرضة، وركل يف حاةل االؤخالل  االؤصِاز بأو امليافسة اًيت ختضؽ ًِؼا معََؼاث  ابًداماثاحملمكة االؤ

برام اًـلد  ر ًمت ُذا االؤخعاز من كبي لك من هل معَحة يف اؤ برام اًـلوذ االؤذاًزة واًعفلاث اًـمومِة، اؤ اؤ

                                                           
1
خعاز بخازخي  85D99، حتت زمق 1999بأنخوبر  17يف كراز هل بخازخي - ، ًخـَق بعفة معومِة 1998ماي 83)كري مًضوز(، فضال يف اؤ

جناس مرنز ٌَخىوٍن املِين، زفغ جمَس امليافسة االؤخعاز ؿىل بأساش بأن اًعفلاث اًـمومِة ال ثدخي مضن وضاظاث  ثخـَق بأأصلال اؤ

هخاح واًخوسًؽ وارلدماث وفلا ًلأمر زمق  املخـَق ابمليافسة بوجب اًلاهون  83-83املَلى، كبي بأن ًـدل وٍمتم املرشغ الأمر زمق  86-95االؤ

ىل اخذعاض 5818بأوث  18ظاذز يف  46، جر ؿدذ 5818بأوث  15زد يف املؤ  85-18زمق  ضَف وضاظ اًعفلاث اًـمومِة اؤ ، ًو

ذازي منا وضاظ اؤ  .جمَس امليافسة، ابًرمغ من بأهَ ًُس وضاظ اكذعاذي واؤ

بضأأن خرق كواؿد  INSIDضد مـِد   SARL MID، رشنة 5883مازش  86بخازخي  83\56وهفس اًيشء ابًًس بة ٌَلضَة زمق 

،اًًرشت اًرمسَة ٌَميافسة ؿدذ  2014هومفرب  13 مؤزد يف 16/2015 زمق كرازعفلاث اًـمومِة من خالل ؾًزِا من املرثبة الأوىل، اً

 .5816، س ية 8
2
مكثال ؿىل ركل س بق لأحد زحلساء اًبودايث يف فرهَا وبأن بأظدز كرازا اذازاي بوجبَ ًـعي امذَاس اس خـٌلل مواكؽ اًرهن ًلأصخاض  -

ا ظدًلة ٌَبُفة، وحرثب ؿَََ اهخـاص سوق ادلزاجاث اًِوائَة ؿىل حساة بلِة وسائي اذلٍن ٌس   خـمَون ادلزاجاث اًِوائَة ابؾخباُز

و ما ذفؽ بأأحصاة املعَحة اىل زفؽ ذؾوى من بأجي اًلاء ُذا اًلراز ؿىل بأساش بأهَ ماش بَـبة امليافسة يف سوق اًيلي.  اًيلي، ُو
3
-ARHEL Pierre, « Le juge administratif, juge de l’application du droit national et du droit communautaire », 

RLC, n°3, mai-juillet 2005, p.64. 
4
اًعوزت الأنرث ص َوؿا ابًًس بة ًخعبَق اًلايض الاذاًزة ًلاهون امليافسة ثخـَق ابًعفلاث اًـمومِة، حِر ثؼِر فىرت اًسَعة اًـامة  -

 حًرة امليافسة، زاجؽ: جََا ًخداوح مؽ مبدبأ 

- STIRN Bernard, « L’idée de concurrence dans le contentieux administratif : la pluralité des sources », RC, 

n°116, juillet-aout 2000, p.8. 
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را بأبرم اًـلد بأو س َربم واذلي كد ًخرضز من ُذا االؤخالل، ونذكل ملمثي ادلوةل ؿىل مس خوى ًو الًة اؤ

كَميَة بأو مؤسسة معومِة حمََة.  من ظرف جٌلؿة اؤ

برام اًـلد. ذاًزة كبي اؤ خعاز احملمكة االؤ  وجيوس اؤ

ذاًزة بأن ثأأمر املدسبب يف االؤخالل  وحتدذ الأجي اذلي جيؼب بأن  الًداماثَ ابالمذثالوميىن ٌَمحمكة االؤ

 ميخثي فَِ.

 الأجي احملدذ. اهلضاءدًة جّري من اتزخي وميىن ًِا بأًضا اذلمل بلرامة هتدً

مضؼاء اًـلؼد  ا، بأن ثأأمر بخأأجِؼي اؤ خعاُز هناًؼة االؤجؼراءاث وملؼدت ال ثخجؼاوس  اؤىلوميىهنا نذكل وبجرذ اؤ

 . » (ًوما58ؾرشٍن )

ة االؤكَميَة   ُذٍ االؤجراءاث الاس خـجاًَة يه الأنرث مالمئة ابًًس بة ٌَمؤسساث والأصخاض املـيًو

ذازت بؼدال مؼن اٌَجؼوء  اؤىللاث، فِيي ثَجؼأأ املـيَة هبذٍ اًعف جمَؼس امليافسؼة  اؤىلاًلؼايض اًعبَـؼي ًِؼا اكؤ

 بأن ُذا اًلايض االؤذازي خيخط نذكل ابًفعي يف ذؾوى اًخـًوغ. اؤىلابالؤضافة 

جنؼد بأن املرشؼغ  املخـَؼق ابمليافسؼة  83-83من الأمؼر زمق  3\5هط املاذت  اؤىلابًرجوغ مرت بأخرى 

يافسؼؼة مؼؼؽ مذعَبؼؼاث بأذاء همؼؼام املرفؼؼق اًـؼؼام بأو ممازسؼؼة ظؼؼالحِاث اًسؼؼَعة يف حؼؼاةل ثعؼؼاذم كواؿؼؼد امل 

اًـمومِة
(1)

 ، ًفضي ُذٍ الأخريت وحيد من مذعَباث كواؿد امليافسة ًَىؼون جمَؼس امليافسؼة كؼري خمؼخط

ذا ما  ًََرُبت ُو يف كضؼَة معؼاز  1999بأنخؼوبر  18مكة اًخياسغ يف فروسا يف كراز ًِؼا بخؼازخي حممثال  اؤ

ابٌزس
(2)

. 

حِر بأكرث بضلك رصحي بأأن اًخرصفاث املخـَلة بضٌلن سري املرفق اًـام بأو ظالحِاث اًسَعة  

ذا  اذلي مؼا ًخوافؼق مؼؽ اجهتؼاذ جمَؼس ادلوةل يف فروسؼا اًـامة حىون من اخذعاض اًلايض االؤذازي، ُو

ذازياًلرازاث االؤذاًزة اًيت ختضؽ ًركابة اًلايض االؤ دى مرشوؾَة ٍرى بأأن ُذٍ اًلواؿد ثخـَق ب
(3)

. 

 

                                                           
1
ُذٍ الأحاكم، بأذاء همام املرفق "كري بأهَ، جيب بأن ال ًـَق ثعبَق املخـَق ابمليافسة ؿىل بأهَ:  83-83من الأمر زمق  3\5املاذت ثيع -

 .اًـام بأو ممازسة ظالحِاث اًسَعة اًـامة"
2
- KATZ David, « Les sanctions des pratiques anticoncurrentielles par le juge administratif », Revue justice, 

n°6, avril-juin 1997, p.140. 
3
-BARTHE Denis, op.cit, p.157. 
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كَميي جملَس امليافسة الاخذعاضاًوكائؽ ال ثدخي مضن  . ة  االؤ

كَميَؼا وجؼب بأن ًخؼوافرحىت ٍىون جمَس امليافسة خمخعؼ كَؼمياملٌلزسؼة زابؼط بؼني  ا اؤ ادللؼرايف  واالؤ

اذلي ازحىبؼؼت فِؼؼَ
(1)

حؼؼدى الأسؼؼواق اًؼؼيت ًخىفؼؼي جمَؼؼس امليافسؼؼة  ، بـؼؼىن بأن حؼؼرثبط اًوكؼؼائؽ املثؼؼازت ابؤ

خحؼدذ ابذلفاع ؿىل امل  اذلي جيؼب بأن ٍىؼون ذاخؼي اًلعؼر املٌلزسؼة  ازحؼاكةن اكركل بؼيافسؼة فهيؼا، ًو

 .وركل بلغ اًيؼر ؾن جًس َة املؤسسة اخملاًفة ،اًوظين

ًىن ُذا ال ًـين بأال ًخـاون جمَس امليافسة ادلزائري مؽ سَعاث امليافسؼة الأجٌبَؼة مؼن خؼالل  

ثباذل اًواثئق واملـَومؼاث
(2)

ملعؼَحهتابأو اًلِؼام بخحلِلؼاث ،
(3)

خاظؼة وبأني املٌلزسؼاث امللِؼدت ٌَميافسؼة ، 

يافسة، واًخـسؼف يف بأظبحت ثمت ؿىل هعاق خيرتق حدوذ ادلول، الس امي ابًًس بة ًالثفاكِاث امللِدت ٌَم 

الي ؾؼن ظًرؼق ال ميىؼن جماهبهتؼواًؼيت  ،ملٌلزساث امللِؼدت ٌَميافسؼةـوملة اب فوضـَة اًِميية هدِجة ما ًـر  ا اؤ

ثفاكِؼاث ثـؼاون ًربهمؼا جمَؼس  اؤىلثـاون ذويل  دف  ظؼاز اؤ ثوحِد ادلِوذ وجسَِي ثباذل املـَومؼاث يف اؤ

اًؼؼؼيت ًِؼؼؼا هفؼؼؼس و  ،امليافسؼؼؼة مؼؼؼن بأجؼؼؼي ثيؼؼؼؼمي ؿالكذؼؼؼَ ابًسؼؼؼَعاث الأجٌبَؼؼؼة امللكفؼؼؼة ابمليافسؼؼؼة

الاخذعاظاث
(4)

. 

ال  ،ابًرمغ من بأمهَة ُذا اًخـاون ادلويل يف جمال امليافسؼة ش هؼَ ًخـؼني بأن ال ٍىؼون ُيؼاك مسؼابأ اؤ

ابًس َاذت اًوظيَة بأو ابملعاحل الاكذعاذًة ٌَجزائر بأو ابًيؼام اًـام ادلاخًل
(5)

ز ملدمؼة ذامئؼا ، فِذٍ الأمؼو 

كَؼمي ادلزائؼري ؿىل بأي معَحة بأخرى،  وؿَََ فاًلاؿدت بأن جمَس امليافسة خيخط ابًوكائؽ راث اًعؼةل ابالؤ

را اك ن اًفاؿؼي خشؼط بأجٌؼيب وثرضؼز واس خاٌاء ميىٌَ بأن ًعَب مـَوماث من سَعاث مٌافسة بأجٌبَة اؤ

الاكذعاذ اًوظين بأو اكن رشٍؼاك ملؤسسؼة جزائًرؼة، واًـىؼس حصؼَح فلؼد حىؼون اًوكؼائؽ مرحىبؼة خؼازح 

 سَعاث امليافسة الأجٌبَة.يافسة ٌسامه يف ثلدمي مـَوماث ً اًلعر اًوظين ًوىن جمَس امل 

 

                                                           
1
-DUMARÇAY Marie, op.cit, p.158. 

2
"مؽ مراؿات مبدبأ املـامةل ابملثي ميىن جمَس امليافسة يف حدوذ اخذعاظاثَ :ؿىل ما ًًل 83-83من الأمر زمق  48املاذت ثيط  -

زسال مـَوماث بأو واثئق حيوسُا بأو ميىن هل مجـِا، اؤىل اًسَعاث الأجٌبَة امللكفة ابمليافسة اًيت ً  ِا وابالؤثعال مؽ اًسَعاث اخملخعة اؤ

را ظَبت مٌَ ركل، برشظ ضٌلن اًّر املِين"  .هفس الاخذعاظاث اؤ
3
 من هفس الأمر. 41املاذت  -
4
 من هفس الأمر. 43املاذت  -
5
 من هفس الأمر. 45املاذت  -
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 اثهَا: ثلاذم اًوكائؽ املـيَة

را زوؾياز اؾخب ال ٍىون ثدخي جمَس امليافسة را ال اؤ بأمهَؼة اًوكؼت مؼن اًياحِؼة  َفِؼ ومعداكِة اؤ

 ، فِؼذا الأخؼري وركل بأأن ًمت خالل املدت اًلاهوهَة امللرزت الجرائَ فهيا وكبي اهلضاء مِـاذ اًخلاذم اًلاهوهَة

احرتامَ  حق من حلوق ادلفاغ جيب
(1)

ش ُذا اذلقفلد ذلكل ، ابًًسؼ بة ًلأصؼخاض  ثدخي املرشغ وهري

"ال ميىؼن بأهَ: واًيت جاء فهيا  83-83من الأمر زمق  4\44عر ضدُا، وركل بيط املاذت واملؤسساث اخمل

ىلبأن حرفؽ  را مل حيدج بض83جمَس امليافسة ادلؿاوى اًيت جتاوسث زالج ) اؤ ا بأي حبؼر أأهن( س يواث اؤ

 .بأو مـاًية بأو ؾلوبة" 

زخي بداًة احدسؼاة وحتدًد ات )بأ(، ي هممة ثخـَق بخحدًد مدت اًخلاذممسائ اًيط زالجًثري ُذا 

 .)ح( وبأخريا حاالث وكف ُذا اًخلاذم )ة(، بأجي اًخلاذم

 حتدًد مدت اًخلاذم . بأ 

هعالكا من هط املاذت  حدذ املرشغ بأجي ثلاذم اًوكائؽ املخـَلة ابملٌلزساث  ،اًسابلة اذلهر 4\44اؤ

رتثب ؿىل مروز ُذا الأجي زف3امللِدت ٌَميافسة بثالج ) افسة غ جمَس املي( س يواث اكمةل، ًو

ؾلاةال ثرتثب ؿَََ بأًة مذابـة وال وز ًالؤخعا
(2)

. 

معَحة لك من اًضخط بأو ي راؾٍ حاول بأن كدبأن املرشغ ابًًس بة ملدت اًخلاذم املالحغ 

 -مفعَحة الأوىل حمكن يف بأني ُذٍ املدت ،حة اًضخط بأو املؤسسة اخملعر ضدُااملؤسسة اخملعرت ومعَ

ا يف املس خلبياكفِة من بأجي مجؽ الأذةل  -يف هؼر املرشغ  ي واذل ،اًيت جساؿدُا ؿىل ثدؾمي اؤخعاُز

ىلحزمؽ ثلدميَ  ، ًىن اذللِلة بأن ُذٍ املدت كعريت وال ثدٌاسب اظالكا مؽ الآاثز اًضازت جمَس امليافسة اؤ

( س يواث85ٌَمٌلزساث امللِدت ٌَميافسة، فأأكَب الأهؼمة اًلاهوهَة امللازهة حتدذ مدت اًخلاذم اخمس )
(3)

. 

ر  ،ًثاهَةبأما معَحة ا ابًرمغ من بأهنا فذمكن يف اؾخباز ُذا الأجي مذـَلا حبق من حلوق ادلفاغ، اؤ

ا اًلاهوين همدذ ال بأهَ ال جيوس بأن ًبلى مرنُز ٍهيا  ابأخعأأث اؤ يف بأي وكت، نٌل بأن ُذا اًخلاذم ابًًس بة اؤ

                                                           
1
-BRAULT  DOMINIQUE, « de la prescription, droit prescriptible ? »RLC,n°1, Novembre 2004, Janvier 2005, 

p.102. 
2
-BARTHE Denis, op.cit, p.163. 

3
( س يواث 85من اًخلٌني اًخجازي اًفرويس فان مدت ثلاذم اًوكائؽ يف جمال امليافسة ثلدز بؼؼخمس )  L 462-7ابًًس بة ًيط املاذت  -

 اكمةل.
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ت ٌَفرظة ؿىل املؤسسة بأو اًضخط اخملعر من بأجي املعاًبة حبلوكَ، خاظة وبأن  ُذا ًـخرب نخفًو

 اًخلاذم ميس ادلؾوى برمهتا.

 حتدًد اتزخي بداًة بأجي اًخلاذم . ة

فاؤن املرشغ ادلزائري اًدم اًعمت حِال حتدًد هلعة بداًؼة احدسؼاة  ،ؿىل قراز املرشيغ اًفرويس

و ما فذح اًباة يف املسأأةل، وبأكَبَة اًفلِاء ٍرون بأأهَ ماذام بأن  واسـا بأمام اًفلَ ٌَيلاص بأجي اًخلاذم، ُو

هَ ال ماهؽ مؼن اًلِؼاش ؿؼىل اًلواؿؼد امليؼمؼة ًبداًؼة  ،جمَس امليافسة اًخياسؾَة راث ظابؽ مقـيكرازاث  فاؤ

آجال اًخلاذم يف املواذ ادلزائ احدسا َةة ب
(1)

. 

اًيت ال ٌسؼ خلرق  ويه بني ادلرامئ اًفوزًة جند اهَ ًمت اٍمتَزي ًمت اٍمتَزي  ،ابًرجوغ اىل ُذٍ الأخريت 

ة ٌسريت بأو و  زنهنؼا  ازحؼاكةويه اًؼيت ٌسؼ خلرق  وادلؼرامئ املسؼ مترت ،كذا حمدوذا حؼىت ثؼمتوكوؾِا كري بُر

خفؼاء الأصؼ َاء املّرؼوكة، وجرميؼة احذجؼاس الأصؼخاض ذون وجؼَ  ال من اًزمن وجرميؼة اؤ املاذي وكذا ظًو

حق
(2)

ثَان اًواكـؼة املا ، ر ٍرى بأكَبَة اًفلَ بأأن مـَاز اٍمتَزي ًـمتد ؿىل املدت اًزمٌَة اًيت ٌس خلركِا اؤ ذًؼة اؤ

 املىوهة ٌَجرمية.

ابًًس بة ٌَجرامئ اًفوزًة حىون هلعؼة بداًؼة احدسؼاة مؼدت اًخلؼاذم مؼن ًؼوم ازحؼاكة اًفـؼي، بأمؼا 

اًفـي االؤجرا  اهلعاغابًًس بة ٌَجرامئ املس مترت فذىون من ًوم 
(3)

كاهون امليافسة جنؼد بأن  اؤىلًـوذت ابو، 

ا مؼا ٍرحىؼب ة مفهنا ما ٍرحىب ملدت مؤكذة ومهنؼؿىل املٌلزساث امللِدت ٌَميافسُذا اًوظف ًيعبق ابًفـي 

ظؼاز  ًالثفاقمفثال ابًًس بة ملدت مس مترت يف اًزمن ، امللِد ٌَميافسة املربم بني مؤسس خني بأو خشعؼني يف اؤ

هَ ٌضلك ممازسة فوزًة وحاةل لأهَ ًًهتيي بجرذ  زاذت ثلَِؼد  الاىهتؼاءظفلة ما فاؤ مؼن اًعؼفلة، وال جسؼ متر اؤ

ةل امليافسة ملدت ظًو
(4)

 ، ُذا من هجة.

زاذت ثلَِؼد امليافسؼة ذون بأن  ومن هجة بأخرى كد حىون املٌلزسة مس مترت يف اًزمن، حبَر جس متر اؤ

املربمة بني ؿدت مؤسساث مؼن بأجؼي  االثفاكاثٌس خدؾي الأمر جتدًد اًخـبري ؾن االؤزاذت يف اًزمن، مثي 

                                                           
1
-DUMARÇAY Marie, op.cit, p.160. 

2
، ظبـة سابـة، ذًوان املعبوؿاث ادلامـَة، ادلزائر، ؾبد هللا سَامين، رشخ كاهون اًـلوابث ادلزائري، اًلسم اًـام، جزء بأول -

 .347 -346، ض ض 5889
3
 .349املرجؽ هفسَ، ض  -

4
-DUMARÇAY Marie, op.cit, p.160. 
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ن ونذكل اًخـسف يف وضـَة اًِميية الا اكدسام كذعاذًة واًخـسف يف وضؼـَة الأسواق بأو معاذز اٍمتٍو

 اًخبـَة الاكذعاذًة.

يف اًزمن لأهَ ال ًخعوز بأن حرحىؼب بضؼلك فؼوزي وحؼزول  افِذا اًيوغ من املٌلزساث ًبلى مس متر 

يف حؼد  بي ثبلى مس مترت ما ذامت امليافؽ اًيت ثـوذ ؿىل مرحىؼب ُؼذٍ املٌلزسؼاث مسؼ مترت، ُؼذٍ امليؼافؽ

ال ب بأن ثًذ،راهتا ال ميىن  ا اؤ آاثُز ةل، بسبب ب ة وبأزابحؼبأهنا ثخخؼذ صؼلك حتلِؼـد مدت ظًو  اق فوائؼد سؼ يًو

 .اؤخل...ملدت مس مترت الأسواق اكدسامواس متراز 

ؼا  بأن اؤىلجتدز االؤصازت  آاثُز املٌلزساث اًؼيت جسؼ متر بضؼلك ذامئ وجسؼ هتكل بخرصؼف واحؼد ًوىؼن ب

ضؼؽ هل ادلؼرامئ هفؼس اًيؼؼام اذلي خت اؤىلاة اًخلؼاذم ثبلى ذامئة يف اًزمن ختضؼؽ مؼن حِؼر هلعؼة احدسؼ

اًفوزًة
(1)

. 

 وكف واهلعاغ اًخلاذم. ح

خيخَف وكف اًخلاذم ؾن اهلعاؿَ يف هون بأهَ يف اذلاةل اًثاهَة ًمت احدساة بأجي اًخلاذم من جدًؼد 

هدِجة وجوذ سبب ًلعـَ، بُامن يف اذلاةل الأوىل ًخوكف اًخلاذم ملدت مـَيؼة مث ًؼمت اسؼ خئٌافَ ًؼيفس ُؼذٍ 

، بأي بأن فرتت اًخوكف ثضاف يف هناًة مدت اًخلاذماًفرتت بـد اىهتاء مدثَ
(2)

. 

املخـَق ابمليافسة جند بأن اًخلؼاذم اًؼثالا امليعؼوض ؿََؼَ يف املؼاذت  83-83الأمر زمق  اؤىلابًرجوغ 

44/4
(3)

ا املرشؼغ ويه:، را وجد سبب من الأس باة اًيت رهُر جؼراء حبؼر بأو مـاًيؼة  ميىن بأن ًيلعؽ اؤ اؤ

ط هبذٍ اًعَلة حيمي يف ظَاثَ اًىثؼري مؼن اًلمؼوط ابًًسؼ بة ٌَضؼخط ًىن ُذا اًياؤظداز ؾلوبة، بأو 

حٌلًؼة اًيؼؼام اًـؼام  اؤىلبأن جمَؼس امليافسؼة ٍؼر   اؾخبؼازبأو املؤسسة اًيت ثخوىل ثلدمي االؤخعاز، فـؼىل 

زسؼال ُؼذا االؤخعؼاز، فؼاؤن  بأن ادلِة اخملعرت ًخوكف ذوزُا بأو هممهتا ؾيؼدالاكذعاذي و  ًؼداغ بأو اؤ جمؼرذ اؤ

اخملعؼرت يف وضؼـَة  سؼة ًضؼؽ ادلِؼةبـىن بأن كاهون املياف  ة ُو اذلي ًخوىل مبارشت ادلؾوىفسجمَس امليا

جؼراء مؼن صؼأأهَ بأن ًلعؼؽ اًخلؼاذم، وركل ٌس خحَي مـِا مؼا اًخؼدخي يف سؼري االؤجؼراءاث وحتلِؼق اؤ يف  اؤ

 صلك اؤجراء حبر بأو مـاًية بأو ثوكِؽ ؾلوبة ُذا من هجة.

                                                           
1
-DUMARÇAY Marie, op.cit, p.161. 

2
 .159ؾبد اًلاذز ؿدو، املياسؿاث االؤذاًزة، مرجؽ سابق، ض -
3
را مل حيدج بضأأهنا "ال ميىن بأن ؿىل ما ًًل:  4\44املاذت هعخ - حرفؽ اؤىل جمَس امليافسة ادلؿاوى اًيت جتاوسث مدهتا زالج س يواث اؤ

 بأي حبر بأو مـاًية بأو ؾلوبة".
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اًخلاذم ًخوكف ؿىل ثـبري جمَؼس امليافسؼة  اهلعاغ بأن 4\44من هجة اثهَة ُي ًفِم من هط املاذت 

زاذثَ يف اًبحر بأو املـاًية بأو اًـلاة، بأن ُذٍ االؤجراءاث ميىن بأن ثخخذُا هجاث بأخرى ؿؼىل  بأم  ؾن اؤ

 ملعؼاحل ًوسازت اًخجؼازت والأؾؼوان اًخؼابـني قراز اًلضاء بأو سَعاث اًضبط اًلعاؾَة بأو املعاحل ارلازجِة

ظؼؼاز ممازسؼؼ هتم ًعؼؼالحِاهتم يف اًبحؼؼر االؤذازت ادلبائَؼؼة ونؼؼذ ا ضؼؼباظ وبأؾؼؼوان اًرشؼؼظة اًلضؼؼائَة يف اؤ

 .واًخحري ؾن  ادلرامئ الاكذعاذًة؟

جابة رصحي خعؼوز بأن ٍىؼون ة ؾن ُذا اًدساحلل، ًوىن ميىؼن بأن ه فٌط املاذت جاء ؿاما ومل حيدذ اؤ

ِؼا ركل اهلعاغسبب  سؼ امي فؼامي ًخـَؼق ، الاًخلاذم هدِجة اؤجراء ظاذز ؾن ُذٍ ادلِاث، لأن اًلؼاهون خيًو

ميىهنؼؼا بأن ثـؼؼاجل اًلضؼؼااي املخعؼؼةل ابملٌلزسؼؼاث امللِؼؼدت  ادلِؼؼاث اًلضؼؼائَةنؼؼٌل بأن  ابًبحؼؼر واًخحؼؼري،

ٌَميافسة
(1)

بعاليف صلك ،  املرثبعة هبذٍ املٌلزساث اًبيوذو  والاًداماثاًـلوذ  اؤ
(2)

، ونؼذكل اًفعؼي يف 

ذؿاوى اًخـًوغ اًياجتة ؾهنا
(3)

. 

 ا مؼن بأجؼي كعؼؽ اًخلؼاذمبب سؼ ثلؼدمي االؤخعؼاز  اؾخبؼازءل ؾؼن مؼدى ن هدساميىن بأ  ،من هجة اثًثة

عحَح بأهؼَ ؾيؼدما ًلؼدم ُؼذا االؤخعؼاز ف خاظة وبأهَ ال ًدخي مضن اؤجراءاث اًبحر واملـاًية واًـلاة، 

ر ال جمؼال يف ُؼذٍ ا ذلؼاةل ؿاذت ما حىون املٌلزسة امللِدت ٌَميافسة الساًت مس مترت ومل ًمت اًخوكؼف ؾهنؼا، اؤ

مؼن ًؼوم اًخوكؼف ؾؼن  اُذٍ الأخريت نٌل زبأًيا سؼابلا ثبؼدبأ هلعؼة احدسؼاهب ن فىرت اًخلاذم، و بأنٌَالكم ؾ

ال  ،اخملاًفة اثَان الي  بأهَ كداؤ ًخعوز بأن ًلدم ُذا االؤخعاز يف وكت الحق ؿؼىل ثوكؼف ُؼذٍ املٌلزسؼاث واؤ

 .؟مفا اًلاًة من اًخلاذم

اؤجراء ما يف وكت حمدذ بـؼد  ابختارفسة زبأًيا سابلا بأهَ ًُس ُياك بأي هط كاهوين ًَزم جمَس امليا

ثعال ضؼلك ضؼٌلهة َ ابالؤخعاز امللدم من روي اًضأأن، وؿىل ُذا الأساش فاؤن ثلدمي االؤخعؼاز ال ٌ مَؿ اؤ

ال يف  ،ًبؼاذز بؼأأي يشء ال الأخؼريَ كد ًمت اؤخعاز جمَس امليافسة ًوىؼن ُؼذا من بأجي كعؽ اًخلاذم، لأه

بؼؼةؾلو يف صؼؼلك صؼؼلك حبؼؼر وال يف صؼؼلك مـاًيؼؼة وال 
(4)

 بأمؼؼاميف ُؼؼذٍ اذلؼؼاةل ، وال ًبلؼؼى مؼؼن سؼؼبِي 

                                                           
1
 .املخـَق ابمليافسة 83-83من الأمر زمق  38املاذت  -
2
 .من هفس الأمر 13املاذت  -
3
 .من هفس الأمر 48املاذت  -

4
-DUMARÇAY Marie, op.cit, p.162. 
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ىلبأن حىرز االؤخعاز مرت بأخرى بأو ثَجأأ  سوى املؤسسة اخملعرت ٌَمعاًبة  ؼرب  ادلِاث اًلضائَة اخملخعة اؤ

اًرضز
(1)

. 

ُياك من ٍرى بأأن ثلدمي االؤخعاز من صأأهَ بأن ًلعؽ اًخلاذم وجدً ،زمغ ما س بق
(2)

حتؼت مؼربز ، 

هَ ابًرضوزت البد بأن ٍىون ُذا االؤخعؼاز كاظـؼا  بأهَ ملا اكن اًخلاذم من صأأهَ بأن ٍرثب زفغ االؤخعاز، فاؤ

، كؼري ري فائؼدت يف ُؼذٍ اذلؼاةلٌَخلاذم، واًلول اخالف ركل جيـي من االؤخعاز اذلايت جملَؼس امليافسؼة 

ذا بأمر كري مٌعلي  .ُو

كؼراز ركل رصاحؼة ًؼِر بأن حٌلًؼة  اًربأي الأخري بأنرث وجاُة، يف اهخؼاز رضوزت ثدخي املرشؼغ واؤ

خاظة وبأن كعؽ اًخلاذم ٌّرؼي ؿؼىل لك الأصؼخاض املسؼامهني يف املٌلزسؼة  ،ًلأمن اًلاهوين ٌَمؤسساث

آخؼذ، لأن امللِدت ٌَميافسة حىت ًوو مل ٍرذ رهؼرمه يف االؤخعؼاز اًلؼول اخؼالف ركل  بأو مل ًؼمت ثبَؼَلِم ابملأ

ا مما ًضـف مؼن الأصخاض، ٌوّري ابًًس بة ًل ؿدم كعؽ اًخلاذم  ابًًس بة ًِؤالء اؤىل س َؤذي اًلميؼة رُي

ِذا االؤجراءاًلاهوهَة ً 
(3)

. 

بأًضؼا  جمَؼس امليافسؼة ًخخؼذُامن بني االؤجراءاث اًيت بأن  اؤىلميىن االؤصازت  ،س بق ما اؤىلاؤضافة 

ظَؼب اذلعؼول ؿؼىل مـَومؼاثثوجِؼَ  ميىؼن بأن هؼذهر ،لعؼؽ اًخلؼاذموحىون اكفِؼة ً
(4)

آخؼذ  بأو،  ثبََؼف املأ

واًخلاٍزر
(5)

جراء حتلِق بأو  الاكذعاذًةرباء وحلكَف املعاحل امللكفة ابًخحلِلاث ونذا الاس خـاهة ابرل ،  ابؤ

خربت
(6)

، بأو اختار ثدابري مؤكذة
(7)

بداء اًربأي ، بأو اؤ
(8)

جؼراءاث االؤذاًزؼة ادلاخََؼة نخـَؼني ،  بأما ابًًس بة ًالؤ

نخـَؼني امللؼرز امللكؼف ابًخحلِؼؼق فاؤهنؼا ال ثلعؼؽ اًخلؼؼاذم، لأهنؼا ثخخؼذ بـَؼدا ؾؼؼن ؿؼمل الأصؼخاض املـيَؼؼة 

الؤخعاز، وال ثؤثر يف مرانزمه اًلاهوهَة سواء من حِر اذللوق بأو اًواجباثاب
(9)

. 

                                                           
1
-BARTHE Denis, op.cit, p.171. 

2
-Ibid, p.170. 

3
-Idem. 

4
 .83-83من الأمر زمق  5\51املاذت -
5
 .من هفس الأمر 55املاذت -
6
 .من هفس الأمر 4-3\34املاذت -
7
 .من هفس الأمر 46املاذت -
8
 .من هفس الأمر 35املاذت -

9
-DUMARÇAY Marie, op.cit, p.166. 
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ؿؼاذت احدسؼاة املؼدت مؼن جدًؼد اؤىلفاؤن كعؽ اًخلاذم يف لك مؼرت ًؼؤذي  ،ؿَََ ىؼذا ٌسؼ متر  ،اؤ ُو

 املرشؼغ،حيلق اًيدِجة اًيت بأزاذُا  الو ،هنا بأن جتـي اًخلاذم كري ري هفؽًىن ُذٍ اًوضـَة من صأأ  الأمر

را اهلضؼت مؼدت ويه اس   ؼذا مؼا ثفعؼن هل املرشؼغ اًفرويسؼ وكؼرز، بأأهؼَ اؤ  ؾرشؼخلراز املرانز اًلاهوهَة، ُو

ن وجؼدث بأسؼ باة ثوكفؼَ، مؼؽ  س يواث من اتزخي اًخوكف ؾن املٌلزسة فاؤن اًخلاذم ًـد مىدس با حؼىت واؤ

ُؼذا ( سؼ يواث مؼا جيـؼي مؼن 85ة بفروسؼا ُؼو  ؼس )اًـمل بأن بأجي ثلاذم ادلؿاوى بأمام سَعة امليافس

بأما ابًًس بة ٌَمرشغ ادلزائري فالأمر ًبلى مفذوحؼا، ففؼي لك مؼرت ٌَخوكف مرت واحدت فلط،  اًخلاذم كابال

 ثخحلق بأس باة وكف اًخلاذم ًخوكف حساة املَـاذ.

 اًفرغ اًثاين: فضي االؤخعاز لأس باة خازجة ؾن اًوكائؽ املـيَة

را اكهؼت اًوكؼائؽ املثؼازت مؼن ظؼرف اً  ضؼخط ظؼاحب االؤخعؼاز ال س بق اًلول بأهؼَ يف حؼاةل مؼا اؤ

ثدخي مضن اخذعاض جمَس امليافسة بأو اكهت كد ثلاذمت فؼاؤن ُؼذا االؤخعؼاز ال ٍىؼون ملبؼوال، ًىؼن 

ُذٍ الأس باة ًُست يه اًوحِدت املرثبة ًِذا الأثر، فِيؼاك بأسؼ باة خازجؼة ؾؼن اًوكؼائؽ املـيَؼة ًرتثؼب 

ومهنؼا مؼا ًخـَؼق بوجؼوذ مـادلؼة  وال(،)بأ  ، مهنا مؼا ًخـَؼق بؼدافؽ اهخلؼاء اًلضؼاايبأًضا ؿَهيا زفغ االؤخعاز

 .)اثهَا( مواًسة

هخلاء اًلضااي  بأوال: بأس باة ثخـَق ابؤ

اٍىون هل ارلَؼاز يف فؼذح املخابـؼة مؼن ؿؼدهم امليافسة البجرذ اؤخعاز جمَس 
(1)

ًِؼذا اًسؼبب كؼد ، 

ي ُذا ومن بأجي ثفاذجمرب ؿىل اًبر فهيا لكِا ، ُوو  اع ٌَمَفاث بأمام ُذا اجملَسركل انخؼ ًرتثب ؾن

 غ رضوزت وجؼؼوذ اًعؼؼفةاء ٌودؿؼؼاوى مؼؼن خؼؼالل اصؼؼرتاظ املرشؼؼ فؼؼاؤن اجملَؼؼس جيؼؼري معََؼؼة اهخلؼؼ االؤصؼؼاكل

زباث اكفِة )بأ(، دلى اخملعر واملعَحة  .)ة( وبأن ًدمع اؤخعاٍز بـيارص اؤ

 اًعفة واملعَحة اهـدام . بأ 

را اكن ُؼذا اًضؼخط بأو املكبي بأن ًفذح جمَس امليافسة بأًة  ؤسسؼة مذابـؼة ؿََؼَ بأن ًبحؼر فؼامي اؤ

، وؿَََ بأن ًبدي ؾياًة  ظاحب ظفة ومعَحة االؤخعؼاز، وبخـبؼري  َ ملوضؼوغكبؼي ثفحعؼ بذكلالؤخعاٍز

الؤخعؼؼاز بأنؼؼرب ذكؼؼة فؼؼاؤن جمَؼؼس امليافسؼؼة ًخـؼؼني ؿََؼؼَ بأن ًأأخؼؼذ بـؼؼني الاؾخبؼؼاز اًضؼؼخط اذلي صؼؼلك ا

                                                           
1
-MANURET Jean-Jacques, op.cit, p.271. 
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آخؼرملعَحخَ، لأن االؤخعاز كد ً لؼدم مؼن اًضؼخط املـؼين بأو مؼن ظؼرف خشؼط ب
(1)

ميؼازش جمَؼس  و،

 مثي ما ُو مـمول بَ بأمام ادلِاث اًلضائَة.الث ايف مثي ُاثَ اذل فسة زكابخَ امليا

خعؼؼاز جمَؼؼس امليافسؼؼة  ََؼؼة اًخلؼؼايض واؤ ابًًسؼؼ بة ٌَعؼؼفة، جنؼؼد بأن الأصؼؼخاض اذلٍؼؼن ٍمتخـؼؼون بأُأ

يض، ًوىهنؼا رشظ مذهوزون ؿىل سبِي اذلرص: فاًعفة يف ُذٍ اذلاةل ًُست رشظا ملٌلزس خَ حؼق اًخلؼا

املرثبط ابًضخط ظاحب ُذا اذلق فلط ًوجوذ حق اًخلايض
(2)

حبَؼر ًعؼبح ًرشؼظ اًعؼفة وجؼوذ  ،

ي ؾن املعَحة ؿىل خالف اًلواؿد اًـامة يف االؤجراءاث املدهَة واالؤذاًزة، حِؼر ًخؼداخي مفِؼوم مس خل

 اًعفة مؽ املعَحة، فلك خشط هل معَحة حىون هل ابًيدِجة ذلكل اًعفة يف اًخلايض.

ر ابؼي ٌَضخط اذلي ًٍرد بأن خيعر جمَس امليافسة ًوىٌؼَ يف امللميىن بأن هخعوز وجوذ معَحة  اؤ

ن الأصخاض اذلٍن ميىهنم اؤخعاز جمَس امليافسؼة مؼذهوزون ؿؼىل سؼبِي ًُست هل اًعفة، ؿىل اؾخباز بأ 

ًََ سابلا اذلرص نٌل متت االؤصازت اؤ
(3)

. 

فسؼة سؼوى ابًًس بة ٌَوسٍر امللكف ابًخجازت، جنؼد بأن هل ظؼفة بلؼوت اًلؼاهون ومؼا ؿؼىل جمَؼس امليا

را كدم االؤ  آخر هَابة ؾؼن اًؼوسٍر، اًخأأند من وجوذ ثفًوغ يف حاةل ما اؤ وهفؼس اًيشؼء خعاز من خشط ب

ابًًس بة ًالؤخعاز اذلايت جملَس امليافسة، مؽ اًـمل بأأن كراز جمَؼس امليافسؼة ًيفسؼَ ُؼو كؼراز كؼري كابؼي 

بر يف االؤخعازلأي ظًرق من ظرق اًعـن، ًوىن ًخـني اهخؼاز ظدوز اًلراز اٍهنايئ اذلي ً 
(4)

. 

وجؼوذ ال ٌضرتظ بأن ًثبت ظاحب املعَحة  ابًًس بة ٌَمعَحة يف ثلدمي االؤخعاز، فاؤن اًلاًب بأهَ

ذاًزة موضوؾَة، ذلكل ال ًـلي بأن ق بَ، مفياسؿاث جمَس املياف  ذلرضز خشيص مبارش سة يه مٌاسؿاث اؤ

وجؼوذ معؼَحة ذلايت بأن ًثبؼت يف حاةل االؤخعؼاز اعَب من اًوسٍر امللكف ابًخجازت بأو جمَس امليافسة ً

 .فٌِل ًـخربان ممثالن ٌَمعَحة اًـامة

ؾعاحُل   وظف ظؼاحب االؤخعؼاز املمخؼاسٌلذلكل ميىن اؤ
(5)

ة الأصؼخاض اذلٍؼن ، ؿؼىل خؼالف بلِؼ

زباث وجوذ معَحة كابثعَب فهيم املرش  ر امللدم مؼن ظؼرفِم االؤخعاز  ةل ٌَحٌلًة حتت ظائةل فضيغ اؤ ، اؤ

                                                           
1
 كد ٍىون ُذا اًضخط، حما ، بأو وهَي، بأو ممثي كاهوين بأو كضايئ.-

2
-MANURET Jean-Jacques, op.cit, p.276. 

3
 املياسؿاث امليافسة يه مٌاسؿاث خاظة ثخعَب رشوظ ظازمة من بأجي اًخلايض بأمام جمَس امليافسة. -

4
-MANURET Jean-Jacques, op.cit, p.279. 

5
-Ibid, p.283. 
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زباث ممازس هتا ًًضاظ اكذعاذي يف اًسؼوق املـيَؼثثبت بأن املؤسساث ًخـني ؿىل   ةمعَحهتا من خالل اؤ

زباث معَحة خشعؼَة وم  ركل ًخوافؼق مؼؽ اًعؼفة  بؼارشت لأنابملٌلزسة امللِدت ٌَميافسة، وال ًعَب مهنا اؤ

ؼذا مؼا ًؼدل ؿؼىل وجؼوذ خعوظؼَة ٌَمياسؿؼة يف جمؼال  ويه مذوفرت بلوت اًلاهون يف وظفِا مكؤسسؼة، ُو

 اؿد اًـامة يف املياسؿة املدهَة واالؤذاًزة.امليافسة ؾن اًلو 

زباث . ة  ؿدم نفاًة ؾيارص االؤ

ال ٍىفي من بأجي كبول االؤخعاز بأن ًلؼدم مؼن ري ظؼفة، بؼي ًخـؼني ؿؼىل ُؼذا الأخؼري بأن ًؼدمع 

ةل اثبخة وملٌـةاؤخعاٍز بأأذ
(1)

عؼالحِة ثعؼفِة ب ذامئؼا يف فىؼرت متخؼؽ جمَؼس امليافسؼة ب، ُذا امللذىض ًعؼ

ًىؼن املسؼ خلر ؿََؼَ ُؼو بأن ، عة اًخلدًٍرؼة يف مـادلهتؼا ابًرمغ من بأهَ ال ٍمتخؽ ابًسَ خعازاث،واهخلاء الا

ادلِة اخملعرت ًُست مَزمة بخلؼدمي حلؼائق ذاملؼة حؼول املٌلزسؼاث املـيَؼة ابالؤخعؼاز، فِىفؼي بأن حىؼون 

وسائي االؤزباث مرحجة ومضىىة فلط
(2)

. 

ؼغ ؾؼؼن ُؼؼذ  44/3ٍ الأذةل يف هؼؼط املؼؼاذت ًىؼؼن اًعؼؼـوبة حمكؼؼن يف اًعؼؼَلة اًؼؼيت ؿؼؼرب هبؼؼا املرشؼ

ر بأن مـَاز الاكذياغ ُؼو مـَؼاز كؼري موضؼوؾي  ،"...بأو كري مدمعة بـيارص ملٌـة با فَِ اًىفاًة"يعَ:ب  اؤ

خوكف ؿىل  بأن  مما جيـؼي مؼن املؤسسؼة اخملعؼرت يف مرنؼز كؼري مسؼ خلر، خضؼ َةجمَس امليافسة،  ازاذتًو

آل  ا اًفضي، خاظة وبأن جمَس امليافسة ٍٍىون مأ حٌلًؼة اًيؼؼام اًـؼام  اؤىلر  من خالل وضاظَ اؤخعاُز

ظاز االؤخعؼاز ٌسؼ خجَب ًِؼذا اًِؼدف را اكن املَف امللدم يف اؤ الي اؤ و ال ًلذيؽ اؤ الاكذعاذي ُو
(3)

 وثبلؼى ،

دسؼ بُب ب  جمَؼس امليافسؼة زماملرشؼغ بأًؼ بأنىن بأن ثَعف مؼن ُؼذا امللذىضؼ ُؼو اًضٌلهة اًوحِدت اًيت مي

                                                           
1
 كري اًـًرضة يف املذهوزت اًوكائؽ نبأ  اؾخرب فلد ٬صىواٍ مـَوماث ًخدؾمي بأو واثئق بأي ثلدمي من ٍمتىن مل ابلأمر املـين بأن زاؾخبا«  -

  5886\39فعال يف اًلضَةزمق 2015 افًري 16 مؤزد يف 22/2015 جمَس امليافسة زمق كراز،  »اًىفاًة فَِ با ملٌـة مدمعة بـيارص

 .63، ض 5816ًس ية  8، اًًرشت اًرمسَة ٌَميافسة ؿدذ  »س َفِخال ٍلؽ «دض » واس خأأمبوز «هدِجة الاخعاز امللدم من ظرف رشنة
2
-BARTHE Denis, op.cit, p.177. 

3
-Ibid, p.188. 
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ٌل ًدسؼؼ ىن مـؼؼَ ٌَلؼؼايض بأن ًبسؼؼط زكابخؼؼَ ؿؼؼىل ُؼؼذا ــاز، بؼؼكؼؼراٍز اًسؼؼَيب بؼؼرفغ بأو ؿؼؼدم كبؼؼول االؤخعؼؼ

اًلراز
(1)

. 

 اثهَا: بأس باة ثخـَق بوجوذ مـادلة مواًسة

اخذعاظَ الأفلي يف ضبط امليافسة، فاؤن جمَس امليافسة مؼدؾو ٌَخؼدخي يف كعاؿؼاث  اؤىلابًيؼر 

يؼؼا ميىؼؼن اخملخعؼؼة خاضؼؼـة ًفىؼؼرت اًضؼؼبط اًلعؼؼاؾي بواسؼؼعة سؼؼَعاث اًضؼؼبط اًلعاؾَؼؼة بأن ًخلؼؼاظؽ ، ُو

ؼو مؼا ثفعؼن هل املرشؼغ حمؼاوالاخذعاض ُذا اجملَس مؽ اخذعؼاض سؼَعة اً  بأن ًؼيؼم ُؼذٍ  ضؼبط، ُو

 اًـالكة حبَر ٍىون ُياك هوغ من اًخاكمي.

"ؾيدما حرفؽ كضَة بأمام جمَؼس املخـَق ابمليافسة بأهَ:  83-83من الأمر زمق  39جاء يف هط املاذت 

ذعاض سَعة ضبط، فاؤن اجملَس ٍرسي فوزا وسخة مؼن امليافسة ثخـَق بلعاغ وضاظ ًدخي مضن اخ 

ىلاملَف  بداء اًربأي  اؤ  ( ًوما.38يف مدت بأكعاُا زالزون )سَعة اًضبط املـيَة الؤ

ظاز همامَ، بخوظَد ؿالكاث اًخـاون واًدضاوز وثباذل املـَوماث مؽ سؼَعاث  ًلوم جمَس امليافسة يف اؤ

 اًضبط."

را ُذٍ اًـالكة  ، فؼاؤرا اكن جمَؼس امليافسؼة ميؼازش هوؿؼا مؼن اًضؼبط مبيَؼة ؿؼىل فىؼرت اًخاكمؼي اؤ

و خبري يف جمال امليافسة فاؤن سَعاث اًضبط الأخؼرى متؼازش ضؼبعا سؼابلا ويه خبؼريت يف  اًالحق ُو

اًلعاغ اذلي جرشف ؿَََ جمال
(2)

ر جؼراء  ، اؤ البد من ُذا اًخاكمي واًـمي املخياسؼق، السؼ امي يف مؼرحةل اؤ

اًخحلِلاث
(3)

. 

                                                           
1
االؤخعاز  حفوى اللخ من مؤرشاث مالحؼةميىن  ال حبَر ػاُراي ذؿاءاثالا ًِذٍ كاهوين خأأسُسً  الوجوذ بأهَ اجملَس ... ازثأأى«  -

 حبَر بأن اًِميية وضـَة يف اًخـسف حول مَموسة بأذةل وجوذ بأخرى ؿدم هجة ومن ةرصحي اثفاكِاثو  مدبرت بأؾٌلل وجوذ ؿىل ثدل

ادلزائر  اثعاالث بأزاذث اًيت اًخجاًزة اًرشوظ ثكل ماَُة ؾن يف االؤخعاز ٍرذ مل بأهَ ٌلن ٬اًوحِد اًخازخيي املخـامي يه ادلزائر اثعاالث

  2014هومفرب  13 مؤزد يف 18/2015 زمق كراز جمَس امليافسة ،»اخضاؾِا ًِا وابًخايل ال ًوجد لأي مؤرش ًويح ًِذٍ املٌلزساث

رمسَة ٌَميافسة ، اًًرشت اً »ادلزائر ثاثعاال «رشنة ضد » يي «هدِجة الاخعاز امللدم من رشنة  5885\36فعال يف اًلضَةزمق

 .5816ًس ية  8ؿدذ 
2
معََة هتَئة املياد  اًلاؿدت يه بأهَ يف لك مرت ًمت حتٍرر كعاغ اكذعاذي ما وفذحَ بأمام امليافسة ثوضؽ ؿىل زبأسَ سَعة ضبط ثخوىل -

املياسب ًٌَضاظ، من بأجي خَق جو ثيافيس، وهتَئة املؤسساث اًياصعة فَِ دلخول قٌلز امليافسة اًيت مل ثـد ؿَهيا، مث حزول سَعاث 

 اًضبط فاحسة اجملال ًبلاء جمَس امليافسة فلط.
3
اًخابـة ًلعاؿاث وضاظ موضوؿة حتت زكابة سَعة "ًمت اًخحلِق يف اًلضااي بأهَ:  83-83من الأمر زمق  4\58جاء يف هط املاذت  -

 ضبط ابًخًس َق مؽ معاحل اًسَعة املـيَة".
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رضوزت اؤجراء حعَةل اكذعاذًة وحتََي ٌَسوق املـين ابملٌلزسة امللِؼدت  اؤىلح مفجَس امليافسة حيخا

ٌَميافسة اًيت ُو بعدذ اًخحلِؼق بضؼأأهنا، ويف سؼبِي ركل ؿََؼَ بأن ٌسؼ خجمؽ مـَومؼاث وبَؼاانث راث 

 ظابؽ ثلين ثخوىل سَعة اًضبط حزوًدٍ هبا.

بضؼؼلك بأفلؼؼي ؿؼؼىل  ٌَميافسؼؼةبلمؼؼؽ املٌلزسؼؼاث امللِؼؼدت بأن جمَؼؼس امليافسؼؼة خيؼؼخط  ذلكل  فاًلاؿؼؼدت

يف حؼني ختؼخط سؼَعاث اًضؼبط اًلعاؾَؼة ابدلاهؼب اًخلؼين  الاكذعاذيمس خوى لك كعاؿاث اًًضاظ 

را مؼؼا زبأث ُؼؼذٍ بؼؼني خمخَؼؼف املخـؼؼامَ اًخيافسؼؼ َة واًفؼؼين وضؼؼٌلن اًخوسًؼؼؽ اًـؼؼاذل ملؼؼوازذ اًسؼؼوق ني، واؤ

افسةاؤخعاز جمَس املي اؤىلُياك مساش ابمليافسة فاؤهنا ثباذز   اًسَعاث بأن
(1)

. 

ًىن ُذا اًخاكمؼي كؼد ًعؼعدم بخؼداخي الاخذعؼاض يف بـؼغ اذلؼاالث، حِؼر ًـعؼي املرشؼغ 

امللِؼدت ٌَميافسؼة مذياسؼ َا بؼذكل بأن جمَؼس  ًسَعة اًضبط ظالحِاث ضبط امليافسؼة ومقؼؽ املٌلزسؼاث

 ، ويف ُذٍ اذلاةل جيد ُؼذا اجملَؼس هفسؼَ يف ظؼوزت املؼزنوغامليافسة ُو ظاحب الاخذعاض الأظَي 

ؼو مؼا ٌسؼمى بوجؼوذ مـادلؼة  اًخياسل ؾن اؤىلحِاثَ، فِضعر ظال اخذعاظؼَ ملعؼَحة سؼَعة اًضؼبط ُو

 :اهذهر مهنالأمثةل ؿىل ُذٍ اًوضـَة موجوذت مواًسة و 

دذ ٌَلواؿؼؼد اًـامؼؼة املخـَلؼؼة ابًرًبؼؼد احملؼؼ 83-5888مؼؼن اًلؼؼاهون زمق  13ت جؼؼاء يف هؼؼط املؼؼاذ مؼؼا

واملواظالث اًسَىِة و اًالسَىِة
(2)

 :وىل سَعة اًضبط املِام الآثَة"ثخ:، بأهَ

اًسِر ؿىل وجوذ مٌافسة فـََة ومرشوؿة يف سوق اًرًبد واملواظالث اًسَىِة واًالسَىِة ابختار  -

 لك اًخدابري اًرضوًزة ًرتكِة بأو اس خـاذت امليافسة يف ُاثني اًسوكني".

سؼاث امللِؼدت من بني ُذٍ اًخدابري اًيت سدذخذُا سؼَعة اًضؼبط جنؼد ثوكِؼؽ اًـلؼوابث ضؼد املٌلز 

ًَؼَ املؼاذت وضؼـ ٌَميافسة والس امي اًخـسؼف يف  ؼو مؼا بأصؼازث اؤ مؼن هفؼس  57َة اًِمييؼة الاكذعؼاذًة، ُو

 38هرس خَ سَعة ضبط اًرًبؼد واملواظؼالث  ؿؼىل بأزط اًواكؼؽ يف كؼراز ًِؼا بخؼازخي راث ما  اًلاهون، و

5883جوان 
(3)

زناغ املـؼروط ؿَهيؼا ، حِر رصحت ابخذعاظِا بخعبَق كواؿد كاهون امليافسؼة ؿؼىل اًؼ

                                                           
1
-ZOUAIMIA Rachid ,les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, op,cit,p,203. 

2
ًد وابملواظالث اًسَىِة واًالسَىِة، جر، ؿدذ ، حيدذ اًلواؿد اًـامة املخـَلة ابًرب 5888بأوث  5مؤزد يف  83-5888كاهون زمق  -

 .5888بأوث 6ظاذز يف  48
3
-Décision n°3/sp/pc/ARPT/03 du 30 juin 2003,relative a la détermination de la réseaux mobiles de Orascon 

Télécom Algérie (OTA) et Algérie télécom (AT), WWW.ARPT.DZ. 
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جمؼربا اؤن   اًخـبؼري ؿؼىل اًخيؼاسل  ومثَالهتا وؿىل ُذا الأساش جيد جمَس امليافسة هفسَ يف ُذٍ اذلاةل

.ًََ  ؾن االؤخعاز امللدم اؤ

ثوكؼؽ قرامؼاث ماًَؼة ؿؼىل لك  االؤرشاف بأنبأًضؼا ٌَجيؼة ميىؼن  ًخأأمِياث، بأٍناملثال اًثاين ًخـَق اب

املخـَق ابًخأأمِياث 95-07من الأمر زمق  548ملاذت خماًف ًلواؿد امليافسة حسب هط ا
(1)

. 

الأمثةل اًسابلة، ًعؼبح مؼن حؼق املؤسسؼة املخرضؼزت مؼن ممازسؼة ملِؼدت ٌَميافسؼة بأن  من خالل

ًىؼن ُؼذا ارلَؼاز املميؼوخ ٌَمؤسسؼة املخرضؼزت مؼن ، اًضبط اًلعاؾَة ختخاز بني جمَس امليافسة وسَعة

رمؼؼن ا ممازسؼؼة ملِؼؼدت ٌَميافسؼؼة ال خيَؼؼو رازاث ثيؼؼاكغ الأحؼؼاكم واًلؼؼ اؤىلمؼؼن صؼؼأأهَ بأن ًؼؼؤذي  خملؼؼاظر، اؤ

ة فسؼة اًخياسؾَؼة ٍىؼون مؼن اخذعؼاض اًلرفؼفاًعـن يف كؼرازاث جمَؼس امليااًلضائَة يف جمال امليافسة، 

اًخجاًزة دلى جمَس كضاء ادلزائر اًـامصؼة، يف حؼني بأن اًعـؼن يف كؼرازاث سؼَعاث اًضؼبط اًلعاؾَؼة 

ةلٍىون من اخذعاض جمَس ادلو
(2)

ذا بأمر ًدٌاكغ مؽ سـي املرش  غ ًخوحِؼد الاجهتؼاذ اًلضؼايئ يف ، ُو

 جمال امليافسة بأمام اًلضاء اًـاذي.

وارلَؼط اًىبؼري بؼني هممؼة ضؼبط امليافسؼة وهممؼة اًضؼبط بأمام ُذٍ اًفوىض يف اًيعوض،  ،ؿَََ

 جرشؼف يف اًلعاؿؼاث اًؼيت ال ؿؼىل اًخؼدخي فلؼط جيد هفسَ جمؼربجمَس امليافسة سوف اًلعاؾي، فان 

و ما ًؿَهيا سَعاث ضبط كعاؾَة  ؤذي مؽ مروز اًوكت اىل هتمُش ذوزٍ.، ُو

 اًفرغ اًثاًر: بأثر فضي االؤخعاز

را ثبني جملَس امليافسة بأن اًوكائؽ املثؼازت يف االؤخعؼاز ال ثؼدخي مضؼن اخذعاظؼَ  س بق اًلول بأهَ اؤ

هَ ًرصخ بـدم كبول ُذا االؤخعاز بلراز م ـَيبأو كري مدمعة بـيارص ملٌـة فاؤ
(3)

صؼاكًَة  الأمر،ُذا  ًثري اؤ

 بأنابًؼرمغ مؼن  ثلاذم اًوكؼائؽ، اؤىل ابالؤضافة واملعَحة اًعفة يحول ظبَـة الأثر املرتثب ؾن ختَف رشظ

ًخـَؼق بلؼرازاث اًؼرفغ واًؼيت ثخضؼمن  ،ظؼيفني: اًعؼيف الأول اؤىلجمَس امليافسة راثَ ًعيف كرازاثَ 

فِخـَؼق بلؼرازاث ؿؼدن اًلبؼول واًؼيت  ،يف اًثؼاينحاةل الاخعازاث كري املدمعة بـيارص ملٌـة، بأمؼا اًعؼ 

                                                           
1
 ، مـدل وممتم.1995مازش  8ظاذز يف  13ًخـَق ابًخأأمِياث. ح ز، ؿدذ  1995جاهفي  5 مؤزد يف 87-95بأمر زمق  -
2
اذلي حيدذ اًلواؿد اًـامة املخـَلة ابًرًبد وابملواظالث اًسَىِة واًالسَىِة ونذا املاذت  83-5888من اًلاهون زمق  17بأهؼر املاذت  -

 6ظاذز يف  8ز ؿدذ  ح ابًىِرابء وثوسًؽ اًلاس بواسعة اًلٌواث، ًخـَق 5885فِفري  5املؤزد يف  81-85من اًلاهون زمق  139

 .5885فِفري 
3
 املخـَق ابمليافسة. 83-83من الأمر زمق  3\44املاذت  -
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راوثلاذم الأفـال املدؾى هبا وبأخريا  ،جي اًخدخيبأ من  ،بأو اًعفة ،ثخضمن اهـدام املعَحة اكهت اًوكؼائؽ  اؤ

ال ثدخي مضن اخذعاض جمَس امليافسة
(1)

. 

ل لأن املرشؼغ بأؾؼط اًوظؼف اذللِلؼي ًلؼرازاث ؿؼدم اًلبؼو  ،ًبلى ُذا اًخعيَف كري ذكِق ،ًىن 

زبؼاثوؿدم ثلؼدمي ؾيؼارص  ،فلط حِر زبعِا بـدم الاخذعاض ، وثبلؼى بأسؼ باة فضؼي )بأوال( ملٌـؼة اؤ

 .)اثًثا( بأو كرازاث ال وجَ ٌَمخابـة )اثهَا(، الأخرى كابةل ٌَخعيَف مضن كرازاث اًرفغ االؤخعاز

 بأوال: كراز ؿدم كبول االؤخعاز

را اكن ُؼذا  ،االؤخعؼازكبول ًعدز جمَس امليافسة كراز ؿدم  الأخؼري ال ًؼدخي مضؼن اخذعؼاض اؤ

ُذا اجملَس
(2)

بأو بأهَ كري مدمع با فَِ اًىفاًة ،
(3)

ُذا االؤخعاز ًيفس ، ويف لكخا اذلاًخني ًخـني بأن خيضؽ 

 ويه اًوجاَُة واًدس بُب واًخبََف. ،مؽ لك اًضٌلانث اًيت ٌس خفِد مهنا ظاحبَاؤجراءاث كبوهل 

                                                           
1
 .4، ض 5815ًس ية  7 ٌَميافسة زمقزاجؽ اًًرشت اًرمسَة  -

2
-Décision n°96 D 02 du conseil de la concurrence en date de 24 novembre 1996, relative à la saisine de 

l’entreprise « ASWAK » de Tlemcen.     (Non édité).  
3
 بأظدز جمَس امليافسة اًـدًد من اًلرازاث من خالًِا رصخ بـد كبوهل ًالخعاز ًـدم ثدؾميَ بـيارص ازباث ملٌـة ومن بُهنا: -

- Décision n°96 D1 du conseil de la concurrence en date du 24 décembre 1996, relative à une saisine présentée 

par la société AGRADIS contre l’ONAPSA. (Non édité). 

 . «UFILAB »رشنة ضد    «FARMACOPA» رشنة 5885\53اًلضَةزمق 2014 جوان  18 مؤزد يف 01/2015 زمق كراز -

 رشنة ضد Lakhlef » «Trading Company » رشنة 5883\54اًلضَةزمق 2014 جوان  18 مؤزد يف 02/2015 زمق كراز -

«Enasucre» رشنة 5883\58اًلضَةزمق 2014 جوان  18 مؤزد يف 03/2015 زمق ، كراز « Green  Révolution 

Industries »  رشنة  5884\59اًلضَةزمق 2014 جوان  18 مؤزد يف 04/2015 زمق اًبَغ،  كراز والًة وايل ضد«NACO» 

 رشنة ضد K Point.com رشنة 5884\31اًلضَةزمق 2014 جوان  18 مؤزد يف 05/2015 زمق ز، كرا «NAFTAL» رشنة ضد

« Orascom Telecom  Algérie »رشنة 5885\33اًلضَةزمق 2014 جوان  18 مؤزد يف 06/2015 ، كراززمق Total » 

« Lubrifiant Bitume Algérie ضدرشنة « Naftal » 5886\45ًلضَةزمقا 2014 جوان  18 مؤزد يف 07/2015 ، كراززمق 

 ، رشنة - « Eurl Medjbouri » ، رشنة « Diomed Tek System 8 » رشنة: الآثَة اًرشاكث ضد » A2L»  Sante رشنة

« Ag Medical » ،ضد اًعبَة املس خَزماث ظياؿة رشنة  5884\35اًلضَةزمق 2014 جوان  18 مؤزد يف 08/2015 زمق كراز 

 Euromaghrebرشنة 5886\41اًلضَةزمق 2014 جوان  18 مؤزد يف 09/2015 زمق ٌَمسدضفِاث، كراز املرنًزة اًعَدًَة

Matériaux de Construction» رشنة ضد  « ECDE » 2014 جوان  18 مؤزد يف 10/2015 زمق ، كراز 

 2014 جوان  18 مؤزد يف 2015 /11 زمق ، كراز »هفعال «اًوظيَة اًرشنة ضد واًوكوذ ٌَلاس املِيدسني مجـَة  5889\44اًلضَةزمق

 جوان  18 مؤزد يف 12/2015 زمق ، كرازOrascom Telecom » «Algérieرشنة ضد «ISAT» رشنة 5889\45ةزمقاًلضَ

 . «KASPERSKY LAB France »رشنة ضد «SKCI» رشنة  5818\46اًلضَةزمق 2014
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بلِؼة بأسؼ باة فضؼهل  اؤىلفلؼط ذون بأن ميخؼد  ًيحرص كراز ؿدم كبول االؤخعاز يف ُاثني اًعوزثني

ن اك  اًلواؿد اًـامة يف االؤجراءاث كِاسا ؿىل ن اًفلَ ًدزح ختَف املعَحة مؽ حاالث ؿدم اًلبولحىت واؤ

من بأس باة ؿدم كبول ادلؾوىاهـدام املعَحة اًيت ثـخرب  املدهَة و الاذاًزة
(1)

.
 

 زفغ االؤخعاز كرازاثهَا: 

يا اكن رشظ اًعفة يف جمال ا فؼاؤن ختَفؼَ  ،وخعوظؼَة ،الؤخعاز بأمام جمَس امليافسة ٍمتؼزي بذاثَؼةمل

ففي  د بأهَ ًن ٍىون كرازا بـدم كبول االؤخعازواملؤن ُذا اجملَس،ًلراز اذلي سُذخذٍ ًثري مسأأةل ظبَـة ا

ط جمَس امليافسة ملوكف حرح ؾيدماثـفلد وجوذ هفس االؤصاكل، فروسا وهدِجة ً هن اؤخعاٍز من كبؼي  ري

 ميازش بأي وضؼاظ، ًوىٌؼَ اكن كؼد بأسؼس مؼن كبؼي مؤسسؼة فرذًؼة وهن صؼعهبا مؼن ال ،خشط ظبَـي

ًؼداغ االؤخعؼاز،  فـيؼدما ؾؼرط ُؼذا االؤخعؼاز ؿؼىل جمَؼس امليافسؼة مل ٌسؼ خعؽ اًسجي اًخجازي كبؼي اؤ

اؤظؼداز  اؤىلاًيعق بلراز ؿدم كبوهل لأن ختَف اًعفة ال ًدخي مضن حاالث ؿدم اًلبول، ًوىٌؼَ اضؼعر 

كراز برفغ االؤخعاز
(2)

. 

 وجَ ٌَمخابـةالاثًثا: كراز بأ 

ال بأهؼَ ثبؼني ٌَمجَؼس كد ًواجَ جمَس امليافسة اؤخعازا مض متال ؿىل لك اًرش  وظ اًسابلة اذلهر، اؤ

ا االؤخعؼاز اكن كؼد فعؼي فِؼَ مؼن بأو بأن ُؼذ ،من خالل ثفحعَ بأأن اًوكائؽ املثازت فَِ اهلضؼت ابًخلؼاذم

  خابـة ًـدم وجوذ ممازسؼة بأظؼال، حِؼر ًؼؤذيٌَم وجَ ال ًليض ُذا اجملَس بأأ  ،مثي ُذٍ اذلاةل ففيكبي 

 اهلضاء ادلؾوى وهفس الأمر ابًًس بة ًس بق اًفعي. اؤىلذم اًخلا

ىلبأن اًخلؼاذم يف ُؼذٍ اذلؼاةل ًؼؤذي  اؤىلًبلى بأن وضؼري  مؼن اؤخعؼاز  حرمؼان املؤسسؼة املخرضؼزت اؤ

جمَؼؼس امليافسؼؼة فلؼؼط
(3)

لعؼؼاغ املـؼؼين سؼؼَعة اًضؼؼبط اًؼؼيت ٍىؼؼون اًيف بأن ختعؼؼر  حلِؼؼا  اؤىل، وال ميخؼؼد 

، وال ظبـؼا مؽ مراؿات بأجال اًخلاذم بأمام سؼَعة اًضؼبط اؤن وجؼدث ،ابملٌلزسة امللِد ٌَميافسة خاضـا ًِا

 ميخد نذكل اىل حق اٌَجوء اىل ادلِة اًلضائَة اخملخعة.

                                                           
1
ظاذز يف  51ح ز ؿدذ ، ،ًخضمن كاهون االؤجراءاث املدهَة والاذاًزة5888فِفري 55مؤزد يف  89-88لاهون  زمق  من اً 67املاذت  -

 .5888بأفًري  53
2
-MANURET Jean-Jacques, op.cit, p.  318 . 

3
"ال ميىن بأن حرفؽ اؤىل جمَس امليافسة ادلؿاوى اًيت جتاوسث مدهتا املخـَق ابمليافسة:  83-83من الأمر زمق  4\44وُو ما ثؤندٍ املاذت  -

 ( س يواث...".83زالج )
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 الفصل الثاين 

 الضامانت املمنوحة يف مرحةل املعاينة

ليه من  قبوهل  بعد خطار املقدم اإ ىل جملس املنافسة الناحية الشلكية، ينتقلللإ مرحةل اثنية ويه  اإ

يبادر اىل اجراء حتليل هيلكي للسوق فانه  ،من الناحية املوضوعية، ويف سبيل ذكل الإخطارتفحص 

بل  ،ففي جمال املنافسة ل يمت تطبيق العقوابت املقررة بطريقة مبارشة ،وحتليل سلويك للمؤسسة املعنية

جراء حتقيق عطاء التكييف الصحيح للوقائع املثارة ،ل بد من اإ ، هذا التحقيق يمتزي بأأنه من خلهل يمت اإ

الإداريةو  املدنية الإجرائيةمزجي من القواعد 
(1)

تتجىل  حني ، فالأوىل تربز  جليا يف مرحةل مجع الأدةل يف

 الثانية  يف مرحةل التحقيق الوجايه.

جراءاتتمتزي و  عىل  ،والأصاةل ،التحقيق واملعاينة يف جمال املامرسات املقيدة للمنافسة ابخلصوصية اإ

ومن هجة أأخرى جتد  ،اجلزائية الإجراءاتاملعروفة يف قانون  الإجراءاتأأساس أأهنا من هجة تقرتب من 

داريةاملؤسسات املعنية هبا نفسها يف مواهجة سلطة  ختضع قراراهتا لرقابة القايض التجاري اإ
(2)

 ، وذلكل

جرائيةحرص املرشع عىل تكريس ضامانت  فقد حامية حقوق  وتضمن، تراعي هذه اخلصوصية اإ

ة بني رضورة احرتام حقوق وبتعبري أ خر يتعني املوازن ،فعالية تدخل جملس املنافسة وحتققاملؤسسات 

وفعالية قرارات جملس املنافسةادلفاع 
(3)

جودة القرار املتخذعىل  ابلإجياب، مبا سينعكس يف الهناية 
(4)

. 

                                           
1
-BABUSIAUX Christian, « La nature des sanctions infligées par le conseil de la concurrence », LPA, n°8, 17 

janvier 1990, p.65. 
2
-HERON Jacques, « Le particularisme procédural du contentieux de la concurrence », Revue justice, n°6, 

avril-juin 1997, p.199. 
3
-FOURGOUX  Jean Louis et VILMART Christine, « Les limites apportées par la jurisprudence au pouvoir 

discrétionnaire des autorités de concurrence en matière d’enquêtes de concurrence », in, Le nouveau droit 

communautaire de la concurrence, les droits de la défense face aux pouvoirs de la commission européenne, 

Travaux du colloque du 20 novembre 2003, s/d de MOURRE Alexis, Edition BRUYLANT, Belgique, 2004, p. 

165. 
4
-LOVERGNE Jacques, « Les nouvelles garanties des droits de la défense », Rev .Con.Conso, n° 37, 1° 

trimestre 1987, p.16.   
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كرثة الضامانت  لأن ،يتعني احلذر ولكن ،الإجرائيةحول هذين الهدفني تمتحور هذه الضامانت  

ىلؤدي ا أأن تمن شأأهن من اعتباره هجة قضائية أأكرث جعل هذا اجمللس يقرتب اإ
(1)

امتىش مع وهو أأمر ل ي ،

  م ززع امبسبهبوهام املربرين الذلين  املبنية عىل فكريت املرونة والفعالية يف التدخل، روح قانون املنافسة

ىل ،القايض اجلزايئختصاص من الا را لكرثة مراعاة حقوق وتعقدها نظ الإجراءاتكرثة  جانب اإ

دور القضاء يف اجملال الاقتصادي اذلي يمتزي ابلتطور لبا عىل س انعكس  لك ذكل الأشخاص،

املتسارع
(2)

. 

لقاء نظرة بس يطة عىل جسامة  لكلكن هذه املربرات ل ميكن بأأي حال أأن تلغي  الضامانت، فاإ

العقوابت املرصودة للمامرسات املقيد للمنافسة يعطينا فكرة جلية عن طابعها القمعي اذلي يتطلب يف 

املقابل حد أأدىن من الضامانت
(3)

، من خلل احرتام مقتضيات حقوق ادلفاع ) املبحث الأول( ووجاهية 

 التحقيق ) املبحث الثاين(.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
ىل طبيعة الاختصاصات اليت يمتتع هبا ول س امي سلطيت التحقيق  -  يتشابه جملس املنافسة كذكل مع اجلهات القضائية ابلنظر اإ

 والعقاب، راجع:

- SERRA Yves, Le droit français de la concurrence, Edition Dalloz, Paris.1992, p.24. 
2
-IDOUX Pascale, « Autorités administratives indépendantes et garanties procédurales », RFDA, n°5, 

5/11/2010, p.922.(num) 
3
- DAUDRET Frédérique, « Des applications particulières des droits de la défense dans le domaine des 

pratiques anticoncurrentielles », RC, N°76, novembre- décembre 1993, p.27. 

../../../adnane/RFDA/RFDA%202010%20p3.docx
../../../adnane/RFDA/RFDA%202010%20p3.docx
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 الأولاملبحث 

 عاحرتام مقتضيات حقوق ادلفا 

ثباتيتطلب   قوم هبا يحترايت رضورة اجراء املامرسات اليت ختل ابلسري احلسن للمنافسة  اإ

ذلكل ونأأشخاص مؤهل
(1)

وقد أأحاط املرشع اجلزائري املوظفني ، من خلل مبارشة معلية التحقيق، 

وذكل بتوقيع عقوابت جزائية ضد لك  ،أأثناء أأداهئم ملهاهمم ابلتحقيقات الاقتصادية محامية فافية املؤهلني

فعل من شأأنه منع تأأدية هماهمم أأو قبة والقيام ابلعرقةل وارتاكب لك عون اقتصادي يقوم مبعارضة املرا

هازهتم أأو هتديدمه القيام ابإ
(2)

لكن   ،كام خول هلم صلحيات واسعة يف جمال التحقيق س نوردها يف حيهنا 

طار حامية حقوق املؤسسات وضامن يف املقابل فر  ض علهيم مجموعة من الالزتامات اليت تنصب لكها يف اإ

 ززاهة التحقيق.

يتعني أأن يمت احرتام مقتضيات حقوق ادلفاع أأثناء ممارسة التحقيق )املطلب طار هذا الإ يف 

 الأول( وأأثناء سري هذا التحقيق ) املطلب الثاين(. 

 

 

 

 

 

                                           
1
-AMZAZI Mohieddine, Etude du principe de la légalité de la répression en droit pénal économique, thèse 

pour le  Doctorat d’Etat en droit, Université de droit d’économie et de sciences sociales de Paris, Paris 2, 1978, 

p.224. 
2

ر عدد  ، حيدد القواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية، ج2004جوان س نة  23مؤرخ يف  02-04من القانون  54حيث تنص املادة  -

لك عرقةل ولك فعل من شأأنه منع تأأدية همام "تعترب خمالفة وتوصف مكعارضة للمراقبة، ، عىل أأنه: 2004جوان  27يف  صادر 41

ىل س نتني )06أأعله، ويعاقب علهيا ابحلبس من س تة ) 49التحقيق من طرف املوظفني املذكورين يف املادة  (، وبغرامة من 02( أأشهر اإ

ىل مليون دينار )100.000مائة أألف دينار ) حدى هاتني العقوبتني".1.000.000دج( اإ  دج(، أأو ابإ
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 املطلب الأول

 التحقيق يف مواهجة مقتضيات حقوق ادلفاع ممارسة

جراء التحقيقات الاقتصادية أأكرث نفعا دارية  ،يفرتض أأن يكون دور جملس املنافسة يف اإ لأنه هيئة اإ

ل أأن عدد املقررين امللكفني ابلتحقيق عىل  ،مس تقةل مشلكة من أأشخاص متخصصني وهمنيني، اإ

، ذلكل عاد املرشع ومنح هلم ابلصلحيات اليت خولتجدا مقارنة مس توى جملس املنافسة قليل 

خاصة تكل اليت تبارش معلها عىل املس توى  ،ل تنمتي جمللس املنافسة ،صلحية التحقيق لفئات أأخرى

لهيا يف هذا اجملال.  الإقلميي، نظرا لأمهية النتاجئ اليت تصل اإ

  خصوصية اجلرامئ املتعلقة به واليت تتطلب تضافر هجود امجليع متاش يا مع هذا املقتىض وان جاء

الا أأنه ل خيلو من النقد، عىل اعتبار أأن املرشع ل زال خيلط بني املامرسات املقيدة للمنافسة واملامرسات 

دارة امللكفة التجارية، وما ارشاك  ىل الأسلك اخلاصة ابملراقبة التابعني للإ املس تخدمون املنمتون اإ

 ، الا خري دليل عىل ذكل.الأعوان املعنيون التابعون ملصاحل الإدارة اجلبائية، و لتجارةاب

هو الفصل بني  03-03املتعلق ابملنافسة وتعويضه ابلأمر رمق  95-06فالهدف من الغاء الأمر رمق 

ز خاص اجملالني أأعله، حيث  م انشاء جملس املنافسة كسلطة ضبط يف جمال املنافسة، و م تزويده جبها

يضمن اس تقلليته عن بقية الأهجزة الادارية اخملول لها قانوان سلطة التحقيق يف جمالت أأخرى  ،للتحقيق

ولهذا السبب جند أأن تأأهيل املرشع لأعوان أ خرين اتبعني لأهجزة ادارية أأخرى، من أأجل التدخل يف 

أأن يزيد من عدد املقررين مبا فان أأجدر ابملرشع  .جمال املنافسة، يعد مساسا ابس تقللية هذا اجمللس

يامتىش مع أأمهية دور جملس املنافسة يف جمال التحقيق عىل غرار كرثة عدد الأعضاء املشلكني لهيئة 

قانون املنافسة يف جمال لخصوصية ، حىت وان فان هناك من يعترب الاس تعانة مبحققني يعد احلمك

التحقيق
(1)

. 

تعديل اجلديد للقانون الفرنيس املتعلق محرية الأسعار واملنافسة جعل سلطة التحقيق الرئيس ية ال 

جراء حتقيقات  يف يد سلطة املنافسة، حيث أأصبح لهذه السلطة مصاحل خاصة خولت لها هممة اإ

جراء التحقيقات الاقتصادية طبقا لنص املادة   450اقتصادية، مع احتفاظ وزارة الاقتصاد بسلطة اإ

                                           
1
-BOULOC Bernard, « La compatibilité du dispositif avec les droit et libertés fondamentaux, ateliers de 

réflexion sur la concurrence », RC, n°86, juillet- aout 1995, p.26. 
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بلغ املقرر العام مس بقا برغبة مصاحل التحقيق  05الفقرة  من القانون التجاري الفرنيس، عىل أأن يمت اإ

علم املقرر العام بنتاجئ التحرايت اليت أأجرهتا، فضل عن  ،بوزارة الاقتصاد يف بدء التحقيق كام جيب اإ

ديهل بأأنه ميكن للمقرر العام من القانون التجاري الفرنيس بعد تع 450من املادة  06 تق ي الفقرة كلذ

دلى سلطة املنافسة أأن يطلب من الوزير امللكف ابلقتصاد أأن يضع هذا الأخري حتت ترصفه املوظفني 

طار التحقيق مقع يأأو الأعوان اللزمني لإجراء معليات التحقيق والتحري يف اإ
(1)

. 

انطلقا مما س بق سأأقرص دراس يت عىل مقرري جملس املنافسة ) الفرع الأول(، ابلضافة اىل 

حمققي سلطات الضبط القطاعية ) الفرع الثاين(، مع بيان الضامانت املرتبطة مبامرس هتم للتحقيق )الفرع 

 الثالث(.

  مقررو جملس املنافسةالفرع الأول: 

"حيقق املقرر العام واملقررون املتعلق ابملنافسة:  03-03من الأمر رمق  1\50جاء يف نص املادة 

لهيم رئيس جملس املنافسة".  يف القضااي اليت يس ندها اإ

غري أأن صلحية التحقيق ليست حكرا عىل املقررين وحدمه، حيث أأن املرشع اجلزائري ومن 

قد وسع من  2008 جويلية 25املؤرخ يف  12-08مبوجب القانون رمق  03-03خلل تعديهل للأمر 

جفاء  دائرة الأشخاص املؤهةل للقيام ابلتحقيقات املتعلقة بتطبيق قانون املنافسة ومعاينة خمالفة أأحاكمه،

"علوة عىل ضباط وأأعوان الرشطة القضائية املنصوص علهيم يف قانون مكرر أأنه:  49يف نص املادة 

 تطبيق هذا الأمر ومعاينة خمالفة أأحاكمهالإجراءات اجلزائية، يؤهل للقيام ابلتحقيقات املتعلقة ب 

 املوظفون ال يت ذكرمه:

دارة امللكفة ابلتجارة. - ىل الأسلك اخلاصة ابملراقبة التابعني للإ  املس تخدمون املنمتون اإ

 الأعوان املعنيون التابعون ملصاحل الإدارة اجلبائية. -

 املقرر العام واملقررون دلى جملس املنافسة". -

 املرشع  فان عىل مس توى جملس املنافسة،احلمك   هجةالتحقيق و  ةالفصل بني هج تطبيقا ملبدأأ 

، ونظرا لأمهية ادلور املنوط هبم  املقرريناىل  همام التحقيق والتحري يف املامرسات املقيدة للمنافسة أأس ند

                                           
1

-CONDOMINES Aurélien, Le nouveau droit de la concurrence,  2
éme  

édition, Juris Manager, Paris, 2009, pp. 

240-241. 
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 )أأول( فانه يتعني البحث يف كيفية تعييهنم ،و حساسيته ابلنس بة للمؤسسات من هجة اثنية ،من هجة

 .)اثنيا( وكذا طبيعة وظيفهتم

 تعيني مقرري جملس املنافسة . طريقةأأول

من  26قا للامدة تطبي ،مبوجب مرسوم رئايس دلى جملس املنافسة املقرر العام واملقررينيمت تعيني 

"يعني دلى جملس املنافسة أأمني عام ومقرر عام  :جاء فهيااليت و ملنافسة اب املتعلق 03-03الأمر رمق 

( مقررين05ومخسة )
1

و ابلفعل صدر مرسوم رئايس يتعلق ابلتعيني يف  ،، مبوجب مرسوم رئايس"

جملس املنافسة
(2)

. 

للمقررين ذات املاكنة اليت يمتتع هبا ابيق أأعضاء جملس املنافسة من حيث التعيني، فبعدما فان يمت 

املتعلق ابملنافسة 05-96من قبل رئيس جملس املنافسة نفسه حسب الأمر  تعييهنم
(3)

 أأصبح رئيس، 

، وهذا يعد من هجة تنوهيا بدورمه وتنبهيا من 03-03امجلهورية هو اخملتص بذكل يف ظل الأمر رمق 

يعترب هذا  مقابةلمه فئة ملكفة ابلتحقيق، ولكن من هجة ابعتبار طة هبم،و املناملرشع خلطورة املهام 

، وذلكل املنافسة للسلطة التنفيذيةيزيد من تبعية جملس  املقتىض تقهقرا ترشيعيا، عىل اعتبار أأنه

 يس تحسن أأن يمت تعييهنم هبذه الطريقة بعد اقرتاهحم من طرف رئيس جملس املنافسة.

ل أأن الفقرة ا ،لسلطة الاكمةل يف تعيني املقررينابرئيس امجلهورية  ابلرمغ من متتع لثانية من املادة اإ

، مهنا ما هو ن تتوفر يف املقررين عند تعييهنمأأوردت مجموعة من الرشوط جيب أأ  03-03من الأمر  26

ومهنا ما هو متعلق ابلكفاءة املهنية، حيث جيب أأن يكون املقرر العام  ،متعلق ابلكفاءة العلمية

مماثةل، وأأن تتوفر دلهيم خربة همنية شهادة ليسانس أأو شهادة جامعية عىل واملقررون حائزين عىل الأقل 

م، ولعل اشرتاط ملل هذه الكفاءات يضمن هيلاإ تتلءم مع املهام اخملوةل  ( س نوات05ل تقل عن مخس )

ذ من قدرة املقررين عىل القيام مبهمة التحقيق يف جمال املنافسة، ويضمن هلم نوع ا من الاس تقللية، اإ

  س تقللية.أأن تعزز شعور الشخص ابل شأأن الكفاءة 

                                           
1

املتعلق ابملنافسة، عىل أأساس أأن مسأأةل عدد  03-03يعاب عىل املرشع حتديده لعدد مقرري جملس املنافسة مبوجب الأمر رمق  -

اىل أأن عدد املقررين خيتلف  املقررين يه مسأأةل داخلية فان من املفروض أأن يفصل فهيا اجمللس نفسه مبوجب نظامه ادلاخيل، ابلضافة

 ابختلف عدد القضااي وتعقدها وكثافة العمل.
2

 .2013جانفي  30صادر يف  07ر عدد  ، يتضمن التعيني مبجلس املنافسة، ج 2013جانفي س نة  15مرسوم رئايس مؤرخ يف  -
3

 ، ملغى.1995يفري ف  22يف  صادر 09ر عدد  ، يتعلق ابملنافسة، ج1995جانفي  25مؤرخ يف  06-95أأمر رمق  -
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لكن الغريب ابلنس بة لرشطي الكفاءة واخلربة، هو أأن املرشع سوى بشأأهنا بني املقرر العام 

واملقررين وهو أأمر ل يس تقمي، اذ يتعني أأن يكون للمقرر العام تأأهيل علمي أأعىل وخربة أأكرب، متاش يا مع 

 أأمهية منصبه ابعتباره يرشف عىل معل املقررين.

أأن نفسه  03-03الأمر رمق مكرر من  49كام يشرتط املرشع من خلل الفقرة الثانية من املادة 

نفس الرشوط والكيفيات اليت تؤدى هبا من طرف املس تخدمني ب  ر العام واملقررون الميني يؤدي املقر 

ىلاملنمتني  دارة امللكفة ابلتجارة وأأن يفوضو  اإ ا ابلعمل طبقا للترشيع الأسلك اخلاصة ابملراقبة التابعني للإ

املعمول به
(1)

. 

ىلمل يرش املرشع اجلزائري   الأمر من  3\29نظام التنايف فامي خيص املقررين حيث تنص املادة  اإ

ىل  الإشارةدون  أ خر"، لس املنافسة مع أأي نشاط هميتتناىف وظيفة عضو جم :"عىل أأنه 03-03رمق   اإ

ذا فان واجب التنايف ينسحب علهيم فئة املقررين، ي نشاط لأ  كذكل أأم ل، ل س امي وأأن ممارس هتم وما اإ

 . يؤثر سلبا عىل حيادمههمي أ خر س  

املتعلق محالت التنايف  01-07أأحاكم الأمر رمق بالرجوع اىل ، ف لكن ميكن تدارك هذا النقص 

والالزتامات اخلاصة ببعض املناصب والوظائف
(2)

ع عىل شاغيل منه، ميتن 02و  01املادتني  ول س امي، 

طار عند هناية هممهتم لأي  ميارسوا أأن ،عىل مس توى سلطة ضبط ،لدلوةل أأو وظيفة عليا منصب اإ

سبب فان وملدة س نتني نشاطا استشاراي أأو نشاطا همنيا أأاي فانت طبيعته، أأو أأن تكون هلم مصاحل 

اليت س بق هلم أأن تولوا مراقبهتا أأو الإرشاف علهيا  أأو غري مبارشة دلى املؤسسات أأو الهيئات ،مبارشة

 ل ـــــئة أأخرى تعمأأو دلى أأي مؤسسة أأو هي  ،رأأاي بغية عقد صفقة معها أأصدرواأأو أأبرموا صفقة معها أأو 

                                           
1

، املتضمن القانون الأسايس اخلاص املطبق 2009ديسمرب س نة  16املؤرخ يف  415-09من املرسوم التنفيذي رمق  11تنص املادة   -

يؤدي املوظفون  ، عىل أأنه2009ديسمرب  20يف  صادر 75ر عدد  عىل املوظفني املنمتني للأسلك اخلاصة ابلإدارة امللكفة ابلتجارة، ج

دارية، الميني ال يت نصها:  قامهتم الإ "أأقسم ابهلل العيل العظمي أأن أأقوم اخلاضعون لأحاكم هذا القانون الأسايس اخلاص، أأمام حممكة مقر اإ

 بأأعامل وظيفيت بأأمانة وصدق وأأحافظ عىل الرس املهي وأأراعي يف لك الأحوال الواجبات املفروضة عيّل.

شهادا   بذكل يوضع عىل بطاقة التفويض ابلعمل".تسمل احملمكة اإ
2

 16ر عدد  ، يتعلق محالت التنايف والالزتامات اخلاصة ببعض املناصب والوظائف، ج2007مارس  01مؤرخ يف  01-07أأمر رمق  -

 .2007مارس  07يف  صادر
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يف نفس جمال النشاط، وغي عن اذلكر أأن هذا املنع يرسي علهيم أأثناء تأأدية وظائفهم عىل مس توى 

 سلطة الضبط.

ىلالإشارة ر جتد أأنه حىت بعد انقضاء مدة الس نتني املذكورة سابقا، فاإن ممارسة أأي نشاط أأو  اإ

بداء استشارة س نوات من طرف املعي  03ملدة  جيب أأن يكون موضوع ترصحي حيازة مصاحل أأو اإ

دلى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد وماكحفته ابلأمر
(1)

، أأو حسب احلاةل دلى أ خر هيئة مس تخدمة 

ابتداء من اترخي بداية ممارسة النشاط ،يف أأجل شهر واحد ،امللكفة ابلوظيفة العموميةأأو السلطة 
(2)

. 

 وظائف مقرري جملس املنافسة :اثنيا

     الهيئة امجلاعية يه ن جملس املنافسة يضم ثلث فئات من الأشخاص، الفئة الأوىلس بق القول بأأ 

Le collège  ( عضوا من بيهنم الرئيس،12امللكفة ابلفصل يف القضااي وتضم اثنتا عرش )  يف حني تضم

رشاف الأمني العام الإداريني اذلين يقومون بوظائفهم حتالفئة الثانية فئة املوظفني والتقنيني  ت اإ

 .( مقررين05املقرر العام و مخس ) هجاز التحقيق اذلي يضم وتضم الفئة الثالثةواملديرين، 

ليه ةس ندالتحقيق يف القضااي امل  ىل املقرريتو جملس املنافسةرئيس  من قبل اإ
(3)

 من خلل ،

والتحقيق يف الوقائع املثارة فهيا بنفس الطريقة تقريبا اليت حيقق هبا قايض مة املقد الإخطاراتدراسة 

يف القواعد العامة التحقيق
(4)

ذاويف حاةل ما  ، يعلمون رئيس اجمللس بذكل برأأي  فاإهنمارتأأوا عدم قبولها  اإ

يف  أأوفاإهنم يبارشون معلية التحقيق سواء عن طريق طلب املعلومات  الإخطارمعلل، ويف حاةل قبول 

اليت تشلك  عني املاكن من أأجل مجع املعلومات والواثئق والترصحيات اليت من خللها يمت حترير املأ خذ

 عنية.يف الهناية وثيقة الهتام ابلنس بة للمؤسسة امل 

                                           
1

 14ر عدد  ج ، ممتممعدل و وماكحفته،  ، يتعلق ابلوقاية من الفساد2006فيفري  20مؤرخ يف  01-06من قانون رمق  02أأنظر املادة  -

 .2006مارس  14يف  صادر
2

ىل 200.000عند خمالفة هذا الترصحي يعاقب الشخص بغرامة مالية من  - من  07و  04دج حسب نص املادتني  500.000دج اإ

 ق.املتعلق محالت التنايف والالزتامات اخلاصة ببعض املناصب والوظائف، املرجع الساب 01-07الأمر رمق 
3
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  50املادة  - 

4
-DAILLE-DUCLOS Brigitte, « Le respect du contradictoire devant les autorités administratives non 

juridictionnelles », cont.conc.cons, chronique,  juin 2000, p. 4. 
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من هذا املنطلق جند أأن املقررين يمتتعون بسلطات واسعة يف جمال التحقيق من أأجل كشف 

ىلاملامرسات املقيدة للمنافسة، خاصة ابلنظر  التأأهيل املطلوب مهنم عند توظيفهم اإ
(1)

ل،   الإشاكلأأن  اإ

يس جملس املنافسة املطروح ابلنس بة للمقرر احملقق هو أأنه يمت تعيينه للتحقيق يف القضية من قبل رئ 

ابعتبار أأن رئيس  هجات التحقيق وهجات احلمك، بدأأ الفصل بنينه أأن يشلك مساسا مب وهو أأمر من شأأ 

اختيار لل م أأن يمت ميكن  تفادي هذه الش هبةجل من أأ  و جملس املنافسة هو عضو يف هيئة احلمك،

جراء قرعة بني احملققني أأنفسهم احملقق ، أأو يمت اس ناد هممة اختيار املقرر احملقق يف امللف من من خلل اإ

  قبل املقرر العام.

 : أأعوان هيئات الضبط القطاعيةالفرع الثاين

ملا فان اختصاص جملس املنافسة يشمل مجيع القطاعات املفتوحة عىل املنافسة، فان حمتية تقاطع 

تعاون والتنس يق رضورة البحث عن أ ليات لل تفرض  ،الاختصاص مع سلطات الضبط القطاعية

املتبادلني
(2)

ليه املادة  يف فقرهتا الرابعة من قانون املنافسة، واليت تنص عىل أأنه:  50، وهذا ما أأشارت اإ

صاحل "يمت التحقيق يف القضااي التابعة لقطاعات موضوعة حتت رقابة سلطة ضبط ابلتنس يق مع م

 .السلطة املعنية"

نص املادة تعديل فقام ب  ليتدخل املرشع مرة أأخرى، هذا النص بقي مجمل ومل حيدد أ ليات التعاون

39\1
(3)

رسالليصبح جملس املنافسة ملزما ، 12-08مبوجب القانون رمق  03-03الأمر رمق من   نسخة  ابإ

لكن بقي الأمر قارصا عىل أأساس أأن هذا النص بقي  من امللف اىل سلطة الضبط املعنية لإبداء رأأهيا،

بداء الرأأي يف املدة احملددة، لس امي وأأن املرشع فان غامضا فامي يتعلق مبسأأةل  النتيجة املرتتبة عن عدم اإ

رساليف مسأأةل رضورة  -" ...فورا...."  -صارما   جملس املنافسة لنسخة من امللف اىل سلطة الضبط اإ

                                           
1

ىل التجربة يف جمال املامرسات 52 ، ص2013افسة يف تقريره الس نوي اخلاص بس نة نأأشار جملس امل  - ىل أأن املقررين يفتقرون اإ ، اإ

 .www.conseil-concurrence.dzاملقيدة للمنافسة لأن جلهم يأأتون من سكل مفتيش مقع الغش، تقرير منشور ابملوقع: 
2
- MEDJNAH Mourad, « Le rôle du conseil de la concurrence : quelles perspectives d’avenir ? », op.cit, p. 47. 

3
، فان اجمللس الضبط"عندما ترفع قضية أأمام جملس املنافسة تتعلق بقطاع نشاط يدخل مضن اختصاص سلطة  واليت جاءت كام ييل: -

ىل سلطة  ."( يوما30الضبط املعنية الإبداء الرأأي يف مدة أأقصاها ثلثون ) يرسل فورا نسخة من امللف اإ
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جلة احلاةل العكس ية املتعلقة مبعاجلة سلطة الضبط لقضية تثري  مسأأةل ممارسة مقيدة ابلإضافة اىل عدم معا

(1)للمنافسة يف القطاع اذلي ترشف عليه
. 

 الفرع الثالث: الضامانت املرتبطة مبامرسة التحقيق

ل يتجزأأ من النظام العام الإجرايئ تعترب  حقوق ادلفاع جزء
(2)

نظرا لكون التحقيقات اليت يقوم ، و 

  جملس املنافسة مبساعدة الأعوان املذكورين سابقا ليست خاضعة للرقابة القضائية املس بقة وهبا مقرر

فان مقتضيات حقوق ادلفاع تتطلب وجود حد أأدىن من الرقابة من طرف الأعوان امللكفني ابلتحقيق 

أأنفسهم
(3)

والتفويض ابلعمل، أأو كام يسميه الفقه  ،الالزتام ببيان الصفة حيث ترتمج هذه الرقابة يف، 

ابللزتام ابلزناهة
4

مبناس بة  مهم ل بع صل توأأيضا الالزتام بكامتن الرس فامي يتعلق ابملعلومات اليت ت  ،)أأول( 

 )اثنيا(، وأأداء الميني )اثلثا(. القيام ابلتحقيقات

 أأول: ززاهة احملققني

وابلتايل الكشف عن هوية مرتكيب  ،ومعاينة املامرسات املقيدة للمنافسة ،يسمح التحقيق ابلبحث

احلصول عىل معلومات من الأشخاص املعنيني ابلتحقيق و/أأو اذلين  كام ميكن للمحققنيهذه املامرسات، 

لهيم يف جلسات الاس امتع محلهم عىل الإدلء مبعلومات قد تس تعمل كأدةل لإدازهتم  وهنا قد يمت ،يس متع اإ

علم الشخص املعي مبوضوع التحقيق ،والتفويض ابلعمل )أأ( يتعني عىل احملققني بيان صفهتم ،ليهوع   مع اإ

 )ب(.

 

 

                                           
1
يعترب بعض الفقه أأن تدخل الضبط القطاعي اىل جانب جملس املنافسة يف جمال املنافسة من شأأنه أأن هيدد وحدة النظام التنافيس،  - 

س نة  Algérie TELECOM ضد مؤسسة اتصالت اجلزائر  SARL SERIوميكن أأن نس تدل عىل صدق ذكل بتكل القضية بني رشكة 

محقها يف التكفل ابلتحقيق محمك قرب القطاع مهنا، يف حني متسك  ARPT، حيث متسكت سلطة ضبط الربيد واملواصلت  2005

 .03-03من الأمر رقن  4\50جملس املنافسة ابختصاصه معل بنص املادة 
2
-CAPDEPON Yannick, Essai d’une théorie générale des droits de la défense, Thèse pour le  Doctorat en 

droit, Université Montesquieu-Bordeaux 6,21 septembre 2011, p.410. 
3

-DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratique anticoncurrentielles, Edition LGDJ, Paris, 2000, p. 

18. 
4
-VOGEL Louis, Traité de droit économique, Tome 1, droit de la concurrence, Edition Bruylant, Bruxelles, 

2015, p.1519. 
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أأ.بيان الصفة والتفويض ابلعمل
 

مهنا املؤسسة املعنية  أأوىل الضامانت اليت جيب أأن تس تفيد معرفة هوية وصفة احملققني تعترب

ميكن للمؤسسة املعنية  ،، مفن هجة أأوىلالتحقيق ززهيا ات يه اليت جتعل منلأن هذه املعلوم ابلتحقيق

وفق هذه املعلومات  ترصحياهتاوتضبط أأن تكيف 
(1)

ميكهنا أأن تقف عىل مدى  ،، ومن هجة اثنية

اختصاص احملققني
(2)

قد كرس املرشع اجلزائري و ، ن، ومن حيث متتعهم بسلطة التحقيق، من حيث املاك

" جيب عىل  :واليت جاء فهيا ما ييل 03-03مر رمق من الأ  5فقرة  مكرر 49هذه الضامنة يف نص املادة 

املوظفني املذكورين أأعله، خلل القيام مبهاهمم، وتطبيقا لأحاكم هذا الأمر، أأن يبينوا وظيفهتم وأأن 

يقدموا تفويضهم ابلعمل"
(3)

. 

جراء أأثناء جعل من هذا الالزتام رشطا جيب احرتامه قبل مبارشة أأي يكون املرشع قد بذكل  اإ

عىل املوظفني  يتعني، حيث عدم الاعتداد بأأدةل الثبات احملصةل نتيجة ذكلحتت طائةل  ،التحقيق

بلك وضوح حىت ل يمت املساس محقوق   وبيان وظيفهتم ،املؤهلني للقيام ابلتحقيقات اس تظهار تفويضهم

ونتيجة ، ثباتالإ اس تعامل طرق غري مرشوعة يف البحث عن وسائل  كام ميتنع علهيمالأفراد وحرايهتم، 

ىلاملؤسسة حمل التحقيق ملزمة ابلتعاون للتوصل  تصبح ،لهذه الضامانت الكشف عن احلقيقة اإ
(4)

. 

عىل املفروضة فقد جعلها املرشع من الالزتامات الرئيس ية  ،هذه الضامنةنظرا لأمهية وجدية 

من املرسوم  09مضن القوانني الأساس ية اليت حتمكهم، فنجد ملل املادة  ،الفئات امللكفة ابلتحقيق

املتضمن القانون الأسايس اخلاص املطبق عىل املوظفني املنمتني للأسلك اخلاصة  415-09التنفيذي رمق 

5لتجارةابابلإدارة امللكفة 
"يزود املوظفون اخلاضعون لهذا القانون الأسايس اخلاص عىل أأنه: ينص ، 

ويض ابلعمل، تسلمه هلم الإدارة امللكفة ابلتجارة، ملامرسة املهام املولك هلم مبوجب الترشيع والتنظمي بتف

 املعمول هبام".

                                           
1
، أأن رفض حمارض الاس امتع يف قضية D – 40 – 97حتت رمق  1997جوان  4س بق جمللس املنافسة الفرنيس يف قرار هل بتارخي  - 

 ،محجة أأن احملققني مل يظهروا صفهتم وهويهتم ، وتظاهروا بأأهنم جمرد زابئن عاديني.تتعلق بسائقي س يارات اجلرة 
2
- DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.19. 

3
ىل أأن نص املادة  -   .03-03املعدل واملمتم للأمر رمق  ،12-08نون رمق من القا 24مكرر  م اس تحداهثا مبوجب املادة  49جتدر الإشارة اإ
4

لس نة  02أأمعر، "دراسة نقدية لبعض القواعد الإجرائية يف قانون املنافسة"، اجملةل النقدية للقانون والعلوم الس ياس ية، عدد  خلضاري -

 . 82-55، ص ص 2007
5

، يتضمن القانون الأسايس اخلاص املطبق عىل املوظفني املنمتني 2009ديسمرب س نة  16، مؤرخ يف 415-09مرسوم تنفيذي رمق  -

دارة امللكفة ابلتجارة، جللأسلك ا  .2009ديسمرب  20يف  صادر 75ر عدد  خلاصة ابلإ



الفصل الثاين: الضامانت املمنوحة يف مرحةل املعاينةالباب الأول                               

 

160 

علهمم عن  ،عدم قيام احملققني ابلإعلن عن صفاهتم أأثناء زايرة مواقع املؤسساتغري أأن  أأو عدم اإ

ىلأأن يؤدي بل ميكن  ،ل يعد سببا لبطلن التحقيق ،حمل وهدف التحقيق رفض الأدةل املتحصل  اإ

علهيا بطريقة غري ززهية
(1)

. 

 اعلم املؤسسة مبوضوع التحقيق. ب

 يف هذه املرحةل من التحقيق بنص خاصواجب اعلم املؤسسة مبوضوع التحقيق املرشع  مل خيص

هدارا لعملية البحث عن الأدةل اليت جيب أأن تمت يف رسية ،خاصة وأأن الكلري من الفقه يرى فيه اإ
(2)

 

ما يس تتبع خلق  فاتصال عمل املؤسسة املتابعة مبوضوع التحقيق س ميكهنا ل حماةل من طمس معامل جرميهتا،

ل ،لكن حىت وان فانت هذه احلجج مرحجة ،احلصول عىل أأدةل ضدها ة يفبو صع نه ل ميكن التغايض أأ  اإ

بطريقة  ،وسبهبا ،اليت تضمن للمؤسسة املتابعة حق العمل مبوضوع الهتمة ،عىل مقتضيات حقوق ادلفاع

يف هذه املرحةل يف ظل غياب مبدأأ الوجاهية ، خاصةتكون فعاةل
(3)

. 

جياد ،عليه العمل مبوضوع وحق املؤسسة املتابعة يف  ،ة التحقيقبني فعالي توازننقطة  وجب اإ

ونقول بأأن مقتضيات حقوق ادلفاع حمرتمة، فانه يكفي أأن يلزتم  ،وحىت زكون أأمام نقطة التوازن التحقيق

علم املؤسسة املتابعة مبوضوع التحقيق احملققون ذ يكفي ذكر  دون ،ابإ البوح لها بلك املعلومات، اإ

عطاء الوصف  الأساس القانوين والقطاع الاقتصادي املعي، وكذا املعلومات املتعلقة بصفهتم دون اإ

القانوين للمخالفة
(4)

.  

أأقر جملس اس تئناف ابريس هذا  ويف غياب نص خاص كذكل يكرس هذا الالزتام، ،يف فرنسا

 14ومستندا عىل نص املادة  ،مؤسسا ذكل عىل مبدأأ الزناهة، 1994أأفريل  8الالزتام يف قرار هل بتارخي 

جبار  9و 3الفقرتني  ماكنية اإ من العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية، املكرسة لقاعدة عدم اإ

                                           
1

 .294جلل مسعد، املرجع السابق، ص  -
2
-DAOUD Emmanuel et ALBERTIN Sarah, « L’autorité de la concurrence : les pouvoirs d’enquête au crible 

des droits de la défense », RLDA, n°93, mai 2014, p.104. 
3
-JEANTET Fernand-Charles, « La défense dans les procédures répressives en droit de la concurrence », RTD 

eur, n°1, janvier-mars 1986, p.55. 
4
-CANIVET Guy, « La protection des droits de la défense et l’étendue du pouvoir de contrôle du juge en 

matière de concurrence», Acte de séminaire organisé par le tribunal de première instance des communautés 
européennes les 22 et 23 novembre 1993 sous thème du « contrôle juridictionnel en matière de droit de la 

concurrence et des concentrations », Luxembourg, 1994, p.34. 
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الشخص عىل تقدمي دليل ضد نفسه
(1)

، وعىل ما يصطلح عليه الفقه ابملواطنة الاقتصادية
(2)  

ذالأنه   اإ

، فانه جيب وبداهة أأن تكون عاملة مبوضوع ادانة نفسها بنفسها أأن متتنع عنفان من حق املؤسسات 

طاريف خمتلف الأس ئةل اليت س تطرح علهيا  وحىت ل تقوم بتقدمي ترصحيات ومعلومات  التحقيق معها، اإ

وهو تفكري منطقي للغاية ،قد تعود علهيا ابلرضر ،وارجتايل ،بشلك عام
(3)

. 

مادام الأمر يتعلق يف  ،ة الرباءةكام ميكن تأأسيس الالزتام بتحديد موضوع التحقيق عىل فكرة قرين

ذا و ،عىل اجلهة اخملطرة ثباتالإ الهناية بتوقيع عقوابت مقعية، فقرينة الرباءة تفرض عبء  ما أألزمنا  اإ

ننا زكون قد أأهدران القمية القانونية لهذه القرينة ،املؤسسة اخملطر ضدها ابلعرتاف ضد نفسها فاإ
(4)

. 

 احلفاظ عىل الرس املهي اثنيا:

ن  ل هو يف احلقيقةما  ،تكريس فكرة الرسية املهنيةاإ تكريس ملبدأأ حقوق ادلفاع اإ
5

ذا، لكن   فان اإ

ن ،التعقيد البالغة املوضوعات من املهنة رس موضوع  أأن ذكل ،اىل مغوضه مرد ذكل يعود ابلأساس فاإ

فشاء جترم اليت الترشيعات معظم  رسا الأمر يكون مىت حتدد ومل، املهي الرس ماهية تعرف مل ،الأرسار اإ

 .كذكل يكون ل ومىت

ن حىت  ابختلف ختتلف مسأأةل الرس حتديد لأن ،مباكنفالأمر ليس ابلسهوةل  ،ذكل أأرادت واإ

 يف رسا يعترب وما أ خر، لشخص ابلنس بة كذكل يعد ل ،لشخص ابلنس بة رسا يعترب مفا الظروف،

 صلب يف عليه ابلنص الترشيعات هذه اكتفت فقد ولهذا، أأخرى يف ل يعد كذكل ،معينة ظروف

 عكفت فقد املهنية احلقوق و للواجبات احملددة ،املهنة لأخلقيات القوانني املنظمة أأما العقوابت، قانون

                                           
1
العهد ادلويل للأمم املتحدة املتضمن احلقوق املدنية والس ياس ية، اذلي  م تبنيه وفتح الباب للتوقيع عليه واملصادقة والانضامم من  - 

 49حسب نص املادة  1976مارس  23ودخل حزي النفاذ يف  1966ديسمرب  16طرف امجلعية العامة للأمم املتحدة يف جلس هتا بتارخي 

 منه.
2
استنجد الفقه مبصطلح املواطنة الاقتصادية من اجل مد تطبيق النصوص القانونية املكرسة لقاعدة عدم اجبار الشخص عىل تقدمي  - 

ىل الأشخاص املعنوية،  ن هذه القاعدة تتعلق أأساسا ابلعقوابت ذات الطابع اجلزايئ املوقعة عىل الأشخاص الطبيعية.لأ  دليل ضد نفسه اإ
3
-BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, Les droits de la défense dans les procédures de sanction des 

comportements anticoncurrentielles devant le conseil de la concurrence, thèse pour le Doctorat en droit, 

université panthéon-Assas Paris 2,2001, p.57. 
4
- CLAUDEL Emmanuelle, « L'objet de l'enquête en matière de concurrence doit être précisément 

déterminé », RTD Com. 2000, p.628. 
5
- FLECHEUX George, « Les enquêtes de concurrence en France », DPCI, tome 16, n°2, 1990, p.231. 
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 تعريف ضع و دون به، امللزمني الأشخاص حىت و املهي ابلرس الالزتام مضمون حتديد عىل نصوصها

 امحلاية. حمل املهي للرس

ىلفان الرسية املهنية تريم  ،عىل العموم اليت حصل علهيا بعض الأشخاص أأثناء  املعلوماتحامية  اإ

رس  أأنذلكل جند  ،وحساسة ،عىل معلومات خشصية ، فهم يطلعونهتاينظرا حلساس  ممارس هتم ملهنهتم

املهنة ل يتعلق سوى بأأشخاص حمددين قانوان
(1)

ىل به يعهد ما الرس عىل يقترص ل و،   هذا الشخص اإ

ىل يتعداه بل وينسحب هذا  املهنة ممارسة مبناس بة أأو أأثناء يس تنتجه أأو يشاهده أأو ،يسمعه ما لك اإ

من الأمر رمق 2\ 29جاء يف نص املادة ابلنظر اىل السلطات اليت يمتتع هبا، فقد  ،احلمك جملس املنافسة

 ."يلزم أأعضاء جملس املنافسة ابلرس املهي ": املتعلق ابملنافسة أأنه 03-03

س جمل أأعضاءعىل أأساس أأن عبارة  ،يعرتيه بعض النقصفان أأنه  ،النصعىل هذا  يلحظما  

ىلاملنافسة تنرصف  دون أأن تشمل املقرر  ( املشلكني لهيئة احلمك فقط،12 عرش )الأعضاء الإثي اإ

ابعتبارمه  ،عىل خمتلف أأرسار املؤسسات يطلعون بشلك كبري أأهنم مه من ابلرمغ من ،العام واملقررين

من  5تدارك الأمر مبوجب املادة ل  ما جعل املرشع يتدخل ،دلى جملس املنافسة تحقيقال يشلكون هيئة 

خيضع أأعضاء جملس املنافسة " :احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة واليت جاء فهيا أأنه 01القرار رمق 

ين بعدم الكشف عن أأية وقائع أأو عقود كام يلزتم هؤلء الأعضاء واملقرر العام واملقرر لواجب التحفظ،

  ."أأو املعلومات اليت مه عىل عمل هبا أأثناء قياهمم بأأداء هماهمم

جمرب عىل عدم كشف املعلومات  ،أأيضا عىل غرار الأعضاء ال خرين جمللس املنافسةفاملقرر  ،عليه

طاراجملمعة يف  للهيئات الأخرى امللكفة  حىت ابلنس بة، وميتد هذا الالزتام التحقيق يف جمال املنافسة اإ

(2)لتساوي العةل أأو أأعوان مصاحل الرضائب ،سواء املصاحل اخلارجية لوزارة التجارة ،ابلتحقيق
. 

 اثلثا: أأداء الميني

جيب أأن يؤدي  :"املتعلق ابملنافسة أأنه 03-03من الأمر رمق  2/ مكرر 49جاء يف نص املادة 

الكيفيات اليت تؤدى هبا من طرف املس تخدمني  املقرر العام واملقررون الميني يف نفس الرشوط و

ىلاملنمتني  دارةالأسلك اخلاصة ابملراقبة التابعني  اإ لتوكيد  مقررة قانوانو يه ميني  ،..."امللكفة ابلتجارة للإ

                                           
1
-GARINOT Marie- jean, le secret des affaires, p.7. 

2
-SERVOIR Anne, MÉDINA Caroline, DAVIDSON Olivier, REDON Denis, TRAN THIET Jean-Paul, « Les 

enquêtes de concurrence », J S, n°11, Juin 2004, p.21. 
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وفقا للقانون، ابلقيام ابملهام املنوطة هبم عىل أأمكل وجه وعد
(1)

وهبذا يكون املرشع قد أأخضع احملققني يف  ،

ىلفاللجوء  ،والضمري ،وفق ما ميليه القانون ،يف أأداء هماهمم الإخلصجمال املنافسة لواجب  اثرة اإ  اإ

رتبط ابملسؤولية ينعكس فامي بعد عىل أأداهئم، لأن الأمر م الوازع ادليي والأخليق دلى هؤلء احملققني

  .ذكل عناملرتتبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
ثبات يف املواد املدنية 4الواحض يف رشح القانون املدين اجلزائري  محمد صربي السعدي، -   ، دار هومة، اجلزائر1والتجارية، ط، الإ

 .237،ص 2008-2009
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 املطلب الثاين

 مقتضيات حقوق ادلفاعيف مواهجة سري التحقيق  

جراءات التحقيق الرامية   ىليتعني أأن تأأخذ لك اإ رضورة تفعيل قانون املنافسة بعني الاعتبار  اإ

رضورة القمع الرسيع والفعال للك مساس  ،من هجة، بني مصلحتني جديرتني ابمحلاية وفيقالقدرة عىل الت

 التوفيقهذا و  للمؤسسات، ةــــرضورة ضامن احلقوق واحلرايت الأساسي ،ن هجة اثنيةـوم ،محرية املنافسة

مصداقية لعمل جملس املنافسة هو اذلي س يعطي
(1)

هاتوجودة لقرار  ،
(2)

. 

جراءات التحقيق، هذا املسعى لبد أأن يظهر ،ذكلحتقيق سبيل يف  ذكل و  عىل مس توى لك اإ

ابلنس بة للمؤسسة املعنية بسبب التبعات اليت ستنجر عنه
(3)

ادلقة تقيص مفن الأمهية مباكن ، ذلكل 

من أأجل الوقوف عىل  ،)الفرع الأول( والبحث عن الأدةل ،التحقيقجراءات عند القيام ابإ واملوضوعية 

سواء  م ذكل عن طريق  طات اخملوةل للمحققني،عن طريق السل ،)الفرع الثاين( هذه احلقيقة

، مع أأو  م عن طريق التحقيق يف عني املاكن ،الاس تدعاء من أأجل سامع الأقوال وطلب املعلومات

  )الفرع الثالث(.  احاطة العملية بضامانت

 الفرع الأول: البحث املوضوعي عن الأدةل

ثباتعندما يعجز صاحبه عن  قانونية أأية قميةللحق  ليس مصدره اإ
(4)

جوهر هو  ثباتالإ دليل ، ف

ذ من شأأنه الإجراءات ضع  القاعدة القانونية موضع يو  ،الوصف احلقيقي املثارة الوقائع أأن يعطي، اإ

لوجود عدة  ،ويف جمال املامرسات املقيدة للمنافسة جند أأن احلقيقة عادة ما تكون بعيدة املنال، التطبيق

                                           
1
- V : - DOUVRELEUR Olivier, Droit de la défense et pratique anticoncurrentielles, Edition LGDJ, Paris, 

2000, p.9. 

         - TARGA Annie, « Le droit et la pratique de l’enquête concurrence », Rev.Conc .Consom, n°86, juillet-

aout 1995, p.32. 
2
-IDOUX Pascale, « Autorités administratives indépendantes et garanties procédurales », RFDA, n°5, 

5/11/2010, p.921.(num) 
3

العقوابت اليت ينطق هبا جملس املنافسة فانت سببا يف وضع ضامانت عىل رأأسها رضورة مسامهة املؤسسة املعنية ابلتحقيق  خطورة -

 راجع: يف تكوين قناعة أأعضاء جملس املنافسة،

- PLIAKOS Asteris, Les droits de la défense et le droit communautaire de la concurrence, Edition Bruylant, 

Bruxelles, 1987, p.242. 
4
ثبات احلديثة يف القانون، -   .9،ص2008دار الهدى، عني مليةل ، اجلزائر، مناين فراح،أأدةل الإ
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ثباتاملراد  عوامل تتحمك يف تكوين الوقائع  املقيدة للمنافسة الرسية لس امي ابلنس بة للتفاقات وجودها، اإ

يف جمال الصفقات العمومية
(1)

.  

ليت يتطلهبا امتاش يا مع املرونة  - قيدة للمنافسة غري حمدد بدقةلكون الركن املادي للمامرسات امل 

ثباتفليس هناك دليل  - ل ميكن افرتاضه ول توقعه ، حيثالنظام العام التنافيس يف ضبط املنافسة  اإ

(2)هميأأ مس بقا
احلصول عىل دليل فامل ومبارش للوقوف عىل وجود ممارسة  هذا الأمر أأفرز صعوبة ، 

 أأثناء التحقيق احملصل علهيا ثباتالإ  وعنارص ،معاجلة صارمة خملتلف الواثئقمما يتطلب مقيدة للمنافسة 

ىل ابلإضافة جراءرضورة  اإ سوق املعنيةاقتصادي لل  حتليل اإ
(3)

 تدعميهابعض و مع بعضها  ة الواثئق، ومقارن

(4)نفسها والترصحيات املقدمة من املؤسسات لإقراراتاب
أأعطى املرشع للمحققني  ،، ولتحقيق لك ذكل

جعز املؤسسة  حاةليف  خاصة سلطات واسعة من أأجل العمل عىل كشف هذه احلقيقة بلك الوسائل،

الضحية عن تقدمي الأدةل ادلامغة
(5)

. 

 اذلي يقومون به تحقيقال  بنظام قانوين جيعلمعززين  ،يضم جملس املنافسة حمققني خمتصني

اوليس اهتامي افاحص
(6)

 اوفقالسوق املنافسة يف حامية يريم اىل  ومربر ذكل هو أأن هذا اجمللس، 

 هذه الصفة احليادية يه اليت ،يعترب حكام بني الأطراف فهو لوعليه  التنافيس،النظام العام تطلبات مل 

                                           
1
-BAZEX Michel, « Le conseil de la concurrence et les marché publics », AJDA, Numéro spécial, Actualité des 

marchés publics, 20 juillet 20 aout 1994, p.104. 
2
-DUPONT Laurent, « La preuve des pratiques anticoncurrentielles en droit français », RC, n°74,  juil.-aout 

1993, p.23. 
3
-ZEVOUNOU Lionel, Le concept de concurrence en droit, Thèse pour le  Doctorat en droit public, 

Université Paris ouest Nanterre la défense, 8 décembre 2010, p.250. 
4
- ZEVOUNOU Lionel, op.cit, p.24. 

5
-BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, Les droits de la défense dans les procédures de sanction des 

comportements anticoncurrentielles devant le conseil de la concurrence, thèse pour le Doctorat en droit, 

Université Panthéon-Assas, Paris 2, 2001, p.20. 
6

ثبات اذلي يزمع بأأنه من شأأنه أأن يعزز من ادعائه، - ويتكفل القايض  الاجراءات الهتامية تقت ي أأن يتكفل لك خصم بتقدمي دليل الإ

بتقيمي تكل الأدةل من أأجل الفصل يف ادلعوى بناء عىل ادلليل الأقوى والأصلح للوقائع املطروحة، يف حني أأنه ابلنس بة للجراءات 

 الفاحصة كام هو املر ابلنس بة للمنازعات الادارية فان القايض ل يبق منتظرا ملا س يقدمه الأطراف ،بل يقوم بدور اجيايب يف البحث عن

ىل احلقيقة فهل أأن يطلب من اخلصوم تقدمي أأي وثيقة رضورية للفصل يف  الأدةل وتوجيه اجراءات اخلصومة القضائية، ومن أأجل الوصول اإ

دخال أأي طرف يف ادلعوىالقضية وهل    راجع:، أأن يأأمر ابإ

 .182-179ص ص ،2012دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع،اجلزائر، عبد القادر عدو، املنازعات الادارية، -
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هذا اجمللس من التدخل  يقات اليت جيرهيا، وهو ما يتجسد يف متكنيالتحق عىل  تضفي صفة املوضوعية

(1)ثباتالإ أأدةل  والبحث عن بفعالية من خلل متكينه من سلطة التحقيق
. 

لتحقق هذه الفعالية ل ت  ذا اإ  املامرسة املقيدة للمنافسةساس ابلسوق، و م كشف ثبت توقف امل  اإ

بطريقة مرشوعة
(2)

مراعاة مقتضيات حقوق ادلفاع أأثناء برضورة  جند أأن املرشع أألزم احملققني ،وذلكل ،

مث  )أأول( من هجة ثباتالإ وتتجىل متطلبات حقوق ادلفاع  من خلل حتديد عبء  البحث عن الأدةل،

 .)اثنيا( املرشوعة من هجة اثنية ثباتالإ طرق 

 ثباتالإ أأول: عبء 

جراءاتملا فانت  ليس  ثباتالإ فان تقدمي دليل  ،التحقيق يف جمال املنافسة فاحصة وحتقيقية اإ

مرتوفا بشلك لكي للسلطة التقديرية للأطراف، بل يتقامسوهنا مع حمققي جملس املنافسة
(3) 

، وقد )أأ(

 .)ب( يكون تدخل هذا الأخري حاسام

  ثباتالإ أأ.تقس مي عبء 

ما اىلاملناسب  ثباتالإ دليل  يريم تقدمي ثبات اإ ثباتأأو  ،الالزتام اإ التخلص منه اإ
(4)

ابلرجوع ، و

ىل يقع عىل عاتق املدعي ابحلق ثباتالإ جند أأن عبء  ،الإجراءاتالقواعد العامة يف  اإ
(5)

، ولكن يف 

                                           
1

مفجلس املنافسة يقوم مبهمة التحقيق بلك موضوعية وبعيدا عن املصاحل  لهذا السبب اخرتت عنوان البحث املوضوعي عن الأدةل، -

ل بعد أأن يتأأكد من ذكل من خلل التحقيق. الشخصية للمؤسسات، ثبات املقدمة من طرفهم اإ  فهو غري مقيد ابدعاءاهتم ول بعنارص الإ
2

جراء حتقيق تمكييل من أأجل الفصل يف لك عنارص امللف دون أأن يشلك ذكل مساسا مببدأأ ذلكل  - ميكن جمللس املنافسة أأن يأأمر ابإ

 الفصل بني هجات التحقيق واحلمك، راجع:
-ARHEL Pierre, « Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles (de 

février à avril 2010) », LPA, n°132, 5 juillet 2010, p.12. 
3

ىل التحكمي يف جمال املنافسة - ذا اتفق الأطراف عىل اللجوء اإ ثبات يف حاةل ما اإ سواء عن طريق رشط التحكمي أأو   تزداد أأمهية دليل الإ

 مشارطة التحكمي، لأن جملس املنافسة يف هذه احلاةل ل يكون خمتصا، راجع يف هذا الصدد:
- SIMONT Lucien, « Arbitrage et droit de la concurrence, quelque réflexions d’un arbitre », RDAI, n°4/5, 

1998, pp.547-556. 
4

يف  صادر 78 ر عدد ج ،ممتممعدل و  ،يتضمن القانون املدين 1975سبمترب س نة 26، املؤرخ يف 58-75من الأمر رمق  323 املادة -

 .1975سبمترب 30
5

" جيوز للك خشص يدعي حقا، رفع دعوى أأمام القضاء للحصول عىل ذكل احلق أأو من ق ا م ا أأنه:  1\3جاء يف نص املادة  -

ملزم بتضمني عريضة افتتاح ادلعوى عرضا  موجزا للوسائل اليت يؤسس علهيا دعواه حسب نص املادة "، وهو يف سبيل ذكل حاميته

 من نفس القانون. 15
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من  و يعفى املدعي ،عاتق املدعى عليهعىل ليصبح  ثباتالإ أأو ينتقل عبء  ،بعض احلالت قد ينقلب

كام هو احلال ابلنس بة للقرائن القانونية ثباتالإ 
(1)

. 

ل أأنه  ىل  لرجوعاباإ  جند أأن العلقة بني أأطرافها ليست متاكفئة، مفن هجة جند ،منازعات املنافسة اإ

بصلحيات السلطة العامة وسلطات واسعة يف جمال البحث والتحري اسلحت م  اطرف جملس املنافسة
(2)

 

ماكانهتاعىل  أأن تعمتد لاإ رف الثاين وهو املؤسسة املش تىك مهنا ل ميكن للطيف حني  جل أأ اخلاصة من  اإ

دفع الهتمة عهنا
(3)

ذالأن املؤسسة اخملطرة  ، خطارها قبول ما  م اإ هنا تنسحب اتركة جمللس املنافسة  اإ فاإ

ىل الإجراءاتحق مبارشة  فان من الرضوري تفعيل ضامانت  ،الإماكانتوأأمام هذا التفاوت يف  هنايهتا، اإ

مادام أأن العقوابت  ،وعىل رأأسها ضامنة قرينة الرباءة ابلتحقيق، حقوق ادلفاع ابلنس بة للمؤسسة املعنية

اليت يوقعها جملس املنافسة ذات طابع مقعي
(4)

. 

هذه الضامنة يف جمال املامرسات املقيدة للمنافسة، وذكل عندما حدد  كرس املرشع فعل،

خطار جملس املنافسة معفيا املؤسسة اخملطر ضـــالأشخاص واجلهات ال دها من ذكلــــيت ميكهنا اإ
(5)

ذ  ، اإ

كأصل عىل عاتق املؤسسة اخملطرة اليت تدعي بأأهنا فانت حضية ممارسة مقيدة  ثباتالإ ع عبء ــــيق

(6)للمنافسة
ثبات، كام يقع عىل عاتق اجلهة امللكفة ابلتحقيق ممثةل يف مقرري جملس املنافسة عبء   اإ

الوقائع املشلكة للمامرسة املقيدة للمنافسة
(7)

. 

                                           
1
 املتضمن القانون املدين، املصدر السابق. 58-75من الأمر رمق  337املادة  - 

2
- DIENY Emmanuel, « Démonstration de pratiques anticoncurrentielles : la cour de cassation confirme une 

certaine régression des droits de l’entreprises victime, RLC, n°49, avril 2016, p.54. 
3
-BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, Les droits de la défense dans les procédures de sanction des 

comportements anticoncurrentielles devant le conseil de la concurrence, op.cit, p.31. 
4
-MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, thèse pour le  Doctorat en droit 

public, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, 2000, p.250. 
5
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  3\44املادة  - 

6
ثبات أأنه مل يقرتف اجلرمية، بل يقع عىل عاتق النيابة العامة بأأن تثبت يف جم -  ال الاجراءات اجلزائية جند أأن الشخص املتابع ل يلكف ابإ

ن رمق ذكل، تطبيقا لقرينة الرباءة املنصوص لهيا ابلفقرة الثانية من املادة الأوىل من قانون الاجراءات اجلزائية، واليت جاءت مبوجب القانو

 29صادر يف  20املتضمن قانون الاجراءات اجلزائية، ج ر عدد  155-66يعدل ويمتم الأمر رمق  2017مارس  27املؤرخ يف  17-07

، هذه القاعدة متت اس تعارهتا يف جمال املامرسات املقيدة للمنافسة، لأن الشخص اذلي يرى نفسه حضية لهذه املامرسات يقع 2017مارس 

ثبات وجود م   ساس ابملنافسة، يف حني تس تفيد املؤسسة اخملطر ضدها من قرينة الرباءة.عىل عاتقه عبء اإ
7
-SERVOIR Anne, MÉDINA Caroline, DAVIDSON Olivier, REDON Denis, TRAN THIET Jean-Paul, op.cit, 

p.20.  
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ىل الإشارةو جتدر  أأن املؤسسة اخملطرة ل يعقل أأن يطلب مهنا تقدمي أأدةل دامغة عىل وجود هذه  اإ

ثباتولكن يكفي أأن تقدم عنارص  ،املامرسة أأن من شأأهنا أأن تشلك احامتل وجود تأأثري عىل املنافسة و  اإ

عطاء التكييف القانوين ،تقنع مبا فيه الكفاية، مث يتكفل جملس املنافس ابلتحقق من ذكل  الصحيح واإ

وقائع املثارةلل
(1)

. 

هناك من يرى بأأن عبء  املامرسات املقيدة للمنافسة، فانيف جمال  ثباتالإ خلفا لهذه القاعدة يف 

ىلينتقل  ثباتالإ  حيث الرتخيص اذلي مينحه جملس املنافسة لبعض املامرسات  املؤسسة املس تفيدة من اإ

اليت ميكن أأن يرخص ابلتفاقات أأو املامرسات " أأنه:  03-03من الأمر رمق  2\ 9املادة  جاء يف نص 

ىلأأهنا تؤدي يثبت أأحصاهبا  تطور اقتصادي أأو تقي أأو تسامه يف حتسني التشغيل أأو من شأأهنا السامح  اإ

ذ، "للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بتعزيز وضعيهتا التنافس ية يف السوق ثباتيقع عيل عاتقها عبء  اإ  اإ

وجود هذه النتاجئ الاجيابية املرتتبة عن املامرسة اليت من املفروض أأهنا معاقب علهيا
(2)

 يف املقابللكن  ،

ثباتهناك من يرى بأأنه عىل العكس من ذكل، يقع عىل عاتق جملس املنافسة عبء  أأن رشوط  اإ

(3)ثباتالإ معفاة من  وذكل يف وقت تكون فيه  هذه املؤسسة من العقوبة ليست متوفرة، الإعفاء
. 

سوى  هذا احلمكل تس تفيد من :" جند أأنه من نفس الأمر 3\9اىل نص املادة ابلرجوع و ،لكن

مبعىن أأن املؤسسة املس تفيدة  ،"التفاقات و املامرسات اليت فانت حمل ترخيص من جملس املنافسة

ثباتتكون ملزمة بتقدمي مربرات وجحج وليس أأدةل  بني منحرصة لأنه يف هذه املرحةل تكون العلقة  ،اإ

خطار صاحبةدون وجود أأية مؤسسة أأخرى  ،هذه املؤسسة وجملس املنافسة فقط ومبجرد احلصول  ،اإ

ذايف حاةل ما  ثباتالإ عىل الرتخيص فان املؤسسة املس تفيدة تكون معفاة من  قدمت مؤسسة أأخرى  اإ

خطارا تدعي فيه بأأهنا ترضرت من هذه املامرسات، لأن جملس املنافسة س بق وأأن اقتنع بوجود رشوط  اإ

ثباتفيقع ابلتايل عىل عاتقه عبء  ،عىل أأساس تكل الرشوط ،وقدم ترخيصا بذكل الاس تفادة أأن  اإ

 مل تعد مس توفاة.  مس توفاة أأو هذه الرشوط

 

                                           
1
- BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.32. 

2
-SIBONY Anne-lise et BARBIER de LA SERRE Éric, « Charge de la preuve et théorie du contrôle en droit 

communautaire de la concurrence : pour un changement de perspective », RTD eur, n°42, avril-juin 2007, 

p.220. 
3
 -Idem. 
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 ب. دور جملس املنافسة

 يقوم املقرر امللكف ابلتحقيق ابلعامتد عىل الوسائل اليت يراها ملمئة من أأجل كشف احلقيقة 

طرة تقدمي عنارص مقنعة بشأأهناهذه احلقيقة اليت تولت املؤسسة اخمل
1

 جملس املنافسة وفانت سببا لقبول، 

ذا أأما ،هالإخطار  ول ميكنه أأن يأأمر  ،الإخطارفان جملس املنافسة س يق ي بعدم قبول  ،تبني غري ذكل اإ

ذاف اليت قدمهتا هذه املؤسسة، ثباتالإ بفتح حتقيق من أأجل اس تكامل عنارص  فانت الأدةل مقنعة مبا فيه  اإ

ىل ثباتالإ يكون قد أأدى دوره كوس يةل لنقل عبء املقبول  الإخطارفان  ،الكفاية جملس املنافسة نظرا  اإ

 .لكون هذا العبء ثقيل ويصعب علهيا حتمهل

يتعني عىل جملس املنافسة أأن يتفهم هذه الصعوبة ،ذلكل
(2)

مفجلس املنافسة ل حيقق ملصلحة ، 

وهو يف  ،لحة النظام العام الاقتصادي، ولكنه حيقق ملصاملؤسسة اخملالفةول ملصلحة  ،املؤسسة اخملطرة

يقرتب من همام قايض التحقيق يف املواد اجلزائية هممته تكل
(3)

الوقائع ذات الطابع مواهجة ويف سبيل ، 

والاس تعانة هبم الفي فان املرشع مكن احملققني من اللجوء اىل أأهل اخلربة
(4)

، وان يطلبوا التقارير 

واحملارض من اجلهات القضائية اليت تنظر يف قضااي ذات صةل ابملامرسات املقيدة للمنافسة
(5)

ن أأ ، و 

(6)يستشريوا رأأي الوزير امللكف ابلتجارة
 يس متعوا اىل أأشخاصتنارة أأكرث ميكهنم أأن ومن أأجل الاس  ،

(7)ليسوا أأطرافا يف التحقيق
 .منازعات املنافسةاخلصوصيات يه اليت متزي هذه  ،

 

                                           
1
 .03-03من الأمر رمق  34املادة  - 

2
- « Faute d’éléments matériels probants, qu’il est certes difficile à réunir en matière d’entente, la plaignante 

pourrait au moins s’appuyer sur ce qu’il est convenu d’appeler une preuve intellectuelle en montrant la 

cohérence du scénario collusif allégué », Aut. conc, déc. n° 16-D-04, 23 mars 2016, commercialisation des 

droits audiovisuels du Championnat de France de rugby de Pro D2, in  DIENY Emmanuel, « Démonstration 

de pratiques anticoncurrentielles : la cour de cassation confirme une certaine régression des droits de 

l’entreprises victime, RLC, n°49, avril 2016, p.56. 
3
- SIBONY Anne-lise et BARBIER de LA SERRE Éric, op.cit, p. 220. 

4
 .03-03من الأمر رمق  3\34املادة - 

5
 من نفس الأمر. 2\38املادة  - 

6
 من نفس الأمر. 4\34املادة  - 

7
 من نفس الأمر. 3\34املادة  - 
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 ثباتالإ طرق  اثنيا:

ىلابلرجوع  املتعلق ابملنافسة فان جملس املنافسة يمتتع  03-03من الأمر رمق  34نص املادة  اإ

املنافسة وكشف املامرسات حرية جل احلفاظ عىل أأ بسلطة اس تعامل لك الوسائل اليت يراها مناس بة من 

ملقيد لهاا
(1)

يف جمال املنافسة أأن يكون حرا، متاش يا مع التطورات اليت  ثباتالإ  القاعدة يفذلكل فانت  ،

 رشيطة ،تشهدها اجلرمية الاقتصادية، ومرونة قواعد ضبط املنافسة، حتقيقا للفعالية يف هذا اجمللس

مراعاة مقتضيات حقوق ادلفاع
(2)

. 

يكرس مبدأأ  املتعلق ابملنافسة 03-03يف الأمر رمق  ليس هناك نص رصحي ،من الناحية القانونية 

بل أأن مبدأأ  ويف املقابل ليس هناك ما مينع ذكل، فامي يتعلق ابملامرسات املقيدة للمنافسة، ثباتالإ حرية 

وأأن  ،رسيعة التطور وسهةل الاخفاء وقائع ثباتابإ خاصة وأأن الأمر يتعلق  ،هو الأصلح ثباتالإ حرية 

عدم ترك أأي أأثرو التخفي تسعى اىل احلرص عىل  املؤسسات
(3)

  للتصدي هلسبيل وهو ما ل يرتك، 

كام هو الأمر ابلنس بة للأعامل التجارية ثباتالإ سوى بتكريس مبدأأ حرية 
(4)

. 

وكذا اجلزائية الإداريةيف جمال منازعات املنافسة يقرهبا من املنازعة  ثباتالإ مفرونة  
(5)

ويف وعليه ، 

ثباتظل غياب نظام قانوين خاص يف جمال املنافسة حيدد أأدةل  وقميهتا القانونية ،وجحيهتا ،الإ
(6)

ان ف، 

بطريقة  هال لتقدير جملس املنافسة، رشيطة حتصي ويه ختضع  ،بلك الوسائل ثباتقابةل للإ  تكون الوقائع

(7)مرشوعة
. 

املنصوص علهيا يف القواعد العامة تكون  ثباتالإ فانه يفرتض أأن لك وسائل  ،حرا ثباتالإ ما دام 

ابلنس بة  أأما فسة،املامرسات املقيدة للمنا ثباتلإ تصور وجود الميني كطريق ي  ل نهأأ يبقى لكن  مقبوةل،

قرار ل ،فانه وابلرمغ من صعوبة تصوره للإ وصفا أ خر من خلل تكريس نظام الرأأفة  أأعطاهاملرشع  أأن اإ

                                           
1
 من نفس الأمر. 1\34املادة  - 

2
- BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.46. 

3
- JALABERT-DOURY Nathalie, « Les déclarations en droit de la concurrence : la preuve d’infractions peut-

elle se satisfaire de « certitudes probables » ? », RC, n°2,2005, p.41. 
4
صادر يف  101 ر عدد ج ،ممتممعدل و  ،يتضمن القانون التجاري 1975سبمترب س نة 26، مؤرخ يف 59-75مر رمق الأ من  30دة املا - 

 .1975سبمترب 30
5
-MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, thèse pour le  Doctorat en droit 

public, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, 2000, p.248. 
6
- ZEVOUNOU Lionel, Le concept de concurrence en droit, op.cit, p.340. 

7
- BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.49. 
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ذ وعدم الاحتجاج عىل املأ خذ، ،والتعهد املؤسسة  يقلص من عقوبة أأنمبوجهبا ميكن جمللس املنافسة  اإ

عه من أأجل تسهيل كشفهاتتعاون م ، عندماأأو يعفهيا مهنا متاما ،اليت تعرتف ابخملالفة
(1)

وتقسم طرق ، 

ىليف جمال املنافسة  ثباتالإ  ثباتطرق  اإ ثباتوطرق  ،مبارشة اإ  .ري مبارشةغ اإ

 تهمام فان ،واليت تضم خمتلف الواثئق احملجوزة ،الكتابية الاكفية بذاهتا ثباتالإ تضم الأوىل أأدةل 

اليت تثبت بشلك قاطع وجود ممارسة مقيدة للمنافسة و  ،الكرتونية أأم ،نت ورقيةفاأأ طبيعهتا سواء 

ىل ابلإضافة وتضاف   ملعاينات أأجروها واملتضمنة ،جملس املنافسة يعدها مقررو والتقارير اليت ،احملارض اإ

لهيا  .املثبتة مبوجب حمارض سامعو  ،اليت قدهما الأطراف والغري ،والشهادات ،خمتلف الترصحيات اإ

ن وجود مؤرشات يستشف من خللها احملققو أأنميكن  فتضم خمتلف القرائن اليت ،أأما الثانية 

وتشمل خمتلف الواثئق واملراسلت والس ندات وادلفاتر  احامتلية حول وجود ممارسات مقيدة للمنافسة،

واخملالصات
(2)

اليت تتضمن رشوحات وتفسريات يمت تدويهنا يف  اليت يتعني تدعميها بترصحيات الأطراف ،

ثباهتلأنه بدون  حمارض سامع يس تعملها جملس املنافسة فامي بعد من اجل اس تكامل قناعته، ا يف هذه اإ

نظرا لصعوبة التأأكد من هوية الشخص املرصح  ،ثباتالإ احملارض لن تكون لها مصداقية من حيث 

دلئه هبا ذاوما  ،وظروف اإ علهيا وجدت اعرتاضات اإ
(3)

. 

التفاوضية الإجراءاتمبناس بة تتجىل بوضوح الترصحيات  أأمهية هذه
(4)

نظام س امي ابلنس بة ل ول ،

الرأأفة اذلي يعترب الرشيعة العامة لإجراءات التفاوض
(5)

، فلك ادلول اليت تتبىن قانوان للمنافسة مجمعة 

ىلعىل أأن التفاقات الأفقية الرامية  نتاج ،و اقتسام الأسواق ،حتديد الأسعار اإ تشلك  ،و حتديد الإ

 .خطورة كبرية عىل الاقتصاد

                                           
1
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  60املادة  - 

2
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.257. 

3
-JALABERT-DOURY Nathalie, « Les déclarations en droit de la concurrence : la preuve d’infractions peut-

elle se satisfaire de « certitudes probables » ? », op.cit, p.47. 
4
أأن يقرر ختفيض مبلغ الغرامة أأو عدم "ميكن جملس املنافسة  املتعلق ابملنافسة عىل ما ييل: 03-03من الأمر رمق  60تنص املادة  - 

لهيا أأثناء التحقيق يف القضية، و تتعاون يف الإرساع ابلتحقيق فهيا و تتعه د بعدم احلمك هبا عىل املؤسسات اليت تعرتف ابخملالفات املنسوبة اإ

 .ارتاكب اخملالفات املتعلقة بتطبيق أأحاكم هذا الأمر"
5
ذا حتقق الأمر بترسيع  -  ىل حتقيق العديد من الأهداف، من خللها تربر صور التفاوض و أ ليات، فاإ جراءات التفاوضية تريم اإ الإ

ذا فانت الغاية يه تغيري سلوفات املؤسسة للمس تقبل و  جراءات عدم الإحتجاج عىل املأ خذ، أأما اإ جراءات و رحب الوقت كنا أأمام اإ الإ

ثبات من أأجل كشف بعض التعهد بعدم الإخلل بقو  ذا تعلق الأمر ابحلصول عىل أأدةل اإ جراءات التعهد، أأما اإ اعد املنافسة كنا أأما اإ

جراءات الرأأفة.  املامرسات املقيدة للمنافسة و اليت تتسم ابخلطورة زكون أأمام اإ
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مما جيعل مسأأةل كشفها يف غاية الصعوبة و  ،يف كوهنا تتسم ابلرسيةة هذه  التفاقات تتجىل خطور

احلل يف الهناية يكون عن طريق اخرتاق هذا التفاق من ادلاخل، و ذكل من خلل متكني العضو أأو 

لغاء العقوبة املالية أأو وقف الأعضاء اذلي ما عىل اإ ن يرصحون هبذا التفاق و كشفه من احلصول اإ

املتابعة
(1)

بدون عمل بقية املؤسسات  ثباتالإ ميكن جمللس املنافسة احلصول عىل أأدةل  ةهبذه الطريق، و 

 املعنية ابملامرسة املقيدة للمنافسة.

 البحث عن الأدةل سلطات احملققني يف الفرع الثاين:

جرائجم يمتتع  ،سعيه من أأجل كشف احلقيقة يف ه للتحقيقات لس املنافسة بسلطات واسعة عند اإ

سواء عن طريق توجيه رساةل اس تدعاء من أأجل سامع الأقوال  يف جمال املامرسات املقيدة للمنافسة،

ىلللجوء ابأأو  ،)أأول( مشفوعة بطلب املعلومات والواثئق الرضورية للتحقيق التحقيق يف عني املاكن  اإ

ة، فانه يقرص ابل ، وملا فانت هذه الوسائل تتسم)اثنيا( ثباتالإ ز الواثئق وأأدةل وجح ،التفتيشعن طريق 

 . )اثلثا( يتعني ان تشفع بضامانت من شأأهنا أأن حتمي حقوق وحرايت املؤسسات املعنية هبا

 طلب معلوماتالتحقيق عن طريق  أأول:

القول أأن سلطة التحقيق تشلك القدرة عىل الأمر ببحث يكون موضوعه مجع امللفات  س بق

والشهادات حول سري نشاط املؤسسات، وفق أأشاكل متعددة، فهيي تضم التفتيش واملراقبة 

والتحري
(2)

. 

ىل املؤسسة املعنية  تبدأأ معلية التحقيق يف جمال املنافسة عن طريق توجيه جملس املنافسة طلبا اإ

تتسم هذه املرحةل بأأهنا ذات طابع حتضريي، فهيي مبنية أأساسا جل تقدمي الواثئق املطلوبة مهنا، و من ا

ولكن قد  ،لحقا فقط الإجراءاتويه مرحةل ل تؤثر فقط عىل سري  عىل فكرة مجع الأدةل الأولية،

(3)تشلك الأساس اذلي ينبي عليه قرار جملس املنافسة يف الهناية
 برشوط معينة، وذلكل ربطها املرشع 

                                           
1
-ARHEL Pierre, « Les procédures de clémence dans les droits européens de la concurrence », LPA, n°39, 

22fevrier 2002, p.6. 
2
- ODERZO Jean-Claude, Les autorités administratives indépendantes et la constitution, thèse pour le doctorat 

en droit, Université d’Aix Marseille 3, 2000 .pp.348-349. 
3
- PLIAKOS Asteris, Les droits de la défense et le droit communautaire de la concurrence, Edition bruylant, 

Bruxelles, 1987, p. 241. 
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  (1)يتعني توفرها
حىت وان  م اغفال  ، هذه الرشوط جاءت اس تجابة ملتطلبات احرتام حقوق ادلفاع)أأ(

 .احلق يف عدم الرد )ب(

 أأ. رشوط طلب املعلومات

وميكنه أأن يطالب  ":املتعلق ابملنافسة أأنه 03\03من الأمر رمق  3-2\ 51جاء يف نص املادة 

 ابس تلم أأية وثيقة حيامث وجدت  وهمام تكن طبيعهتا)...(.

وميكن أأن يطلب املقرر لك املعلومات الرضورية لتحقيقه من أأي مؤسسة أأو أأي خشص أ خر 

 . "تسمل فهيا هذه املعلومات أأنوحيدد ال جال اليت جيب 

لب املعلومات، دون أأن ملقرر سلطة واسعة يف طا جند أأن املرشع خول ،هذا النصمن خلل 

 نه مل حيدد شلك هذا الطلبأأ كام  ،فقد جاءت العبارة عامةومضموهنا، طبيعة هذه املعلومات  حيدد 

ذاوفامي  أأم ل خيضع للرقابة القضائيةفان  اإ
(2)

شارة غياب أأ ظل  ويف،  ىلية اإ قد يكون من  ،هذه الضوابط اإ

حاول  ، ذلكل ابلتحقيقمحقوق ادلفاع ابلنس بة للمؤسسات املعنية  مساسا أأن تشلك السلطة ههذ شأأن

 دون ذكل. ضوابط اليت من شأأهنا أأن حتولالفقه أأن يضع بعض ال

 الرشوط الشلكية للطلب .1

مل يضع املرشع ضوابط شلكية دقيقة للطلب اذلي يتقدم به املقرر للمؤسسات املعنية ابلتحقيق 

مفن الناحية الشلكية ل يشلك هذا  وأأدةل الإثبات املطلوبة مهنم،من أأجل سامعهم وتقدمي الواثئق 

داراي، فهو خيضع فقط للنظام القانوين للترصفات التحضريية اليت ل ميكن الطعن و  ،الطلب قرارا اإ

فهيا
(3)

، وابلرمغ من ذكل يتعني مراجعة الضوابط الشلكية اليت من شأأهنا أأن تشلك ضامنة حلقوق ادلفاع 

 يف الطابع الكتايب للطلب، و تس بيبه، وبيان موضوعه، وحتديد أأجل معقول للرد عليه:واملمتثةل 

فراغ هذا الطلب يف شلك معني - ولكن  ،فبالنس بة للطابع الكتايب للطلب، جند أأن املرشع مل يشرتط اإ

 منلأنه  ،لأنه ل يتصور أأن يكون شفاهة ،من الناحية العملية يقوم املقرر بتوجيه هذا الطلب كتابة

خلل هذه الكتابة ميكن الوقوف عىل مدى احرتام املؤسسة للزتاماهتا فامي يتعلق بتسلمي الواثئق 

                                           
1
- GRYNFOGEL Catherine, Droit communautaire de la concurrence, 3e édition, LGDJ, Paris 2008, p.129.  

2
-STAHL Martina, SEIFERT Dorothea, « La garantie des droits de la défense dans le cadre de la procédure 

contentieuse allemande », Rev.Conc .Consom, n°76, nov-déc 1993, p.41. 
3
-PLIAKOS Asteris, Les droits de la défense et le droit communautaire de la concurrence, op.cit, p 244. 
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والقاعدة تق ي بأأن لك ما هو شلكي يكون قابل للرقابة ،املطلوبة
(1)

، وحىت ابلنس بة جللسة الاس امتع 

ا حيصل عىل تفسريات واليت من خلله ،اليت يقوم هبا املقرر مع مسؤول املؤسسة املعنية ابلتحقيق

 يمت تدويهنا  يف احملرض حفاظا عىل قميهتا الثبوتية وحامية ملصاحل املؤسسة. ،وترصحيات

أأما ابلنس بة لتس بيب الطلب وبيان موضوعه، فاملرشع كذكل مل حيط هذا الطلب بأأية ضامنة من هذا  -

ا يه سوى مرحةل متهيدية ابلرمغ من أأمهيهتا، ولعل السبب يف ذكل يمكن يف أأن هذه املرحةل م ،النوع

تغيب فهيا الإجراءات الوجاهية، محيث ل يلزتم احملققون مبواهجة الأطراف بوسائل الإثبات ول مبوضوع 

ذكل أأن متكني  ،ملادية احملمتةلحفاظا عىل رسيته ومعل بعنرص املفاجأأة، وحىت ل تضيع الأدةل ا ،التحقيق

وع التحقيق س ميكهنا ل حماةل من السعي لطمس معامل املؤسسة من الاطلع اللكي وادلقيق عىل موض

 وهو ما أأراد املرشع تفاديه. املامرسة احملظورة

أأما فامي يتعلق بتحديد أأجل معقول للرد عىل الطلب، جند أأن املرشع نص عىل أأن املقرر هو من يقوم  -

(2)بتحديد ال جال اليت جيب أأن تسمل هل فهيا هذه املعلومات املطلوبة
عني أأن يكون هذا الأجل ، ولكن يت

محيث يتعذر عىل املؤسسة مراجعة خمتلف الواثئق وامللفات  ،معقول، فل يعقل أأن يكون قصريا

وجبرمية معارضة معلية  ،املؤسسة همددة بعامل الوقت من هجة فتكوناملطلوبة، خاصة يف حاةل كرثهتا، 

التحقيق و مجع املعلومات من هجة اثنية
(3)

طويل جدا لأن يف ذكل فرصة  ، ول يعقل أأن يكون

 للمؤسسة لطمس أأدةل الإثبات اليت محوزهتا.

يبدو أأن عدم حتديد الرشوط الشلكية للطلب بدقة من شأأنه أأن جيعهل أأكرث مرونة و يامتىش مع 

صعوبة وتعقد الوقائع املرتبطة ابملامرسات املقيدة للمنافسة، ابلرمغ من أأنه بذكل س يفلت من لك رقابة 

جراء معلية املوازنة بني مصلحة املؤسسة ممثةل يف حقها  يف عدم  رشوعية،امل  لكن يبقى أأنه من خلل اإ

املساس محقوق ادلفاع اخلاصة هبا من هجة، واملصلحة العامة من خلل حرص املرشع عىل ضامن فعالية 

م الصمت التحقيق من هجة اثنية، فانه يتعني أأن يمت تكريس حق املؤسسة املعنية ابلتحقيق يف أأن تلزت 

وأأن ل ترد عىل  لك طلب غري حماط بضوابط شلكية، وهبذا يتحقق التوازن بني هاتني املصلحتني
(4)

. 

 

                                           
1
- ROHLFING Stephanie, op.cit, p.61. 

2
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  3\51املادة  - 

3
- BEAUCHESNE Bénédicte, op.cit, p.71. 

4
- ROHLFING Stephanie, op.cit, p.73. 
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 للطلب  الرشوط املوضوعية.2

يكتيس طلب املعلومات أأمهية ابلغة ابلنس بة للمؤسسة املعنية ابلتحقيق من أأجل حامية حقوقها  

ذاف يف مواهجة احملققني، من طلب اس تلم أأية  وثيقة حيامث وجدت وهمام  احملققني فان املرشع قد مكن اإ

فانت طبيعهتا
(1)

ذكل يتعني أأن  فانه يف املقابل ل بد أأن يكون هذا الطلب قابل للتنفيذ، ويف سبيل ،

، فل يعقل أأن يكون عامايكون حمددا ودقيقا
(2)

واثئق موجودة وميكن التأأكد  ، كام جيب أأن يرد عىل

مهنا
(3)

. 

ىل ابلإضافة فهذا الأخري يعترب قاعدة عامة ، الطلب تناسباحرتام مبدأأ هذه الرشوط يفرتض  اإ

ىللأنه هيدف  لإدارة،يكون هناك تدخل من قبل اقابةل للتطبيق يف لك مرة  وما  ،احلد من سلطاهتا اإ

املتخذ  الإجراء ملمئةاحرتام مدى  املبدأأ تشلكه من هتديد حلقوق وحرايت الأشخاص، ويشمل هذا 

مدى رضورته  وكذا
(4)

. 

ىل جيب أأن يريم طلب املعلومات ،امللمئةمن حيث  ثباتجل مادية من أأ  مجع أأدةل اإ املامرسة  اإ

فقط حمل البحث املقيدة للمنافسة
(5)

اليت من شأأهنا أأن  ويبقى جمللس املنافسة أأن يطلب لك املعلومات ،

واملتضمنة يف  املثارة بشأأهنا هنا أأن توحض الوقائعمن شأأ  أأو ،املامرسةتشلك قرينة عىل وجود هذه 

                                           
1
ذ جاء يف نص املادة  02-04ابلنس بة للقانون رمق  -  منه أأنه ميكن للمحققني القيام  49املتعلق ابملامرسات التجارية فاملرشع فان أأكرث دقة اإ

   .بتفحص لك املستندات الإدارية أأو التجارية أأو املالية أأو احملاسبية، وكذكل أأي وس يةل سواء مغناطيس ية أأو معلوماتية
2
ذا فان مش متل عىل أأدةل تكون مقنعة هل عىل وجود شكوك جدية حول وجود  -  ل اإ س بق القول ابن جملس املنافسة ل يقبل الإخطار اإ

مساس ابملنافسة، ذلكل جند أأن جملس ملنافسة وقبل توجيه طلب املعلومات يكون هل دراية مس بقة مبوضوع التحقيق، ذلكل ل يتصور 

ىل حامية حقوق املؤسسات يف مرحةل الإخطار فل يعقل أأن يتناىس ذكل يف مرحةل املعاينة.أأن يوجه طلبا بشلك عاما،ف ذا فان يريم اإ  اإ
3
-V :- JALABERT-DOURY Nathalie, Les inspections de concurrence, Gérer une enquête de concurrence dans 

l’entreprise à l’heure du renforcement de la lutte contre les cartels. Édition Bruylant, Bruxelles, 2005, p.287. 

       - DAUDRET Frédérique, « Des applications particulières des droits de la défense dans le domaine des 

pratiques anticoncurrentielles », op.cit, p.31. 
4
- BERGERES Maurice-Christine, « Les garanties offertes aux entreprises contrôlées en droit communautaire 

de la concurrence », LPA, n°68,8juin 1994, p.34. 

5
نتاج واملبيعات ومالية  -  يتعني أأن يقوم املقرر بتحديد طبيعة الواثئق اليت يتعني تقدميها واليت عادة ما تتعلق ابلواثئق املتعلقة ابلإ

ىل املراسلت ادلاخلية واخلارجية واحملارض وعروض احلال والتعلاميت ادلاخلية، ا ملؤسسة وكذا تكل املتعلقة هبيلكة املؤسسة، ابلإضافة اإ

ىل اليوميات وأأرقام الهواتف والفاكس وتاكليف املهام ت وكذا الواثئق اليت حتوزها ملؤسسة واململوكة للغري والربيد الالكرتوين،ابلإضافة اإ

 تنقلت.وال 
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فل ميكن جمللس املنافسة أأن يطلب معلومات بشلك مبي  شكوك جدية،عىل  تنطويواليت  ،الإخطار

 . من شأأنه أأن يزعزع اس تقرار املؤسسةلأن ذكل  ،أأو بشلك عشوايئ عىل جمرد احلظ

محقوق املؤسسة  أأما من حيث الرضورة، مفجلس املنافسة عليه أأن خيتار الإجراء الأقل مساسا

غري مربرأأو تعدي لإزعاج  فل جيوز أأن يكون هذا الطلب أأساسا املتابعة
(1)

من  الإجراء، لأن ملل هذا 

ومن أأجل تفادي ذكل جيب أأن  ويؤثر عىل اس تقرارها، ،شأأنه أأن جيعل املؤسسة يف حاةل استنفار

 .التحقيق معلومات انفعة وذات صةل مبوضوع الطلب يتضمن

 ميتقدلواجب تعاون املؤسسة مع احملققني، من خلل هذه الرشوط ما يه يف الهناية سوى ترمجة 

ل، مغلوطةغري علومات امل وأأن تكون هذه ،هتاون يف ذكلدون املعلومات املطلوبة مهنا   تعرضت واإ

مث يمت  وغري دقيق أأن يكون الطلب عاما قانوان ل يس تقمي قوابت من طرف جملس املنافسة، حيثلع

مفن البدهييي أأن  ،تهنا تعارض معلية مجع املعلومالأ أأو  لأهنا مل تتعاون اجيابيا مع اجمللس ،معاقبة املؤسسة

حامية حلقوقهاوذكل  بدقة مبا يطلب مهنا قبل حماسبهتا  املؤسسة تعمل
(2)

. 

ىل الإشارةجتدر  أأن طلب املعلومات يكون مقرتان ابس تدعاء من أأجل سامع اإ
(3)

 ، حيث يمت

ويكون  أأقواهلجل سامع من أأ  هامسري  أأوما يكون مدير املؤسسة س تدعاء الشخص املعي واذلي عادة ا

ىلمصحواب مبختلف الواثئق املطلوبة منه، وذكل  مقر جملس املنافسة اإ
(4)

ىلوقد يوجه الطلب  ، أأي  اإ

 أأومل تكنحىت وان مل يذكر امسه يف الإخطار  ،خشص يرى املقرر أأنه ميكن أأن يفيد يف معلية مجع الأدةل

هل علقة ابلوقائع املثارة
(5)

يقوم املقرر  ،والاطلع عىل الواثئق املطلوبة ،من سامع أأقواهل وعند الازهتاء ،

 بتحرير حمرض بذكل.

                                           
1
- ROHLFING Stephanie, op.cit, p.54. 

2
-BEAUCHESNE Bénédicte, la protection juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence, 

Nouvelles Editions fiduciaires, Paris, 1993, p.73. 
3
جراء هو أأن جملس املنافسة س يعمل  -  خطار ضدها و الغاية من هذا الإ جراء حتقيق يف القضية من أأ املؤسسة املعنية بوجود اإ نه س يقوم ابإ

علم  رشاك مجيع الأطراف يف ذكل، ومن هذا املنطلق ميكن اعتبار الاس تدعاء مبثابة اإ ثبات، ذلكل يتعني اإ أأجل مجع الأدةل وعنارص الإ

 للمؤسسة دون أأن يكون من حقها الاطلع عىل ما يتضمنه امللف، راجع:

- ASCENSI Lionel, Du principe de la contradiction, op.cit, p.382. 
4
ىل أأن الشخص املعي ابلرد عىل طلب املعلومات هو ابلنس بة للأشخاص الطبيعية يمتثل يف الشخص نفسه ماكل  -  جتدر الإشارة اإ

،وعليه فاملؤسسة غري ملزمة ابملعلومات املقدمة من املؤسسة  أأو ممثهل وابلنس بة للأشخاص املعنوية فيتعلق الأمر ابملمثل القانوين لها 

 خشص جتاوز حدود اختصاصه ، كأحد العامل ملل.
5
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  3\51املادة  - 
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جتب التفرقة يف هذه احلاةل بني جلسات الاس امتع اليت جيب أأن تمت من خلل حمرض مكتوب 

ماكنية، وجمرد بشلك وجايهو  ،مبعرفة املقرر طلب املعلومات منه مبناس بة  سامع أأحد الأطراف عند اإ

وقد اس تخلص  ،مكتواب احمرض  مبناسبته يس تلزم أأن حيرر واذلي ل مجع املعلومات يف املرحةل المتهيدية،

 ييل: خذ، وتمتثل فاميس امتع واليت تمت قبل تبليغ املأ  القضاء الفرنيس مبادئ تطبق عىل جلسات الا

ىلن املقرر ليس ملزما ابللجوء أأ  - عقد جلسات الاس امتع لأطراف ادلعوى، فقد قرر جملس املنافسة  اإ

ىلالفرنيس أأنه ليس هناك أأي الزتام يلزم املقرر ابلس امتع  الأطراف خلل املرحةل المتهيدية وقد أأيدت  اإ

حممكة اس تئناف ابريس وحممكة النقض الفرنس ية جملس املنافسة يف قراره
(1)

. 

ل يلزتم مقرر جملس املنافسة يف مرحةل التحقيق المتهيدي، مبواهجة املدعى عليه ابلأطراف املدعني ول  -

اليت تس تخدم ضدمه ثباتالإ مبواهجهتم بوسائل 
 (2)

. 

لهيم - أأو الغاية من عقد جلسة الاس امتع أأو  ،ل يلزتم املقرر ابلإعلن عن الأشخاص اذلين  م الاس امتع اإ

اخملالفات اليت يرتكز علهيا التحقيق التحضريي، وابلتايل ل ميكن الاحتجاج بعدم احرتام حقوق ادلفاع 

لأنه يف هذه املرحةل لن يكون هناك تكييف للوقائع حىت ختىش املؤسسة عىل حقوقها يف هذه احلاةل، 

عىل أأن ذكل ل مينع  ،ينبغي أأن تبق يف كنف الرسية ،ت فقطفهيي جمرد مرحةل متهيدية مجلع املعلوما

الأطراف أأن يتعرفوا عىل الإطار العام اذلي متت فيه جلسة الاس امتع
(3)

. 

 ب. عدم تكريس حق املؤسسة يف عدم الرد

س بق القول بأأن السبيل الوحيد من أأجل خلق توازن بني متطلبات حقوق ادلفاع ومتطلبات 

متاش يا مع متطلبات وجعهل مران  ،يمتثل يف التقليل من الرشوط الشلكية للطلب ،فعالية التحقيق

حتقيقا  ،عدم الرد عىل الطلب من هجة أأخرى من هجة وتكريس حق املؤسسة يفالضبط الاقتصادي 

لفكرة احملامكة العادةل
(4)

. 

                                           
1
- cour de cassation française, Arrêt du 14 Janvier 1992, cité par GALENE Renée, Droit de la concurrence et 

pratique anticoncurrentielles, Edition E.F.E, Paris, 1999, p.90. 
2

 .354مسعد جلل، املرجع السابق، ص  -
3
-GALENE Renée, op.cit, p.61. 

4
-GREGOIRE Jakhian, « Le droit à un procès équitable», in, Le nouveau droit communautaire de la 

concurrence, les droits de la défense face aux pouvoirs de la commission européenne, Travaux du colloque du 

20 novembre 2003, s/d de MOURRE Alexis, Edition BRUYLANT, Bruxelles, 2004, p.456. 
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ىللكن وابلرجوع  املتعلق ابملنافسة جند أأن املرشع فضل ضامن فعالية التحقيق  03-03الأمر رمق  اإ

مبثابة عدم جتاوهبا بشلك اجيايب من بل وأأكرث من ذكل جعل  ومل يعرتف للمؤسسة محق عدم الرد،

متجاوزا بذكل لك املبادئ املتعلقة ، نفسه يوقعها جملس املنافسةعقوابت ل وتتعرضمعارضة مهنا للتحقيق 

محقوق ادلفاع وقرينة الرباءة وعدم جترمي اذلات
(1)

ىل ابلإضافة ،  من التحقيقهذه املرحةل  افرتاض خلو اإ

جراءاتمن  الإكراه اإ
(2)

لكن ومن أأجل التلطيف من هذه العواقب حاول املرشع أأن يضع صورا ، 

 محلللمعارضة تشلك يف الهناية ما يسمى ابلركن املادي للمخالفة، واليت يفهم من وراهئا رغبة املرشع يف 

ادلوافع اليت جعلت املؤسسة ل تتعاون معه اجيااب عىل البحث يفجملس املنافسة 
(3)

.  

 لومات.صور معارضة طلب املع1

احملدد  02-04املتعلق ابملنافسة وكذكل القانون رمق  03-03معد املرشع من خلل نصوص الأمر  

ىل املطبقة عىل املامرسات التجارية، للقواعد فوفقا ا أأن تشلك معارضة، تبيان الأفعال اليت من شأأهن اإ

ن املعارضة اليت قد يتعرض لها مقررو ، 03-03من الأمر رمق  59للامدة  جملس املنافسة واليت متنعهم فاإ

 من تأأدية هممهتم تأأخذ أأحد الأشاكل التالية:

قرر، عىل حنو تعمد املؤسسة اخملالفة تقدمي معلومات خاطئة أأو غري فامةل يف حاةل طلهبا من طرف امل -

 عنه التكييف اخلاطئ لوقائع القضية. قد ينجر

 .الهتاون يف تقدمي املعلومات املطلوبة من قبل املقرر -

 .يف ال جال احملددة من طرف املقررعدم تقدمي املعلومات املطلوبة  -

ىلة امللحظ ابلنس ب أأن املرشع حاول أأن حييص الأفعال اليت تشلك معارضة يف  ،هذا النص اإ

مفهوم قانون املنافسة
4

 لإهاملابفي فقط تك بل ا تقدمي املعلومات، عدم يف كام أأنه مل يشرتط العمد، 

ىلابلإضافة  د طبيعة أأن املرشع هبذه الطريقة يكون قد أألزم املقرر بطريقة غري مبارشة برضورة حتدي اإ

                                           
1
- GREGOIRE Jakhian, op.cit, p.82. 

2
القاهرة حسن ذيك، قانون حامية املنافسة ومنع الاحتاكر، طبعة أأوىل، دراسة مقارنة يف القانون املرصي والفرنيس والأورويب،  لينا - 

 .307، ص2006
3
- ROHLFING Stephanie, op.cit, p.76. 

4
عىل الأفعال اليت من شأأهنا أأن تعرقل معل املوظفني امللكفني  02-04من القانون  54جمال املامرسات التجارية نصت املادة  يف - 

 .ابلتحقيقات



الفصل الثاين: الضامانت املمنوحة يف مرحةل املعاينةالباب الأول                               

 

179 

ل كيف ميكن للمجلس فامي بعد أأن يتأأكد من حصة املعلومات املقدمة ومدى الواثئق املطلوبة بدقة، و  اإ

 .لها وتقدميها يف ال جال املطلوبةكام

وبني رضورة  ،ل جيوز اخللط بني حق املقرر يف طلب لك املعلومات وهمام فانت طبيعهتا ذلكل 

يمتثل يف سلطة منحها املرشع يف حني أأن  ، فالأولاليت يتعني عىل املؤسسة تقدميها حتديده للمعلومات

 الثانية تشلك ضامنة يف مواهجة هذه السلطة.

  رضة طلب املعلوماتاجزاء مع .2

ترفض تسلمي  مالية ضد لك مؤسسةفانه قرر عقوابت  التحقيق،سعيا من املرشع لضامن فعالية 

ثبات هذه اخملالفة يف ، املعلومات املطلوبة أأو تهتاون يف ذكل تقرير حيرره املقرر امللكف ابلتحقيق  ويمت اإ

ىليرفعه  و صدار  ،جملس املنافسة اإ ائة أألف مبلغها مثامنل يتجاوز  العقوبة املقررة واملمتثةل يف غرامةقصد اإ

أأن يقرر غرامة هتديدية ل تقل عن مائة أألف دينار  ميكن للمجلس دج(، كام 800.000دينار )

 دج( عن لك يوم تأأخري. 100.000)

ىلابلتحقيقات  املعارضة اليت قد يتلقاها الأعوان امللكفونارتقت  مىت بيهنم وبني  وةليلاحل  درجة اإ

حلقياهمم مب  املتضمن  1من القرار رمق  2جملس املنافسة، ومعل بنص املادة  فاناق الأذى هبم، هاهمم، أأو اإ

النظام ادلاخيل هل، ملزم محاميهتم أأثناء تأأدية وظائفهم من لك الهتديدات والسب والقذف والاعتداءات 

 .والهجامت، فميكنه تقدمي دعوى مبارشة أأمام القضاء اجلزايئ ويتأأسس مدنيا

 يف عني املاكن: التحقيق ااثني

جراء متكهنم من واسعة للمحققني سلطاتقانون املنافسة مينح  دراسة اقتصادية للسوق املعنية  اإ

من أأجل حتديد تأأثري املامرسة عىل هذه  ،والاس تعانة يف سبيل ذكل ابخلرباء يف اجملال الاقتصادي

درجة خطورهتا الوقوف عىلالسوق و 
(1)

. 

ذ  ىلاحملققون  أأ يلجاإ ثباتدةل أأ  احلصول عىل اإ عهنا يف املاكن الطبيعي اذلي تتواجد التفتيش و  ،اإ

ىلادلخول من خلل  ،فيه أأيامن فانت وبأأي طريقة  ،وتفحصها ومراقبة الواثئق وامللفات ،احمللت املهنية اإ

                                           
1
-ZEVOUNOU Lionel, Le concept de concurrence en droit, Thèse pour le  Doctorat en droit public, 

Université Paris ouest Nanterre la défense, 8 décembre 2010, p.345. 
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يروهنا مناس بة
(1) 

حىت ولو مل تكن هذه  ،)ب( أأو أأخذ صور طبق الأصل عهنا ونسخها هاز وجح ،)أأ(

 .كام ميكهنم طلب توضيحات شفهية يف عني املاكن مس بقا،الواثئق حمددة 

ل   هذه السلطات اليت يمتتع هبا احملققون وان فانت تصب يف سعي املرشع لتفعيل معلية التحقيق اإ

املعنية مصدر ل أأمن ابلنس بة للمؤسسة أأهنا قد تصبح
(2)

لهيا  ، ل ذلكل يتعني أأل يمت اللجوء اإ ذااإ شك  اإ

احملققون يف وجود خمالفة خطرية
(3)

 .، مع احاطهتا بضامانت

  التفتيش .أأ 

تمت كيفيات مراقبة  ": املتعلق ابملنافسة أأنه 03-03من الأمر رمق  4/مكرر 49جاء يف نص املادة 

مر طبقا لنفس الرشوط والأشاكل اليت  م حتديدها يف ومعاينة اخملالفات املنصوص علهيا مبوجب هذا الأ 

 ،"رسات التجارية ونصوصه التطبيقيةاذلي حيدد القواعد العامة املطبقة عىل املام 02-04القانون رمق 

  وهبذا يكون املرشع قد أأحالنا اىل نفس أ ليات مراقبة ومعاينة اخملالفات املتعلقة ابملامرسات التجارية.

ماكن املرشع أأن يفرد معلية التفت هذا النصمن خلل  يش يف جمال املامرسات ، نلحظ أأنه فان ابإ

املقيدة للمنافسة محمك خاص، بدل احالتنا اىل القواعد اخلاصة ابملامرسات التجارية، ويه احاةل من شأأهنا 

أأن تبقي عىل اخللط بني املامرسات املقيدة للمنافية واملامرسات التجارية قامئا، وعليه يتعني متكني حمققي 

املتعلق  03-03املاكن مبوجب حمك خاص يف الأمر رمق جملس املنافسة من سلطة التفتيش يف عني 

 .ابملنافسة

منح املوظفني جند أأن املرشع  ،املذكور أأعله 02-04قانون رمق المن  52املادة  اىل نصابلرجوع 

ىل حرية ادلخولومعاينة املامرسات التجارية  ،لتحقيقات الاقتصاديةاملؤهلني ل  احمللت التجارية  اإ

ابس تثناء  مبا فهيا وسائل النقل لك الأماكن، وبصفة عامة وأأماكن الشحن أأو التخزين ،مللحقاتواملاكتب وا

                                           
1
-RIVALLAND Jean-Claude, Les entreprises face aux pouvoirs d’enquête de la commission des 

communautés européennes, Actualités communautaires, Numéro spécial, p.87. 
2
- ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, étude de droit 

comparé, op.cit, p.94. 
3
- JALABERT-DOURY Nathalie, Les inspections de concurrence, Gérer une enquête de concurrence dans 

l’entreprise à l’heure du renforcement de la lutte contre les cartels. Édition Bruylant, Bruxelles, 2005, p.194. 
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اجلزائية الإجراءاتون ـاحمللت السكنية واليت يمت دخولها طبقا لأحاكم قان
1

حيث يتعني عىل املقرر  ،

قلمييا، مكن قد املرشع هبذا يكون و  احملقق يف هذه احلاةل طلب رخصة من وكيل امجلهورية اخملتص اإ

ي تتواجد فيهاملعلومات يف املاكن الطبيعي اذل احملققني من احلصول عىل
(2)

. 

ىل لنظراب ادلخول وليس جمرد  ،حرية ادلخولجند أأن املرشع نص عىل  ،أأعله 52نص املادة  اإ

ذلكل ل بد من البحث عن مدى تكريس املرشع لضامانت حتد من هذه احلرية، خاصة وأأن هذا  فقط

(3)ينطوي عىل خماطر كبرية عىل حقوق وحرايت املؤسساتالإجراء 
. 

ىللأن ذكل س يؤدي  ،"ادلخول" ذلكل يتعني عدم التوسع يف تفسري مصطلح  هذه ازهتاك  اإ

احلقوق واحلرايت
(4)

ذ،  ىلمنع احملققني من ادلخول  عدم ينطوي فقط عىل  فهم عىل أأنهجيب أأن ي  اإ  اإ

وتصفح الواثئق حيامث وجدت ،التحرك والتجولالأماكن املعنية ابلتحقيق، وليس حرية 
(5)

، ودليل ذكل 

املتعلق ابملنافسة مكن احملققني من طلب  03-03من الأمر رمق  2\51أأن املرشع مبوجب نص املادة 

اس تلم الواثئق وليس البحث عهنا بأأنفسهم
(6)

، لكن ذكل ل مينع احملققني من طلب التنقل داخل املاكن 

ذا ،برفقة ممثل املؤسسة وجود حترفات مش بوهة من طرف موظفي املؤسسة، كأن يكونوا  واما لحظ اإ

بصدد هتريب بعض امللفات
(7)

. 

 احلجز .ب

 اليت تساعدمه والواثئق احملققني من جحز املستندات 03-03الأمر رمق من  2\51مكنت املادة 

ىلعىل أأن تضاف هذه املستندات احملجوزة  وذكل همام فانت طبيعهتا، ،معىل أأداء هماهم أأو  ،التقرير اإ

                                           
1

"ل جيوز تفتيش املساكن ، املرجع السابق، عىل أأنه: ملتضمن قانون الإجراءات اجلزائيةا 155-66 من الأمر رمق 64حيث تنص املادة  --

ل برضا رصحي من الشخص اذلي ستتخذ دليه هذه الإجراءات، وجيب أأن يكون هذا الرضا  ومعاينهتا وضبط الأش ياء املثبتة للهتمة اإ

بترشحي مكتوب خبط يد صاحب الشأأن فاإن فان ل يعرف الكتابة فباإماكنه الاس تعانة بشخص خيتاره بنفسه، ويذكر ذكل يف احملرض مع 

ىل رضاه. الإ   شارة رصاحة اإ

ىل  44وتطبق فضل عن ذكل أأحاكم املواد من   من هذا القانون...". 47اإ
2
- ROHLFING Stephanie, op.cit, p.88. 

3
-ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en 

matière économique », Revue IDARA, n°28, Numéro spécial, 2004, p .139. 
4
- BURST Jean et KOVAR Robert, Droit de la concurrence, Economica, Paris, 1981, p.333. 

5
- FLECHEUX George, « Les enquêtes de concurrence en France », op.cit, p 233. 

6
 )املقرر( أأن يطالب ابس تلم أأية وثيقة حيامث وجدت وهمام تكن طبيعهتا..."." وميكنه عىل ما ييل:  2\51تنص املاد  - 

7
-RIVALLAND Jean-Claude, Les entreprises face aux pouvoirs d’enquête de la commission des communautés 

européennes, Actualités communautaires, Numéro spécial, p.88. 
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احملدد للقواعد املطبقة  02-04من القانون  50ترجع يف هناية التحقيق، وهو ذات احلمك املقرر يف املادة 

عىل املامرسات التجارية
(1)

أأن تساعد املقرر ابلواثئق اليت من شأأهنا فقط معلية احلجز تتعلق  أأنعلام ، 

 .هماهمم أأداءة احملققني عىل يق وب 

مدى وجود ممارسة مقيدة عن هنا أأن تكشف يت من شأأ مرتبطة ابلبحث عن الأدةل ال ،هذه املهام

 .ر تساؤل حول علقة الواثئق احملجوزة مبوضوع التحقيقذلكل يثا ،للمنافسة

 جحز الواثئق ذات الصةل مبوضوع التحقيق.1

ي يتعني أأن حيرتم فهيا مبدأأ التناسب ذات الطابع القرص  الإدارية الإجراءاتس بق القول بأأن لك 

ئق ذات الصةل مبوضوع أأن يرد عىل الواث يفرتض يف احلجز مة ورضورة، ذلكلمبا يتضمنه من ملء

أأثناء  امللكف ابلتحقيق قرراملواليت تعد اس تكامل للمعلومات املطلوبة سابقا من  ،التحقيق فقط

فان املقرر  ،أأو رفضه أأو تقدميه ملعلومات انقصة ،الأخري يف حاةل هتاونهفهذا  اس تدعائه ملمثل املؤسسة،

ىلينهبه  ماكهنم التنقل  اإ ىلأأن احملققني ابإ من أأجل التفتيش  ،املهنية امللحقةومجيع الأماكن  ،مقر املؤسسة اإ

 .امليداين وجحز الواثئق

ىلابلرجوع  ن املقرر ومبساعدة بقية جند أأ  السالفة اذلكر، 03-03من الأمر رمق  51نص املادة  اإ

ماكنه  وجحز املستندات  ،وهمام تكن طبيعهتا ،أأية وثيقة حيامث وجدت طلب اس تلماحملققني اخملتصني ابإ

 ولكن ل ميكنه أأن يبحث عهنا بنفسه ،املطلوبةفهو يس تمل هذه الواثئق  اليت تساعده عىل أأداء همامه،

ة الواثئق ذات أأمهية ابلنس ب واختيار، والأدراج ،وفتح اخلزائن ،من خلل التجول داخل الأماكن

يقوم محجزهاللتحقيق و 
(2)

. 

 نتيجة، قد تكون صعبة املنال ابلنس بة للمعلومات الالكرتونيةهبذا الشلك معلية احلجز لكن 

ىلابلإضافة كرثهتا وصعوبة تصفحها بشلك لكي،  أأن هذا النوع من البياانت يمتزي مبصداقية همزوزة نظرا  اإ

(3)لسهوةل تغيريها و تعديلها
أأغلب املؤسسات أأصبحت لأن  -لكن أأمهيهتا القصوى ابلنس بة للمحققني  ،

                                           
1

"... احملدد للقواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية، املعدل واملمتم، املرجع السابق، عىل أأنه:  02-04من القانون رمق  56املادة  تنص -

 وميكهنم اس تلهما أأيامن وجدت والقيام محجزها.

ىل حمرض احلجز أأو ترجع يف هناية التحقيق...".  تضاف املستندات والوسائل احملجوزة اإ
2
- DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.46. 

3
-ROSKIS Dan et DOREMUS Charlotte-Mai, « Saisies informatiques par les autorités françaises de 

concurrence : quelle compatibilité avec les droits de la défense ? », RLDA, n° 68, février 2012, p.40. 
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(1)تعمتد عىل ختزين املعلومات بطريقة الكرتونية
شاكلية تقد أأاثر  - جتزئة وتفريد هذه املعلومات  اإ

 الالكرتونية.

ىلاهتدت سلطة املنافسة يف فرنسا  مواهجة هذه الصعوابت التقنية،من أأجل  طريقة احلجز  اإ

دون حاجة لتصفحها و انتقاء فقط تكل املتعلقة ابملامرسة املعنية  ،الشامل ملثل هذه البياانت

ابلتحقيق
(2)

نشاء ملفات جديدة هذا من شأأنه  ، و، لأن لك حماوةل لتفريد الرسائل الالكرتونية يقت ي اإ

نشائه أأن ميس بأأصل امللف من خلل تغيري امسه واترخي اإ
(3)

. 

ل ،لكن وابلرمغ من فعالية هذه الطريقة لأهنا  ،محقوق ادلفاعأأنه من شأأهنا أأن تشلك مساسا  اإ

ل علقة  البقيةيف حني أأن  ،ختص بياانت خمتلفة، البعض مهنا هل علقة مبارشة ابملامرسة املقيدة للمنافسة

ىلوهو أأمر قد يؤدي  لها بذكل،   مما يرتتب عنه خرق حلقوق ادلفاع جحز واثئق محمية برسية الأعامل، اإ

وكذا خرق ملبدأأ التناسب
(4)

عىل أأساس أأن لك  ،حىت ولو مل يمت الاطلع عىل مضمون هذه الواثئق، 

ترسي علهيا قواعد حامية رسية الأعامل وحامية رسية مراسلت املؤسسة مع  ،املعلومات الرسية

حمامهيا
(5)

.  

عىل أأساس  ،فاحلل يف هذه احلاةل يمكن يف رضورة اس تعانة احملققني ابخلرباء يف هذا اجملال ،وعليه

أأن املسأأةل تقنية حمضة
(6)

دون الاس تعانة بربامج تصفح تضمن احلصول عىل املعلومات الرضورية و، 

، وهبذه ميكن اس تدعاؤها أأثناء فرز هذه البياانت هذه الأخرية ،املساس محقوق املؤسسات املعنية

مع حقوق ادلفاع متعارضااحلجز الشامل للواثئق الالكرتونية الطريقة ل يكون 
(7)

.  

                                           
1
-PLIAKOS Asteris, Les droits de la défense et le droit communautaire de la concurrence, op.cit, p.265. 

2
-SAENKO Laurent, «  Les saisines globales en droit de la concurrence : perspectives nouvelles », JCP E, 

n°31,34, 1 aout 2013, p.30. 
3
-DAOUD Emmanuel et ALBERTIN Sarah, « L’autorité de la concurrence : les pouvoirs d’enquête au crible 

des droits de la défense », RLDA, n°93, mai 2014, p.106. 
4
- WITTAYATAMATAT Siranat, Les autorités de la concurrence et de la consommation : Etude comparative 

entre le droit français et le droit thaïlandais, Thèse pour le  Doctorat en droit public, Université de Toulouse, 

28 avril 2015, p.427. 
5
- ROSKIS Dan et DOREMUS Charlotte-Mai, op.cit, p.43. 

6
ويف "ميكن أأن يس تعني جملس املنافسة بأأي خبري ....."  عىل أأنه: 03-03من الأمر  1\34تنص املادة الفقرة الثانية والثالثة من املادة  - 

ىل اخلربة فان املؤسسة املعنية تس تفيد من كون اخلربة يتعني أأن تكون دامئا وجاهية.  حاةل اللجوء اإ
7
-WITTAYATAMATAT Siranat, op.cit, p.427. 
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عطاءل ومن أأج فان حممكة النقض  ،كرب لعملية احلجز الشامل للواثئق الالكرتونيةمرشوعية ا اإ

ذا" يف حاةل ما نه:أأ اعتربت  2013نومفرب  27الفرنس ية يف قرار لها بتارخي  فانت املعلومات الالكرتونية  اإ

ثباتهنا أأن تتضمن عنارص أأ املعاينة من ش هممة ابلنس بة للتحقيق، فان اش امتلها عىل واثئق غري قابةل  اإ

ميس بصحة جحز بقية امللفات" للتجزئة ليس من شأأنه أأن
(1)

. 

ىلاهتدت سلطة املنافسة يف فرنسا  ،من أأجل مواهجة هذه الانتقادات الاس تعانة بربانمج  اإ

  ال يل اخلاص ابملؤسسة حمل التحقيق الإعلميمت ربطه جبهاز  un logiciel adaptéحاسوب مكيف 

ويتيح معلية البحث عن طريق لكامت مفاتيح عن العنارص  ،وهو برانمج يتصل مبارشة ابلقرص الصلب

 .دون اس تكشاف لك امللفات ،احملمتةل كأدةل عن وجود ممارسة مقيدة للمنافسة

عطاءمن خلل   جحزهاويمت ،ذات الصةل مبوضوع التحقيق فقطيمت مجع البياانت  ،هبذه الطريقة  اإ

( وامس، مث يمت نسخها عىل Cheminر )( ومساExtension( وامتداد )Les octetsللك ملف جحم )

جل أأ مقرتنة بتوقيع من قابةل للنسخ علهيا مرة واحد فقط، وتكون  DVDأأو  CDوسائل ختزين يف شلك 

حتديد هويهتا مع متكني املؤسسة املعنية من نسخ مهنا
(2)

، ويف خطوة لإعطاء هذه الطريقة يف جحز 

البياانت الالكرتونية املصداقية من الناحية القانونية فان احملمكة الأوروبية حلقوق الإنسان صادقت علهيا 

2015أأفريل  2يف قرار لها بتارخي 
(3)

 . 

  الواثئق ذات الصةل جبرمية أأخرى .2

ميكن ملقرر جملس املنافسة أأن يكتشف  ،يف معرض تفحصه خملتلف الواثئق املطلوبة واحملجوزة

ىلعىل املقرر أأن يعيد هذه الواثئق  ،واثئق ذات صةل جبرامئ أأخرى، يف هذه احلاةل ذااملؤسسة املعنية  اإ  اإ

خطار اجلهات املعنية  جملس املنافسةرأأى بأأهنا ل هتمه من أأجل أأداء همامه، لأن  ليست هل الصفة يف اإ

قدامه عىل خلف ، و هبذه اجلرامئ فالواثئق املقدمة من  ذكل من شأأنه أأن ميس مببدأأ عدم جترمي اذلات،اإ

طار التحقيق سواء عن طريق طلب املقرر يتعني اس تعاملها فقط فامي يتعلق  ،أأو طواعية ،املؤسسة يف اإ

                                           
1
-« Dès lors que des fichiers informatiques sont susceptible de contenir des éléments intéressant l’enquête, la 

présence parmi eux de pièces insaisissables ne saurait avoir pour avoir effet d’invalider la saisie de tous les 

autre documents », Cass.crim, 27 novembre 2013, n° 1285830, in: DAOUD Emmanuel et ALBERTIN Sarah, 

« L’autorité de la concurrence : les pouvoirs d’enquête au crible des droits de la défense », op.cit, p.106. 
2
-MARIE André, « Preuve des pratiques anticoncurrentielles: les perquisitions informatiques validées par la 

CEDH », RJDA, n°7, 2015, p.498. 
3
-Ibid, p.497. 



الفصل الثاين: الضامانت املمنوحة يف مرحةل املعاينةالباب الأول                               

 

185 

ىلمبوضوع التحقيق الرايم  جراء أ خر قد  ،كشف املامرسات املقيدة للمنافسة اإ ول ميكن اس تعاملها يف أأي اإ

داري مسائةلحمل متابعة جزائية أأو  جيعلها   ةاإ
(1)

. 

لكن هذا السكوت من طرف جملس املنافسة عن هاته اجلرامئ قد يشلك تشجيعا غري مبارش 

ملقرتفهيا ومن هذا املنطلق، يس تحسن متكني جملس املنافسة من صلحية ابلغ احملامك اخملتصة يف حاةل 

تسلمي اجلهات القضائية خمتلف الواثئق وأأدةل الثبات  وقوفه عىل جرامئ أأثناء التحقيق، حتت ضامنة عدم

 اجملمعة يف اطار التحقيق يف املامرسات املقيدة للمنافسة حامية ملبدأأ عدم جترمي اذلات ورسية الأعامل.

 الفرع الثالث: الضامانت املرتبطة بسري التحقيق

مرحةل  منح املرشع للمقرر سلطات واسعة يف ،يف جمال املنافسة الإجراءاتمحجة ضامن فعالية 

املرشع  لضامانت  فقد أأخضعها  ،اوملا فان أأثر هذه املرحةل عىل القرار الهنايئ مرحج، التحقيق المتهيدية

يةامن شأأهنا أأن تضفي عىل املصاحل اخلاصة للمؤسسات بعض امحلصارمة 
(2)

، وبذكل يكون املرشع قد 

مبا يامتىش مع متطلبات النظام  ،وحامية حقوق املؤسسات ،لتحقيقاتحاول أأن يوازن بني فعالية سري ا

مبدا الزناهة يف و  ،)أأول( وهذه الضامانت تتجىل عىل مس توى حامية رسية الأعامل ،العام التنافيس

 ، وخضوع معلية التفتيش واحلجز للرقابة القضائية)اثلثا( كذا عدم جترمي اذلات، و )اثنيا( التحقيق

 .)رابعا(

 أأول: حامية رسية الأعامل ابلنس بة للمؤسسة

من خلل متكن الغري من  تما أأفشي اإذا، فتنطوي عىل معلومة  خمفية الرس عبارة عن واقعة

ل  الرس فانالإطلع علهيا  ذايزول، اإ حتت غطاء نظام حامية الأرسار والاطلع متت معلية الإفشاء  اإ

(3)لس يطرته عليهيؤدي ذكل اىل فقدان صاحب الرس  دون أأن
. 

ىل يتعدد قد الطبيعة حيث من الأرسار اختلف و  حمض خشيص طابع ذات طائفة  :طائفتني اإ

ىل هبا املعهود فالأرسار حمض  اريـجت طابع أأخرى ذات طائفةادلين، و  رجال و ،احملامني و، الأطباء اإ

                                           
1
هذا النوع من الاجراءات من شأأنه أأن مينت علقة جملس املنافس ابملؤسسات ويسامه يف ربط علقات مبنية عىل التفاوض من  - 

 بديل للتحقيقات التقليدية.اجل كشف املامرسات املقيدة للمنافسة ابعتبار هذا املسعى يعترب طريقا 
2
-BRUNET François, « De la procédure au procès : le pouvoir de sanction des autorités administratives 

indépendantes », RFDA, n°1,7 mars 2013, p.116. (num). 
3
-KAMWE MOUAFFO Marie-Colette, Droit de confidentialité et droit de la défense dans les procédures 

communautaires de concurrence, thèse pour le Doctorat en droit, université Montpellier 1,2007, p.11. 
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رسية الأعامل  عىل أأساس أأن ،ويه رسية الأعامل، هذه الأخرية يه أأحد أأمه موضوعات قانون املنافسة

عىل  كثريا ما حترص واليت  ،عامل من عوامل جناح املؤسسةابعتبارها مزية تنافس ية، و  تلعب دورا همام

اعدم اطلع املؤسسات املنافسة علهي
(1)

. 

برضورة تقدمي مجيع الواثئق وامللفات املطلوبة  ،قد أألزم املرشع لك مؤسسة أأثناء مرحةل التحقيقل

مهنا
(2)

ابلرس املهي، حتت طائةل العقوبة املالية، ودون أأن حتتج 
(3)

مع متكني بقية الأطراف من ، 

الاطلع عىل امللف
(4)

شاكلية، وهنا ميكن أأن نثري  التوفيق بني متطلبات حقوق ادلفاع ومتطلبات  اإ

اخلاصة هبذه املؤسسة حامية رسية الأعامل
(5)

 الأعامل )أأ(، من خلل اعطاء التكييف القانوين لرسية 

 وحتديد ضوابط حاميهتا )ب(، والوقوف عىل النقائص اليت تعرتي هذه امحلاية )ج(.

 التكييف القانوين لرسية الأعامل .أأ 

عطاهئ ،الأعاملرسية الوقوف عىل احلقيقة القانونية ل  ل ميكن ل من خلل حماوةل اإ ا تعريفا واحضا اإ

ىلابلإضافة   يف اجملال الاقتصادي. الإجراءاتحتديد مركزها يف مواهجة املبادئ الأساس ية اليت حتمك  اإ

 غياب تعريف ترشيعي لرسية الأعامل.1

عىل غرار الترشيعات املقارنة مل يعط املرشع اجلزائري أأي تعريف لفكرة رسية الأعامل،
(6)

ابلرمغ  ،

عطاء تعريف لهاحىت عىل درجة من احلداثة من أأن فكرة الرسية ليست  (7)ميتنع معها اإ
خاصة مع وجود  ،

خمتلف ورسية  ،والرسية املهنية ،الرسية املرصفية :مهنا مكفاهمي و بعض أأنواع الرسية و انتشارها

                                           
1
- de BECHILLON Denys, « Principe du contradictoire et protection du secret des affaires, plaidoyer pour le 

maintien de la jurisprudence en vigueur », RFDA, n°6, 2011, p.1107. 
2
ل يف مرحةل التحقيق، أأما يف  املتعلق ابملنافسة، و 03-03من الأمر رمق  2\51املادة  -  جيب التذكري بأأن هذا الالزتام ل يرسي اإ

جراءات ذكل. اثرة رسية الأعامل مع احرتام اإ جراءات الهنائية يف اجللسة أأمام جملس املنافسة فانه ميكن اإ  مرحةل الإ
3
 ة للتحقيق يف القضية امللكف هبا دون أأن:" ميكن املقرر القيام بفحص لك وثيقة رضوريمن نفس الأمر عىل ماييل 1\51تنص املادة  - 

 مينع من ذكل محجة الرس املهي".
4
 من نفس الأمر. 2\30املادة  - 

5
-CHEYNEL Benjamin, « Accès au dossier et secret des affaires : l’équilibre enfin trouvé ? Présentation 

synoptique des procédures française et communautaire », RLC, n°8, juillet-septembre 2006, p.150. 
6

-GARINOT Marie- jean, le secret des affaires, p.6. 
7

جياد نظام قانوين متاكمل وفعال يرتكز عىل فكرة املعلومة الاقتصادي - ل من خلل اإ ة ل ميكن أأن تكمتل امحلاية القانونية لرسية الأعامل اإ

 ويعطهيا مفهوما دقيقا، راجع:

-BERLIOZ Pierre, « Quelle protection pour les informations économiques secrètes de l'entreprise ? », RTD 

Com, n°2, 2012, p.263. 
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املراسلت
(1)

الأشخاص  من حيث نسبيةعن رسية الأعامل هو أأهنا  هاته الأنواع ولكن ما ميزي ، 

حتديدا ابملعلومات ذات الطابع الاقتصادي تتعلقالأعامل يف حني أأن رسية  ،واملعلومات
(2)

. 

عىل حيد فامي يتعلق هبذا التعريف بصيص الأمل الو  ومض ،ات لترشيعات وطنيةريفيف غياب تع

ة من اتفاقية منظمة التجارة العاملية املتضمن 39وابلتحديد ما جاء يف نص املادة  ،املس توى ادلويل

هذه املادة ، 1994أأفريل  15بتارخي  )ADPIC( امللكية الفكريةاجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق 

ويه معلومة رسية متعلقة بعامل  ،الفعلية للمعلومات ذات الطابع الرسي اململوكة لصاحهبا امحلايةتكرس 

الأعامل والتجارة واليت ميكن ترمجهتا برسية الأعامل
(3)

دراج هذه الرسية مضن هذا التفاق يعت،  رب سابقة فاإ

ميكن رصحي، ذلكل يف أأية اتفاقية متعددة الأطراف بشلك هذه الفكرة  مل يس بق وأأن  م تناول لأنه

مهية الاقتصادية لرسية الأعامل .ا النص مبثابة ر هذاعتبا  تكريس دويل للأ

تكون عني أأن تتوفر علهيا املعلومة حىت من هذا التفاق الرشوط اليت يت 2\39قد حددت املادة و 

 ويه: ،ايةرسية وتس تحق امحل

أأل تكون معروفة من طرف الأشخاص اذلين ينشطون يف نفس القطاع أأو اجملال اذلي تتداول فيه  -

 بنفس املعلومات، وأأل تكون قابةل للحصول علهيا بسهوةل سواء بشلك مجمل وأأحد عنارصها فقط.

 أأن تكون لها قمية جتارية. -

                                           
1

 "... رسية املراسلت والتصالت اخلاصة بلك أأشاكلها مضمونة".من ادلس تور عىل أأن:  2\46تنص املادة  -
2

ىل حامية زابئن املهن املقننة فالأطباء واحملامني ملل أأثناء ممارس هتم ملهنهتم، فهم يطلعون عىل معلومة - خاصة  فالرسية املهنية ملل تريم اإ

ل بشلك اس تثنايئ  يداعها، ويه هبذا الشلك ل متس قانون الأعامل اإ بزابئهنم عادة ما تكون حساسة فيتعني علهيم احلفاظ علهيا وعدم اإ

املؤرخ   03-06من الأمر رمق  48رتباطها بأأشخاص حمددين قانوان، ويه ختضع للقاعدة العامة يف حامية الرس املهي فقد جاء يف املادة ل

"جيب عىل : 2006جويلية  16يف  صادر 46ر عدد  ، يتضمن القانون الأسايس العام للوظيفة العمومية، ج2006جويلية س نة  15يف 

رس املهي، ومينع عليه أأن يكشف حمتوى أأية وثيقة محوزته أأو أأي حدث أأو خرب عمل به أأو اطلع عليه مبناس بة ممارسة املوظف الالزتام ابل 

ل برتخيص مكتوب من السلطة السلمية  همامه، ما عدا ما تقتضيه رضورة املصلحة، ول يتحرر املوظف من واجب الرس املهي اإ

 املؤهةل".
3

-KAMWE MOUAAFO Marie-collette, op.cit, p.25. 
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تكون مملوكة للشخص امللكف برقابهتا بطريق مرشوع وأأن حييطها ابلعناية الكبرية اليت تعكس  أأن -

رسيهتا
(1)

. 

من بني  اتريفبدلوه يف املوضوع واقرتح عدة تعحاول الفقه أأن يدلو  ،أأمام غياب تعريف ترشيعي دقيقو 

 أأمهها:

مجموعة املعلومات اليت تكون متاحة لعدد حمدود من الأشخاص وتسعى املؤسسة  رسية الأعامل يه" -

ىل حاميهتا من لك أأشاكل الكشف غري املرخص هبا وميكن لهذه املؤسسة أأن متكن املتعاقدين معها من  اإ

"هذه املعلومات برشط أأن حيافظوا عىل طابعها الرسي
(2)

. 

لنشاط الاقتصادي للمؤسسة واليت يشلك كشفها خطرا رسية الأعامل تضم لك املعلومات املتعلقة اب" -

نتاج وقدرهتا التنافس ية ومن بني الأملةل جند: الاقتصادية حلهاامصعىل من شأأنه أأن يؤثر  جحم  ،أأرسار الإ

 "لتجاريةا الاسرتاتيجيةاحلصص السوقية  ،املبيعات
(3)

. 

واليت ل يتعني كشفها للغري ولس امي  بعناية كبرية، املؤسسة هارسية الأعامل يه تكل الأرسار اليت حتيط " -

نتاج والصنع واحلفاظ عىل الزابئن  ،املؤسسات املنافسة ويه تتعلق مبعلومات مرتبطة بطريقة الإ

                                           
1
- Article 2\39  du ADPIC : « Les personnes physiques et morales auront la possibilité d'empêcher que des 

renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux 

sans leur consentement et d'une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes10, sous réserve que 

ces renseignements: 

 a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de 

leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de personnes appartenant aux milieux qui s'occupent 

normalement du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles; 

 b) aient une valeur commerciale parce qu'ils sont secrets;  

 c) aient fait l'objet, de la part de la personne qui en a licitement le contrôle, de dispositions raisonnables, 

compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets ». www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-

trips.pdf. 
2
 -GARNIOT Marie-Jean, op.cit, p.05. 

3
-COUTRELIS Nicole, GIACOBBO Valérie, la pratique de l’accès au dossier on droit communautaire de la 

concurrence entre droits de la défense et la confidentialité, RC n° 2, 2006, p.71. 
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ىلابلإضافة  ،والعلقات معهم املعلومات املالية املتعلقة بوضعية هذه املؤسسة وش بكة التوزيع اخلاصة  اإ

 "هبا
(1)

. 

 حتمل قميةو  يكون كشفها للجمهور مسببا للرضر لصاحهبا، الأعامل يه تكل املعلومات اليترسية " -

وأأرسار الصنع  ،والأسعار ،وديةدوترتبط ابملر  ،(le savoir faireابملهارة ) تعلقت و  واسرتاتيجيةجتارية 

 تأأو فقد ،ولك املعطيات احلساسة، وتفقد رسيهتا مىت كشفت للغري ،والتوزيع وكذا مصادر المتوين

" أأمهيهتا التجارية مع مرور الزمن
(2)

. 

هذه الأخرية أأصبحت حقيقة مصدرا للرثوة يف  ،رسية الأعامل يه مفهوم يمتحور حول فكرة املعلومة" -

ىلذلكل تسعى املؤسسات ولأهنا تسمح ملالكها بأأن ينشط بشلك أأكرث فعالية  ،جمال الأعامل التحمك يف  اإ

نتاج والتوزيع من أأجل شل منافس هيا، وابلنتيجة ذلكل أأصبحت املعلومات الرسية يف تزايد  تقنيات الإ

نساين ول ميكن أأن توجد  مس متر خاصة وأأهنا تمتزي خبصائص جتعلها ممتزية وذات قمية فهيي نتاجئ نشاط اإ

للقسمة والانتقال ويه غري قابةل وعدم قابليهتا  بشلك طبيعي كام تتسم بطابعها الفي وغري املادي 

" للس هتلك ول ميكن اسرتجاعها ول جرب الرضر الناجت عن كشفها للغري
(3)

. 

أأن تكون  : ثلثلرسية الأعامل رشوطا أأن لكها هو أأهنا جتمع عىل  اتريفامللحظ عىل هذه التع

وما ميكن  ،وأأن تكون مملوكة للشخص امللكف ابحلفاظ علهيا ،وأأن تكون ذات طابع جتاري ،غري معروفة

هو أأن التنافس بني هذه املؤسسات يف احلقيقة وبشلك ش به حرصي  اتريفأأن نس تخلصه من هذه التع

وهو الأمر اذلي جتههل الكلري من املؤسسات عندان لس امي الصغرية مهنا  ،برسية الأعامليتعلق 

واليت علهيا أأن تعمل أأكرث عىل اختاذ التدابري ادلاخلية الكفيةل محامية هذه الأرسار وعىل  ،واملتوسطة

 رأأسها:

 تبي نظام للأمن وامحلاية خاص ابملعلومات الرسية. -

 املعلومات الرسية وخطورة كشفها. عىل تكوين املوارد البرشية وحتسس هيم بأأمهية احلفاظ  -

 حتديد املعلومات اليت تكيف عىل أأهنا رسية وتضيفها حسب أأمهيهتا. -

دراج رشط الرسية يف عقود العمل واللجوء  - ىلاإ  اتفاقات الرسية يف العلقات مع املتعاملني. اإ

                                           
1
-BOULOC Bernard, le secret des affaires,  DPCI, n° 01, vol 16, 1990, p.09. 

2
-LEMAIRE Christophe, la protection du secret des affaires devant le conseil de la concurrence: une évolution 

bienvenue, JCP E, n° 04, p.192. 
3
-GARNOIT Marie- jean, op.cit, p.30. 
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احلفاظ عىل املعلومات الإلكرتونية من خلل وضع نظام حاميئ -
1

. 

 تقبل رسية الأعامل .2

ىليبدو أأنه من الصعب الاس مترار يف ادلعوة  ،يف جممتع دميقراطي  سبب ماب  ، الرسيةاحلق يف اإ

بل وأأكرث  ،ابعتبارها أأحد وسائل هذه ادلميقراطية ،أأمهية ابلغةمن أأصبح للشفافية يف الوقت املعارص 

و ترصف غري دميقراطي ،من ذكل فقد أأصبح وجود الأرسار مبثابة خطر
2

. 

تتجىل يف تبي س ياسات واحضة  ،كام أأن الفعالية الاقتصادية يف نظر الكلري من املؤسسات 

 وشفافة وهو ما يتفق مع اجتاه السلطات العمومية اليت تس تعمل هذه الشفافية من أأجل حامية الطرف

ىلوحيتاج  ،فسه ضعيفااذلي يرى ن  الاقتصادي ليت ااملامرسات غري املرشوعة  معلومات حىت يتفادى اإ

ا للغش مرادف تعترب الأرسار جند أأن ،ذكل أأنه يف اجملال الاقتصادي، تتخذ من الرسية غطاء حامية لها

عىل أأن املؤسسة اليت تتعامل هبا حترتم  ودليل ،للزناهة امرادف فافيةالش يف حني تعترب ،وسوء النية

ة فتكسب ثقة املستمثرين وأأن تس يريها خيضع ملبدأأ احلومك ،واجب الإعلم وأأهنا تتواصل مع الغري

والزابئن
3

. 

ىلابلإضافة  لأهنا تسمح لها ابملعاجلة اذلكية  ،أأن هذه الشفافية يه وس يةل حامية للمؤسسة نفسها اإ

 املسؤولية بسهوةلةلمن خلل كشف الأس باب والنتاجئ وحتديد سلس ،للمخاطر
4

عامل  أأن عىل أأساس ،

والتطور الترشيعي  ،وضغط الأسواق ،نتيجة التطور التكنولويج ،شفافية أأكربيتجه حنو اليوم  الأعامل

املساير ذلكل
5

بني حقها يف رسية  امجلع املؤسسة بني حماوةلمن هذا املنطلق يبدو جليا التناقض ، و 

فعالية فالبحث عن ال ،فالأمر صعب ولكنه ليس مس تحيل ،هتاواجب الشفافية يف معاملو  ،الأعامل

فاملؤسسة  ،وجعل لك املعلومات مباحة ،مبدأأ الشفافية بشلك مطلق تبيالاقتصادية ليس معناه 

6مرشوعة ميكهنا أأن تثري رسية الأعامل يف عدة جمالت ملصاحلو 
. 

                                           
1

-KAMWE  MOUAFFO Marie-Colette, op.cit, p.75. 
2

-Ibid, p.33. 
3
 -GARINOT Marie -Jean, op.cit, p.112. 

4
-KESSLER Denis ; L’entreprise entre transparence et secret, Pouvoirs, n°

 
97, 2001/1, p.45. 

5
ىل حامية مصلحة  املتعاقدين ، ومن الناحية الاقتصادية يرتمج ذكل وبشلك أأوسع يف حامية السوق ابعتباره  -  نظام الشفافية يريم اإ

فيه العرض والطلب، لأنه من الناحية القانونية هذا الالتقاء هو اذلي يكون لنا العقد، وهذا الأخري مبي عىل ترايض املاكن اذلي يلتقي 

 الطرفني، وليك يكون هذا الرتايض حصيحا جيب أأن يكون واحضا وخاليا من العيوب.
6
- KESSLER Denis, op.cit, p.45, 
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والرس هل قمية لأنه يعطي للمؤسسة مزية وأأفضلية  ،ففي اجملال الاقتصادي جند أأن املعلومة لها مثن

ل  ،مصلحة جديرة ابمحلاية شكبل  ويه ،الإبداعي انتيجة هجده ،يف التنافس ول ميكن املساس هبا اإ

ذا   قد يكون مبدأأ الشفافية أأساسا لها ،حامية ملصلحة أأجدر ابمحلاية ،وجد نص قانوين يتيح ذكل اإ

ابعتبارهام ترمجة قانونية  ،والإشهار ،واجب الإعلم املرشع رضورة احرتام اشرتاط جند :ومكثال عىل ذكل

(1)ملبدأأ الشفافية
قد  التعسف فيه  عىل اعتبار أأن ،يتعني أأن يكون ذكل وفق ضوابط مس بقة لكن ،

ابلغري ايلحق أأرضار 
(2)

. 

الأرسار نظام نه خيضع لقيود ترد عليه نتيجة فا ،لقمية القانونية ملبدأأ الشفافيةهمام فانت اذلكل، 

احملمية قانوان
(3)

ففي جمال املنافسة جند أأن الاعرتاف محق احلفاظ عىل رسية الأعامل يلتقي مع واجب  ،

ذ جاء يف نص املادة  ،جملس املنافسة أأعضاءضع هل خياذلي  ،احلفاظ عىل الرسية املهنية من  2\29اإ

وهو ما تأأكد فامي ، "يلزتم أأعضاء جملس املنافسة ابلرس املهي" :املتعلق ابملنافسة  أأنه 03-03الأمر رمق 

 :منه أأنه 5احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة حيث جاء يف نص املادة  1صدور القرار رمق ببعد 

خيضع أأعضاء جملس املنافسة لواجب التحفظ كام يلزتمون مه واملقرر العام واملقررين بعدم الكشف عن "

 ."ء قياهمم بأأداء هماهممأأية وقائع أأو عقود أأو املعلومات اليت مه عىل عمل هبا أأثنا

ىلترجع ابلأساس  ،هذه الأمهية اليت أأولها املرشع لفكرة رسية الأعامل وكذا  يهتا الاقتصادية،أأمه  اإ

ىل مظاهر ذكل، خاصة أأمام  أأمهأأحد  ابعتبار حامية الرسية من ،ق ادلفاععىل حامية حقو  حرصه اإ

 محمية بأأهنامع العمل  ،ما وثيقةيف هذا اجملال يكون جملرد جحز  حساس ية املوضوع، فازهتاك حقوق ادلفاع

الاطلع علهياحىت  أأووليس ابلرضورة العمل مبضموهنا  ،برسية الأعامل
(4)

 . 

 

                                           
1
ديدة تطبيقا ملبدأأ الشفافية، وعىل سبيل املثال نذكر القواعد املتعلقة ابلإشهار القانوين أأصبحت املؤسسات ختضع للزتامات قانونية ع - 

ىل  11املنصوص علهيا يف املواد من  املتعلق برشوط ممارسة النشطة التجارية وكذا القواعد املتعلقة بشفافية  08-04من القانون رمق  17اإ

املتعلق ببورصة القمي املنقوةل املعدل  10\93من املرسوم الترشيعي رمق  8يف املادة املعلومات املتداوةل يف البورصة واملنصوص علهيا 

 واملمتم.
2
 -GARINOT Marie-Jean, op.cit, p.114. 

3
املتعلق  03-03من الأمر رمق  51اعترب املرشع مبدأأ الشفافية هو الأصل ورسية الأعامل يه الاس تثناء وذكل من خلل نص املادة  -  

 .ابملنافسة
4
-SAENKO Laurent, « Les saisies globales en droit de la concurrence: perspectives nouvelles », JCP E, n

°
31, 

34, 1
er
 aout 2013, p.30. 
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 ضوابط  حامية رسية الأعامل يف جمال املنافسة .ب

 ، يكونوالوجاهية ل اس تثناء من مبدأأ الشفافيةابعرتافه محق املؤسسات يف حامية رسية الأعام

رساةل  خلل ذكلن ـموهجا م ،اول أأن يضبط هذه امحلايةوضع قواعد خاصة من خللها حقد املرشع 

ىل أأن رسية الأعامل مضمونة مفادها ،املؤسسات اإ
1

لكن وحىت تتحقق هذه امحلاية يتعني عىل املؤسسة ، 

ىلاملعنية أأن تبادر   طلب ذكل وانتظار قرار جملس املنافسة. اإ

 وجود طلب حامية رسية الأعامل رضورة .1

القاعدة الإجرائية الأساس ية يف جمال املنافسة هو أأنه ل ميكن الاحتجاج عىل جملس املنافسة 

ذ يتعني  ابلرسية من أأجل منع املقرر من تفحص لك الواثئق أأثناء التحقيق يف القضية املعروضة عليه، اإ

جراءات التحقيق أأن تكشف لك  أأرسارها جمللس املنافسة، لكن هذا ل يتناقض عىل املؤسسة املعنية ابإ

 .مع القول بأأن هذه الأرسار تبقى محمية، لأن أأعضاء جملس املنافسة يلزتمون برسية املهنة

ىل فقد سعى املرشع ، التوفيق بني هذين الإجراءينحىت يمت أأن يمت ذكل بناء عىل اتفاق ثقة  اإ

ن تنقل مجيع املعلومات اليت أأ مبوجب هذه العلقة تلزتم املؤسسة ب ،وعلقة مبنية عىل الوفاء والتجرد

ىل جملس املنافس بعد طلبه لها، ويف املقابل يلزتم هذا اجمللس محامية الواثئق واملعطيات  ةمحوزهتا اإ

 الرسية.

املتضمن النظام ادلاخيل جمللس  01من القرار رمق  28جاء يف نص املادة  ،جتس يدا ملا س بق 

 19املؤرخ يف  03-03من الأمر رمق  3\30الإطلع عىل امللف املذكور يف املادة »املنافسة ما ييل: 

املعدل واملمتم املتعلق ابملنافسة ميكن أأن يكون خلل أأايم ادلوام الرمسي بني الساعة  2003جويلية 

ىلة صباحا التاسع ىلمنتصف الهنار وبني الساعة الواحدة  اإ  الساعة الرابعة زوالا. اإ

                                           
1
- « Le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l’Autorité n’est pas un droit absolu et 

illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires »,  

DIENY Emmanuel, « Démonstration de pratiques anticoncurrentielles : la cour de cassation confirme une 

certaine régression des droits de l’entreprises victime », op.cit, p.55. 
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غري أأنه ميكن للرئيس أأن يرفض وبنا عىل طلب مكتوب ومعلل من الأطراف رفض تسلمي الواثئق اليت 

تكون حمل رس الأعامل، يف هذه احلاةل تسحب هذه الواثئق من امللف ول ميكن اس تخداهما كعنرص 

 «.رار اذلي يصدر عن اجمللستقدير يف الق

" غري أأنه، ميكن الرئيس مببادرة منه أأو بطلب : أأنه 03-03من الأمر رمق  3\30جاء يف نص املادة 

من الأطراف املعنية رفض تسلمي املستندات أأو الواثئق اليت متس برسية املهنية ويف هذه احلاةل تسحب 

ون قرار جملس املنافسة مؤسسا عىل الواثئق أأو هذه املنافسات أأو الواثئق من امللف ول ميكن أأن يك

 ."املستندات املسحوبة من امللف

اذلي حيدد كيفيات احلصول عىل  05-175من املرسوم التنفيذي رمق 7ذكل يف نص املادة ك وجاء

الترصحي بعدم التدخل خبصوص التفاقات ووضعية الهمينة عىل السوق
(1)

:" ميكن أأن تطلب ، أأنه

أأو ممثلوها املفوضون بأأن تكون بعض املعلومات أأو بعض املستندات املقدمة محمية  املؤسسات املعنية

برسية الأعامل ويف هذه احلاةل جيب أأن ترسل أأو تودع املعلومات أأو املستندات بصفة منفصةل وجيب 

 أأن حتمل فوق لك صفحة مهنا عبارة " رسية الأعامل".

 40ل تطبق أأحاكم املادتني " :ابملنافسة عىل أأنهاملتعلق  03\03من الأمر مق  42املادة  كام نصت

ذاأأعله  41و  املعلومات أأو الواثئق أأو التحقيقات املطلوبة متس ابلس يادة الوطنية أأو املصاحل  فانت اإ

 . " الاقتصادية للجزائر أأو ابلنظام العام ادلاخيل

رسال جملس املنافسة اجلزائري  انيتعلق 41و 40املادتني  مع العمل بأأن نيص ماكنية اإ يف حدود  -ابإ

ىلمعلومات أأو واثئق حيوزها أأو ميكن هل مجعها  - اختصاصه ذاالسلطات الأجنبية امللكفة ابملنافسة  اإ  اإ

 طلبت منه ذكل برشط ضامن الرس املهي.

الأعامل  س تخلص مدى فعالية امحلاية املقررة لرسيةهذه القواعد القانونية ميكن أأن ن  من خلل

 وضوابط ذكل، هذه الأخرية تقت ي ما ييل:

ىليقع عىل عاتق املؤسسة املعنية ابلتحقيق واجب تقدمي طلب  - تعلمه فيه  ،رئيس جملس املنافسة اإ

ويرتتب  ،ويكون ذكل بشلك مكتوب ومعلل ،بقامئة الواثئق وامللفات اليت تراها متضمنة رسية الأعامل

                                           
1
، حيدد كيفيات احلصول عىل الترصحي بعدم التدخل خبصوص التفاقات 2005ماي  12مؤرخ  يف  175-05مرسوم تنفيذي رمق   - 

 .2005ماي  18صادر يف   35ج ر عدد  ووضعية الهمينة عىل السوق،
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مع عدم ذكرها يف  ،علهيا املعنية ابلرسية عن الاطلعالواثئق املعلومات جحب  ،عىل قبول الطلب

 .التقريرين الأويل والهنايئ الذلين يعدهام املقرر

بذكل ل ميكن للقرار الهنايئ جمللس املنافسة أأن يؤسس علهيا، وهبذه الطريقة يكون املرشع قد  

رشع حرم خصوم املؤسسة املعنية برسية بني خمتلف الأطراف، فامل  ،حافظ عىل تساوي وسائل ادلفاع

محرمان هذه املؤسسة من  يف املقابل ولكنه عوضهم عن ذكل ،الأعامل من الاطلع عىل واثئقها الرسية

املرفوعة أأمام جملس املنافسة اس تعامل هذه الواثئق كدليل منتج يف ادلعوى
(1)

.  

لأنه يف  ،قبل تبليغ املأ خذ أأن يقدم عىل،  أأي مرحةل من مراحل التحقيقميكن تقدمي هذا الطلب يف -

هذه املرحةل يمت فتح النقاش الوجايه وبذكل تنتفي مربرات امحلاية
(2)

 . 

حىت ل ختتلط بغريها من  ،""رسية الأعاملميكن للمؤسسة املعنية أأن تؤرش عىل الواثئق الرسية بعبارة  -

وحىت تسهل هممة جملس املنافسة أأثناء معاجلته لها، كام ميكهنا أأن تقدم نسخة أأخرى من امللف  ،الواثئق

محيث تكون خالية من املعلومات والبياانت الرسية، وأأن تشفعه بقامئة املؤسسات اليت ل ميكهنا أأن تطلع 

(3)عليه
. 

دلى نفس املؤسسة  ملنافسةبطها من قبل حمققي جملس اأأن تكون هذه املعلومات والواثئق قد  م ض  -

ذااملعنية برسية الأعامل، لأنه  أأو  م ضبطها دلهيم من قبل  ، م تقدمي هذه املعلومات من قبل الغري اإ

نه ل جمال لتقدمي طلب رسية الأعامل يف هذه احلاةل ،احملققني مادام الغري قد  ،لنتقاء العةل من وجوده ،فاإ

مما أأفقدها صفة الرسية، وعادة ما يكون هذا الغري هو املؤسسات املتعاقدة  ،اطلع عىل هذه املعلومات

أأو حىت اجلهات القضائية ،أأو أأحد زابئهنا ،مع هذه املؤسسة املعنية
(4)

. 

 

                                           
1
-SERVOIR Anne, MÉDINA Caroline, DAVIDSON Olivier, REDON Denis, TRAN THIET Jean-Paul, op.cit, 

p. 20.  
2

-BARTHE Denis, La situation de l’entreprise victime d’une pratique anticoncurrentielle devant les autorités 

de concurrence (thèse), presses universitaires d’Aixe-Marseille-PUAM, 2000, p.277. 
3
 -MEDINA Caroline, SERVOIR Anne, DAVIDSON Olivier, REDON Denis, TRAN THIET Jean –Paul, « 

Les enquêtes de concurrence», journal des sociétés, n°
11,juin 2004, p.21. 

4
ابملنافسة فانه ميكن للجهات القضائية أأن تستشري جملس املنافسة فامي خيص املتعلق  03-03من الأمر رمق  38حسب نص املادة  - 

معلومات معاجلة القضااي املتصةل ابملامرسات املقيدة للمنافسة ويف هذه احلاةل تبلغه احملارض أأو التقارير ذات الصةل ابلوقائع مبا تتضمنه من 

ة تلقائيا مببادرة من رئيسه من أأجل منع بقية املؤسسات من الاطلع عىل رسية حممتةل، ويف هذه احلاةل ميكن أأن يتدخل جملس املنافس

 هذه املعلومات، ويبقى هذا احلل واردا يف حاةل تقدمي الغري للمعلومات الرسية أأو ضبطت دلهيم.
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  املؤسسة واحملايمنية املراسلت بامحلاية اخلاصة لرسي .2

 ذكل عىل يرتتب و ،املهنة هذه ممارسة تفرضها اليت ،الثقة طابع ومولكه احملايم بني العلقة تكتيس

ظهار أأجل من، العداةل حتقيق و ،ادلفاع حتقيق سبيل يف واحدة جهبة يكوانن أأهنام  طبع ذلكل ،احلقيقة اإ

 أأو تسجيلها جيوز فل ،بيهنامالهاتفية  احملاداثت عىل القواعد نفس تنطبق و ابلرسية، العلقة هذه القانون

ىل احلصانة ومتتد ،سامعها  احلرص هذا أأن العمل مع ،املطلقة ابلرسية فتحاط املتبادةل، املراسلت لك اإ

(1)بعنارص ادلفاع مقيد
. 

دراس ته  أأثناء هبا عمل اليت معيهل أأرسار بكامتن الأخري هذا يلزتم ،احملايمو  املولك بني العلقة محمك

ذا للجرمية مرتكبا يعد و ،للملف  يـضيف أأن ذلكل صورة أأبرز و ،اعلهي ائمتنه من للغري بأأرسار أأفىض اإ

ىل احملايم ىل يف ي أأو حماميه أأو مولكه خصم اإ ىل أأو ، الصحافة اإ  يأأمتن مل مولكه أأن طاملا ،أ خر حمام اإ

أأرساره عىل سواه
(2)

تعترب من امللفات املغطاة برسية الأعامل تكل الواثئق املتعلقة ابلعلقة بني ، و 

أأو مستشارها القانوين ،املؤسسة وحمامهيا
(3)

وحىت يمت تقبل هذه املعلومات حتت غطاء امحلاية يتعني ، 

 أأن يتوفر رشطني أأساس يني:

طار التعامل  يتعلق برضورة ارتباط هذه املعلومات مبامرسة حق ادلفاع، ،الرشط الأول - فاملؤسسة يف اإ

تلزتم بتقدمي املعلومات  ،مع احملايم أأو املستشار لدلفاع عن حقوقها يف مواهجة بقية املؤسسات أأو الإدارة

بني يدي احملايم أأو املستشار لس تعاملها يف هذا الغرض ،والواثئق الرضورية ذلكل
(4)

. 

مرتبط معها  عن املؤسسة وغري ايم أأجنيبيكون هذا احملفيمتثل يف رضورة أأن  ،أأما الرشط الثاين - 

بعقد معل
(5)

ابلرشط الأول، لأنه لو  م هذا الرشط مرتبط أأي أأن يكون مس تقل عن املؤسسة، و  ،

فقط بصفة احملايم ولاكنت املراسلت  اتأأسيس هذه امحلاية عىل جمرد الرسية املهنية لاكن الأمر مرتبط

لكها محمية دون احلاجة للبحث يف رشوط أأخرى
(6)

. 

                                           
1
 .19، ص 1947جمةل القانون والاقتصاد، القسم الأول،  محمود محمود مصطفى، رسية التحقيقات اجلنائية وحقوق ادلفاع، - 

2
 ل يس تنبط ادلليل الكتايب من املراسةل املتبادةل بني املهتم وحماميه". من قانون الاجراءات اجلزائية أأنه:" 217جاء يف نص املادة  - 

3
-BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, Les droits de la défense dans les procédures de sanction des 

comportements anticoncurrentielles devant le conseil de la concurrence, op.cit, p.94. 
4
- PLIAKOS Asteris, op.cit, p.279.  

5
-DENRUYTER Muriel, « Le droit européen de la concurrence à l’épreuve du secret professionnel des 

juristes », RDAI, n°6, 2004, p.751. 
6
- PLIAKOS Asteris, op.cit, p.279. 
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املتضمن تنظمي  07-13من القانون رمق  24املادة  جاء يف نصفقد  ،وتكريسا لهذه امحلاية اخلاصة

احملاماة همنة
(1)

 :احملايم مبناس بة ممارس ته همنته منيس تفيد  "ه: أأن، 

 امحلاية التامة للعلقات ذات الطابع الرسي القامئة بينه وبني مولكه، -

 ،ضامن رسية ملفاته ومراسلته  -

- .")...( 

يه احلفاظ عىل حقوق ادلفاعهذه امحلاية والعربة من  
(2)

ذ ل يعقل أأن يطلع حمققو ، جملس  اإ

خللولك  ،املنافسة عىل وسائل ادلفاع اخلاصة ابملؤسسة لغاءهبذه الضامنة قد يرتتب عنه  اإ لك  اإ

اللحقة هل الإجراءات
(3)

ورسيهتا بشلك  ،، برشط أأن تثري املؤسسة املعنية وجود هذه املراسلت

وهذا ما كرس ته حممكة النقض يف فرنسا ابلنس بة  ،بذكل ل يفرتضسلطة الضبط لأن عمل  ،رصحي

املالية  سواقلسلطة الأ 
(4)

 (AMF). 

 رضورة تدخل جملس املنافسة.3

لجند أأن تقدمي املؤسسة ل ،ما س بقمن خلل  اخلطوة الأوىل  طلب حامية رسية الأعامل ما هو اإ

الإجرائية، فل يرتتب علهيا حامت الاس تفادة من امحلاية، فالأمر متوقف عىل تدخل جملس املنافسة 

ذ يقترص الأمر فقط عىل سامع أأقوال  ،بشلك غري وجايه فيه والبث ،بواسطة رئيسه دلراسة الطلب  اإ

                                           
1
  .2013أأكتوبر  30صادر يف  55يتضمن تنظمي همنة احملاماة، ج ر عدد  2013أأكتوبر  29مؤرخ يف  07-13قانون رمق  - 

2
- DENRUYTER Muriel, op.cit, p.759.  

3
-CANIVET Guy, « La protection des droits de la défense et l’étendue du pouvoir de contrôle du juge en 

matière de concurrence», Acte de séminaire organisé par le tribunal de première instance des communautés 

européennes les 22 et 23 novembre 1993 sous thème du « contrôle juridictionnel en matière de droit de la 
concurrence et des concentrations », Luxembourg, 1994, p.34. 
4
- RONTCHEVSKY Nicolas, « La confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client à l'épreuve 

de recherche des preuves d'abus de marché », RTD Com, n°1, 15 mai 2012, p.166.  
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املؤسسة املعنية فقط
(1)

مما  ،املؤسسات املنافسة تس تدعي حضورة وهذا أأمر منطقي لأن الوجاهي ،

منفعةجيعل من الطلب غري ذي هو أأمر و  ،يعي ازكشاف الأرسار
(2)

. 

ىلوجتدر الإشارة   نأأن رئيس جملس املنافسة س يجد نفسه بني مصلحتني جديرتني ابمحلاية ترتجام اإ

من ملعنية ابلنس بة لبقية املؤسسات االزتامني يقعان عىل عاتقه، الزتامه ابحرتام حقوق ادلفاع شلك يف 

من هجة اثنية املعنية ابلتحقيق هجة والزتامه محامية أأرسار املؤسسة
(3)

 امللف يعتربعىل  الاطلعحفق ، 

جرائية جوهرية، أأمه  مظهر من مظاهر حقوق ادل  مبوجهبا يكون من حق املؤسساتفاع وهو ضامنة اإ

 حىت تمتكن من حتضري دفاعها ،مبا يتضمنه من واثئق ،عىل لك امللف الاطلعاخلصوم يف ادلعوى 

بفعالية
(4)

ة أأرساره وطرف ي، وهنا يظهر التناقض يف املصاحل بني الأطراف، طرف يمتسك محقه يف حام

 .عىل امللف الاطلعيف يمتسك محقه 

خضاع املعلومات والبياانت ،هاتني املصلحتنيمن أأجل التوفيق بني  ىل الرسية يتعني اإ دراسة  اإ

دقيقةو  حدرة
(5)

امللف يتعني وأأن لف، عىل امل الاطلععتبار أأن القاعدة يه حق الأخذ بعني الامع ، 

أأثناء التحقيق واليت يقدر بأأهنا  ،عىل أأنه مجموع الواثئق املتحصل علهيا من طرف جملس املنافسة أأن يفهم 

لك أأشاكل ادلعامات احملتوية عىل  ل هذه الواثئق عىلمتوتش  ذات صةل ابلقضية املعروضة عليه، 

لكرتونيةا ملعلومات همام فانت طبيعهتا، سواء فانت ورقية أأو اإ
(6)

. 

                                           
1
رادة جملس املنافسة وحده، -  لأنه لو فصل  بل لبد أأن يناقش ذكل مع املؤسسة املعنية، تقدير مدى رسية املعلومات ل يتوقف عىل اإ

ماكن املؤسسة الأخرى أأن حتصل عىل هذه الواثئق من  رادته املنفردة فانه ابإ املؤسسة املعنية بطريق ما، وهنا جيد جملس يف ذكل ابإ

حيث طلبت املؤسسات  Musique Diffusion Françaiseوهو ما حصل فعل يف فرنسا يف قضية  املنافسة نفسه يف حرج،

ل أأن نفس املؤسسات املنافسة احلصول عىل ترصحيات من الغري والاطلع علهيا، ل أأن جلنة املنافسة رفضت ذكل محجة الرسية، اإ  اإ

ىل الشخص اذلي أأدىل ابلترصحيات وحصلوا منه عىل نسخ مهنا مما أأوقع اللجنة يف مشلكة سوء تقدير رسية املعلومات، ذلكل  توهجت اإ

عداد ملخص غري رسي للواثئق املغطاة برسية الأعامل ومتكني املؤسسات من الاطلع عليه، راجع:  يمكن احلل يف قيام جملس املنافسة ابإ

-BEAUCHESNE Bénédicte, la protection juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence, 

op.cit, p.115. 
2
 -BARTHE Denis, op.cit, p.276. 

3
-GENESTE Bernard, « Le secret d’affaires en droit communautaire  et en droit Français de la 

concurrence »,1
re
 partie, D.Aff, n°

38, 30 octobre 1997, p.1257. 
4
فادميية للبحث القانوينبن داود حسني، "فعالية احلق يف ادلفاع ودورها يف تكريس احملامكة العادةل"،  -   1، جباية، عدد اجملةل الأ

 .314، ص 2016
5
 -KAMWE  MOUAFFO Marie-Colette, op.cit, p.63. 

6
- COUTRELIS Nicole, GIACOBBO Valérie, op.cit, p.59. 
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شاكليةهناك لكن تبقى  ملعلومات املقدمة من طرف جزئية مرتبطة برضورة حامية الواثئق وا اإ

طاريف  ةاملؤسس مع جملس املنافسة من أأجل كشف التفاقات  تعاونبرانمج الرأأفة، اذلي من خلهل ت  اإ

عفاهئا مهنا املقيدة للمنافسة مقابل ختفيض العقوبة أأو اإ
(1)

أأن متكني بقية املؤسسات من اس تعامل حيث  ،

سواء يف اطار الاجراءات أأمام جملس املنافسة، أأو يف اطار ادلعوى القضائية  هذه الواثئق واملعلومات

 هتديد اىل يؤدي حامتس   هذا الأمر، لهذه املؤسسة احقيقي ايشلك هتديدقد  ،الرامية اىل جرب الرضر 

 س تحجم خمتلفومع مرور الوقت  التناسق بني معل جملس املنافسة والقايض يف جمال املنافسة،

طارخش ية اس تعامل الواثئق اليت قدمهتا يف  ،املؤسسات عن التعاون مع جملس املنافسة التعاون ضدها  اإ

أأخرىمرة 
(2)

.  

نع ت برسية الأعامل، فمي  ايف اعتبار هذا النوع من املعلومات محمي يمكن الإشاكليةلعل حل هذه 

طاريف  ،أأو عىل الأقل يمت حتديد اس تعاملها أأمام خمتلف اجلهات القضائية ،أأو نرشها ،الاطلع علهيا  اإ

(3)تبادل امللفات بيهنا وبني جملس املنافسة
يوازن بني احلق يف يتدخل و  أأنيتعني عىل املرشع وعليه ، 

جناحالتعويض ورضورة  برانمج الرأأفة اإ
(4)

. 

LURELلريال من خلل قانون 2012تدخل املرشع س نة  فرنسا وتصداي لهذه الاشاكليةيف 
(5) 

أأطر مبوجبه مسأأةل  ،من التقنني التجاري L 462-3مبوجبه أأضاف تعديل جديدا يتعلق بنص املادة 

طار  ،من طرف سلطة املنافسة -ذات الصةل بربانمج الرأأفة  -تسلمي واثئق امللف   الإجراءاتيف اإ

ىلالقضائية الرامية  طلب التعويض عن الرضر املرتتب عىل املامرسات املقيدة للمنافسة من قبل  اإ

 املؤسسات املترضرة.

                                           
1
( فان هممته يف هذه احلاةل la carotte( وسلطة التفاوض ) اجلزرة le bâtonملا فان جملس املنافسة يمتتع بسلطة العقاب ) العصا  - 

 تتلخص يف عبارة س ياسة العصا و اجلزرة، أأنظر:

- AMARO Rafael, Le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles, Edition Bruylant, Bruxelles, 2014, p. 

507. 
2
-TASSO-DE PANAFIEU Charlotte, « La protection de la divulgation des documents relatif aux procédures de 

clémence : de nouvelles limites à l’accès au dossier pour les entreprises ? », Revue Lamy droit des affaires, 

n°74, septembre 2012, p.45. 
3
 املتعلق ابملنافسة.  03-03من الأمر رمق  38املادة  - 

4
- TASSO-DE PANAFIEU Charlotte, op.cit, p.45. 

5
- Loi n° 1270-2012, JO  21 novembre 2012. 
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ة بطال  ،من خلل هذا التعديل يكون املرشع الفرنيس قد أ ثر رضورة حامية مصلحة املؤسسة

الرأأفة عىل مصاحل املؤسسات املترضرة
(1)

ماكنية قبول أأو ابلرمغ من أأن النص أأعطى لسلطة  ، املنافسة اإ

 .رفض تسلمي امللف

وعليه يتعني عىل املرشع أأن  ،فان هذه املسأأةل تبقى غري مؤطرة ،أأما ابلنس بة للمرشع اجلزائري 

بأأحاكم تتعلق بتسلمي  ،املتعلق ابملنافسة 03-03من الأمر رمق  38يتدخل من أأجل تمتمي نص املادة 

اليت تطلب رأأيه يف معرض نظرها يف دعوى التعويض  ،جملس املنافسة لعنارص امللف للجهات القضائية

حامية لرسية الواثئق املتعلقة بربانمج الرأأفة ،املرتتبة عىل املامرسة املقيدة للمنافسة
(2)

. 

ن مأ ل الطلب املقدم من املؤسس ،عىل لك حال ما  س يكونية الأعامل ة من أأجل حامية رس فاإ اإ

ما الرفض، ف فاإن النتيجة احلمتية ذلكل يه حسب املستندات والواثئق  ،في حاةل قبول الطلبالقبول واإ

ول ميكن لقرار جملس  يف اعداد تقاريره، ول ميكن للمقرر احملقق الاعامتد علهيا ،الرسية من امللف

وليس جمرد البياانت أأو املعلومة  ،الوثيقة لكها تسحب، مبعىن أأن أأيضا املنافسة أأن يكون مؤسسا علهيا

وكذا حىت  ،مبا فهيا تكل اليت قدمهتا ،اس تعامل هذه الواثئق ضد لك مؤسسة الأمر اذلي مينعالرسية 

 تكل اليت ل تعترب هذه الواثئق رسية يف مواهجهتا.

طلع أأما يف حاةل رفض رئيس جملس املنافسة للطلب، فاإن هذه الواثئق تكون مباح ة للجميع للإ

مادام أأن الرئيس قد قدر غري ذكل، واملعيار املعمتد يف ذكل  ،علهيا حىت ولو فانت تتضمن بياانت رسية

هو مدى رضورة هذه الوثيقة للتحقيق
(3)

، فل تكون للمؤسسة املعنية أأن تقرر وتكيف معلومة ما بأأهنا 

                                           
1
-COMERT Mélanie et NASSER EL DINE-POMAR Sara, « De nouvelles dispositions procédurales en matière 

de concurrence », cont.conc.cons, n°3, 2013, p.9. 
2
ىل احلل اذلي سلكه املرشع الفرنيس فانه هناك حلول أأخرى من أأجل حامية املؤسسة طالبة الرأأفة من أ اث -  ر ادلعوى املدنية ابلضافة اإ

 احملمتةل ويه :

طار الرأأفة. -  تقليص مبلغ التعويض املدين ابلنس بة للك مؤسسة يثبت بأأهنا تعاونت مع جملس املنافسة يف اإ

عفاء هذه املؤسسة من التضامن يف دفع التعويض مع بقية املؤسسات غري املتعاونة. -  اإ

 دت هذه املؤسسة املتعاونة من ختفيضه مبثابة التعويض املدين.اعتبار اجلزء من مبلغ الغرامة املالية اذلي اس تفا -

طار دعوى التعويض أأمام القضاء. - قرار فكرة الرأأفة املدنية يف اإ  اإ

 للتفصيل أأكرث راجع:

-AMARO Rafael, op.cit, pp.590-595. 
3

" ميكن املقرر القيام بفحص لك وثيقة رضورية للتحقيق يف القضية  املتعلق ابملنافسة عىل أأنه: 03-03من الأمر رمق  1\51تنص املادة  -

 امللكف هبا دون أأن مينع من ذكل محجة الرس املهي".
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رادهتا املنفردة، بل حيتاج الأمر  ىلرسية ابإ املنافسة ليعطهيا هذا التكيف ومينع لك تعسف تدخل جملس  اإ

 يف اس تعامل احلق من جانب هذه املؤسسة.

تنطلق معاجلة جملس املنافسة للطلب من خلل الوقوف عىل مدى توفر عنرص الرسية يف هذه 

طلع به  ،البحث يف اجلانب الطبيعي يف الرس وذكل من خلل ،الواثئق وهو أأل يكون الغري عىل اإ

ذ ل ميكن القول بأأن معلومة ما ذات طابع رسي  ذاوكذا البحث يف اجلانب الوظيفي يف الرس، اإ فقدت  اإ

مع مرور الوقت طابعها وقميهتا التجاريتني
(1)

. 

ىليبقى أأن الغاية من هذه امحلاية القانونية لرسية الأعامل يه أأن يتوصل جملس املنافسة   أأدةل اإ

ثبات اليشء اذلي ميكنه من أأن يؤدي معهل عىل أأمكل وجه بدون  وغري متنازع فهيا، ،منتجة يف ادلعوى اإ

لأهنا تكون قد استنفدت وسائل ادلفاع اليت  م متكيهنا مهنا سابقا عقبات من قبل املؤسسات،
(2)

. 

 فسة فامي خيص حامية رسية الأعاملنقائص قانون املنا .ج

من املعروف أأن الصعوبة املرتبطة محامية رسية الأعامل ل تتعلق ابلعلقة بني املؤسسات وحمققي 

 الإجراءاتجملس املنافسة، لأن هذه الرسية ل حيتج هبا علهيم، ولكهنا تتعلق ابلعلقة بني أأطراف 

خاصة وأأن  ،امحلاية املقررة لهذه امحلاية، فقد يعرتي هذه القواعد القانونية نقص حيد من فعالية نظام

احرتام  رضورة ولكهنا تتطلب كذكل ،حفسبادلميقراطية احلديثة ل تتطلب عقلنة القوانني 

الأشخاص
(3)

ىل، وابلرجوع   النظام امحلايئ اذلي وضعه املرشع جند أأنه يعرتيه عدة نقائص تمتثل يف: اإ

 املعطيات اليت تشلك رسية الأعاملصعوبة حتديد املعلومات و .1

ىلخلصنا  ،من الناحية الأوىل :حيتنيهذه الصعوبة من انتتجىل  أأنه ليس هناك تأأطري ترشيعي  اإ

حىت دم فعالية امحلاية املقررة لها، وينجر عن ذكل ع ،مما يبقي هذه الفكرة غامضة ،لفكرة رسية الأعامل

ن فان الفقه قد خاض يف املسأأةل وحاول أأن يؤصل لها واإ
(4)

. 

                                           
1

-KAMWE  MOUAFFO Marie-Colette, op.cit, p.96. 
2
-BEAUCHESNE Bénédicte, la protection juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence, 

op.cit, p.114. 
3

-BREDIN Jean-Denis, « secret, transparence et démocratie», Pouvoirs, n°
97, 2001/2, p.8. 

4
-GENESTE Bernard, « Le secret d’affaires en droit communautaire  et en droit Français de la concurrence », 

(suite et fin), D.aff, n°
 40, 13 novembre 1997, p.1311. 
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ن قدمت هذه املعلومة من طرف مؤسسة  ،أأما من الناحية الثانية فالصعوبة تربز يف حاةل ما اإ

ذ يف هذه احلاةل تصبح املؤسسة املعنية حمل خطر جدي ،أأخرى منافسة ل بعد  ،لأهنا ل تعمل بذكل ،اإ اإ

ىلتبليغها ابملأ خذ اليت أأرسلت كذكل  لك الأطراف اإ
(1)

من طرف  الرسية وقد يمت مجع هذه املعلومات ،

ىلات سرتسل أأن هذه املعلومب مع هجل املؤسسة املعنية هبا ،التجارةأأعوان مديرية   جملس املنافسة بناء اإ

خطار الوزير امللكف ابلتجارة  .عىل اإ

ل بعد تبليغها ابملأ خذ، ،يف هذه احلاةل ويف  ل ميكن لهذه املؤسسة املعنية أأن تطلع عىل امللف اإ

لأن الاجراءات أأصبحت وجاهية ،هذه احلاةل يكون قد فات الأوان
(2)

من كن ما ميكن أأن يلطف ل، 

لرئيس جملس املنافسة صلحية املبادرة من تلقاء نفسه مبنع تبليغ  هذه الصعوبة هو أأن املرشع أأعطى

بعض الواثئق ذات الطابع الرسي
(3)

. 

 خماطر نرش قرار جملس املنافسة.2

املتعلق ابملنافسة أأنه ميكن جمللس املنافسة أأن يأأمر  03-03من الأمر رمق  3\45جاء يف نص املادة 

ما عىل مس توى النرشة الرمسية  بنرش قراره أأو مس تخرجا منه أأو توزيعه أأو تعليقه، ويكون ذكل اإ

(4)للمنافسة أأو بواسطة أأي وس يةل اعلمية أأخرى
، ولكن املرشع مل يس تنث أأية معلومة من هذا النرش 

جراء النرش واليت من شأأهنا أأن تعترب ذات  أأمهية قصوى للمؤسسة املعاقبة نظرا حلساسيهتا، خاصة وأأن اإ

أأو التعليق س ميكن أأكرب عدد ممكن من املؤسسات من الاطلع عىل خمتلف املعلومات اليت تضمهنا قرار 

اجمللس
(5)

. 

 نسبية فعالية الطعون القضائية.3

سلطة الفصل يف الطلبات املتعلقة برسية  ،أأعطى املرشع  لرئيس جملس املنافسة بشلك حرصي

ذايف حاةل ما  ،الأعامل ولكنه مل يشفع ذكل بأأية طريق للطعن مبا يفيد أأنه ل ميكن  ،فان رده سلبيا اإ

ل مع الطعن املتعلق ابملوضوع ثباتعبء  ،ويقع عىل عاتق املؤسسة املعنية ،الطعن يف هذا القرار اإ  اإ

                                           
1

-GENESTE Bernard, (1er partie), op.cit, p.1312. 
2

-LEMAIRE Christophe, la protection du secret des affaires devant le conseil de la concurrence: une évolution 

bienvenue, op.cit, p.194. 
3
 لق ابملنافسة.املتع 03-03من الأمر رمق  3\30املادة  - 

4
 من نفس الأمر. 2\49املادة  - 

5
- GENESTE Bernard, (suite et fin), op.cit, p.1311. 
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ما يعاب لكن  ،فها أأن تؤثر عىل القرار اذلي اختذه جملس املنافسةكيف ميكن لعملية نرش املعلومة وكش 

أأن هذا الطعن عادة ما ل يكون فعال لأنه يأأيت متأأخرا جدا ،عىل هذه الوضعية
(1)

صة وأأن الرضر ا، خ

الناجت عن كشف رسية الأعامل ل ميكن جربه ول تعويضه
(2)

. 

 القيود املس متدة من مبدأأ الزناهة يف التحقيق نيا:اث

الرشعية  ومبدأأ   principe de loyautéاخللط بني مبدأأ الزناهة عدم التنبيه اىل جب و  ،يف البداية

principe de légalité، الزناهة  مفصطلحloyauté  اللتينية مش تق من اللكمةlegalis،  اذلي فان يعي

والصدق ولك  ،هو ملزم لفكرة الزناهة املطابقة للقانون، ومبرور الوقت أأصبح يطلق عىل لك ما

املواصفات اخللقية
(3)

مكبدأأ حسن النية ملل ،املطابقة ملبادئ عامة يف القانون ،، ويقصد به
(4)

وليس  ،

 .لقاعدة خاصة بعيهنا

وراء لك القواعد القانونية يوجد مبدأأ ززاهة كضامنة ينطوي عىل سلوك أأو خلق  :ذلكل يقال أأنه

نساين مطلوب يف لك علقة قانونية اإ
(5)

جرايئ طبيعي ، فهو عبارة عن مبدأأ اإ
(6)

جند أأن ويف مقابل ذكل  ،

جرائية مبدأأ الرشعية يف البحث عن الأدةل يطلق عىل مطابقة هذه العملية لقاعدة قانونية  خاصة. اإ

من هذا املنطلق يكتيس مبدأأ الزناهة يف التحقيق أأمهية ابلغة يف جمال منازعات املنافسة )أأ(، من 

 خلل تكريسه )ب(، وتوقيع جزاءات عند الاخلل به )ج(.

 

 

                                           
1
-LEMAIRE Christophe, op.cit, p.194. 

2
-GENESTE Bernard, « Le secret d’affaires en droit communautaire  et en droit Français de la concurrence », 

(suite et fin), op.cit, p.1312. 
3

 1975سبمترب س نة 26املؤرخ يف  58-75الأمر رمق من  107كرس املرشع هذه الفكرة ابلنس بة لتنفيذ العقد، حيث نصت املادة  -

جيب تنفيذ العقد طبقا ملا اش متل عليه ومحسن «  :عىل أأنه1975سبمترب 30يف  صادر 78 ر عدد ج ،يتضمن القانون املدين املعدل واملمتم

 . » نية
4
- RONTCHEVSKY Nicolas, « L'enquête de l'AMF à l'épreuve du principe de loyauté dans l'administration de 

la preuve et des droits de la défense », RTD com, n°3, 2011, p.608. (num) 
5
- LEBORGNE Anne, « L’impact de la loyauté sur la manifestation de la vérité ou le double visage d’un grand 

principe », RTD civ, n° 3,16 septembre 1996, p.536. (num) 
6
- CLAUDEL Emmanuelle, « Loyauté des preuves : quand la cour d'appel de Paris fait une discutable leçon de 

pragmatisme probatoire à la Cour de cassation », RTD com, n°1, 2010, p.75. (num) 
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 أأمهية مبدأأ الزناهة يف التحقيق يف جمال منازعات املنافسةأأ.

غري  الإداريةأأثناء سري التحقيقات  ،بشلك لفت تزداد أأمهية مبدأأ الزناهة يف البحث عن الأدةل

اضعة ملتطلبات الوجاهيةاخل
(1)

(2)كتعويض عن غياب هذه الوجاهية مبدأأ الزناهةفيصبح  ،
هذا  ،لكن ،

ززهيةاملناقشة الوجاهية للأدةل احملصةل بطريقة غري ززهية س تجعل مهنا أأدةل  ل يعي بأأن 
(3)

. 

ورضورة احرتام  ،النقطة املفصلية بني فعالية معلية القمع من هجة املبدأأ جعلت منه أأمهية هذاف

(4)مقتضيات حقوق ادلفاع من هجة اثنية
ذ ، ىل هيدف اإ أأثناء  الإدارةحامية الأشخاص من تعسف  اإ

من خلل تأأطري معلية التحقيق والبحث عن الأدةل التحقيق
(5)

ذلكل يقال  ،س امي يف جمال املنافسةول ،

هو الوجه ال خر لقاعدة الغاية ل تربر الوس يةل يف جمال املنافسةبأأن هذا املبدأأ 
(6)

. 

يعترب الزتام حمققي جملس املنافسة بواجب الزناهة يف البحث عن الأدةل هو احلل اذلي من شأأنه 

لزامية التعاون مع احملققني، ومبدأأ الزناهة هبذه الطريقة  أأن يصاحل بني مقتضيات قرينة الرباءة ومتطلبات اإ

كراه أأو املساومة، ولكن  يعترب وس يةل لكشف احلقيقة بطريقة رصحية وخالية من لك أأنواع اخلداع أأو الإ

لأن لك دليل مشكوك يف طريقة احلصول عليه  ،من هجة اثنية قد يصعب من معلية احلصول عىل الأدةل

لأن طريقة  ،ولكنه غري منتج يف ادلعوى ،ففي هذه احلاةل يكون ادلليل موجودا يستبعد من امللف،

ول ميكن جمللس املنافسة أأن يبي قناعته عىل أأدةل من هذا النوع، مفن  ،احلصول عليه مل تكن ززهية

خلل هاتني الفكرتني ميكن القول بأأن مبدأأ الزناهة يسامه يف كشف احلقيقة كام ميكن أأن يسامه يف 

خفاهئا.  اإ

 

 

                                           
1
-HAGELSTEEN Marie-Dominique, « Le regard du conseil de la concurrence sur la mise en œuvre du 

principe de loyauté », www.autorité de la concurrence.fr. 
2
- ASCENSI Lionel, Du principe de la contradiction, Edition LGDJ, Paris 2006, p.371.  

3
-ASCENSI Lionel, « Retour sur le principe de la loyauté de la preuve », AJ Pén, n°6, 2012, p.348. 

 
4
-RONTCHEVSKY Nicolas, « La confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client à l'épreuve de 

recherche des preuves d'abus de marché », RTD Com, n°1, 15 mai 2012, p.165. (num). 
5
-ASCENSI Lionel, op.cit, p.346 

6
- BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.50. 
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 تحقيقتكريس مبدأأ الزناهة يف ال ب.

قد ابدر جملس املنافسة الفرنيس ، فمبدأأ الزناهة يف التحقيقود نص قانوين يكرس أأمام عدم وج

، حيث استبعد من املناقشة 1993جوان  15ابلعرتاف به يف جمال املنافسة من خلل قرار هل  بتارخي 

زايرهتم للمؤسسة هو بعض حمارض الاس امتع واعتربها غري منتظمة لأن احملققني رصحوا بأأن موضوع 

ثباتكدليل  ترصحياهتم ا ابس تجواب أأشخاص ل ميكن أأن تعمتدالتحري حول أأمثان البيع، وقامو  ميكن  اإ

ليه  بعد الطعن فيه حممكة اس تئناف ابريس وهو القرار اذلي فان حمل مصادقة عليه من قبل الاستناد اإ

ىل مستندا ماكنية  الس ياس ية، املكرسلحقوق املدنية و من العهد ادلويل ل 14نص املادة  اإ لقاعدة عدم اإ

جبار الشخص عىل تقدمي دليل ضد نفسه اإ
(1)

. 

قدموا أأنفسهم  لأهنماليت قام هبا احملققون  الإجراءاتكام قضت حممكة اس تئناف ابريس ببطلن 

ل أأن  للمؤسسة املعنية ابلتحقيق عىل أأهنم يقومون بتحقيق مبديئ مبناس بة التأأكد من أأسعار البيع اإ

ثباهتاملعلومات اليت حصلوا علهيا واليت تولوا  ممارسات  ثباتا يف احملرض احملرر مبعرفهتم قد اس تخدمت لإ اإ

ذلكل قضت واملؤسسة املعنية ابلتحقيق  مقيدة للمنافسة، مبعىن أأن املعلومات قد اس تخدمت لإدانة

جراء معيب ،حمارض الاس امتع ببطلن ىلأأدى  ابعتبارها اإ الإخلل محقوق ادلفاع نظرا لكون  اإ

قراراهتم يف احملرض مل يمت تعريفهم ابلسبب احلقيق قراراهتم الأشخاص اذلين أأدلوا ابإ ي اذلي ستس تخدم اإ

قني م حتريف هذا السبب مبعرفة احملق وأأنه لأجهل،
(2)

. 

بأأن املعلومات احملصةل من  2003فيفري  25قضت حممكة النقض يف فرنسا يف قرار لها بتارخي  كام

ثباتالربيد الالكرتوين و اليت  م اس تخداهما كدليل بدون عمل صاحب الربيد تعترب أأدةل   م احلصول  اإ

علهيا بطريقة غري ززهية وذلكل يتعني عدم قبولها
(3)

ابلنس بة لعملية تسجيل ماكملات  اليشء، ونفس 

هاتفية دون عمل صاحهبا
(4)

، ويه أأحاكم تنسحب عىل معلية اختلق احملققني لزابئن غري حقيقيني بغية 

احلصول عىل معلومات من املؤسسات املعنية
(5)

. 

                                           
1
- HAGELLLLSTEEN Marie-Dominique, Op.cit. www.autorité de la concurrence.fr. 

2
 .295جلل مسعد، املرجع السابق، ص  -

3
-Cass.com, 25février 2003, in GHAZOUANI Chiheb, Le contrat de commerce électronique international, 

thèse pour le Doctorat en droit, Université Panthéon-Assas Paris 2, 16 mai 2008, p.86. 
4
- Cass.ass.plén, 7 janvier 2011, n° 9-14,316. 

5
-SEFIANE Hanane, « La pratique du client mystère en droit de la concurrence et la loyauté de la preuve », 

cont.conc.cons, n°1, janvier 2016, p.6. 
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ليه ذهبتلكن وعىل خلف ما   حممكة النقض يف فرنسا فان املرشع الفرنيس فاجـأأ امجليع   اإ

اذلي من خلهل عزز   2014مارس  17املؤرخ يف  344 -2014رمق  Hamonمبوجب قانون هامون 

وحمققي  DGCCRFمن صلحيات التحقيق لأعوان املديرية العامة للمنافسة والاس هتلك ومقع الغش 

حقيقهتم مبوجب نص جديد يف  لإخفاءتعامل هوية مس تعارة سلطة املنافسة من خلل متكيهنم من اس  

التقنني التجاري
(1)

. 

 الزناهة يف التحقيق مبدأأ جزاء خمالفة ج.

الأدةل غري منتجة يف  يف البحث عن الأدةل اعتبار هذهينتج عن عدم احرتام مبدأأ الالزتام ابلزناهة 

، وهذا من شأأنه أأن التقرير املتضمن املأ خذيف تسجيلها  وعدم  استبعادها من امللفادلعوى ومن مث

ىليؤدي  يف الهناية اختاذ قرار رفض ادلعوى لغياب الأدةل أأو لعدم كفايهتا اإ
(2)

 هذا الأثر املرتتب عىل، 

 عىل احلصول عىل الأدةل جيرب احملققنيفهو مزااي من انحيتني: هل عدم احرتام قاعدة الالزتام ابلزناهة 

 هجة أأخرى هو ضامنة من ضامانت حقوق ادلفاع املرشوعة للأطراف.بشلك ززيه من هجة، ومن 

لعمل عىل جل اأأ من املعلوم أأن املرشع منح سلطات واسعة للمحققني يف جمال املنافسة من 

افسة فامي يتعلق ابملامرسات املقيدة للمن ثباتالإ خاصة وان احلصول عىل أأدةل  ،كشف احلقيقة بلك فعالية

، ول ميكن احلديث عن الفعالية يف جمال الرسية س امي ابلنس بة للتفاقاتول هو أأمر يف غاية الصعوبة

ل من خلل الوصول  ىلاملنافسة اإ لمساس ابلسوق هنايئ ل ويه ضامن توقف  ،الغاية املرجوة يف الهناية اإ

 واس تقرار املنافسة.

 وأأن املنافسة ،للمنافسةعلق ابملامرسات املقيدة لكن وملا فانت الغاية ل تربر الوس يةل فامي يت 

احلقيقية ل يكفي أأن تكون حرة بل ل بد أأن تكون ززهية كذكل
(3)

فان رضورة احرتام مقتضيات حقوق ، 

                                           
1
- Art L.450-3-2 du code de commerce : « 1- lorsque l’établissement de la preuve de la preuve de l’infraction ou 

du manquement en dépend et qu’elle ne peut être établie autrement les agents mentionnés à l’article L.450-1 

peuvent différer le moment ou ils déclinent leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la personne 

contrôlée de la constatation de l’infraction ou du manquement. 

2- Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents mentionnés au 

1peuvent faire usage d’une identité d’emprunt ». 
2
-Cons-conc. Décision n°00-D-74 du 23 janvier 2000, www.conseil-concurence.fr. 

3
-GUINCHARD Serge, « De la loyauté de la concurrence à la loyauté de la procédure, in études sur le droit de 

la concurrence et quelque thèmes fondamentaux, mélanges en l’honneur d’Yves SERRA », Édition Dalloz, 

2006, p. 237. 

http://www.conseil-concurence.fr/
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املقرر واحملققني تعسف يف مواهجة  ادلفاع تفرض نفسها عن طريق مبدأأ الزناهة يف البحث عن الأدةل

ثباتاحلصول عىل أأدةل  اذلين حياولون بلك الوسائل اإ
(1)

ن ملال عىل ذكل هو أأن هؤلء احملققو، وأأحسن 

غفال، وأأن يتعني علهيم يف جمال املنافسة احرتام رسية الأعامل حق يرتتب عليه حسب لك كذا هملل  اإ

علهيا يصح تأأسيس قرار جملس املنافسة ل والواثئق الرسية من امللف 
(2)

. 

كذكل حىت ابلنس بة للمؤسسة اخملطرة اليت تلزتم  واجب الزناهة يف البحث عن الأدةلينطبق 

ثباتبتقدمي أأدةل  خطارها اإ من أأجل تدعمي اإ
(3)

لزام  ،يي جمربة عىل احرتام مبدأأ الزناهةفه  ، لأنه ل ميكن اإ

ذامؤسسة ما ابحرتام قواعد قانون السوق  ماكهنا أأن حتصل عىل أأدةل ما  اإ ثباتفان ابإ  بطريقة غري ززهية اإ

لوى لأنه يضمن فعالية القانون وانسجام قواعده وهذه الغاية ل تتحقق فادلليل هل أأمهية قص من خلل  اإ

الإجراءاتفرض مبدأأ الزناهة من حيث موضوع الزناع ومن حيث 
(4)

. 

اليت قامت هبا املؤسسة اليت  - ت الهاتفيةنصففي فرنسا ملل اعتربت حممكة النقض أأن معليات الت 

لأن هذه الطريقة ل تعترب ززهية  ،يف جمال املامرسات املقيدة للمنافسةغري مقبوةل  -اعتربت نفسها حضية 

يف ظل عدم وجود نص خاص يسمح هبا يف قانون املنافسة
(5)

ابلرمغ من أأن جملس املنافسة يف قرار هل  ،

اعترب الاس تدلل ابحملاداثت الهاتفية اليت  م احلصول علهيا بدون عمل املؤسسة  2005ديسمرب  05بتارخي 

                                           
1

-LEBORGNE Anne, « L’impact de la loyauté sur la manifestation de la vérité ou le double visage d’un grand 

principe », op.cit, p.545. 
2

 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  3\30املادة  -
3

نس بة جرى اجهتاد حممكة النقض الفرنس ية يف جمال مبدأأ الزناهة يف البحث عن الأدةل عىل المتيزي بني املواد املدنية واملواد اجلزائية، فبال  -

اعتبار تسجيل التصالت الهاتفية بدون عمل الطرف املعي دليل غري منتج يف  2011جانفي  7للمواد املدنية قررت بغرفها اجملمتعة بتارخب 

 ادلعوى: 

« L'enregistrement d'une communication téléphonique réalisé à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue 

un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve » (Ass. plén., 7 janv. 2011), ASCENSI 

Lionel, « Retour sur le principe de la loyauté de la preuve », AJ Pén, n°6,2012, p.347. 

ذا  م حتصيل هذه الأدةل من قبل  أأطراف ادلعوى أأم من قبل اجلهات العمومية امللكفة أأحد أأما يف املواد اجلزائية فهيي متزي بني ما اإ

ماكانت الكبرية  ثبات املقدمة من قبل هذه اجلهات العمومية نظرا للإ ابلتحقيق، لأن مبدأأ الزناهة يف رأأهيا ل يرسي سوى عىل عنارص الإ

 اليت تمتتع هبا والسلطات الواسعة اليت حتظى هبا كذكل.

« L'élément de preuve procuré par un particulier ne pouvait faire l'objet d'une annulation dès lors que, 

n'émanant pas d'un magistrat ou d'un service d'enquête, il ne constituait pas un acte de procédure ». Arrêt 

rendu par Cour de cassation, crim, en date du 20 octobre 2011, AJ Pén, n°6,2012, p.348. 
4
-MALAURIE-VIGNAL Marie, « Écoutes téléphoniques et procédure devant l’autorité de la concurrence », 

JCP E, n°4,27 janvier 2011, p.35. 
5
-ZAMPINI Florence, « Entre efficacité des opérations de visites et saisies en droit de la concurrence et 

efficacité de CEDH », RTD eur, n°2, 2012, p.527. 
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عنية هبا مقبوةل مادامت قد  م احلصول علهيا من طرف مؤسسة منافسة فانت حضية ممارسة مقيدة امل 

جيب  يف الهناية من قبل جملس املنافسة ثباتالإ أأن قبول عنرص  عىل دامئا مع رضورة التأأكيد للمنافسة،

ىلأأن يقدر ابلنظر  الغاايت املرجوة من املتابعة اإ
(1)

. 

 مبدأأ عدم جترمي اذلات القيود املس متدة من اثلثا:

ابلنس بة كذكل أأصوهل يف القانون الأجنلو سكسوين، كام أأنه  مبدأأ عدم جترمي اذلاتجيد هذا 

عىل احللف بأأنه يقول احلقيقة، وهو بذكل يبقي  اللقانون الروماين واجلرماين جند أأن املهتم ليس جمرب 

املهتم حىت وان فان ل يقول احلقيقة قد عىل الادارة وكذكل القايض، فلك لكمة يتفوه هبا  الثباتعبء 

لتوضيح الوقائع، فالزتام الصمت ل يكون هل عادة نفس نتاجئ الكذب، ذلكل ميكن اعتباره  تشلك وس يةل

ل من خلل تكريس احلق يف عدم الإجابة لهذا املهتمطريقة من طرق ادلفاع، وهذا أأمر ل يتأأىت  أأو  اإ

الصمت
(2)

 . 

أأما ابلنس بة للقانون ادلويل، فالأساس القانوين لهذا املبدأأ يوجد يف العهد ادلويل للأمم املتحدة 

املتضمن احلقوق املدنية والس ياس ية، اذلي  م تبنيه وفتح الباب للتوقيع عليه واملصادقة والانضامم من 

مم املتحدة يف جلس هتا بتارخي  طرف   23خل حزي النفاذ يف ود، 1966ديسمرب  16امجلعية العامة للأ

ىل هذا العهد رمسيا  و لقد انضمت اجلزائرمنه،  49حسب نص املادة  1976رس ما س نة  ادلويل اإ

1989
(3)

وصادقت عليه يف نفس الس نة ،
(4)

. 

ضامنة حق لك خشص متابع يف عدم جربه عىل تقدمي  هذا العهد من 03فقرة  14كرست املادة 

ل  يأأو اعرتافه ابجلرم، هذا املبدأأ وكأصل ل يرس  ،شهادة ضد نفسه طارعىل الأشخاص الطبيعية ويف اإ  اإ

لاجلرامئ املتعلقة بقانون العقوابت فقط،  ىلمد تطبيقه ه ليس هناك ما مينع أأن اإ الأشخاص املعنوية يف  اإ

طار حىت وان بقي  ،نظرا خلطورة العقوابت وأأثرها الكبري عىل هذه الأشخاص ،القمع يف جمال املنافسة اإ

                                           
1
-« L’admissibilité d‘un élément de preuve doit s‘apprécier au regard des fins poursuivies », MALAURIE-

VIGNAL Marie, op.cit, p.34. 
2
- ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, étude de droit comparé, thèse 

pour le  Doctorat en droit, Université Paris1 panthéon-Sorbonne, 1993, p.78. 
3

ىل العهد ادلويل للحقوق امل1989ماي  16مؤرخ يف  67-89مرسوم رئايس رمق  -  20دنية والس ياس ية، ج ر عدد ، يتضمن الانضامم اإ

 ,1989ماي  17يف  صادر 
4

ىل العهد ادلويل للحقوق املد، يتضمن املوافقة عىل1989أأفريل  25مؤرخ يف  08-89قانون رمق  - نية والس ياس ية، ج ر عدد  الانضامم اإ

 .1989أأفريل  26يف  صادر 17
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ذتطبيقه يف جمال القانون اجلنايئ للأعامل ليس بذكل الشلك املعروف يف قانون العقوابت،  ليس هناك  اإ

 تطبيق دقيق هل.

لأنه  يف جمال جرامئ املنافسة س مبدأأ عدم جترمي اذلات أأمهية خاصةيكتيس تكري ،ابلرمغ من ذكل

طار الالزتام القانوين ابلرد عىل طلبات اجملال اخلصب اذلي يكرث فيه خطر جترمي اذلات، ففي  اإ

احملققني
(1)

، قد جيد الشخص املعي نفسه يف وضعية حرجة، مفن هجة قد جيرم ذاته ابعرتافه، ومن هجة 

أأخرى قد يرتكب جرمية عدم التعاون مع احملققني يف حاةل رفضه الاس تجابة لطلباهتم
(2)

 ، ذلكل تعترب

ابلرد والإجابة عىل احملققني فيه نوع من املساس محرية الأشخاص ي بعض الترشيعات أأن الالزتام القرص 

ادازهتمضدمه من أأجل  وخمالفة لقرينة الرباءة نظرا لعامتد شهادهتم وكرامهتم،
(3)

 . 

فاملرشع يرى بأأن مصت املؤسسة من شأأنه أأن يرهن فعالية التحقيقات
(4)

ذلكل يتعني جربها عىل  ،

ويه يف احلقيقة جحة  مع تكريس حقها يف حامية رسية الأعامل اخلاصة هبا، ،التعاطي ابجيابية مع احملققني

جبارعىل أأساس أأن  ،غري مقنعةيراها البعض  ىلاملؤسسة عىل ذكل قد يدفع هبا  اإ تقدمي معلومات  اإ

(5)فتتحقق نفس النتيجة اليت فان خيشاها من الصمت ،أأو غري حصيحة ،مغلوطة
كام أأن القول بأأن  ،

يف رسية الأعامل تريم  أأنعوض مبدأأ عدم جترمي اذلات هو أأمر غري مقبول، عىل أأساس رسية الأعامل ت

ىلالهناية  ىلحامية مصاحل املؤسسة يف مواهجة منافس هيا، يف حني أأن عدم جترمي اذلات يريم  اإ حامية  اإ

مصاحل املؤسسة يف مواهجة جملس املنافسة
(6)

. 

ىلالانتباه  جيب لفت ،الإجراءللتلطيف من حدة هذا  أأمهية العلقة بني مبدأأ الزناهة ومبدأأ عدم  اإ

ىل ابلإضافةبطرق مرشوعة  ثباتالإ فالأول يفرض رضورة احلصول عىل أأدةل  جترمي اذلات، علم  اإ اإ

املؤسسة مبوضوع التحقيق، وذكل حىت تكون عىل دراية اتمة بعواقب ترصفاهتا من خلل مراقبة 

                                           
1

 املتعلق ابملنافسة.  03-03من املر رمق  51أأنظر املادة  -
2

قرار غرامة ل تتجاوز مبلغ مثامنائة أألف املتعلق ابملنافسة عىل ما ييل:  03-03من الأمر رمق  59تنص املادة  - " ميكن جملس املنافسة اإ

دج( بناء عىل تقرير املقرر، ضد املؤسسات اليت تتعمد تقدمي معلومات خاطئة أأو غري فامةل ابلنس بة للمعلومات 800.000دينار )

 تقدم املعلومات املطلوبة يف ال جال احملددة من قبل من هذا الأمر، أأو اليت ل 51املطلوبة أأو تهتاون يف تقدميها طبقا طبقا لأحاكم املادة 

 املقرر".
3
 - ROHLFING Stephanie, op.cit, p.74. 

4
-SERVOIR Anne, MÉDINA Caroline, DAVIDSON Olivier, REDON Denis, TRAN THIET Jean-Paul, p.20.  

5
- BEAUCHESNE Bénédicte, la protection juridique des entreprises en droit communautaire de la 

concurrence, op.cit, p.92. 
6
- BEAUCHESNE Bénédicte, op.cit, p.92. 
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حىت تتفادى اس تعاملها ضدها، وهنا يربز و  ،والواثئق اليت تقدهما للمحققني ،الترصحيات اليت تديل هبا

وهو مبدأأ عدم جترمي اذلات دور املبدأأ الثاين
(1)

. 

املدنية  الإجراءاتللمؤسسات مع احملققني من قواعد  الإجباريفاملرشع اس تعار فكرة التعاون 

اس تعار مبدأأ عدم جترمي اذلات حقيقات يف جمال املنافسة فاحصة، يف حني الت  عىل اعتبار أأن الإداريةو 

ذلكل  بيهنا، ويه قواعد يصعب التوليف واملوازنة اجلزائية، الإجراءاتوقرينة الرباءة من قواعد قانون 

من خلل عدم وذكل  ،ففضل املصلحة العامة عىل مصاحل املؤسسات ملعيار تقابل املصاحل، أأخضعها

الرد عىل احملققني مق املؤسسة يف الصمت وعدتكريسه حل
(2)

. 

ىلجتدر الإشارة  ق امحلاية احلقيقية يق لعدم كفايته يف حت  ،أأن هذا الإجراء يعرتيه بعض النقص اإ

ضافة فقرة رابعة لنص املادة املؤسسة حمل التحقيقملصاحل   03\03من الأمر رمق  51، ذلكل أأقرتح اإ

املؤسسة املطلوب مهنا تقدمي  تس تفيد من حق عدم الرد، غري أأنه، " املتعلق ابملنافسة تكون كام ييل:

ذامعلومات  جراء يتعلق  اماهتاإ فانت هذه املعلومات تشلك  اإ لها يرتتب عنه متابعة جزائية أأو أأي اإ

داري  "بعقوابت ذات طابع اإ
(3)

-03من الأمر رمق  42وذكل عىل غرار ما  كرسه املرشع يف نص املادة ، 

ماكنية عدم الرد عىل طلبات سلطات املنافسة  ،املتعلق ابملنافسة  03 حيامن أأعطى جمللس املنافسة اإ

جراء حتقيقات ملصلحهتا، ،و واثئق حيوزها أأو ميكن هل مجعهاالأجنبية املتعلقة مبعلومات أأ  وذكل  أأو اإ

 حامية للأرسار املهنية واملصلحة العامة والنظام العام ادلاخيل. 

علم املؤسسات  لكن لزام جملس املنافسة برضورة اإ يبقى وأأن الضامنة الأكرث فعالية تمتثل يف اإ

 وسائل دفاعها وحىت يتقيد هو كذكل مبوضوع مبوضوع هذا الأخري وهدفه، حىت حترضاملعنية ابلتحقيق 

 .خمالفالتحقيق ول يس تعمل الواثئق اجملمعة يف غرض 

 

 

                                           
1
-GUINCHARD Serge, « De la loyauté de la concurrence à la loyauté de la procédure», op.cit, p.238. 

2
 -BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.69. 

3
-«Toutefois, l‘entreprise tenue de donner des renseignements peut le refuser si ces renseignements portent sur 

des questions dont la réponse est susceptible d‘exposer cette entreprise à des poursuites pénale ou à une 

procédure en vertu de la loi sur les infractions d‘ordre administratif ».  
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 للرقابة القضائية واحلجز خضوع معلية التفتيشرابعا: 

"فل تفتيش اإل مبقتىض القانون يف فقرهتا الثانية والثالثة من ادلس تور أأنه:  47املادة  جاء يف نص

طار احرتامه.  ويف اإ

ل بأأمر مكتوب صاد  ر عن السلطات القضائية اخملتصة".ول تفتيش اإ

يف جمال املنافسة  معلية التفتيش واحلجزأأن تكون  يتعنيانطلقا من هذا الاطار ادلس توري، 

، وهو الأمر اذلي عىل املرشع تداركه، حىت يكون القضاءمس بقة من بضامانت تمتثل يف رقابة  مشفوعة

املتعلق ابملنافسة مطابقا لأحاكم ادلس تور من هجة، وحامية حلقوق وحرايت  03-03الأمر رمق 

ومعلية  )أأ(، معلية التفتيشالأشخاص حمل التحقيق من هجة اثنية، وترتمج هذه الضامانت عىل مس توى 

 .)ب( احلجز ابعتبارها معلية قرسية

 الضامانت املرتبطة ابلتفتيشأأ.

رقابة تتجىل الضامانت املرتبطة ابلتفتيش يف جمال املنافسة عىل ثلث مس توايت: عىل مس توى ال

القضائية املس بقة، وعىل مس توى زمان وماكن التفتيش، وعىل مس توى حضور ممثل املؤسسة املعنية 

 ابلتحقيق معلية التفتيش. 

 الرقابة القضائية املس بقة.1

تطبيقا لأحاكم ادلس تور يتعني عىل املرشع أأن يكرس الرقابة القضائية عىل معلية التفتيش يف جمال 

افسة، من خلل رضورة اس تصدار رخصة قضائية، ومل ل أأن يعود الاختصاص املامرسات املقيدة للمن

يف ذكل اىل جملس قضاء العامصة، ابعتباره هو الناظر يف الطعون ضد قرارات جملس املنافسة، وبذكل 

(1)جتمتع دليه سلطة الرقابة املس بقة والرقابة اللحقة
. 

املرشع أأن نسرتشد ابلتجربة الفرنس ية، فمن أأجل الوقوف الضوابط املتعلقة هبذه الرخصة ميكن 

ىل حامية احلقوق الأساس ية  أأخضع الفرنيس جراءات التفتيش القرصية لرشوط صارمة هتدف اإ اإ

وهذا عىل خلف املرشع الفرنيس اذلي مزي بني التحقيقات البس يطة والتحقيقات  للأشخاص املعنيني

ىل الأماكن املهنية ينطوي عىل خطورة عىل أأساس أأن معلية التفتيش وادل حتت الرقابة القضائية، خول اإ

                                           
1
-MARIE André, « Le contentieux de déroulement des opérations de visite et de saisie en droit de la 

concurrence : la question de la compétence du juge des libertés et de la détention », RLC, n°4, aout-octobre 

2005, p.65. 
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ذن من القضاء مع املراقبة املس مترة للعملية من  عىل حقوق املؤسسات ذلكل يتعني أأن يمت ذكل مبوجب اإ

 .طرف نفس القايض، حىت ل يمت اخلروج عن حدود الإذن
(1)

ذ جيب عىل الطالب احلصول عىل  ، اإ

جراء التحقيق القمعي، وعىل احملقق أأن يقنع القايض بوجود مؤرشات غري فافية ولكهنا متناسقة  الإذن ابإ

وخطرية تدل عىل ارتاكب خمالفات
(2)

. 

ثبات  ىل اإ جيب كذكل أأن يقتنع القايض أأن التحقيق البس يط والعادي ل يكفي لوحده للوصول اإ

هذه اخملالفات
(3)

طار التحقيقات اليت ، ف ل يف اإ ىل ملل هذه الإجراءات القمعية اإ ل ميكن اللجوء اإ

(4)تبارشها اللجنة الأوروبية أأو الوزير امللكف ابلقتصاد أأو املقرر العام لسلطة املنافسة
وختضع ، 

ختطر حتقيقات املنافسة يف فرنسا للضامانت ذاهتا اليت ختضع لها التحقيقات اجلبائية وامجلركية وعندما 

حممكة النقض الفرنس ية يف موضوع الطعن ضد أأوامر التحقيق القمعي طبقا للك من قانون الإجراءات 

هنا  ،وقانون امجلارك ،اجلبائية تعمل عىل توحيد الاجهتاد القضايئ بشأأن القواعد  وقانون املنافسة، فاإ

املطبقة عىل خمتلف التحقيقات الإدارية
(5)

. 

القمعي مقبوةل يف مواهجة املبادئ اليت تضمن احلرايت الفردية ل وليك تكون معليات التحقيق 

 س امي املتعلقة بعدم ازهتاك حرمة املساكن، وجب أأن تتوافر ثلثة رشوط أأساس ية:

 جيب حتديد اخملالفات اليت يبارش احملققون معلية البحث عن الأدةل بشأأهنا. -

 ابلتحقيق القمعي. جيب عىل القايض أأن يتأأكد من مدى تأأسيس طلب الرتخيص -

جراء  - ماكنية للتدخل والرقابة أأثناء اإ جيب أأن تكون دلى القايض اذلي يرخص ابلتحقيق القمعي اإ

(6)معليات التحقيق املرخص هبا
. 

 

                                           
1

-V : - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, 

Maison d’édition Belkeise, Alger, 2013, p.129. 
        - LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme, « Précisions sur le recours contre la décision du JLD autorisant une 

opération de visite et de saisie en matière de concurrence », AJ pen,  2010, p.559. 
2
- DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.48. 

3
-BOULOC Bernard et DONNEDIEU de VABRES-TRANIE, « Visite et saisie ordonnées par le juge des 

libertés », RLC, n°1, novembre 2004 janvier 2005, p.80.  
4
- BOSCO David, « Visites et saisies », Revue Cont Conc Cons, n° 2, Paris, 2010, pp.33-34. 

5
- Ibid, p.30. 

6
- BURST Jean et KOVAR Robert, op.cit, p.340. 
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 حتديد ماكن وزمان التفتيش .2

جراءات التفتيش بدقة فامي  ىل قواعد قانون الإجراءات اجلزائية جند أأن املرشع نظم اإ ابلرجوع اإ

(صباحا، ول 5بزمان التفتيش وماكنه، فل جيوز البدء يف التفتيش واملعاينة قبل الساعة اخلامسة ) يتعلق

( مساء8بعد الساعة الثامنة )
(1)

ىل أأن تفتيش املساكن  ىل ابعتبارها أأماكن غري همنية، ، ابلإضافة اإ خيضع اإ

ترخيص مس بق، ومحضور الشخص املعي أأو من ميثهل
(2)

. 

ىل الأماكن  جند أأن املرشع ،فة اذلكر مع قانون املنافسةقارنة الأحاكم أ نمب مل يضبط حرية ادلخول اإ

ول حىت  ،مل يشرتط رضورة حتديد زمان املعاينة امليدانية للمؤسسة هكام أأن ،املهنية بضامانت واحضة

الأماكن اليت ستشملها املعاينة
(3)

جفايئ  ولعل العةل من ذكل هو أأن املرشع أأراد أأن تمت العملية بشلك ،

عدام املؤسسة املعني ،حفاظا عىل رسية التحقيق ثبات املتوفرة دلهياوخش ية اإ وليك تتحقق ، ة لعنارص الإ

هذه الغاية وتلمئ مع متطلبات حامية حقوق وحرايت املؤسسات، ميكن تدارك ذكل من خلل الرخصة 

 القضائية اليت يمت اس تصدارها قبل بدأأ معلية التفتيش. 

ىل هذه الأماكنحق يبقى وأأن املقصود محرية ادلخول هو  ،لكن وعدم اعرتاض املؤسسة  ،الولوج اإ

وليس حرية التحرك داخلها، مفن حق احملققني ادلخول واس تقباهلم من طرف الشخص أأو  ،عىل ذكل

كام ميكهنم طرح تساؤلت من أأجل احلصول توضيحات  الأشخاص اذلين عينهتم املؤسسة لهذا الغرض،

ولكن ل جيوز أأن تشلك اس تجواابت من شأأهنا املساس مببدأأ عدم جترمي اذلات أأكرث،
(4)

، ول توجه 

ل للشخص اذلي  م تعيينه من طرف املؤسسة وحتت مسؤوليهتا  هذه التساؤلت والاس تفسارات اإ

وأأن تتعلق فقط ابلواثئق املهنية اليت متت مراقبهتا
(5)

. 

                                           
1
 من ق ا ج. 47املادة  - 

2
 من ق ا ج. 45املادة  - 

3
 راجع: ومكبدأأ عام أأن هذه الاجراءات ل جيوز أأن تمت بشلك تعسفي،لكن يبقى  - 

- BERGERES Maurice-Christine, « Les garanties offertes aux entreprises contrôlées en droit communautaire 

de la concurrence », LPA, n°68,8juin 1994, p.34 
4
- JALABERT-DOURY Nathalie, op.cit, p.194.  

5
- PLIAKOS Asteris, op.cit, p.266. 
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ىل احرتام حرمة املسكن، فانه ع ادة ما يرتبط هذا املفهوم ابلأشخاص الطبيعية، لأنه ل ابلعودة اإ

يتصور ذكل ابلنس بة للأشخاص املعنوية، فاحمللت املهنية والأماكن اخلاصة ابلنشاط الاقتصادي ل 

(1)ترسي علهيا أأحاكم احمللت السكنية
. 

قامة مدراء ومسريي املؤسسة أأو  ىل انه هناك من يرى بأأن أأماكن اإ الشخص جتدر الإشارة اإ

املعنوي يتعني أأن تلحق حكام ابلأماكن املهنية من حيث قابليهتا للتفتيش
(2)

، لأن القول بغري ذكل س يفتح 

خفاء الواثئق وامللفات ذات الصةل مبوضوع التحقيق مبنازهلم اخلاصة هتراب  اباب لهؤلء املسؤولني من أأجل اإ

ة الرقابة الاقتصادية، وبذكل تصبح حقوق الإنسان كعائق أأمام فعاليمن املسؤولية
(3)

، وهو أأمر من 

شأأنه أأن جيعل معلية التفتيش غري قابةل للتطبيق نظرا لغموض النص
(4)

وأأن السلطات املمنوحة ، خاصة 

الضبط للمحققني واملتعلقة ابلتفتيش جتعل من هذه التحقيقات اليت يقوم هبا احملققون شبهية بعمليات 

القرسية
(5)

. 

 معلية التفتيش ممثل املؤسسة.حضور 3

ل حيق للمحققني تفتيش الأماكن املهنية بأأنفسهم أأو عن طريق الإكراه، بل ل بد أأن يمت ذكل مبعية 

 تتسم العمليةهذه ومحضور وحتت مراقبة الأشخاص اذلين تعيهنم املؤسسة لهذا الغرض، مما جيعل من 

وجاهيةابل
(6)

ىل رضورة حضور  ، ذا فان املرشع مل يرش رصاحة اإ ممثل املؤسسة معلية التفتيش فان واإ

 .املتعلق ابملنافسة 03-03من الأمر مق  51حضوره يفهم من خلل نص املادة 

املرشع نص عىل أأن احملققني ميكهنم طلب اس تلم الواثئق فقط، مبا يعي أأن ممثل املؤسسة يتعني ف

حضار الواثئق املطلوبة   وماكن تواجدها ،طبيعهتاهمام فانت  ،أأن يكون حارضا لأنه يقع عىل عاتقه اإ

                                           
1
هذا القول ما هو سوى نتيجة طبيعية للرأأي اذلي يرى ابن قانون املنافسة والقانون الاقتصادي معوما هام بعيدين عن فكرة حقوق  - 

 الإنسان، راجع:

-VOGEL Louis, « Droit de l’homme et droit de la concurrence, in études sur le droit de la concurrence et 

quelque thèmes fondamentaux, mélanges en l’honneur d’Yves SERRA », Édition Dalloz, 2006, p.443. 
2
-BEAUCHESNE Bénédicte, la protection juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence, 

Nouvelles Editions fiduciaires, Paris, 1993, p.91. 
3
- VOGEL Louis, op.cit, p.445. 

4
- DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.48. 

5
ىل الأماكن املهنية واملاكتب ل يسمح للمحققني بتفحص الأمور الشخصية كحقائب اليد وتفتيش الأشخاص  -  غري أأن حق ادلخول اإ

 والتأأكد من هويهتم.
6
- BURST Jean et KOVAR Robert, op.cit, p.46. 
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من خلل تقدمي لك الواثئق املطلوبة  ،وتسهيل هممهتم ،فيلزتم برضورة التعاون الاجيايب مع احملققني

وأأخذ نسخ عهنا ،ومتكيهنم من تصويرها
(1)

ويف حاةل تعذر حضوره ميكن للقايض اذلي منح الرتخيص  ،

 ش وحترير تقرير بذكل يرفع اىل هذا القايض.ان ينتدب ضابطا للرشطة القضائية ملعاينة معلية التفتي

 الضامانت املرتبطة ابحلجزب.

ما قيل عن التفتيش خبصوص الرتخيص املس بق ورضورة حضور ممثل املؤسسة معلية التفتيش 

خمتلف في سبيل جحز يرسي كذكل عىل اجراءات احلجز، ويضاف علهيا بعض الاجراءات اخلاصة، ف

جراءات احلجز املنصوص علهيا يف التنظمي  ،حمل التحقيقالواثئق ذات الصةل ابملامرسة  تباع اإ فانه يمت اإ

جراءات جرد املواد  472-05صدر املرسوم التنفيذي رمق  ،يف هذا الشأأن، واخلاص املتعلق ابإ

احملجوزة
(2)

. 

بناء عىل  حمرض يرفق  ،تشرتط  أأحاكم هذا املرسوم أأن يكون هناك جرد للأش ياء احملجوزة 

أأايم ابتداء من اترخي ازهتاء التحقيق  08معاينة اخملالفة، عىل أأن يعد هذا احملرض يف أأجل أأقصاه  مبحرض

وذكل يف ثلث نسخ، ويقوم بتوقيع حمرض اجلرد  املوظفون امللكفون بتحرير احملرض ومرتكب اخملالفة أأو 

ذكل يف حمرض اجلرد رفضه التوقيع يتعني ذكروكيهل املؤهل قانوان، ويف حاةل 
(3)

 04كام حددت املادة ، 

 منه البياانت اليت جيب أأن يش متل علهيا هذا احملرض.

ىل أأن هذه الإجراءات املقررة لعملية احلجز وجتدر الاشارة واملتعلقة أأساسا مبحرض احلجز  ،اإ

وقانونيهتا، وابلتايل يثبت  ،وحملها ،حتمي حقوق املؤسسة، حيث تثبت هذه احملارض وجود معلية احلجز

ؤسسة حق الطعن يف قانونية اجراءات احلجز، أأو اس تعادة الأش ياء احملجوزة يف حاةل سقوط لهذه امل

 الهتم اليت بسبهبا  م احلجز.

 

                                           
1

لينا حسن ذيك، قانون حامية املنافسة ومنع الاحتاكر، دراسة مقارنة يف القانون املرصي والفرنيس والأورويب، بدون دار نرش، ول  -

 .307ص  ،2006 طبعة، القاهرة، 
2

جراءات جرد املواد احملجوزة، ج ر 2005ديسمرب س نة  13مؤرخ يف  472-05مرسوم تنفيذي رمق  - صادر  يف  81عدد ، يتعلق ابإ

 .2005ديسمرب س نة  14
3

 ، املرجع نفسه.472-05من املرسوم التنفيذي رمق  06، 05، 03أأنظر املواد  -
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 املبحث الثاين

 الوجايهمرحةل التحقيق  

 ال ثباتحث عن عنارص الب متكني احملققني من ا ىلس بق القول أأن املرحةل المتهيدية للتحقيق تريم 

وذكل بعد أأن  ،د ممارسة منافية للمنافسةحول وجو  ،يس تمكل هبا جملس املنافسة قناعته اليت ميكن أأن

اليت قدمهتا اجلهة اخملطرة، ويكون مجع  ال ثباتعنارص اء عىل بن ،وجود مساس ابملنافسة اقتنع ابحامتلية

ما بناء عىل طلب مقرر جملس املنافسة من أأجل سامع ممثل املؤسسة وتقدمي الواثئق  هذه الأدةل ا 

ما بتنقل احملقق املطلوبة من  ،والأماكن املهنية امللحقة ،مقر املؤسسة ا ىل نيمنه وذكل مبقر اجمللس، وا 

 الواثئق وطلب اس تالهما وجحزها. جل تفحص خمتلفأأ 

عن   أأجحمحلفاظ عىل رسيهتا، ومن أأجل ا ،لطابعها هذارحةل المتهيدية و مللمراعاة من املرشع 

معرفة موضوع التحقيق بدقة  من حىت وحرهما ،ة يف الاطالع عىل مضمون امللفس حق املؤسسيكر ت

وعدم الرد عىل طلب املعلومات بل  ،متمل يكرس حق املؤسسة يف الزتام الصفهو أأيضا وأأكرث من ذكل 

 . للتحقيق معارضة وعاقب عليه بعد أأن اعتربه مبثابة

فاملزية الأساس ية لهذه املرحةل يه أأن املرشع مل يكرس فهيا ضامانت اكفية من اجل احلفاظ  ،عليه

ندما ع  ،لكن هذه اخملاوف عاد املرشع ليبددها يف مرحةل اثنية عىل حقوق ادلفاع ابلنس بة للمؤسسة،

ية ابلتحقيق يقتنع جملس املنافسة بوجود ممارسة مقيدة للمنافسة، حيث فتح اجملال أأمام املؤسسة املعن 

وجاهيا ال جراءاتجل املسامهة يف من أأ 
(1)

 .من خالل تبليغها ابملآ خذ املسجةل ضدهاوذكل  ،

والاطالع عىل مضمون امللف تبليغ املآ خذ هو اذلي يفتح مرحةل النقاش الوجايهف 
(2)

، ويف نفس 

أأو من ، سواء من حيث العنارص الشخصية) الأطراف( ،الوقت تتآأكد حدود ال جراءات الالحقة

حبيث ميتنع عىل جملس املنافسة أأن ينظر يف غري  ،حيث العنارص املوضوعية )الوقائع وتكييفها القانوين(

ف املعطى لهاسواء من حيث الوقائع أأومن حيث التكيي ،املسائل اليت اش متلت علهيا املآ خذ
(3)
. 

                                           
1
- DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles, op.cit, p.129. 

2
- CONDOMINES Aurélien, Guide pratique du droit français de la concurrence, Edition lextenso, Paris, 2014, 

p.280. 
3
- DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.131. 
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لوان جاءت متآأخرة  احلقوقهذه   جملس املنافسة دفاعها أأمام أأهنا اكفية للمؤسسة حىت حترض ا 

جراء )مطلب أأول( تبليغ املآ خذ ا جراءفان املرشع قام ابلفصل بني  ،جل اس تدراك هذا التآأخرأأ ومن   وا 

 .ة، وبذكل يمت فتح مرحةل الوجاهي) مطلب اثين( تبليغ التقرير الهنايئ

  

 املطلب الأول

عداد   خذاملآ   التقارير املتضمنة ا 

وبعد  املعلومات اخملتلفة، من عند انهتاء التحقيق الأويل يكون املقرر قد حصل عىل مك كبري

ىلأأن يتوصل  هتفحصه لها ميكن وجود أأمارات قوية عىل وجود ممارسة مقيدة للمنافسة  قناعة حول ا 

مع متكيهنا من الاطالع عىل خمتلف الواثئق  ،ؤسسات املعنية بذكلأأن يعمل امليتعني عليه نتيجة ذلكل و 

 اليت بنا علهيا هذه القناعة.

املرشع  أألزم فقد ،وتعقده ،لضخامتهنظرا  ع هذه املؤسسات عىل امللف ررمتهونظرا لصعوبة اطال

ليهآأن حيرر تقارير يضمهنا خالصة ما توصل ب املقرر  حترير تقرير  ا ىل يف مرحةل التحقيق الأولية، فيبادر ا 

، مث يعرضه عىل خمتلف الأطراف ل بداء )الفرع الأول( أأويل يتضمن خمتلف الوقائع وكذا املآ خذ املسجةل

 .)الفرع الثاين( مث حيرر تقريرا هنائيا يشلك وثيقة الهتام الهنائية مالحظاهتا،

 التقرير الأويل املتضمن املآ خذالفرع الأول: 

"حيرر املقرر تقريرا أأوليا يتضمن عرض الوقائع  أأنه: 03-03مر رم من الأ  52جاء يف نص املادة 

ىلالأطراف املعنية، و  ا ىلوكذا املآ خذ املسجةل، ويبلغ رئيس اجمللس التقرير  الوزير امللكف ابلتجارة  ا 

بداء مالحظات مكتوبة يف أأجل ل يتجاوز ثالثة  ا ىلوكذا  مجيع الأطراف ذات املصلحة، اذلين ميكهنم ا 

 شهر".( أأ 3)
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قامة ادلعوى أأو امل كام سامها املرشع اجلزائري Les griefsخذ آ  أأس باب ا 
(1)

يمت  ، تعترب أأول ترصف

ذ، يف مواهجة الأطراف املعنية شعارا بآأنه مت ا طالق ا جراءات يف مواهجهتم أأمام جملس  تنطوي عىل ا  ا 

تربر اختاذ قرار سليب يف مواهجهتا قد تضمن الأس باب اليتكام ت  ،املنافسة
(2)

مبثابة وذلكل ميكن تشبهيها  ،

يف جمال اجلناايت اذلي يصدر عن غرفة الهتام  ال حاةلقرار 
(3)
. 

ا جراء رضوراي وشلكية املتعلق ابملنافسة  03-03خذ أأصبح يف ظل الأمر بار أأن تبليغ املآ  وابعت 

ليه هذه امل آ خذ بصفة جوهرية، لأنه ل ميكن متابعة ال جراءات عىل وجه سلمي ضد طرف مل تبلغ ا 

منظمة
(4)

 أأن تتوافر فهيا مجموعة من الرشوط ة حترر من قبل املقرر، وجبوثيق اخذ ابعتبارههذه املآ   ،

ىلتبلغ من قبل رئيس جملس املنافسة أأن و  يف جمال حمدد )أأول(،  .)اثنيا( أأشخاص معينني ا 

 جمال التقرير الأويل أأول: 

و من حيث حتديد عنارص  ،)أأ( ليت حتمكهيتحدد جمال تبليغ املآ خذ أأول من حيث الضوابط ا

عىل اعتبار أأن الغاية اجلوهرية منه يه تسهيل اطالع املؤسسات املعنية  ،)ب( النقاش اليت يتضمهنا

ليه املقرر.  عىل خالصة ما توصل ا 

 املآ خذ وثيقة ضوابط أأ.

ميكن  رشوط خاصة، ومع ذكل ا ىلول  ،ضوابط شلكية واحضة ا ىلخذ مل خيضع املرشع وثيقة املآ  

املقارنني الفقه والقضاءلك من  اس تنباط بعض الضوابط اليت اس تقر علهيا
(5)

 ا ىل، واليت ميكن تقس ميها 

 .موضوعيةضوابط و  ،شلكية ضوابط

 

                                           
1
كام يعترب أأيضا جديدا يف  املتعلق ابملنافسة وامللغى، 06-95يعترب هذا ال جراء جديدا، لأنه مل يكن معمول به يف نطاق الأمر رم  - 

 سة.املتعلق حبرية الأسعار واملناف  1243-86القانون الفرنيس، تضمنه الأمر رم 
2
-BEAUCHESNE Bénédicte, la protection juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence, 

op.cit, p.100. 
3
-CANIVET Guy, « L’obligation du procès équitable et les règles du contradictoire dans les procédures de 

sanction en matière de concurrence », RC, n°86, juillet-aout 1995, p.42. 
4
-BABUSIAUX Christian, « La nature des sanctions infligées par le conseil de la concurrence », LPA, n°8, 17 

janvier 1990, p.65. 
5
- GALEINE Renée, op.cit, p.310. 
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 املآ خذ للتقرير املتضمنالضوابط الشلكية  .1

أأويل شلك تقرير املتعلق ابملنافسة  03-03من الأمر رم  52حسب نص املادة  تتخذ املآ خذ

لكن ما يعاب  رئيس جملس املنافسة، اذلي يتكفل بتبليغه للأطراف املعنية، ا ىل يرسهلو  ،رره املقررحي

عىل هذا النص هو أأن املرشع مل حيدد دور املقرر العام خبصوص هذا التقرير، خاصة وأأنه هو املرشف 

ادقة املقرر العام قبل عىل معل املقرر، ول يعقل أأن يمت جتاوزه، وعليه يتعني ان خيضع هذا التقرير ملص

 ارساهل اىل رئيس جملس املنافسة.

بشلك  هجة التحقيقتخذها ت اليت  التحضريية ال دارية ال جراءاتمضن  هذا التقرير ميكن تصنيف

ذلي سيتخذه جملس ابلنس بة للقرار الهنايئ ا فهو ا جراء حتضريي واليت ل تتضمن حكام مس بقا، منفرد

بشلك  ،ذلكل فهو غري قابل لأي طريق من طرق الطعن أأمام القضاء ،اعيةامجل املنافسة بتشكيلته

منفصل عن هذا القرار الهنايئ
(1)
. 

القول خبالف ذكل جيعل هذه اجلهة القضائية تفصل بشلك مس بق يف مسائل مل يفصل فهيا ف

 ا ىلمتع ومل يس   ،ومل يكيف الوقائع ،فهذا الأخري مل يعط رأأيه القانوين بشلك جامعي ،جملس املنافسة بعد

وبذكل ختتلط املرحةل الادارية للقضية ابملرحةل القضائية مالحظات الأطراف،
(2)

أأن تبليغ  ا ىلابل ضافة  ،

حىت يكون سببا ملبارشة أأي طعن ،املآ خذ ل يرتب أأي أأثر قانوين يف مواهجة املؤسسات
(3)

، فهذه 

افسة بقرارهغاية أأن ينطق جملس املن ا ىلتبقى مس تفيدة من قرينة الرباءة  ةالأخري 
(4)
. 

قد خيتلف عن التكييف اذلي س يعطيه جملس  املقرر للوقائع أأعطاهاذلي  كييفكام أأن الت 

ولكن دون أأن يكون مبقدوره زايدة مآ خذ  ،أأن يتغاىض عن بعض املآ خذهل هذا الأخري ف املنافسة، 

تكن حمل نقاش وجايه جديدة مل
(5)

لف بيان ما املرشع مل يرتب أأي جزاء عىل خت، يضاف اىل ذكل أأن 

لهيا  ،مبا يويح أأنه مل يرد تقييد املقرر وترك هل سلطة تقديرية ليضمن املآ خذ خمتلف العنارص اليت توصل ا 

                                           
1
- BEAUCHESNE Bénédicte, op.cit, p.100. 

2
- GRYNFOGEL Catherine, Droit communautaire de la concurrence, op.cit, p.132. 

3
- BEAUCHESNE Bénédicte, op.cit, p.100. 

4
-SALOMON Renaud, «  Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes en matière 

économique et financière et les garanties fondamentales », RDBF, n
o
 01, janvier\ février 2001, p.45. 

5
- GALEINE Renée, op.cit, p.107. 
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لأن املرشع لو أأراد أأن حيرص عىل اجلوانب الشلكية لرتب بطالن الترصف يف  من خالل التحقيق،

حاةل عدم احرتاهما
(1)

 تمتثل يف: التقرير ل علهيان املعلومات اليت عادة ما يش متوعىل لك فا ،

 وموضوعه. ال خطارتذكري مبقدم  -

 وصف للسوق املعنية. -

لأن املقرر ملزم عىل أأن  الواثئق اليت مت متكني الأطراف مهنا، ا ىل ال شارةمع  ،وصف للمامرسة احملمتةل -

ليت ا ال ثباتيتضمن خمتلف الواثئق وعنارص  ،مبلف يوضع حتت ترصف الأطراف ،يمكل املآ خذ املبلغة

استند علهيا يف حتريره لهذه املآ خذ، وقد يش متل حىت عىل الواثئق املرفقة ابل خطار ولك وثيقة مفيدة من 

 جل النقاش الوجايه.أأ 

عطاء - يف حاةل كوهنا تشلك ممارسة مقيدة للمنافسة ،تكييف للوقائع وفقا لقانون املنافسة ا 
(2)
. 

 ذكر املآ خذ بدقة مع حتديد الأشخاص املعنية هبا. -

ه البياانت لكها من شآأهنا أأن تساعد املؤسسات عىل حتضري دفاعها بشلك جيد، فهيي تغنهيا هذ

 كذكل هووما ميكن مالحظته ، يتضمنه من معلومات كثرية ومعقدةعن الاطالع عىل امللف ررمته مبا 

ديد الوس يةل رضورة التبليغ دون حت ا ىلأأن املرشع اجلزائري مل حيدد طريقة تبليغ املآأخذ، واكتفى ابل شارة 

اليت يمت من خاللها تبليغ هذه املآ خذ، هل يكون مبوجب رساةل موىص علهيا مع وصل ال شعار 

ابلس تالم، أأو بواسطة حمرض قضايئ
(3)

عمل  يتحققأأن  عىل يف ظل غياب نص واحض وحرصا ،

الأطراف ابملامرسات اليت تؤاخذ علهيا وتكييفها القانوين وفقا ملا ينص عليه القانون
(4)

فانه ميكن القياس  ،

 .قة تبليغ جملس املنافسة لقراراتهعىل طري

رساهذا الأخري اكن   الاس تالم حسب نص املادة ل موىص عليه مع وصل يبلغ قراراته مبوجب ا 

  03-03املعدل واملمتم للأمر رم  12-08مبوجب القانون رم  ومبوجب لكن، 03-03ر رم من الأم 47

عالمحرصا من املرشع عىل  ،القرارات تبلغ عن طريق حمرض قضايئ املتعلق ابملنافسة أأصبحت هذه  ا 

                                           
1
فانه جيب أأن تبني حتت طائةل البطالن أأجال  03-03من الأمر رم  2\47مثال ابلنس بة لقرارات جملس املنافسة وحسب نص املادة  -

لهيا وصفاهتا وعناوي  هنا.الطعن وكذكل أأسامء اجلهات املرسل ا 
2
 املتعلق ابملنافسة. 03-03ر رم ممن الأ  12و 11، 10، 7، 6يكون ذكل حسب مقتضيات املواد  -
3
ىل الأطراف املعنية ررساةل موىص  -  وصل الاس تالم.  علهيا مقابلالقانون الفرنيس ينص عىل تبليغ املآ خذ ا 
4
 .356جالل مسعد، املرجع السابق، ص  -
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فشاؤها من أأحد الأطراف آ  امل ، خاصة وأأنالأطراف بطريقة مضمونة موجبا خذ وثيقة رسية يكون ا 

للعقاب
(1)
. 

 خذاملآ   للتقرير املتضمنالضوابط املوضوعية  .2

حتليل السوق املعين  ،اختاذه ا ىلرر اب اليت دفعت ابملقالأس ب تقرير املآ خذ مبفهومه الواسع يتضمن

أأخر يتضمن  مبعىنو ، النتاجئ القانونيةها، وأأخريا اس تخالص لوقائع، والتحقيقات اليت مت ا جراؤ وعرض ا

وأ اثرها  ،وهدفها ،مع بيان خصائص هذه املامرسات ،لفة للقانون حمل الهتاممامرسات اخملاا للوصف التقرير

عالواملقيدة للمنافسة،  ذا شبهية بقرار الهتامللأشخاص املعنية الهنائيةآ خذ ن املابلتايل ا  اذلي  ، فاملآ خذ ا 

يصدر عن غرفة الهتام يف مواد اجلناايت
(2)
. 

من عناوين وهوية الأطراف املعنية، بغية عىل لك املآ خذ جيب أأن تش متل  ،ما س بق ا ىلابل ضافة 

لهيم ،من الاحتجاج بشلك مفيد أأثناء ال جراءات احلضورية متكيهنم  حول مدى حصة الوقائع املنسوبة ا 

ذا تعلق الأمر بشخص  ومقره الاجامتعي  ،وشلكه ،تقدمي لك املعلومات حول عنوانهوجب  ،معنويوا 

 اذلي ميثهل. الشخصو 

وفقا  ،وتكييفها ،املقيدة للمنافسة املعاينةاملامرسات صف و عىل خذ كام جيب أأن حتتوي وثيقة املآ  

مع ال حاةل املتعلق ابملنافسة،  03-03من الأمر رم  6،7،10،11،12يف املواد للقواعد القانونية الواردة 

 حىت ولو اكنت عىل دراية مس بقة هبا ،أأوراق امللف املوضوعة حتت ترصف الأطراف لالطالع علهيا ا ىل

 نتاجئ اليت اس تخلصها املقرر مهنا.ولكن لل  فالأمهية ليست لوثيقة املآ خذ يف حد ذاهتا،

يرتقي ابختصاصه يف ا صدارها فان املقرر ل ميكنه أأن  ،ترصف حتضريي آ خذ جمردامل ابعتبار وثيقة

ذا تعلق الأمر  ل يدخل يف التفاصيل، هو، ف ةامجلاعييف قراراته افسة جملس املن مصادرة اختصاص ا ىل فا 

ا ن املؤسسة ل فوا   مثال ابحامتل توقيع غرامات مالية، فان املقرر ل ميكنه أأن حيدد قميهتا يف وثيقة املآ خذ،

                                           
1
املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري )دراسة مقارنة ابلقانون الفرنيس(، أأطروحة لنيل درجة دكتوراه املامرسات  كتو محمد الرشيف، -

 .113رجع سابق، ص م  دوةل
2
-BOUTARD LABARDE Marie-Chantal, CANIVET Guy, CLAUDEL Emmanuelle, MICHEL-AMSELLEM 

Valérie, VIALENS Jérémie, L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, Edition 

L.G.D.J, Paris 2008, p.414. 
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رمت من مرحةل هممة لدلفاع عن حقوقهاتكون قد ح
(1)

يؤكد جملس املنافسة الفرنيس ، ذلكل جند أأن 

ي وموض أأو ش لأ وعدم احامتلها  ،من خالل قراراته دامئا عىل أأمهية وضوح املآ خذ املبلغة
(2)
. 

تاجئ حتقيقات ال دارة ول تقترص هممة حترير هذه الوثيقة عىل املقرر، هذا الأخري ل يكون مقيدا بن 

كام هل أأن  ،أأصال مل تذكر يف عريضة ال خطارأأن يعتد بوقائع  ييف الأطراف صاحبة ال خطار، بل هلبتك 

لكن يس تثىن من  ،يقوم بذكل ابلرمغ من مطالبة حضااي املامرسات املقيدة للمنافسة بعدم متابعة القضية

ق خمتلفةايف أأسو  جسلتممارسات  أأن تضملمآ خذ لل ميكن لوثيقة واحدة أأنه  لك ذكل
(3)
. 

من  العكس مقرر أأن يلغي مآأخذا مت تبليغه، وعىلل ميكن للمقرر العام ول للاضافة اىل ما س بق، 

يمتتع بسلطة  مثال ، فاملقرر العام يف فرنساذكل ميكن ا ضافة مآأخذ وتبليغه حىت بعد تبليغ أأول املآ خذ

للأطراف املعنية بعد تبليغ أأول املآ خذ، وهذا ما يسمى بتبليغ تقديرية واسعة لتقرير تبليغ مآ خذ ا ضافية 

املآ خذ التمكيلية
(4)

املآ خذ اليت اكن قد جسلها وبلغها  ا ىلوعىل هذا الأساس ميكن للمقرر ا ضافة ، 

للأطراف املعنية، أأن يسجل مآ خذ تمكيلية ويبلغها لنفس الأطراف، ويكون ذكل عندما يالحظ املقرر 

 .للوقائع أأنه أأخطآأ يف حتليهل

اء مببادرة منه أأو بطلب من بتبليغ الأطراف ابملآ خذ التمكيلية سو املقرر يقوم  ،خلطآأ هذا اتصحيحا ل 

لهيا تبليغ  وذكل اجمللس، رسال التقرير الهنايئ، رشيطة فتح أأجل جديد للأطراف املرسل ا  حىت بعد ا 

بداء مالحظاهتا وجحجها املآ خذ ال ضافية ليتس ىن لها ا 
(5)

لغاء مآأخذ مت  رينج، دون أأن  عن هذه ال ضافة ا 

تبليغه مس بقا ودون أأن ترد عبارة "املآ خذ ال ضافية يف التبليغ"
(6)
. 

                                           
1
- BEAUCHESNE Bénédicte, op.cit, p.102. 

2
-CONDOMINES Aurélien, op.cit. p.267. 

3
 .314كتو محمد الرشيف مرجع سابق، ص  -
4
 .356جالل مسعد، املرجع السابق، ص  -

5
- CONDOMINES Aurélien, op.cit, p.267. 

6
- BOUTARD LABARDE Marie-Chantal, CANIVET Guy, CLAUDEL Emmanuelle, MICHEL-AMSELLEM 

Valérie, VIALENS Jérémie, op.cit, p.415-416. 
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ىلأأما ابلنس بة للقانون اجلزائري فال يوجد نص يشري  ماكنية تبليغ مآ خذ ا ضافية، كام ل يوجد  ا  ا 

أأي حمك أأو قاعدة متنع ذكل
(1)

أأجل حسن سري التحقيق ومن  ،، ذلكل و متاش يا مع مرونة قانون املنافسة

ذا قدر املقرر ذكل رشيطة احرتام الضوابط املذكورة أ نفا. ،فانه ل مانع من وجود مآ خذ ا ضافية  ا 

 عنارص النقاشالتقرير ل حتديد  .ب

اليت من خاللها يعطي  ،املعلومات الرضورية همجعبعد املقرر تتوجيا لعمل املآ خذ تعترب وثيقة 

ويس ند للأشخاص حمل التحقيق الوصف القانوين ادلقيق  وين الصحيح،للوقائع املثارة التكييف القان

من حيث حتديد صفة الأطراف  ة يه اليت حتدد عنارص النقاش الوجايه،ذلكل جند أأن املآ خذ يف الهناي

 ة.ومن حيث حتديد طبيعة الهتم

 حتديد صفة الأطراف .1

ثباتضمن عنارص يتعني أأن يت ،مقبول من الناحية القانونية ال خطارحىت يكون  من شآأهنا أأن  ا 

ىل ال شارةمع رضورة  تقنع جملس املنافسة بوجود احامتل مساس ابملنافسة، الأشخاص املشتبه فهيم  ا 

Les parties intéressées لوقوف وراء هذا املساساب
(2)

عطاؤمههؤلء الأشخاص ل ميكن  ، الوصف  ا 

ل  القانوين احلقيقي جراءبعد  ا    اذلين مل يمت ذكرمه سامع عدة أأشخاص، حىت أأولئ يمتحتقيق من خالهل  ا 

واذلين يعتربون من الغري يف ال خطار،
(3)

س ناد الوقائع املثارة  فيمت ، الأشخاص  ا ىلمن خالل التحقيق ا 

 .Les parties concernéesهبا املعنية 

ار د أأطراف القضية، فنجد من هجة املؤسسة أأو املؤسسات صاحبة ال خطيحتد ا ىلتؤدي املآ خذ 

تيان ممارسة مقيدة للمنافسة ومن هجة اثنية جند املؤسسة أأو املؤسسات املهتمة اب 
(4)
. 

 

                                           
1
 .357جالل مسعد، املرجع السابق، ص  -

2
-BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, Les droits de la défense dans les procédures de sanction des 

comportements anticoncurrentielles devant le conseil de la concurrence, op.cit, p.117. 
3
 من أأجل التوسع أأكرث ابلنس بة لفكرة الغري يف القانون الاداري راجع: - 

-JURVILLIERS-ZUCCARO Elisabeth, Le tiers en droit administratif, Thèse pour le  Doctorat en droit, 

Université Nancy 2, 13 juillet 2010. 
4
-DAILLE-DUCLOS Brigitte, « Le respect du contradictoire devant les autorités administratives non 

juridictionnelles », op.cit, p.5. 
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  .حتديد طبيعة الهتمة2

حد كبري فكرة الهتام املوجودة يف القواعد العامة يف  ا ىلتش به  ،خذ مبثابة وثيقة اهتامملا اكنت املآ  

اجلزائية ال جراءاتقانون 
(1)

اليت  ،نارص الثباتوع  ،خملتلف الواثئقفان املقرر ومن خالل تفحصه  ،

ىليتعني عليه أأن يتوصل  ،حصل علهيا عطاء الوقائع املث ا  هذه الوقائع ، ارة التكييف القانوين الصحيح لهاا 

 03-03من الأمر رم  12و 6،7،10،11ة وفقا لنصوص املواد ف عىل أأهنا ممارسات مقيدة للمنافستكي

ص جملس املنافسة يتحدد بذكل، فقد تكيف عىل أأهنا اتفاق مقيد لأن جمال اختصا املتعلق ابملنافسة،

للمنافسة أأو تعسف يف وضعية الهمينة عىل السوق أأو تعسف يف وضعية التبعية الاقتصادية أأو عقد بيع 

 بسعر خمفض تعسفا أأو عقد اس تئثاري.

عطاء تكييف دقيق للوقائع ا ىلل ميكن للمقرر أأن يتوصل  ل من خالل  ،ا   صاديحتليل اقتا 

جيب عىل املقرر أأن يسبب  ،بعبارة أأخرىو  لواثئق وامللفات اليت حصل علهيا،لودراسة  ،سوق املعنيةلل 

جملس املنافسة ل ميكنه أأن يؤسس قراره الهنايئ عىل عنارص مل ترد  أأنعىل اعتبار  ،املآ خذ تس بيبا اكفيا

آ خذيف وثيقة امل
(2)

ذا مل يمت ،كام ل ميكنه معاينة وجود خمالفة ، ول ميكنه كذكل أأن   تبليغ مآ خذ بشآأهنا،ا 

ذا مل يعرب عن نيته يف ذكل يف املآ خذ، ابل ضافة  ماكن  ا ىليفرض غرامة مالية ا  طورة خل هتشديد يةعدم ا 

املثارة الوقائع
(3)
. 

جراء حمدود يف الزمن، ،جيب أأل ننىس بآأن الأمر يتعلق بترصف مؤقت ،لكن فالقرار الهنايئ  وا 

فلك ما هناكل أأن وصف املامرسة  جيب أأن يكون صورة طبق الأصل لوثيقة املآ خذ،جمللس املنافسة ل 

ذا  يبقى نفسه، لكن ميكن جمللس املنافسة بناء عىل مس تجدات الأمور أأن يتخىل عىل بعض املآ خذ ا 

ل ميكن  ري الكثري من احلقائق، وخاصة وأأن مالحظات الأطراف من شآأهنا أأن تغ اكنت غري مؤسسة،

شلك وجايهما دام أأن الأمر يمت ب  ،قوق ادلفاعاسا حبسات م ري النوع من التغياعتبار هذا 
(4)
. 

 

                                           
1
-PLIAKOS Asteris, op.cit, p.296. 

2
-CONDOMINES Aurélien, Guide pratique du droit français de la concurrence, édition lextenso, Paris, 2014, 

p. 280. 
3
-BEAUCHESNE Bénédicte, la protection juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence, 

op.cit, p.103. 
4
-Idem. 
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 احلق يف تبليغ التقرير املتضمن املآ خذ :اثنيا

"حيرر املقرر تقريرا أأوليا يتضمن عرض الوقائع  أأنه: 03-03من الأمر رم  52جاء يف نص املادة 

ىلالأطراف املعنية، و  ا ىلوكذا املآ خذ املسجةل، ويبلغ رئيس اجمللس التقرير  الوزير امللكف ابلتجارة  ا 

 مجيع الأطراف ذات املصلحة...". ا ىلوكذا 

لتقرير املتضمن املآ خذ، ي أأن يعد املقرر امللكف ابلتحقيق ال يكفجند أأنه  ،من خالل هذا النص

ىلبل يتعني تبليغه  تابع رهتمة تطلب متكني الشخص امل اذلي ي  ملبدأأ الوجاهيةتطبيقا  ،خمتلف الأطراف ا 

تقدمي ادلليل العكيس، لأن املؤسسة املعنية ل  حتضريا ،أأو هجة الهتام ،الاطالع عىل ملف اخلصم من

هبذه املآ خذ يكون من حقها أأن تقدم لك الأدةل اليت تراها مناس بة من أأجل دفع الهتمة عهنا
(1)

 عتبارهااب ،

وليس جمرد مالحظ ،ال جراءاتطرفا حقيقيا يف 
(2)

جبار املرشع جملس املنافسة  وعليه مفن ، خالل ا 

 كذكل. ضامنة احلق يف ال عالمخمتلف الأطراف يكون قد كرس  ا ىلعىل تبليغ املآ خذ 

مت  فا ذايعترب التبليغ يف هذه احلاةل الطريق الوحيد اذلي حدده املرشع ل عالم هذه الأطراف، 

فان جملس املنافسة يكون قد خالف الشخص املعين  ا ىلنرش التقرير املتضمن املآ خذ قبل تبليغه رمسيا 

مبدأأ قرينة الرباءة
(3)

، كام اعتربت حممكة النقض يف فرنسا أأن ترصحيات رئيس جلنة معليات البورصة 

(COBللصحافة )  عىل أأساس أأهنا أأتت بني مرحةل تبليغ املآ خذ والنطق ابلقرار ،ال نسانخمالفة حلقوق 

حيث مل تتآأكد املآ خذ بعد
(4)
. 

عدادبني ل جيوز اخللط  التقرير الأويل املتضمن املآ خذ اذلي يكون من اختصاص املقرر، وتبليغ  ا 

 03-03من الأمر  52وفقا لنص املادة  ،كون من صالحيات رئيس جملس املنافسةيهذا التقرير اذلي 

                                           
1
-BOLZE Pierre, Le droit à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse pour le  Doctorat en droit, 

Université Nancy 2, 17 décembre 2010, p.63. 
2
- BOLZE Pierre, op.cit, p.72. 

3
-CA, Paris, 15 janvier 1993, in SALOMON Renaud, «  Le pouvoir de sanction des autorités administratives 

indépendantes en matière économique et financière et les garanties fondamentales », RDBF, n
o
 01, janvier\ 

février 2001, p.44. 
4
-Cass.Com, 18 juin 1996, in Idem. 
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حني الفرنيس  لفصل بني هجة التحقيق وهجة احلمك، وهو ما تفطن هل املرشعاوهو أأمر  قد يثري اشاكلية 

املنافسة من اختصاصات جملس صالحيات املقرر العام، بعدما اكن عل التبليغ منج
(1)
. 

          الأطراف املعنية ا ىلفا ن املآ خذ تبلغ  ،السالفة اذلكر 52حسب الصياغة الواردة يف نص املادة 

les parties concernées  ،)صلحةامل ذاتالأطراف مجيع  ا ىلو  )ب(، وزير التجارة ا ىلو )أأ les 

parties intéressées )حمافظ احلكومة ا ىلتبلغ املآ خذ أأيضا ف القانون الفرنيس  أأما يف ،)ج
(2)

، والعربة من 

تبليغ هؤلء الأشخاص ابملآ خذ هو أأن جملس املنافسة يريد أأن يس تمكل قناعته من خالل ا جراء موازنة 

بني خمتلف ال راء
(3)
. 

 les parties concernées الأطراف املعنية  . أأ 

الأشخاص اذلين قدموا ال خطار أأول مرة، ومن هجة اثنية  ،من هجةصد ابلأطراف املعنية يق

الأشخاص تحديد ب رضورة لقبول هذا الأخري مرتبط ابلأن ، أأو املش تىك ضدمه حمل ال خطارالأشخاص 

ئق ذلكل جند أأن املقرر بعد انهتاء مرحةل البحث عن الأدةل وبعد تفحصه خملتلف الواث، واملش تىك ضدمه

املعنية اليت حصل علهيا ميكنه أأن يتآأكد حقيقة من صفة الأطراف
(4)
. 

رساهل ا ىل الكياانت اليت تمتتع ابلشخصية القانونية، وعليه  حىت يعترب التبليغ حصيحا، فانه يتعني ا 

ذا نسبت املامرسات املقيدة للمنافسة ملؤسسة معينة، فال بد من أأن يرسل التبليغ للشخص املاكل يف  ا 

ذا تعلق الأمر بشخص طبيعيحاةل  ذا تعلق الأمر  ،أأو مقاوةل فردية ،ما ا  أأو للممثل القانوين يف حاةل ما ا 

 بشخص معنوي.

 الوزير امللكف ابلتجارة . ب

طرفا  جيعل منهذكل  رة حبق ا خطار جملس املنافسة، فانملا اعرتف املرشع للوزير امللكف ابلتجا

ماكن هذا  ،ملقتضيات النظام العام التنافيسأأساس يا يف منازعات قانون املنافسة، فتطبيقا  أأصبح اب 

من خالل تقدمي  ،أأن حيرك املتابعة ال دارية أأمام جملس املنافسة -دوره الس يايس ا ىلابل ضافة  -الوزير
                                           
1
-CLAUDEL Emmanuelle, "Concurrence : Projet de loi sur les nouvelles régulations économiques ", RTD com 

et de Droit éco. 2000, n° 03, p.613. 
2
- ARHEL pierre, op.cit, p.23. 

3
-ZEVOUNOU Lionel, Le concept de concurrence en droit, Thèse pour le  Doctorat en droit public, 

Université Paris ouest Nanterre la défense, 8 décembre 2010, p.333. 
4
-GALEINE Renée, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op.cit, p112. 
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حامية النظام التنافيس  ال خطار، فادلوةل تتدخل بشلك دامئ من أأجل حتديد قواعد اللعبة التنافس ية، و

رسا ا ىل اذلي هتدف  يمتزي بنوع من التوازن املعقد بني حرية وهو نظام ئه بواسطة قانون املنافسة، ا 

طار النظام العام واملصلحة العامة  ،املنافسة من هجة والأخذ بعني الاعتبار اعتبارات أأخرى تدخل يف ا 

من هجة أأخرى اليت يعترب هذا الوزير ممثال لها
(1)
. 

وذكل   النقاش أأمام جملس املنافسة،ه أأن يغيننآأ الوزير امللكف ابلتجارة من شوجود كام أأن 

عىل كونه هو من يرشف  عي،ال طار الاقتصادي والاجامتعي واملهين للقضية بشلك موضو  هحيوض بت

الس ياسة العامة يف جمال املنافسة
(2)
. 

لكن وابلرمغ مما س بق، فان تبليغ هذا الوزير ابلتقرير الأويل املتضمن املآ خذ، قد يشلك هتديدا 

اللية جملس املنافسة، ابلنظر اىل الوصاية املعنوية لهذا الوزير عىل اجمللس، وهو هتديد ل ميكن لس تق

 التغايض عنه.

 les parties intéresséesالأطراف ذات املصلحة  ج.

لهيمأأول  ،املصلحة اتيقصد ابلأشخاص ذ س ناد املامرسة املقيد للمنافسة ا    ئ  اذلين يفرتض ا 

وذكل بعد التحرايت الأولية اليت  سلط علهيم اجلزاءات املنصوص علهيا قانوان،واذلين من احملمتل أأن ت 

لهيم ،مجع الأدةل ا ىلاكنت تريم  س ناد الهتمة ا  مه مجيع وبعبارة أأخرى  ،واليت اقتنع من خاللها املقرر اب 

التحقيق الأويل شخاص اذلين تمتحور حومهم املآ خذ واذلين ششف عهنمالأ 
(3)
. 

جملس املنافسة ميكنه أأل  يتقيد بعريضة ال خطار، وميكن لرئيسه تبليغ املآ خذ  فا ن ،يف هذا ال طار

ذا دلت عنارص ال ثبات اليت تضمنهتا هذه العريضة أأو  ا ىل أأشخاص مل يرد ذكرمه يف عريضة ال خطار، ا 

ة آأن هذه الأشخاص شاركت يف ارتاكب املامرسما يفيد بالعنارص اليت مت احلصول علهيا أأثناء التحرايت 

املقيدة للمنافسة
(4)

لك الأطراف ومرتكيب املامرسة املقيدة للمنافسة  ا ىلخذ ا بتبليغ املآ  كام أأنه ليس ملزم ،

ذا رأأى بآأن سلوك البعض ل يربر تسليط جزاء علهيخاصة  لهي ،اا   أأو حىت تدخهل. ،اأأو توجيه أأوامر ا 

                                           
1
- DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratique anticoncurrentielles, op.cit, p.141. 

2
قيدة للمنافسة قد رمبا يعترب هذا هو السبب اذلي جعل املرشع ينص عىل الوزير امللكف ابلتجارة وليس الوزير املعين، فاملامرسات امل  - 

 ترتكب يف قطاعات خمتلفة تكون حتت وصاية وزارات أأخرى.
3
- GALEINE Renée, op.cit, p.112. 

4
 .316كتو محمد الرشيف، املرجع السابق، ص  -
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كن أأن تصادف رئيس جملس يمتثل يف العوائق اليت مي ،يبقى أأن ال شاكل املتعلق بتبليغ املآ خذ

حاةل تغري القانون  ا ىللس امي ابلنس بة حلاةل املؤسسات ذات الهيلك ال داري املعقد، ابل ضافة  املنافسة

وأأخريا تعدد مرتكيب املامرسة املقيدة  ،الأسايس للمؤسسة بني مرحةل ال خطار ومرحةل تبليغ املآ خذ

 ، وهو ما أأبينه فامي ييل. للمنافسة

 اةل املؤسسات ذات الهيلك ال داري املعقدحآأخذ يف تبليغ امل .1

اذلي حيث مل هيمت ابلشلك القانوين  أأعطى املرشع للمؤسسة يف جمال قانون املنافسة مفهوما غائيا،

اس ابملنافسةبآأثر ترصفها املاعتد فقط و  ،تتخذه
(1)

كل جند أأن مصطلح املؤسسة هبذا املفهوم ل ذل ،

ل  ا جرائياه لأن وهنا تمكن أأمهية ابلغة، ،مسؤوليته ا اثرةوين من أأجل يتطلب ابلرضورة وجود خشص قان

قسمني  ا ىلقانون املنافسة  ميكن أأن خناطب سوى من يمتتع ابلشخصية القانونية، وعليه ميكن تقس مي

ا جرايئوقانون منافسة  ،قانون منافسة موضوعي
(2)
. 

وهنا يكفي  ،ورشوطها ،وأأراكهنا ،فالأول يتعلق ابملامرسات املقيدة للمنافسة من حيث تعريفها

القانونية املتبعة من أأجل  ابل جراءاتأأما الثاين فيتعلق  فقط القول ابن املؤسسة يه اكئن اقتصادي،

بل لبد من وجود  ،الاقتصادي وضع قواعد قانون املنافسة موضع التطبيق، وهنا ل تكفي فكرة الاكئن

 .خشص قانوين

الشخصية القانونية وس يةل لتفريد  تصبحلقانون املوضوعي اب ر، عندما يتعلق الأمبعبارة أأخرى

يف حني أأنه يف  للمسامهة يف احلياة القانونية، رضوراي اولكهنا ليست رشط وضامن اس تقاللية النشاط،

واس تالم التبليغات للتقايض رشطا جوهرايالشخصية القانونية  تصبح ال جرايئ القانون
(3)

ويف حاةل  ،

جيب البحث عن مدى اس مترار النشاط الاقتصادي والوظيفي زوال هذه الشخصية
(4)
. 

                                           
1
 املتعلق ابملنافسة ما ييل: 03-03أأ من الأمر رم \3جاء يف نص املادة  -

 "يقصد يف مفهوم هذا الأمر ما يآأيت:

نتاج أأو التوزيع أأو اخلدمات أأو  املؤسسة:-أأ   ".الاس تريادلك خشص طبيعي أأو معنوي أأي اكنت طبيعته ميارس بصفة دامئة نشاطات ال 
2
- ARCELIN Linda, L’entreprise en droit de la concurrence français et communautaire, op.cit, p.379. 

3
- ARCELIN Linda, op.cit, p.380. 

4
ذا تعلق مثال - ىل أأعضاء هذا التنظمي. ا   الأمر بتنظمي همين ليس هل وجود قانوين فان املآ خذ يمت تبليغها ا 
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ذا اكن من املمكن استبعاد رشكة فرع من حتمل املسؤولية وابلتايل ل يرسل لها تبليغ  ،لتحديد ما ا 

ذا اكن مبقدور الرشكة الفرع أأن نه ينبغي البحث عام ا  تمتتع ابس تقاللية  املآ خذ بل يرسل للرشكة الأم، فا 

وتقنية، حبيث تمتكن من التحرر من نفوذ الرشكة  ،ومالية ،اسرتاتيجية جتارية مبفردهاىل من خاللها تتو

عفاء الرشكة الأم من حتمل املسؤولية   ،الأم حيث يسمح معيار الاس تقاللية التجارية واملالية والتقنية اب 

وابلتايل تبليغ املآ خذ للفرع دون للرشكة الأم
(1)
. 

أأنه ل ميكن أأن يعاتب املقرر عىل  ،نافسة الفرنيس يف قرار هلاعترب جملس امل  ،يف هذا الصدد

أأساس أأنه أأرسل تبليغ املآ خذ يف الوقت نفسه للرشكة الأم ولفروعها، وتبني يف الهناية أأن املامرسات 

وليس من طرف الرشكة الأم  ،لت احملليةأأو الواك ،املقيدة للمنافسة قد مت ارتاكهبا من طرف الفروع

تحمل من سي تع هذه الواكلت ابس تقاللية جتارية ومالية اكفية فا ن الرشكة الأم يه نظرا لعدم مت و 

ابلنتيجة املسؤولية
(2)
. 

 النظام القانوين للمؤسسةتبليغ املآ خذ يف حاةل تغيري  .2

بغرض  تعترب حاةل تغري النظام القانوين للمؤسسة يف املرحةل بني تقدمي ال خطار وتبليغ املآ خذ

ذ ،يت تطرح ا شاكل يف جمال املنافسةمن بني أأمه املواضيع ال، وليةالهترب من املسؤ  قد  ،يف هذه احلاةل ا 

لتصبح خشصا أ خر ،وكذا الهيئة املسرية ،تغري طبيعة املؤسسة ا ىليؤدي الأمر 
(3)

مفن سيتحمل  ،

 .املسؤولية؟

عالمو أألزم املؤسسة برضورة  ،تفطن املرشع لهذا الأمر ات اليت تطرأأ جملس املنافسة رلك التغري  ا 

من  27وذكل حسب نص املادة  ،بواسطة رساةل مضمنة مع وصل اس تالم ،عىل القانون الأسايس

املتضمن النظام ادلاخيل جمللس املنافسة 1القرار رم 
(4)

ويرتتب عىل خمالفة هذا الواجب عدم قدرة  ،

يكون التبليغ يف مثل هذه و  ،فامي بعد عىل جملس املنافسة املؤسسة املعنية عىل الاحتجاج هبذا التغري

 الظروف للمؤسسة اجلديدة.

                                           
1
 .358جالل مسعد، املرجع السابق، ص  -

2
-BOUTARD LABARDE Marie-Chantal, CANIVET Guy, CLAUDEL Emmanuelle, MICHEL-AMSELLEM 

Valérie, VIALENS Jérémie, L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, op.cit, p.417. 
3
- GALEINE Renée, op.cit, p.114. 

4
 .2014، س نة 3احملدد لنظام ادلاخيل جمللس املنافسة،النرشة الرمسية للمنافسة رم  2013جويلية  24مؤرخ يف  1قرار رم  - 
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فان ممتلاكت هذه املؤسسة  ،اليت ل تمتتع ابلشخصية املعنوية ،أأما ابلنس بة للمؤسسات الفردية

ذامضن اذلمة املالية للشخص الطبيعي، تندمج  بعد  -نازل عن احملل التجاري للغريت ال  مت ويف حاةل ما ا 

أأي دخل يف  لأن مشرتي احملل مل يكن هل ،وتبلغ هل املآ خذ ،ولؤ مسيبقى  صاحبهفان  -ارتاكب اخملالفة

املسؤولية  لقضايئ الفرنيس يطبق مبدأأ يقيض بتحميلالاجهتاد ا أأن ا ىل ال شارةدر جتو ، ارتاكب املامرسة

الفةاخمل ي ارتكباذل للشخص القانوين
(1)

من الاجهتاد القضايئ الأورويباس توحاه ،
(2)

ولتطبيق هذه  ،

 ادئ واحللول ميكن افرتاض ثالث حالت:املب

 حاةل التنازل عن احلقوق واملمتلاكت لفائدة مؤسسة أأخرى  -

طاملا احتفظت بشخصيهتا و  ،حاةل التنازل عن احلقوق واملمتلاكت لفائدة مؤسسة أأخرىيف 

تبقى  للمنافسة اليت سامهت بوسائلها املالية والبرشية يف ارتاكب املامرسات املقيدة املؤسسةن القانونية فا

 .اجلزيئ والتنازل اللكيالتنازل الفقه بني حاةل  وذلكل مزي ،للعقوبة خاضعةو  وةلؤ مس

وهذا  ،تكون الشخصية القانونية للمؤسسة املتنازةل ل تزال قامئة قانوان حاةل التنازل اجلزيئ،ففي 

قبل ا جراء معلية التنازل  هتااليت ارتكب ،رسات املقيدة للمنافسةيكفي لأن تس متر يف حتمل مسؤولية املام

ذا اكن التنازل لكيا فا ن عبء حتمل مسؤولية ارتاكب املامرسات املقيدة للمنافسة اليت جرت قبل  ،أأما ا 

ىل ،املؤسسة املتنازةلينتقل من  ،التنازلمعلية  تبليغ فا ن املقرر يرسل  عليهتنازل لها، و امل  املؤسسة ا 

املؤسسة املتنازةل ا ىلوليس  املتنازل لهاللمؤسسة خذ املآ  
(3)
. 

نه عندما خيتفي قانوان الشخص املعنوي املسؤول عن اس تغالل املرشوع، فا ن املامرسات  بذكل فا 

س نادها  ىلاملقيدة للمنافسة جيب ا  ليه املرشوع قانوان، مبعىن تس ند  ا  ىلالشخص املعنوي اذلي انتقل ا   ا 

ات، ويكون هذا الأمر يف حاةل الشخص اذلي يتلقى حقوق والزتامات الشخص مرتكب تكل املامرس

الاندماج عن طريق الامتصاص أأو عن طريق املزج
(4)
. 

 

                                           
1
-CABANES Christophe, NEVEU Benoit, Droit de la concurrence dans les contrats publics, Édition le 

Moniteur, Paris, 2008, p.167.  
2
وما  130، ص 2007حسني املايح، حامية املنافسة )دراسة مقارنة(، الطبعة الأوىل، املكتبة العرصية للنرش والتوزيع، مرص، س نة  -

 بعدها.
3
- CABANES Christophe, NEVEU Benoit, op.cit, p.167. 

4
 .129رجع سابق، ص ماملايح،  حسني -
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 حاةل ال جراءات امجلاعية -

تكل ال جراءات املرتتبة عىل ا فالس املؤسسة أأو ا خضاعها للتسوية  ،يقصد ابل جراءات امجلاعية

فالس املؤسسة املرتكبة اب   احلمك بعدف  ضد املؤسسة، ةحيث جيمتع ادلائنون حتت دعوى واحد القضائية

وقفل التفليسة  اختتام اجراءات الافالس المتيزي بني حاةلفانه يتعني  ،للمامرسات املقيدة للمنافسة

، وحاةل عدم اكامتل ذكلبتصفية اذلمة املالية
(1)
. 

وعليه يس تحيل تبليغ  ،زالت ومل يعد لها وجود قانوينتكون املؤسسة قد  ،ي احلاةل الأوىلفف

مما جيعل  ،ال فالسلأنه يف هذه احلاةل تكون املؤسسة قد خضعت جلزاء  ،خشص غري موجود ا ىلاملآ خذ 

أأما يف احلاةل الثانية فان اس مترار الشخصية القانونية خيول  توقيع عقوابت مالية ضدها غري ذي جدوى،

ماكنيةاملقرر   تبليغها ابملآ خذ. ا 

الشخص املعنوي مرتكب املامرسة ودون  ا ىلن املامرسات املقيدة للمنافسة تس ند أأ  ،خالصة القول

أأن يرتتب عىل تغيري امس الرشكة أأي تآأثري يف هذا الصدد، وحىت ولو توقف هذا الشخص عن ممارسة 

رشكة أأخرى، أأو عندما تتنازل  ا ىلعن املامرسات املقيدة للمنافسة  وةلؤ املسالنشاط، أأو حتولت الرشكة 

قامئة، أأو عندما تقوم رشكة أأو وةل ؤ مىت بقيت الرشكة املس رشكة أأخرى، ا ىلالرشكة املرتكبة للمامرسة 

مجموعة أأخرى، فا ن املسؤولية تظل قامئة عىل عاتق  ا ىلمجموعة رشاكت بنقل الفرع اذلي ارتكب اخملالفة 

الرشكة الأم أأو اجملموعة الأوىل
(2)
. 

حتجج أأمام ق يقطع الطر  ا ىل هتدف هذه املبادئ املطبقة من قبل الاجهتاد القضايئ الفرنيس

فالاملؤسسة املرتكبة للمامرسات املقيدة للمنافسة  أأهنا غريت حبجة  ،مل مسؤولية سلوشهاهتا من حتوا 

 وابلنتيجة يكون ،نظاهما القانوينأأو أأهنا غريت  ،التنظمييها أأو غريت هيلك  ،مل تعد موجودةنشاطها أأو 

هذا التغيري علهيا سة قبل أأن يطرأأ عام ارتكبته املؤس  مس ئولنيغري أأو  ،املسريين اجلدد غري معنيني
(3)
. 

 

 

                                           
1
 .161نفس املرجع ، ص  -
2
 .130-129املرجع نفسه ، ص  -

3
- CABANES Christophe, NEVEU Benoit, op.cit, p.168. 
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 .تبليغ املآ خذ يف حاةل تعدد الفاعلني3

ذا تعلق الأمر ابلتفاقات املقيدة للمنافسة فان تعدد أأطراف التفاق يثري مسآأةل من يتعني أأن  ،ا 

من ومهنم  ،سامه يف تكوينه ومهنم من ،خطط هل يمت تبليغه ابملآ خذ، خاصة وأأن أأطراف التفاق مهنم من

ليه بعد ذكل فقط رادهتاالأشخاص املنضوية  ا ىلتبليغ املآ خذ يف هذه احلاةل يكون ف ، انضم ا  هذا حتت  اب 

الأطراف املسامهة يف تكوينه حىت ولو مل  وكذا حىت ولو مت ذكل بشلك مضين، ،تفاق املقيد للمنافسةال

تكن هناك سوء نية من جانهبم
(1)
. 

 حىت يتس ىن للك ،منفرد، حبيث يبلغ لك عضو عىل حده يمت تبليغ املآ خذ يف هذه احلاةل بشلك

بناء عىل ما يراه مناس با للتخلص من الهتمة ،مهنم أأن حيرض دفاعه بفعالية
(2)
.  

 املتضمن املآ خذ الثاين: التقرير الهنايئلفرع ا

من قبل ممثل الوزير امللكف ابلتجارة  حظات املقدمة من قبل الأطراف وبعد املذكرات واملال

، ويرفقه رلك املستندات اليت اهنائي االقيام احملمتل ابلتحرايت ال ضافية، يقوم املقرر بتحرير تقرير  وبعد

ىل، ا ضافة آأسس علهيات ليه املرشع يف املادة  ا  ذا اقتىض الأمر ذكل، وهذا ال جراء أأشار ا  اقرتاح تدابري ا 

يداع تقرير ر عند ا"يقوم املقر ، اليت جاء فهيا: املتعلق ابملنافسة 03-03الأمر من  54 ختتام التحقيق اب 

دلى جملس املنافسة يتضمن املآ خذ املسجةل، ومرجع اخملالفات املرتكبة واقرتاح القرار وكذا، عند  معلل

 أأعاله". 37الاقتضاء، اقرتاح تدابري تنظميية طبقا لأحاكم املادة 

ليه يكون نتيجة ملا  ،رر من طرف املقرراحمل الهنايئ ابلتايل فا ن التقرير من خالل مجع توصل ا 

يعرب فان هذا التقرير  ،وعىل خالف التقرير الأويل ،بعد سامع مالحظاهتم ،الأدةل ومواهجة الأطراف هبا

وبداية ال جراءات املوضوعية أأمام جملس املنافسة ،عن انهتاء مرحةل املعاينة
(3)

من حيث مضمونه  فهو ،

، ذلكل فهو خيضع هيئة احلمك دلى جملس املنافسة يتضمن صورة مقربة عن احلمك الهنايئ اذلي س تصدره

 لضوابط )أأول(، ويتعني تبليغه للأشخاص املعنية به )اثنيا(.

 

                                           
1
- GALEINE Renée, op.cit, p.119. 

2
- DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratique anticoncurrentielles, op.cit, p.132. 

3
-DIEUX Xavier, Les autorités de contrôle des marchés financiers, des assurances et de la concurrence, bilan et 

perspectives, actes du colloque de Bruxelles 25 mai 2000, Edition BRUYLANT, Bruxelles, 2002, p.422. 
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 التقرير الهنايئ ضوابط: أأول

ليه من  خيتمت املهمةكام س بق بيانه فا ن املقرر  بتحرير تقرير   جملس املنافسةطرف رئيس املس ندة ا 

ه يرفقو واهجة الأطراف املعنية املآ خذ الهنائية اليت يمتس  هبا يف م ويسجل ،مجيع الوقائع يعرض فيههنايئ 

احملارض احملررة يف جلسات  هضمنأأسس علهيا مالحظاته اخلتامية، وي واملستندات اليت ، رلك الواثئق

وبذكل يكون للجميع فرصا متساوية من أأجل  ،مجمل املالحظات اليت أأبداها الأطراف، و الاس امتع

هتام حقيقيةهبذه الطريقة يشلك هذا التا، قحتضري دفاعهم لح  .قرير الهنايئ وثيقة ا 

املتعلق ابملنافسة، الوس يةل اليت يمت من خاللها  03-03من الأمر  55مل حيدد املرشع  يف املادة 

"يبلغ رئيس  ، حيث اكتفى ابلنص عىل أأنه:عىل غرار التقرير الأويل ول شلكه ،تبليغ التقرير الهنايئ

ىلالأطراف املعنية و  ا ىلسة التقرير جملس املناف  بداء مالحظات  ا  الوزير امللكف ابلتجارة اذلين ميكهنم ا 

 اترخي اجللسة املتعلقة ابلقضية".مكتوبة يف أأجل شهرين، وحيدد مهم كذكل 

 اليت جيب أأن يراعهيا )ب(، واملوضوعية )أأ(، مع ذكل ميكن أأن نوحض بعض القواعد الشلكية

 .ايئ واملس تقاة بطريقة غري مبارشة من أأحاكم قانون املنافسةالتقرير الهن املقرر يف

 الهنايئ تقريرل القواعد الشلكية ل  .أأ 

عرض الوقائع، أأس باب  ايئ عىل مجموعة من الرشوط الشلكية، تمتثل يفجيب أأن يتوفر التقرير الهن

عىل لك املستندات ام جيب أأن يش متل وبواعث الهتام الهنائية اليت وهجها املقرر للأطراف املعنية، ك

لهيا املقرر، وكذا عىل املالحظات اليت أأباليت ا بداء داها الأطراف يف الفرتة املسموح ستند ا  مهم خاللها اب 

لهيم، واليت تعترب شجواب عن تبليغ املآأخذاليت س بق وأأن بٍلغ املآ خذ مالحظاهتم عىل ت ا 
(1)

كام جيب ، 

 ابلقضية. أأن يتضمن التقرير الهنايئ اترخي اجللسة املتعلقة

املرشع مل حيدد التارخي اذلي جيب  هو أأن ،يعكس املرونة الاجرائية اليت متزي قانون املنافسةما 

من  21الواردة يف نص املادة "مبجرد انهتاء التحقيق" أأن حيرر فيه املقرر تقريره الهنايئ، بل اكتفى بعبارة 

 من 54الواردة يف نص املادة التحقيق..." "...عند اختتام بعبارة النظام ادلاخيل جمللس املنافسة،  و 

أأن عدم حتديد حىت وان اكن هناك من يرى عكس ذكل، عىل أأساس ، املتعلق ابملنافسة 03-03الأمر 

                                           
1
 .324كتو محمد الرشف، املرجع السابق، ص  -
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ذ ميكن أأن يآأخذ التحقيق وقتا طويال  قد يشلك التارخي بدقة مساسا حبقوق الطرف املعين ابلتحقيق، ا 

بشلك يرض مبصاحل هذا الأخري
(1)
. 

نه قد يس تغرق وقتا و كأأنه من الأفضل أأن ل نقيد املقرر بآأجل حمدد لأعداد تقريره، لقى يبمع ذكل 

كذا اذلي يقتيض منه حتليل ودراسة مجمل ال جراءات و  ،طويال، ويعود سبب ذكل لطبيعة معل املقرر

واجب ال جابة عىل املالحظات املدىل هبا مبناس بة الرد عىل تبليغ املآ خذ
(2)
. 

 وعية للتقرير الهنايئالقواعد املوض.2

يف  ااذلي مت عرضه انفسه ابلرضورة يه املقرر يف التقرير الهنايئ  اهبخذ اذلي متس  آ  امل كونل ت

وما قد  ،خذ، لأن املقرر قد يرتاجع عن بعضها بعد ا طالعه عىل مالحظات الأطرافآ  وثيقة تبليغ امل

ثبات جديدةمن  تتضمنه ذا متس  املقرر مبآ خذ، عنارص ا  ضافية توجب عليه أأن  ولكن ا  جديدة أأو ا 

كام أأنه ليس هل أأن  ،خذ، وذكل حىت يوفر الطابع احلضوري والوجايه للعمليةآ  يبارش من جديد تبليغ امل

 بتقريره. يكن معنيايمتس  مبآ خذ ضد طرف مل 

أأو مصادرة لقرار  ،اقرار مس بق ه ميكن أأن جيعل منالشلك ل ذاالتقرير هب أأن ا ىلجتدر ال شارة 

 خذ املسجةليآأخذ ابملآ   لهل أأ و ،فهذا الأخري ميكنه أأن يعطي تكييفا جديدا للوقائع املثارةاملنافسة، جملس 

ل أأ   ةخمالفيعد ذكل القول خبالف لأن  ،الهنايئالتقرير  هذا نه ل ميكنه أأن يثري مآ خذ غري موجودة يفا 

ملبدأأ الوجاهية
(3)

ن يثري مآ خذ ضد مؤسسة مل يمت تبليغها ميكن جمللس املنافسة  أأ  للهذا املبدأأ  ااحرتامف ،

                                           
1
ىل أأن املرشع الفرنيس ركز عىل ميعاد حترير احملارض، واشرتط أأن تكون قصرية، وهذا ما أأكده يف: -  وجتدر ال شارة يف هذا الصدد ا 

- L’art 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 

86-1243 du 18 décembre 1986 relative a la liberté des prix et de la concurrence qui : « les procès-verbaux 

prévus à l’article 46 de l’ordonnance de 1986, sont rédigés dans le plus court délai… ». 
2
-BOUTARD LABARDE Marie-Chantal, CANIVET Guy, CLAUDEL Emmanuelle, MICHEL-AMSELLEM 

Valérie, VIALENS Jérémie, op.cit, p.426. 
3
-CANIVET Guy, « L’obligation du procès équitable et les règles du contradictoire dans les procédures de 

sanction en matière de concurrence », RC, n°86, juillet-aout 1995, p.41. 
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لتبدي مالحظاهتا بشآأهنا مس بقا هبا
(1)

 تسجيهل يف التقرير كام أأنه ل ميكن للمجلس أأن يآأخذ مبآأخذ مت، 

لنفس الاعتبار السابق ، وذكليف تقريره الهنايئ أأسقطه املقرر  ولكنالأويل 
(2)

 . 

 املعنية بتبليغ التقرير الهنايئالأشخاص  :اثنيا

يداع املقرر  بعد تقريره الهنايئ دلى جملس املنافسةل ا 
(3)

يقوم رئيس اجمللس بتبليغه رلك مرفقاته ل ، 

ىلية و لك من الأطراف املعن  ا ىل بداء مالحظاهتم املكتوبة، وهذا ما نصت ل   ،الوزير امللكف ابلتجارة ا 

النص هو أأن تبليغ الوزير ، واملالحظ ابلنس بة اىل هذا اذلكر من قانون املنافسة السالف 55ادة عليه امل

وان قرار هذا امللكف ابلتجارة ابلتقرير الهنايئ من شآأنه أأن ميس ابس تقاللية جملس املنافسة، خاصة 

 اجمللس اخضعه املرشع للرقابة القضائية.

ىلتبليغه ملوقفه بشآأن التقرير الأويل اذلي اشرتط ما ميكن مالحظته أأن املرشع اجلزائري خالفا   ا 

نه اقترص مجيع الأ  ا ىلوكذا  ،والوزير امللكف ابلتجارة ،ف املعنيةلك من الأطرا طراف ذات املصلحة، فا 

أأمهيهتا، كام أأنه مل من  تبليغ التقرير الهنايئ عىل الفئتني الأوىل والثانية، واستبعد الفئة الأخرية ابلرمغ بشآأن

رسال نسخة منه  ماكنية ا  ع حتت و وضمالأمر بنشاط سلطات الضبط القطاعية، عندما يتعلق  ا ىليذكر ا 

رقارهتا
(4)
. 

يمت تبليغهم  جيب أأن الأشخاص اذلين ن املرشع الفرنيس قام بتحديدأأ  جند ،عىل سبيل املقارنة

لك من الأطراف املعنية، حمافظ  من القانون التجاري الفرنيس، ومه 463ابلتقرير الهنايئ، مبوجب املادة 

امرسات املقيدة للمنافسةوزراء القطاع املعين ابرتاكب املو احلكومة، 
(5)
. 

عداد التقرير الهنايئ من طرف املقرر  ا ىلابلرضورة  -يف الترشيع الفرنيس -ل يمت اللجوء كام أأنه  ا 

رر العام دلى سلطة املنافسة قلتجاري الفرنيس عىل أأنه ميكن للممن التقنني ا 463/3حيث تنص املادة 

يف القضية دون اللجوء مس بقا ل عداد التقرير  نه سيمت البثذ للأطراف املعنية، أأ أأن يقرر عند تبليغ املآ خ

عنية أأجل شهرين مل يبلغ الأطراف هبذا القرار، ويرتك للك من مفوض احلكومة والأطراف او الهنايئ، 

                                           
1
- GALEINE Renée, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op.cit, p.130. 

2
- Ibid, p.131. 

3
 يتعني أأن يمت ايداع التقرير دلى رئيس جملس املنافسة وليس دلى جملس املنافسة. -
4
ة أأمام جملس املنافسة حول ممارسة "عندما ترفع قضي املتعلق ابملنافسة واملعدل واملمتم عىل أأنه: 03-03من الأمر رم  39تنص املادة  -

 تتعلق بقطاع نشاط معني يكون حتت رقابة سلطة ضبط، فا ن اجمللس يرسل نسخة من امللف ا ىل السلطة املعنية ل بداء الرأأي...".
5
- CLAUDEL Emmanuelle, op.cit, p.613. 
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لتقدمي مالحظاهتم، وهذا ما يعرف ابل جراء املبسط
(1)

ل يف ا ، ليه ا  حلالت هذا الأخري ل ميكن اللجوء ا 

يورو للك من مرتكيب املامرسات احملظورة والقضااي  750.000عقوبة مالية ل تتجاوز اليت تقرر فهيا 

فهيا ال جراء الاعتيادي ية ابملقارنة مع القضااي اليت يمتالقليةل الأمه 
(2)
. 

ل أأن املرشع اجلزائري  وابلرمغ من أأمهية هذا ال جراء يف تبس يط وتسهيل معل جملس املنافسة، ا 

 خذ به.مل ينص عليه و مل يآأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1
-CABANES Christophe, NEVEU Benoit, op.cit, p.172. 

2
-Idem. 
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 املطلب الثاين

 املرتبطة ابلتحقيق الهنايئ الضامانت 

ه من مرحةل اليت يقوم هبا املقرر بعد انهتائ الهنائية ضامانت كبرية يف مرحةل التحقيق كرس املرشع

تنهتيي  وأأهناخاصة  ،للبث فهيا وقبل عرض القضية عىل هيئة احلمك دلى جملس املنافسة ،مجع الأدةل

ع تنطوي عىل اهتام مبارش مآ خذ داداب 
(1)

كرس مبدأأ الوجاهية مبا يتضمنه من حق املؤسسة يف  حيث ،

لهياآأن يس متع التعبري بوحقها يف  ،مبضمون امللف عملال ولها  من خالل تقدمي مالحظات حول هذا امللف ا 

 .يف ذكل مبحايمأأن تس تعني 

قوق ادلفاعفالوجاهية و والاس تعانة مبحايم هام عنرصان جوهراين حل 
(2)

ففي فرنسا و مبوجب  ،

2008أأوت  4املؤرخ يف  776-2008القانون رم 
(3)

أأنشآأ املرشع الفرنيس وظيفة جديدة عىل مس توى ، 

سلطة املنافسة تسمى ابملس متع املستشار، وهو خشص تتوفر فيه ضامانت اخلربة والاس تقاللية يمت تعيينه 

أأعضاء سلطة املنافسة، ويتوىل همام تسهيل ممارسة  ع أأخد رأأيممن طرف الوزير امللكف ابلقتصاد 

الأطراف حلقوقهم
(4)

وبعد ذكل يقوم بتقدمي الاستشارة من حيث ال جراءات حىت  ،فهو يتوىل سامعهم، 

ذا تلقوا صعوابت يف الاطالع عىل  لهيم حمفوظة، خاصة يف حاةل ما ا  تبقى حقوق ادلفاع ابلنس بة ا 

                                           
1
-CAPDEPON Yannick, Essai d’une théorie générale des droits de la défense, Thèse pour le  Doctorat en 

droit, Université Montesquieu-Bordeaux 6,21 septembre 2011, pp. 422-423. 
2
-CANIVET Guy, « La protection des droits de la défense et l’étendue du pouvoir de contrôle du juge en 

matière de concurrence», Acte de séminaire organisé par le tribunal de première instance des communautés 

européennes les 22 et 23 novembre 1993 sous thème du « contrôle juridictionnel en matière de droit de la 
concurrence et des concentrations », Luxembourg, 1994, p.33. 
3
- Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, parue au JO n° 181 du 05 aout 2008. 

4
- Art.L. 461-4 du code de commerce Français « Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat 

est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, 

les observations des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant 

dès l'envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l'autorité un rapport évaluant ces 

observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d'améliorer l'exercice de leurs droits par les 

parties.  

« Les modalités d'intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil d'Etat » 

www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/8/4/2008-776/jo/article_95 . 

file:///D:/Théses/théses%20doctorat/Thèse_-_Capdepon_-_version_-_électronique.pdf
file:///D:/Théses/théses%20doctorat/Thèse_-_Capdepon_-_version_-_électronique.pdf
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رصه، فهذا الشخص هو حبق خشص وس يط بني سلطة املنافسة أأو تعذر علهيم فهم بعض عنا ،امللف

واملؤسسات
(1)
. 

فان املرشع حاول أأن يس تدرك ذكل  ،)الفرع الأول( امتآأخر جاء  ملا اكن تكريس ضامنة الوجاهية

جراء تبليغ التقرير الهنايئ ،بآأن فصل بني ا جراء تبليغ املآ خذ كتعويض للمؤسسات عن حرماهنا من  ،وا 

ضامانت يف مرحةل مجع الأدةلهذا النوع من ال
(2)

ضامنة رضورة حترير حمارض يف لك مرة يتعلق الأمر و  ،،

جراء كام كرس املرشع الك من احللول  )الفرع الثاين(، حلقوق الأطرافالتحقيق حامية  ا جراءاتمن  اب 

 وتسمح جمللس املنافسة ركسب ثقة ،التفاوضية اليت من شآأهنا أأن ختترص الكثري من الوقت واجلهد

 (.الاس تعانة مبستشار )الفرع الرابع مع احلق يف )الفرع الثالث(، املؤسسات

 الفرع الأول: تكريس مبدأأ الوجاهية

دارية ،اكنت قضائيةأأ يرسي مبدأأ الوجاهية عىل لك ال جراءات القانونية سواء    أأو تآأديبية ،أأو ا 

دلميقراطيةمن مقتضيات دوةل القانون والأنظمة ا ابعتباره ويف لك فروع القانون،
(3)

سمح فهو ي  ،

وبذكل تسامه  ،من خالل متكيهنا من الاطالع عىل امللف بآأمكهل، حلق ادلفاعللمؤسسة ابملامرسة الفعلية 

دارة و ويف حسن سري  ،يف تكوين القرار الهنايئ ا رشاك املؤسسات يف  فالقاعدة أأنه لكام مت ،جراءاتال  ا 

ضئيال ال جراءات لكام اكن احامتل وجود طعون قضائية
(4)
. 

وأأهنا  ،هذه الوجاهية يه يف احلقيقة ترمجة لكون ال جراءات يف جمال املنافسة فاحصة و حتقيقية

تمت يف شفافية
(5)

عالم الأطراف يتعني ، من آأن جملس املنافسة هو ب التذكري فقبل الالكم عن واجب ا 

                                           
1
-VOILLEMOT-TRANIE Delphine, «Le conseiller auditeur de l’autorité de la concurrence française », JCP  E, 

n°1,5 janvier 2012, p.40.  
2
- DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratique anticoncurrentielles, op.cit, p.130. 

3
-DAUDRET Frédérique, « Des applications particulières des droits de la défense dans le domaine des 

pratiques anticoncurrentielles », op.cit, p.34. 
4
- PLIAKOS Asteris, Les droits de la défense et le droit communautaire de la concurrence, op.cit, p.295. 

5
 ذلكل يقال بآأن الاجراءات اخملفية خمالفة ملبدأأ الوجاهية، راجع: -

-ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, étude de droit comparé, op.cit, 

p.134. 
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يكون  بعنارص امللف علمه وعليه فان ، كتابيةأأمامه عن طريق كون ال جراءات  يدير  وسائل ال ثبات،

سابقا عىل احرتام مقتضيات حقوق ادلفاع
(1)
. 

فان  احلفاظ عىل النظام العام الاقتصادي ابدلرجة الأوىل، ا ىلملا اكن جملس املنافسة هيدف 

من فعالية دفاع املؤسسات عن نفسها يتطلب ابلرضورة متكيهنا من املعلومات املتعلقة بسري ال جراءات و 

عطاهئا فرصة لالس امتع  موضوع امللف، لهيامع ا  ا 
(2)

جعل عالقة  ا ىلسعى املرشع  ،ومن أأجل ذكل، 

حتقيقا حملامكة عادةل اليت  جملس املنافسة ابملؤسسات مبنية عىل فكرة التعاون والتفاوض والتنازل املتبادل

املالحظات و  ،ال ثباتفهيي تتطلب متكني الأطراف من العمل بعنارص  تعترب الوجاهية أأحد أأمه عنارصها،

ومتكيهنم من مناقش هتا بفعالية ،املقدمة
(3)

تساوي حظوظ ادلفاع ويف أأجل وذكل يف ظروف مسهتا  ،

معقول لتحضري أأوجه ادلفاع
(4)
.  

 من هذا املنطلق جند أأن الوجاهية ل تقتيض فقط متكني املؤسسات من العمل بعنارص امللف

   )اثنيا(.وتقدمي مالحظات بشآأهنا اليت تضمهنا ولكن تتطلب كذكل متكيهنا من مناقشة العنارص )أأول(

 ال عالمحق املؤسسة يف أأول: 

تقتيض الوجاهية رضورة تبادل املعلومات واحلق يف ال عالم
(5)

حىت يس تفيد خمتلف الأطراف   ،

وسائل ادلفاع يمن حق تساو 
(6)

يرتمج حق املؤسسة يف ال عالم يف ا حدى أأمه الضامانت ال جرائية و ، 

                                           
1
-HAIM Victor, « L'écrit et le principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse », 

AJDA, n°10, 21 octobre 1996, p.716.(num) 
2
-DUMARCAY Marie, La situation de l’entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques 

anticoncurrentielles, op.cit, p.187. 
3
-WEINGARTEN Florence, La protection des droits des entreprises lors des procédures de concurrence devant 

la commission des communautés européennes au regard de la convention européenne des droits de l’homme, 

thèse pour le  Doctorat en droit, Université Panthéon-Assas, Paris 2, 2000, p.442. 
4
- WEINGARTEN Florence, op.cit, p.433. 

5
-ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », Revue 

IDARA, n°28, Numéro spécial, 2004, p.64. 
6
-GAUDEMET-TALLON Hélène, La protection des droits des entreprises lors des procédures de concurrence 

devant la commission des communautés européennes au regard de la convention européenne des droits de 

l’homme, thèse pour obtenir le grade de Docteur en droit, Université Panthéon-Assas Paris 2, 22 novembre 

2000, p.434. 

../../../adnane/AJDA/AJDA%201996%2010p.docx
../../../adnane/AJDA/AJDA%201996%2010p.docx
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شفافية امللف نافسة وهويف جمال امل 
(1)

ومعرفة مضمونه املؤسسات يف ال طالع عليهحق و  ،
(2)

حىت  ،

لهيا املقرر امللكف ابلتحقيق س تنتاجاتالا تمتكن من الرد عىل ال ثبات اليت وعنارص  ،اليت توصل ا 

يف بناء تكل الاس تنتاجات علهيا استند
(3)
. 

املتعلق  03-03من الأمر رم  2\30 وقد كرس املرشع هذه الضامنة بصفة رصحية يف املادة

"للأطراف املعنية وممثل الوزير امللكف ابلتجارة حق ال طالع عىل امللف ابملنافسة واليت تنص عىل أأنه: 

 واحلصول عىل نسخة منه".

ذا مع  لبد أأن يمت الاطالع عىل امللففانه يف املقابل  ،قانوان  مضموان ال عالماكن احلق يف  ا 

عىل اعتبار أأن هاته الأخرية تشلك خروجا عن القاعدة العامة اليت  ،رسية الأعاملاحرتام مقتضيات 

ال جراءاتتكرس الوجاهية يف 
(4)

متطلبات دوةل القانون تامتىش معو  ،
(5)

من  يبقى  ،، وملا اكنت كذكل

جل تفادي لك نزاع أأ الأحسن أأن يمت حتديد طبيعة الواثئق اليت ميكن الاطالع علهيا بشلك دقيق من 

يف هذا الشآأن
(6)
. 

 حىت ل تكون هل سلطة مطلقة عىل امللف حدا أأمام جملس املنافسة ال عالماحلق يف هبذا يشلك 

بذكل  يتحمك  و ،ملها ضد املؤسسات املعنية من تكل اليت ل يريد اس تعاملها فيختار الواثئق اليت يس تع 

                                           
1
نتاجه أأ  - و حصل علهيا من الأطراف أأو من الغري أأثناء يفهم من مصطلح ملف لك الواثئق اليت حبوزة جملس املنافسة سواء اكنت من ا 

 التحقيق، أأما مصطلح وثيقة فيقصد به لك شلك لدلعامات اليت تتضمن معلومات همام اكنت طريقة حفظه.
2
-BEAUCHESNE Bénédicte, la protection juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence, 

op.cit, p.107. 
3
- COUTRELIS Nicolas et GIACOBBO Valérie, « La pratique de l’accès au dossier en droit communautaire 

de la concurrence : Entre droits de la défense et confidentialité », RC, n°2, 2006, p.68. 
4
-GENESTE Bernard, « Le secret d’affaires en droit communautaire  et en droit Français de la concurrence », 

(suite et fin), D.aff, n
°
 40, 13 novembre 1997, p.1309. 

5
-STAHL Martina, SEIFERT Dorothea, « La garantie des droits de la défense dans le cadre de la procédure 

contentieuse allemande », Rev.Conc .Consom, n°76, nov-déc 1993, p.41. 
6
-LESGUILLONS Henry et JALABERT-DOURY Nathalie, « Le projet de nouveau règlement concentrations et 

les garanties procédurales des entreprises notifiantes », in, Le nouveau droit communautaire de la concurrence, 

les droits de la défense face aux pouvoirs de la commission européenne, Travaux du colloque du 20 novembre 
2003, s/d de MOURRE Alexis,  Edition BRUYLANT, Bruxelles, 2004, p.43. 
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قوق ادلفاع وهو مبدأأ تساوي يف طريقة حتضري هذه املؤسسات دلفاعها خمرتقا أأحد أأمه ضامانت ح

وسائل ادلفاع
(1)
. 

 وزمانه )ب( وكيفيته ،)أأ( تربز أأمهية حق املؤسسة يف الاطالع عىل امللف من حيث موضوعه 

 وهو ما سيمت توضيحه من خالل النقاط التالية: ،)ج(

  أأ.موضوع احلق يف ال عالم

وكذا  ،يف ذاته ال جراءبوجود عمل املؤسسات  ،يف هذه احلاةل ال عالميفهم من موضوع احلق يف 

ىلبالنس بة ف : هرساينبدء ب العمل  جراءعمل بوجود ال املؤسسة يف حق ا  احلد ميكن اعتباره  ،ضدها ما ا 

الأدىن حلقوق ادلفاع
(2)
. 

 ال جراءاتاملتضمن قانون  09-08القانون رم  لال جراءات املكرسة مبوجبففي القواعد العامة 

املدنية والادارية
(3)

يداع الأوراق وامل يلزتم  ، لهيا دعام اخلصوم اب  س ندات والواثئق اليت يستندون ا 

مع  ،أأو نسخ مطابقة للأصل ،رمسية عهناأأو نسخ  ،بآأصولها ،لدعاءاهتم بآأمانة ضبط اجلهة القضائية

للخصوم هاغ ي تبل رضورة 
(4)

ذا اس تثنينا حاةل الأوامر عىل العرائض اليت تمت دون حضور اخلصم ، ل ا  ا 
(5)
. 

اجمللس يقوم  ف الأشخاص اخملول مهم ذكل،وبعد ا خطار جملس املنافسة من طر  ل املنافسةيف جما

عالم الطرف اخملطر ضده عن طريق رساةل اس تدعاء من  جل سامع، يعلمه فهيا بوجود ا خطار يتعلق أأ اب 

الصةل مع بيان النصوص القانونية ذات يوحض فهيا موضوع ال خطار تقدم هبا خشص أ خر، ضده بشكوى 

 .به

                                           
1
قيقي دلميوقراطية الاعرتاف ابحلق يف ال عالم للمتعاملني مع الادارة يعترب قفزة كبرية يف جمال عالقة الادارة ابملواطن وجتس يد ح  -

 الادارة، من أأجل التوسع أأكرث يف هذا املوضوع راجع: 

- CHEVALLIER Jacques, « De l`administration démocratique a la démocratie administrative », RFAP, n° 137-

138, 2011, pp.217- 227. 
2
- ASCENSI Lionel, Du principe de la contradiction, Edition LGDJ, Paris 2006, p.382. 

3
 .2008أأفريل  23،صادر يف 21،يتضمن قانون ال جراءات املدنية وال دارية،ج ر عدد 2008فرباير  25مؤرخ يف  09-08قانون رم  - 

4
 .09-08من قانون رم  838و 21املادتني  - 

5
 وما يلهيا من نفس القانون. 310املادة  - 
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فيمت من خالل متكني هذه الأشخاص أأو املؤسسات من حق  ،أأما العمل أأثناء رساين ال جراء 

الاطالع عىل امللف وتبادل املالحظات املقدمة حوهل
(1)
. 

جراء من شآأنه التآأثري عىل القرار الهنايئ  ،عىل لك حال يتعني ا رشاك  ،جمللس املنافسةفان لك ا 

هذا  دراية ابلأسس القانونية والواقعية اليت س يبىن علهيا حىت تكون عىل ،بشلك اكف الأطراف فيه

القرار يف الهناية
(2)

عىل غرار ما يمت يف القواعد العامة من تبادل للواثئق أأثناء سري ادلعوىوذكل  ،
(3)
. 

 ال ثباتوخمتلف عنارص الوقائع الأس باب و عرفة مبال طالع عىل امللف للأطراف املعنية يسمح 

يسمح لها بتحضري  و ،مما يعطهيا فكرة واحضة عن املوضوع املقرر يف صياغته للمآ خذ،اليت استند علهيا 

أأوجه دفاعها رلك فعالية
(4)

وهبذه الطريقة تكون املؤسسة املعنية قد شاركت يف صياغة القرار الهنايئ ،
(5)
. 

 ال عالمب.كيفيات 

عالمختتلف أ ليات  ذا اكنت  تبعة،الأطراف يف اخلصومة ابختالف طبيعة ال جراءات امل  ا  فامي ا 

عالم بعضهم البعض، ،ففي احلاةل الأوىل اهتامية أأو حتقيقية فاحصة، ويتحقق احلق يف  يتوىل الأطراف ا 

عالم الأطراف فتتوىل الهيئة امللكفة ابلتحقيق  ،أأما يف احلاةل الثانية من حلظة بداية ال جراءات، ال عالم ا 

ل اذلين ل يتحقق مهم ذكل  يف جمال املنافسة  ال جراءاتوملا اكنت  ،ة من التحقيقيف مرحةل متآأخر ا 

عالم الأطراف مبضمون امللف.يحتقيق   ة فاحصة فان جملس املنافسة هو من يتوىل ا 

 

 

                                           
1
-SOURZAT Claire, « Les droits de la défense », RDP, n°9, septembre 2011, p.28. 

2
- STAHL Martina, SEIFERT Dorothea, op.cit, p.41. 

-
3
املتعلق  03-03من الأمر رم  2\55من أأجل احرتام مقتضيات مبدأأ الوجاهية بعد حترير التقرير الهنايئ فان املرشع ووفقا لنص املادة  

ن الاطالع عىل املالحظات املكتوبة اليت تقدم هبا بقية الأطراف وكذا الوزير امللكف ابلتجارة وذكل ابملنافسة قام رمتكني الأطراف م

 يوما من اترخي اجللسة. 15قبل 
4
-GREGOIRE Jakhian, « Le droit à un procès équitable», in, Le nouveau droit communautaire de la 

concurrence, les droits de la défense face aux pouvoirs de la commission européenne, Travaux du colloque du 
20 novembre 2003, s/d de MOURRE Alexis, Edition BRUYLANT, Bruxelles, 2004, p.443. 
5
-CHEVALLIER Jacques, « De l`administration démocratique a la démocratie administrative », RFAP, n° 137-

138, 2011, p.221. 
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عىل  من طرف املؤسسات املعنية فانه يمت الاطالع ،ا ابلنس بة للوس يةل املتبعة يف ال عالمأأم

امللف يف عني املاكن
(1)

وذكل خالل أأايم ادلوام الرمسي بني الساعة  ،افسة، أأي عىل مس توى جملس املن

الساعة الرابعة زوالا ا ىلوبني الساعة الواحدة  منتصف الهنار، ا ىلالتاسعة صباحا 
(2)

، وميكن للمؤسسة 

 ويه ضامنة جوهرية مبحايميف سبيل ذكل املعنية أأن تس تعني 
(3)
. 

يكون هذا كام  ومتابعة امللفات، ال جراءاتيكون هذا الاطالع بناء عىل موعد مس بق مع مديرية 

الاطالع عىل امللف اكمال ابس تثناء املعلومات الرسية
(4)

مع احلق يف احلصول عىل نسخ من مجيع  ،

الواثئق أأو بعضها
(5)
. 

 ج.زمن ال عالم

جراءات التحقيق املتعلقة جبمع املعلومات وعنارص  وتفاداي  ،ال ثباتاحرتاما ملقتضيات رسية ا 

ليت من شآأهنا أأن تؤثر عىل معل املقرر، فان املرشع مل ميكن املؤسسات املعنية من اة للترصحيات اجلانبي

اذلي  غاية هناية التحقيق، ا ىلوجعل هذه الضامنة ترتاىخ ، حق الاطالع عىل امللف يف هذه املرحةل

عداد ذا الشلك وهو هب ،ال ثبات اليت استند علهياوعنارص  ،تقارير تتضمن خمتلف الوقائعل  املقرر ينهتيي اب 

يغين املؤسسات املعنية عن الاطالع عىل امللف ررمته
(6)
. 

 طريف عن طريق عالقة مبارشة بني يف جمال املنافسة ل يمت تبادل واثئق امللفأأن  ا ىلا ضافة 

هذا الأخري ل حيقق ملصلحة طرف عىل حساب ال خر  مت بواسطة جملس املنافسة،ولكنه ي اخلصومة

                                           
1
رساهل للأطراف أأو تبليغه مع املآ خذ، - ويف فرنسا يرسل امللف يف مرحةل تبليغ التقرير الهنايئ، وقد  ذلكل جند أأن هذا امللف ل يمت ا 

ذا قرر جملس املنافسة أأو انئبه أأو مفوض عنه أأن القضية سيمت الف رسال الواثئق مع تبليغ املآ خذ ا  صل فهيا دون جرى العمل يف فرنسا اب 

عداد التقرير الهنايئ من طرف املقرر، عداد تقرير هنايئ وتبليغه للأطراف يف حاةل ما  ا  وميكن الاس تغناء عىل املرحةل الثانية اليت يمت فهيا ا 

ذ يعترب ترصفها هذا قبول مضنيا هبذه املآ خذ،وهو أأمر  ذا مل تقم املؤسسة املعنية ابلحتجاج عىل املآ خذ املبلغة لها،ا  من شآأنه أأن يرسع ا 

 ال جراءات.
2
ىل مكتب ال جراءات دلى جملس املنافسة يف ميعاد ل يتعدى  - يف فرنسا تكون حبضور املعين ابلأمر أأو ممثل الوزير امللكف ابلتجارة ا 

 شهرين من اترخي تبليغ التقرير الهنايئ، ويمت ال طالع عىل واثئق امللف حبضور أأحد ممثيل هذا املكتب.
3
 املتضمن النظام ادلاخيل جمللس املنافسة، مصدر سابق. 1من القرار رم  1\28املادة  -
4
ل أأن انعاكساته  - ن اكن من املبادئ الأساس ية اليت تس توجهبا شفافية وموضوعية التحقيق، ا  املالحظ أأن حق ال طالع عىل امللف وا 

 من قانون املنافسة. 03فقرة  30قد تكون سلبية عىل رسية الأعامل، ذلكل قيده املرشع من خالل املادة 
5
 ، مصدر سابق.1من القرار رم  5\28دة اامل -

6
-ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, étude de droit comparé, 

op.cit, p.134. 
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م العام الاقتصاديولكنه حيقق ملصلحة النظا
(1)

وموعد الاطالع عىل  و مدةهو من يتوىل حتديد ، ف 

امللف
(2)

ليس هناك ما مينع رئيس جملس املنافسة ولأس باب تتعلق حبسن تنظمي معل اجمللس أأن ، و 

 ية احتساب أأجل الاطالع عىل امللف.حيدد اترخي بدا

وقد يكون عدد  تلفة واملعقدة،قد يتضمن امللف ال لف من الواثئق اخمل  ،لكن يف بعض الأحيان 

الأطراف كبريا، ففي هذه احلاةل ميكن للرئيس أأن ميدد الأجل برشط أأن تعطى للجميع فرصا متساوية من 

حيث أأجل الاطالع
(3)
. 

 التعبريملؤسسة يف اق ح :اثنيا

وتفحص عنارصه  ،مللفملؤسسات من حق الاطالع عىل اامتكني ل  لن يكون هناك أأي معىن 

بداء مالحظات بشآأنه ،نهوأأخذ نسخة ع  ذا مل تعزز هذه الضامنة حبق ا  ومناقشة هذه  ،والتعبري عنه ،ا 

بشلك وجايه العنارص
(4)

املؤسسة يشلك اس مترارا ل جراءات تبليغ املآ خذ ا ىلفالس امتع  ،
(5)

كام أأنه يف  ،

طار ا جراءات الغاية مهنا حامية النظام العام الاقتصادي تربز أأمهية حق املؤسسات يف أأ  لهيا ا  ن يس متع ا 

من أأجل ادلفاع عن مصاحلها
(6)
. 

بداء مالحظات مكتوبة  يف أأجل ،وكذا مالحظات شفهية ،يتخذ حق املؤسسة يف التعبري شلك ا 

لابلنس بة للتقرير الأويل أأو ابلنس بة للتقرير الهنايئ،  ،حمدد يف حاةل عدم الاحتجاج عىل املآ خذ لأنه يف  ا 

حيث يكتفي املقرر بتحرير تقرير  رحبا للوقت، واحد ا جراءيف  اءينه احلاةل يمت اختصار هذين ال جر هذ

ماكنية اس تفادة املؤسسة يف هذه احلاةل من تقليص للعقوبة. ،واحد فقط يف هذه احلاةل  مع ا 

                                           
1
-CLAMOUR Guylain, Intérêt général et concurrence, essai sur la pérennité du droit public en économie de 

marché, thèse pour le  Doctorat en droit, Université Montpellier1, 2004, pp.16-17. 
2
- ASCENSI Lionel, op.cit, p 301. 

3
- GALEINE Renée, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op.cit, p.125. 

4
-« Le droit à un procès contradictoire implique la faculté pour les parties au procès de prendre connaissance 

des observations ou éléments de preuve produits par l’autre partie, ainsi que de les discuter », CE Français, 

arrêt du 30 janvier 2012 n° 349009, AJDA, n°19, 04 juin 2012, pp.1054-1060. 
5
-BEAUCHESNE Bénédicte, la protection juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence, 

op.cit, p.120. 
6
-DUMARCAY Marie, La situation de l’entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques 

anticoncurrentielles, op.cit, p.263. 
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يكون املرشع قد  ،رمتكني املؤسسات من تقدمي مالحظات حول التقرير املعد من طرف املقرر

بغية حتسني درجة التعاون من هجة  ،بني جملس املنافسة واملؤسساتسار يف اجتاه خلق نوع من احلوار 

ء فمتكني املؤسسات من هذه الضامنة يعطهيا فرصة ل بدا وضامن حقوق هذه املؤسسات من هجة أأخرى،

ىلنه أأن يؤدي آأ هذا اجلو احلواري من شرأأهيا قبل صدور القرار الهنايئ،  تفادي العديد من الطعون  ا 

بشلك شفاف ومبشاركة املؤسسات املعنية اليت  نافسة، لأن هذه القرارات ستتخذلس امل ضد قرارات جم

استنفدت طرق ادلفاع اليت منحت لها عن قناعة
(1)

أأو  )أأ(، مالحظات مكتوبة وعىل رأأسها ابداء، 

 )ب(، يف أأجل معني )ج(. شفوية

بداء مالحظات كتابية حول املآ خذأأ.  ا 

بداء مالحظات  ،ملآ خذبعد تبليغهم ابلتقرير الأويل املتضمن ا يكون من حق الأشخاص املبلغني ا 

مكتوبة حوهل
(2)

بداء وتريم املؤسسات من خالل  ، لهيا  ا ىل هذه املالحظاتا  ادلفع بآأن املآ خذ املبلغة ا 

كام ميكهنم طلب سامع أأشخاص أ خرين من شآأهنم تدعمي مزامعهمليست مؤسسة، 
(3)

خاصة وأأهنا أأمام ، 

ثباتارص فرصة مثينة من أأجل تقدمي عن ذ  جديدة، ا  لكن يتعني أأن تتوىخ هذه املؤسسات احلذر، ا 

غفال أأي عنرص يعترب  اليت تضمنهتا املآ خذ،يتعني علهيا أأن تبدي مالحظات حول لك العنارص  لأن ا 

قرارا مهنا به قبول من املؤسسة هل و ا 
(4)
. 

جابة عامة عىل مالحظات ومذك رات لك من الأطراف بعد تلقي التقرير الهنايئ اذلي يعد مبثابة ا 

التقرير الهنايئ من  والوزير امللكف ابلتجارة، ميكن لهؤلء القيام مبناقشةوالأطراف ذات املصلحة املعنية 

بداءخالل متكيهنم من  ابتداء من  وذكل يف الأجل احملدد قانوان واملقدر بشهرين ،مرة أأخرىمالحظاهتم  ا 

اترخي تبليغهم هبذا التقرير
(5)

خذ بعني الاعتبار من الأجل ل تؤ  تقدم خارج هذات اليت ، ولك املالحظا

خاصة وأأن اترخي اجللسة يكون  ،أأثناء سري اجللسة أأمامه اذلي يستبعدها من املناقشةطرف اجمللس 

                                           
1
- ROHLFING Stephanie, op.cit, p.138. 

2
حيرر املقرر تقريرا أأوليا يتضمن الوقائع وكذا املآ خذ املسجةل ويبلغ نه: املتعلق ابملنافسة أأ  03-03من املر رم  52جاء يف نص املادة  - 

بداء رئيس اجمللس التقرير ا ىل الأطراف املعنية وا   ىل الوزير امللكف ابلتجارة وكذا ا ىل مجيع الأطراف ذات املصلحة اذلين ميكهنم ا 

 ( أأشهر.03مالحظات مكتوبة يف اجل ل يتجاوز ثالثة )
3
- PLIAKOS Asteris, Les droits de la défense et le droit communautaire de la concurrence, op.cit, p.334. 

4
- BEAUCHESNE Bénédicte, op.cit, p.121. 

5
ىل املتعلق ابملنافسة أأنه  03-03من الأمر رم  1\55جاء يف نص املادة  -  :" يبلغ رئيس جملس املنافسة التقرير ا ىل الأطراف املعنية وا 

 الوزير امللكف ابلتجارة اذلين ميكهنم ابداء مالحظات مكتوبة يف أأجل شهرين...".
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معلوما مس بقا
(1)

، وهبذه الطريقة تكون مجيع ال جال مضبوطة بشلك دقيق ول ميكن خملتلف الأطراف 

 .هباالتحجج بعدم العمل 

بداء رأأيه يف املالحظات احملمتةلميكن للمقرر  أأنه ا ىلال شارة  جتدر واملقدمة من قبل  ، املكتوبةا 

ل أأنه يف نفس الوقت  الأطراف الواردة يف مذكراهتم  غري جمرب عىل ال جابة عىل لك جحج الأطرافا 

جل تقدمي مالحظاتهأأ خاص من  وذلكل مل يقيده املرشع بآأي أأجل ومالحظاهتم
(2)
. 

بداء املالحظاتالرد عىل تبليغ التقرير ال ييذكل ويهن  مرحةل التحقيقات  حوهل املكتوبة هنايئ وا 

وذكل بعد متكن الأطراف املدعية من ال طالع عىل مذكرات ومالحظات الأطراف املهتمة ابرتاكب 

يوما قبل انعقاد جلسة تداول  15رشيطة أأن يمت ذكل خالل مخسة عرش  ،املامرسات املقيدة للمنافسة

لس لختاذه قرارهاجمل
(3)

حيث تضع مالحظات ومذكرات الأطراف حول املآ خذ الهنائية املسجةل يف  ،

عداد ملف  اكمل للقض  رساهل التقرير الهنايئ حدا ل جراء التحقيق، ويمت ذكل اب   جملس املنافسة ا ىلية يمت ا 

فصل يف القضيةجلساته اليت يعقدها بغرض ال ا ىلاء الأطراف املعنية توىل هذا الأخري اس تدعي ل 
(4)
. 

بداء مالحظات شفهية  حول املآ خذ ب.ا 

ل من خالل الاس امتع املبارش للشخص املعين ابملتابعة وكذا الشهود  ،ل تتحقق احملامكة العادةل ا 

حىت وان اكن قد قدم مالحظات مكتوبة ،اذلين يس تعني هبم
(5)

عىل خالف املالحظات الكتابية فان ، ف

يصال احلقيقةأأكرث فعالية يف  املالحظات الشفهية قد تكون ، لكن وملا اكنت القضااي يف جمال املنافسة ا 

الأصل هو  للمالحظاتالكتايبالطابع تتسم ابلتعقيد فان املرشع جعل من 
(6)

يف حني أأن ا جراء  ،

املتعلق  03-03من الأمر رم  53نص املادة وهذا ما جاء يف  جلسات اس امتع شفهية يه الاس تثناء
                                           

1
 :" ... وحيدد مهم كذكل اترخي اجللسة املتعلقة ابلقضية".ون أأنهمن نفس القان 1\55جاء يف نص املادة  -
2
 من نفس الأمر. 2\55املادة  -
3
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رم  2\55املادة  -
4
ات املكتوبة احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة أأن: الواثئق الأخرى املمتثةل يف املالحظ 1من القرار رم  14جاء يف نص املادة  -

ىل رئيس جملس املنافسة طبقا للأشاكل والرشوط املنصوص علهيا يف  طار التحقيق توجه ا  ومذكرات الرد والواثئق الأخرى املقدمة يف ا 

من هذا النظام ادلاخيل،ويه نفس الضوابط اليت خيضع لها ال خطار واليت تناولناها يف املبحث الثاين من الفصل  19،20،21،22املواد 

 ل.الأو 
5
-GAUDEMET-TALLON Hélène, La protection des droits des entreprises lors des procédures de concurrence 

devant la commission des communautés européennes au regard de la convention européenne des droits de 

l’homme, op.cit, p.438. 
6
- PLIAKOS Asteris, op.cit, p.349. 
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كون جلسات الاس امتع اليت قام هبا املقرر عند الاقتضاء، حمررة يف حمرض يوقعه "ت: ةابملنافس

لهيم، ويف حاةل رفضهم التوقيع يثبت ذكل يف حمرض.  الأشخاص اذلين اس متع ا 

لهيم الاس تعانة مبستشار"  ميكن للأشخاص اذلين يس متع ا 

أأجل الاس امتع  صالحيات واسعة للمقرر من أأعطىقد  انطالقا من هذا النص جند أأن املرشع

عداد تقاريره، فقدليس فقط للأطراف ولكن للك خشص ميكنه أأن يقدم معلومات تفيده يف  يكون  ا 

هؤلء الأشخاص من الشهود اذلين يقرتهحم الأطراف وقد يكونون من الغري اذلين مهم مصلحة
(1)
. 

ا وكذا خماطر املالحظات الشفهية بضامانت من شآأهنا أأن حتافظ عىل مصداقيهت املرشع قد أأحاط 

هذه اجللسات بتحرير حمرض يوقعه الأشخاص اذلين اس متع  فاملقرر عليه أأن خيتمت، التحريف والتآأويل

لهيم، ويف حاةل رفضهم يثبت ذكل يف حمرض لهيا أأن تس تعني ا  ، كام ميكن للمؤسسات اليت يس متع ا 

ن جلسات الاس امتع متت بشلك قانوينحىت تضمن بآأ مبستشار 
(2)
. 

لسات عىل مبدأأ املواهجة، حيث يشرتط حضور مجيع الأطراف املعنية اليت بلغت تقوم هذه اجل 

لهيم املآ خذ،  ىلا  ، واذلي منح هل عن حقوقه جانب ذكل يسمح القانون للشخص املعين ابلس تعانة مبدافع ا 

اذلي ميكن أأن يكون حماميا أأو أأي خشص تقدمه املؤسسة  املرشع يف مرحةل التحقيق صفة املستشار

 ره مستشارا لها.ابعتبا

ميكن للطرف املعين، يف جلسات الاس امتع، أأن يقرر عدم معارضة املآ خذ اليت بلغ هبا ويلزتم من 

و تلقاء نفسه بتعهدات من شآأهنا ختفيف أ اثر املامرسة عىل املنافسة والسوق، وبعد الاس امتع للأطراف أأ 

ذا اكن املقرر يعتربللطر   أأن طبيعة املامرسة املرتكبة وخطورهتا ف اذلي يرغب يف الالزتام ابلتعهدات، وا 

                                           
1
-DURANDE Serge et MONTESA LLOREDA Aitor, « Les droits des tiers dans les procédures concurrences 

devant la commission européenne », RC, n°4,2005, p.39. 
2
 اس تحدث منصب من أأجل تدعمي حقوق ادلفاع ابلنس بة للمؤسسات وحتسني تعاملها مع سلطة املنافسة فان املرشع الفرنيس -

 املستشار املس متع اذلي يتوىل تلقي الترصحيات الشفوية ويساعد املؤسسات من الناحية ال جرائية حىت ل هتضم حقوقها، راجع:

- PLIAKOS Asteris, op.cit, p349, p.358. 
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جملس عىل أأن يقرتح  -املقرر - يس تطيع يف هذه احلاةل تسمح بذكل، وعندما يقتنع جبدية التعهدات،

أأصال احلمك هبا عدم املنافسة أأن يقرر ختفيض مبلغ العقوبة أأو
(1)
. 

 ج.أأجل تقدمي املالحظات

يكون من حقها أأن تقدم مالحظات حول  ،بعد تبليغ املآ خذ للأشخاص املنصوص علهيا قانوان

ذا اكن قصريا فانه قد يشلك عائقا أأمام ممارسة  ويكون ذكل يف أأجل حمدد، هذه املآ خذ، هذا الأجل ا 

ذا اكن طويال فانه من شآأ  وقد هيدم مبدأأ الوجاهية، ،حق ادلفاع بشلك فعال نه أأن يطيل أأمد أأما ا 

هتاالزناع بشلك غري رضوري ويفقد ال جراءات فعالي
(2)
. 

ماذلكل يمت حتديد أأجل الرد  ما وفقا لقاعدة عامة وبشلك مس بق، ا  أأنه تعطى للك قضية أأجل  وا 

خاصة وأأن امللف  قد يكون معقدا  يتناسب مع متطلباهتا بشلك رضايئ بني الأطراف مبا خيدم القضية،

فهتدر  ا كبري جدا،أأو أأن املؤسسات املعنية ابلطالع عليه عدده ،وقت كبري لفهم عنارصه ا ىلوحيتاج 

وقتا كبريا يف سبيل ذكل
(3)
. 

ديد املس بق سة جند أأن املرشع اعتد بفكرة التحاملتعلق ابملناف  03-03الأمر رم  ا ىلابلعودة 

أأو أأجل الرد عىل التقرير  ،سواء ابلنس بة لأجل الرد عىل التقرير الأويل ،لل جال وفق قاعدة عامة

بداءوكذا  ،الهنايئ خمتلف الأشخاص  الحظات املتعلقة ابلتقرير الهنايئ من قبلمالحظات حول امل ا 

 ثالثةيف أأجل ل يتجاوز للتقرير الأويل  ابلنس بة يتعني تقدمي هذه املالحظاتف  بليغهم به،اذلين مت ت 

أأشهر( 03)
(4)

بداء امل ، شهرينالحظات حول التقرير الهنايئ ل يتعدى ال يف حني أأن أأجل ا 
(5)
. 

ىلانه ابلنس بة  ا ىلبني التقريرين عاد تقدمي املالحظات يعود السبب يف اختالف مي التقرير الأويل  ا 

نه ابلنس بة أأ جل الاطالع عىل امللف، يف حني عنيني ابملالحظات وقتا طويال من أأ يآأخذ الأشخاص امل 

                                           
1
" ميكن جمللس املنافسة أأن يقرر ختفيض الغرامة :املتعلق ابملنافسة، املعدل واملمتم، عىل أأنه 03-03من الأمر رم  60حيث تنص املادة  -

لهيا أأثناء التحقيق يف القضية، وتتعاون يف ال رساع ابلتحقيق فهيا  أأو عدم احلمك هبا عىل املؤسسات اليت تعرتف ابخملالفات املنسوبة ا 

 .وتتعهد بعدم ارتاكب اخملالفات املتعلقة بتطبيق أأحاكم هذا الأمر..."
2
- DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratique anticoncurrentielles, op.cit, p.137. 

3
- Idem. 

4
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رم  52املادة  - 

5
 من نفس الأمر. 1\55املادة  - 
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للتقرير الهنايئ يقترص الأمر عىل الاطالع عىل العنارص اجلديدة اليت قدهما خمتلف الأطراف ابل ضافة 

ىل  .فقط املالحظات اليت أأبدوها ا 

من اترخي تبليغ تبدأأ املالحظ عىل هذه ال جال أأن املرشع مل حيدد حلظة بداية احتساهبا، هل 

 تطلع عىل ملاملآ خذ أأم من اترخي الاطالع عىل امللف، مع العمل أأن الأطراف املعنية وذات املصلحة 

لوماتمرحةل مجع الواثئق واملعلعدم وجاهية امللف من قبل نظرا 
(1)

، ذلكل ل يتصور أأن تقدم 

 مالحظاهتا دون الاطالع عىل امللف اذلي من خالهل قام املقرر بتحرير تقريره املتضمن املآ خذ.

ومتابعة  ال جراءاتلكن وملا اكن الاطالع عىل امللف يمت بناء عىل موعد مس بق مع مديرية 

امللفات عىل مس توى جملس املنافسة
(2)

طبيعة امللف من حيث  ا ىلايم ابلنظر ، و أأنه قد يآأخذ عدة أأ 

ليه املرشع ن بداية احتساب ميعاد تقدمي املالحظات ا  وتعقدها، ف هتعدد عنارص  وقياسا عىل ما ذهب ا 

يكون من أ خر يوم لالطالعالفرنيس 
(3)

 العملللمؤسسة لأنه يف هذه اللحظة يتحقق ، وهذا أأمر منطقي 

 مبحتوى امللف. اليقيين

من أأجل تقدمي املالحظات  ل من حيث طولها أأو قرصها ومدى كفايهتاجاابلنس بة لهذه ال  أأما 

 بشلك مس بق، فالأايم والتجربة امليدانية كفيةل ركشف حقيقة هذه ال جالفانه ل ميكن الفصل يف ذكل 

 يس تحسن أأن تس تعني هذه املؤسسات يف هذه املرحةل مبستشار أأو حمايم من أأجل رحب الوقتولكن 

ذ أأي ا جراء يتعلق بقراره الهنايئ قبل اختنافسة عن اجملس امل  امتناعجل يضمن هذا الأ  ن اكناحىت و 

هانقضاء
(4)
. 

 

 

                                           
1
ىل أأن التحقيق يكون يف هذه املرحةل رساي، لأنه يف هذه املرحةل ل نكون سو  -  ى أأمام ش هبات وشكوك فقط السبب يف ذكل يعود ا 

ذا ما أأعطيت للمؤسسات حق الاطالع عىل امللف فان من شآأن ذكل أأن يؤثر عىل سري التحقيق ويرهن  وأأن الهتام مل يتحقق بعد، فا 

 فرص اكتشاف احلقيقة.، راجع:

-BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, Les droits de la défense dans les procédures de sanction des 

comportements anticoncurrentielles devant le conseil de la concurrence, op.cit, p.87. 
2
 ، مصدر سابق.1من القرار رم  3\28املادة  - 

3
- DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.137. 

4
-GALENE Renée, op.cit. p.137. 
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 اختتام التحقيق شضامنة أأثناءاحملارض : الفرع الثاين

جراءات التحقيق ،ال جراءات يف جمال املنافسة يه ا جراءات كتابية عىل اعتبار أأن  ختتمت فان ا 

ذا تبني للأعوان امللكفني ابلتحقيق وجود ففة ال جراءات املتخذة، اك تدون فهياحمارض وتقارير   عداداب   ا 

وكذكل دليل  ،اينةجراءات البحث واملعل  كدليل عىل احرتاهمم  ،أأي خمالفة فا ن املعاينة تثبت مبحرض

نونيةعىل مدى احرتام ال جال القا
(1)

تحرير احملرض، فا ذا ل مضمون وأ جال و  ، لهذا فاملرشع حدد شلك

اكن لهذا احملرض  ،ومت حترير احملرض وفق الرشوط املطلوبة ،ة وفق ال جراءات احملددة قانوانمتت املعاين

يف  وأأيضا جحيته  ،)ب( وكذا أ جاهل ،)أأ(جحية قانونية لأجل ذكل وجب معرفة رشوط حصة احملرض

 .)ج( ال ثبات

  رشوط حصة احملرض .أأ 

حارض وتقاريرمباجراءات التحقيق  اختتامعىل رضورة املنافسة  قانون نص
2
ولكنه مل يفصل يف  ،

 02-04القانون  ا ىل، حيث أأحالنا يف هذا الشآأن الضوابط الشلكية واملوضوعية لهذه احملارض والتقارير

اذلي حيدد القواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية
(3)

ما  فهياحيث جاء مكرر  49وذكل مبقتىض املادة ، 

ملنصوص علهيا مبوجب هذا الأمر طبقا لنفس الرشوط والأشاكل : "تمت كيفيات مراقبة اخملالفات اييل

اذلي حيدد القواعد املطبقة عىل  2004يونيو  23املؤرخ يف  02-04اليت مت حتديدها يف القانون رم 

 املامرسات التجارية ونصوصه التطبيقية".

ملطبقة عىل احملارض يف الأحاكم ا افصلتقد منه  57و 56املادتني جند أأن القانون هذا  ا ىلابلرجوع 

 ييل: ومن بني هذه الأحاكم الرشوط اليت جيب أأن يتضمهنا احملرض، واليت تمتثل فامي

الأمر مع من نفس  49نصوص علهيم يف املادة كل وامل ر احملارض من املوظفني املؤهلني ذلجيب أأن حتر  -

 تبيان هوية وصفة املوظفني اذلين قاموا ابلتحقيقات. 

أأو ا ضافة أأو قيد يف الهوامش، كام تبني توارخي وأأماكن التحقيقات املنجزة  حترر احملارض دون شطب -

 واملعاينات املسجةل. 

                                           
1
- FLECHEUX George, « Les enquêtes de concurrence en France », DPCI, tome 16, n°2, 1990, p. 239. 

2
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رم  54، 53، 52املواد  - 
3
يونيو  27صادر يف  41 ر عدد ، حيدد القواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية، ج2004يونيو س نة  23مؤرخ يف  02-04قانون رم  -

2004. 
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 جيب أأن تبني احملارض هوية مرتكب اخملالفة أأو الأشخاص املعنيني ابلتحقيقات ونشاطهم وعناويهنم.  -

 املعمول هبا. النصوص التنظميية  ا ىلعند الاقتضاء  الأمر وتس ندتصنف اخملالفة حسب أأحاكم هذا  -

اخملالفة عىل عاقب ين حرروا احملرض عندما ميكن أأن يتبني العقوابت املقرتحة من طرف املوظفني اذل -

 بغرامة املصاحلة. 

 يف حاةل احلجز، تبني احملارض ذكل وترفق هبا واثئق جرد املنتوجات احملجوزة.  -

وذكل   ت املسجةل يف حمارض حمددةيقوم احملققون بتدوين توارخي وأأماكن التحقيقات واملعاينا ،عليه

دون شطب أأو ا ضافة أأو قيد يف الهوامش
(1)

عالوة عىل البياانت املتعلقة ابلأشخاص املعنيني ، 

ما يف ماكن ا جراء التحقيقات مكاكن اجلرد أأو ماك خل أأو يف مكتب ابلتحقيقات حيرر احملرض ا  ن احلجز...ا 

لية يف عني املاكن، مث يمت حترير احملرض الهنايئ بعد املعلومات الأو ، لكن جرى العمل عىل تدوين احملقق

  مدة من ذكل لأن ذكل حيتاج اىل روية وضبط خملتلف املعلومات اجملمعة.

 ، حيث تنص الفقرة الأوىل مهنا عىل:02-04من القانون  57املادة  يس تنتج من نصهذا ما 

 املرشع الفرنيس وهذا عىل خالف ، قيق""حترر احملارض يف ظرف مثانية أأايم ابتداء من اترخي هناية التح 

ل أأن ال جهتاد القضايئ الفرنيس اعتاد العمل بقاعدتني: ،مل ينص عىل ماكن حترير احملارض اذلي  ا 

ذا تعلق الأمر ابلتحقيقات البس يطة فتحرر احملارض -  ماكن ا جراء التحقيقات. يف نفس ا 

ذا اكن الأمر يتعلق ابلتحقيقات القمعية اليت تس تلز  - م وتس تغرق وقتا مجلع العنارص اخملتلفة للمعاينة ا 

ففي هذه احلاةل يعترب القضاء الفرنيس أأنه ميكن حترير احملارض يف مكتب احملقق عىل  ،واحلجز والتفتيش

درجة عرقةل حقوق ادلفاع ا ىلأأن ل يس تغرق ذكل وقتا طويال 
(2)

 . 

املوظفني اذلين عاينوا اخملالفة وجواب من طرف هذه احملارض ع يتوق  يشرتط اضافة اىل ما س بق،

حتت طائةل البطالن وذكل  ،وكذا املؤسسات املعنية
(3)

 من انحيتني: أأمهيةهذا التوقيع هل و  ،

                                           
1
 .292جالل مسعد، املرجع السابق، ص -

2
-GALABERT-DOURY Nathalie, Gérer une enquête de concurrence dans l’entreprise à l’heure du 

renforcement de la lutte contre les cartels, Forum Européen de la communication (Feduci), Paris, 2005, p.136. 
3
احملدد للقواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية عىل أأنه  2004جوان  23 املؤرخ يف 02-04من القانون رم  4 -3-2\57تنص املادة  -

ذا مل توقع من طرف املوظفني اذلين عاينوا اخملالفة.  ":  تكون احملارض احملررة حتت طائةل البطالن ا 

بالغه برضورة عالمه بتارخي وماكن حتريرها ومت ا   احلضور أأثناء التحرير. جيب أأن يبني يف احملارض ابن مرتكب اخملالفة قد مت ا 

  عندما يمت حترير احملرض حبضور مرتكب اخملالفة يوقعه هذا الأخري".
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وأأن املؤسسة اطلعت عىل ما  ،مت وجاهيا املعين ال جراءعىل أأن  رب التوقيع دليالعتمفن هجة ي 

ثباتغاية  ا ىل ال ثباتية يف ومن هجة اثنية يعطي هذا التوقيع للمحرض جح  تضمنه احملرض، ا العكس مم ا 

ويقلص من احامتل تقدمي طعون ضد قرار جملس املنافسة يف الهنايةيسامه يف فعالية معلية التحقيق 
(1)
. 

عالم مرتكب اخملالفة بتارخي وماكن حتريره تتضمن احملارض ما يدل عىلكام جيب أأن  أأنه و  ا،أأنه مت ا 

بالغه برضورة احلضور أأثناء ال  تحرير، عندما حيرر احملرض حبضور مرتكب اخملالفة جيب عىل هذا مت ا 

لهيم يف  الأخري أأن يوقعه، ويف غياب املعين ابلتحقيق ورفضه التوقيع أأو رفض الأشخاص اذلين أأس متع ا 

ذاته يف احملرض تدوين ذكلالاس امتع اليت يقوم هبا املقرر، وجب جلسات 
(2)
. 

بطال  ا ىلحترير احملرض ل يؤدي عد أأن عدم احرتام قوا ،الفقهجانب من يرى  منا ا  لك ال جراءات وا 

بطال احملرض فقط ا ىل ا 
(3)

ليه املرشع اجلزائري يف نص املادة  ، من القانون رم  57/2وهذا ما ذهب ا 

ذا مل توقع من طرف املوظفني بنصها عىل أأنه  04-02 :"تكون احملارض احملررة حتت طائةل البطالن ا 

 .ا اخملالفة"اذلين عاينو 

 أ جال حترير احملرض .ب

من  1\57حدد املرشع أ جال حترير احملرض من أأجل ضامن رسعة ال جراءات وذكل مبقتىض املادة 

 "حترر احملارض يف ظرف مثانية أأايم ابتداء من اترخي هناية التحقيق" اليت جاء فهيا: ،02-04ن رم القانو

للتدقيق يف املعلومات اجملمعة، وترتيهبا وهو أأجل مناسب عىل أأساس أأن حترير احملرض حيتاج اىل وقت 

 يف ثالث نسخ احملرض يمت حترير و وفق مهنجية معينة، مع عد ختلف البياانت اجلوهرية املذكورة سابقا،

املدير امللكف ابملنافسة لدلائرة ال قلميية  ا ىلوترسل ابيق النسخ فورا  ،مرتكب اخملالفة ا ىلتبلغ  واحدة 

مث تسجل هذه احملارض يف جسل خمصص لهذا الغرض مرم ومؤرش عليه حسب اليت متت هبا املعاينة، 

الشلك القانوين
(4)
. 

                                           
1
- DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.73. 

2
 ، حيدد القواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية، املعدل واملمتم، املرجع السابق.02-04من القانون  57املادة  -

3
-Mémento pratique Francis Lefebvre, Droit des affaires (concurrence, consommation), Paris, 2001, p.639. 

4
"تسجل احملارض احملدد للقواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية، املعدل واملمتم، عىل أأنه:  02-04من القانون رم  59تنص املادة  -

أأعاله، يف جسل خمصص لهذا لغرض مرم ومؤرش عليه حسب  49 املادة وتقارير احملققني احملررة من طرف املوظفني املذكورين يف

 الأشاكل القانونية".
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 جحية احملرض .ج

ثبات، فان جحيهتا متوقفة عىل اجلهة اليت قامت  ابلنظر اىل الأمهية اليت تكتس هيا احملارض كدليل ا 

عدادها الأحوال لتقيمي القايض  ختضع يف مجيعتمتزي حبجية نسبية ويه  ، مفحارض الضبطية القضائيةاب 

وحتمتل اجلدل واملناقشة كسائر الأدةل
(1)
. 

عىل غرار  حفجيهتا املطلقة من عدمه مرهون ابلنص عىل ذكل من قبل املرشع أأما بقية احملارض 

حمارض  مفتيش مديرايت التجارة
(2)

أأما التقارير واحملارض اليت حترر مبعرفة مقرري جملس املنافسة ويف  ،

امت ، فا هنا تبقى تمتتع فقط حبجية نسبية، وهذا أأمر منطقي مادحيدد جحيهتانص خاص ظل عدم وجود 

رض أأمهية قانونية ابلغة كوس يةل ملعاينة لكن ويف لك الأحوال، تكون للمح، قابةل ل بداء مالحظات بشآأهنا

 اخملالفة واثبات قانونية الاجاراءات القانونية املتبعة.

 ةاحملرض وس يةل ل ثبات اخملالف .1

املتعلقة ابملامرسات املقيدة  ال ثبات من أأجل مجع املعلومات وأأدةل طويةل ا جراءاتاحملارض تتوج 

ويه الأذةل اليت تضاف اىل تكل املقدمة من قبل املؤسسة اخملطرة، وملا اكنت القاعدة يه  للمنافسة،

ة، ل س امي وأأن اثبات رراءة اذلمة، فان احملرض يصبح هو ادلليل الأكرث رجاحة من اجل اثبات اخملالف

املامرسات املقيدة للمنافسة يعترب يف غاية الصعوبة، ملا حيتاجه ذكل من دراسة للسوق، وحتليل هل 

 وحتقيقات ميدانية وتفتيش وجحز.

ثبات احرتام الأعوان امللكف.2  ني ابلتحقيق لال جراءات القانونيةاحملرض وس يةل ا 

  02-04من القانون رم  57و 56لهيا يف املواد يتضمن احملرض مجةل من املعلومات املنصوص ع

دليال عىل أأن الأعوان امللكفني ابلتحقيقات الاقتصادية قد قاموا بآأعاممهم وفق ال جراءات  واليت تعترب

وذلكل   من حيث زمان وماكن ومضمون التحقيق، ولك خمالفة ذلكل يمت معاينهتا يف احملرض ذاتهة القانوني

 ضدها. بقدر ما هو وس يةل ل ثبات اخملالفة املؤسساتوس يةل لضامن حقوق  هو ميكن القول بآأن احملرض

 

                                           
1
 من قانون الاجراءات اجلزائية. 219اىل  214املواد من  - 

2
من قانون ال جراءات اجلزائية وكذا  219ا ىل  214" مع مراعاة أأحاكم املواد من عىل أأن: 02-04من القانون رم  58تنص املادة  - 

  من هذا القانون، تكون احملارض وتقارير التحقيق جحية قانونية حىت يطعن فهيا ابلزتوير". 57و  56حاكم املادتني أأ 
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  تعاون املؤسسات مع احملققني: ثالثالفرع ال 

 لايت املتحدة الأمريكية خطى املرشع يف الوابعتباره رائدا يف جمال الضبط الاقتصادي، 

 حيث معد ا ىل  ،احملققنيجمال العمل عىل خلق جو من التعاون بني املؤسسات و  خطوات كبرية يف

من خالل نظام التفاوض يف اجراءات التحقيق  ا رشاك املؤسسات املعنية ابملامرسات املقيدة للمنافسة

والتعاون
(1)

احتفاظ سلطة الضبط بصالحية العقاب فقطمع ،
(2)
. 

التحقيق و  يف جمالجملس املنافسة  سلطاتل  هتعزيز  ا ىلضافة وابل   ،ابلنس بة للمرشع اجلزائري

مع  جملس املنافسة سلطة التفاوض، من خالل تفاوض فانه كرس كذكللعقاب و املسامهة يف الترشيع، ا

ويقبل الزتامات و تعهدات و اعرتافات مهنا من أأجل  ،املؤسسات املعنية ابملامرسات املقيدة للمنافسة

وضع حد لهذه املامرسات
(3)

كن جملس "مي عىل ما ييل: 03-03من الأمر رم  60املادة  تنصف ،  

املنافسة أأن يقرر ختفيض مبلغ الغرامة أأو عدم احلمك هبا عىل املؤسسات اليت تعرتف ابخملالفات املنسوبة 

لهيا أأثناء التحقيق يف القضية، و تتعاون يف ال رساع ابلتحقيق فهيا و تتعهد بعدم ارتاكب اخملالفات  ا 

 .املتعلقة بتطبيق أأحاكم هذا الأمر"

 ا ىللأهنا تكرس تطور دور جملس املنافسة من سلطة مقع  ،ة قصوىهذه الصالحية ذات أأمهي

سلطة تفاوض من أأجل حل مشالك املنافسة
(4)

لكن يبدو أأن احلديث عن التفاوض يف جمال القمع و ، 

ذ يمت حل حوايل من  ل أأنه مآألوف جدا يف القوانني املقارنة و لس امي الو.م.أأ ا  العقاب أأمر متناقض، ا 

اي املنافسة عن طريق التفاوضمن قضا %80 ا ىل 70%
(5)
. 

                                           
1
مسي بنظام التفاوض لأن جملس املنافسة يقوم بتبادل املعلومات مع املؤسسة املعنية من اجل الوصول ا ىل حل يريض الطرفني  - 

 ويكون بديال لفكرة العقاب، راجع: 

-PIETRINI Silvia, L’action collective en droit des pratiques anticoncurrentielles perspective nationale, 
européenne et internationale, thèse pour l’obtention du titre de  Docteur en droit, Université Paris Ouest 

Nanterre la défense,  8 décembre 2010, p.577. 
2
-DAOUD Emmanuel et ALBERTIN Sarah, « L’autorité de la concurrence : les pouvoirs d’enquête au crible 

des droits de la défense », RLDA, n°93, mai 2014, p.102. 
3
- VILMART Christine, « Projets de création d’une transaction communautaire dans le domaine des ententes : 

un chèque en blanc sans garantie ? », RLC, n°14, janvier-mars 2008, p.166. 
4
-LUC Irène, «  à propos de la pratique des engagements », RDLC, n°1, 2005, p.09. 

5
-VIALFONT Arnold, « Le droit de la concurrence et les procédures négociées », RIDE, n° 2, p.158. 
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جند أأن املرشع اجلزائري يتجه حنو احلل التفاويض  ،السابقة اذلكر 60و بناء عىل نص املادة  ،عليه

قراره ل ليات التفاوض و صوره ،)أأول( ملشالك املنافسة  ىتلمن العقبات ا ابلرمغ ،)اثنيا( من خالل ا 

 .)اثلثا(تواجه هذه الس ياسة اجلديدةأأن ميكن 

 : الاجتاه حنو احلل التفاويض ملشالك املنافسة  أأول

احلل عن طريق التفاوض بنس بة أأكرث  ا ىلس بق القول بآأن مشالك املنافسة يف الو.م.أأ جتد طريقها 

 مت اس تقبالها من طرف العديد من القوانني املقارنة يتلمما يعكس فعالية هذه ال لية، و ا ،%70من 

D.04.65جملس املنافسة الفرنيس قرارا حتت رم لس امي يف فرنسا، حيث أأصدر 
(1)

نومفرب  30بتارخي  ،

طار اعترب فيه أأن النطق ابلعقوابت وقبول الالزتامات و  ،2004 التعهدات من طرف املؤسسات يف ا 

 .وهو ضامن الاس تقرار و السري العادي للمنافسة ،تس تجيبان لنفس الهدف التفاوض هام وس يلتني

تيان نفس  افسة من أأجل ردع املؤسساتع املامرسات املقيدة للمنمق ا ىلفالعقوبة تريم   وعدم ا 

ىلبيامن ا جراءات التفاوض تريم أأساسا ، الفعل مس تقبال خلق جو من النقاش و احلوار من أأجل  ا 

مقابل تقليص العقوبة أأو  املؤسسات مس تقبال ياتسلوك وتغيري  ،ششف املامرسات اخلطرية تسهيل

لكيا الاعفاء مهنا
(2)
. 

العقوابت  التفاوض أأجنع من توقيع  ا ىلكون اللجوء سوق يأأكرث من ذكل، ففي بعض وضعيات ال 

ذا تعهدت امل ا واكن الرغبة يف تغيري جذري يف ترصفاهت اكن تعهدها يرتمجو  ،ؤسسة  املعنيةخاصة ا 

ماكن جملس املنافسة أأن يتآأكد من التطبيق الفعيل لهذا التعهد  .اب 

ا اجمللس و املؤسسات حال مناس با من أأجل ششف املامرسات بذكل يكون التعاون بني هذ

املقيدة للمنافسة
(3)

تباع  طاةل ا ىل ل جراءات التقليدية يؤديا، خاصة و أأن ا  الفصل يف القضااي وترامكها  ا 

طار زمحة مما يفوت فرص مقع هذه املامرسات، لهذه الأس باب يقال بآأن ا جراءات التف اوض جاءت يف ا 

                                           
1
-LUC Irène, op.cit, p.10. 

2
-Idem 

3
-GRANDVUILLEMIN Sophie, « Les procédures négociées en droit Français des pratiques 

anticoncurrentielles », JCPE, n°18, 5 mai 2011, p.19. 
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 وذكل من أأجل الترسيع يف حلها ورحب الوقت وكذكل تسهيل احلصول عىل أأدةل  ،امللفات والقضااي

ثبات من خالل ختفيض قمية الغرامات املالية أأو عدم احلمك هبا ا 
(1)
. 

اليت يكون  القطاعية من همام سلطات الضبط تقربههذه الصالحية اجلديدة جمللس املنافسة 

تفعيل قواعد املنافسة يف شلك من  من أأجلدودة، تدخلها يف القطاعات اليت تكون املنافسة فهيا حم

Régulation ex-anteأأشاكل الضبط املس بق 
س ياسة العقاب والقمع ليست  أأن ، فاملرشع تفطن ا ىل(2)

ىل احرتام قواعد املنافسة، بل ل بد من حماوةل كسب ثقهتا أأول، وبذكل  اكفية من أأجل دفع املؤسسات ا 

رادية وثقافة مكتس بة يصبح احرتام هذه القواعد مسآأةل  حماوةل فرضها عن بدل من دلى املؤسسات ا 

 .طريق اجلرب

 : أ ليات التفاوضااثني

 لعديد من الأهداف، من خاللها تربزحتقيق ا ا ىلس بق القول بآأن ال جراءات التفاوضية تريم 

ثبات من أأجل ششف بعض ، التعاون أ لياتور التفاوض و ص ذا تعلق الأمر ابحلصول عىل أأدةل ا  فا 

ذا اكنت الغاية ، )أأ( نكون أأمام ا جراءات الرأأفة ،املامرسات املقيدة للمنافسة و اليت تتسم ابخلطورة أأما ا 

 يه تغيري سلوكيات املؤسسة مس تقبال والتعهد بعدم ال خالل بقواعد املنافسة كنا أأمام ا جراءات التعهد

ذا  )ب(  عىل املآ خذ الاحتجاجراءات عدم رحب الوقت كنا أأمام ا جترسيع ال جراءات و  ا ىلانهتيى الأمر وا 

هذه ال ليات الثالث تكون شديدة الارتباط مبراحل سري ال جراءات العادية اليت متر هبا القضااي  )ج(

أأمام جملس املنافسة
(3)

 و ميكن تفصيل هذه ال ليات عىل النحو التايل:، 

 نظام الرأأفة  .أأ 

فلك ادلول اليت تتبىن قانوان للمنافسة مجمعة  ،يعترب نظام الرأأفة الرشيعة العامة ل جراءات التفاوض

ىلالأفقية الرامية  التفاقاتعىل أأن  نتاج  ا  اتفاقات غري يه حتديد الأسعار و اقتسام الأسواق و حتديد ال 

تتجىل خطورهتا يف كوهنا تتسم ابلرسية مما جيعل مسآأةل و  ،الاقتصادتشلك خطورة كبرية عىل و  ،مربرة

ششفها يف غاية الصعوبة
(4)

خاصة ابلنس بة لتكل املتعلقة ابملعامالت الالكرتونية عىل ش بكة  ،

                                           
1
ل أأن القضااي اليت عرضت -   عىل جملس املنافسة تعد عىل الأصابع. ابلرمغ من تكريس املرشع اجلزائري لهذه ال جراءات ا 

2
- VIALFONT Arnold, op.cit, p.158. 

3
- Ibid, p.159. 

4
- COMBE Emmanuel, « Quelles sanctions contre les cartels ? », RIDE, n°1,2006, p.12. 
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الانرتنت
(1)

من ادلاخل، و ذكل من خالل  التفاقو احلل يف الهناية يكون عن طريق اخرتاق هذا  ،

لغاء العقوبة املالية أأو وقف اذلين يرصحون هبذا ال تفاق و  ضاءعالأ متكني  ما عىل ا  ششفه من احلصول ا 

املتابعة
(2)

مس متد من التجربة الأمريكية، حيث ظهرت هناك س نة  وهو ما يسمى بنظام الرأأفة، وهو، 

1990 أأورواب بداية من س نة ا ىل، مث انتقلت 1978
(3)
. 

 تعريف نظام الرأأفة .1

صاحهبا اذلي ميكل  كنكثريا مع الفكرة اليت يرى أأحصاهبا بآأن الرأأفة يه فضيةل مت يتفق الفقه الراحج 

ترصف تساحمي مبوجبه  املس تحقة أأو التقليل مهنا، كام يعرف بآأنه لتغايض عن العقوبةامن سلطة العقاب 

أأن فكرة الرأأفة ترتبط ابلعقوبة  أأو عىل  ابدو جليي تكون العقوبة املس تحقة قابةل للرجوع عهنا، و عليه 

ايس و الظروف الأقل يكون القانون املتعلق هبا ذو طابع مقعي، ذلكل فآأفاكر العفو الشامل، و العفو الرئ

خاصة فقهاء القانون اجلنايئ كتطبيق لفكرة الرأأفةترب ابلنس بة للكثري من الفقهاء و اخملففة تع 
(4)

ابلرمغ من ، 

 يف ذاته. اقانوني اأأن مصطلح رأأفة ليس مصطلح

عة التامة من الغرامة أأو كام عرفت الرأأفة يف جمال املنافسة بآأهنا تكل ال جراءات اليت متنح املنا

و لكن هذه سة املسامهة يف اتفاق غري مرشوع، و اليت اكنت مرحشة للتوقيع عىل املؤس  ،تقليصها

ثبات تتعلق هبذا ال تفاق ذاعة و ششف أأدةل ا  املؤسسة معلت عىل ا 
(5)

معلية يف  سهل ورسع مما ، 

واخلفي لهذا التفاق اخلطري ووضع حداكتشاف 
(6)
. 

                                           
1
-PENARD Thierry, « Faut-il repense la politique de la concurrence sur les marchés internet ? », RIDE, n°1, 

2006, p.61. 
2
- ARHEL Pierre, « Les procédures de clémence dans les droits européens de la concurrence », LPA, n° 39, 22 

février 2002, p.6. 
3
- RODA Jean- Christophe, La clémence en droit de la concurrence étude comparative des droits, PUAM, 

2008 p.21. 
4
- Idem. 

5
-IDOT Laurence, « Programme de clémence et droit de la concurrence, l’entrée dans la phase III », 

RJEP/CJEG,  n° 640 Mars 2009, p.89. 
6
-DUMARCAY Marie, La situation de l’entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques 

anticoncurrentielles, édition LITEC, Paris, 2010, p.17. 
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 نافسةاملاكنة املمزية ل جراءات الرأأفة يف جمال امل . 2

           أأكرث مرونة يف جمال املنافسة جعل العقوابت ا ىلالرايم  الاجتاهجبد  تعكس فكرة الرأأفة

و تناس با
(1)

ل أأن  دون  ،تشديد العقوابت أأكرث فآأكرث هذا املسعى عندان يصطدم ررغبة املرشع يف، ا 

ىل عكس اجتاه و هذا علأن هذه العقوابت أأصبحت هتدد وجودها،  اكرتاث للمؤسسات الضعيفة،

تفادى متركز القوة تسعى اىل و  ،مدرسة ش ياكغو الأمريكية اليت تعتين أأكرث هبذا النوع من املؤسسات

قواعد قانون املنافسة حتمي " :مقوةل تس يطر يف أأورواب ذلكل اكنت  ،الاقتصادية دلى هجة معينة

"املنافسة و ليس املنافسني
(2)
. 

والترسيع يف تفكيكها  ،التفاقات اخلطريةفة تسهيل اكتشاف احلقيقة أأن نظام الرأأفة مبين عىل فلس

 التفاقاتالكبري للمرشع حيال املامرسات املقيدة للمنافسة اخلطرية، لس امي  الانشغالهو يعكس و 

 اأأساس ي اماكحفة هذا النوع من املامرسات هدف تالأفقية الرسية، مفنذ بداية س نوات الس بعينات أأصبح

ى الوسائل أأن سلطات املنافسة أأصبحت مقتنعة بعدم جدو افس ية، خاصة و ف الس ياسات التنخملتل

التقليدية يف التحقيق
(3)

خاصة و أأن أأغلهبا  التفاقاتواس تعامل أأسلوب القمع يف مواهجة هذا النوع من  ،

أأصبح عاررا للحدود
(4)
. 

ويه الغرامات  ذلكل جند أأن فعالية قواعد قانون املنافسة ل تتجسد فقط وفقا للوسائل التقليدية،

عىل القدرة عىل التفاوض مع املؤسسات  اوالأوامر )القانون اجلربي( و لكن أأصبح الرهان ال ن مبني

حتقيق الأمن القانوين أأما  ا ىلحيث تتحقق مصلحة الطرفني، فاملؤسسة تسعى  ،املعنية )قانون التفاوض(

نه يضمن فهم ترصفات هذه املؤسسة و  وحتسيهنام مس تقبال اهتايسلوك  تغيريجملس املنافسة فا 
(5)
. 

                                           
1
 جتعل من تعاون املؤسسة مع جملس املنافسة معيارا يف تقدير الغرامة. 03-03من الأمر رم  1مكرر  62املادة  -
2
ملؤسسات اليت ترى نفسها مترضرة ، حيث أأحال ا03-03من الأمر رم  48تبىن املرشع اجلزائري نفس الفكرة من خالل نص املادة  -

ىل اجلهات القضائية اخملتصة حسب احلاةل سواء اكنت القايض العادي أأو القايض الاداري.  من ممارسة مقيدة للمنافسة ا 
3
- RODA Jean-Christophe, op.cit, p.30. 

4
 43، 42، 41، 40نافسة، من خالل املواد املرشع اجلزائري حاول مسايرة التطور من خالل نصه عىل التعاون ادلويل يف جمال امل  -

املتعلق ابملنافسة،علام منه ابن املامرسات املقيدة للمنافسة مل تعد مسآأةل وطنية، فبوجود مؤسسات عاررة للقارات  03-03من الأمر رم 

رسات املقيدة للمنافسة متعددة واستامثرات دولية أأصبحت املامرسات املقيدة للمنافسة يه الأخرى عاررة للحدود خاصة فامي يتعلق ابملام

 الأطراف.
5
- RODA Jean-Christophe, op.cit, p.33. 
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الرسية عن طريق تشديد العقوابت  التفاقاتيواجه خطورة قد اعتاد أأن قبل ذكل اكن املرشع 

ل أأن ذكل  ئية الرقابة  القضا وهيدد وجودها يف السوق، كام أأن ،أأصبح يشلك خطرا عىل املؤسساتا 

لهذا السبب أأكرث رصامةتصبح  عىل أأعامل جملس املنافسة
(1)

ة و أأن العقوبة قد تكون غري مربرة ، خاص

 .من حيث جحمها و تناس هبا مع الفعل املرتكب، هذا من هجة

من هجة أأخرى أأصبحت املؤسسات مطلعة بشلك كبري عىل خبااي التحقيق اذلي يقوم به جملس 

رب الوسائل والتقنيات املتبعة يف ذكل، مما مكهنا من التكيف والهتالنقائص اليت تشوبه، و و  ،املنافسة

يضمن من خاللها جملس  ،تحقيقل سب هو نظام الرأأفة ك لية جديدة ل ةل من املتابعة، واكن احلل الأن بسهو

ثبات منتجة يف ادلعوى دو املنافسة احلصول ع ن اخلوف من املساس حبقوق ادلفاعىل أأدةل ا 
(2)

، مع 

 ثالث نتاجئ أأساس ية:ضامن 

فا ن املؤسسة  ،عندما يتعلق الأمر ابلرأأفةف  ،لتحقيقتعاون املؤسسة يف جمال االنتيجة الأوىل تمتثل يف  -

ثبات نظرا ملوقعها عىل تزويد جملس املنافسة برشوح و لأهنا تعمل ، املعنية تلعب دور حمقق اثنوي أأدةل ا 

احملظور التفاقاملمتزي بني أأعضاء 
(3)

، كام أأن الأمل اذلي يساورها بعدم العقاب نتيجة تعهد جملس 

هذا التعاون ا ىلي يدفعها هو اذل ،املنافسة بذكل
(4)

الشفافية يف تطبيق الرأأفة و املبنية  ا ىل، ا ضافة 

حىت ل أأقول  -جملس املنافسة و هو الأمر اذلي ينبغي عىل ، أأساسا عىل رضورة تفصيل أأحاكهما

أأحاكم تفصيلية من  ا ىلحيتاج جاء مجمال و  03-03من الأمر  60لأن نص املادة  ،أأن يتداركه -املرشع 

 يسمح للمحققني بتحضري و تدقيق اهتاماهتم. مبا  ،أأن تضمن الأمن القانوين للمؤسسة املتعاونةشآأهنا 

 ا ىلوس يةل للتحقيق تريم لرأأفة لام اكنت اف، راحملظو  التفاقالتآأثري عىل النتيجة الثانية تمتثل يف  -

ثبات من طرفو تقوم عىل فكرة ترسيب معلومات و غري املربرة،  التفاقاتششف  مؤسسة عضو  أأدةل ا 

عفاهئا من العقوبة أأو تقليصها ،التفاقيف هذا  فا ن من شآأن هذا التعاون أأن خيلق جوا من عدم  ،مقابل ا 

                                           
1
ثبات وجود املامرسة املقيدة للمنافسة مع رضورة  -  عىل أأساس أأن الغرفة التجارية دلى جملس قضاء اجلزائر العامصة تتطلب رضورة ا 

 احرتام متطلبات حقوق ادلفاع.
2
- BLANCHARD Marie, L’égalité de traitement entre entreprises en droit communautaire de la concurrence, 

thèse pour le  Doctorat en droit, Université Panthéon-Assas, Paris 2, 2004, p.312. 
3
- Ibid, p.314. 

4
- BARBIER de la SERRE Eric, « L’autorité, le juge et la clémence », RLC,  juillet/septembre, 2006, n° 8, p 77. 
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التفاقالثقة داخل 
(1)

، عىل أأساس أأن لك  مؤسسة تضع يف حس باهنا أأن املؤسسة الأخرى قد تبادر 

خفاء بعض الواثئق ليك ، وتقس املنافسة ليك تس تفيد من الرأأفةدلى جمل التفاقششف هذا  ا ىل وم اب 

، مما الفشلدده هت، ويغري مس تقر هذا الأخريمما جيعل  ،تس تعملها يف التفاوض يف حاةل ششف التفاق

لهيا  ،من حالت التفاقات املقيدة للمنافسة مس تقبال التقليل يؤدي اىل ويه النتيجة اليت يصبوا ا 

 املرشع.

الكشف عن املامرسات املقيدة للمنافسة يكون  ،حقيقاتتقليص تلكفة الت النتيجة الثالثة تمتثل يف  -

وحتليل سلويك للمؤسسة املعنية  ،هيلكي واقتصادي للسوق املعنيةعىل ا جراء حتليل  مبنيا ابلرضورة

لأن رجل  املنافسة هو أأمر غاية يف الأمهية،ذلكل فوجود اقتصاديني عىل مس توى جملس  كذكل،

 3فا ن هناك  الاقتصادينيحسب الرحب أأو تقليص التلكفة، و ىل زايدة العمل ع ا ىليسعى  الاقتصاد

 :ملامرسات املقيدة للمنافسةأأنواع من التلكفة يف جمال ا

 ة عن املامرسة غري املرشوعة.التلكفة النامج -

 التلكفة املرتبطة مباكحفة اخملالفة. -

 .التلكفة املرتبطة مبعاقبة اخملالفني -

ا كأولوية ومل ارتاكهبامنع  ا ىلمع السعي  ،فةلرتبطة ابخملاتقليص التاكليف امل ا ىلذلكل يسعى املرشع 

احلل املناسب فان عادل التاكليف املرتتبة عن ارتاكب املامرسة ذاهتا، اكنت تاكليف ماكحفة ممارسة ما ت

 لأن حصوهل عىل أأدةل ال ثبات ،كس ياسة جديدة للتعامل مع خمالفات قانون املنافسةهو نظام الرأأفة 

          بناء عىل هذا النظام س يعفيه من تاكليف البحث التفاقلفات اليت تدين أأحصاب والواثئق و امل

مقرات املؤسسات املعنية ا ىلو الزايرات امليدانية  ،أأماكن املعاينة ا ىلوالتحري و التنقل 
(2)

كذا تفادي ، و 

ملساس حبقوق نتيجة ا تما يرتتب عىل ذكل من تعويضاراءات احلصول عىل أأدةل ال ثبات و بطالن ا ج

ىلا ضافة  ادلفاع، يسمح س أأن التلكفة القليةل و الوقت الكبري اذلي يكتس به اجمللس نتيجة نظام الرأأفة  ا 

من الأسواق و املامرسات الأخرىممكن أأكرب قدر  ا ىلهل بآأن يوجه رقابته وحتقيقاته 
(3)
. 

 

                                           
1
- RODA Jean-Christophe, op.cit, p.106. 

2
-PIETRINI Silvia, L’action collective en droit des pratiques anticoncurrentielles perspective nationale, 

européenne et internationale, op.cit, p.581. 
3
- RODA Jean-Christophe, op.cit, p.110. 
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  ط منح الرأأفةورش  .3

دانة و ملا اكنت ا جراءات الرأأفة مبنية عىل فكرة التسابق  ششف التفاق احملظور للفوز من أأجل ا 

ابل عفاء من العقوبة
(1)

 فا ن هذا الفوز مرهون برضورة احرتام مجموعة من الرشوط: ،

مدة طيةل  ،و رسيع ،و دامئ ،عىل املؤسسة املرحشة للرأأفة أأن تتعاون مع جملس املنافسة بشلك شامل -

رسعة عىل و اليت حتوزها، كام جيب علهيا أأن ترد ب د اجمللس رلك املعلومات املس تجدة وأأن تزو ،التحقيق

حسن سري العامل حتت ترصف اجمللس من أأجل وكذا وضع املسريين و  لك طلب يتعلق ابلوقائع،

نمتقاعدياكنوا انشطني أأم أأ التحقيق سواء 
(2)
.  

من أأن احلل  ، ابلرمغاحملظور التفاقيف الاجيابية أأن تضع حدا ملسامههتا  للرأأفة عىل املؤسسة املرحشة -

حىت ل يساور أأجل اس تكامل ا جراءات التحقيق، و  أأن تس متر املؤسسة يف ذكل من ية هوالأكرث واقع 

ل يكون هناك مساس بفعالية العملية ررمهتاو ،  بقية املؤسسات أأعضاء التفاقالش
(3)

ل أأنه ميكن  ، ا 

ظا عىل رسية العمليةهذه املؤسسة حفا انسحابتآأخري  املنافسة بواسطة املقرر احملققجمللس 
(4)

 . 

عالب الزتاميقع عىل عاتق املؤسسة كذكل  - ذكل و  املقيدة للمنافسة م املؤسسات املعنية ابملامرسةعدم ا 

جناح معلية التحقيق اليت يتعني أأن تكون يف كنف الرسية من أأجل ا 
(5)

فطيةل هذه العملية تكون هوية  ،

يبلغ الغري و ل  ،بني جملس املنافسةبيهنا و مل حمصورا يبقي التعاو  ،ؤسسة طالبة الرأأفة غري مكشوفةامل

 ل بقراره الهنايئ بشآأن معلية الرأأفة.ررأأي جملس املنافسة و

نشاء  - املقيد  التفاقيشرتط كذكل أأل تكون املؤسسة مقدمة الطلب قد لعبت دورا أأساس يا يف ا 

رغام مؤسسا بنفسها للمنافسة، أأو تكون قد أأرومت رى عىل املسامهة يف اخملالفة أأخ تأأو سامهت يف ا 

المتلص من  ا ىلرشاكء أ خرين مث تسعى قوم هذه املؤسسة بتوريط مؤسسات ولأنه ل يعقل أأن ت

املسؤولية
(6)

 . 

 
                                           
1
- VIALFONT Arnold, op.cit, p.160. 

2
- BARBIER de la SERRE Eric, « L’autorité, le juge et la clémence », op.cit, p.79. 

3
- RODA Jean-Christophe, op.cit, p.24. 

4
- BARBIER de la SERRE Eric, op.cit, p.79. 

5
- ARHEL Pierre, « Les procédures de clémence dans les droits européens de la concurrence »,  op.cit, p.09. 

6
- BARBIER de la SERRE Eric, op.cit, p.79. 
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 التكييف القانوين للمتلص من املسؤولية. 4

ذا اكنت النتيجة املتعلقة ابلرأأفة تمتثل يف وقف املتابعة، فاملؤسسة اليت ترصح ابلتفاق احملظ ور ل ا 

يف لتفاقات ، لأن اجلهة امللكفة ابهو نتيجة طبيعيةتعترب مهتمة، و هذا ما هنجه املرشع الأمرييك، و 

لكن تمتتع بسلطة التحقيق فقط، بيامن خيتص و  ،ل متكل سلطة العقاب واحلمكالولايت املتحدة الأمريكية 

القايض الفدرايل بتوقيع العقوبة
(1)

                         .                                                                         

نه ل يرتب وقف املتابعةأأما ابلنس بة للمرشع اجلزا منا ،ئري فا  ما تقليص الغرامة أأو عدم  وا  يرتب ا 

 L’individualité de la))  أأصال، فنظام الرأأفة يف اجلزائر مبين عىل فكرة تفريد العقوبة ااحلمك هب

sanction  ،أأي أأنه يمت تقدير العقوبة املطبقة متاش يا مع درجة تعاون املؤسسة مع جملس املنافسة
(2)

ل  ، ا 

غياب حتديد دقيق جلدول ال عفاءات من شآأنه أأن يشلك مساسا ابلأمن القانوين للمؤسسات أأن 

لس املنافسة مبا ، وهنا يتعني أأن يتدخل جملهذه املؤسسات يضعف من جاذبية نظام الرأأفةاملعنية، و 

  يمتتع به من سلطة املسامهة يف الترشيع ليضح أأحاكما تفصيلية تغطي هذا النقص. 

 التعهد .ب

حتسني و  بوضع حد لترصفاهتا املقيدة للمنافسة لتعهدبقيام مؤسسة اب اجراءات التعهدتتعلق 

هناء ال جراءات و جملس املنافسة أأن يقرر قابل يف م مس تقبال، سلوشها ق بآأي عقوبةعدم النطا 
(3)

هذه ، 

فلقد س بق و نص عىل التعهد يف جمال التجميعات  ت جديدة ابلنس بة للمرشع اجلزائري،ال جراءات ليس

"وميكن أأن يقبل جملس املنافسة : اليت جاء فهيا 03-03من الأمر  2\19املادة يف نص  الاقتصادية

ام ميكن املؤسسات املكونة للتجميع التجميع وفق رشوط من شآأهنا ختفيف أ اثر التجميع عىل املنافسة ك

 .من شآأهنا ختفيف أ اثر التجميع عىل املنافسة" بتعهداتلزتم من تلقاء نفسها تأأن 

هذا التعهد املقدم من طرف املؤسسة اليت تكون طرفا يف التجميع يتخذ صورة رساةل تتضمن 

هم لأحد املنافسني، وتغيري حلول متنوعة، بداية من ال جراءات الهيلكية، اكلتنازل عن احلصص و الأس 

المتويل غري المتيزيي ملنافسني غري منضوين حتت الش بكة و  ا ىللسامح حبرية ادلخول الترصفات اك

                                           
1
- RODA Jean-Christophe, op.cit, p.95.   

2
 .03-03من الأمر رم  1مكرر  62املادة  - 

3
- ZOUAIMIA Rachid, «  Le droit de la concurrence », Maison d’édition Belkeise, Alger, 2012, p.218. 
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التجميع
(1)

ملنافسة أ لية للمعاجلة يعترب ابلنس بة جمللس ا الاقتصاديةو عليه فالتعهد يف جمال التجميعات ، 

ابلنس بة للمامرسات املقيدة للمنافسةيت لحقا  عن املاكحفة اليت تآأ  يه فلسفة ختتلفاملس بقة، و
(2)

، هذا 

ميعات من شآأنه أأن يعطينا فكرة عن كيفية تسهيل جناح التعهدات لتصور ابلنس بة للتعهد يف جمال التج ا

يف جمال املامرسات املقيدة للمنافسة
(3)
. 

 رشوط التعهد  .1

ت اليت تتقدم هبا املؤسسات ميكل جملس املنافسة وحده السلطة التقديرية يف قبول التعهدا

 عىل معيارين أأساس يني: ابلعامتديقوم بتقدير ذكل ما املعنية، و عادة 

ة من أأجل وضع حد لالنشغالت املرتبطة ابملنافس اواكفيجيب أأن يكون التعهد رضوراي  ،من هجة -

 يففسة، وة الانشغال املتعلق ابملنادرجبرضورة وجود تناسب بني التعهد و  القول ،يرتتب عن ذكلو 

تتعدى تعهداهتا احلد املطلوب من أأجل حامية املنافسة فرتهق  ذكل حامية للمؤسسة املتعهدة اليت قد

نفسها ابلزتامات ل طائل من وراهئا
(4)
. 

اعتبار او ذ ا، و جاداجيب أأن يكون التعهد حقيقي ،من هجة اثنية -
(5)

و  ا، حبيث يكون مضمونه واحض

عادهتا ، و مرونة من أأجل حامية املنافسة يف السوقللتنفيذ برسعة و  وقابالا دقيق ىلا  وضعها الطبيعي كام  ا 

مدى  جيب أأن يكون هذا التعهد قابال للتفتيش و املعاينة، لأن جملس املنافسة ميارس رقابة بعدية حول

احرتام املؤسسة املعنية لتعهداهتا
(6)

 حصيحة لأنه يف حاةل خمالفهتا أأو اكنت الواثئق املقدمة من طرفها غري ،

نه يعيد   عىل ا خطاره اذلايت. فتح ابب ال جراءات من جديد، بناءأأو مزورة فا 

                                           
1
-FRENEAUX Lucile, « L’efficacité du recours aux engagements en matière de contrôle des concentrations », 

RIDE, n°1, p.55. 
2
-WINCKLER  Antoine, « L'efficacité curative des décisions en droit de la concurrence », LPA, n° 259, 28 

décembre 2000, p.30. 
3
-CERUTTI Guillaume, «  Quelque considérations sur l’introduction en droit français des engagements en 

matière de pratiques anticoncurrentielles », RDLC, n° 1, 2005, p.11.  
4
- GRANDVUILLEMIN Sophie, op.cit, p.24. 

5
- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p.27.    

6
طراك وأأن تقدمت بطلب الاس تفادة من اجراءات التعهد، خبصوص القضية املرفوعة ضدها من الناحية العملية س بق لرشكة سوان -

رم من طرف مجعية موزعي مش تقات البرتول أأمام جملس املنافسة، ولقد اس تجاب جملس املنافسة لهذا الطلب مبوجب القرار 

، وبناء عىل ذكل قام رئيس جملس املنافسة مبوجب التدابريت هذه الرشكة جبمةل من دبعد ان تعه 2016أأفريل  16بتارخي  20/2015

بتعيني مقرر ملتابعة تنفيذ هذه التعهدات. راجع التقرير الس نوي جمللس املنافسة  2016فيفري  03بتارخي  01/2016قرار هل حتت رم 

 .54-52ص ص  2016لس نة 
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 متيزي التعهد عن الرأأفة  .2

فا هنا تبدو كتطبيق لفكرة  فرض العقوبة،لتعهد يه تفادي ملا اكنت النتيجة املرتتبة عن نظام ا

و من حيث جمال التطبيق و  لكن احلقيقة غري ذكل، فهام ا جراءان خمتلفان من حيث الأهداف ،الرأأفة

 من حيث الزمان.

عفاء املؤسسة من املتابعة يف جمال التعهد ليس نتيجة تعاوهنا مع جملس  - مفن حيث الأهداف جند أأن ا 

 وتغيري سلوشها مس تقبال املنافسة أأو مكقابل ذلكل، ولكن نتيجة تعهدها و الزتاهما ابحلفاظ عىل املنافسة

وهذا عىل خالف نظام الرأأفة
(1)
. 

والتعسف   الاقتصاديةأأما من حيث جمال التطبيق، فا ن نظام التعهد يطبق عادة يف جمال التجميعات  -

أأما نظام الرأأفة فيتعلق  يف وضعية الهمينة الاقتصادية والتعسف يف وضعية التبعية الاقتصادية،

نظرا خلطورهتا ابلتفاقات املقيدة للمنافسة
(2)

نظام التعهد عندما  ا ىلدة ، كام أأن جملس املنافسة يلجآأ عا

نوع اجمللس يف هذه احلاةل  رسعىل املنافسة، فامي الانفتاحيتعلق الأمر ابلقطاعات اليت تعترب عىل أأبواب 

 و لكن تتفاوض حوهلفرض عىل املؤسسة ييف أأنه ل و تظهر فعالية هذا الاجراء  ،الرقابة املس بقة من

مما يسمح لها ابختيار مصلحهتا بشلك طبيعي
(3)
. 

عامهل عند بداية التحقيق و قبل تبليغ املآ خذ، بيامن جند أأن  - أأما من حيث الزمان، فا ن نظام التعهد يمت ا 

نظام الرأأفة يطبق حىت قبل بداية التحقيق، كام يطبق بعد تبليغ املآ خذ
(4)
. 

 عىل املآ خذ الاحتجاجا جراء عدم  .ج

املنافسة و اليت ل حتتج عىل مضمون يقصد هبذا ال جراء أأن املؤسسة اليت ختالف قواعد قانون 

لهيا ميكهنا احلصول عىل ختفيض للغرامـة املآ خذ املوهجة ا 
(5)

 الاعرتاففهيي حتمل معىن ال قرار و ، 

                                           
1
أأصدر  »الضبط سلطة «و » سوانطراك «رشكة : من ولك دوخاجني بني الس يد 2013\49رم من الناحية التطبيقية ويف القضية -

-56ص ص  2016لس نة  8املنشور ابلنرشة الرمسية للمنافية عدد  2015 افريل  16 املؤرخ يف 20/2015 رم جملس املنافسة القرار

تيان ممارسات مقيدة  ، واذلي من خالهل أأعفى رشكة59 سوانطراك من عقوبة الغرامة مقابل تعهدها ابحرتام قواعد املنافسة وعدم ا 

 املتعلق ابملنافسة. 03-03مر رم من الأ  60للمنافسة تطبيقا لنص املادة 
2
- CERUTTI Guillaume, op.cit, p.11. 

3
- RODA Jean-Christophe, op.cit, pp.112-113. 

4
- Idem. 

5
- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p.217.      
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ابذلنب
(1)

عىل غرار املرشع الفرنيس اذلي اس تعاض عن مصطلح  ، كام أأن هناك من يسمهيا ابملصاحلة

مبصطلح املصاحلة la non contestation des griefsعدم الاحتجاج عىل املآ خذ 
(2)

رغبة منه يف وضع ، 

نه ل ، لأ )جملس املنافسة واملؤسسة( يف مركز متساوي متاش يا مع متطلبات التفاوض احلقيقي الطرفني

ميكن تصور تفاوض بني طرفني يف مركزين متفاوتني
(3)
. 

خالل اختصار  التحقيق من ا جراءاتترسيع  لكه هو ال جراءهذا  منالغاية اجلوهرية  تبقى 

واحد ا جراءوحترير التقرير الهنايئ يف  ،املآ خذتبليغ  ا جراءي
(4)

لأن عدم الاحتجاج عىل املآ خذ يرتمج يف ، 

بداءصورة عدم  نه قبول مهنا مبا جاء أأ مبا حيمل عىل  ،املآ خذاملؤسسة املعنية أأية مالحظات مكتوبة عىل  ا 

وبذكل يمت الاس تغناء عن اطالع بقية الأطراف  ،اوتنازل عن الأجل املمنوح لها ل بداء مالحظاهت فهيا

 عىل مالحظات هذه املؤسسة وانتظار ردمه.

ليص العقوبة، و لكن تبقى يه تق وعهد من حيث نتيجته ت هذا ال جراء يتشابه مع نظام الرأأفة و ال 

هل  كل، كام أأنهه يتعلق ابلرضورة مبرحةل تبليغ املآ خذ، فال يتصور أأن يمت قبل ذهل مزيته و املمتثةل يف أأن

والاكتفاء ابلتقرير الأويل اذلي يقوم  ترسيع ال جراءات من خالل تفادي حترير التقرير الهنايئدور يف 

مقامه نتيجة تنازل املؤسسة عن الأجل املمنوح لها ل بداء مالحظاهتا
(5)
. 

 اثلثا: الضامانت املتعلقة ابل جراءات التفاوضية

فكرة التعاون مع جملس املنافسة من أأجل ششف املامرسات  عىل لك ال جراءات التفاوضية مبنية

فتلزتم املؤسسة املعنية ة يف السوق و عدم التآأثري علهيا، املقيدة للمنافسة اخلطرية و احلفاظ عىل املنافس

ما بتقدمي معلومات تس تشلك قمية مضافة حبيث تسمح جمللس مح للمحققني برتكزي معلهم بدقة و ا 

سةاملامر كشف ر املنافسة 
(6)

ما سلوشها و التوقف عن اخملالفة أأو ابلعرتاف ابملآ خذ املسجةل بتحسني  ، و ا 

                                           
1
- RODA Jean-Christophe, op.cit, p.118.   

2
- loi n° 2015-990, du 6 aout 2015, pour ma croissance, l’activité et égalité des chances économiques 

3
-RUY Borls, « Loi Macron : les questions soulevées par la procédure de transaction en matière de pratiques 

anticoncurrentielles », RLC, n° 49, avril 2016, p.19. 
4
- Les déclarations de M. Lasserre à l’occasion des travaux parlementaires sont explicites : « Nous nous 

réjouissons des dispositions de la loi Macron qui simplifient et accélèrent certaines procédures de l’Autorité, 
notamment de la création d’une procédure de transaction qui facilitera le traitement des ententes », Ibid, p.20. 
5
- GRANDVUILLEMIN Sophie, op.cit, p.20. 

6
-IDOT Laurence, op.cit, p.93. 
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ملعنية ، و هذه ال جراءات الثالث حتمل يف طياهتا خماطر كثرية عىل املؤسسة ااجحتجالا عدمو  ،ضدها

 .اذلي قد ينقلب ضدها  ال قرارور هبا، لأهنا متثل صورة من ص

            بضامانت من أأجل ضامن فعالية هذه ال جراءات التفاوضية جيب أأن تكون العملية حماطة ،عليه

و اس تقطاهبا للمؤسسات اخملالفة
(1)

 ضامن رسية العملية هو الوس يةل املثىل ذلكل سواء يف ، ويعترب

 .)ب( أأو يف مواهجة سلطات املنافسة الأجنبية ،)أأ( مواهجة املترضرين من املامرسة املقيدة للمنافسة

 ة املترضرين من املامرسات املقيدة للمنافسةيف مواهج .أأ 

ملا اكن جملس املنافسة غري خمتص من أأجل الفصل يف طلبات جرب الأرضار ابلنس بة للأشخاص 

املترضرين من املامرسات املقيدة للمنافسة
(2)

ذا رفعت دعوى أأمام اجلهة  نه يطرح ا شاكل يف حاةل ما ا  ، فا 

طار  اليت قدمهتا املؤسسة والاقرارات مت اعامتد املعلومات القضائية اخملتصة للمطالبة ابلتعويض و يف ا 

لك هتديدا جادا لهذه ، فهذا ال جراء يشاملقيدة للمنافسة ل ثبات مسامههتا يف املامرسة التفاوض ضدها

 ، فادلعوى املوازية تشلك أأكرب عقبة أأمام جناح هذه الس ياسةررمهتا س ياسة التفاوضاملؤسسة و 

التفاوضية
(3)

ة و أأن القرار الصادر عن جملس املنافسة ابل عفاء من الغرامة أأو التقليص ل يشلك ، خاص

الالحق  رب الرضرجب املطالبة رضرة من أأجلتمانعا لرفع دعوى قضائية لحقة من طرف املؤسسة امل 

هبا
(4)

، فال جراءات التفاوضية ل تشلك حامية للمؤسسة من نتاجئ هذه ادلعوى 
(5)
. 

                                           
1
-VILMART Christine, « Projets de création d’une transaction communautaire dans le domaine des ententes : 

un chèque en blanc sans garantie ? », op.cit, p.167. 
2
يدة منافسة، وفق ميكن لك خشص طبيعي أأو معنوي يعترب نفسه مترضرا من ممارسة مق عىل أأنه: " 03-03من الأمر  48تنص املادة  - 

 مفهوم أأحاكم هذا الأمر، أأن يرفع دعوى أأمام اجلهة القضائية اخملتصة طبقا للترشيع املعمول به".
3
-PIETRINI Silvia, L’action collective en droit des pratiques anticoncurrentielles perspective nationale, 

européenne et internationale, op.cit, p.574. 
4
املرفوعة أأمام جملس املنافسة بني ممثل مجعية املوزعني اخلواص للوقود ضد سلطة  2013\04\01بتارخي  2013\49يف القضية رم  - 

الضبط القطاعية للمحروقات ورشكة سوانطراك، وبعد تبليغ التقرير الأويل جمللس املنافسة ا ىل رشكة سوانطراك اعرتفت هذه الأخرية 

املتعلق بتنظمي ختزين وتوزيع املواد البرتولية، ونتيجة  97-435ت هبا وخباصة خرقها لأحاكم املرسوم التنفيذي رم ابلأخطاء اليت أأخطر 

كام طالبت رشكة  راسلت جملس املنافسة ملزتمة نزع احتاكر توزيع الوقود من رشكة نفطال واسرتجاع نشاط بيع الوقود للموزعني،

عادة جملس  03-03الأمر رم  من 60سوانطراك بتطبيق أأحاكم املادة  قصد الالزتام بتجس يد التطابق مع املطالبة، مع اس تفادهتا من ا 

منشور عىل  ،48، ص 2014راجع التقرير الس نوي جمللس املنافسة لس نة  املنافسة النظر يف تطبيق الغرامة علهيا، وهو ما حدث فعال،

، ويف نفس املوقع نرش جملس املنافسة نص املراسةل اليت تلقاها من مدير رشكة  www.conseil-concurrence.dzاملوقع: 

ثبات اخلطآأ أأمام القضاء. لهيا ل   سوانطراك اليت يقر فهيا ابخلطآأ، ويه الوثيقة اليت ميكن الاستناد ا 
5
- IDOT Laurence, op.cit, p.93. 

http://www.conseil-concurrence.dz/
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طار ا جراءات ذلكل جيب وضع حد  لطالع الغري عىل هذه املعلومات اليت تقدهما املؤسسة يف ا 

مبارش كدليل  ل جترم هذه املؤسسة نفسها أأو تس تغل ، و أأن تبقى يف كنف الرسية حىتالتفاوض

هاضد
(1)

طلب رأأي جملس املنافسة فامي  خيص معاجلة القضااي تخاصة و أأن اجلهات القضائية ميكهنا أأن  ،

بادل احملارض و التقاريرت  نتيجة ذلكل امرسات املقيدة للمنافسة و يمتاملتصةل ابمل
(2)

فتكون املؤسسة  ،

بل أأكرث  أأمام القضاء،املعنية قد رحبت معركة الغرامة أأمام جملس املنافسة و خرست معركة التعويض 

 .أأو املامرسة التفاقمن ذكل تكون اخلارس الوحيد بني بقية املسامهني يف 

عيل قواعد جيب عىل املرشع أأن يوازن بني مسآأةل جرب الأرضار من هجة و تف  ب،لهذه الأس با 

مع جملس املنافسة و ختاطر  بثقة عاونتمن أأجل حامية مصاحل املؤسسات اليت ت  ،املنافسة من هجة اثنية

دانة نفسها بقاء الأمر رس فهيي ثقة مرشوعة يتعني حاميهتا، ،اب  و بني  هذه املؤسسات بني ايمن خالل ا 

لس املنافسةجم
(3)

ماي  23ذلكل جاء يف املذكرة اخلاصة ابلش بكة الأوروبية للمنافسة الصادرة بتارخي  

ويه لك ال قرارات املكتوبة و الشفهية  ،الاطالعتعريف للواثئق اليت جيب حاميهتا من النرش و  2012

لعامل عىل مس توى لرأأفة، و كذا تكل املتعلقة ابا لالس تفادة من رحشةمؤسسة م و اليت تقدم من لك

طار الرأأفة املؤسسات املتعاونة يف ا 
(4)

 . 

طارل يتوقف اخلطر اذلي يهتدد املؤسسة املتعاونة يف  ادلعوى املوازية س ياسة التفاوض عند  ا 

طاراذلي قد يس تعمل الأدةل املقدمة يف  ،فقط بل قد يكون اخلطر كذكل من جملس املنافسة نفسه  ا 

لهيا،  اعرتفت ابلوقائع املنسوبة التفاوض ضد املؤسسة نفسها اليت اكنت  أأخرىوذكل مبناس بة وقائع ا 

 .طرفا فهيا

                                           
1
- TASSO-DEPANAFIEU Charlotte, « La protection de la divulgation des  documents relative aux procédures  

de clémence: de nouvelles limites à l’accès au dossier pour les entreprises? », RLDA, n° 74, septembre 2012, p. 

45. 
2
 .03-03من الأمر رم  38املادة  - 

3
- TASSO-DEPANAFIEU, op.cit, p.45. 

4
- Ibid, p.47. 
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يتعلق  D-36-10حتت رم  2010ديسمرب  17ففي فرنسا أأصدرت سلطة املنافسة قرارا بتارخي  

 مبامرسة مقيدة للمنافسة يف جمال غاز البرتول املميع
(1)

(GPL)،   كرست من خالهل مبدأأ الزناهة يف جمال

 ة.الرأأف

نتاجقيام مؤسسات متخصصة يف  ا ىلوتعود وقائع القضية  تيانغاز البرتول املميع  ا  ممارسة كيفت  اب 

        السوق، وبعد فتح حتقيق من قبل جملس املنافسة ا ىلحتديد للأسعار ومساس ابدلخول  أأهناعىل 

 Sté shellرشكة شال ومبارشة التحرايت امليدانية تقدمت  (2008سلطة املنافسة س نة  ا ىل) مت حتويهل 

بطلب رأأفة معرتفة بوجود اتفاق حول الأسعار بني مجموعة من املؤسسات، وعىل اثر ذكل حصلت عىل 

عفاء تلقايئ جمللس املنافسة  ا خطارومبوجب  2006، ويف مارس 2006جانفي  31من العقوبة بتارخي  ا 

وعة من املؤسسات املنتجة لغاز مجم ا ىلتبليغ املآ خذ  ا ىل 2009جويلية  17ابرش حتقيقا انهتيى بتارخي 

 ا ىلعىل أأساس وجود اتفاق حول الأسعار ومساس ابدلخول  Kومن بيهنا رشكة شال Kالبرتول املميع

 السوق وتعسف جامعي يف وضعية همينة عىل السوق.

هذه الرشكة عىل الواثئق اليت س بق وان قدمهتا  ا ىلقد اعمتد جملس املنافسة يف تبليغه للمآ خذ و 

هذا اجمللس عندما اعرتفت ابلوقائع واس تفادت من نظام الرأأفة، لكن وحلسن احلظ قررت  ا ىلبنفسها 

دانة هذه املؤسسة  2010ديسمرب  17سلطة املنافسة بتارخي  بدأأ مب  ا خاللعىل أأساس أأنه هناك عدم ا 

الزناهة يف مجع الأدةل
(2)
. 

و  د املنافسة من هجةقواع من أأجل وضع حل لهذا ال شاكل وضعت أ ليات بديةل تضمن فعالية

 ثل يف:مت ضامن حقوق املؤسسات من هجة اثنية، و ت 

توبة ابلترصحيات عن الطلبات املك  الاس تعاضةعن الأدةل الورقية من خالل  الاس تغناءتعممي معلية  -

عدم ترك دليل ماديالشفهية من أأجل 
(3)

، و هذا التداول  الشفهيي للمعلومات ل يشلك مساسا 

يف  دونو قد ت رلك الوسائل سجلوت عىل أأساس أأن هذه املعلومات املقدمة حتفظ ابلأمن القانوين، 

ماكن جملس  أأن يكون أأي ،حمددةهذه املعلومات ذات قمية مضافة و  فالعربة أأن تكون ،حمرض سامع اب 

                                           
1
-MALAURIE-VIGNAL Marie, « Des effets pervers d’une demande de clémence sur le déroulement d’une 

procédure anticoncurrentielle », JCP E, n°15, 14 avril 2011, p.27. 
2
- MALAURIE-VIGNAL Marie, op.cit, p.28. 

3
- IDOT Laurence, op.cit, p.96. 
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حىت و ا ن اكنت غري اكفية بذاهتا  ،هبطريقة مبارشة كأساس للقرار اذلي س يصدر  اس تعاملهااملنافسة 

املقيد للمنافسة التفاقود ل ثبات وج
(1)
. 

طار ررانمج الرأأفة، فتبقى رسية عدم ا عالن أأي دليل أأو  وثيقة قدمت - ميكن  ال طار، ويف هذا يف ا 

ولكن يف  ،جمللس املنافسة أأن ميكن بقية املؤسسات من الاطالع عىل ملف التحقيق بعد تبليغ املآ خذ

ة املعنية معهنسخة خالية من املعلومات املتضمنة تفاوض املؤسس
(2)
. 

 يف مواهجة سلطات املنافسة الأجنبية .ب

"مع مراعاة مبدأأ املعامةل ابملثل ميكن املتعلق ابملنافسة عىل أأنه:  03/03من الأمر  40تنص املادة 

جملس املنافسة يف حدود اختصاصاته و ابلتصال مع السلطات اخملتصة ا رسال معلومات أأو واثئق 

ذا حيوزها أأو ميكن هل مجعها ، ا ىل السلطات الأجنبية امللكفة ابملنافسة اليت لها نفس الاختصاصات ا 

 .طلبت منه ذكل، برشط ضامن السري املهين"

فان من شآأن ذكل أأن  ة عاررة للحدود و لها تآأثري دويل،املقيدة للمنافس التفاقاتأأصبحت  ملا

قبال املؤسسات عىل ا جراءات التفاوض بسبب اخلش ية من الع قاب، فقد تعرتف يف دوةل  ما يؤثر عىل ا 

طار هذه الاجراءات حىت تس تفيد من تقليص العقوبة أأو ال عفاء مهنا، ولكهنا بذكل قد تعرض  يف ا 

نفسها للعقاب يف دوةل أأخرى بسبب هذا الاعرتاف، وخاصة اذا اكنت هذه ادلوةل ل تكرس هذا النوع 

من الاجراءات يف ترشيعاهتا الوطنية
(3)

بقاء الأمر  يف أأنيبقى احلل  ذلكل،  تلزتم سلطة املنافسة اب 

  أأو تسعى اىل التعاون ادلويل يف هذا اجملال. رسي،

هذا التعاون ادلويل يف جمال املنافسة يلعب دورا ابلغ الأمهية من أأجل حمارصة التآأثري ادلويل 

ة و ذكل من متعددة الأطراف و اجلنس يات، و لكن ابملقابل يتعني ضامن فعالية قواعد الرأأف لالتفاقات

طار هذه ال جراءات، خاصة و أأن رسال الواثئق و الأدةل املقدمة يف ا  السري املهين  خالل عدم ا 

 .عليه لالعتداء للمؤسسات غري قابل

                                           
1
-BARBIER de la SERRE Eric, op.cit, p.79. 

2
-PIETRINI Silvia, L’action collective en droit des pratiques anticoncurrentielles perspective nationale, 

européenne et internationale, op.cit, p.584. 
3
- RODA Jean-Christophe, op.cit, p.262.   
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ذا اكنت هذه الواثئق  ية التامة يف لمجلس املنافسة الصالح و الأدةل ل تتعلق ابلسري املهين، فا 

ابس تثناء تكل اليت متس ابلس يادة  ،لها مع السلطات الأجنبيةالواثئق اليت سيتداو اختيار املعلومات و 

للجزائر أأو ابلنظام العام ادلاخيل الاقتصاديةالوطنية أأو ابملصاحل 
(1)

عليه ميكن جمللس املنافسة أأن و ، 

طار الرأأفة ضامان لنجاح هذه الس ياسة   .الاقتصاديةيرفض تسلمي لك املعلومات املتحصل علهيا يف ا 

 الاس تعانة مبستشار :رابعالفرع ال

" ميكن الأشخاص اذلين  املتعلق ابملنافسة أأنه : 03-03من الأمر رم  2\53جاء يف نص املادة 

لهيم الاس تعانة مبستشار"، انطالقا من هذا النص يكون املرشع قد كرس ا حدى أأمه الضامانت  يس متع ا 

ال جرائية
(2)

جراءات الوجاهية، وهو أأمر غري ، خاصة وأأن ذكل مت يف مرحةل التحقيق وقبل فتح ابب ال  

موجود عىل مس توى سلطات الضبط القطاعية، وهبذا تتعزز خصوصية ال جراءات أأمام جملس 

 املنافسة. 

هذا املستشار قد يكون حماميا وقد يكون أأي خشص يمتتع خبربة
(3)

، سواء يف اجملال القانوين أأو 

عانة هذه املؤسسة يف تقدمي معلومات الاقتصادي، لأن العربة من حضور هذا املستشار تمتثل يف  ا 

دقيقة من خشص هل دراية ابحلقوق والواجبات املنصوص علهيا قانوان، وكذا دراية ابلوضعية القانونية 

والاقتصادية للمؤسسة، وذلكل تسعى املؤسسات اىل توظيف أأشخاص حمددين لهذا الغرض يتكفلون 

نافسة، وهذا ما يسعى جملس املنافسة اىل تكريسه من ابلوقاية وششف ومعاجلة الاختاللت املتعلقة ابمل 

خالل ررانمج املطابقة لقواعد املنافسة اذلي أأطلقه
(4)
. 

                                           
1
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رم   42املادة  -
2
ذ مل يكرس هذا احلق  - ابلنس بة لالس تعانة مبحايم أأو مستشار يف جمال منازعات سلطات الضبط املس تقةل اكن املرشع متحفظ جدا ا 

تعلق ببورصة ،ي 1993ماي  23مؤرخ يف  10-93من املرسوم الترشيعي  38مبوجب نص املادة   سوى يف جمال املنافسة والبورصة فقط

 ، راجع:1993ماي  23، صادرة يف 34القمي املنقوةل ،ج ر عدد 

- ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », op.cit, pp. 

66-67.  
3
- DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.121. 

4
 . www.conseil-concurrence.dz/?page_id=2898الالكرتوين جمللس املنافسة هذا الربانمج متوفر عىل املوقع  - 

 

 

 

http://www.conseil-concurrence.dz/?page_id=2898
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فانه عىل املقرر أأن ينبه املؤسسة املعنية عند  ،حىت تكمتل هذه الضامنة الأساس ية حلقوق ادلفاع 

عالهما جبلسة الاس امتع حبقها يف اس تحضار مستشار لدلفاع عن حقوقها، و  هذا أأمر منطقي عىل ا 

 أأساس أأن جلسات الاس امتع ل ميكن أأن تمت بشلك جفايئ.
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سواء تكل املتعلقة جبمع خمتلف ال دةل بطريقة غري  ابختتام جملس املنافسة ملرحةل التحقيق

عداد املآ خذ وتبليغها لل طراف لإبداء املالحظات وجاهية، أ و بعد تكون القضية  بطريقة وجاهية، اإ

بعد اجراء حتقيق هنايئ  للفصل فهيا وجاهيا دلى جملس املنافسة هميآ ة لعرضها عىل هيئة القرار

ووفق خطوات رمسها املرشع راعى من خاللها رضورة  ،افابجللسة من خالل سامع خمتلف ال طر 

أ ن تكون احملامكة عادةل خاصة وأ ن القضااي املتعلقة ابملامرسات املقيدة للمنافسة تمتزي ابلفنية والتعقيد 

 .)فصل أ ول(للتصدي هل  وتآ خذ وقتا طويال حىت يكون امللف هميآ  

تسم ابلقمع، وقد هتدد الوجود املادي وملا اكنت القرارات الصادرة عن جملس املنافسة ت  لكن

صحيح أ ن جملس املنافسة ف ، ، فان الاجراءات ل تنهتي  مبجرد صدور القرار للمؤسسة املعنية ابلقمع

، بعد متكينه لل طراف من الاس تفادة من خمتلف يكون قد اس توىف وليته عىل ملف القضية

ل طراف الطعن يف ا يبقى من حق هؤلء ، لكنالضامانت الاجرائية واملوضوعية لدلفاع عن حقوقهم

يف اطار فرصة اثنية  ،العامصة قرار جملس املنافسة أ مام الغرفة التجارية دلى جملس قضاء اجلزائر

ضد  وبذكل يكون املرشع قد كرس لل طراف حق الطعن القضايئ ملعاجلة القضية أ مام هجة أ خرى،

 ) فصل اثين(.  التنازعية  قرارات جملس املنافسة
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 الفصل الأول

 الضامانت املمنوحة يف مرحةل الفصل يف القضية 

 

فان الفصل يف الوقائع املعروضة عليه ، ملا اكن جملس املنافسة يمتتع بسلطة التحقيق كام س بق بيانه

للفصل فهيا  هميأأةتناها  ذه  املرحةل ككون القضية التحقيق، واب مرحةلما متخض عن  ا ىليكون ابلرجوع 

طار جلسة كراعى السامع وجاذيا للأطراف وقبل ذكل يمتمن قبل ذيئة احلمك،   ا جرائيةفهيا قواعد  يف ا 

 معينة حامية حلقوق ذؤال  الأطراف.

 ذه  اخلاصيةت يتعني كهكل احرتام مقتضيا هفان ،ملا اكن جملس املنافسة ذيئة تداول جامعية 

ويس تجيب للمهمة الرئيس ية جمللس املنافسة ويه حامية  ،قرار يمتزي جبودة ا ىلحىت نصل يف الهناية 

يتعني البحث يف  ،لهه  الأس بابن اال خالل حبقوق املتقاضني أأمامه، دو  ،النظام العام التنافيس

 الضامانت املرتبطة ، مث البحث يف )مبحث أأول( الضامانت املرتبطة ابال جرا ات أأمام ذيئة احلمك

 .)مبحث اثين( لقرارات الصادرة عهنااب
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 ولاملبحث الأ 

 قرارذيئة الالضامانت املرتبطة ابال جرا ات أأمام 

 

عداد املقرر امللكف هبا لتقرير  الهنايئ املتضمن املأ خه املسجةل واملبين عىل  ابتناها  مرحةل التحقيق وا 

ثبات احملصةل من الأطرافخمتلف الواثئق  واليت أأفرزذا ذها التحقيق، ننتقل اىل مرحةل  ،وعنارص اال 

املكونة من أأعضا  جملس املنافسة، واليت تتصدى للقضية بتشكيةل  ،احملامكة الوجاذية أأمام ذيئة احلمك

 اال جرا اتتقرتب وتضمن للمؤسسات املعنية خمتلف الضامانت اليت تصب يف حمامكة عادةل  ،جامعية

املتبعة أأمام خمتلف اجلهات القضائيةوالضامانت فهيا اىل تكل 
(1)

عىل غرار مبدأأ الوجاذية ) مطلب  ،

 )مطلب اثين(. عنه القرارات الصادرة لفعاليةالس امي ابلنس بة و  امع بعض اخلصوصيات اليت متزيذ أأول(

 الأولطلب امل

 جلسات جملس املنافسة وجاذية 

يس متع جملس املنافسة املتعلق ابملنافسة عىل أأنه :"  03-03من الأمر رمق  1\30نصت املادة 

ليه، واليت جيب علهيا تقدمي مهكرة بهكل، وميكن أأن  ا ىلحضوراي  الأطراف املعنية يف القضااي املرفوعة ا 

من القرار  36 "، كام نصت املادة تعني ذه  الأطراف ممثال عهنا أأو حترض مع حمامهيا أأو مع خشص ختتار 

الأطراف املتنازعة وفقا ملبدأأ  ا ىليس متع اجمللس " احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة عىل أأنه: 1رمق 

 ".ميكن للأطراف الاس تعانة مبحامهيم أأو أأي خشص أ خر ختتار  الوجاذية،

عىل  جيب» أأنه:س املنافسة عىل احملدد للنظام ادلاخيل جملل 1من القرار رمق  34كام نصت املادة 

( أأايم من اترخي 08تعمل رئيس اجمللس يف أأجل ال يتجاوز مثانية ) أأنالأطراف الراغبة يف حضور اجللسة 

 اجللسة، مع حتديد أأسامهئم وصفاهتم.

                                                           
1
- de BECHILLON Denys, FOURVEL Jacques, GUYOMAR Mattias, «L’entreprise et les droits fondamentaux: 

le procès équitable, conseil constitutionnel, jeudi 5 avril 2012 », NCCC, n°37, 2012, p.159. 
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لهيا خالل اجللسة أأن تقدم طلبا طبقا للأشاكل  جيب عىل الأطراف الراغبة يف أأن يس متع ا 

 الفقرة أأعال ".املنصوص علهيا يف 

يكون املرشع قد عرب رصاحة عن  ،واحرتاما ملتطلبات حقوق ادلفاع ،  النصوصانطالقا من ذه

اس تفادة تبادل املهكرات أأو  ، سوا  من حيثوشفافياها جلسات جملس املنافسة ككريس ضامنة وجاذية

والاس امتع  املؤسسة  وحىت طلب حضور ،)الفرع الأول( ابال جرا ات اال عالماملؤسسات من احلق يف 

لهيا ا 
(1)

 ، وذها حرصا عىل ضامن حقوق ادلفاع يف لك املراحل اليت مير هبا امللفو الاس تعانة مبحايم، أأ 

حتقيقا حملامكة عادةل
(2)

، يف اطار واجب الاعالم أأثنا  سري اجللسة ) الفرع الثاين(، مع رضورة ككريس 

 ضامانت يف مرحةل املداوةل ) الفرع الثالث(.

عالم الأطراف ابجللسة الأول:الفرع   واجب ا 

ن اكنت ختتلف عهنا يف  تش به جلسات جملس املنافسة نوعا ما اجللسات اليت تنعقد أأمام احملامك، وا 

وتعد ذه  اجللسات مبثابة املرحةل  ،بعض اجلوانب لكوهنا ختضع لقواعد خاصة منظمة يف قانون املنافسة

ة جدول اجللسة، حيدد رئيس جملس املنافس انعقادومبجرد حتديد اترخي حيث  الرئيس ية يف معل اجمللس،

ىل يرسهلو  ،أأعامل اجللسة ممثل الوزير  ا ىل واملقررين املعنيني  ا ىل أأعضا  جملس املنافسة، كام يرسهل ا 

امللكف ابلتجارة
(3)

أأن املقررين املعنيني وممثل الوزير امللكف ابلتجارة يشاراكن يف أأشغال  ا ىل، ونشري 

اجمللس دون أأن يكون هلم احلق يف التصويت
(4)

احلق يف الاس تدعا  عليه يس تفيد الأطراف من ، و 

 للجلسة )أأوال(، يف أأجل معقول ) اثنيا(.

 

 
                                                           

1
ىل اجللسة وقبول طلب  1من القرار رمق  34من نص املادة  انطالقا - احملدد لنظام ادلاخيل جمللس املنافسة يظهر أأن حضور الأطراف ا 

لهيم يتوقف عىل السلطة التقديرية لرئيس جملس املنافسة، لكن احلقيقة غري ذكل لأن وجاذية اجللسة مكرس بنص القانون  الاس امتع ا 

ىل اجللسة ذو حق للأطراف ميكهنم التنازل عنه طاملا ذناك من  رية للمجلس،وليس بنا  عىل السلطة التقدي لكن يبقى وأأن احلضور ا 

 أأنظر: ميثلهم أأو ينوب عهنم ابجللسة، وطاملا كهكل أأن اجللسة يغلب علهيا الطابع الكتايب،

-DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratique anticoncurrentielles en droit français, op.cit, p.159. 
2
- LOVERGNE Jacques, « Les nouvelles garanties des droits de la défense », op.cit, p.16. 

3
، 03، احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة، النرشة الرمسية للمنافسة، رمق 2014جويلية  24، مؤرخ يف 01من قرار رمق  31املادة -

2014. 
4

 ، مرجع سابق.03-03من الأمر رمق  3\26املادة  -
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 للجلسة الاس تدعا احلق يف  أأوال:

الغرض من الاس تدعا  للجلسة ككريسا للحق يف اال عالم، و جا  احلق يف الاس تدعا  للجلسة 

لهيامن الاس امتع  يمتثل يف متكني الأطراف مرة أأخرى وجاذيا ا 
(1)

مناقشة وسائل  كمتكن من وحىت ،

أأو دحضه لتأأكيد مضموهناحماوةل يف  احملصةل اال ثبات
(2)

الأطراف  اس تدعا املرشع طريقة حدد  ولقد ،

 بواسطة رساةل مضمنة مع وصل ابالس تالم دعوة يرسلها رئيس اجمللس يمت ذكل عن طريقا ذ رصاحة، 

احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة، اليت تنص  01من القرار رمق  32وذها ما نستشفه من نص املادة 

 عىل :

ور اجللسات للأطرافدلعوة حلضيمت ا رسال ا" 
(3)

    ، وممثل الوزير امللكف ابلتجارة من قبل رئيس 

 ا ىل:اجمللس، وتشري ادلعوة 

 رمق القضية املعنية، -

 موضوع القضية املعنية، -

اترخي وماكن وساعة اجللسة." -
 

 

عالم أأعضا  جملس املنافسة وكها املقرر والوزير تظهر من خالل  ،أأمهية ابلغة ادلعوة هه ل  ا 

عالم الأطراف املعنية اليت جيب علهيا تقدمي مهكرة مكتوبة  امللكف ابلتجارة بتارخي اجللسة، والس امي ا 

 وكها اختيار تحضري دفاعهمب للأطراف  ، كام تسمح03-03من الأمر رمق  1\30حسب نص املادة 

أأو املرافق هلم يوم اجللسة حمامهيم أأو تعيني الشخص املمثل هلم
(4)

من  1\30، وذها طبقا لأحاكم املادة 

 .03-03الأمر 

                                                           
1
-SALOMON Renaud, «  Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes en matière 

économique et financière et les garanties fondamentales », RDBF, n
o
 01, janvier\ février 2001, p.44. 

2
-BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, Les droits de la défense dans les procédures de sanction des 

comportements anticoncurrentielles devant le conseil de la concurrence, op.cit, p.333. 
3
-Art 32 : « L’invitation aux séances est adressée aux parties et au représentent du ministre chargé du 

commerce par le président du conseil ». 

ىل النص الفرنيس ذو  املالحظ ، (convocation)بدال من الاس تدعا  (invitation)أأن املرشع يس تعمل مصطلح ادلعوة ابلرجوع ا 

ليه، وذو ما  وعدم الاس تجابة لها ال يرتتب عليه أأي أأثر، يف،مع العمل أأن ادلعوة حتمل معىن اجملامةل  حني أأن الاس تدعا  ملزم ملن وجه ا 

ىل اجللسة غري ملزم.  يتوافق مع فكرة أأن حضور الأطراف خشصيا ا 
4
- SALOMON Renaud, op.cit, p.44. 
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لزامية حضور ذؤال  الأطراف للجلسة من عدمه فالأمر يقتيض البحث يف  أأما ابلنس بة ملدى ا 

كبرية  أأمهيةيف املواد اجلزائية لها  اال جرا اتالشفافية يف  أأنيف جمال املنافسة، مع العمل  اال جرا اتطبيعة 

يف  يف حني ككون الوجاذيةذلكل يتعني حضور الأطراف أأو املاهم خشصيا يوم احملامكة،  ،ابلنس بة للقايض

مهكرات الأطراف من خالل تبادل والعادية اال داريةاملواد 
(1)

وملا اكنت منازعات املنافسة تندرج مضن  ،

نظرا لتعقد الوقائع  ،الكتابية يه اليت تلقي بظاللها عىل املناقشات ابجللسة اال جرا اتفان  اال داريةاملواد 

يتعني أأن ككون بنا  عىل  بل وكرثة امللفات وتقنية الأسواق، فال ماكن للتلقائية والارجتالية يف اال جابة

تفكري ودراسة خملتلف الواثئق
(2)

. 

ضور حفلها دور اثنوي فقط، ذلكل  جند أأن الشفاذية يف اجللسة تصبح ،بنا  عىل ذه  املربرات

بل يكفي أأن يقدموا مهكراهتم  اجللسة ليس هل أأمهية كبرية وال يشلك فارقا يف اال جرا ات، ا ىلالأطراف 

اجللسة برشط أأن يعربوا  ا ىلميكن هلم احلضور خشصيا  ،الكتابية فقط، ولكن وعىل سبيل الاس تثنا 

رادهتم تكل يف أأجل مثانية أأايم قبل انعقاد اجللسة  ا ىلجل طلبا مكتواب ن يقدموا يف نفس الأ أأ و  ،عن ا 

ذا أأرادوا أأن  لهيم احلضوررئيس اجمللس يف حاةل ما ا  الاس امتع ا 
(3)

ذو أأن  اال جرا والغاية من ذها  ،

لهيا املرشع أأراد أأن يلزم ذه  الأطراف بتربير حضورذا والاس امتع ا 
(4)

. 

تعترب  ،ذه  الضامنة املمنوحة للأطراف سوا  ابلنس بة للمؤسسة اخملطرة أأو املؤسسة اخملطر ضدذا

 اليت تضمهنا اال خطار واملالحظات اليت أأبدوذا يف مرحةل التحقيق فرصة كبرية من أأجل تدعمي جحجهم

جاباهمفتقدمي مداخالهتم وجاذيا  وحض احلقيقة من شأأنه أأن ي ،ملنافسةجملس ا أأعضا عىل تساؤالت  وا 

قلص من احامتل الطعن فيه أأمام اية، وتشلك ضامنة ملرشوعية وفعالية قرار اجمللس يف الهنوي  أأكرث

القضا 
(5)

.  

 يف واملمتثلني ،املنافسةاملشاركني يف سري النقاش جبلسة جملس الأشخاص ذؤال   ا ىل ابال ضافة

الوزير امللكف و  ،العام واملقرر امللكف ابلتحقيقوذيئة التحقيق ممثةل يف املقرر  ،أأعضا  ذيئة القرار

                                                           
1
- « Mémoires et contre mémoire écrits réalisent la contradiction aussi bien qu’un débat oral », Ibid, p.335. 

2
-BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.335. 

3
 احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة، مصدر سابق. 1من القرار رمق  34املادة  -

4
-DUMARCAY Marie, La situation de l’entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques 

anticoncurrentielles, Edition LITEC, Paris, 2010, p.247. 
5
-DUMARCAY Marie, op.cit, p.275. 
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ة صالحية الاس تعانة بأأي خبري وأأخريا الأطراف، فان املرشع منح جملس املنافس ،ابلتجارة أأو من ميثهل

ماكنه تقدمي معلومات ا ىلع س امتأأو الا هل أأي خشص اب 
(1)

 ا ىلالل اجللسة أأن يس متع مثال خ هميكنف  ،

درجة وضوح  ا ىلابلنظر  شهود، ابلرمغ من أأن اال جرا  يف حد ذاته يبقى خاضعا للسلطة التقديرية هل

الوقائع
(2)

. 

 أأجل معقول ومالمئيف معرفة اترخي اجللسة يف  اثنيا: احلق

أأن يمت متكيهنم من معرفة حقوقهم من خالل  للمتقاضني،من بني أأمه متطلبات الأمن القانوين 

عالهممواجب  (3)بشلك واحض ومس بقبتارخي اجللسة  ا 
بفرتة معقوةل ومناس بة قبل فتح النقاش، 

(4)
من  ،

هتم فال ميكن أأن يمت مفاجأأ  ،بشلك فعال أأمام جملس املنافسة دفاعهمحتضري متكيهنم من أأجل 

بهكل
(5)

أأن جملس املنافسة لنظام ادلاخيل جمللس املنافسة، جند احملدد ل  1القرار رمق ا ىلابلعودة ،و

يضبط رئيس جملس املنافسة الرزانمة لتارخي " عىل أأنه:منه  1\33املادة اس تجاب لهه  الضامنة فنصت 

نواب الرئيس والأعضا  واملقرر  ا ىلوساعة اجللسات وكرسل من قبل مدير اال جرا ات ومتابعة امللفات 

اجللسة انعقاد( يوما قبل اترخي 21ف ابلتجارة، واحد وعرشين )العام وممثل الوزير امللك
(6)

 ". 

" يمت ا رسال ادلعوة حلضور اجللسات للأطراف عىل أأنه: القرار نفس  من 32املادة  تنص كام 

 وممثل الوزير امللكف ابلتجارة من قبل رئيس اجمللس، وتشري ادلعوة اىل:

 رمق القضية املعنية، -

                                                           
1
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  3\34املادة  - 

2
-DUMARCAY Marie, op.cit, p.275. 

3
-LE ROY Thierry, « La sécurité juridique au point de vue du droit administratif », JCP G, supplément au 

n°27,1 juillet 2013, p.32. 
4
تعترب املواعيد املتعلقة ابالس تدعا  للجلسة من مظاذر حقوق ادلفاع اليت يرتتب عىل عدم احرتاهما الطعن يف القرار الصادر خالفا  - 

، 2003\06\03، بتارخي 390، فهرس رمق 010479لها، وذها ما قىض به جملس ادلوةل يف قرار  الصادر عن الغرفة الرابعة، حتت رمق 

 ، مرجع سابق.165-164اليه كوسة فضيل يف كتابه القرار الاداري يف ضو  قضا  جملس ادلوةل، ص ص  أأشار
5

فرباير  25املؤرخ يف  09-08من القانون رمق  3\16ابلنس بة للقواعد العامة يف اال جرا ات املدنية واال دارية فأأنه وحسب نص املادة  -

( يوما 20، جيب احرتام أأجل عرشين )2008أأفريل  23، صادر يف 21ية، ج ر عدد املتضمن قانون اال جرا ات املدنية واال دار  2008

 عىل الأقل بني اترخي تسلمي التلكيف ابحلضور، والتارخي احملدد لأول جلسة، ما مل ينص القانون عىل خالف ذكل.

ىل ثالث ) ذا كأن الشخص امللكف ابحلضور مقامي ابخلارج فأأن ذها الأجل ميدد ا   .( أأشهر03أأما ا 
6

" يبلغ ملف القضية ا ىل أأعضا  اجمللس وممثل الوزير امللكف ابلتجارة، يف أأجل ال يقل من نفس القرار فأأنه:  33وحسب نص املادة  -

 .اجللسة " النعقاد( يوما، عن التارخي املقرر 21عن واحد وعرشين )
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 موضوع القضية املعنية، -

 اترخي وماكن وساعة اجللسة، ". -

أأعال ، جند أأن املرشع مل يكرس أأجال حمددا مس بقا واثبتا عىل غرار  32من خالل نص املادة 

رزانمة اترخي وساعة اجللسات، فرتك الأمر للسلطة التقديرية لرئيس جملس املنافسة اذلي يتوىل توجيه 

، قياسا عىل أأن ( يوما15مخسة عرش ) عنقل أأن ذها الأجل ال يعقل أأن يذو الأكيد  لكن ادلعوة

لوزير امللكف املقرر وااليت أأبداذا  ،للأطراف حق الاطالع عىل املالحظات املكتوبةاملرشع قد منح 

( يوما من اترخي اجللسة15ة عرش )سابلتجارة وبقية الأطراف احرتاما ملبدأأ الوجاذية قبل مخ 
(1)

خاصة  ،

كهكل مبهكرات يقدهما ذؤال  الأطراف امللف يف ذه  املرحةل يمت تدعميه وأأن
(2)

، ومن أأجل ضامن الأمن 

 يتعني عىل املرشع أأن ينص رصاحة عىل أأجل حمدد بشلك مس بق. ،القانوين خملتلف الأطراف

 الأطراف أأثنا  سري اجللسة ا عالم الثاين: واجبالفرع 

عالمبعد   وخمتلف )أأوال( من حقهم العمل بكيفية سري ذه  اجللسة ، يبقىالأطراف بتارخي اجللسة ا 

 .)اثنيا( املبادئ اليت حتمكها

 اجللسة سريكيفية أأوال: 

فانه ال بد أأن ينعكس ذكل جليا عىل  ،أأمام جملس املنافسة تتسم ابلوجاذية اال جرا اتملا اكنت 

 :مس توى الضوابط اليت حتمك اجللسة أأمامه

أأعضا  جملس  جند أأهنم يمتثلون يف ،اجللسةذه   يشاركون يف الأشخاص اذلين مفن حيث 

( 08، واذلين يتعني أأن يتوفر فهيم النصاب القانوين وذو مثانية )املنافسة اذلين يشلكون ذيئة القرار
                                                           

1
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  2\55املادة  -
2

عىل ملف القضية، وذكل لأنه يتيح لها الفرصة من أأجل تقدمي مالحظات دعام  الاطالعئري للأطراف املعنية من مسح املرشع اجلزا -

، حيث اعتربت أأنه من املقرر قانوان  1999ديسمرب  7، وذو ما أأكدت عليه احملمكة العليا يف اجلزائر مبوجب قرارذا الصادر يف الدعا اهتا

عىل امللف يعترب  الاطالعجيب أأن تبلغ للخصم، ذكل لأن  الدعا اتهأأن الأوراق أأو الس ندات أأو الواثئق اليت يقدهما لك طرف دعام 

جرا  من اال جرا ات الت ، قضية 1999ديسمرب  7، مؤرخ يف 181927حضريية اجلوذرية املتعلقة بسري اجللسة، قرار احملمكة العليا رمق ا 

.ج(، اجملةل القضائية، العدد  .109، ص2000، 02)رشكة ذات الأسهم  م.ن ( ضد )ا 
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أأعضا  عىل الأقل
(1)

   اذلي ميثل هجة التحقيق ،املقرر امللكف ابلتحقيقجند  ،الأعضا  ا ىل وابال ضافة ،

امللكف ابلتجارة ممثل الوزيرو 
(2)

 اال خطارممثةل يف صاحب أأو أأحصاب  الأطراف املعنية وأأخريا ،

، وهبه  الطريقة يكون املرشع قد وفر مجليع املعنيني ابلقضية فضا  والشخص أأو الأشخاص اخملطر ضدمه

لهيمحيث يمت السامع  ،واحدا وجاذيا، خاصة وأأن اجللسة أأمام جملس املنافسة تعترب فرصة مثينة خملتلف  ا 

يف حماوةل ال قناع ذيئة القرار حول حصة  ،وتدعمي مالحظاهتم السابقة ،الأطراف من أأجل ممارسة حقوقهم

املأ خه من عدهما
(3)

. 

عطا  اللكمة عىل  يقوم رئيس جملس املنافسة يث نظام التدخالت وتوزيعها، فانأأما من ح  اب 

التوايل للمقرر
(4)

ذا اكنت  ،ممثل الوزير امللكف ابلتجارةمث ،  مث الأطراف املعنية ابلقضااي يف حال ما ا 

ميكنه كهكل أأن يعطي اللكمة للأعضا  اذلين يريدون التدخل من أأجل تقدمي ، كام حارضة أأو ممثةل

احملمتةل مالحظاهتم
(5)

 ملتطلبات حقوق ادلفاع  حامت اجللسة يس تجيب ها التسلسل يف التدخل أأثنا ــ، ذ

من املتعارف عليه أأمام اجلهات  ،اللكمة الأخرية حق والوجاذية الس امي بعد متكني املؤسسات املعنية من

من  2\304القضائية اجلزائية  ذو أأن اللكمة الأخرية للماهم ،وذو ما نص عليه املرشع يف نص املادة 

 قانون الاجرا ات اجلزائية
(6)

.  

                                                           
1

حبساب النس بة املئوية يالحظ عدم يالحظ أأن املرشع رفع من عدد الأعضا  الواجب حضورذا لصحة اجللسات، لكن يف احلقيقة و  -

( 09( أأعضا  من أأصل تسعة )06ن ينص عىل وجوب حضور س تة )قبل تعديهل، فهها الأخري اك 03-03ارتفاعه مقارنة ابلأمر رمق 

 (08نص عىل وجوب حضور مثانية ) 03-03املعدل واملمتم للأمر رمق  12\08أأعضا  اجمللس، والقانون رمق  3\2أأعضا ، أأي ما نسبته 

( أأعضا  غري واحض ال 08، ابالضافة اىل أأن نصاب الامثنية )أأعضا  اجمللس 3\2ا، أأي ما نسبته ( عضو 12أأعضا  من أأصل أأثين عرش )

 س امي ابلنس بة ملدى جواز الواكةل أأم ال بد من احلضور اجلسدي.
2

مللكف ابلتجارة ممثال دامئا هل وممثال مس تخلفا هل " يعني الوزير ااملتعلق ابملنافسة أأنه: 03-03من الأمر رمق  3\26جا  يف نص املادة  -

 دلى جملس املنافسة، مبوجب قرار، ويشاراكن يف أأشغال جملس املنافسة دون أأن يكون هلم احلق يف التصويت".
3
-DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratique anticoncurrentielles en droit français, Edition 

L.G.D.J, Paris, 2000, p.157. 
4

أأثنا  اجللسة أأن يس تغين عن مأ خه اعمتدذا يف تقرير  ولكن ال ميكنه أأن يضيف مأ خه جديدة مل يمت تبليغها للأطراف،   ميكن للمقرر -

ذ ميكنه أأن يقرتح عىل اجمللس التخيل عن مأ خه تضمهنا تقرير املقرر  اذلي توىل أأما املقرر العام فميكنه أأن يبدي وهجة نظر خمالفة، ا 

 عىل العكس من ذكل يقرتح اعامتد مأ خه مل يتضمهنا التقرير ولكن ظهرت يف املأ خه املبلغة. القضية أأوالتحقيق يف 
5
 احملدد لنظام ادلاخيل جمللس املنافسة. 1من القرار رمق  5-4\36املادة  - 

6
 الأخرية للماهم السائد يف املواد اجلزائية راجع:هبه  الطريقة يكون املرشع يف جمال املنافسة قد كرس مبدأأ اللكمة  - 

- BOULOC Bernard, « Observations sur le respect de la légalité devant le conseil de la concurrence », Gaz. 

Pal, 22 novembre 1990, p.570. 
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ويف حاةل الرشوط السالفة اذلكر، تنطلق أأعامل اجللسة حتت رئاسة رئيس اجمللس،  ابستيفا 

غياب الرئيس أأو حدوث مانع هل خيلفه انئب الرئيس
(1)

عىل تنظمي جلسات  الارشاف ، ويتوىل الرئيس

طار السهر عىل حسن سري اجللسة ،وضبطها اجمللس وميارس سلطته يف ا 
(2)

اجللسة  يعلقأأن  فميكنه، 

ذا اقتىض الأمر ذكل أأو واثئق أأو عنارص  ،جل السامح لطرف ما بتقدمي مالحظات كتابيةأأ الس امي من  ،ا 

رسال ذه   ،جل مناسبأأ وذكل يف ، ا ضافية مع احرتام مقتضيات الوجاذية من خالل رضورة ا 

ىل، أأو املقرر اذلي حقق يف القضية و املقرر العام ا ىلاملستندات  ممثل الوزير  ىلا  الأطراف الأخرى و  ا 

امللكف ابلتجارة
(3)

.  

لأس باب تتعلق مبدى تعقد الوقائع - كام ميكن للرئيس
(4)

أأن يدرس امللفات املعروضة عليه يف  - 

طار جلان مصغرة قبل دراس اها يف جلسة جامعية، ويرأأس اللجنة املصغرة رئيس اجمللس أأو أأحد انئبيه  ا 

املتعلق  03-03من الأمر رمق  24املنصوص علهيا ابملادة وتضمن عىل الأقل عضوا واحدا من الفئات 

ابملنافسة
(5)

. 

 أأمام جملس املنافسة اجللسة سري اليت حتمك املبادئ اثنيا:

رسياها  تتجىل يفلك خصوصية لها و تقوم جلسات جملس املنافسة عىل مجموعة من املبادئ، تش

 )أأ(، مع احلق يف الاس تعانة مبحايم )ب(.

 ية اجللسةرس  .أأ 

وحامية حلقوق ادلفاع ،ضامنة حلسن سري العداةلاجللسات  علنيةتعترب 
(6)

فمبوجهبا يمت نظر  ،

ومتابعة  ،احلق يف احلضور هيمه الأمر حبيث يكون للك خشص ،ادلعوى واملرافعة فهيا يف جلسة مفتوحة

                                                           
1

 ، مصدر سابق.03-03من الأمر رمق  28املادة  -
2

رئيس اجللسة بتس يري املناقشات وضبط  يقوم« أأنه:احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة عىل  1رمق  من القرار 2\36تنص املادة  -

، وهبها ككون اجللسة أأمام جملس املنافسة  ختضع لنفس القواعد اليت حتمك سري اجللسات أأمام اجلهات القضائية  النظام أأثنا  انعقادذا"

  ات املدنية واال دارية.من قانون الاجرا 262حسب نصت عليه املادة 
3

 من نفس القرار. 3-2\38املادة  -
4
- GALEINE Renée, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op.cit, p.136. 

5
وسري ، مصدر سابق، واملادة حيدد تنظمي جملس املنافسة  2011يوليو  10املؤرخ يف  241-11من املرسوم التنفيهي رمق  10املادة  -

 احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة، مصدر سابق. 1من القرار رمق  29
6
- DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.163. 
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لك خطواهتا
(1)

متطلبات احملامكة من اجل احرتام  اافرتاضي االرأأي العام وبطريقة ما شاذديصبح  ، وهبها

العادةل
(2)

فالأحاكم ينطق هبا ابمس الشعب وحتت رقابته ،
(3)

مما يبعث يف نفس الشخص املتقايض نوعا  ،

وجيرب القايض عىل بدل أأقىص هجد  لشعور  بأأنه مراقب ،من الطمأأنينة
(4)

. 

داخليا  به امعرتف حبقوق ادلفاع، امرتبط اعام امبدأأ قانوني تعترب علنية اجللسة ،عىل ذها الأساس 

واال داريةاملدنية  اال جرا اتمن خالل قانون 
(5)

اجلزائية اال جرا ات، وقانون 
(6)

من خالل  كهكل دوليا، و 

اال نسانالعاملي حلقوق  اال عالن
(7)

والعهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية ،
(8)

. 

ذا ميكن ل  ،لكن وخروجا عن ذها املبدأأ   لمرشع أأن خيرج عن ذه  القاعدة ليفضل رسية اجللسة ا 

أأو حرمة الأرسة ،أأو ال داب العامة ،ذكل رضورات النظام العام ا ىلدعت  ما
(9)

فهل أأخه املرشع  ،

 ؟.اتس تثنا ل املنافسة ابلقاعد أأم أأنه كرس علهيا ااجلزائري يف جما

"جلسات : عىل أأنه املتعلق ابملنافسة، 03-03من الأمر رمق  3\28املادة  نص املرشع اجلزائري يف

اذلي حيدد  241-11من املرسوم التنفيهي رمق  10 املادةوجا  يف نص   ،جملس املنافسة ليست علنية"

طار جلان "  مي جملس املنافسة وسري  عىل أأنه:تنظ ميكن أأن يدرس اجمللس امللفات املعروضة عليه يف ا 

  ." مصغرة قبل دراس اها يف جلسة علنية

                                                           
1
، ص 2008عادل محمد جرب أأمحد رشيف، حامية القايض وضامانت تنزاذته، الطبعة الأوىل، دار اجلامعة اجلديدة، الاسكندرية،  - 

284. 
2
- « La justice sera mieux rendue, le jugement mieux motivé, la plaidoirie mieux écoutée par les juges quand 

ils se trouveront en face du public », Idem. 
3
- « La publicité des débats dans la société démocratique française relève de l‘ordre public processuel de nature 

à permettre d‘éviter la suspicion sur l’impartialité des juges qui se prononcent au no, du peuple français et 

sous son contrôle ». BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.346. 
4
 .37، ص 2006اجلزائر،  يوسف دالندة، الوجزي يف ضامانت احملامكة العادةل، الطبعة الثانية، دار ذومة، - 

5
دارية.اناملتضمن ق 09-08 من القانون رمق 7املادة  -   ون اال جرا ات املدنية واال 

6
 نون اال جرا ات اجلزائية.ايتضمن ق 1966يونيو  8املؤرخ يف  155\66من الأمر رمق  285املادة  - 

7
 ن.انسن العاملي حلقوق الاالمن اال ع 10املادة  - 

8
 العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية.من  4املادة  - 

9
:" اجللسات علنية، ما مل متس ابلنظام العام أأو ال داب العامة أأو حرمة السابق اذلكر عىل أأنه  09-08من القانون رمق  7نصت املادة  - 

نياها خطر عىل النظام مل يكن يف عال املرافعات علنية ما:" املهكور أأعال ، عىل أأنه 155\66من الأمر رمق  285،كام نصت املادة  الأرسة"

 العام أأو ال داب العامة ...".
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ابلرجوع اىل رسعان ما يتبدد  تناقض بني النصني، لكن ذها التناقض ذناك أأنهيظهر لأول وذةل 

أأعال   241-11من املرسوم التنفيهي رمق  10املادة نص عبارات  وال س امي ،التفسري اخلارجية طرق

 ييل: كام  واليت جا ت  ابللغة الفرنسة 

" Le conseil peut décider du traitement des dossiers Qui lui sont soumis en 

commission restreinte préalablement à leur examen en séance plénière ".  

       من الأمر رمق 3\28ما ورد يف نص املادة  10املادة  ابلتايل ليس ذناك تناقض بني نص

اجللسة اليت حيرض  اجللسة العامة، أأي " يه  séance plénièreعبارة " ذكل أأن املقصود من، 03-03

املفتوحة أأمام امجلهوروال يقصد هبا اجللسة العلنية ، فهيا مجيع أأعضا  جملس املنافسة
(1)

يكون  وهبها ،

املتعلق ابملنافسة امللغى ابلأمر  06-95بعد أأن اكنت يف ظل الأمر رمق  املرشع قد فضل رسية اجللسة

تنعقد علنيا 03-03رمق 
(2)

خاصة  بقاعدة علنية اجللسةليبقى التساؤل حول املربر من ورا  عدم الأخه ، 

العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية ا ىلعىل الانضامم  اجلزائر يف ظل موافقة
(3)

أأن  ا ىل ابال ضافة، 

 واال داريةاملدنية  اال جرا اتمن قانون  7مربرات رسية اجللسات اليت ساقها املرشع يف نص املادة 

 .ه ذهاال جتد طريقها لتربير موقف أأعال املهكورة 

ذلكل حاول الفقه أأن يسوق مربرات أأخرى كمتثل يف أأن قرار جملس املنافسة يكون قابال للطعن  

 ا ىلأأمام هجة قضائية تضمن عالنية جلساهتا، وأأن املرشع قد كرس حق الأطراف يف طلب احلضور 

لهيم، مع حقهم يف الاس تعانة مبحايم حلفاظ ا أأن رسية اجللسة تضمن ا ىل ابال ضافة، اجللسة والاس امتع ا 

عىل رسية الأعامل
(4)

ويه مربرات اكفية ليك جتعل من غياب العلنية عن جلسة جملس املنافسة غري  ،

(5)ملتطلبات حقوق ادلفاع ةخمالف
. 

 

                                                           
1

 املتعلق ابملنافسة.  03-03ر رمق من الأم 3\28ذلكل ورفعا للك لبس يتعني أأن يمت تعديل ذها النص مبا يتوافق مع نص املادة  -
2

ىل أأنه وابلرمغ من أأن املبدأأ اذلي كأن ، مصدر سابق، )ملغى(، وجتدر اال شارة  يف ذه06-95من الأمر رمق  2\43املادة  - ا الصدد ا 

طار رسي، والسبب يف ذكل  06-95سائدا يف ظل الأمر رمق  ال أأهنا من الناحية العملية اكنت تنعقد يف ا  امللغى، ذو علنية اجللسات، ا 

ىل عدم توفر جملس املنافسة عىل مقر دامئ ومس تقر.  راجع ا 
3
ىل ذه -  ىل 1989أأفريل  25مؤرخ يف  08-89ا العهد مبوجب قانون رمق وافقت اجلزائر عىل الانضامم ا  ، يتضمن املوافقة عىل الانضامم ا 

 .1989أأفريل  26صادر يف  17العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية، ج ر عدد 
4
- BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.348. 

5
- DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.164. 
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 حق الاس تعانة مبحايم .ب

عن طريق تبليغ التقرير الهنايئ اذلي  لمؤسسة املتابعةتوجيه االهتام احلقيقي للس املنافسة يتوىل جم

ادلفاع عن  ا ىلذه  املؤسسة يه الطرف املاهم اذلي يسعى حيث تظهر ، يعد  املقرر امللكف ابلتحقيق

ال ،مبدأأ املواهجة ال يتحققو، جملس املنافسة وجاذيا أأمام  نفسه ولعل   من خالل ككريس مجيع لوازمه ا 

احلق يف ادلفاع تطلباتمب  معال ،مبدافعجواز اس تعانة صاحب الشأأن من أأمهها 
(1)

ويتوىل احملايم متثيل  ،

املؤسسة املتابعة أأمام جملس املنافسة من خالل الاطالع عىل امللف
(2)

عداد مهكرة كتابية ابال ضافة  ، وا 

ا ىل مراقبة سالمة اال جرا ات
(3)

. 

من الأمر  1\30املادة مل يغفل املرشع يف جمال املنافسة عن ذه  الضامنة اجلوذرية وكرسها بنص  

الأطراف املعنية يف  ا ىل" يس متع جملس املنافسة حضوراي املتعلق ابملنافسة حيث جا  فهيا:  03-03رمق 

ليه واليت جيب علهيا تقدمي مهكرة بهكل، وميكن أأن تعني ذه  الأطراف ممثال عهنا أأو  القضااي املرفوعة ا 

احملدد لنظام  1من القرار رمق  3\36وكهكل نص املادة  ،حترض مع حمامهيا أأو مع أأي خشص ختتار "

الأطراف املتنازعة وفقا ملبدأأ الوجاذية.  ا ىليس متع اجمللس  " :ادلاخيل جمللس املنافسة اليت نصت عىل

 ".ميكن للأطراف الاس تعانة مبحامهيم أأو أأي خشص ختتار 

حق الاس تعانة مبدافع مكرس يف مرحةل التحقيق هبها يصبح
(4)

وبهكل  ،مرحةل احملامكة ويف ،

ال أأمام اجلهات القضائية  .يكون املرشع قد منح للمؤسسات املعنية ضامنة ال توجد ا 

 رحةل املداوةلالضامانت املرتبطة مب الثالث:فرع ال

 اال ثباتوعنارص  ،يقصد ابملداوةل انسحاب أأعضا  جملس املنافسة من أأجل مناقشة الواثئق

طار التحقيق أأثنا   ملدمعة ابملالحظات واملهكراتوا ،وكها احلجج املقدمة من قبل الأطراف ،اجملمعة يف ا 

القرار الهنايئ ا ىلمن أأجل الوصول  اجللسة الوجاذية،
(5)

للمناقشة ابجللسة  اذه  املرحةل تعترب اس مترار  ،

ا ، سوا  من حيث احرتام ضوابطهاعى فهيا مقتضيات حقوق ادلفاعلها يه الأخرى أأن كر وذلكل يتعني 
                                                           

1
- SALOMON Renaud, op.cit, p.44. 

2
تعترب احملمكة العليا أأن حق اطالع احملايم عىل ملف ادلعوى من الاجرا ات اجلوذرية املتعلقة حبقوق ادلفاع ويرتتب عنه البطالن  - 

 .170، ص 1999لس نة  1، اجملةل القضائية عدد 1998مارس  24، قرار بتارخي 179585ملف رمق 
3
 .45انت احملامكة العادةل، مرجع سابق، ص يوسف دالندة، الوجزي يف ضام - 

4
 ، مرجع سابق.03-03من الأمر رمق  2\53املادة  - 

5
- BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.355. 
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 القرار يف وقت معقول ا صدار، وكها )اثنيا( أأو من حيث احرتام جامعية املداوةل )أأوال(، الشلكية

  .)اثلثا(

 احرتام الضوابط الشلكية للمداوةل: أأوال

جملس املنافسة من أ اثر قد متس مبصاحل املؤسسات املعنية  أأعضا مداوةل  ىلا س يرتتب عنظرا مل

حاطةفانه من الواجب  يرتتب عىل ختلفها  ،ضامانت للأطرافمبثابة تعترب  ا جرائيةذه  العملية بضوابط  ا 

ومن هجة أأخرى  ،)أأ( يتعني احرتام النصاب القانوينمفن هجة  عدم حصة املداوةل من الناحية القانونية،

 .)ب( رسية املداوةل جيب احلفاظ عىل

 توفر النصاب القانوين  .أأ 

فرئيس  ،مرحةل املداوةل اكمتداد طبيعي لرشوط انعقاد اجللسةيعترب رشط النصاب القانوين يف 

ال بعد التحقق من اكامتل النصاب القانوين  جملس املنافسة ال يفتتح اجللسة ا 
(1)

ذ ، أأنه ال تصح جلسات  ا 

ال حب    من الأمر رمق 2\28املادة  قل، حسب نص( أأعضا  عىل الأ 08ضور مثانية )جملس املنافسة ا 

ابلأغلبية البس يطة  اجمللس قرار صدر وي ،وذكل حفاظا عىل الطابع امجلاعي ،املتعلق ابملنافسة 03-03

ويف حاةل تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرحجا
(2)

. 

وتربز أأمهية النصاب القانوين يف أأن أأعضا  جملس املنافسة قد يتعهر عىل بعضهم احلضور 

لأس باب خمتلفة
(3)

املتعلق  03-03من الأمر رمق  29يكونون يف حاةل تنايف حسب نص املادة قد أأو  ،

ال ميكن لأي عضو يف جملس املنافسة أأن يشارك يف مداوةل تتعلق بقضية هل ابملنافسة واليت جا  فهيا: " 

ادلرجة الرابعة أأو يكون قد مثل أأو ميثل  ا ىلفهيا مصلحة أأو يكون بينه وبني أأحد أأطرافها صةل قرابة 

، وغين عن التهكري القول بأأن التداول امجلاعي يعطي للقرار يف الهناية مصداقية " الأطراف املعنية أأحد

 أأكرب نظرا ال جامع وهجات نظر خمتلفة عليه.

                                                           
1

 احملدد لنظام ادلاخيل جمللس املنافسة. 1من القرار رمق  1\36املادة  -
2

  .03-03 من الأمر رمق 4\ 28املادة  -
3

ة يف الوقت الراذن يتداول جملس املنافسة بتسع أأعضا  فقط، نظرا لعد تنصيب الأعضا  الثالث املتبقيني، واذلين من الناحية العملي -

 يفرتض أأن يكونوا قضاة.
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أأعال  ذو أأهنا يكتنفها بعض الغموض، عىل أأساس أأهنا مل  28/2لكن ما يعاب عىل نص املادة 

الاعتداد ابلواكةل يف احلضور أأم أأنه يتعني احلضور اجلسدي فاذا حتدد املقصود هبها النصاب، ذل ميكن 

 اكنت الواكةل جائزة فيتعني ختفيض ذها النصاب متاش يا مع ذكل.

  رسية املداوةل .ب

نعقاد جلسات جملس املنافسة بنص رصحيعىل رسية املرشع ا أأكد 
(1)

 ذو ابلرمغ من أأن الأصل  ،

أأما فامي يتعلق ابملداوةل فان الأصل ذو أأن تمت يف كنف الرسية، وذها ما  أأن ككون اجللسات علنية،

تمت "  : جا  فهيااليت و  ،نظام ادلاخيل جمللس املنافسةاحملدد لل  1القرار رمق من  40نصت عليه املادة 

 ." ةاملداوةل يف جلسة مغلق

داريةأأو  ،سوا  اكنت قضائية ،اال جرا اتقاعدة جوذرية يف لك املداوالت تعترب رسية   أأو  ،ا 

ىل تأأديبية فهيي كريم وكها حامية السلطة املعنوية للقرار املتخه ،ضامن اس تقاللية الأعضا  ا 
(2)

مبا يامتىش ، 

مع متطلبات حقوق ادلفاع
 (3)

جملس ادلوةل الفرنيس مكبدأأ عام مشرتك يف لك  ا، ذلكل كيفه

اال جرا ات
(4)

. 

يتعني عىل أأعضا  ذيئة املداوةل احلفاظ عىل أأنه  ،مداوةل جملس املنافسيرتتب عىل القول برسية 

فشا  مضموهنا للغري قبل صدور القرارأأن ميتنعوا و  ،ذه  الرسية  ةتبليغه للأطراف املعنيالهنايئ ب  عن ا 

أأية وقائع أأو عقود أأو  عن كشفال وعدم ذلكل أألزم املرشع أأعضا  جملس املنافسة بواجب التحفظ 

ممعلومات مه عىل عمل هبا أأثنا  قياهمم مبهاهم
(5)

ابلرس املهين اهممت جانب ال ا ىل، وذكل 
(6)

. 

 

 
                                                           

1
 من نفس الأمر. 28املادة  - 

2
- BARTHE Denis, « Propos critiques sur la disparition des rapporteurs au délibéré du conseil de la 

concurrence au regard des exigences de l’article 6§1 de la CEDH », RC, n°1, janvier 2001, p.9. 
3
- BARTHE Denis, op.cit, p.7. 

4
-CE 17 novembre 1992, cité par BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.360. 

5
 احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة. 1من القرار رمق  5املادة  - 

6
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  2\29املادة  - 
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 احرتام جامعية املداوةل اثنيا:

 املداوةل كهكل ا ىل متتد صفته ذاته ،Un organe collégial جملس املنافسة ذو ذيئة جامعية

نه ال معىن لهه  امجلاعية بدون مداوةلأأ للجلسة، بل  اطبيعي اابعتبارذا امتداد
(1)

ذلكل يتعني أأن يفصل  ،

، وذنا تربز أأمهية ، واليت حرض أأعضاهئا جمرايت اجللسة العلنيةيف القرار هبه  التشكيةل املعروفة الهوية

 نأأ نه جيب وأأ  ،بل يفصل بتشكيةل جامعية )أأ( نافسة ال يفصل بتشكيةل أأحاديةالقول بأأن جملس امل 

 ، لهه  الأس باب تعترب الطبيعة امجلاعية لهيئة املداوةلاحلمك التحقيق وهجة ورة الفصل بني هجةيراعي رض 

، ومنه يتعني حتديد الأشخاص اذلين حيرضون معلية طبيعيا ملبدأأ الوجاذية اوامتداد ااس مترار  كهكل

  التداول )ب(.

 جملس املنافسة يفصل بتشكيةل جامعيةأأ.

املرشع اجلزائري قد جعل من تشكيةل جملس املنافسة تشكيةل جامعيةس بق القول أأن 
(2)

وذه   ،

عن بعض اجلهات القضائية تعترب من هجة ممزية لهها اجمللس اخلاصية
(3)

ومن هجة اثنية تعترب القامس  ،

، لأنه يضمن لها الاس تقاللية احلقيقيةاملشرتك مع بقية سلطات الضبط املس تقةل
(4)

فكرثة عدد أأعضا   ،

قراطيةومصدر للرشعية من الناحية ادلمي ر،رة للأفاكـجملس املنافسة ذو يف احلقيقة كث
(5)

وضامنة  ،

 قوى خمتلف  قبل أأو من ،سوا  من قبل السلطة التنفيهية ،أأساس ية ضد لك حماوةل اس تقطاب لأعضائه

السوق
(6)

 ذه   ،ىل مسار القرارــا عــأأو أأي عضو أ خر م ،اجمللس نفسهرئيس  خشص، وحىت من تأأثري 

 

                                                           
1
- DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.165. 

2
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique,  Edition Berti, Alger, 2006, p.76. 

3
ما بتشكيةل جامعية  وفقا لقواعد التنظمي القضايئ  -  ما بقايض فرد وا  تفصل خمتلف اجلهات القضائية العادية يف القضااي املعروضة علهيا ا 

 .املتضمن قانون اال جرا ات املدنية واال دارية 09-08من القانون رمق  5وذكل حسب نص املادة 
4
- PRALUS-DUPUY Joëlle,  « France, les principes du procès pénal et leur mise en œuvre dans les procédures 

disciplinaires », RIDP, n
o
 03, vol 74, 2003, p .904. 

5
- ZARAT-PEREZ  Anibal Rafael, op.cit, p.153. 

6
-« La collégialité a très généralement paru être un élément fort de l’indépendance. Elle est en effet de nature à 

satisfaire une double exigence : équilibrer l’influence des différentes instances de désignation des membres du 

collège et assurer une délibération collective sur des sujets sensibles ou des questions complexes, ce qui 

représente une garantie d’objectivité et de sérieux », KOVAR Jean Philippe, « L`indépendance des autorités de 

régulation financière à l`égard du pouvoir politique », RFAP, n 143, 2012, p 658. 

 



الفصل الأول: الضامانت املمنوحة يف مرحةل الفصل يف القضية                 الباب الثاين   

 

 

289 

ىلالضامانت املرتبطة ابلتشكيةل امجلاعية حامت س تؤدي  نتاج قرار جيد ا  ا 
(1)

القايض الفرد لهها يقال بأأن ، و 

مرادف لفكرة الالعدل
(2)

. 

ال واليت  املشلكني لهيئة املداوةل،الأعضا  ذوية رضورة معرفة  ،يفهم من رشط جامعية املداوةل كام

الميكن أأن تتكون  لأعضا  اذلين وذو أأمر طبيعي لأن امن الأعضا  اذلين حرضوا جلسة املناقشة،  ا 

فيكون  ،ابجللسة يثيات امللف والنقاشات اليت دارت حوهلحب اطالع  اكنوا عىل حرضوا املناقشة مه من

 ابلنس بة للمؤسسات املعنية.وهبه  الطريقة ككون حقوق ادلفاع مصونة  ،عىل دراية مس بقة االقرار مبني

 م صالحية املشاركة يف املداوالت الأشخاص اذلين هلب.

القاعدة العامة ابلنس بة ملداوالت جملس املنافسة أأن الأعضا  اذلين حرضوا جلسات النقاش مه 

من يتعني علهيم حضور املداوةل والعكس حصيح
(3)

 3\26مبوجب نيص املادتني ، وقد حدد املرشع 

الأشخاص اذلين  12-08املعدلتني مبوجب القانون رمق  ،املتعلق ابملنافسة 03-03الأمر رمق من  2\28و

 : ومهوالت اجمللس اشاركة يف مدهلم صالحية امل 

( أأعضا  عىل الأقل من أأصل 08واذلين يشرتط أأن يكون عددمه مثانية ) ،أأعضا  جملس املنافسة -

 ( عضوا.12عرش ) اثنيت

 حق التصويت.  ، ولكن دون أأن يكون هلكهكل ممثيل الوزير امللكف ابلتجارةحيرض مداوالت اجمللس  -

 ملقررين من مداوالت اجمللسفئة ااملرشع ل استبعاد  ذو ،حظ عىل ذه  الرتكيبة اجلديدةما يال

 الأس باب التالية : ا ىل  ذكل ، ويعزىالسالف اذلكر 12-08مبوجب القانون رمق 

مببدأأ تساوي حظوظ لكونه يشلك مساسا  انتقاديف مداوالت اجمللس حمل  لطاملا اكن حضور املقررين -

ادلفاع
(4)

أأنه ذو من حرر التقرير الهنايئ املتضمن املأ خه  ا ىلابلنظر  ،لأن دور املقرر يكون مرحجا ،

                                                           
1
-« Pour bien réfléchir il faut en discuter avec des personnes désintéressées susceptible d’avoir un avis 

contraire », BROQUELIT Naela, op.cit, p.356. 
2
-«Juge unique juge inique ».   

3
- DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.165. 

4
-BOULOC Bernard, « Observations sur le respect de la légalité devant le conseil de la concurrence », Gaz. 

Pal, 22 novembre 1990, p.569. 
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فرصة للرد عىل احلجج اليت س يقدهما وتدخهل س يصب يف ذها اجملال دون أأن ككون للمؤسسات املعنية 

منه ال قناع أأعضا  اجمللس مبضمون التقرير اذلي أأعد يف حماوةل 
(1)

. 

القرار وهجة االهتام هجة الفصل بني يقتيض مبدأأ احليادأأن احرتام  -
(2)

اذلي وملا اكن املقرر احملقق ذو ، 

قناعة من شأأنه أأن يؤثر عىل املنافسة  لسجممداوالت  فان مشاركته يف ،ويوجه االهتام يقوم ابلتحقيقات

ن اكنحىت و  ،لقرارعند اختاذمه لالأعضا   ال يمتتع حبق التصويت ذها املقرر ا 
(3)

. 

لها  متعة، قرارااجمل  هاغرف أأصدرت  بذو أأن حممكة النقض الفرنس ية ، ما يؤكد جدية ذه  اخملاوف

، يف قضية تتعلق بلجنة مراقبة البورصة1999فيفري  5 بتارخي
(4)

 مشاركة املقرر من خالهل رفضت ،

عىل أأساس مبدأأ  ،بدأأ احلياد، و من هجة اثنيةم عىل أأساس  ،من هجة ابلتحقيق يف املداوالت،امللكف 

فال ، تساوي وسائل ادلفاع، لأن املقرر يسامه بلك الوسائل من أأجل املسامهة يف ككوين عنارص االهتام

يعقل أأن يسامه يف املداوالت وهل قناعة مس بقة عىل االهتام
(5)

انتقاد  القرار اكن حمل، ابلرمغ من أأن ذها 

م ى جملس املنافسة لأهن د تطبيق نتاجئ ذها القرار عىل مقرريماذلين يرفضون الرأأي  من أأحصاب

اليت تبث يف القضية يف الهناية عىل عكس جلنة مراقبة  ،يف التشكيةل امجلاعية للمجلس أأعضا  واليس

ن يعترب املقرر عضوا اكمل الصالحيةـالبورصة أأي
(6)

. 

املنافسة صدر قرار شهري عن حممكة النقض الفرنس يةيف جمال 
(7)

ىليعود اترخيه  ، سبمترب  14 ا 

( رشاكت متخصصة يف بيع اخلرسانة 4منع مبوجبه أأربع ) احتفظي اأأين اخته جملس املنافسة تدبري  1994

                                                           
1
-BARTHE Denis, « Propos critiques sur la disparition des rapporteurs au délibéré du conseil de la 

concurrence au regard des exigences de l’article 6§1 de la CEDH », RC, n°1, janvier 2001, p. 7. 
2
-CANIVET Guy, « L’obligation du procès équitable et les règles du contradictoire dans les procédures de 

sanction en matière de concurrence », RC, n°86, juillet-aout 1995, p. 41. 
3
قناع أأعضا   -  نفس املربر ابلنس بة للفقه الفرنيس اذلي يرى بأأنه مبجرد غلق ابب الوجاذية ال يكون للمقرر حق التدخل من أأجل ا 

 جملس املنافسة، راجع:

- BARTHE Denis, op.ct, p.7. 
4
-Cass.Ass, plén, 5 février 1999, COB, c/Oury, Dalloz Affaire, n° 174, jeudi 16 septembre 1999, p.1319. 

5
 -LUK Irène, « L’application du principe d’impartialité aux autorités de concurrence française », LPA, n° 35, 

18 février 2002(1° partie), p.10. 
6
-BRAULT Dominique, « La présence du rapporteur au délibéré du conseil de la concurrence : se fier aux 

apparences ou aux réalités ? », Revue droit & patrimoine, n°73, juillet-aout 1999, p.3.  
7
-CA Paris, 1re ch, sect, h, 22 juin 2004, n°3/16840, Bétons du var, in BARBIER de LA SERRE Eric et 

NOURISSAT Cyril, « Impartialité du conseil de la concurrence, durée des procédures et bonne administration 

de la justice », RLC, n°1, Novembre 2004- Janvier 2005, p.89. 
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وبعدذا  ( من بيع ذه  اخلرسانة بمثن أأقل من سعر التلكفة،varاحملرضة عىل مس توى مقاطعة فار )

داتناها من طرف نفس اجمللس لوجود اتفاق مقيد  ،1997جوان  17( س نوات وبتارخي 03بثالث ) متت ا 

 .1998أأكتوبر  20للمنافسة ،ورفضت حممكة الاس تئناف طعوهنم بتارخي 

 1فقرة  6بسبب خرقه لنص املادة  2001أأكتوبر  9لكن حممكة النقض نقضت ذها القرار بتارخي 

 من القانون التجاري L.464واملادة  ،اية حقوق اال نسان واحلرايت الأساس يةمن االتفاقية الأوروبية محل

جملس  ا ىل، وأألغت قرار جملس املنافسة، ومعال مببدأأ حسن سري اال دارة أأعادت القضية الفرنيس

 املنافسة للنظر فهيا من جديد.

" لك ىل أأنالسابقة اذلكر واليت تنص ع 6/1قد أأسست حممكة النقض قرارذا عىل نص املادة و  

وملا اكن جملس املنافسة قد  ،خشص هل احلق يف حاةل متابعته بأأن يس متع هل من قبل هجة قضائية حيادية"

ون قد خرق مبدأأ احلياد لأنه حيث يك ،وحبضور نفس املقرر نظر يف قضييت احلال بنفس التشكيةل،

ضافة القضيةجرا  حتفظي يف نفس ال    ر اصداكن هل تصور مس بق عىل احلمك بسبب س بق  ا   ىل، ا   ا 

حضور نفس املقرر يف القضيتني
(1)

، وبعبارة أأوحض فان حممكة النقض اعتربت اال جرا  التحفظي جمللس 

كام افرتضت أأن لك معل من أأعامل التحقيق  ،حول قضية االتفاق املقيد للمنافسةة مس بقاملنافسة قناعة 

(2)يشلك ككوين مس بق للحمك
 . 

ج داوالت اجمللس الءي  اذلي نتاملقرر مل حضور اليت أأثريت حول الانتقاداتلكن ورمغ موجة 

ال أأن وذكل  ،وتدخهل يف ذه  املداوالت املقرر ر رضورة حضو ذناك من يرى  عنه استبعاد  مهنا، ا 

أأن وجود   ا ىلابعتبار أأن هل معرفة معمقة ابلقضية موضوع الزناع، كام أأنه ذو من يقوم ابلتحقيق، ا ضافة 

اليت قد يثريذا الأعضا  احلارضين يف املداوةل مما  والاس تفساراتسيسمح ابال جابة عن الأس ئةل 

 شلك دعام قواي يف سبيل ا صدار القرار املناسب للفصل يف الزناع.سي 

يودعه دلى جملس يعد  و القرار، وذكل مضن التقرير اذلي  اقرتاحكام أأن املقرر يمتتع بصالحية  

املنافسة
(3)

ليه للوصول  الاستناد، حيث ميكن  ىلا  حل للزناع املعروض عليه )موضوع املداوةل(، لك  ا 

                                                           
1
- BARBIER de LA SERRE Eric et NOURISSAT Cyril, op.cit, p.89. 

2
- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la concurrence, op.cit, p.226. 

3
  ، مرجع سابق.03-03من الأمر رمق  54املادة  - 
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ذها يؤكد عىل الأمهية الكبرية لتواجد املقرر يف مداوالت جملس املنافسة
(1)

، ذها الاجتا  وابلرمغ من 

ال أأنه يتطلب أأن يكون ذناك وعي كبري دلى املؤسسات بهكل ابال ضافة اىل  جتدر وجاذة طرحه ا 

 الشعور ابحلياد دلى املقررين، وذو ما  نفتقد  عندان.

صدارتناه  لكن صدور القرار يف جمال املنافسة ال  القرار املناسب، يي املداوةل ابلفصل يف القضية وا 

 جلسة علنية يمت يف جلسة علنية، وذكل عىل خالف اجلهات القضائية اليت تنطق ابلأحاكم والقرارات يف

رسية اوةلحىت ولو اكنت املد
(2)

جبارية تبليغ جملس املنافسة مجليع قراراته  ، الأطراف  ا ىلولعل يف ا 

ما يلطف من عدم نطق جملس املنافسة بقرار  علنيااملعنية لتنفيهذا عن طريق حمرض قضايئ 
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
التصويت، وذها مبوجب قانون عرصنة الاقتصاد كرس املرشع الفرنيس مبدأأ حضور املقرر يف املداوالت دون أأن يكون هل احلق يف  - 

ىل املواد 2008الصادر يف س نة  حاةل ا  ال أأنه أأورد عىل ذها املبدأأ اس تثنا  يمتثل يف منع املقرر من حضور املداوالت اليت تتضمن ا  ، ا 

 املتعلقة ابملامرسات املنافية للمنافسة، للتدقيق أأكرث أأنظر :

 - RICINSKY Sophie, « L’autorité  de la concurrence »,  REDA, n°06, 2009,  pp.1241-1242. 
2
املتضمن قانون  09-08من القانون رمق  1\272واملادة  املتضمن قانون اال جرا ات اجلزائية، 155\66من الأمر رمق  1\355املادة  - 

 اال جرا ات املدنية واال دارية.
3
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  47املادة  - 
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 املطلب الثاين

 قرارات جملس املنافسة فعالية 

سا ي للك تغيري يف ما يتعلق بضبط السوق الأ افع ادل مبثابةالفعالية جيمع الفقه عىل اعتبار حتقيق  

وتغيري طرق تدخل ادلوةل يف احلقل الاقتصادي
(1)

كرتبط مسأأةل فعالية قرارات ، ويف ذها الس ياق 

عملية تنزع التجرمي اليت جردت القايض اجلزايئ من ل  أأمه مربربكوهنا  من هجةجملس املنافسة القمعية 

املقيدة للمنافسة بقمع املامرسات اختصاصه
(2)

حتقيق الوقاية والردع  ا ىلومن هجة اثنية بكوهنا كريم  ،

والعالج يف نفس الوقت
(3)

. 

العقاب والفعالية، أأي تتعلق ابلتوفيق بني  ا شاكليةجملس املنافسة العقابية قرارات  تثري   ذلكل 

اجلانب الاقتصادي لهه  القراراتو امجلع بني اجلانب القانوين 
(4)

ويه نفس الرتمجة اليت تعطى للقاعدة  ،

العندما نقول بأأن ذه  القاعدة القانونية ال ميكن أأن تفهم  ،القانونية يف جمال املنافسة جرا   ا  من خالل ا 

حتليل اقتصادي للسوق املعنية
(5)

. 

حتقيقا للفعالية  ،عىل جدلية أأن قواعد  كزاوج بني القمع والتصحيح املا اكن قانون املنافسة مبني 

، فانه يتعني أأن ككون القاعدة القانونية وليس العقاب والقمع هل اليت تعترب يف حد ذاهتا يه الغاية القصوى

                                                           
1
-V : -BELMIHOUB M.C,  « Nouvelles régulation économique dans les services publics de réseaux : fonctions 

et institutions », Revue IDARA, n° 28, Alger, p.11. 

       - FRISON-ROCHE Marie-Anne, «How the powers of regulatory authorities should be established in 

terms of low? » RDEF, n°60, p.86. 
2
-BRUNET François, « De la procédure au procès : le pouvoir de sanction des autorités administratives 

indépendantes », RFDA, n°1,7 mars 2013, p.113. (num) 
3
- MARTINI Aurélien, « La politique de sanction et les programmes de clémence et de transaction (23 

septembre 2004 grand chambre de la cour de cassation) », Rev.science crim, 2005, p.197. 
4
-BENZONI Laurent, « L'efficacité répressive des décisions en matière concurrentielle : une approche 

économique », LPA, n°259,28 décembre 2000, p.21. 
5

 من أأجل التوسع أأكرث ابلنس بة ملسأأةل أأمهية التحليل الاقتصادي يف جمال املنافسة راجع: -

-HARNAY Sophie et BERGE Jean-Sylvestre, « Les analyses économique de la concurrence juridique : un outil 

pour la modélisation du droit européen ? », RIDE, n°2, 2011, pp.165-192. 
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عربان رصاحة عن ذه  الغايةالقرار الصادر عن جملس املنافسة ماملنافسة و  يف جمال
(1)

خاصة وأأن  ،

من عوامل فعالية قراراته اس تقاللية جملس املنافسة تعترب عامال
(2)

وذو ابلفعل ما حاول املرشع أأن ، 

 ا ىل" هيدف ذها الأمر : اليت جا  فهيااملتعلق ابملنافسة  03-03من الأمر رمق  1يف نص املادة  يلخصه

 ممارسة مقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات لكحتديد رشوط ممارسة املنافسة يف السوق وتفادي 

 .زايدة الفعالية الاقتصادية وحتسني ظروف معيشة املس اهلكني"الاقتصادية، قصد 

داريةقرارات تتضمن عقوابت  ا صدارسلطة جملس املنافسة يف أأن  جند ذها النص انطالقا من  ا 

ما ذو سوى أ لية من خاللها يمت ضبط املنافسة بفعالية
(3)

ال تتحقق  - الغاية يف حد ذاهتا -الفعالية ذه   ،

ال  يف جمال ومدى  من خالل حتديد القرارات الصادرة عن جملس املنافسةاملامرسات املقيدة للمنافسة ا 

ذا علمنا أأن  الأثر ذه  القرارات كرتب الفعالية يقصد هبا أأن ذه  تناس هبا مع طبيعة ذه  الغاية، خاصة ا 

املناسب
(4)

اذلي يمت الوقوف عليه من خالل توقع حتقق ذها الأثر عىل أأرض الواقع يف شلك جتاوب  ،

املنافسة قانون خمالفة قواعد ممن خالل تصحيح سلوكها أأو الالتام بعد، املؤسسات
(5)

جيعل  ، عىل حنو

رضاب من اخليال  عتربت  لأن ذه  الأخرية parfaiteوليس مثالية praticable من املنافسة ممكنة 
(6)

. 

قرارات  ا صدارمث زود جملس املنافسة بسلطة  ،فاملرشع يكون قد حدد الغاية بنص قانوين ،عليه

ذه  الغاية نفسها، لتصبح ذه  القرارات أأكرث فعالية من القاعدة القانونية  ا ىلالوصول  ا ىليؤدي تنفيهذا 

(7)نفسها
ويه ضامنة جوذرية من شأأهنا أأن  ابملوضوعية،، مما جيعل من املنازعة يف جمال املنافسة تتسم 

                                                           
1
- COPPENS Philippe, « Etat, marché et institutions », RIDE, n°3, 2007, p.294. 

2
-DEZANGLES Hubert, « L’indépendance des autorités de régulation économique et financière en Espagne : 

l’intérêt de la clarification du droit public », RFAP, n° 143, 2012, p.709. 
3
-DELAPORTE Vincent, « Les sanctions en droit français et communautaire de la concurrence », Revue 

justice et cassation, 2005, p.37. 
4

يف كون أأن الأوىل يقصد هبا أأن   concurrence efficaceعن املنافسة الفعاةل  concurrence effectifختتلف املنافسة الفعلية -

 ، راجع:ككون املنافسة موجودة فعال عىل أأرض الواقع وكرتب أ اثرا، بيامن الثانية يقصد هبا أأن كرتب املنافسة ال اثر املتوقعة مهنا بدقة

-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « L’efficacité des décisions en matière de concurrence : notion, critères, 

typologie », LPA, n°259,28 décembre 2000, p.3. 

-RIEM Fabrice, « Concurrence effective ou concurrence efficace ? L’ordre concurrentiel en trompe-l’œil », 

RIDE, n°1, 2008, p.70. 
5
- FRISON-ROCHE Marie-Anne, op.cit,  p.4. 

6
-SERRA Yves, Le droit français de la concurrence, Edition Dalloz, Paris.1992, p.80. 

7
ىل أأن القواعد القانونية متثل القانون اجلامد. -   ذلكل يقال بأأن قرارات جملس املنافسة يه القانون احلي للمنافسة ابلنظر ا 
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جملرد تلقهيا توجهيات من  ،تشجع املؤسسات عىل أأن ككيف ترصفاهتا مبا يتطابق مع قانون املنافسة

 .جملس املنافسة برضورة تصحيح سلوكها

عاة البعد الزماين لصدور تتطلب الفعالية كهكل رضورة مرا ،الاعتبارات السابقة  ا ىلابال ضافة 

لغا  القرار وال تعديهل فانه  فا ذا،   و تنفيهالقرار  اكن عدم ا صدار القرار يف وقت معقول ال يرتتب عليه ا 

قد يثري مسؤولية جملس املنافسة بتعويض الرضر املرتتب عن طول أأمد الزناع
(1)

ذناك من ، ذلكل جند 

ادلفاعمن العنارص اليت جتسد حقوق صل جملس املنافسة يف وقت معقول يعترب ف
(2)

، وتؤسس 

(3)ملرشوعية أأكرب لهها القرار، ويسامه بفعالية يف احلد من املامرسات املقيدة للمنافسة
، وكها احلد من 

عزمية املؤسسات اخملالفة
(4)

. 

تعترب فعالية قرارات جملس املنافسة كضامنة أأساس ية خملتلف الأطراف فامي يتعلق مبنازعات  ،عليه

قانون املنافسة ذاتهاذلي اس متدته من  بطابعها النفعي والواقعيحت تتسم املنافسة اليت أأصب
(5)

، فالغاية 

دارية خمتلفة يعترب متتع جملس املنافسة بسلطة توقيع عقوابت وذلكل ف  ،ال املنافسة تربر الوس يةليف جم ا 

وقد  )الفرع الأول(، ذه  العقوابت قد ككون مؤقتةو يف خدمة هممة الضبط اليت لكف هبا،  ةلجمرد وس ي

 . )الفرع الثاين( ككون هنائية

 

 
                                                           

1
-« La sanction qui s’attache à la violation de l’obligation pour le conseil de la concurrence de se prononcer 

dans un délai raisonnable n’est pas l’annulation ou la réformation de la décision mais la réparation du 

préjudice résultant de la durée excessive du procès », BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.374. 
2
- SOURZAT Claire, « Les droits de la défense », Revue Droit Pénal, n°9, septembre 2011, p.28. 

3
-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « L’efficacité des décisions en matière de concurrence : notion, critères, 

typologie », LPA, n°259,28 décembre 2000, p.4. 
4
-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « La concurrence et le temps », Rev.conc.conso, n° 98, 1997, p.30. 

5
-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « L’efficacité des décisions en matière de concurrence : notion, critères, 

typologie », op.cit, p.4. 
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  سلطة جملس املنافسة يف اختاذ قرارات مؤقتة :ولالأ  الفرع

دورا همام ابلنس بة ال جرا ات التقايض الوقت يلعب
(1)

 ال املنافسة يف جم ، ويزداد ذها ادلور أأمهية

ةمن شأأهنا أأن تسامه يف جعل الزناع يتسم ابملوضوعي ا جرائية جوذرية ليصبح الوقت قاعدة
(2)

، ومن 

بار أأنه ، عىل اعت أأال يقرتن اترخي النطق ابلقرار بنفس اترخي جلسة احملامكةرضورة  :جندتطبيقات ذكل 

  يف املسائل املعقدة جللسة، الس امياختاذ قرار مؤسس قانوان يف ا جملس املنافسةلأعضا   قد ال يتس ىن

و املتشابكة
(3)

. 

جملس املنافسة وسائل عدة ومرنة ميكن ككييفها حسب الأوضاع من املرشع منح تطبيقا ملا س بق 

ذات  اذ قراراتــ، تتجسد يف اختمراعاة للوقت رسيع وجد فعالشأأهنا أأن تسمح هل ابلتدخل بشلك 

املعنية أأو املصلحة  ةن تفامق الأرضار ابلنس بة للمؤسساحلد مؤقتا م ا ىلهتدف  ،)أأوال( طبيعة مؤقتة

(4)حسب احلاةل العامة
ماكنية ا ىل ابال ضافة،  عن القرار الهنايئ لأس باب تتعلق بطلب  اال عالنتوقيف  ا 

 )اثنيا(. حتقيق كمكييل ا جرا 

 املؤقتة التدابري :أأوال

دارية فردية السلطات اال دارية املس تقةل بصفة  تتخهذا ،التدابري الوقائية يه عبارة عن قرارات ا 

طار قياهما مبهمة الضبط الالحقاية من وضعية ال ميكن تصحيحهامؤقتة هبدف الوق ، و ذها يف ا 
(5)

 كام ،

                                                           
1

" تفصل املتضمن قانون الاجرا ات املدنية واال دارية أأنه: 2008فرباير  25املؤرخ يف  09-08من القانون رمق  4\3املادة جا  يف نص  -

 اجلهات القضائية يف ادلعاوى املعروضة أأماهما يف أ جال معقوةل".
2
- « Le temps de la concurrence est cyclique et non linéaire ». DE LEYSSAC Claude Lucas, « Le juge, 

l’urgence et la concurrence », propos impertinents de droit des affaires, mélanges en l’honneur de GAVALDA 

Christian, Édition DALLOZ, 2001, p.215. 
3

. 2000فيفري  22، واملداوةل مؤرخة يف 2000فيفري  1كام ذو احلال قضية فصل فهيا جملس املنافسة الفرنيس، اكنت جلس اها يوم  -

 أأنظر:للتدقيق أأكرث 

- ARHEL pierre, «Activité du conseil de la concurrence en 2003», LPA, n°206, 2004, p.33. 
4

فالأوىل ميكن الرجوع عهنا يف أأي وقت ويف حاةل الرجوع عهنا فأأهنا تس متر  املؤقتة والتدابري التحفظية،يتعني عدم اخللط بني التدابري  -

ىل غاية الفصل يف موضوع الزناع، يف حني أأن الثانية ككون ملدة حمددة مس بقا وأأثن ال مبراعاة اا    رساين ذه  املدة ال ميكن الرجوع عهنا ا 

 Le provisoire implique une situation précaire tandis que le conservatoire signifie » نفس رشوط وضعها،

une situation transitoire  « . 

- MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.407. 
5
-ZOUAIMIA Rachid, « de l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence  et les autorités de 

régulation sectorielles en droit Algérien », revue IDARA, n°33, 2007, p.36. 
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ما تفامق خطورة حاةل ضارة أأو  الاس تعجاليةتعرف بأأهنا تكل التدابري  اليت يمت اختاذذا هبدف تفادي ا 

ما احلفاظ عىل احلقوق املرشوعة لطرف اس مترار املصلحة أأو احلفاظ عىل  ،حاةل غري مرشوعة، وا 

العامة
(1)

س تقبالم ادي نشو  وضعية ال ميكن تداركها وبصفة عامة تف ،
(2)

. 

يف جمال املنافسة و  ،املؤقتة أأمهية ابلغة يف اجملال الاقتصادي معوما التدابريهبه  املفاذمي ككتيس 

جرا اتتتحمل طول مدة ال ميكهنا أأن املؤسسات ف ،خصوصا جملس املنافسة أأمامالتقايض  ا 
(3)

، لأنه يف 

فان جملس املنافسة يفتح حتقيقا موضوعيا قد  ،حاةل وجود ممارسات مشتبه يف كوهنا مقيدة للمنافسة

القرار الفاصل والتدارك مبوجب  لال صالحقد كرتب ذه  املامرسات أ اثرا غري قابةل يف ذه  املدة ، ويطول

، لأن مصاحل املؤسسات تشلك بدون فعاليةجيعهل من حمتوا  و ر قراال الأمر اذلي قد يفرغ ،يف املوضوع

وعنرص  حامت يف الهناية صورة هممة من صور النظام العام الاقتصادي، لأهنا جز  من السوق التنافس ية

 .فاعل يف النظام التنافيس

 ةغري ممكناس تعادة الوضع التنافيس  اجلهود الرامية اىلذه  ال اثر الضارة قد جتعل من لك  

وليس لها طابع مقعي اختاذ تدابري مؤقتةوذنا تربز أأمهية ذيلكيا، 
(4)

ىل الوقاية من الأرضار  ، هتدف ا 

غاية صدور القرار  ا ىل مؤقتا جتميد الوضعية من خالل ،تتفامق مع مرور الوقت ميكن أأناحملمتةل اليت 

يف املوضوعالفاصل 
(5)

من أأجل نس بة جمللس واملنافسة واملؤسسات ابل ورسيعة  ، فهيي حبق وس يةل فعاةل

، برشط أأال يؤدي اس تعامل ذه  الوس يةل ا ىل ا حداث أ اثر يف مرحةل التحقيقالتنافيس حامية النظام العام 

                                                           
1

جرا ات  - دارية، جمةل جملس ادلوةل، العدد  الاس تعجالبن انرص محمد، ا   .32، ص2003، 4يف املادة اال 
2
- Da CRUZ VILACA José Luis, « Les mesures provisoires et conservatoires en droit de la concurrence et des 

concentrations», Acte de séminaire organisé par le tribunal de première instance des communautés 

européennes les 22 et 23 novembre 1993 sous thème du « contrôle juridictionnel en matière de droit de la 
concurrence et des concentrations », Luxembourg, 1994, p.10. 
3
-FOURGOUX  Jean Claude, « Infractions contre l’ordre économique », Rev.science crim,  n°1, janvier 1991, 

p. 775. 
4

ىل غاية الفصل يف املوضوع، وابلتايل يفرتض أأن أ اثرذا  - ذ تتخه بصفة مؤقتة ا  من اخلصائص املمزية للتدابري املؤقتة طابعها املؤقت، ا 

ذ من الصعب أأحياان تدارك بعض التدابري التحفظية املتخهة  تنقيض مبجرد ذها الفصل، لكن معليا فهها ليس ممكنا يف لك احلاالت، ا 

ذا جا  الأمر الفاصل يف املوضوع سلبيا. ىل دميوماها وذو أأمر يف غاية اخلطورة، خاصة ا   حني الفصل يف املوضوع، مما يؤدي ا 

 االتفاقيةملواهجة حاةل معينة يف السوق، مث تدخل جملس املنافسة عىل فرض أأن ذه   اتفاقيةأأبرما  اقتصادينيلو فرضنا مثال أأن متعاملني 

ىل غاية صدور القرار يف املوضوع قد ختتفي تكل ادلاللية، وابلتايل حىت لو  مقيدة للمنافسة، ووجه تدابري حتفظية بوقف تنفيهذا، فهنا وا 

 للمنافسة، فيس تحيل تنفيهذا لأنه ال يعين دميومة الأثر املوقف للتدبري التحفظي املتخه .  االتفاقيةفصل جملس املنافسة بعدم تقييد 
5
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.409. 
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عكس ية ملا اكن منتظرا مهنا، فقد يكون تدخل جملس املنافسة غري مناسب أأو قد يكون متأأخرا وقد 

اال طالقيكون غري مفيد عىل 
(1)

 ، خاصة وأأن ذها التدخل يريم بدرجة أأوىل اىل حامية السوق.

، وجتس يدا دلور  امحلايئ الأشخاص أأو املصلحة العامةلأي مساس مبصاحل وتفاداي  ،عليه

ىلللمنافسة، يلجأأ جملس املنافسة  و كريم   تس بق فصهل يف موضوع الزناع وقتية اختاذ وسائل وقائية ا 

جتميد الأوضاع والوقائع ا ىل
(2)

بري مؤقتة، مبوجب املادة اتد اختاذاملرشع جمللس املنافسة سلطة  قد منحل،و 

ميكن جمللس املنافسة بطلب من املدعي أأو من "  :ما ييل عىلاليت تنص  03-03   من الأمر رمق 46

ذا  اختاذالوزير امللكف ابلتجارة  تدابري مؤقتة للحد من املامرسات املقيدة للمنافسة موضوع الزناع، ا 

لفائدة املؤسسات اليت  ا صالحهاقتضت ذكل الظروف املس تعجةل لتفادي وقوع رضر حمدق غري ممكن 

 ."العامة  الاقتصاديةرت مصاحلها من جرا  ذه  املامرسات أأو عند اال رضار ابملصلحة تأأث

اليت كرى نفسها حضية  -ابلرمغ من الفوائد الكبرية اليت ميكن أأن ترتتب عىل متكني املؤسسات

ال أأنمن طلب اختاذ تدابري مؤقتة،  -ممارسات مقيدة للمنافسة  ذه  الصالحية اخملوةل جمللس املنافسة  ا 

فكيف ميكن  ،يف التدخل ومتطلبات احرتام حقوق ادلفاع فعاليةالتوفيق بني متطلبات ال ا شاكليةتثري 

تدبري  اختاذيعترب  أأال، املوضوع؟ من حيثلهها اجمللس أأن ينظر يف طلب التدابري املؤقتة ويفصل كهكل 

 امبا يشلك مساس املنافسة للقرار اذلي سيتخه  يف املس تقبل مؤقت ذو يف احلقيقة تصور مس بق جمللس

مببدأأ احلياد
(3)

 .؟

اليت متكنه من اذلذاب أأبعد من  ،اال خطار اذلايت يمتتع بسلطة جملس املنافسةن يضاف اىل ذها أأ  

وابلنتيجة ذلكل ميكنه أأن يتخه أأي تدبري من شأأنه ضامن فهو يوقع عقوابت  ،جمرد اختاذ تدابري مؤقتة

السري احلسن للمنافسة
(4)

جملس املنافسة ذلاته  ا خطار ا شاكليةود ، وذنا تعاجلز مفن ميكل اللك ميكل  ،

الظهور مرة أأخرى ا ىل وعالقاها بواجب احلياد
(5)

.  

                                                           
1
-FREGET Olivier et HERRENSCHMIDT Fleur, « Les mesures conservatoires devant le conseil de la 

concurrence : la procédure conservatoire en question ? (première partie) », RLDA, n° 83, juin 2005, p.20. 
2
-POESY René, « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en France en droit 

des pratiques anticoncurrentielles aspects procéduraux », RASJEP, n° 3,  2000, p.169. 
3
-MERLAND Laure, « Le conseil de la concurrence face à l’impératif d’impartialité : les mesures conservatoires 

reconnues comme un préjugement », op.cit, p.2. 
4
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  34املادة  - 

5
- BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.243. 
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املرتبطة رشوط ذات الصةل حبقوق ادلفاع جيب البحث يف ال  اال شاكالتللوقوف عىل ذه   

ذاوما  ،)أأ( مبامرسة ذه  الصالحية يراعي فيه  نظاما قانونيا خاصا حباةل الاس تعجالقد وضع املرشع اكن  ا 

يف  اال جرا اتمعاجلة تنافس  ا ىل ابال ضافة ،)ب( مع ككريس ضامنة الوجاذية ،التوفيق بني ذه  املصاحل

 .)ج( جمال التدابري املؤقتة

 رشوط التدابري املؤقتةأأ.

كن ومي السالفة اذلكر، 46من نص املادة ختضع التدابري املؤقتة لرشوط حمددة ميكن اس تخالصها 

 موضوعية. رشوط شلكية وأأخرى ا ىلتقس ميها 

 الرشوط الشلكية الختاذ التدابري املؤقتة .1

ال بعد طلهبا من الأطراف اخملوةل قانوان بهكل برشط  يكون  أأنال ميكن ا صدار التدابري املؤقتة ا 

خطارذها الطلب ملحقا   وضع حد ملامرسة مقيدة للمنافسة. ا ىليف املوضوع يريم  اب 

 تقدمي طلب 1.1

ال أأ احلايم الأول للمنافسة،  لرمغ من كونهاب ال ميكنه من تلقا  نفسه أأن يقيض  ن جملس املنافسةا 

منا يكون  بتدبري مؤقت للحد من املامرسات املقيدة للمنافسة ، ذكل بنا  عىل طلب من طرف وا 

أأو يف حاةل ترضر مصاحلها اخلاصة  للأشخاصابلنس بة  أأو املدعي ،يف املوضوع اال خطارمقدم  الشخص

ذا تعلق الأمر ابلرضر الالحق ابملصلحة الاقتصادية  ف ابلتجارةمن طرف الوزير امللك يف حاةل ما ا 

العامة
(1)

أأن الغاية من التدابري  ا ىل ابال ضافة وذكل حىت ال يعترب ترصفه ذاك فصال مس بقا يف املوضوع، ،

املؤقتة يه احلفاظ عىل مصاحل الأطراف واملصلحة العامة اليت يتوىل الوزير امللكف ابلتجارة ادلفاع 

عهنا
(2)

. 

قرص حق طلب التدابري املؤقتة عىل املدعي ممثال يف الحظ ابلنس بة للمرشع اجلزائري أأنه امل

ذا قدران بأأن وصف  ،فقط ف ابلتجارةالوزير امللك ا ىل ابال ضافة اال خطارالشخص اذلي قدم  ال ا  ا 

 املرشع الفرنيس الشخص اذلي قدم اال خطار ينرصف اىل لك من هل الصفة يف تقدميه، وذنا اكن تعبري

                                                           
1
- DUPONT Laurent et GUILLON Catherine,  « Les mesures conservatoires en droit de la concurrence », RC, 

n°71, janvier- février 1993, p.15. 
2
- MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.414. 
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واملنظامت املهنية  للك من الوزير امللكف ابالقتصاد وامجلاعات احمللية اال ماكنيةمنح ذه   أأكرث دقة عندما

والنقابية ومنظامت حامية املس اهكل املعمتدة وغرف الفالحة وغرف احلرف وغرف التجارة والصناعة 

املؤسسات ا ىلابال ضافة 
(1)

. 

مصاحل فالرضر اذلي قد يرتتب عىل ممارسة حممتل أأهنا مقيدة للمنافسة من شأأنه أأن ميس  

، وذو مربر غري اكف وعليه ال تتوفر فهيم صفة املدعي يف املوضوع بأأنفسهم ا خطاراأأشخاص مل يقدموا 

طلب تدابري مؤقتة حامية ملصاحلهمتقدمي من أأجل حرماهنم من 
(2)

 . 

 12 املادة نص حددذا بياانتمل يشرتط املرشع شالك معينا لهها الطلب ولكن يتعني أأن يتضمن 

 واليت كمتثل عىل اخلصوص يف: ،احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة 01من القرار رمق 

 اال شارة ا ىل مرجع رمق تعريف اال خطار، عندما يكون قد منح لها رمق مس بق. -

 املالبسات املؤسسة للسلواكت اليت ميكهنا أأن تشلك ممارسات مقيدة للمنافسة. -

ىل املساس بشلك خطري وفوري ابملصاحل املهكورة يف املادة  - مر رمق من الأ  46املالبسات اليت تؤدي ا 

 ، املعدل واملمتم، املتعلق ابملنافسة.2003جويلية  19املؤرخ يف  03-03

  .وصف التدابري املؤقتة املطلوبة -

س يعمتد علهيا جملس املنافسة للنظر يف مدى  ا شاراتأأهنا تتضمن  املالحظ عىل ذه  البياانت

فاذا احرتم الطلب ، انه اختاذذاختصاصه ابلطلب املقدم وال س امي ابلنس بة لطبيعة التدابري املطلوب م 

رفق بواثئق ملحقة، واليت جيب كام ميكن أأن ي( نسخ، 04يف أأربعة )ذه  البياانت تعني فامي بعد تقدميه 

نفس القرارمن  11تقدميها ابلطريقة املنصوص علهيا يف املادة 
(3)

. 

                                                           
1
- Art. L464-1 du code de commerce. 

2
ذلكل يتعني أأن ككون الصفة يف احلاةل مرتبطة بوجود رضر حمدق يغض النظر عن مدى تقدمي ذها الشخص ال خطار يف املوضوع  -

خطار تقدم به خشص أ خر.  مادام أأن ذناك ا 
3

 من النظام ادلاخيل جمللس املنافسة املنشور يف النرشة الرمسية للمنافسة عىل: 11تنص املادة  -

لهها النظام ادلاخيل من قبل مديرية  26و 10اال خطارات والواثئق امللحقة اليت حترتم الأحاكم الواردة يف املواد " يمت تسجيل 

يداعها. س تالهما أأو ا   اال جرا ات، وتومس بطابع يدل عىل اترخي ا 

مق القضية وموضوعها ا ىل اترخي التسجيل، ر الاس تالممن قبل مديرية اال جرا ات، يشري وصل  اس تالمالتسجيل يقابهل منح وصل 

 واليت جيب عىل الأطراف ذكرذا يف مجيع مراسالهتم ".
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 الطابع امللحق للطلب.2.1

خطار ا ىل جملس ال ميكن تصور وجود طلب من أأجل اختاذ تدابري  ذا مل يس بقه توجيه ا  مؤقتة، ا 

املنافسة من قبل نفس املؤسسة تدعي فيه وجود ممارسات مقيدة للمنافسة وكرى نفسها مترضرة 

مهنا
(1)

، فالطابع امللحق لهها الطلب ذو نتيجة حمتية لأثر  املؤقت، حيث يفقد ذها التدبري املؤقت جحيته 

عند الفصل يف املوضوع
(2)

احملدد للنظام ادلاخيل  1من القرار رمق  12ستشف من نص املادة ، وذها ما ي 

 03-03من الأمر رمق  46" ا ن طلبات التدابري املؤقتة الواردة يف املادة  :جمللس املنافسة واليت جا  فهيا

، املعدل واملمتم، املتعلق ابملنافسة، تقدم يف وثيقة منفصةل عن تكل املتعلقة 2003جويلية  19املؤرخ يف 

 واليت تعترب ملحقة لها". ابال خطار

... اختاذ تدابري مؤقتة للحد من : "نفسها 46نص املادة  اليت جا ت يفعبارات ال  ا ىل ذها ابال ضافة

املامرسات املقيدة للمنافسة موضوع التحقيق عبارة ف  ،املامرسات املقيدة للمنافسة موضوع التحقيق..."

عىل أأن  ، وذها دليلوجود ممارسة مقيدة للمنافسةبدعا  الا ا ىليريم  ا خطار سابق ذناك هيقصد هبا أأن

املأ خه أأو  تبليغ سوا  قبل  اال جرا اتطلب التدابري املؤقتة ميكن تقدميه يف أأية مرحةل اكنت فهيا 

بعدذا
(3)

 فكرة أأن الرضر قد  متاش يا مع  وذكل تقدمي الطلب ا جرا ات ، مما يضفي نوعا من املرونة عىل

اال جرا اتأأثنا  رساين  يظهر يف أأية مرحةل
(4)

تقدمي ذه  الطلبات جيب  ذها املقتىض أأن ىلويرتتب ع، 

أأن يكون من قبل طرف أأو أأطراف يف قضية معروضة عىل جملس املنافسة دون سوامه
(5)

عدم أأن  ، كام

                                                           
1

 جملس ا ىل قدم املدعى أأن حيث 2015\02\19بتارخي  املعد املؤقتة التدابري اختاذ بطلب اخلاص التقرير عىل الاطالع بعد«  -

 2013 »أأفريل  16  بتارخي للمنافسة املقيدة ابملامرسات املتعلق اال خطار قدم و 2015 فيفري 19 بتارخي التدابري املؤقتة طلب املنافسة

نتيجة الاخطار املقدم من طرف  2015\23رمق فصال يف القضية2015 أأفريل  16 مؤرخ يف 21/2015 رمق قرار جملس املنافسة

 .61، ص 2016لس نة  8، النرشة الرمسية للمنافسة عدد  »اجلزائر الفارج «ضد  »امياكور «رشكة
2
-CONDOMINES Aurélien, Guide pratique du droit français de la concurrence, Edition lextenso, Paris, 2014, 

p. 289. 
3

خطار ملحقا و معلال ٲن يكون اذلكر السالفة املادة ٲحاكم حسب املؤقتة التدابري طلب يف يشرتط«  -  ٲن ميكن كام ٬ املوضوع يف اب 

فصال يف  2015 أأفريل  16 مؤرخ يف 24/2015 جملس املنافسة رمق قرار ،  »التحقيق فرتة خالل وقت ٲي يف دلى اجمللس يودع

 »احملروقات ضبط سلطة«و»سوانطراك « رشكة : من لك ضد راحب دوخاجني نتيجة الاخطار املقدم من الس يد 2013\49 رمق القضية

 .67، ص 2016لس نة  8النرشة الرمسية للمنافسة عدد 
4
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.415. 

5
 -Da CRUZ VILACA José Luis, op.cit, p.103. 
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يرتتب عليه ابلرضورة رفض طلب التدابري املؤقتة ،الأصيل لال خطارقبول جملس املنافسة 
(1)

وذو أأمر  

السابقة اذلكر تقدمي ذها الطلب ال جرا اتمن شأأنه أأن ميحو الطابع املرن 
2
. 

اجلدية  ،والواقعية ،يتعني عىل صاحب الطلب أأن يقدم املربرات القانونية ،ما س بق ا ىل ابال ضافة

مفجلس املنافسة يف اليت حتمل يف طياهتا مؤرشات قوية وجدية عىل جناح اال خطار املقدم يف املوضوع، 

طار البحث عن حاةل الاس تعجال مل تقدم هل رؤاي  ذا رأأى بأأن ا جرا  املوازنة بني املصاحل يف ا  حاةل ما ا 

الأصيل  قد تشلك فارقا يف ككوين  اال خطارالبحث عن فرص جناح  ا ىلاللجو   وفاصةل، فانواحضة 

ذا انتفى ذكل فال جمال دلراسة ذها الطلبقناعته  للطابع امللحق هل، لكن ال ميكن أأن يفهم  نظرا ،لأنه ا 

من ذها الرشط اعتبار التدابري املؤقتة مكصادرة للقرار الهنايئ يف املوضوع
(3)

. 

يثري مسأأةل  أأننه أأ ذكل من ش أأنبعد أأن تأأكد الطابع امللحق لطلب التدابري املؤقتة، يبقى القول 

يف و للقضية من حيث املوضوع، ويتصدى كهكل  ،اذلي يتصدى لهها الطلب ،حياد جملس املنافسة

      : سابقا وأأن أأجابت عىل ذها التساؤل بقولها أأن الفرنيس ذها الصدد س بق لرئيسة جملس املنافسة

أأعضا  جملس املنافسة اذلين يفصلون يف التدابري املؤقتة ليسوا مه أأنفسهم اذلين يتصدون للقضية من  "

"حيث املوضوع
(4)

وعليه ، مبدأأ احلياد بأأن عدم تغيري التشكيةل يتناقض معوذو اعرتاف رصحي مهنا  ،

 :يف حلنييف ذه  احلاةل كمتثل حلقوق ادلفاع فالضامنة الأساس ية 

جباريةرضورة نص املرشع عىل  - اليت تصدت لطلب التدابري املؤقتة حىت ال تفصل  تغيري التشكيةل ا 

مع متكني املؤسسات من املعرفة املس بقة ابلتشكيةل اليت  ،بنفسها يف القضية من حيث املوضوع

 .اليت تصدت لطلب التدابري املؤقتةستتصدى للموضوع، حىت كمتكن من مقارتناها بتكل 

قياسا عىل ما ذو معمول  ، رئيس جملس املنافسة ا ىل املؤقتة التدابريطلبات صالحية الفصل يف  منح -

ية الفصل يف ، حيث يتوىل رئيس اجلهة القضائ واال داريةاملدنية  اال جرا اتالقواعد العامة يف قانون يف به 

لبعض ادلعاوى من التصدي  فقط مع متكني بعض رؤسا  الأقسام ادلعاوى الاس تعجالية

                                                           
1
-Da CRUZ VILACA José Luis, p.104. 

2
-MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.415. 

3
-Ibid, p.108. 

4
-BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.243. 
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الاس تعجالية
(1)

 اال دارية ملنازعاتوان اكن املرشع قد أأورد اس تثنا  عىل ذه  القاعدة فامي يتعلق اب ،

حيث يمت الفصل يف مادة الاس تعجال ابلتشكيةل امجلاعية املنوط هبا البت يف دعوى املوضوع
(2)

. 

 التدابري املؤقتة الختاذالرشوط املوضوعية .2

توفر  بل ال بد منعىل توفر الرشوط الشلكية، املؤقتة  طلب اختاذ التدابريقبول ال يتوقف  

 يف وصف وجدية املربرات املقدمة الاس تعجالكمتثل يف عنرصي  ،متاكمةلرشوط موضوعية 

الرضر
(3)

السابقة  املتعلق ابملنافسة 03-03من الأمر رمق  46املادة  من نص ةويه رشوط مس توحا، 

 هه  الرشوط ذو صعوبة جتميعها مما ينعكس ابلسلب عىل طلب التدابري املؤقتة.ل  واملمزي ، اذلكر

 الاس تعجالعنرص .1.2

حاةل الرضورة اليت ال حتمتل التأأخري وال عن رضورة البحث  ا ىلينرصف وصف الاس تعجال 

ا صالحهحمدق غري ممكن التأأجيل بسبب احامتل وقوع رضر 
(4)

، أأو خوفا من تفامقه يف حاةل النظر يف 

بدا  وذنا ميكن ،وقتا طويال تأأخهواليت غالبا ما  الزناع وفق اال جرا ات العادية املتبعة، مالحظتني  ا 

 :أأساس يتني

ال ميكن الوقوف عىل حاةل الاس تعجال ال - عىل ، فموازنة بني خمتلف املصاحل املعنية ا جرا من خالل  ا 

فقط  الاس تعجالعند ا صدار  للتدابري املؤقتة، أأن يتقيد مبا ذو رضوري ملواهجة حاةل  جملس املنافسة

                                                           
1
دارية. 09-08من القانون رمق  499،509،521،536املواد  -   املتضمن قانون الاجرا ات املدنية واال 

2
 من نفس القانون. 917املادة  - 

3
-NOURISSAT Cyril et CHEYNEL Benjamin, « Repenser la protection du secret professionnel dans le cadre 

des procédures de concurrence », RLC, n°1, novembre 2004-janvier 2005, p.85. 
4
ثبات من جمرد نا... ف«  -   لالس تفادة اكف غري املردودية يف أأو رمق الأعامل يف اخنفاض يف ممتثال به حلق رضر بوجود املدعي طرف ا 

 من حال بأأي ميكن ال ذها الرضر مثل أأن كون الفائت الرحب تعويض ا ىل هيدف ال الاس تعجايل أأن اال جرا  كون ٬ املؤقتة التدابري من

زاحة يؤدي ا ىل قد وش ياك هتديدا اعتبار  الأحوال  الواجب بأأن الرشوط تنرى فأأننا وذلكل السوق، من الشكوى صاحبة الرشكة ا 

ثبات يتعلق فامي س امي ال متوفرة غري مؤقتة تدابري اختاذ املنافسة من جملس يمتكن حىت املعين طلب يف توافرذا  أأن يوشك وجود خطر اب 

نومفرب  13 مؤرخ يف 17/2015 رمق قرار،  »العامة الاقتصادية ابملصلحة أأو اال رضار السوق يف املدعي رشكة بقا  اس مترارية هيدد يقع

 Sarl HILAL Papiersرشكة  نتيجة اال خطار املقدم من طرف 2013\47 رمق صادر عن جملس املنافسة فصال يف القضية 2014

 .2016لس نة  8،النرشة الرمسية للمنافسة عدد واملؤسسة اجلزائرية للورق والطباعة  Sarl RAYANE et EAPIضد رشكة 
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وذو ما يعرف مببدأأ التناسب
(1)

املامرسات ابلنس بة لطالب أأي املوازنة بني ال اثر املرتتبة عىل اس مترار ، 

التدابري املؤقتة، وال اثر املرتتبة عىل اختاذ ذه  التدابري ابلنس بة للطرف ال خر
(2)

. 

أأهنا عىل نوعني، اس تعجال موضوعي واس تعجال خشيص، فالأول  عىل فكرة الاس تعجال املعروف -

حني أأن الثاين يرتبط ابلرغبة يف  ،اذلي هيدد بقا  املؤسسة املعنية والوش يك يرتبط بفكرة الرضر احملدق

يف رحب بعض الوقت ابلنس بة للمتقايض فقط
(3)

. 

رشع كرس فكرة الاس تعجال جند أأن امل  03-03من الأمر رمق  46نص املادة  ا ىلابلرجوع  

املوضوعي وما يعزز  ذها الطرح ذو أأن طلب التدابري املؤقتة يتعني أأن يكون الحقا أأو عىل الأقل 

نفسها لأن املرشع يتلكم عن احلد  46، وذو ما يفهم من نص املادة ا خطار يف املوضوعمتامن مع وجود 

موضوع التحقيق، أأي املامرسات اليت فتح جملس املنافسة بشأأهنا حتقيقا من املامرسات املقيدة للمنافسة 

 .يف املوضوع تبعا ال خطار تلقا  أأو من تلقا  نفسه

أأجل يرتتب عىل فكرة الاس تعجال أأنه يتعني عىل جملس املنافسة أأن يفصل يف الطلب يف وقت 

معقول
(4)

بدا ذها الطلب  يف للتحقيقوذكل من خالل الاختصار يف الوقت احملدد ،  املالحظات  وا 

لأخري الغرض من تقدميه مع مرور الوقتاحىت ال يفقد ذها 
(5)

. 

وضع نظاما قانونيا خاصا حباةل الاس تعجال يف جمال قد أأن املرشع  من خالل ما س بق ال يبدو

خيدم  التدابري املؤقتة مما س يعطي جمللس املنافسة سلطة تقديرية يف تقصري ال جال وذو أأمر قد ال

 الأشخاص اليت قد تترضر مصاحلها.

 
                                                           

1
دارة الالتام هبا يف ترصفاهتا دون حاجة ا ىل وجود نصوص رصحية  - مبدأأ التناسب من املبادئ القانونية العامة اليت تس توجب عىل اال 

  تتضمهنا، أأنظر :

داري وحمهل يف - لغا ، جمةل املنتدى القانوين، العدد حاحة عبد العايل ومتام يعيش أأمال، الرقابة عىل تناسب القرار اال   5 دعوى اال 

 .137-136ص
2
- Da CRUZ VILACA José Luis, op.cit, p.107. 

3
- MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.414. 

4
-MEDJNAH Mourad, Les rapports entre autorités de régulation en matière de concurrence, Edition 

l’Harmattan, Paris, 2013, p.113. 
5
- CONDOMINES Aurélien, Guide pratique du droit français de la concurrence, op.cit, p.289. 
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 عنرص الرضر.2.2

ذو رضورة أأن يريم  ،لتدابري املؤقتةالسبب املوضوعي الثاين اذلي يؤسس جلدية طلب ا

ا صالحهرضر حمدق غري ممكن أ اثر  تفادي ا ىل موضوعها
(1)

يس تعمل وقبل ذكل جند أأن املرشع ، 

اليت ال ميكن ل اثر احملدقة قدير  ابملقارنة مع ا، وذها الأخري جيب ت « préjudice »الرضر  صطلحم

وليس ممارسة  ،مقيدة للمنافسةىل أأهنا ـاليت قد تنتج عن املامرسات املرحشة لأن ككيف عو  ،ا صالهحا

(2)بشلك يقيينمقيدة للمنافسة 
س املنافسة يف مركز غري حمايد  لأن القول خبالف ذكل جيعل من جمل ،

 تدابريعن مأ ل القضية وذها ال جيوز، ففي لك مرة يرفض ذها اجمللس طلب  دليه تصور مس بق لوجود

طلب مماثل بعد معاينته لوجود  يقبلسة، أأو مؤقتة نظرا لغياب أأدةل عىل وجود ممارسة مقيدة للمناف 

يكون قد مس مبوضوع ادلعوى ممارسة مقيدة للمنافسة
(3)

. 

ال يعترب جملس املنافسة خمال مببدأأ احلياد لعدم وجود تصور مس بق للقرار  ،عىل العكس من ذكل

ذاالهنايئ  ابملصلحة العامة أأو  ،وحال ،اكنت التدابري اليت أأمر هبا جتد تربيرذا يف وضع حد ملساس خطري ا 

مصلحة املؤسسة املعنية، لأنه يف ذه  احلاةل ككون عدم مرشوعية املامرسة جمرد احامتل يؤجل الفصل 

 معاجلة القضية من حيث املوضوع.حني  ا ىلفيه 

ما الضارة ال اثركمتثل   قد أأو ابملصلحة الاقتصادية العامة، و ،مبصاحل املؤسسات يف املساس ا 

ضيقا جمااللفكرة الرضر  املرشع  أأعطى
(4)

وال ميكن ا صالحه  أأو وش ياك ،اربطه فقط بكونه حمدق ، عندما

تسمح بتقدمي طلب اختاذ تدابري  اا صالهحا ال تعترب أأرضار ميكن اليت  فالأرضار اخلطرية ومبفهوم اخملالفة 

                                                           
1

اال خطار املقدم من نتيجة  2015\23رمق فصال يف القضية 2015 أأفريل  16 املؤرخ يف 21/2015 رمق قرارأأصدر جملس املنافسة ال -

مبوجبه رفض طلب التدابري املؤقتة لعدم وجود رضر حمدق ال ميكن اصالحه منشور   »اجلزائر الفارج «ضد رشكة  »امياكور «قبل رشكة

 .2016لس نة  8ابلنرشة الرمسية للمنافسة عدد 
2
، يف حني أأنه احلد من املامرسات املقيدة للمنافسة نص عىلاملتعلق ابملنافسة  03-03من الأمر رمق  46املرشع اجلزائري يف نص املادة  - 

ىل نفس النص ابللغة الفرنس ية جند ينص عىل   les pratiques املامرسات احملمتل اعتبارذا مقيدة للمنافسة احلد منابلرجوع ا 

présumées restrictivesثبات أأن املامرسة املعنية مقيدة للمنافسة  ، وذو التعبري الأحص لأنه ال يعقل أأن نطلب من صاحب الطلب ا 

 يقينا يف حني أأن دعوى املوضوع ال زالت حمل حتقيق ومل يتخه جملس املنافسة قرار  الهنايئ بشأأهنا.
3
-MERLAND Laure, « Le conseil de la concurrence face à l’impératif d’impartialité : les mesures conservatoires 

reconnues comme un préjugement », op.cit, p.3. 
4
 يبدو أأن املرشع قد تعمد ذكل من أأجل التقليل من فرص اللجو  ا ىل طلب التدابري املؤقتة، وتقليص حاالت الاس تعجال.  - 
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قابةل لال صالح، لأنه  ، وتطبيقا ذلكل فالأرضار املالية اليت تقوم نقدا ال تعترب أأرضار غريبشأأهنا مؤقتة

 ميكن تعويضها نقدا الحقا عن طريق دعوى التعويض أأمام اجلهات القضائية.

يقترص الرضر املوجب للتدخل عىل الرضر الاقتصادي سوا  تعلق خبسارة أأكيدة ال تعوض  ،عليه

لغا  صفقة توريد أأو تفويت فرصة تعاقد مرحبة، ،رحبتفويت ك   فيأأو قطع للمفاوضات بشلك تعس ،أأو ا 

أأو قطع العالقة التعاقدية تعسفا مبا يؤثر عىل الوضع الاقتصادي للمؤسسة وهيدد وجودذا
(1)

وعىل لك ، 

 الرضر ال بد هل من رشوط حىت يؤخه به ويه: فان

أأن يكون ذها الرضر حمدقا، مبعىن أأن يكون حاال وال ميكن حتمل تبعاته للمس تقبل، فالرضر القدمي  -

 املنتظر مس تقبال ال يعترب رضرا حمدقا.مثال أأو الاحامتيل أأو 

ذا اكنت املؤسسة أأو الاس تعاضة عنه، ،أأن يكون ذها الرضر غري قابل لال صالح - الضحية ابلنظر  فا 

ما ميكهنا من تفادي ال اثر السلبية  اال ماكنياتوذيلكته ووضعياها فيه لها من وضعية السوق  ا ىل

 يعترب حمدقافان ذها الرضر ال ،للمامرسة املقيدة للمنافسة
(2)

. 

ذأأن يرتبط ذها الرضر مبامرسة مقيدة للمنافسة،  - يرتتب عىل ذها الطابع امللحق للطلب أأنه يقع عىل  ا 

عاتق املؤسسة الضحية أأن تثبت عالقة الس ببية بني الرضر واملامرسة املقيدة للمنافسة املطلوب احلد 

 .موضوع التحقيق ذه  املامرسةمهنا، أأي أأن الرضر الالحق هبا سببه الرئييس أأو الوحيد ذو 

اأأس باب خارجة عهن ا ىلبت بأأن سبب الرضر ال يعزى أأن تث   املؤسسةعىل ،مبفهوم اخملالفة
(3)

أأو  ،

ىل فاغلب املؤسسات ال تفرق بني املامرسات املقيدة للمنافسة واملامرسات التجارية  مثال ممارسة جتارية ا 

واليت ختضع الختصاص املصاحل اخملتصة التابعة لوزارة  02-04اليت نظمها املرشع مبوجب القانون رمق 

عدم القبول نتيجة عدم اختصاص  ا ىلوبهكل تعرض املؤسسات ا خطارذا وابلنتيجة طلهبا دامئا  ،التجارة

جملس املنافسة
(4)

. 

ميكن ابللغة العربية جندذا تقيض بأأنه: "   03-03من الأمر رمق  46لكن ابلرجوع اىل نص املادة 

للحد من املامرسات جمللس املنافسة بطلب من املدعي أأو من الوزير امللكف ابلتجارة اختاذ تدابري مؤقتة 

                                                           
1
- JOURDAIN Patrice, Les principes de la responsabilité civile, 7e

 édition, Dalloz, 2007, p.122. 
2
- GALENE Renée, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op.cit, p.151. 

3
- MENURET Jean-Jacques, op cit, p.425. 

4
 .50، ص 2014ذها ما أأكد  جملس املنافسة يف تقرير  الس نوي لس نة  - 
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ذا اقتضت ذكل الظروف املس تعجةل لتفادي وقوع رضر حمدق غري  املقيدة للمنافسة موضوع الزناع، ا 

ممكن ا صالحه لفائدة املؤسسات اليت تأأثرت مصاحلها من جرا  ذه  املامرسات أأو عند اال رضار 

 كام ييل:"، يف حني أأن صياغة النص ابللغة الفرنس ية جا ت ابملصلحة الاقتصادية العامة 

« Le conseil de la concurrence peut sur demande (…), prendre des mesures 

provisoires destinées à suspendre les pratiques présumées restrictives (...) ». 

نالحظ بأأن التدابري املؤقتة يف النص العريب موهجة للحد من تني الصياغ ذاتني من خالل 

وتعترب الصياغة ا هنا موهجة لتعليق ذه  املامرسات، لفرنيس فاملامرسات املقيدة للمنافسة، بيامن يف النص ا

الفرنس ية للنص يه الأدق، وذكل لأنه مل يمت بعد الفصل يف الزناع من قبل جملس املنافسة، لهها ال 

ال بعد صدور قرار هنايئ يف  هناهئا ا  ميكن احلديث عن احلد من املامرسات املقيدة للمنافسة، بغرض ا 

ذ أأن الق فراغ القرار الهنايئ من حمتوا ، لكن يبقى جمللس املنافسة أأن املوضوع، ا  ىل ا  ول بهكل س يؤدي ا 

وبهكل ميكنه أأن  ،حمل التحقيق قد كرتب أ اثرا يصعب تداركها وجود قرائن قوية تؤكد أأن الأفعاليعتد ب

ممارسات مقيدة  بأأهنايأأمر بتدبري مؤقت اذا ثبتت القرينة حىت قبل أأن يعطي التكييف القانوين للوقائع 

للمنافسة
(1)

. 

 احرتام مبدأأ الوجاذيةب.

، فانه يتعني تس بيبه من به اوملحق ا جرا  الحق عىل تقدمي اال خطار ملا اكن طلب التدابري املؤقتة 

، وال يكون تشمل ممارسات  مقيدة للمنافسة أأنات اليت ميكهنا يخالل بيان املالبسات املؤسسة للسلوك 

ال من خالل تقدمي عنارص  ثباتذكل ا  مثل  وواثئق تؤسس لوجود أأرضار ال ميكن تداركها مس تقبال، ا 

جملس املنافسة يف   ا ىليف ذه  احلاةل جيب أأن كرسل ذه  الواثئق ، ووجود وقائع جديدة أأكرث خطورة

حىت كمتكن ، وذكل قاد اجللسةل التارخي احملدد النع( أأايم  قب8ال يتجاوز مثانية ) أأجل معقول ومالمئ 

طار احرتام مبدأأ الوجاذيةوحتضري دفاعها املؤسسة املعنية من الاطالع علهيا  يف ا 
(2)

ذها الأخري  ،

ومتكيهنم من الاطالع عىل امللف بأأمكهل خمتلف الأطراف ا ىلالاس امتع يس تلزم 
(3)

. 

                                                           
1
-FREGET Olivier et HERRENSCHMIDT Fleur, « Les mesures conservatoires devant le conseil de la 

concurrence : la procédure conservatoire en question ? (première partie) », op.cit, p.15. 
2
 احملدد لنظام ادلاخيل جمللس املنافسة. 1من القرار رمق  13املادة  - 

3
-DAUDRET Frédérique, « Des applications particulières des droits de la défense dans le domaine des 

pratiques anticoncurrentielles », op.cit, p.34. 
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 ا ىلوالاس تدعا   أأن املرشع مل ينص عىل مواعيد خاصة ابالطالع عىل امللف، لكن املالحظ 

وذو أأمر طبيعي عىل أأساس أأن املواعيد العادية ال ميكن تطبيقها نظرا ملتطلبات الرسعة يف  اجللسة

التدخل ذلكل يمتتع رئيس جملس املنافسة بسلطة تقديرية يف ذكل مع مراعاة مقتضيات حقوق ادلفاع فامي 

به ابلنس بة املرفقة  اال ثباتيتعلق ابلوقت الاكيف من أأجل اس تكامل تقدمي الطلب والواثئق وعنارص 

مرة، وكهكل ابلنس بة لتحضري دفاعها فامي يتعلق ابملؤسسة املتابعة أأول اال خطارللمؤسسة مقدمة 
(1)

. 

وق ادلفاع حىت ابلنس بة للتدابري املؤقتة وذكل هبها يكون املرشع قد كرس مبدأأ الوجاذية وحق

  بشلك يتناسب مع طبيعاها الاس تعجالية.

 يف جمال التدابري املؤقتة اال جرا اتتنافس   .ج

" ميكن لك خشص طبيعي أأو املتعلق ابملنافسة أأنه: 03-03من الأمر رمق  48جا  يف نص املادة  

وفق مفهوم أأحاكم ذها الأمر أأن يرفع دعوى  معنوي يعترب نفسه مترضرا من ممارسة مقيدة للمنافسة،

انطالق من ذها النص جند أأن املرشع أأكد عىل  أأمام اجلهة القضائية اخملتصة طبقا للترشيع املعمول به"،

قاعدة أأن اجلهات القضائية يه صاحبة الاختصاص الأصيل يف جمال جرب الأرضار واختاذ خمتلف 

ماكنيةف، ذلكل فتكريس ذه  الأطرااحلفاظ عىل حقوق  ا ىلالتدابري الرامية  اختاذ التدابري املؤقتة من  ا 

اجملس املنافسة يعترب شيئا مبتدع طرف 
(2)

 . 

قول بأأن املؤسسة الضحية من ال 03-03من الأمر رمق   48و 46ع بني نيص املادتني امجلن ميك

جملس املنافسة، وذنا تنكون فعال  ا ىلالقضا  أأو  ا ىلميكهنا أأن تطالب ابختاذ تدابري مؤقتة سوا  ابللجو  

يف جمال املنافسة لال جرا اتأأمام تنافس 
(3)

ضبط معل الأسواق  ا ىل، فالنظام العام التنافيس هيدف 

وكرتب عىل ذكل أأن التقس مي النظري لالختصاص بني خمتلف اجلهات والهيئات ذات الصةل ابملنافسة 

ثر املامرسات املقيدة للمنافسة عىل النظام التنافيس يكون من لأ  التصدييعمتد عىل معيار وظيفي، ف

                                                           
1
- BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.248. 

2
-DUPONT Laurent et GUILLON Catherine,  « Les mesures conservatoires en droit de la concurrence », RC, 

n°71, janvier- février 1993, p.13. 
3
-SOFIANATOS Gerasimos Alex, Injonctions et engagements en droit de la concurrence, thèse pour le  

Doctorat en droit, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, 2008, p.122. 
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املؤسسات املتنافسة يكون من اختصاص  أأثرذا عىل التصديأأن  اختصاص جملس املنافسة، يف حني

القضا 
(1)

. 

ذو نفس الاجتا  اذلي تبنا  املرشع اجلزائري من خالل منح اختصاص الفصل يف ال اثر املدنية 

يف حني يتكفل جملس املنافسة مبهمة حامية السوق حتت رقابة  للمامرسات املقيدة للمنافسة للقضا ،

القايض التجاري
(2)

نظمة القضائية  دارية وعادية، أأصبحنا  ا ىل، وعليه وبعيدا عن التقس مي التقليدي للأ ا 

مبعىن أأننا أأمام ممارسة واحدة  نتلكم يف جمال املنافسة عن القضا  املدين والتجاري وجملس املنافسة،

مرحشة لأن حتمكها عدة هجات خمتصة
(3)

 . 

ابل اثر املدنية للمامرسات املقيدة للمنافسة أأن عدم اختصاص جملس املنافسة  ا ىلجتدر اال شارة 

الغرفة التجارية دلى جملس قضا  اجلزائر العامصة ا ىلينتقل حامت 
(4)

، لكن العكس غري حصيح، فالقايض 

ميكنه من خالل اختصاص الاس تعجال أأن يأأمر  ،الناظر يف مسأأةل التعويض املرتتب عن ذه  املامرسات

حرم  ،ع  وحتت مربر أأن الزناع يف جمال املنافسة ذو تنزاع تقينبأأي تدبري اس تعجايل، وعليه فاملرش 

اجلهات القضائية من اختصاص حامية النظام العام التنافيس
(5)

، لكنه عاد و منحها نفس الاختصاص فامي 

يتعلق ابلنظر يف الطعون ضد قرارات جملس املنافسة وجرب الأرضار املرتتبة عىل املامرسات املقيدة 

 للمنافسة.

 

 

                                                           
1
-DORANDEU Nicolas, « La concurrence des procédures en droit de la concurrence, in études sur le droit de 

la concurrence et quelque thèmes fondamentaux, mélanges en l’honneur d’Yves SERRA », Édition Dalloz, 

2006, p. 134. 
2
ت عىل قانون املنافسة أأصبح قانوان اقتصاداي نفعيا، لأن الاقتصاد ال يعري اذامتما للترصفات و الأخطا  ولكنه يركز عىل أأثر السلواك - 

 السوق، راجع:

-VOGEL Louis, « Droit de l’homme et droit de la concurrence, in études sur le droit de la concurrence et 

quelque thèmes fondamentaux, mélanges en l’honneur d’Yves SERRA », Édition Dalloz, 2006, p.447. 
3
-DESCHAMPS Marc et POESY René, « Les jeux de procédures en droit Français des pratiques 

anticoncurrentielles », RIDE, n°4, 2013, p.575. 
4
العامصة حسب نص ر قرارات جملس املنافسة املتعلقة ابملامرسات املقيدة للمنافسة ختضع لرقابة الغرفة التجارية دلى جملس قضا  اجلزائ- 

 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  63املادة 
5
- DORANDEU Nicolas, op.cit, p.143. 
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 وقف الفصل مؤقتا يف ادلعوىاثنيا: 

ىلقرارات مؤقتة كريم  يتخه  أأن لس املنافسةجمل ميكن ،اختاذ تدابري مؤقتة ته يفسلط  ا ىل ا ضافة  ا 

وذكل ال يتعارض أأبدا مع واجب فصهل يف ذه   تعليق الفصل يف الوقائع املعروضة عليه مؤقتا، أأول يتأأج 

الوقائع
(1)

:" ميكن احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة عىل أأنه  1من القرار رمق  38فلقد نصت املادة  ،

خه رأأي أأعضا  أأ  للرئيس تعليق اجللسة يف مجيع احلاالت اليت يبدو هل فهيا ذها التعليق مناس با بعد

ذايف حاةل ما  ،اجمللس اكن الهدف من التعليق ذو السامح لطرف ما بتقدمي مالحظات كتابية أأو  ا 

 ا ىلاملستند منه تسلمه  ا رسال، يقوم الرئيس بتحديد اجل مناسب ذلكل. يمت ا ضافيةعنارص  أأوواثئق 

ىلاملقرر العام أأو املقرر اذلي حقق يف القضية و  ا ىلوكهكل  شكيةل اذلين حرضوات ال  أأعضا  الأطراف  ا 

 ممثل الوزير امللكف ابلتجارة". ىلا  الأخرى و 

طار اختاذ ذها النوع من القرارات ابعتبارذا قرارات  ا ىلذها اجمللس أأ يلج  والئية، تدخل يف ا 

التدابري الاجرائية ادلاخلية اليت ال يرتتب علهيا أأي رضر للأطراف وتسامه يف حسن سري العداةل حىت 

قرار مبين عىل أأسس مقنعة ا ىليتوصل يف الهناية 
(2)

. 

فان قرار الوقف املؤقت للفصل  ،حتضري القرار الهنايئ ا ىلكريم  عىل خالف التدابري املؤقتة اليت

ما من خالل اال جرا اتتصحيح  ا ىليريم  يف ادلعوى أأو انتظار مس تجدات  ،)أأ( ا جرا  حتقيق كمكييل ا 

، مثل السامح لطرف ما بتقدمي مالحظات كتابية )ب( قد تغري من قناعاته حول الوقائع املعروضة عليه

أأن ككون الوقائع معروضة عىل سلطة الضبط القطاعية املعنية واليت أأو ، أأو واثئق أأو عنارص ا ضافية

يتعني علهيا أأن تقدم جمللس املنافسة رأأهيا، أأو أأن الأمر يتعلق مبامرسة مقيدة للمنافسة عابرة للحدود مت 

طار فتح حتقيق دويل بشأأهنا يف  التعاون بني سلطات املنافسة لدلول املعنية. ا 

 تنظر يف طلب التعويض فليس من اجلهات القضائية اليت أأمامأأما ابلنس بة لوجود دعوى موازية 

يش  نظرا  انتظار صدور حمك فاصل فهيا، لأن ذكل ال يلزمه يف ا ىلن ذكل أأن يدفع جملس املنافسة شأأ 

                                                           
1
- MENURET Jean-Jacques, op cit, p.437. 

2
- Ibid, p.439. 
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الختالف موضوع اخلصومة
(1)

لكن ذكل ال مينعه من طلب احملارض وتقارير التحقيق ذات الصةل ابلوقائع ،

ليهاملرفوعة  واملعروضة عىل ذه  اجلهات القضائية ا 
(2)

. 

لهياذه  الأخرية ميكهنا أأن تؤجل النظر يف ادلعوى املرفوعة   املتصةل مبامرسة مقيدة للمنافسة و  ،ا 

ليه،ة غاية فصل جملس املنافسة يف الوقائع املرفوع ا ىل ابعتبار  خبريا يف  ،أأو عىل الأقل تطلب رأأيه ا 

وابلتايل  ،جمال املنافسة، ولأن قرار  يف الهناية ذو اذلي حيدد مدى مسؤولية املؤسسة املعنية من عدمه

ثباتميكن للطرف املعين أأن يس تعني به كدليل أأمام ذه  اجلا  القضائية  ركن اخلطأأ يف دعوى  ال 

ثباتن أأ التعويض خاصة و  ذكل بغري ذها الطريق ياكد يكون مس تحيال ا 
(3)

.  

 ا جرا  حتقيق كمكييل أأجل قرار الوقف املؤقت للفصل يف ادلعوى منأأ.

س بق القول بأأن جملس املنافسة ال ميكنه أأن ينظر سوى يف املأ خه املسجةل يف التقرير الهنايئ 

ت مالحظاهتا حوهل بشلك واملبلغ خملتلف الأطراف اليت أأبد ،اذلي أأعد  املقرر امللكف ابلتحقيق

عادة ككييف الوقائع من جديد من تلقا  نفسه، لكن ذكل ال مينعه  كام ،وجايه يف حاةل  -ميكنه كهكل ا 

ذاما  غري اكفية  أأو أأن  املعلومات اجملمعة تبني هل بأأن الوقائع ختفي مأ خه أأخرى غري تكل املثبتة ابلتقرير ا 

عادة من أأن -ناعة اكفية لتكوين ق  القضية للمقرر احملقق من أأجل ا جرا  حتقيق كمكييل يقرر ا 
(4)

، يناهيي 

عداد تقرير كمكييل خيضع لنفس الرشوط املرتبطة ابلتقرير الأصيل.  اب 

 قرار الوقف املؤقت للفصل يف ادلعوى يف انتظار حدث قادمب.

طار العمل عىليف  يف ذه  املهمة  حامية النظام العام التنافيس ميكن أأن يشارك جملس املنافسة ا 

ممثةل يف سلطات الضبط القطاعية ذيئات أأخرى
(5)

 2\38جا  يف نص املادة  ، حيثواجلهات القضائية ،

                                                           
1
-PIETRINI Silvia, L’action collective en droit des pratiques anticoncurrentielles perspective nationale, 

européenne et internationale, op.cit, p.571. 
2
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  2\38املادة  - 

3
-PIETRINI Silvia, op.cit, p.571.  

4
ىل أأن ذها النوع من القرارات ال يكون قابال للطعن، -   راجع: جتدر الاشارة ا 

- ARHEL Pierre, « Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles (de 

février à avril 2010) », LPA, n°132, 5 juillet 2010, p.12. 
5
ام جملس املنافسة تتعلق بقطاع نشاط " عندما كرفع قضية أأماملتعلق ابملنافسة أأنه: 03-03من الأمر رمق  1\39جا  يف نص املادة  - 

بدا  الرأأي يف مدة ثالثون  يدخل مضن اختصاص سلطة ضبط، فأأن اجمللس يرسل فورا نسخة من امللف ا ىل سلطة الضبط املعنية ال 

 .( يوما"30)
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" تبلغ اجلهات القضائية جملس املنافسة، بنا  عىل طلبه، احملارض أأو تقارير أأنه:  03-03الأمر رمق من 

ليه" تناقض يف الأحاكم والقرارات الصادرة من حدوث  وخش ية، التحقيق ذات الصةل ابلوقائع املرفوعة ا 

ىلأأن يوقف الفصل يف القضية املعروضة عليه جمللس املنافسة  ه ميكنفان ،عهنم مبناس بة نفس الوقائع  ا 

التحقيق والأحاكم احملارض وتقارير احلصول عىل غاية احلصول عىل رأأي سلطة الضبط املعنية أأو 

ذا ر والق لهيئات بأأن الوقائع اليت س تفصل فهيا ذاته ا اعتربارات من طرف اجلهة القضائية املعنية، خاصة ا 

لي هذات أأمهية كبرية ابلنس بة ا 
(1)

. 

مفثال ميكن جمللس املنافسة أأن يوقف الفصل يف القضية يف انتظار فصل القايض اجلزايئ يف مسأأةل 

ة مبامرسة مقيدة للمنافسة، ونفس الءي  مثال ابلنس بة عالق لهاابلنس بة هل و  أأمهيةكزوير واثئق ذات 

داري يرتتب عليه حتديد مدى  لوقائع معروضة عىل جملس ادلوةل تتعلق بتحديد طبيعة قرار أأو ترصف ا 

 اختصاص جملس املنافسة من عدمه.

ذه  الصور احلاةل اليت يتدخل فهيا جملس املنافسة بنا  عىل طلب املؤسسات املعنية  ا ىليضاف 

نه ال داعي جمللس املنافسة أأن يتدخل يف أأ متكيهنا من شهادة السلبية اليت تعترب وثيقة تثبت  أأجل من

املتعلق ابملنافسة 03-03من الأمر رمق  7و  6نطاق املامرسات املنصوص علهيا يف املادة 
(2)

وذكل  ،

أأن قرار وقف الفصل مؤقتا ذو قرار داخيل  ا ىلوجتدر اال شارة ، نفسه الأمر من  8حسب نص املادة 

وال ميكن بأأي أأن جملس املنافسة يمتتع بسلطة تقديرية يف ذكل  كام ال خيضع لأي طريق من طرق الطعن

ليه ا ىلنقلب حال من الأحوال أأن ي  التام ابلنس بة ا 
(3)

. 

 املنافسة يف اختاذ قرارات هنائية فرع اثين: سلطة جملس

 اختاذبسلطة  زود  املرشع  ،اختاذذاالتدابري املؤقتة اليت ميكن جمللس املنافسة  ا ىل ابال ضافة

حتقيق  ا ىلوتكل اليت هتدف  ،تصحيح سلوك املؤسسات ا ىلتتنوع بني تكل اليت كريم  ،قرارات هنائية

أأو ابلنس بة للحارض واملس تقبل ممثةل يف الأوامر  ،املاليةلاميض ممثةل يف الغرامات الردع سوا  ابلنس بة ل

                                                           
1
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.440. 

2
، منشور « ASTRA »اسرتا  رشكة من املقدمة السلبية الشهادة بطلب املتعلق 2014مارس  13 يف مؤرخ 01/2014 رمق قرار -

 .13، ص 2016لس نة  8ابلنرشة الرمسية للمنافسة عدد 
3
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.444. 
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ونرش القرار
(1)

لس تسمح لهها اجملو  ،من التنوع يف القرارات اأأن ختلق نوعشأأهنا من ذه  الصالحيات ، 

التدابري ذه  كمتثل و ويف الوقت املناسب،  ،ختيار التدبري املالمئ من أأجل احلفاظ عىل املنافسة بفعاليةاب

 .)اثلثا( و ونرش القرار ،)اثنيا( الغرامات املالية املتضمنة القرارات ،)أأوال( الأوامريف 

 الأوامر أأوال:

اس تعادة الوضع التنافيس وضامن السري احلسن للمنافسة وضامن الضبط  أأجل منمنه سعيا 

قرارات أأكرث فعاليةبسلطة ا صدار  د جملس املنافسةفان املرشع زوللسوق  املس متر واحلهر
(2)

تتسم ، 

 تسمى الأوامر. ،وحتمل أأمرا بفعل يش  أأو الامتناع عنه بطابعها الهنايئ

، من الاس تعجالية ادلعاوى ا طاريف  من اختصاص القضا سلطة اختاذ الأوامر  طاملا اعتربتل

خالل ككييف القاعدة القانونية مع حاةل خاصة طارئة
(3)

، لكن يف جمال املنافسة تؤدي الأوامر أأدوار 

 ا ىلؤدي خمالفته ي ،ابلقيام بعمل أأو الامتناع عن معل التامتنطوي عىل هيي ف  ،نفس الوقت متعدد يف

لزام الطرف اخملالف من خالل  الأرضار ال صالحوأ لية  وقايئ ا جرا تطبيق عقوبة مالية مبارشة، ويه  ا 

نصاهبا ا ىلرجاع الأمور اب  
(4)

. 

احرتام ، أأي فرض سلطة التوجيه والقيادةمن خالل ذه  الأوامر ميارس جلس املنافسة مف ،عليه 

عن طريق اجلربالقانون 
(5)

ماكنية فرض ا جرا ات  ، وذكل بطريقة مبارشة ودون استئهان القضا ، مع ا 

ا ضافية من أأجل احرتام قراراته
(6)

فرض الغرامات الاهديدية من خالل ،
(7)

. 

                                                           
1
-DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratique anticoncurrentielles en droit français, Edition 

L.G.D.J, Paris, 2000, p.85. 
2
-POCHARD Marcel, « Autorités administratives indépendantes et pouvoir de sanction", AJDA, n° spécial, 10 

septembre 2001, p.106. 
3
-SOFIANATOS Gerasimos Alex, Injonctions et engagements en droit de la concurrence, op.cit, p. 4. 

4
-DELAPORTE Vincent, « Les sanctions en droit français et communautaire de la concurrence », op.cit, p. 41. 

5
- SOFIANATOS Gerasimos Alex, op.cit, p.7. 

6
للبحث القانوين،  عيساوي عز ادلين، حول العالقة بني ذيئات الضبط املس تقةل والقضا : بني التنافس والتاكمل، اجملةل الأاكدميية - 

 .243، ص 2013، 1، عدد 7الس نة الرابعة، جمدل 
7
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  59و  58املادتني  - 
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 03-03رمق يف فقرهتا الأوىل من الأمر  45نص املادة  كرس املرشع فكرة الأوامر مبوجبلقد و 

وضع حد للمامرسات  ا ىل" يتخه جملس املنافسة أأوامر معلةل كريم واليت جا  فهيا:، املتعلق ابملنافسة

ليه أأو اليت يبادر ذو هبا من   ".اختصاصهاملقيدة للمنافسة، عندما ككون العرائض وامللفات املرفوعة ا 

طار ا صدار قرارات تتضمن تدابري  تندرج  سلطة ا صدار الأوامر اخملوةل جمللس املنافسة يف ا 

وقائية تتسم بطبيعة دامئة
(1)

عىل خالف التدابري املؤقتة اليت تتسم ابلطابع الوقيت، 
(2)

مضن  كام تندرج، 

ذو أأهنا قد ككون مقرتنة بعقوابت مالية يف حاةل عدم احرتاهما  ،وما يؤكد طابعها القمعي، التدابري القمعية

بعد انقضا  الأجل احملدد ذلكل
(3)

حيث  ،الرتبوي و تصحيحيال و تقوميي ال  هاطابع ، لكن ذكل ال ينف عهنا 

اليت تسبهبا املامرسات املقيدة  الاختالفاتيس تخدهما جملس املنافسة لضبط السوق وتصحيح 

للمنافسة
(4)

توقيع العقوبة املالية مبارشة، وهبها تؤدي الأوامر نفس ادلور اذلي تؤديه تدابري الأمن  قبل ،

من حيث الطابع الوقايئ يف قانون العقوابت
(5)

. 

من خالل سلطة توجيه الأوامر يظهر جملس املنافسة مكوجه للمؤسسات حنو الطريق السلمي 

تيجة ذلكل يكون أأمام املؤسسة املعنية ابملامرسة وابلن  ،والسلوك السوي، حيث ال يظهر دامئا كسلطة مقع

نلكن  مسعاها، وأأ فرصة لتغيري سلوكها دون أأن تتعرض للمساس بهماها املالية   رت ذه  املؤسسةاس مت ا 

فان جملس املنافسة س اميرس سلطة القمع عن طريق توقيع الغرامة املالية  ،يف سلوكها ابلرمغ من ذكل

منا  خالل الأوامرجملس املنافسة من  ى بأأنذلكل ذناك من ير بطريقة أ لية،  التصحيح من نوعا  ميارسا 

املقرتن ابلاهديد ابلعقاب وذلكل حيتفظ دامئا بطابعه القمعي
(6)

. 

                                                           
1

 كتو محمد الرشيف، املامرسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري، دراسة مقارنة ابلقانون الفرنيس، رساةل لنيل درجة دكتورا  دوةل -

 .347، ص2005نون، فرع القانون العام، جامعة مولود معمري تزيي وزو، يف القا
2
- MENURET Jean-Jacques, op cit, p.462. 

3
 ، مرجع سابق.03-03من الأمر رمق  2\45املادة  - 

4
- FOURGOUX  Jean Louis, « Rôle du juge pénal et concurrence », Revue justice et cassation, Revue annuelle 

des avocats au conseil d’Etat et à la cour de cassation, 2010, p.153. 
5

 :" يكون جزا  اجلرامئ بتطبيق العقوابت وككون الوقاية مهنا ابختاذ تدابري أأمن".من قانون العقوابت عىل أأنه 4تنص املادة  -
6

املتعلق ابملنافسة   03-03من الأمر رمق  2\45ة، حسب نص املادة عدم احرتام الأوامر يكون سببا من أأجل توقيع العقوابت املالي -

ىل عدم احرتام التدبري املتخه للحد مهنا، وذو املربر اذلي جعل بعض الفقه ميزي بني الأوامر والعقوبة، و  يعترب فينتقل العقاب من املامرسة ا 

منا يه تدابري تصحيحية فقط.  أأن الأوامر ليست عقوابت وا 
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يتال م مع القواعد  جيب أأن مضموهنا فان ،ذها الطابع القمعي للأوامربعني الاعتبار  أأخها 

اليت  املقيدة للمنافسة اتساملامر  طبيعة، وكهكل احرتاهمالضامن  جملس املنافسةالقانونية اليت يسعى 

مقعها ا ىلهيدف 
(1)

،
 

 عن صورتني أأساس يتني ذام الالتام ابلقيام بعمل يف لك الأحوال لكهنا  ال خترج

 .)ب( المتناع عن معلالالتام ابأأو  )أأ(،

 الأمر ابلقيام بعمل .أأ 

لأن جملس املنافسة يلزم املؤسسة املعنية  ،ابلأوامر الاجيابيةاملتضمنة القيام بعمل تسمى الأوامر 

 الرشوط أأو تعليق تعديلأأو  وقف برضورةاملؤسسات  يأأمرن كأ  ،اختاذ موقف اجيايب برضورةهبا 

، وهبه  الطريقة يقوم قانون مبا يتطابق مع متطلبات قواعد املنافسة االتفاقياتالتعاقدية اليت تتضمهنا 

بتعديل النظام التعاقدي ابمس النظام العام الاقتصادياملنافسة من خالل جملس املنافسة 
(2)

وذنا  ،

لغا أأن جملس املنافسة ال ينطق بعقوبة  ا ىل اال شارةجتدر  لأن ذكل من  ،العقد أأو االتفاق أأو الرشط ا 

ومن مت يأأمر ابحلد مهنا حتت طائةل العقوبة  ،ابملنافسة ص القايض، ولكنه يعاين مدى املساساختصا

املالية
(3)

. 

منا ميكن جمللس املنافسة توجيه أأوامر فقط اجملاالت التعاقديةال يقترص الأمر عىل  ىل، وا   ا 

عالهما ابلأسعار اليت تطبقهااكم التنظميية أأو الترشيعية، أأو املؤسسات يطلب مهنا ا عالم زابئهنا ابلأح  ا 

بعض الترصفات مثل تعديل النظام ادلاخيل  تعديل اليت تتضمن تكل الأوامر ،لحق حبمك القيام بعملوي

عادة ضبط بعض الرشوط العقدية أأو القانون الأسا ي أأو دفرت الأعبا ، وكها ا 
(4)

. 

املالحظ ابلنس بة للأوامر الاجيابية يه أأن جملس املنافسة ميكل حيالها العديد من اخليارات فهيي 

ات املرتبطة يمن أأجل مواهجة خمتلف السلوك  ، وذها ابلضبط ما جيعلها تتسم ابملرونةللتعدادغري قابةل 

ابملامرسات املقيدة للمنافسة
(5)

ال ترتك أأن لكن يف املقابل يتعني أأن تصاغ يف عبارات واحضة ودقيقة و ، 

                                                           
1
-HUBERT Patrick, « L’efficacité préventive des décisions en matière d’entente », LPA, n °259,28 décembre 

2000, p.11. 
2
-BABUSIAUX Christian, « La nature des sanctions infligées par le conseil de la concurrence », LPA, n°8, 17 

janvier 1990, p.66. 
3
-Idem. 

4
-DELAPORTE Vincent, « Les sanctions en droit français et communautaire de la concurrence », op.cit, p.41. 

5
-DELAPORTE Vincent, op.cit, p.41. 
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وذكل كضامنة محلاية حقوق املؤسسات املعنية هباجماال للشك حول كيفية تنفيهذا، 
(1)

كام أأنه ال جيوز أأن  ،

حبيث ال تتعلق ابملامرسات املعاينة وقت توجهيها، بل يتعني أأن تقترص عىل  توجه الأوامر للمس تقبل

 املامرسات املعاينة.

ىلأأن ذه  الأوامر ال ميكن أأن كريم  ا ىلابال ضافة    لغا  اتفاق أأو عقد أأو حل جتمع اقتصادي  ا  ا 

اص اجلهات ما، لأن صالحية النظر يف ال اثر املدنية للمامرسات املقيدة للمنافسة ككون من اختص

القضائية، وال خيتص هبا جملس املنافسة
(2)

ال، فهها الأخري ال يوجه أأوامر  ذا ا  تعلق الأمر بتوفر رشوط  ا 

ذااختصاصه،  داريةتعلق الأمر هبيئة  فا  نتاجغري املؤسسات اليت متارس نشاطات  ا   أأوأأو التوزيع  اال 

فانه ال يكون خمتصا الاس ترياد أأواخلدمات 
(3)

. 

 ابالمتناع عن معل  الأمر ب.

م عن القيا والامتناعطلب الكف  لأن موضوعها يمتثل يفتسمى ذه  الأوامر ابلأوامر السلبية 

 املقيدة للمنافسة مثل وقف تبادل املعلومات يف جمال االتفاقات بعمل أأو سلوك أأو ممارسة معينة،

املتعلقة ابلصفقات
(4)

الواردة يف نصوص  اباللتاماتاحرتام أأو التقيد رضورة ب اتنبهيتعترب فهيي ابلتايل ، 

ذا الحظ اجمللس أأن ذناك ا خالالقانون املنافسة وذكل يف حاةل  هبا.  ما ا 

الرشكة  ا ىلقرار جملس املنافسة اجلزائري، اذلي وجه أأمرا  ا ىليف ذها اال طار ميكن اال شارة 

ا واملمتثةل يف البيع املرشوط والبيع الوطنية للتبغ والكربيت ابلكف فورا عن املامرسات اليت تقوم هب

06-95من الأمر رمق  07المتيزيي مبفهوم املادة 
(5)

 اذلي صدر القرار يف ظهل. ، 

املؤسسة الوطنية للصناعات اال لكرتونية ابلكف عن  ا ىلكام وجه اجمللس يف نفس الس ياق أأمرا 

ع والتعسف يف ـاملمتثةل يف البيع المتيزيي، المتيزي بني الزابئن يف كيفية ادلف امرسات اليت تقوم هبا وامل

                                                           
1
-MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.468. 

2
-IDOT Laurence, « L’efficacité des décisions dans l’espace », LPA, n°259 ,28 décembre 2000, p.29. 

3
"... عندما ككون العرائض وامللفات املرفوعة اليه املتعلق ابملنافسة،  03-03م 4من املر رق 1\45ذها ما يستشف من نص املادة  - 

 أأو اليت يبادر ذو هبا من اختصاصه".
4
-POESY René, « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en France en droit 

des pratiques anticoncurrentielles aspects procéduraux », RASJEP, n° 3,  2000, p169. 
5
املنشور تعلق مبامرسات الرشكة الوطنية للتبغ و الكربيت، ، ي 1998ديسمرب  13، مؤرخ يف 03-ق  -98جملس املنافسة، قرار رمق  - 

 .9-8ص ص  2016لس نة  8ابلنرشة الرمسية للمنافية عدد 
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وضعية الهمينة
(1)

بعد حىت لكن وعىل خالف ذاتني احلالتني أأين طبق املرشع فكرة الأوامر، فانه و ، 

عادة تفعيل جملس املنافسة س نة  ال أأنه مل  ،خطاراتالانه فصل يف العديد من أأ وابلرمغ من  2013ا  ا 

أ لية الأوامر  لأنه يرى بأأن تبليغ التقارير اليت يعدذا املقرر عن اختتام التحقيق تلعب نفس دور يفعل 

ذه  الأوامر من حيث طابعها الردعي
(2)

. 

معية املوزعني اخلواص جب  املتعلقة ،2013\04\01بتارخي  ،49\2013فبالنس بة للقضية رمق  

القطاعية للمحروقات ورشكة سوانطراكللوقود )الس يد دوخاجني( ضد سلطة  الضبط 
(3)

، تبني جمللس 

وانطراك، أأن ذه  الأخرية اعرتفت ابملأ خه املسجةل رشكة س ا ىلتبليغه للتقرير الأويل املنافسة بعد 

قد  وذلكل مل يوجه لها أأي أأمر مادامت الغاية منه  ضدذا واختهت التدابري الالزمة لوقف التجاوزات،

حتققت بطريقة أأخرى
(4)

. 

 الغرامات املالية اثنيا:

ما يف  ،الأوامر ا ىل ا ضافة  ما انفدة فورا وا  يمتتع جملس املنافسة بسلطة توقيع غرامات مالية ا 

ال جال اليت حيددذا عند عدم تنفيه الأوامر
(5)

 حد للمامرسات املقيدة للمنافسةوضع  من أأجل، وذكل 

هباومقع أأي مساس 
(6)

داريةوملا اكن ذها اجمللس سلطة ،   ضائية فان ذه  الغرامات تتخه شلكوليس ق ا 

داريةعقوبة  ا 
(7)

ذا ،   يفالأوضاع الوقاية وتصحيح  ذواكن الهدف من اختاذ التدابري املؤقتة والأوامر وا 

لتنافيساالسوق 
(8)

  :تس تجيب لهدفني رئيس يني جب أأنوحىت ككون فعاةل و  املاليةالعقوابت ، فا ن 

                                                           
1

، يتعلق ابملامرسات املرككبة من طرف املؤسسة الوطنية 1999ن اجو  23، مؤرخ يف 01-ق  -99جملس املنافسة، قرار رمق  -

 .12-10ص ص  2016لس نة  8املنشور ابلنرشة الرمسية للمنافية عدد للصناعات اال لكرتونية ) وحدة س يدي بلعباس (، 
2

-www.conseil، منشور عىل املوقع الالكرتوين جمللس املنافسة 48، ص 2014تقرير جملس املنافسة الس نوي لس نة  -

concurrence.dz  
3

لس نة  8املنشور ابلنرشة الرمسية للمنافية عدد  2015 أأفريل  16 مؤرخ يف 20/2015 رمق قراروجب الفصل فهيا جملس املنافسة مب -

 ، حيث أأعفيت رشكة سوانطراك من عقوبة الغرامة مقابل تعهدذا ابحرتام قواعد املنافسة.59-56ص ص  2016
4

 .48، ص 2014نفس التقرير الس نوي لس نة  -
5

 .03-03من الأمر رمق  2\45ة املاد -
6
-ZOUAIMIA Rachid, « les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes En matière 

économique », REVUE IDARA, n°28, 2004, pp.123-165. 
7
- DELAPORTE Vincent, op.cit, p.37. 

8
-BOUTARD-LABARDE Marie-Chantal et GAUDEMET Yves, « Le contentieux des sanctions pécuniaires du 

conseil de la concurrence », LPA la loi, n°50,25 avril 1990, p.10. 

http://www.conseil-concurrence.dz/
http://www.conseil-concurrence.dz/
http://www.conseil-concurrence.dz/
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واملمتثل  نتيجة الرضر اذلي حلق بهالوطين لالقتصاد  اتعويضالغرامات احملصةل ذه  تعترب  ،من هجة -

ماكنيةنظرا لعدم  ،ةيف اخلسارة اليت متس املصاحل امجلاعي وذلكل  ،حتديد املترضر بشلك دقيق ومس بق ا 

تدفع للخزينة العامةيتعني أأن 
(1)

 ال و وذها دليل قاطع عىل أأن ذه  الغرامات ال تعترب تعويضا مدنيا ،

جربا للرضر
(2)

، حيث ال يس تفيد مهنا الشخص املترضر
(3)

ذاوتربز فعالية  العقوبة من ذه  اجلهة ،   ا 

اس تطاعت عىل الأقل أأن حتصل املبالغ اليت عادت ابلفائدة عىل املؤسسة اخملالفة جرا  املامرسة اليت 

أأكاها
(4)

. 

املنتظر مهنا الردعيتعني أأن حتقق ذه  العقوبة  ،أأخرى من هجة -
(5)

ابذلمة املالية ، من خالل املساس 

ومحهل عىل عدم اقرتاف نفس الفعل مس تقبال للشخص اخملالف
(6)

. 

 بعيدا عن القايض يدي اال دارة ومن ذها املنطلق تعترب ذه  العقوبة كعملية توس يع للطابع القمعي 

متعدد الأبعاد العقايب املنطق ا ىلحبيث مت الانتقال من املنطق العقايب ذي البعد الواحد 
(7)

وذو املربر  ،

ابلرمغ من  معا واال داريةختضع خملتلف الضامانت اليت حتيط ابلعقوابت اجلزائية  ل ذه  العقوبةاذلي جيع

تعترب عقوبة جزائية أأهنا ال
(8)

داري وذات أأثر  ، بل ميكن ككييفها عىل أأهنا عقوبة موضوعية ذات طابع ا 

                                                           
1
ت الاهديدية اليت يقررذا جملس " حتصل مبالغ الغرامات والغراما:أأنه  املتعلق ابملنافسة عىل 03-03من الأمر رمق  71تنص املادة  - 

دج اليت فرضها عىل رشكة  309143.03فعىل سبيل املثال أأكد جملس املنافسة بأأن غرامة   "،لدلوةل   املنافسة بوصفها ديون مس تحقة

اليت  2003\25 رمق فصال يف القضية 2014 جوان  18 مؤرخ يف 13/2015 رمق افري قد مت حتصيلها من قبل اخلزينة العامة ،قرار

خطارا ا ىل جملس املنافسة  سلاميين قدمت بشأأهنا رشكة ، منشور ابلنرشة الرمسية للمنافسة  »افري وأأبنائه ابراذمي «رشكة ضد جميد ا 

 ا.2016لس نة  8عدد 
2
-BABUSIAUX Christian, « La nature des sanctions infligées par le conseil de la concurrence », LPA, n°8, 17 

janvier 1990, p.67. 
3
الشخص اذلي يرى نفسه مترضرا من ممارسة مقيدة للمنافسة ما عليه سوى أأن يرفع دعوى بهكل أأمام اجلهات القضائية اخملتصة  - 

املتعلق ابملنافسة، لأن جملس املنافسة غري خمتص ابل اثر املدنية لهه  املامرسات، وجتد فكرة  03-03من الأمر رمق  48حسب نص املادة 

، لأن الشخص اذلي أأىت ممارسة مقيدة للمنافسة يكون pollueur payeurرسات أأساسها يف مبدأأ امللوث ادلافع التعويض عن ذه  املام

قد حصل عىل رحب بطريقة غري مرشوعة حارما بهكل الغري من بعض املنافع اليت اكنت س تعود علهيم لوال ذه  املامرسة، وذلكل 

  يس تحقون تعويضا عن فوات الفرصة، راجع:

-BENZONI Laurent, « L'efficacité répressive des décisions en matière concurrentielle : une approche 

économique », LPA, n°259,28 décembre 2000, p.22. 
4
- Idem. 

5
-HUBERT Patrick, « L’efficacité préventive des décisions en matière d’entente », op.cit, p.11. 

6
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.477. 

7
- DELVOLVE Pierre, « La justice hors du juge », JCP E, n° 4, p16.  

8
- DELVOLVE Pierre, Les sanctions pécuniaires des autorités administratives, thèse pour le Doctorat en droit, 

Université Panthéon-Assas Paris 2,4 novembre 2003, p.230. 

../../../adnane%20deffas/dddddini.rar
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مقعي
(1)

جمال املنافسة فان املرشع أأعطاذا بعدا واسعا من خالل  ونظرا خلصوصية ذه  العقوبة يف، 

 تطبيقها عىل خمتلف اخملالفات.

 حاةل املامرسات املُقيّدة للمامرسة أأ.

 و 11، 10، 7، 6نّص املرُشع عىل أأّن املامرسات املُقيدة للمنافسة واملنصوص علهيا يف املواد  

03-03، من الأمر رمق 12
(2)

من مبلغ رمق الأعامل من غري  %12مالية ال تفوق ، يُعاقب علهيا بغرامة 

الرسوم احملقق يف اجلزائر خالل أ خر س نة مالية خمتمتة، أأو بغرامة تساوي عىل الأقل، ضعفي الرحب 

ذا اكن مرككب  بواسطة ذه  املامرسات عىل أأن ال تتجاوز ذه  الغرامة أأربعة أأضعاف ذها الرحب، وا 

دج( 6.000.000الغرامة ال تتجاوز س تة ماليني دينار )اخملالفة ال ميكل رمق أأعامل حمدد ف
(3)

. 

 حاةل مسامهة الأشخاص الطبيعية يف اركاكب املامرسات املقيدة للمنافسة ب.

ميكن جمللس املنافسة أأن يعاقب لك خشص طبيعي سامه خشصيا وبطريقة احتيالية يف تنظمي أأو  

دج( 2,000,000ين دينار )تنفيه املامرسات املقيدة للمنافسة بغرامة قدرذا مليو
 (4)

املالحظ يف ذه  و ، 

ال عىل  ،أأن ذناك تساذال من طرف املرشع احلاةل يظهر ذكل من خالل أأنه ال يفرض عقوبة الغرامة ا 

الأشخاص الطبيعية ذها من هجة، ومن هجة أأخرى يشرتط لتوقيع ذه  العقوبة أأن يسامه الشخص 

ثبات املامرسة  الطبيعي يف تنظمي املامرسات املقيدة وتنفيهذا، مما يطرح مشلكة اال ثبات، فكيف ميكن ا 

خاصة وأأن عنرص سو  النّية  ،عي، يف تنظمي مثل ذه  املامرسات؟الشخصية والاحتيالية لشخص طبي

 رشط جوذري لفرض العقوبة وذو من أأصعب املسائل يف اال ثبات.

 

 

                                                           
1
- DELVOLVE Pierre, Les sanctions pécuniaires des autorités administratives, op.cit, p.478. 

2
 عىل 03-03من الأمر  14تنص املادة  -

 ، أأعال  ممارسات مقيدة للمنافسة ".12، 11، 10، 7، 6" تعترب املامرسات املنصوص علهيا يف املواد : 
3

  ، مرجع سابق.03-03من الأمر رمق  56املادة  -
4

 .من نفس الأمر 57املادة  -

 

 

 



الفصل الأول: الضامانت املمنوحة يف مرحةل الفصل يف القضية                 الباب الثاين   

 

 

320 

 د من املامرسات املقيدة للمنافسةاحل ا ىلحاةل عدم تنفيه الأوامر واال جرا ات املؤقتة الراّمية  ج.

حاةل عدم تنفيه الأوامر واال جرا ات املؤقتة من جمللس املنافسة سلطة توقيع غرامات هتديدية يف  

دج(  150،000قبل الأطراف املعنية يف ال جال احملددة، ال تقل عن مبلغ مائة ومخسني أألف دينار )

عن لك يوم تأأخري
(1)

. 

 حاةل عرقةل التحقيق د.

تيان املؤسسات سلوك   دي ات تؤ يكام ميكن جمللس املنافسة فرض عقوابت مالية وذكل يف حاةل ا 

 عىل تقرير املقرر من خالل تعمد املؤسسة تقدمي معلومات خاطئة أأو غري اكمةل عرقةل التحقيق بنا  ا ىل

حلاةل تقرير غرامة ال يف تقدميها، حيث ميكن للمجلس يف ذه  ا اهتاوهنابلنس بة للمعلومات املطلوبة أأو 

كام ، 03-03من الأمر  59حسب نص املادة  دج( 800،000ة أألف دينار جزائري )تتعدى مثان مائ

دج( عن لك يوم  100،000ئة أألف دينار جزائري )اميكنه احلمك أأيضا بغرامة هتديدية ال تقل عن م

تأأخري
(2)

. 

 ميع بدون كرخيص من جملس املنافسةحاةل ا جناز التج  ه.

ماكنية تسليطنصت أأحاكم   عقوبة عىل معليات التجميع  املنافسة  جملس قانون املنافسة، عىل ا 

من رمق  %7 ا ىل، كمتثل ذه  العقوبة يف غرامة مالية ميكن أأن تصل جنزت بدون كرخيص من قبهلواليت أأ 

من غري الرسوم احملقق يف اجلزائر خالل أ خر س نة مالية خمتمتة، ذه  الغرامة املالية موهجة ضد  ،الأعامل

اليت ككونت من معلية التجميعلك مؤسسة يه طرف يف التجميع، أأو ضد املؤسسة 
 (3)

. 

 ات اخلاصة مبنح الرتخيص ابلتجميعحاةل عدم احرتام الرشوط والالتام و.

كهكل ميكن للمجلس أأن يبسط سطوته يف حاةل عدم التام أأطراف التجميع ابلرشوط  

قرار  بعقوبة مالية ميكن أأن تصل   ا ىلوالالتامات اليت عىل أأساسها مت الرتخيص ابلتجميع، من خالل ا 

 من رمق الأعامل من غري الرسوم احملقق يف اجلزائر خالل أ خر س نة مالية خمتمتة. 5%

                                                           
1

  .من نفس الأمر 58املادة  -

الأمر . نفس  من 59املادة  -
2
  

املرجع نفسه.  61املادة  -
3
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ذا اكنت الس نوات املالية املُقفةل  فرض عىل و احلاةل )و( واحلاةل )ه(  و )أأ( ابلنس بة للحاةل  ما ا 

نه يمت حساب العقوابت املطبقة عىل مرككيب اخملالفة حسب قمية رمق غت طي لك واحدة مهنا مدة س نة، فا 

الأعامل من غري الرسوم، احملقق يف اجلزائر، خالل مدة النشاط املنجز.
 

 

ن الأم  عىل املامرسات املقيدة  للعقوابت املالية واملطبقة سوا  يلفت الانتبا  ابلنس بةر اذلي ا 

للمنافسة أأو عىل التجميعات الاقتصادية، يه أأهنا عقوابت ذات طبيعة مالية، وذها التوجه يدخل يف 

زاةل التجرمي بواسطة الهيئات اال دارية املس تقةل، اذلي يشلك جملس املنافسة أأح طار الأخه مببدأأ ا  د ا 

عادة التوازن التنافيس للسوق.  أأقطاهبا، وذكل بغرض ضبط وا 

 مالية  غرامات هتديدية أأو غرامة يف شلكاكنت العقوابت املالية سوا   أأن ا ىل اال شارةجتدر  

عطا  ذه  الهيئة ا  ف هنا تعكس بوضوح حرص املرشع عىل تنفيه قرارات جملس املنافسة من أأجل ا 

 لتنفيه نظرا لقلاها من هجة، ورفضا ا ىلمصداقية أأكرب، بعد أأن اكنت غالبية قراراهتا ال جتد طريقها 

والفعالية  املؤسسات اليت صدرت حبقها تنفيهذا من هجة أأخرى، مما جيعل من تكل القرارات عدمية الأثر

به املرشع  ادلور الكبرية اليت أأانطهالءي  اذلي انعكس سلبا عىل ادلور اذلي يلعبه جملس املنافسة رمغ 

 اجلزائري.

 نرش القرارعقوبة : اثلثا

أأيضا أأن يأأمر  هميكن و « :عىل أأنهاملتعلق ابملنافسة  03-03الأمر رمق  من 3\45نصت املادة 

 »بنرش قرار  أأو مس تخرجا منه أأو توزيعه أأو تعليقه 
(1)

عن جملس الصادر  القراريعد نرش ، وعليه  

للجزا  الأصيل واملمتثل يف العقوابت املالية عقوبة ممكةل املنافسة
(2)

كعقوبة  اال جرا ذها حيث يعترب ، 

بقية الأشخاص من عواقب املساس  وحتهرواعتبارمه،  مسعاهميف  الأطراف اخملالفةصيب ت  معنوية

                                                           
1

معلية نرش القرارات جملس املنافسة عقوبة كمكيلية، ونرشذا عىل سبيل الاعالم حيث تسمح للأطراف اال طالع  ال جيب اخللط بني -

 اليت جا  فهيا: 03-03من الأمر رمق  49عىل حفوى ذه  القرارات حسب  نص املادة 

القرارات الصادرة عنه و عن جملس قضا  اجلزائر، وعن احملمكة العليا  وكها عن جملس ادلوةل، واملتعلقة   ينرش  جملس املنافسة" 

 ". ابملنافسة يف النرشة الرمسية للمنافسة
2
-DELAPORTE Vincent, op.cit, p.42. 
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لنفس الضامانت اليت ختضع لها بقية العقوابت وال س امي  خيضع أأنجيب  ومن ذه  الزاوية  بقواعد املنافسة

ماكنيةالتناسب  طلب وقف تنفيهذا وا 
(1)

. 

 خمتلف اكنت وطنية، هجوية أأو حملية، أأو يفأأ يف اجلرائد والصحف سوا   ذها القراريمت نرش 

عالمية أأخرى عالم املس اهلكني، أأو أأية وسائط ا  ، وذكل عىل املنشورات املهنية أأو امجلعوية أأو أأهجزة ا 

كهكل أأن يأأمر بتعليق قراراته يف الأماكن اليت  جمللس املنافسةكام ميكن ، نفقة الأشخاص املعنية ابلعقوبة

ماكني ا ىل ابال ضافة ،والس امي مقر املؤسسة املعنية وفروعها حيددذا لزام ةا  ذه  املؤسسات برضورة  ا 

دراج أأو جملس املديرين أأو املسري واملتعلقة  اال دارةذها القرار مضن التقارير املعدة من قبل جملس  ا 

(2)حبصيةل النشاط
. 

عالنه يف الوسائل السمعية   ذا ما مت ا  من ذها املنطلق ميكن أأن نتصور مدى تأأثري ذها اال جرا  ا 

 ريقهبه  الط و، من انحية عدد الأشخاص اذلين تصلهم أأخبار تكل العقوبة ،البرصية مقارنة ابجلرائد

الردع املس تقبيليف حتقيق  جسد فعالية قرارات جملس املنافسةت ت 
(3)

قيام جملس  عن فضالذها ، 

املنافسة بنرش قراراته يف النرشة الرمسية للمنافسة
(4)

وكها موقعه الالكرتوين، 
(5)

. 

 الصادرة عن جملس املنافسة القراراترساين لث: الفرع الثا

مع  س بق القول بأأن فعالية قرارات جملس املنافسة ترتمج يف كرتيهبا لل اثر املناس بة املتوقعة لها

ال ،لكن ذه  ال اثر ال ميكن الوقوف علهيا ،حتقيق النتيجة املرجوة مهنا  من خالل تنفيه ذه  القرارات ا 

ووضعها موضع التطبيق
(6)

ختضع للقواعد العامة  فا هنا، اال داري لطابعابوابعتبار ذه  القرارات تتسم  ،

 تأأكيد عىل السلطة القمعية اليت يمتتع هبا جملس املنافسة كسلطة ذو نفيهت ال ذها  ،اال داريةلتنفيه القرارات 

                                                           
1
-RONTCHEVSKY Nicolas, «  L'appréciation de la demande de sursis à exécution d'une décision de sanction 

de l'AMF à l'épreuve de l'exigence d'impartialité du juge »,  RTD com, n°2, 2012, p.364. 
2
- DELAPORTE Vincent, op.cit, p.42. 

3
-HUBERT Patrick, op.cit, p.12. 

4
 ، مرجع سابق.01القرار رمق من  42املادة  - 

5
- www.conseil-concurrence.dz 

6
-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « L’efficacité des décisions en matière de concurrence : notion, critères, 

typologie », op.cit, p.4. 
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دارية لضبط السوق من هجة، ومن هجة أأخرى، حىت ال ككون قراراته جمرد أأعامل بس يطة أأو توصيات  ا 

غري ملزمة للأطراف
(1)

. 

تبدأأ مبرحةل  فالقرارات الصادرة عن جملس املنافسة متر بثالث مراحل حىت كرتب أ اثرذا القانونية،

لأراكنه، مث تأأيت مرحةل نفاذ حيث يفصح جملس املنافسة عن مضمون القرار مس توفيا  )أأوال(، اال صدار

ماكنيةاليت يرتتب علهيا  )اثنيا(، القرار جتا  اخملاطبني به ورساينه من حيث الزمان االاحتجاج بأ اثر   ا 

وجب  عليهو ، )اثلثا( وأأخريا مرحةل تنفيه القرار اليت من خاللها يمت وضع أ اثر  موضع التنفيه واملاكن،

تأأثري   هل عالقة ابلقرار يف حد ذاته ومدىعدم اخللط بني نفاذ قرارات جملس املنافسة وتنفيهذا، فالأول 

التنفيه  رجية تتعلق أأساسا بوضع القرار موضعيف حني أأن الثاين ذو مسأأةل خابه، عىل مراكز اخملاطبني 

والتطبيق
(2)

. 

 أأوال: ا صدار قرارات جملس املنافسة

فصاح جملس املنافسة عن مضمون قرار  ،يقصد ابال صدار ذنا أأراكنهمجليع مس توفيا   ا 
(3)

مفجلس  ،

داريةاملنافسة كسلطة  المس تقةل ال يصدر قرار   ا  لهيا اال شارةعديدة س بقت  ا جرا اتبعد  ا  تضمن  ا 

الوجاذية واحلفاظ عىل حقوق  مبدأأ للأشخاص املعنية به املسامهة يف ككوينه وبلورته من خالل ككريس 

ال، يةئ تقريبا اليت متر هبا الأحاكم والقرارات القضا اال جرا اتبنفس  ادلفاع أأن صدور قرار جملس  ا 

املنافسة ال يكون يف جلسة  علنية
(4)

الأراكن اليت س تحدد مدى ويتعني أأن تتوفر يف ذها القرار ، 

 مرشوعيته فامي بعد ويه: 

الاختصاص الشخيص بقمع املامرسات املقيدة  ينعقد جمللس املنافسة ، حيثركن الاختصاص

بتشكيلته امجلاعية وابلنصاب القانوين ذلكل، وذو الاختصاص اذلي ال ميكنه أأن يفوض غري   للمنافسة

تتوفر لك رشوط انعقاد  أأنيتعني و ،  ال اثر املدنية لهه  املامرساتالفصل يف ا ىلوال أأن يتعدا   فيه،

                                                           
1

 .128توايت حمند الرشيف، مرجع سابق، ص -
2

 .223، ص  2013اجلزائر،  كوسة فضيل، القرار اال داري يف ضو  قضا  جملس ادلوةل، دار ذومة، -راجع يف ذه الصدد:       -

دارية، -                                  القسم الثاين اجلوانب التطبيقية للمنازعة اال دارية، الطبعة  عامر بوضياف، املرجع يف املنازعات اال 

 .199ص  ،2013الأوىل دار جسور للنرش والتوزيع ،
3

العقود اال دارية، الأموال العامة(،دار الثقافة للنرش  اال دارية،  القرارات الكتاب الثاين )الوظيفة العامة، القانون اال داري، نواف كنعان، -

 .291،ص 2009والتوزيع،عامن،
4

دارية أأنه 1\272جا  يف نص املادة   -  الفاصةل يف الزناع علنيا". :" يمت النطق ابلأحاكممن قانون الاجرا ات املدنية واال 
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ويه أأن يتعلق الأمر مبامرسة مقيدة للمنافسة الاختصاص املوضوعي لهها اجمللس، 
(1)

ن يتعلق الأمر أأ ، و 

 .نشاط اقتصاديمبامرسة 

كام جيب أأن يتوفر عنرص الاختصاص الزماين املرتبط يف ذه  احلاةل بصدور القرار عن جملس 

وذكل بأأن ال ككون الوقائع متقادمة املنافسة يف الفرتة اليت يكون خمتصا فهيا قانوان،
(2)

ككون عهدة وان  ،

أأعضائه غري منقضية
(3)

ذا،  دون أأن يمت التجديد اجلزيئ للأعضا  فان القرار الصادر  ةانقضت العهد فا 

ذا تبني بأأن عن ذه  التشكيةل يكون معيبا من حيث ركن الاختصاص ، ونفس الءي  يف حاةل ما ا 

الشخص املعنوي  الشخص اخملاطب ابلقرار مل يعد هل وجود كوفاة الشخص الطبيعي املعين أأو زوال

  .نتيجة احلل أأو الشطب من السجل التجاري

ذاه نفا ،واال جرا ات ركن الشلكلأأما ابلنس بة   نفيه املبارشاكن جملس املنافسة يمتتع حبق الت  ا 

 عليه أأن يسكل السبيل اذلي رمسه هل املرشع ورمسه ذو لنفسه فان ،قرينة السالمةمعال ب لقرار 

قراراته ال صدار
(4)

حامية املصلحة العامة ومصلحة  واال جرا اتقواعد الشلك املقصود ب كون ، وهبها ي

الأشخاص عىل حد سوا 
(5)

. 

ذا  اشرتط  يف املقابل فانه ،اذلي يصدر  جملس املنافسة مس بقا للقرار منوذجااملرشع مل يضع  اكن ا 

حمل نسخة أأصلية حترر يف نسخة واحدة ويعطى لها رمز  القرار ويه أأن يكون ،معينة ضوابط شلكية

ورمقها التسلسيل، وتتضمن ذه  النسخة الأصلية امس ولقب الأعضا  وامس  ،مع طبيعة القضية يتطابق

وتوقع من قبل رئيس واكتب اجللسة، ويف حاةل  ،ولقب املقرر العام أأو املقررين اذلين حرضوا اجللسة

ومتابعة امللفات اال جرا اتلسة، يمت توقيعها من قبل مدير وجود مانع ابلنس بة لاكتب اجل 
(6)

. 

                                                           
1

 املتعلق ابملنافسة. 03-03من الأمر رمق  12و  6،7،10،11املواد  -
2

( 03فانه ال ميكن أأن كرفع ا ىل جملس املنافسة ادلعاوى اليت جتاوزت مدهنا ثالث ) 03-03من الأمر رمق  4\44حسب نص املادة  -

 .س نوات اذا مل حيدث بشأأهنا أأي حبث أأو معاينة أأو عقوبة
3

 من نفس الأمر. 25املادة  -
4

 املقصود ذنا ذو النظام ادلاخيل، خاصة وأأن جملس املنافسة ذو اذلي يعد نظامه ادلاخيل. -
5

 .55ص  عامر بوضياف، املرجع السابق، -
6

 احملدد للنظام ادلاخيل جمللس املنافسة، مصدر سابق. 2013جويلية  24املؤرخ يف   1من القرار رمق  41املادة  -
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يكمتل شلك القرار برضورة أأن يتضمن أأسام  وصفات وعناوين  ،ذه  الضوابط ا ىل ابال ضافة 

الأطراف
(1)

مبا يعصم جملس املنافسة من  من حيث الوقائع والقانون تس بيبا اكفيا ، و أأن يكون مسببا

اختاذ قرارات مدروسة مبا حيافظ عىل مبدأأ املرشوعية ا ىلخماطر الترسع ويدفعه 
(2)

، وأأن يكون متناس با 

من الأمر  1مكرر  62من خالل بيان املعايري اليت اعمتدذا يف تقدير العقوبة املالية حسب نص املادة 

املتعلق ابملنافسة 03-03رمق 
(3)

.  

 اال داريةابلنس بة حملل قرار جملس املنافسة، فانه ال خيرج عن حدود رشط احملل يف القرارات  أأما

رادةعامة، فهو الأثر القانوين اذلي تتجه  نشا سوا  من خالل  ا حداثه ا ىلمصدر القرار  ا  حاةل قانونية  ا 

لغائهجديدة أأو تع ديل يف مركز قانوين قامئ أأو ا 
(4)

وجيب أأن يكون مرشوعا وممكنا، وذكل من خالل  ،

احرتام ذها القرار عند صدور   للنظام القانوين السائد، وأأن يكون جتس يد  عىل أأرض الواقع غري 

 .لمس تحي

فال ميكن جمللس املنافسة مثال أأن يقيض بعقوبة مالية تفوق احلد القانوين الأقىص لها  أأو أأن يأأمر  

عادة   اكلأمر ،عمل غري ممكن حتقيقهاملؤسسة املعنية ابلقيام ب املؤسسة ذيلكةاب 
(5)

كام أأنه يعترب من قبيل ، 

ذا صدر القرار عن ، غري موجودتعاقدي وقف تنفيه رشط ب الأعامل غري القابةل للتنفيه الأمر وعليه ا 

املرسومة هل مس توفيا أأراكنه اكمةل فانه يكون قابال للتنفيه بعد أأن يصري  اال جرا اتجملس املنافس مراعيا 

 انفها.

                                                           
1

 ، مصدر سابق.03-03من الأمر رمق  2\47املادة  -
2

دار جسور للنرش والتوزيع، الطبعة  القسم الثاين اجلوانب التطبيقية للمنازعة اال دارية، عامر بوضياف، املرجع يف املنازعات اال دارية، -

 .54، ص  2013الأوىل،
3

املنافسة فأأنه سيمت تناوهلام ابلتفصيل يف املبحث الثاين من ذها نظرا لأمهية لك من التس بيب والتناسب ابلنس بة لقرارات جملس  -

 الفصل.
4

ليه كوسة فضيل يف كتابه  2002\04\30، صادر بتارخي 111، فهرس رمق 010349قرار جملس ادلوةل، الغرفة الثانية، رمق  - ، أأشار ا 

 ، مرجع سابق.156ص  القرار الاداري يف ضو  قضا  جملس ادلوةل،
5

منه املؤسسة اليت ترص عىل التعسف يف الهمينة  22املتعلق ابملنافسة امللغى يعاقب مبوجب املادة  06-95مبوجب الأمر مق  اكن املرشع -

عادة الهيلكة لكنه مل ينص علهيا مبوجب الأمر رمق   .03-03عىل السوق بعقوبة الأمر اب 
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 نفاذ قرارات جملس املنافسة: اثنيا

داري حيمل يف طياته قوة قانونية من أأجل تنفيه  مبجرد أأن يتصل عمل  تقيض القاعدة أأن لك قرار ا 

الأشخاص به
(1)

عىل املراكز القانونية ما مل يدخل حزي النفاذ، وال  اال داريال يعقل أأن يؤثر القرار ، ذلكل 

حدى الوسائل القانونية  ال مىت اتصل علمهم به اب  يتحقق ذكل يف مواهجة اخملاطبني به من املؤسسات ا 

اليت أأقرذا القانون
(2)

، وأأهنم اطلعوا عىل مضمون ذها القرار مبا ال يدع جماال للشك بعلمهم به
(3)

، وملا 

داريةاكنت قرارات جملس املنافسة التنازعية يه قرارات   ال عالمفردية فان الوس يةل القانونية املفضةل  ا 

عندما يتعلق الأمر بعقوبة  أ لية النرش ابال ضافة اىل، )أأ( بعقد غري قضايئ الرمسي اخملاطبني هبا يه التبليغ

 .)ب( كمكيلية

 تبليغ قرارات جملس املنافسةأأ.

تنفيه القرارات اال دارية كقاعدة عامة أأن يعمل بوجود ذه  القرارات أأولئك اذلين يتطلب 

تس اهدفهم، ذلا فا ن ا جرا ات مبارشة تنفيه القرارات اال دارية ورسايهنا يف مواهجة الأطراف املعنية هبا ال 

ذا مت تبليغهم بفحوى ذه  القرارات ال ا  معال مبقتضيات الأمن القانوين يكون ا 
(4)

أأكد عليه جملس  ، وذو ما

، حيث قىض بأأن القرار اال داري الفردي 2005جويلية  12ادلوةل اجلزائري يف قرار صادر عنه بتارخي 

ذا ال ا  س بق تبليغه به قانوان ال يرسي يف مواهجة املواطن املعين به وال حيتج به عليه، ا 
(5)

نفس ، كام أأكد 

منا ، 1999أأفريل  19اجمللس أأيضا يف قرار صادر هل بتارخي  عىل أأن العمل ابلقرار الفردي غري اكيف، وا 

يتوجب التبليغ الشخيص لهها القرار
(6)

. 

ينظم  131-88رمق التنفيهي من املرسوم  35كام أأقر املرشع قاعدة تبليغ القرارات يف املادة 

العالقات بني اال دارة و املواطن
 (7)

املواطن ي طابع فردي عىل ذال حيتج بأأي قرار "  اليت جا  فهيا :و  ،

                                                           
1

 .200بق، ص فضيل كوسة، القرار الاداري يف ضو  قضا  جملس ادلوةل، مرجع سا -
2

 .199املرجع يف املنازعات اال دارية ، مرجع سابق، ص  عامر بوضياف، -
3

 .209نفس املرجع ، ص -
4
- LE ROY Thierry, « La sécurité juridique au point de vue du droit administratif », op.cit, p.32. 

5
، 7قضية )ش.أأ( ضد وايل والية جباية، جمةل جملس ادلوةل، العدد ، 2005جويلية  12، مؤرخ يف 015869قرار جملس ادلوةل رمق  -

 .141، ص2005
6

 .103، ص2002، 1، جمةل جملس ادلوةل، العدد 1999أأفريل  19، مؤرخ يف 160507قرار جملس ادلوةل رمق  -
7

جويلية  6صادر يف  27عدد  ، ينظم العالقات بني اال دارة و املواطن، ج ر1988جويلية  4، مؤرخ يف 131-88مرسوم تنفيهي رمق  -

1988. 
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لي ذا س بق تبليغه ا  ال ا  ذاها ـــه قانوان، ذـــاملعين هبها القرار، ا  ص قانوين أأو تنظميي ــمل يكن ذناك ن ا 

 ". خمالف

يف جمال و املعين ابلقرار رمسيا بنسخة منه ابلكيفية اليت حددذا القانون، ا خطاريقصد ابلتبليغ 

الأطراف املعنية  ا ىلعىل وجوب تبليغ القرارات اليت يتخهذا جملس املنافسة املرشع نص املنافسة 

الوزير امللكف ابلتجارة ا ىلكرسل  ولتنفيهذا عن طريق حمرض قضايئ، 
(1)

أأنه هبه  الطريقة ويمتزي العمل  ،

ليهواثبت يف حق املبلغ  ،عمل حقيقي اذلي جعل املرشع يف جمال املنافسة يعمتد ذه   ، وذو املربرا 

مما يصعب عىل  ال تصدر يف جلسة علنية، قرارات جملس املنافسةخاصة وأأن الطريقة يف العمل، 

ذافالتبليغ عن طريق احملرض القضايئ  ،الأطراف العمل هبا عدم علنية لأطراف عن لهؤال  ا ايعترب تعويض  ا 

 .النطق ابلقرار

املعدل   12-08القرارات الصادرة عن جملس املنافسة، قبل صدور القانون رمق املالحظ أأن تبليغ 

رسال 03-03واملمتم للأمر رمق  ليصبح بعد  ابالس تالممع وصل  اموىص علهيرساةل  ، اكن يمت بواسطة ا 

ويقرهبا أأكرث  ذكل عن طريق حمرض قضايئ، وذها ما يضفي مصداقية وشفافية أأكرب عىل ذه  القرارات

، وجيعلها تامتىش مع اجاهاد جملس ادلوةل يف جمال تبليغ القرارات القضائيةوالقرارات من الأحاكم 

اال دارية
(2)

، ابلرمغ من أأن معلية التبليغ عن طريق احملرض القضايئ قد تصطدم من الناحية العملية مبسأأةل 

لس القضايئيف دائرة اختصاص اجمل اختصاصه الاقلميي، اذلي ينحرص فقط
3

وككتيس معلية قيام ، 

 التالية:جملس املنافسة بتبليغ قراراته أأمهية كبرية تتجىل يف النقاط 

 بعد تسلميهم تكل القرارات. احتجاهجمتعترب قرينة ضد الأطراف املعنية ابلقضية يف حاةل  -

 ضدمه.تعترب نقطة انطالق ال جال املمنوحة لهؤال  الأطراف للطعن يف القرارات الصادرة  -

أأجل الطعن و  بيان القرارات تتضمن ذه  أأنلأن املرشع اشرتط رضورة  لال عالمتعترب كطريق  -

لهيا وذكل حتت طائةل البطالن أأسام  وصفات وعناوين الأطراف اليت بلغت ا 
(4)

وذها ما يتطابق مع ، 

                                                           
1

 ، مرجع سابق.03-03من الأمر رمق  47املادة  -
2

، حيث مل يعرتف جملس ادلوةل بوس يةل تبليغ القرار الاداري 1999\12\06بتارخي  548جملس ادلوةل، الغرفة الثانية، قرار رمق  -

 بواسطة الربيد املوىص عليه وأأقر قاعدة التبليغ بواسطة حمرض رمسي.
3

 08صادر يف  14ج ر عدد  القضايئ،تضمن تنظمي همنة احملرض ، 2006فيفري  20املؤرخ يف  03-06من القانون رمق  2/2املادة  -

 .2006مارس 
4

 ، مرجع سابق.03-03من الأمر رمق 47/2املادة  -
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ال حيتج بأأجل الطعن املنصوص  أأناليت جا  فهيا  واال داريةاملدنية  اال جرا اتمن قانون  831نص املادة 

الأأعال   928عليه يف املادة  ذا ا  ليهأأشري  ا   عون فيه.يف تبليغ القرار املط ا 

ام بتحديد أ جال ت يرتتب عليه نتاجئ جد هممة، فهو من هجة حيمي حقوق املؤسسات  من خالل الال -

الاحتجاج هبا وكها نية ا ماكوذها حتت طائةل عدم  ،اال داريةدات تبليغ القرارات نالطعن القضايئ يف س  

عمل اليقني اليت طاملا اكنت البقرينة  الأخهبطالهنا، ومن هجة أأخرى ذو موقف يلزم القضا  ابلتخيل عن 

لغا سببا لرفض الطعون  تياهنا ابال  خارج املواعيد، لكام تبني هل أأن الطاعن اكن عىل عمل ابلقرار املطعون  ال 

جال املقررة هل حمتس بة من اترخي حصول العمل ولو قبل فيه وأأن الطعن القضايئ حصل بعد فوات ال  

 املطعون فيه. اال داريتبليغ القرار 

 نرش القرارات الصادرة عن جملس املنافسة .ب

صدار قراراهتا اال دارية رضورة قياهما بنرشذا، وفقا  تقتيض القواعد العامة، أأنه بعد قيام اال دارة اب 

رات وال ترتتب علهيا والأنظمة، حيث ال ترسي أ اثر ذه  القرا للشلكيات والطرق اليت حتددذا القوانني

ال بنرشذاحقوق والتامات اجت ا  اخملاطبني هبا ا 
(1)

. 

جملس املنافسة بنرش القرارات الصادرة عنه املرشع لزمأأ يف جمال املنافسة 
(2)

القرارات  ا ىل، ا ضافة 

ادلوةل اليت تتعلق ابملنافسة عن جملس قضا  اجلزائر واحملمكة العليا، وكهكل جملس الصادرة 
(3)

، متاش يا 

" يتعني عىل اال دارة أأن تطلع املواطنني عىل : 131-88من املرسوم رمق  8مع ما قىض به نص املادة 

ر أأي س ند مبارش للنرش التنظاميت والتدابري اليت تسطرذا وينبغي يف ذها اال طار أأن تس تعمل وتطو 

النرشة الرمسية للمنافسةيمت نرش قرارات اجمللس يف و ، واال عالم "
(4)

نرش مس تخرج  للمجلس ، كام ميكن

حلاق ـ، أأو يتاال لكرتوين جمللس هموقععىل و عن ذه  القرارات يف وسائل اال عالم الأخرى،    ها بتقرير  م ا 

                                                           
1

 .102-101، ص2005محمد الصغري بعيل، القرارات اال دارية، دار العلوم، عنابة،  -
2

ىل أأنه قبل تعديل الأمر رمق جتدر  - -3، يعدل و يمتم الأمر رمق 2008جوان  25، املؤرخ يف 12-08، ابلقانون رمق 03-03اال شارة ا 

" معلية نرش القرارات الصادرة  منه عىل أأن: 49، اكنت تنص املادة 2008جويلية  2، صادر يف 36، املتعلق ابملنافسة، ج ر عدد03

 حيات الوزير امللكف ابلتجارة " .عن جملس املنافسة، ككون من صال
3

 ، مرجع سابق.03-03من الأمر رمق  49املادة  -
4

، يتضمن أأنشا  النرشة الرمسية للمنافسة   وحيدد مضموهنا 2011جوان  10، مؤرخ يف 242-11من املرسوم التنفيهي رمق  04املادة  -

عدادذا، ج ر احملدد للنظام ادلاخيل  01من القرار رمق  42أأنظر كهكل املادة  ،2011جوان  13، مؤرخ يف 39عدد  وكها كيفيات ا 

 جمللس املنافسة، مرجع سابق.
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عالم الأطراف املعنية بفحوى ذه   نافسة بنرش قراراتهقيام جملس امل تتجىل أأمهية و  الس نوي يف ا 

عالمية حبتة تسمح للأطراف  غاية القرارات فالغاية من النرش ذنا يه   عىل قرارات اجمللس ابالطالعا 

، ال س امي وأأن اجلزائروالقانوين يف  الاقتصاديكرقية ونرش قانون وثقافة املنافسة يف احمليط مبا يعزز 

ابملنافسةأأغلب املؤسسات حديثة العهد 
(1)

. 

 ا: تنفيه قرارات جملس املنافسةاثلث

يمت تنفيه قرارات جملس :" أأنه عىل املتعلق ابملنافسة 03-03من الأمر رمق  4\47نصت املادة 

كرسل ذه  القرارات اكنت  ، 2008، وقبل تعديل ذها النص س نة "املنافسة طبقا للترشيع املعمول به

عىل تنفيهذا الوزير امللكف ابلتجارة اذلي يسهر ا ىل
(2)

، وذو أأمر مل يكن ليس تقمي، لأن الوزير امللكف 

لحة العامة، وال ابلتجارة يعترب طرفا يف اخلصومة وميكنه أأن خيطر جملس املنافسة من أأجل حامية املص

  حامية املصاحل اخلاصة لبقية الأطراف. ا ىلميكنه أأن يسعى 

عىل ، تنزع املرشع صالحية السهر 12-08بعد تعديل قانون املنافسة مبوجب القانون رمق  و لكن

 محمال الأطراف واجب تنفيهذا طواعيةلوزير امللكف ابلتجارة تنفيه قرارات جملس املنافسة من ا

عىل أأن تسهر واملقصود ذنا طبعا ذو أأن ذه  الأطراف تلتم بتنفيه ما قىض به ذها القرار وليس 

ما  اال داريرار القتنفيه ، لأن يهذاتنف  اجلهة اليت أأصدرته بسعي منيكون ا 
(3)

ما عن طريق القضا  ، وا 
(4)

. 

                                                           
1

أأن نرش ثقافة املنافسة والتحسيس تعترب هممة أأساس ية قبل  2014و  2013ذلكل اعترب جملس املنافسة يف تقريريه الس نويني لسنيت  -

 أأية حماوةل لتوقيع العقوابت الردعية يف حق املؤسسات.
2

ىل الأطراف  03-03من الأمر رمق  47تنص املادة  - املتعلق ابملنافسة قبل التعديل عىل : " تبلغ القرارات اليت يتخهذا جملس املنافسة ا 

ىل الوزير امللكف ابلتجارة اذلي يسهر عىل تنفيهذا ". رسال موىص عليه مع وصل الاس تالم، وكرسل ا   املعنية لتنفيهذا، بواسطة ا 

ىل أأنه قبل تعديل املرسوم التنفيهي رمق جتدر اال شارة  دارة املركزية يف وزارة التجارة، اكنت املديرية الفرعية  254 -02ا  املتضمن تنظمي اال 

للمنازعات والعالقات مع جملس املنافسة عىل مس توى وزارة التجارة يه ابلتحديد من يتوىل تنفيه قرارات جملس املنافسة، أأنظر يف 

 ذها:

دارة املركزية يف وزارة التجارة، ج ر عدد 2002ديسمرب  21مؤرخ يف  254-02ملرسوم التنفيهي رمق من ا 3املادة  - ، يتضمن تنظمي اال 

صادر يف   2، ج ر عدد 2011جانفي  19، مؤرخ يف 04-11، معدل وممتم ابملرسوم التنفيهي رمق 2002ديسمرب  22يف  صادر 85

 .2011جانفي  12
3

، أأي أأن دورذا مل يعد يتوقف عند اختاذ القرارات 2008افسة عىل تنفيه قراراهتا بنفسها وذكل من س نة يف فرنسا تسهر سلطة املن -

ىل تنفيهذا. منا أأصبح ميتد ا   فقط، وا 
4

داري يف ضو  قضا  جملس ادلوةل، مرجع سابق، ص ص  كوسة فضيل، -  .226-223القرار اال 
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ال يشرتط يف تنفيه قرارات جملس املنافسة الصيغة التنفيهية وذها خبالف تنفيه أأحاكم وقرارات 

ن ككون ممهورة ابلصيغة التنفيهية، والسبب يف ذكل ذو أأن اجلهات القضائية، اليت يشرتط فهيا أأ 

مرتبطة بقرينة املرشوعية ككون اال داريةالقرارات 
(1)

ذن ا ىلفدة فورا دون حاجة ان ، فهيي  اس تصدار ا 

بهكل
(2)

ذ،  وذها مظهر من  ،الترشيع والتنظمي ميال يفرتض فهيا الصحة والسالمة وأأن موضوعها  ا 

مظاذر السلطة العامة
(3)

ال، وال ميكن احلد من تنفيهذا  من طرف القضا  ا 
(4)

. 

داريةابعتبارذا قرارات يسهر جملس املنافسة عىل ضامن تنفيه قراراته، فبالنس بة للأوامر   فا هنا، ا 

، حيث ترسي بأأثر فوري ابس تثنا  احلاةل اليت ككون فهيا اال داريةختضع للقواعد العامة لتنفيه القرارات 

أأجل ا ىلمضافة 
(5)

اتراك الأمر للسلطة التقديرية جمللس املنافسة تبعا  ،ومل حيدد املرشع ذها الأجل، 

والقطاع الاقتصادي اذلي تنشط فيه  ،والس امي تكل املتعلقة ابملؤسسة املعنية ،للظروف احمليطة ابلوقائع

احرتام ، ويف حاةل عدم حتديد جملس املنافسة لأي أأجل من أأجل ومدا  ،التدبري املأأمور به وطبيعة

  احرتاهما من عدمه يف الوقت اذليالأوامر فليس معىن ذكل أأن املؤسسات املعنية لها مطلق احلرية يف

 كرا  مناس با لها بل تصبح انفدة فورا.

فان املرشع أأشفع ذكل بعقوابت مالية، وكها  ،بعد ذها الأجل الأوامر من أأجل ضامن تنفيه 

غرامات هتديدية عن لك يوم تأأخري
(6)

ن هبها الالتام من أأجل تنفيه  من خاللها يمت الضغط عىل املدي ،

هيي بهكل تسامه بطريقة غري مبارشة يف تنفيه القرار املتضمن ذها الالتامف 
(7)

وملا اكن مضمون الأوامر  ،

                                                           
1
-ZOUAIMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit 

Algérien », Revue IDARA, n°29, 2005, p.28. 
2
- DELAMARRE Manuel, PARIS Timothée, Droit administratif, Édition Ellipses, Paris 2009, p.265. 

3
، ولقد أأكد 191التطبيقية للمنازعة اال دارية، مرجع سابق، ص القسم الثاين اجلوانب  عامر بوضياف، املرجع يف املنازعات اال دارية، -

الغرفة الرابعة، مبدأأ عاما يف جمال الرساين  متثل يف  2005\11\15، بتارخي 1108فهرس رمق  19341جملس ادلوةل يف قرار هل حتت رمق 

 .133، ص 2005، س نة 7دد نفاذ القرارات مبجرد صدورذا ما مل يضع القضا  حدا لتنفيهذا، جمةل جملس ادلوةل، الع
4

قرارات جملس املنافسة املتعلقة ابملامرسات املقيدة للمنافسة ككون واجبة التنفيه، والطعن فهيا أأمام الغرفة التجارية دلى جملس قضا   -

 .املتعلق ابملنافسة 03-03من الأمر رمق  63اجلزائر ال يوقف تنفيهذا كأصل، ولكن ميكن ذكل اس تثنا  حسب نص املادة 
5

 .350املرجع نفسه، ص عامر بوضياف، -
6

 ، مرجع سابق.03-03من الأمر رمق  58املادة  -
7

 املتضمن قانون الاجرا ات املدنية و اال دارية 2008فيفري  25املؤرخ يف  09-08محدي ابشا معر، طرق التنفيه وفقا للقانون رمق  -

 .31-30، ص ص 2013دار ذومة، اجلزائر، طبعة 



الفصل الأول: الضامانت املمنوحة يف مرحةل الفصل يف القضية                 الباب الثاين   

 

 

331 

الذلين يتطلب تنفيهذام رضورة  ،والالتام ابالمتناع عن معل ،يف جمال املنافسة يمتثل يف الالتام بعمل

(1)يشالكن اجملالني اخلصبني الس تعامل الغرامة الاهديدية بهكل فا هنام ،خل املدين خشصياتد
. 

فقط ذكل يكفي أأن يعاين جملس املنافسة  فانه ،أأنه يف حاةل عدم احرتام الأوامر ا ىل اال شارةجتدر 

ذاذلايت من أأجل توقيع العقوبة املالية،  اال خطارلاميرس سلطة  فال ميكنه أأن  جيري رقابة مطابقة فقط، ا 

يأأخه بعني الاعتبار الوقائع املس تجدة، وال ميكنه كهكل توجيه أأوامر جديدة أأو أأن يتخىل عن التكييف 

injonctions sur injonctionsالسابق للوقائع، لأنه ال جيوز توقيع أأوامر عىل الأوامر 
(2)

. 

ليه أأن  طار سعيه ال عادة التوازن اما خنلص ا   ابختاذ يس للسوق، يتدخللتنافجملس املنافسة يف ا 

ال أأن الطابع الوقايئ لهه  اال جرا ات  تدابري وقائية سوا  أأاكن ذكل عن طريق تدابري مؤقتة أأو أأوامر، ا 

يس توجب عىل اجمللس التدخل محلاية السوق واملنافسة الزنهية  ال متثل تدبريا عقابيا صارما،واليت 

 والشفافية بأ ليات وقرارات أأكرث ردعا.

ويسهر عىل تنفيه  من خالل الضغط  اال دارينه يصدر القرار أأ لنس بة جمللس املنافسة املالحظ اب

 اال داريةيأأمر هبا ذو بنفسه، وذها عىل خالف خمتلف اجلهات  ،عىل اخملاطبني به مبوجب غرامة هتديدية

للغرامات أأما ابلنس بة ، يتعني علهيا أأن تطلهبا من القايضاليت ال ميكهنا أأن تأأمر هبه  الغرامة ولكن 

والغرامات الاهديدية فانه يمت حتصيلها ابعتبارذا ديوان مس تحقة لدلوةل
(3)

أأنه يتعني  ، ويرتتب عىل ذكل

التحصيل الودي أأو اجلربي سوا  بطريق احرتام مجيع الضامانت املكرسة يف سبيل حتصيلها
(4)

 . 

نوية فان جملس املنافسة أأو توزيعه كعقوبة مع  نرش القرار أأو نسخة منه أأو تعليقهأأما ابلنس بة ل 

، ويف أأغلب احلاالت يمت النرش يف عىل تنفيه ذكل من خالل اختيار وس يةل النرش وتوقيته يسهر أأيضا

اليت يصدرذا جملس املنافسة النرشة الرمسية للمنافسة
(5)

لك شهرين وعند  ا صدارذا، ذه  الأخري يمت 

 خالل ذهين الشهرين. أأن يمت ذكلالرضورة ميكن 

                                                           
1

 .30، ص 2008اجلزائر، دار ذومة، الغرامة الاهديدية يف القانون اجلزائري، ادلين،مردا ي عز  -
2
- MENURET Jean-Jacques, op cit, p.475. 

3
 .نافسة، مصدر سابقاملتعلق ابمل  03-03من الأمر رمق  71املادة  -
4

 .2011دار ذومة، اجلزائر  ادلوةل،راجع يف ذها الصدد فضيل كوسة، منازعات التحصيل الرضييب يف ضو  اجاهادات جملس  -
5

، يتضمن أأنشا  النرشة 2011جويلية  10املؤرخ يف  242-11من املرسوم التنفيهي رمق  5املادة ، و السابق من نفس الأمر 49املادة  -

عدادذا، ج ر عدد   .2011جويلية  13صادر يف  39الرمسية للمنافسة وحيدد مضموهنا وكها كيفيات ا 
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 ححر اًثاينامل 

 امليافسة ٌَضٌلانث املوضوؾَة خضوغ كرازاث جمَس

 

س حق اًلول تبأن جمَس امليافسة ٍمتخؽ تطالحِاث واسـة يف جمال مقؽ املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة 

ختار ثداتري مؤكذة، وكرازاث هنائَة من وجبِاس حنك، وهل سَعة اخاضة وبأن املرشغ سوذٍ جبِاس حتلِق، 

 خالًِا ميىٌَ بأن ًضؽ حدا ًوحوذ والس متراز ُذٍ املٌلزساث.

ُذٍ اًلرازاث ؿاذت ما متس اذلمة املاًَة ٌَمؤسسة، ال س امي وبأن املرشغ كد زفؽ كمية اًلرامة حتلِلا 

ٌَميافسة ًِا ثبأزري هحري ؿىل اًسوق ومٌَ ؿىل اًيؼام ٌَزحر، واملربز وزاء ركل ُو بأن املٌلزساث امللِدت 

 اًـام اًخيافيس، ومٌَ ؿىل اًيؼام اًـام الاكذطاذي، ويه مطَحة خدٍرت ابذلاًة.

ثخضمن اًلرازاث اًيت ًيعق هبا جمَس امليافسة يف جمال املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة  ملا اكهت

ذاًزة ضازمةؾلوابث  اكِا بأو ؿىل الأكي ،ا يف املس خلديكد ًرتثة ؾهنا سوال املؤسسة املـيَة هب ا  ُز وملا  ا 

اكهت ُذٍ املؤسساث ؾيرصا من ؾيارص اًسوق هفسَ اذلي ٌسـى جمَس امليافسة اىل حٌلًخَ،فاهَ ال 

ثكل املحاذئ  وؿىل زبأسِاُذا اًيوغ من اًـلوابث خملخَف اًضٌلانث املوضوؾَة  ا خضاغمٌاض من 

 )معَة اثين( رضوزت جس حُة ُذٍ اًلرازاث ،ا ضافةا ىل)معَة بأول( نة يف جمال اًـلوابثاملشرت 

 . )معَة اثًر( وخضوؾِا ملحدبأ اًخياسة
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 بأولمعَح

 احرتام املحاذئ املشرتنة ٌَـلاة

املحاذئ اًلاهوهَة اًـامة والأساس َة املشرتنة اًيت حتنك اًلواهني اًلمـَةتني من 
(1)

من  الك، جند 

ومددا ؿدم ادلؽ تني اًـلوابث )اًفرغ ،)اًفرغ اًثاين( ؿدم اًرحـَةمددبأ و ،)اًفرغ الأول( اًرشؾَةبأ مدد

طحح ،حِر ٌسوذ اًلاهون،دلوةل اًلاهون اًثاًر(، اًخُذؤسس  ُو اًخطوز امللدول ًفىرت اًـدل  ًو

املس خىٌة يف هؼر ادلاؿة
(2)
. 

و املربز اذلي ، ومطدٍز ،فوحوذ ُذٍن املحدبأٍن مرثحط مبٌلزسة اًلمؽ همٌل اكهت ظحَـخَ ،ؿَََ ُو

ري ٌَلواؿد اًلاهوهَة اًـلاتَة شرتنة ٌَـلاةامل حاذئ  وضفامل ٌلبأضحف ؿَهي  ال ًخوكف ؾيد، فامليعق اجلُو

ؾعاءًفرط اث ٌَلواهني، تي َواحة معاتلة اًسَوه جمرذ  وذكِق  ،واحض ًخـًرفؾياًة خاضة  رضوزت ا 

حتلِلا ًفىرت الأمن اًلاهوين  ثعحَلِا تبأثر زحـي واًـلوابث املرضوذت ًِا مس حلا، ومييؽ ، ٌَجرامئ

ًلأشخاض
(3)

را اكن اًرضوزيمن  ابثفلد ،حمتخؽ ثسَعة اًلمؽ وملا بأحضخاال ذازت ،ًىن،   اًححر فامي ا 

بأم ال اًلمـَة اال ذازتمعي اًلواؿد اًيت حتنك املحدبأٍن اًساتلني جيدان ظًرلٌِل ٌَخعحَلفي جمال 
(4)

، وتـحازت 

شرتنة ٌَـلاةم خاضة وبأهنا ثـخرب مداذئ  ًِذٍ املحاذئ  اال ذازيبأخرى ما مدى ثلدي اًلمؽ 
(5)
 .؟

 

                                                           
1
-CLAVERIE-ROUSSET Charlotte, « La légalité criminelle », Revue droit pénal, n°9, septembre 2011, p.21. 

2
ر مؽ اًخعوز املـُيش اًىدري اذلي ؾرفذَ اًخرشًة هدِجة  - وسان واكذطاذ اًسوق يف ػي ذوةل اًلاهون،ا  ُياك ازثحاظ وزَق تني حلوق اال 

هخاح ػِر حِي اثين من حلوق اال وسان حمتثي يف احللوق الاكذطاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة، ومؽ مروز اًوكت ازثحعت  ثعوز وسائي اال 

املؤسسة وشخص مـيوي والس امي يف جمال امليافسة حِر اؿرتف ًِا ابًـدًد من احللوق الاكذطاذًة حىت بأضححت  بأنرث فبأنرث مؽ 

جسمى ابملواظن الاكذطاذي ؿىل قراز اًشخص اًعحَـي، لأهَ ًُس ُياك ما ًربز املـامةل اٍمتَزًية ًيفس اًشخص مبجرذ ثلَرٍي فلط 

 ًلدـة متثَي اًشخص املـيوي ،زاحؽ: 

- LUCAS de LEYSSAC Claude, « Vers une citoyenneté économique de l’entreprise », Gaz. Pal, n°1, 13 janvier 

1997, p.266. 
3
-DOUEB Frédéric, Les sanctions pécuniaires des autorités administratives, Tome 1, thèse pour le Doctorat en 

droit, Université Panthéon-Assas Paris 2,4 novembre 2003, p.230. 

 .183ض ، 1991/1991، 3َةل، ظحـة بأوىل،حَلد حمدت، ضٌلانث املهتم بأزياء اًخحلِق، ذاز اًِدى، ؿني مَ  -
4

-PIWNICA Emmanuel, « La dévolution d'un pouvoir de sanction aux autorités administratives 

indépendantes », RFDA, n°5, 5 novembre 2010, p.916. 
5
-DELLIS Georges, droit pénal et droit administratif, l`influence des principes du droit répressif sur le droit 

administratif,  thèse pour le Doctorat en droit, Université Panthéon-Assas, Paris 2,1994, p.19. 
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 مددبأ رشؾَة اجلرامئ واًـلوابث:ولالأ فرغ اً

مس حلا  و اًـلوتة مـرفذان اجلرميةلك من بأن حىون رشؾَة اجلرامئ و اًـلوابث مددبأ ًلذيض 

مبوحة هص
(1)

حيؼى مددبأ رشؾَة اجلرامئ واًـلوابث تـياًة هحريت والس امي يف املواذ و ، 

اجلزائَة
(2)
َؤسسَفىرت بأخرى يه فىرت الأمن اًلاهوينابؾخحازُ ،

3
حيدذ تدوزٍ اجملال اذلي ٍمتخؽ فَِ اذلي ،

ة اًضازت ٌَلوا ،ضٌلن حلوكِم امليطوض ؿَهيا كاهوانالأشخاض ابحلًرة و  ؿد وحيمهيم من اًخبأزرياث اًثاهًو

ا ثشلك معرذذس امي ؿدم ثياسلِا بأو ثـلِدُا ونال ،اًلاهوهَة ا ثـدًَِا وثلَرُي
(4)

، فِلول موزٌس ُوزًو 

 :يف ُذا اًطدذ بأن

حاكم حبَر ميىٌيا امليش ؿَََ جلك بأمان " " لك كاهون ُو زضَف معويم مرضص اب 
(5)
. 

اًيت ًلهيا يف  مل ًَق هفس اًـياًة فان مددبأ رشؾَة اجلرامئ واًـلوابثاال ذاًزةابًًس حة ٌَمواذ  بأما

وتلي ًخبأزحج تني اًخعحَق واًخحفغ، حىت ثدخي اجملَس ادلس خوزي يف فروسا واخضؽ  ،املواذ اجلزائَة

                                                           
1
-BOULOC Bernard, « Observations sur le respect de la légalité devant le conseil de la concurrence », Gaz. 

Pal, 22 novembre 1990, p.571. 
2
يف  اًـِد ادلويل ٌَحلوق املدهَة واًس َاس َة، ابال ضافة ا ىل 58يف هص املاذت  ادلس خوز،و مٌَ 1يف املاذت  هص ؿَََ كاهون اًـلوابث -

 .15هص املاذت 
را كدمي  1961ػِر ُذا املحدبأ اتزخيَا يف بأملاهَا ووخد الاؿرتاف ادلويل تَ تـد احهتاذ حموكة اًـدل الأوزوتَة مٌذ  -3 ، وؿَََ فاملحدبأ ا 

 : 1991هوؿا ما بأؾَد ثفـَهل جمدذا يف مواهجة ثضخم وؿدم اس خلراز اًلواهني وُذا ما ؿرب ؾيَ جمَس ادلوةل اًفرويس س ية 

« Quand le droit bavarde le citoyen ne lui prête qu’une oreille distraite » 

ن املواظن ال ًـرٍي بأي اُامتم"  ، زاحؽ:"ؾيدما ًرثثر اًلاهون فا 

- FENNICHE Kamel, «  La jurisprudence du conseil d’Etat et le concept de sécurité juridique », JCP G, 

supplément au n° 27,1 juillet 2013, p.28. 
4
-LE ROY Thierry, « La sécurité juridique au point de vue du droit administratif », JCP G, supplément au 

n°27,1 juillet 2013, p.32. 
5
وسان، وُو  16و 4، 1جتد فىرت الأمن اًلاهوين بأساسِا اًثاين يف املواذ  - من املفاُمي اًيت ال ميىن من اال ؿالن اًـاملي حللوق اال 

ىل ادلزاسة يف ػي هؼًرة ؿىل قراز فىرت اًيؼام اًـام واملطَحة اًـامة واًؼروف الاس خثٌائَة، وبأؾٌلل اًسَعة اًـامة، ؿىل  ا خضاؾِا ا 

 ، وُذا املحدبأ ال ميىن اًرمغ من بأن ُذٍ اًفىرت ثلدي ٍلوغ فروغ اًلاهون، لأن اًلاهون هيدف ابلأساش ا ىل حتلِق الأمن ابجملمتؽ واس خلراٍز

نذكل ذزاس خَ ثشلك مس خلي ؾن تلِة املحاذئ الأخرى ؿىل قراز ؿدم زحـَة اًلواهني ، حٌلًة احللوق املىدس حة، حٌلًة احللوق 

ِذا ًعَق ؿَََ تـظ اًفلِاء ابملحدبأ اًفدزايل  ، زاحؽ:الأساس َة ًلأفراذ، ًو

- DJEBBAR Abdelmadjid, «  Le conseil constitutionnel et la sécurité juridique », JCP G, supplément au n° 27,1 

juillet 2013, p.23. 
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 148\88ت زمق ـحت 1989خاهفي  17َ تخازخي ـوحة كراز ًؼِذا املحدبأ، وركل مبؼؼ اًـلوابث اًخبأذًخِة ً 

ذاًزةاذلي ًـخرب سَعة  ،ياس حة وكائؽ ثخـَق ابجملَس الأؿىل اًسمـي اًحرصيمب  مس خلةل ا 
(1)
. 

اماث ن املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة املـاكة ؿَهيا تلر تبأ  كِاسا ؿىل ركل، ال ميىن بأن هًس

بأن ختضؽ ملحدبأ اًرشؾَة مقـَة جيةماًَة
(2)
اًرشؾَة  زالزة مس خوايثوميىن ثوضَح ركل ؿىل ،

 .حرائَة )اثًثا(اًرشؾَة الابأخريا و  )اثهَا(، اال حرائَةو اًرشؾَة  )بأوال( املوضوؾَة

 اًرشؾَة املوضوؾَة  :بأوال

ـاكة ؿَََ، فال ثفرط ؿىل  ،الأضي يف الأفـال اال ابحة ما مل  ًبأث هص جيرم ركل اًفـي ًو

ال وفق ما كرزٍ اًلاهوناًشخ رال ، ص ؾلوتة ا  ذا ما هرسَ املرشؾفي هص ا  ال تيص، ُو حرمية وال ؾلوتة ا 

ًىن رشؾَة اجلرامئ واًـلوابث ال ثلذرص ؿىل املواذ اجلزائَة فلط تي ، من كاهون اًـلوابث 11املاذت 

متاش َا مؽ خطوضَة  ثشلك فَِ هوغ من املروهة وًىناال ذاًزلك بأشاكل اًلمؽ مبا فهيا اًلمؽ  ا ىلثيرصف 

اًضحط الاذازي
(3)
. 

 املٌلزساث امللِدت ٌَميافسةؾرف و ثدخي املرشغ ثعحَلا ًِذا املحدبأ مثال ففي جمال امليافسة 

ا خماًفاث حمؼوزت ابؾخحاُز
(4)

ا ًخعَحَ ـمتاش َا مؽ م ن املروهةؼوغ مؼتٌمس حلا،  املياس حة ،وحدذ ًِا اًـلوابث

ضحعامليافسة
(5)

 املرشغ:، مفن حِر املٌلزساث راهتا جند بأن 

ا ؿىل سخِي املثال ٍ، تي ومل حيرص ؾيارص  ،حتدًد اًرهن املاذي ًِا ثوسؽ يف،من هجة رهُر

فلط
(6)
بأساش بأن املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة يف ثعوز مس متر وال تد ٌَيص اًـلايب بأن ٍىون ى ؼؿَ ،

                                                           
1
-BOULOC Bernard, « Observations sur le respect de la légalité devant le conseil de la concurrence », Gaz. 

Pal, 22 novembre 1990, p.568. 
2
-POCHARD Marcel, « Autorités administratives indépendantes et pouvoir de sanction", AJDA, n° spécial, 10 

septembre 2001, p.107. 
3
- BOULOC Bernard, op.cit, p.571. 

4
 املخـَق ابمليافسة. 13-13من الأمر زمق  6،7،11،11،11املواذ  -
5
، ض 2012، 02، ؿدذ اجملةل الأاكذميَة ٌَححر اًلاهوين، ؿاذةل بأمام اًسَعاث الاذاًزة املس خلةلمدى حتلِق حماهكة ثوايت هطريت، -

114. 
6
املخـَق ابمليافسة جند بأن املرشغ رهر  13-13من الأمر زمق  6مثال ابًًس حة ًالثفاكاث امللِدت ٌَميافسة امليطوض ؿَهيا يف املاذت  -

و ما ٌسدشف من ؾحازت   "... ال س امي ؾيدما حريم اىل ...".ؾيارص اًرهن املاذي ًِذٍ املٌلزسة ؿىل سخِي املثال فلط ُو
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مران متاش َا مؽ ركل
(1)

، فاملرشغ اؾخد تلًرية املساش ابمليافسة
(2)

" :بأن،ويه كًرية مديَة ؿىل فىرت 

ا مبوضوؾِااملٌلزساث امللِدت ٌَميافسة ضازت ابمليافسة داًًس حة ف ،ًلِيا " تلظ اًيؼر ؾن حلِلة بأثُر

" املخـَق ابمليافسة فاهَ: 13-13من الأمر زمق  6ًالثفاكاث امللِدت ٌَميافسة مثال حسة هص املاذت 

 .اىل ؾركةل حًرة امليافسة..." هتدف بأو ميىن بأن هتدفحتؼر املٌلزساث... ؾيدما 

 من شبأهَ بأن جيـي اًلاؿدت اًلاهوهَة يف جمال امليافسة ثخىِف مؽ احللِلة الاكذطاذًة امللذىض ُذا

املخلريت
(3)
ذا، زحاث ؿدم وحوذ  ،جيـي املؤسساث املـيَة كري كاذزت ؿىل اٍهترة من املسؤوًَة ما ُو اب 

ماهؽ ٌَمسؤوًَة وال من ، فال جس خفِد من بأي بأو اهخفاء هَة ازحاكة املٌلزسة ،مساش حلِلي ابمليافسة

بأي ؾَة يف اال زاذت
(4)

را وخد هص كاهوين جيزي ركل ال ا  ؾفاءاثنٌل ُو الأمر ابًًس حة  رصاحة، ، ا   ًال 

 املخـَق ابمليافسة.  13-13من الأمر زمق  9امللرزت مبوحة هص املاذت 

من اًرهن املـيوي املرشغ كَص ،بأخرىمن هجة 
(5)
ؿىل بأساش بأن اًـلوابث اًيت ًيعق هبا جمَس  ،

منا ؿىل مـاًري موضوؾَةبأخرى  ،ملٌلزسة املرحىدةخعوزت ا امليافسة ال ثلرز فلط ؿىل بأساش مـَاز وا 

يَة يف املـ وبأمهَة ووضـَة املؤسسة  ،اًرضز اذلي حلق ابالكذطاذحمتثي يف  ُا تـني الاؾخحاز،واًيتخذبأً 

اًسوق
(6)
. 

ة ،املؤسساثفاملرشغ خياظة  ال ميىن الاؾخداذ يف  ،وؿاذت ما حىون ُذٍ الأخريت بأشخاضا مـيًو

اؾامتذ جمَس امليافسة ؿىل حتََي اكذطاذي موضوؾي ٌَسوق ٍراؾي ا ىل  ابال ضافة،مواهجهتا حبسن اًيَة

ذون بأن ًويل هفس الاُامتم ًيَة اًشخص اخملاًف يف  ،فَِ مدى ثبأثر امليافسة ابًسَوك املـاٍن يف راثَ

املساش هبا من ؿدمَ
(7)

س امي ابًًس حة ًـيرص بأن ؾيرص اًيَة ًحلى حارضا ال يفًىن ركل ال ً ، 

                                                           
1
-SALOMON Renaud, «  Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes en matière 

économique et financière et les garanties fondamentales », RDBF, n
o
 01, janvier\ février 2001, p.41. 

2
-LUC Irène, « Objet et effets potentiels d’une pratique anticoncurrentielle doivent-ils être distingués ? », 

RJDA, n°2, 2015, p.71. 
3
-«  Le droit de la concurrence a besoin de mouvance voire d’incertitude pour répondre aux besoins sans cesse 

nouveaux des acteurs économiques et de la société dans son ensemble », MEDJNAH Mourad, Les rapports 

entre autorités de régulation en matière de concurrence, Edition l’Harmattan, Paris, 2013, p.564. 
4
- LUC Irène, « Objet et effets potentiels d’une pratique anticoncurrentielle doivent-ils être distingués ?, op.cit, 

p. 72. 
5
-SALOMON Renaud, op.cit, p.41. 

6
 املخـَق ابمليافسة. 13-13من الأمر زمق  1مىرز 61املاذت  -

7
-BRINGUIER-FAU Sabrina, La bonne foi en droit de la concurrence, thèse pour le  Doctorat en droit, 

Université de Toulouse, 3 juillet 2012, p.117. 
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ظازونذا اًخـاون مؽ جمَس امليافسة يف  ،اًخـسف و ؿدم الاحذجاح ؿىل  ،واًخـِد ،جرامج اًربأفة ا 

 املب خذ.

فان املرشغ نذكل وضؽ مـَازا مران  ،اًـلوتة املاًَة امللرزت ٌَمٌلزساث امللِدت ٌَميافسةبأما من حِث 

ة من زمق الأؾٌللٍمتثي يف  بأو سلف مـني ال ميىن جتاوسٍ ،وس حة مئًو
(1)

ة ، مؽ الاؾخداذ حبسن اًيَ

حراءاثيف  ،حدي ثـاوان مؽ حمللي جمَس امليافسةابًًس حة ًلأشخاض اًيت ث  ظازا  واًخـِد وؿدم  ،اًربأفة ا 

اماا متمهناًلرامة بأو ًـفي اًشخص املـين  ميىن ًِذا اجملَس بأن خيفظ من ا رالاحذجاح ؿىل املب خذ، 
(2)
 . 

 اًشلكَةاًرشؾَة: هَااث

ًلطد ابًرشؾَة اًشلكَة رضوزت وحوذ هص كاهوين ساتق ؿؼىل ازحؼاكة اًفـؼي اجملؼرم، مؼن خؼالهل 

ٍىون الأشخاض اخملاظحني تَ ؿىل ذزاًة ابجلزاء املرتثة ؿؼىل خماًفذؼَ
(3)

ـؼوذ بأسؼاش ُؼذٍ اًفىؼرت   ا ىل، ًو

ادلاؾَة وابًيدِجة  اال زاذتتبأن اًلاهون ُو وحدٍ اذلي ًـرب ؾن  ٍرى بأحصاهبااًيت  ،هؼًرة اًـلد الاحامتؾي

ؿىل بأساش كدول ادلاؿة هبذٍ اجلرامئ واًـلوابث املرضوذت ًِا ،ميىٌَ بأن حيد من احلًرة اًفرذًة
(4)
. 

ًرخني ثخـَلان   ونؼذاابخذطاض ممازسة اًسَعة اًلمـَؼة  :ابأساسثثري اًرشؾَة اًشلكَة فىرثني حُو

الخذطؼاض ممازسؼة اًسؼَعة فداًًسؼ حة يف حؼد راثؼَ مؼن حِؼر ادلكؼة واًوضؼوخ، تطَلة اًؼيص اًـلؼايب 

مؼن سؼَعة ثوكِؼؽ اًـلؼاة بأمؼر ال ًؼامت  مؼؽ  -ممؼثةل يف جمَؼس امليافسؼة -اال ذازتمتىؼني  بأناًلمـَة ًؼِر 

ُذا اٍمتىؼني  ،من هجة، ومن هجة بأخرى اًشخص اخملول تذكل ٍوحد اًلايض ُولأن اًرشؾَة اًشلكَة، 

رامن شبأهَ بأن خيَق هوؿا من ادلؽ تني اًـلوابث مبياس حة هفس اًفـي، خاضة  اكن جمرمؼا حزائَؼا ومـاكدؼا  ا 

ذازؿَََ   .ايا 

راًىن يف جمال امليافسة ُذا اًخخوف دشؿان ما ٍزول    ؿَميا بأن جمَس امليافسة ًوكؽ ؾلوابث ا 

 ت وحتلق اًرذغ اذلي ًخوخاٍ املرشغحزائَة، حىت وان اكهت كميهتا هحري  تًوُس ،اذاًزةراث ظحَـة ماًَة

فمل ًـد  ،افسةامللِدت ٌَمي ن املٌلزساثًطفة اًخجرمي ؾاملرشغ  ا ىل ىزغا ضافةمن اًـلوتة اجلزائَة هفسِا، 

 ابًيؼر فهيا.خمخطا اًلايض اجلزايئ 

                                                           
1
 من هفس الأمر . 61اىل  56املواذ من  -

2
-BRINGUIER-FAU Sabrina, op.cit, p.117. 

3
-MIGNON Emmanuelle, « L'ampleur, le sens et la portée des garanties en matière de sanctions 

administratives », AJDA, n°spécial, 10 octobre 2001, p.99. (num) 
4
- DOUEB Frédéric, op.cit, p.233. 
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ؾعاء ثـًرف ذكِق ٌَمخاًفةبأما ابًًس حة ًطَلة اًيص اًـلايب ف مؽ وبأزاكهنا  ،وذزخة خعوزهتا،ا ن ا 

ذزاًة اتمة تعحَـة اًسَوك احملؼوز  ضَاكة اًيص ثشلك واحض وذكِق ٍىفي لأن جيـي اخملاظة تَ ؿىل

ثَاهَ واجلزاء املرتثة ؿىل ،ُذٍ ٌَيص اًـلايب خلِد ابًخفسري اًضَق واًطازماً  رضوزت ا ىل ابال ضافة، ا 

الأمن اًلاهوين  من خالًِا اًيت ًخحلق اًشلكَة رشؾَةاً مس خَزماث مددبأ  الأموز لكِا ثـخرب من

 ثشلك ضازم.و  ابحلذز اؿام اًلأشخاض، وخيَق اًزتام

 اال ذازيؿىل بأساش بأن اًرشؾَة املفرتضة ٌَلراز ،ُذٍ اًرصامةذزخة ثلي  اال ذاًزةيف املواذ  ًىن

وان  ثلِد من ثدخَِا ،اًلمـَة اال ذاًزةؿىل ثدخي اًسَعة  ًخفسري وحوذ هطوض مس حلةًوحدُا حىفي 

ا ًالحغ ؿَهيا هوغ من اًيلص يف اًرصامةؿاذت ما اكهت ُذٍ اًيطوض  متي ثفسريا مما جيـَِا حت ،يف حتٍرُر

فذح ًِا اباب  ،من اًسَعة اًخلدًٍرة يف اًـلاة اهوؿ اال ذاًزة اًسَعة من شبأهَ بأن مييح ،واسـا ًو

ـدم س امي ابًًس حة ًميىن مالحؼة ركل توضوخ ال،مقؽ املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة ففي جمال، ٌَخـسف

ذا زنهنا املاذي، خاضة و اجلرمية  بأزاكناًدشدًد يف تَان  ؾيدما  الس اميما ًؼِر توضوخ يف ؾحازت " ُو

 .املخـَق ابمليافسة 13-13من الأمر زمق  6يص املاذت اًوازذت فِ  "...حريم

س امي" ًفذح اث واملٌلزساث،نٌل بأن مطعَح " الُذا اًخـحري ال حيدذ تدكة ظحَـة ُذٍ اًخرصف

اًخوسؽ يف اًيخاجئ اًيت ثـزى ٌٌَلزساث امللِدت من بأخي  ةاًحاة ؿىل مرصاؾََ بأمام جمَس امليافس

ذا ما  رت معََة اًضحط ٌَخعوز املدسازغ ٌَمٌلزساث املاسة ابمليافسة،حتت رًزـة مساٍ ٌَميافسة ُو

L’élasticité des incriminationsٌسمََ اًفلَ اًفرويس مبعاظَة اًخجرمي 
،ؿىل اًرمغ من بأن اجملَس (1)

" ا ن مددبأ رشؾَة اجلرامئ واذلي خاء فَِ  117DC-81ادلس خوزي اًفرويس مل ًخلدي ركل يف كراٍز زمق 

واًـلوابث ًَزم املرشغ تبأن ًـرف اجلرامئ تـحازاث واحضة وذكِلة ثشلك اكيف جتيحا ٌَخـسف"
(2)
. 

َميافسة كري خاضـة لأي ٌ  املٌلزساث امللِدتفان  ،اىل ؿدم حتدًد اًرهن املاذي تدكة ابال ضافة

وخماًفاث  ،وحٌح ،حٌاايث ا ىلالأمر ابًًس حة ٌَمرشغ اجليايئ اذلي ضيفِا  ثطيَف ؾىس ما ُو ؿَََ 

وزضد ًلك واحدت مهنا ؾلوتة مٌاس حة حسة خعوزت اجلرم
(3)
. 

                                                           
1
- MAYER Daniel, « L’apport du droit constitutionnel au droit pénal  en France », RSC, 1988, p.439. 

2
-« Le principe de la légalité des délits et des peines fait obligation au législateur de définir les infractions en 

termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire ».Décision-n-80-127-DC-du-20-janvier-1981, 

www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con.decision-n-80-127-dc-du-20-janvier-1981.7928.html. 
3
- DOUEB Frédéric, Les sanctions pécuniaires des autorités administratives, op.cit, p.243. 
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ن جسمح بأو ثـعي ًسَعة تبأ  ن اًسَعة اًدرشًـَة يه ضاحدة الاخذطاضًىن ًحلى من املؤند بأ 

ذاًزة رصف اًيؼر ؾن  ا ىلذون بأن ًؤذي ركل  ،يئاًلايض اجلزامىٌة ثوكِؽ ؾلوابث ماًَة تدل  ا 

 وؿىل زبأسِا مددبأ رشؾَة اجلرامئ واًـلوابث ،الأشخاض بأمام ُذا اًلايض اًضٌلانث اًيت اكن ٍمتخؽ هبا

لأن ضحط امليافسة ًبأىب ركل، وال ميىن كِاسَ ؿىل  ،ال ٍىون تيفس اًرصامة ابًرمغ من بأن ثعحَلَ 

 متاش َا مؽ بأُدافَ وموضوؿَ. ،املواذ اجلزائَة لأهَ ًدسم ابملروهة

، ذلكل ال تد بأن ٍىون اًيص اًـلايب فسَوك الأؾوان الاكذطاذًني دشًؽ اًخعوز وسِي اال خفاء 

ؽ الًزتاماث ــــختض ذون بأن خنىش ثـسفِا لأهنان املياوزت،ؼؼؼؼؼحىت ًـعي جلِة اًـلاة ُامشا م مران

ازس هتا ًًشاظِامم يف حمدذت
(1)

حتََي  ا حراءمن خالل  ،فذح حتلِق مـمق ا ىل، مفجَس امليافسة ًَجبأ 

 اال حرايئمروهة اًيص  ا ىلحيخاح  ،ويف سخِي ذلكل ،اكذطاذي ٌَسوق املـيَة ابملٌلزسة امللِدت ٌَميافسة

ىلٌَوضول يف اٍهناًة  ،ًـعََ ُامشا هحريا من احلًرة ال تد بأن  اذلي كٌاؿة حلِلِة حول زحوث اًوكائؽ  ا 

و ما حيل نربق ٌَمؤسسة املـيَة بأمٌا كاهوهَا بأ من ؿدمَ ُو
(2)
 . 

 اثًثا: اًرشؾَة اال حرائَة

املوكةل ٌَجاهة  اال حراءاثثلذيض اًرشؾَة اال حرائَة اًس َعرت اًلكَة ٌَلاهون ؿىل خمخَف  

املوضوؾي اذلي هرش اًيص اًـلايب، ركل بأن هجة اًـلاة ال  جس خعَؽ احلنك تـلوتة ال بأساش ًِا يف 

ثحاغ ا حراءاث كاهوهَة  اًلاهون، بأما هجة اًخحلِق فال ميىهنا بأن  ثخرصف من ثَلاء هفسِا، تي ًخـني ؿَهيا  ا 

مرسومة مس حلا
(3)

اذلي جية بأن جسري وفلَ اًلضَة تداًة من  ، فلاؿدت اًرشؾَة اال حرائَة حتدذ اخلط

ىلبأواال خعاز اًشىوى  اًلراز بأوكاًة ثيفِذ احلنك  ا 
(4)
. 

املخـَق  13-13ُذا ما هرسَ املرشغ يف جمال امليافسة سواء من خالل الأمر زمق 

ٌل هطني  ،املخـَق ابًلواؿد املعحلة ؿىل املٌلزساث اًخجاًزة 11-14واًلاهون زمق بأ ،ابمليافسة ابؾخحاُز
                                                           

1
- « Appliquée en dehors du droit pénal, l’exigence d’une définition des  infractions sanctionnées se trouve 

satisfaite, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles le titulaire d’une autorisation 

administrative est soumis en vertu des lois et règlements », décision, n°88-248, DC, 17 janvier 1989, DOUEB 

Frédéric, op.cit, p.247. 
2
-MEDJNAH Mourad, Les rapports entre autorités de régulation en matière de concurrence, Edition 

l’Harmattan, Paris, 2013, p.562. 
3
 .187بأزياء اًخحلِق، مرحؽ ساتق، ض  د حمدت، ضٌلانث املهتمَل -
4
، مًشوزاث ؾشاص 1113ذزايذ مََىة،ضٌلانث املهتم بأزياء اًخحلِق الاتخدايئ يف ػي اال حراءاث اجلزائَة اجلزائري، ظحـة بأوىل،  -

 .71اجلزائر، ض 
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ىلبأو من خالل اال حاةل  ،خاضني واال ذاًزةاملدهَة  اال حراءاثاًلواؿد اًـامة يف كاهون  ا 
(1)

ظاز ما  ، يف ا 

 يف جمال امليافسة. اال حرائَةٌسمى تخـدذ مطاذز اًلاؿدت 

 مددبأ ؿدم زحـَة كرازاث جمَس امليافسةفرغ اثين:

هطوض كاهوهَة مذفاوثة ادلزخة، فٌجد بأن  ٌس متد مددبأ ؿدم اًرحـَة بأساسَ اًلاهوين من ؿدت

ادلس خوز كد هص ؿَََ
(2)

كاهون اًـلوابثنذكل ، و 
(3)
واًلاهون املدين ،

(4)
 هرس خَ خمخَف اًلواهني ونٌل ،

َةاًـِوذ و  املوازَق ادلًو
(5)
حراءاثفامي ًخـَق  ةشرتنامل فِو مددبأ ؿام من مداذئ اًلاهون  ، اًلمؽ سواء  اب 

اال ذاًزةمن اًياحِة اجلزائَة بأو 
(6)

فاًلراز ، ًدسم مبحدوذًة اجملال اال ذاًزة، وان اكن ثعحَلَ من اًياحِة 

ال ميىن بأن ٍرثة ب اثزا يف اتزخي ساتق ؿىل اتزخي ذخوهل حزي ًيفذ تبأثر فوزي و  ،و نلاؿدت اال ذازي

را وخد حرخِص جرشًـي ،اًخيفِذ ال ا  ا 
(7)

ذا لكَ جمرذ ثعحَق ثس َط ٌَميعق اًلاهوين اًلايض ت بأن ، ُو

ال اثز ال ميىن بأن ثوخد كدي اًخرصف اذلي اكن سخدا ًِا
(8)
 . 

واًيت حمتثي يف ؿدم جتاوس حدوذ الاخذطاض  ،وكد بأند اًفلَ ؿىل مربزاث الأخذ هبذا املحدبأ 

ين ونذا اًرقحة يف احرتام احللوق املىدس حةااًزم
(9)
وحتلِق الأمن اًلاهوين ًلأشخاض ،

(10)
ذلكل لا َوثعح  ،

را،تبأثر زحـي يكرازاث جمَس امليافسة ال ميىن بأن جس ان ف ،خاضويف قَاة بأي هص  ال يف حاةل ما ا   ا 

                                                           
1
 املخـَق ابمليافسة. 13-13من الأمر زمق  68، 64مىرز،  49زاحؽ املواذ  -
2
ال مبلذىض كاهون ضاذز كدي ازحاكة اًفـي اجملرم"ادلس خوز ؿىل بأهَ:من  46ثيص املاذت  - ذاهة ا  ، نٌل بأوىل املؤسس ادلس خوزي " ال ا 

من ادلس خوز ؿىل  4\64ؾياًة خاضة ًِذا املحدبأ يف جمال اًرضًحة ابًيؼر اىل بأثر اًرضًحة ؿىل املرنز املايل ٌَمخاظة هبا، فٌطت املاذت 

 .حـي، بأًة رضًحة، بأو حداًة، بأو زمس، بأو بأي حق هَفٌل اكن هوؿَ"" و ال جيوس بأن حتدج تبأثر ز بأهَ :
3
ال ما اكن مٌَ بأكي شدت".من كاهون اًـلوابث ؿىل بأهَ 1ثيص املاذت  -  :" ال ٌسي كاهون اًـلوابث ؿىل املايض ا 
4
ال ؿىل ما ًلؽ يف املس خلدي وال ٍىون هلؿىل:من اًلاهون املدين  1ثيص املاذت  -   بأثر زحـي..."." ال ٌسي اًلاهون ا 
5
 من اًـِد ادلويل ٌَحلوق املدهَة واًس َاس َة. 15املاذت  -

6
-DELLIS Georges, droit pénal et droit administratif, l`influence des principes du droit répressif sur le droit 

administratif,op.cit,  p.32. 
7
-LOUVARIS Antoine, « Les rétroactivités de la loi en droit des affaires et en droit fiscal : brefs propos et 

illustrations », JCP E, n°38,19 septembre 2013, p.20. 
8
- VEDEL Georges, Droit administratif, PUF, 6

e
 édition, Paris, 1976, p.195. 

9
ذازي، اًىذاة اًثاين )اًوػَفة اًـامة،اًلرازاثهواف نيـان، اًل- الاذاًزة، اًـلوذ الاذاًزة، الأموال اًـامة(، ظحـة بأوىل ذاز  اهون اال 

 .194، ض 1119اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ، ؾٌلن، 
10

-BONICHOT Jean-Claude, « La sécurité juridique en droit constitutionnel Français et dans le droit de 

l’Union européenne », JCP G, supplément au n°27,1 juillet 2013, p.12. 
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امت  ًلاُؤ مس خلدال من كدي اًلرفة اًخجاًزة دلى جمَس كضاء اجلزائر تـد اًعـن فهيا، ففي ُذٍ احلاةل  ا 

ؿاذتًمت   ما اكهت ؿَََ تبأثر زحـي. ا ىلاحلاةل  ا 

ثعحَلا ًلأمر  1113ًطاذزت ؾن جمَس امليافسة س ية ال ثـخرب من كدَي الأثر اًرحـي، اًلرازاث ا

كد كدمت يف  اال خعازاثؿىل بأساش بأن ،13-13سة املَلى مبوحة الأمر زمق املخـَق ابملياف  16-95زمق 

يا كد ثثاز 1113كاًة س ية  ا ىلؾن اًًشاظ اوبأن جمَس امليافسة  اكن ٍلد  16-95ػي الأمر زمق  ، ُو

تبأثر فوزياجلدًدت  اال حراءاثمسبأةل ثعحَق 
(1)
ثلاش ابًًس حة  اال ذازيلأن ثلدٍر حصة اًلراز ،

اختارٍاًيت اكهت ساًزة املفـول وكت  ًال حراءاث
(2)
. 

املَلى اكن كد  16-95وكدي بأن ًعحق جمَس امليافسة كواؿد الأمر زمق اال شاكًفطال يف ُذا  

ومل  ،جمَس امليافس اكن ٍلدا اسدشاز جمَس ادلوةل واحملوكة اًـََا يف ُذا اًشبأن، ومت اال شازت ؿَََ تبأن

ًََ مبوحة اًلواؿد اًيت اكهت  ،ًَف من اًوحوذ وذلكل ًخـني ؿَََ بأن ًفطي يف اال خعازاث امللدمة ا 

ساًزة املفـول وكت ثلدمي اال خعاز
(3)

ذا ما ًخوافق فـال مؽ هص املاذت ،   13-13من الأمر زمق  71ُو

اًخحلِق يف اًلضااي املرفوؿة بأمام جمَس امليافسة وجمَس " ٌس متر املخـَق ابمليافسة واًيت خاء فهيا : 

واملخـَق  1995ًياٍر  15املؤزد يف  16-95كضاء اجلزائر كدي اًـمي هبذا الأمر، ظحلا لأحاكم الأمر زمق 

 ابمليافسة واًيطوض املخخذت ًخعحَلَ".

اؾخرب بأهَ ُياهوبأن  مجَس ادلوةلفلد س حلَ ،يف هفس اًيلعة الاحهتاذ اًلضايئ اًفرويسبأما ابًًس حة 

رايف حاةل ما  ًلاءا حراءكام املرشغ  ا  ضَ تب خر اب  فان ُذا الأخري ٌسي تبأثر فوزي  ،ما من بأخي ثـًو

را الا  اجلدًد حزي  اال حراءاكهت لك اًشلكَاث املخـَلة ابًلراز املـين كد اس خوفِت اكمةل كدي ذخول  ا 

اًخيفِذ
(4)
. 

 Non bis in idem: ؿدم ادلؽ تني اًـلوابث فرغ اثًر

وثياس هبا واًـلوابث اجلرامئ رشؾَة ملحدبأ  حمتَة هدِجة احللِلة يف ُو اًـلوابث تني ادلؽ ؿدم
(5)
 فِو،

                                                           
1
 :" ثعحق اًيطوض اجلدًدت املخـَلة ابالحراءاث حاال...".من اًلاهون املدين ؿىل بأهَ  7ثيص املاذت  -

2
- LOUVARIS Antoine, op.cit, p.22. 

3
 .1114بأهؼر اًخلٍرر اًس يوي جملَس امليافسة ًس ية  -

4
- CE, 10 mai 1999, n° 176628, cité par LOUVARIS Antoine, op.cit, p.23. 

5
-SALOMON Renaud, «  Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes en matière 

économique et financière et les garanties fondamentales », RDBF, n
o
 01, janvier\ février 2001, p.45. 
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ذاهة مييؽ واحد جمرم فـي مبياس حة مراث ؿدت خشص ا 
(1)
را اًـلوابث تني مجؽ حاةل بأمام وىىون ،  اكن ا 

هنائَة تبأحاكم افهي اًفطي ًمت مل حرامئ ؿدت زحاكتَاب مهتٌل اًشخص
(2)

 مبياس حة االهتام ظائةل حتت ًلؽ هَبأ  ،بأو

خمخَفة تـلوابث كواهني ؿدت ظرف من ؿَََ مـاكدا فـال ازحاكتَ
(3)
ماكهَة يه ركل لك من واًيدِجة ،  ا 

 اًوكت. هفس يف ؾلوتة من لأنرث اًشخص ُذا ثـرط

           الأتـاذ مذـدذ اًـلايب امليعق ا ىل اجلزايئ( )اًـلاة اًحـد بأحاذي اًـلايب امليعق من الاهخلال ًىن

ذازي،  )حزايئ،  اكنبأ  سواء تُهنا فامي ثدٌافس اًيت اًـلوابث تني ادلؽ مسبأةل حول اًيلاص بأؿاذ كد ثبأذًيب(  ا 

 .)اثهَا( حوكَا بأو مثاًَا ثيافسا بأو )بأوال(، حلِلِا ثيافسا

  ًـلوابثا تني احللِلي اًخيافس بأوال:

من ظرف خشص واحد  مرحىدة حرامئيف حاةل ثـدذ  ،ٌَـلوابث فس حلِليىىون بأمام ثيا

 كد اجليايئ املرشغ بأن واملالحغتُهنا تبأحاكم هنائَة، يو ًىن مل ًمت اًفط ،مـروضة بأمام هفس اجلِةو 

 حاةل يف بأهَ  واؾخرب ،اًـلوابث كاهون من 36و 34،35 املواذ هطوض يف اًـلوابث تني ادلؽ ملسبأةل ثـرط

 تـلوتة ًـاكة اًشخص ُذا فان واحدت حموكة ا ىل مـا احملاةل و واحد ًشخص ابًًس حة مئاجلرا يف اًخـدذ

الأشد ٌَجرمية كاهوان امللرزت ٌَـلوتة الأكىص احلد مدهتا ثخجاوس بأن جيوس ال حبَر واحدت
(4)
. 

 يه الأشد اًـلوتة فان ٌَحًرة ساًحة بأحاكم ؿدت فهيا ضدزث كد اكهتو  احملانٌلث ثـدذ حاةل يف بأما

را ًىن ،ثيفذ اًيت  ًبأمر بأن مسخة تلراز ٌَلايض جيوس فاهَ واحدت ظحَـة من هبا احملىوم اًـلوابث اكهت ا 

الأشد ٌَجرمية كاهوان امللرز الأكىص احلد هعاق يف تضمِا
(5)
 مؽ ثضم فا هنا املاًَة ٌَـلوابث ابًًس حة بأما ،

حيرص ثشلك حوكَ مٌعوق يف ركل خالف اًلايض ًلرز مل ما اًحـظ تـضِا
(6)
لطد ،  مجؽ  ُيا ابًضم ًو

اًـلوابث ذمج ًوُس احملانٌلث ثـدذ حاةل يف املاًَة اًـلوابث
(7)

CONFUSION DES PEINES . 

                                                           
1
- DOUEB Frédéric, op.cit, p.283. 

2
 من كاهون اًـلوابث. 33املاذت  -

3
- ROBERT Jacques-Henri, « Application ou non application de la règle non bis in idementre les sanctions 

pénales, civiles et administratives », APC, n° 07, 1984, p.136. 
4
 اًـلوابث. كاهون من 34 املاذت -
5
 اًلاهون. هفس من 1-1\35 املاذت -
6
 من هفس اًلاهون. 36املاذت  -
7
 .171، ض 1989ًس ية  1، اجملةل اًلضائَة ؿدذ 1984\11\17، تخازخي 36446اجملَس الأؿىل، اًلرفة اجلزائَة، كراز زمق  -
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ثعحَق اًـلوابث امليطوض ؿَهيا كاهوان  ا ىلثَجبأ  ؿامة ونلاؿدتاال ذازتفان  اال ذازياًلمـ جماليف بأما 

بأفـال بأو  تًلاؿدت رضوزت ثعحَق ؾلوتة واحدت، سواء ثـَق الأمر مبخاتـة واحدت ؾن ؿد ذون مراؿات

مذاتـاث مٌفطةل
(1)
. 

ثَاهنا ملٌلزسة مفثال يف جمال امليافسة ًخطوز بأن حرحىة مؤسسة ما ؿدت حرامئ يف شلك ملِدت  ا 

ٍى ابال ضافةيف جمال اًخحلِق  اميافسة وؿدم ثـاوهنٌَ  يف معََة جتمَؽ تدون زخطة من جمَس  سامههتاا 

ويه لكِا حرامئ مـاكة ؿَهيا تـلوابث ماًَة مٌفطةل امليافسة
(2)
 .ًىن مل ًمت اًفطي تُهنا تبأحاكم هنائَة،

ًمت و ؿدت ممازساث ملِدت ٌَميافسة يف هفس اًوكت  تمؤسسة واحدخشص بأو بأيت نٌل ًخطوز بأن ً

ما ،هبا جمَس امليافسةا خعاز  خعازاث مبوحةا  تُهنا كراز ًوىن ال ًفطي  ،مٌفطةل ا خعاز واحد بأوا 

ىِف سُذـامي ُذا اجملَس مؽ لك ُذٍ الاحامتالث اًيت حىون فهيا اًـلوابث هنايئ  من ُذا اجملَس،ف 

ابًخطوز اذلي بأخذ تَ  دهَ س َبأخبأ بأم  ؟،حداتُهنا، ُي س َعحق لك ؾلوتة ؿىل فامي  ةمذيافسة حلِل

عحق اًـلوتة الأشد تلااملرشغ اجليايئ املذهوز سا  ؟.بأو ًضم اًلراماث ًو

ؿدت ممازساث ملِدت ٌَميافسة يف هفس اًوكت  تمؤسسة واحدخشص بأو بأيت ًابًًس حة ًفرضَة بأن 

ما مبوحة ا خعاز واحد ،وبأخعر هبا جمَس امليافسة  ًوىن ال ًفطي تُهنا كراز ،بأو ا خعازاث مٌفطةل ،ا 

من ُذا اجملَس هنايئ
(3)

املخـَق  13-13من الأمر زمق  1مىرز 61هص املاذت ، فان احلي ٍوكن يف 

ابمليافسة اًيت حىرش مددبأ ثياسة اًـلوابث اًيت ًيعق هبا جمَس امليافسة
(4)
فاملؤسسة اًيت ثبأيت  ،

 ا ىلابًيؼر  ،ممازسة واحدت ملِدت ٌَميافسة ال ميىن بأن ثـامي نٌل ًو بأثت ؿدت ممازساث يف هفس اًوكت

 .ٍ املاذتاملـاًري اًيت هطت ؿَهيا ُذ

                                                           
1
- DOUEB Frédéric, op.ci,p.284. 

2
من هفس اًلاهون ابًًس حة ًـدم  59املخـَق ابمليافسة ابًًس حة ٌَمٌلزساث امللِدت ٌَميافسة واملاذت  13-13من الأمر زمق  56املاذت  -

 يف حاةل اًخجمَؽ تدون حرخِص مس حق. 61اًخـاون يف مرحةل اًخحلِق واملاذت 
3
املؤسسة ؾن فـي مث بأؿاذث ازحاكتَ مرت بأخرى يف وكت الحق مـىن ركل بأهيا ًس يا بأمام حاةل ؾوذ، ًن ُذا الأخري ًلذيض بأن ثـاكة  -

 يف حني اهَ ابًًس حة ًِذٍ اًفرضَة املؤسسة ازحىدت هفس اًفـي تطوزٍ املخـدذ يف هفس اًوكت ومل ثـلة من كدي ؿىل هفس اًفـي.
4
هَّ:  1مىرز  61املاذت  خاء يف هص - من ُذا الأمر من كدي جمَس  61ا ىل  56"ثلرز اًـلوابث امليطوض ؿَهيا يف بأحاكم املواذ من بأ

امليافسة ؿىل بأساش مـاًري مذـَلة الس امي خبعوزت املٌلزسة املرحىدة واًرضز اذلي حلق ابالكذطاذ واًفوائد اجملمـة من ظرف مرحىيب 

 يَة يف اًسوق".اخملاًفة، ومدى ثـاون املؤسساث املهتمة مؽ جمَس امليافسة خالل اًخحلِق يف اًلضَة وبأمهَة وضـَة املؤسسة املـ 
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تيفس اًـلوتة مؽ احرتام مددبأ املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة لك ملا اكن جمَس امليافسة ًـاكة ؿىل 

زمق الأؾٌلل ابًًس حة ًلأشخاض اًيت متكل زمق  من %11قرامة ثياسخِة ال ثفوق  اًخياسة، فاهنَوكؽ

في ُذا اًفرط بأؾٌلل، فس حة ٌَيت ال متكل زمق ذح ابًً  6.111.111بأؾٌلل وتلرامة ال ثخجاوس سلف 

 بأنرب.قرامةبأو مدَف قرامة واحدت ؿىل املؤسسة  املـيَة ًوىن تًس حة اًـلوتة ُذُاً س َعحق

ٌلزسة ملِدت كأن ثبأحمي،ؿدت مراث امليافسةتلواؿد كاهون مؤسسة ما  ا خاللبأما ابًًس حة ًفرضَة 

مسامههتا يف معََة جتمَؽ تدون زخطة من جمَس  ا ىلابال ضافة  ،يف جمال اًخحلِق خـاونوال ث ،ميافسةٌَ 

 ،فاهَ الًـاجل املسبأةلفاهَ ويف قَاة بأي هص كاهوين خاض  مل ًمت اًفطي تُهنا تبأحاكم هنائَة، و،امليافسة

ًخيايف ركل مؽ مداذئَ من هجة واخذالف اًضحط الاكذطاذي ميىن اًلِاش ؿىل كواؿد كاهون اًـلوابث، 

وابًخايل ٍىون جمَس امليافسة مضعرا ًخعحَق اًلواؿد اًـامة يف خرى،ؾن اًلمؽ اجلزايئ من هجة بأ 

 ُذٍ اًلراماث املاًَة، وتذكل ثرتامك ضؽ ُذٍ املؤسسة ًلك ؾلوتة ؿىل حدافذخ اال ذاًزةثعحَق اًـلوابث 

 .هتايف مواهج

 اثهَا: اًخيافس املثايل ٌَـلوابث

حاةل وحوذ فـي واحد مـاكة ؿَََ ؿدت مراث يف اًخيافس املثايل ٌَـلوابث ىىون بأمام ضوزت 

ا سَعاث اًضحط اًلعاؾَة يف جمال امليافسة مبوحة كواهني خمخَفة،  وثـخرب اًـلوابث اًيت ثطدُز

كواؿد كاهون  ًلايض اجلزايئ من جمال مقؽ خماًفاثهؼرا ال كطاء ا )بأ(، اًطوزت املثاًَة ًِذا اًخيافس

 .)ة( امليافسة

 امليافسة وجمَس اًلعاؾَة اًضحط عاثسَ تني اًـلوابث ثيافسبأ.

وشاء سَعاث  -اًيت اكهت حمخىرت  -خي جسَِي فذح اًلعاؿاث بأ من  ؿىل امليافسة كام املرشغ اب 

ضحط كعاؾَة ؿىل زبأش لك كعاغ ًمت فذحَ
(1)

سِر ؿىل حٌلًة ٌ خاهة جمَس امليافسة اذلي  ا ىل، وركل 

 .تٌَُ وتُهنا الاخذطاضاًيؼام اًـام اًخيافيس مما كد خيَق ثداخي يف 

را ؿَميا بأّن جمال اخذطاض جمَس امليافسة كري حمّدذ تلعاغ اكذطاذي مـني  ثلوم ُذٍ اًفرضَة ا 

اًيت متازش زكاتة معوذًة  اًلعاؿاثـىل خالف َُئاث اًضحط اًلعاؾَةفِو ميازش زكاتة بأفلِة ؿىل مجَؽ 

                                                           
1
-BRIAND-MELEDO Danièle, « Autorités sectorielles et autorité de concurrence : acteurs de la régulation », 

RIDE, n° 3, 2007, p.346. 
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كعاغ اكذطاذي مـني ؿىل
(1)
الأمر اذلي كد خيَق ثلاظؽ يف الاخذطاض الاجيايب ،

(2)
وركل ؾيدما ، 

مقؽ املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة ؿىل  ا ىليف جمال ضحط امليافسة ميخد اخذطاض سَعة اًضحط اًلعاؾَة 

مس خوى اًلعاغ اذلي جرشف ؿَََ
(3)

حِر جتد املؤسساث هفسِا بأمام سَعخني خمخطخني مـا يف جمال ، 

بأمام بأي مهنٌل بأو  ارفؽ ذؾواُا بأن حميىهنف  ممثَخني يف جمَس امليافسة وسَعة اًضحط اًلعاؾَة امليافسة

و بأمر من شبأهَ بأن ًؤسس ًفوىض اًلرازاث يف جمال امليافسة حىت لكهيٌل، ُو
(4)
. 

بأحسن مثال ؿىل ركل ُو بأن سَعة اًضحط ٌَرًبد واملواضالث اًسَىِة واًالسَىِة ويف كراز 

 OrascomTelecomAlgérieاؾخربث بأن املخـامي بأوزاسىوم ثَََىوم اجلزائر  1117ري فِف 6ًِا تخازخي 

موحوذ يف وضـَة ُميية ؿىل اًسوق
(5)

املخـَق  13-13ح من الأمر زمق \3، اؾامتذا ؿىل هص املاذت 

و ، ويه تذكل حىون كد حَت حمي جمَس امليافسة ابمليافسة يف حىَِف واكـة اًِميية الاكذطاذًة ُو

 .حيخاح اىل حتََي اكذطاذي وذزاسة كاهوهَة ثفذلد اٍهيا ُذٍ اًسَعةبأمر 

التد من اًوكوف بأوال ؿىل اًيطوض خي مـاجلة ُذا اًخياسغ الاجيايب يف الاخذطاض من بأ 

َاث اًخـاون من بأخي   ً  .مـاجلة الأمراًلاهوهَة وهَف ثـامَت مؽ ُذٍ اًـالكة مث ثخِان ب

 س امليافسة وسَعاث اًضحط اًلعاؾَةًـالكة تني جمَاًخيؼمي اًلاهوين  .1

اًيص املخـَق من خالل  اًلعاؾَةاًـالكة تني جمَس امليافسة وسَعاث اًضحط ميىن بأن هَمس 

داًرحوغ ف من هجة اثهَة اخلاضة اًيت ثيؼم ذوز ُذٍ اًسَعاث خالل اًيطوض، ومن من هجةابمليافسة 

ًـاجل ُذا  جند بأن املرشغ كد ثفعن ا ىل ُذٍ اجلدًَة، وحاول بأن املخـَق ابمليافسة 13-13زمق  ا ىل الأمر

ؾيدما حرفؽ كضَة بأمام جمَس امليافسة  ثخـَق تلعاغ  "اًيت خاء فهيا: 39املاذت هص مبوحة  اال شاكل

                                                           
1
-BOY Laurence, «Quel droit de la concurrence pour l’Afrique francophone subsaharienne? », RIDE, n°3, 

2011, p.271. 
2
-ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de 

régulation sectorielles en droit algérien », op.cit, p.12. 
3
-BARBOU des PLACES Ségolène, «  Contribution du modèle de concurrence régulatrice a l`analyse des 

modes et niveaux de régulation », RFAP, n° 109, 2004, p.37. 
4
اًخحدي اجلدًد ابًًس حة ًسَعاث اًضحط اًلعاؾَة ُو بأهنا بأضححت ثدٌافس فامي تُهنا يف جمال ضحط امليافسة مما خَق مطعَحا  -

 زاحؽ: ،la concurrence régulatriceخدًدا ُو امليافسة اًضاتعة 

- BARBOU des PLACES Ségolène, op.cit, p.38. 
5
- Décision n°06/SP/PC/ARPT du 6 février 2007, www.arpt.dz. 
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سَعة فوزا وسخة من املَف ا ىل ٍرسي  اجملَس ن ًدخي مضن اخذطاض سَعة اًضحط، فاوشاظ 

 .ًوما (31)  مدت بأكطاُا زالزونيف املـيَة ال تداء اًربأياًضحط 

تخوظَد ؿالكاث اًخـاون واًدشاوز وثحاذل املـَوماث مؽ سَعاث  ،ًلوم جمَس امليافسة، يف ا ظاز همامَ

 ."اًضحط

ؿىل هص املاذت  تياء يف جمال ختططِا ميىن جملَس امليافسة بأن ٌس خفِد من خربت ُذٍ اًسَعاث

ميىن بأن ٌس خـني جمَس امليافسة تبأي خدري بأو ٌس متؽ ا ىل بأي  ":من هفس الأمر واًيت خاء فهيا  3\34

ماكهَخشص  :" ًمت اًخحلِق يف من هفس اًلاهون ؿىل بأهَ 4\51نٌل هطت املاذت ،"هل ثلدمي مـَوماث اب 

 اًلضااي اًخاتـة ًلعاؿاث وشاظ موضوؿة حتت زكاتة سَعة ضحط ابًخًس َق مؽ مطاحل اًسَعة املـيَة".

ابًًس حة  ُذٍ اًـالكة حاول بأن ًؤظرمن خالل ُذٍ اًيطوض ميىن اًلول تبأن مرشغ امليافسة 

جياذ بأز جملَس امليافسة ر مل ًحق سوى ثفـَي ُذٍ اًيطوض من خالل ا  ضَة ثـاون تني سَعاث ، ا 

 رفؽ كضَة بأماماملخـَلةج احلاةل اًـىس َةاًضحط ًخجاوس لك ضوز اًخداخي، ًىن ًحق اخلَي ابًًس حة اىل 

حدى املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة  ثدخي يف اخذطاض جمَس اًيت سَعة ضحط واكهت ثخـَق اب 

تداء زبأًَ يف اًلضَة بأم الُذٍ اًسَعة امليافسة، ُي س خعَة   .؟من جمَس امليافسة ا 

 املخـَق ابمليافسة، اكن التد من 13-13ر زمق يف الأم اًدساؤلؾن ُذا  يف ػي قَاة اال خاتة

ًىاًـوذت   .اًلعاؾَة سَعاث اًضحطتـظ اًيطوض اخلاضة اًيت ثيؼم اخذطاض ا 

احملدذ ٌَلواؿد  13-1111زمق  من اًلاهون 1\13املاذت  هطت ،اغ اًرًبد واملواضالثكعفي جمال ف

اًـامة املخـَلة ابًرًبد واملواضالث اًسَىِّة واًالسَىِّة
(1)

د جسِر سَعة ضحط اًرًب":بأهَ ؿىل،

ؿىل وحوذ مٌافسة فـََة ومرشوؿة يف سويق اًرًبد واملواضالث اًسَىِّة واًالسَىِّة  واملواضالث

 ."ابختار لك اًخداتري اًرضوًزة ًرتكِة بأو اس خـاذت امليافسة يف ُاثني اًسوكني

رصاحة مبِمة حٌلًة امليافسة يف اًسوكني اٌَخني جرشف ؿىل  فِذٍ اًسَعة كد لكفت ،ؿَََ

ا ،فـاًَهتاضٌلن و  ،ضحعٌِل سواء ابًسِر ؿىل وحوذُا بأي ممازسة مبيؽ وركل ،ومرشوؾَهتا ،بأو اس متراُز

                                                           

 -
1

، حيدذ اًلواؿد اًـامة املخـَلة ابًرًبد واملوضالث اًسَىِة واًالسَىِة، مرحؽ 1111بأوث  15، مؤزد يف 13-1111كاهون زمق 

 ساتق.
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ؿٌَل بأن ُارٍن اًِدفني ًـخربان من الأُداف الأساس َة اًيت ٍريم ا ىل حتلِلِا جمَس امليافسة، ،ملِدت ًِا

ىل ُذا اًيحو بأهّنا ًُست حىرا ؿَََ ًوحدٍواًيت ًخضح ؿ
(1)

منا ثلامسَ فهي  اًلعاؾَة. اًضحط سَعةا ، ا 

"ال ميىن ملخـامي بأهَّ: كضت تاًيت  هفسَ  اًلاهون من 17املاذت  ما خاء يف هص  ركل ادلًَي ؿىل

ؿاهة ماًَة مبأخورت من وشاظ ٍىون فَِ ُذا  املخـامي بأو موفر اخلدماث بأن ًلدم ا ىل وشاظاث بأخرى ا 

ًياٍر س ية  15املؤزد يف  16-95بأو موفر اخلدماث يف وضـَة هممين حسة مفِوم بأحاكم الأمر زمق 

كد  سَعة ضحط اًرًبد واملواضالثبأن من خالل ُذا اًيص وسدشف و،واملخـَق ابمليافسة " 1995

َِا ضالحِة حتدًد وضـَة املخـام هَعت هبابأ  ي بأو موفر رصاحة هممة ثعحَق كواؿد امليافسة، تخخًو

را اكهت وما  اخلدماث  سوق املواضالث اًسَىِّة واًالسَىِّة. ؿىلُميية مذـسفة يف وضـَة ا 

ىل املاذت ،وـنييف كعاغ اًخبأمبأما  املخـَق ابًخبأمِياث 17-95من الأمر زمق  118ابًرحوغ ا 
(2)

، اًيت 

جرام بأي اثفاق خيص اًخـًرفاث بأو اًرشوظ اًـامة بأو  ثيص ؿىل بأهَّ: "ؾيدما ثلوم رشاكث اًخبأمني اب 

اخلاضة ٌَـلوذ بأو اًخيؼمي املِين بأو امليافسة بأو اًدس َري املايل ًخـنّي ؿىل موكـي ُذا االثفاق ثحََلَ 

ذازت اًركاتة كدي وضـَ حزي اًخيفِذ حتت ظائةل اًحعالن ماكن  ، ًخخني ًيا بأهَّ ا  "مس حلا ا ىل ا  را اكن اب 

اثفاكاث ثخـَق ابمليافسة فان ركل ملرتن ثرشظ ثحََف ثكل االثفاكاث ا ىل جلية رشاكث اًخبأمني بأن ثربم 

اّل اؾخربث ابظةل ِا حزي اًخيفِذ وا  اال رشاف ؿىل اًخبأمِياث كدي ذخًو
(3)
. 

ًزام رشاكث اًخ  سمح تدون شم بأمني ابختار ُذا اال حراء املس حق من شبأهَ بأن ٌ فاًيّص ؿىل ا 

ا ممازسة ملِدت ٌَميافسة و مدى مرشوؾَة االثفاكاث املـيَة راكدة مبؿىل اًخبأمِياث  اال رشافٌَجية  اؾخحاُز

مليافسةاملخـَق اب 13-13الأمر زمق وفلا لأحاكم 
(4)

من هفس اًلاهون  131ظحلا لأحاكم املاذت و نٌل بأهَّ ، 

ذازت اًركاتة فاهَ ؿاذت اًخبأمني يف شلك  بأو\وا ىل جتمَؽ رشاكث اًخبأمني لك ا حراء هيدف  ،خيضؽ ملوافلة ا  ا 

 ىل اًخبأمِياث خموةل رصاحةتطالحِة ـَخضح تبأن جلية اال رشاف ؾ، وؿَهي مترنز بأو ذمج ًِذٍ اًرشاكث

                                                           
1
- ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de 

régulation sectorielles en droit Algérien », Revue IDARA, n°17, 2007, p.41.  
2
 ،  مرحؽ ساتق.مِياث، مـدل وممتم، ًخـَّق ابًخّبأ 1995خاهفي  15مؤزد يف  17-95بأمر زمق  -

3
- ZOUAIMIA  Rachid, « le statut juridique de la commission de supervision des assurances, op.cit, p.32. 

4
-ZOUAIMIA  Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de 

régulation sectorielles en droit Algérien», op.cit, p.41.  
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اًركاتة ؿىل اًخجمَـاث الاكذطاذًة املذهوزت يف كاهون امليافسة
(1)
. 

"ميىن رشاكث اًخبأمني من اًلاهون راثَ اًيت ثيص ؿىل بأهَّ:  119املاذت  هص ا ىل نذكل ابًرحوغ

ي حمفؼة ؾلوذُا لكَا بأو  امليطوض ؿَهيا يف ُذا الأمر تـد موافلة جلية اال رشاف ؿىل اًخبأمِياث، حتًو

 .حزئَا مؽ حلوكِا واًزتاماهتا ًرشنة بأو ًـدت رشاكث ثبأمني مـمتدت..."

اًيت هطت ؿىل ا خضاغ لك مسامهة يف زبأسٌلل رشنة  ،مىرز 118ونذا ابالظالغ ؿىل املاذت  

ؿاذت اًخبأمني اًيت ثخـدى وس حة  من زبأسٌلل اًرشنة ا ىل املوافلة املس حلة من جلية  %11اًخبأمني و/بأو ا 

و/بأو اًيت بأخضـت لك مسامهة ًرشنة اًخبأمني  ،1مىرز  118نذكل املاذت و اال رشاف ؿىل اًخبأمِياث، 

ؿاذت اًخبأمني اًيت ثخـدى هفس اًًس حة ) ( من بأمواًِا اخلاضة ا ىل املوافلة املس حلة من اٌَجية %11ا 

هالحغ بأهَّ ميىن ٌَجية اال رشاف ؿىل اًخبأمِياث ابختارُا ُذٍ اال حراءاث بأن حراكة مدى حطول 

ايل املراكدة ؿىل رشنة بأو رشاكث اًخبأمني ؿىل مراكدة رشنة بأو ؿدت رشاكث ثبأمني بأو حزء مهنا، وابًخ

اًخجمَـاث الاكذطاذًة اًيت ثبأخذ اًشلك اًثاين اذلي ميىن بأن ثؼِر تَ نٌل ُو مٌطوض ؿَََ يف املاذت 

 من كاهون امليافسة. 15

، ًخضح خََا بأن جلية اال رشاف ؿىل اًخبأمِياث ثيافس جمَس امليافسة يف  من خالل ما س حق رهٍر

 راكدة اًخجمَـاث الاكذطاذًة.اخذطاضَ مب

من اًلاهون املخـَق ابًىِرابء وثوسًؽ  113حاكم املاذت لأ ثعحَلا ، و اسيف كعاغ اًىِرابء واًلا بأم

اًلاس تواسعة اًلٌواث
(2)
ثلوم مبِمة اًسِر ؿىل اًسري اًخيافيس  جند بأن جلية ضحط اًىِرابء واًلاس،

وؿَََ فِيي ثضعَؽ ،واًشفاف ًسوق اًىِرابء واًسوق اًوظيَة ٌَلاس ًفائدت املس هتَىني وفائدت املخـامَني

فا را ما اؿرتضت  ،اًسِر ؿىل وحوذُا ادلامئ واًفـاليؼر يف مسائي امليافسة وحٌلٍهتا و اً مبِمة 

                                                           
1
ٍهيا بأؿالٍ تيفس اًىِفِاث امليطوض  131ظحلا ٌَفلرت اًثاهَة من املاذت - شِاز معََاث اٍمترنز بأو اهدماح املشاز ا  اًيت ثيص ؿىل بأهَّ ًمت ا 

شـاز مًشوز يف و  119ؿَهيا يف املاذت  رشت اال ؿالانث بأؿالٍ، ًخـني ؿىل اًرشنة املـيَة ا ظالغ املدًيني تعَة اٍمترنز بأو ادلمج تواسعة ا 

حداٌُل ابٌَلة اًـرتَة، واذلي مييح هلم مدت شٍِرن ) -اًلاهوهَة ويف ًومِخني وظيَدني  ( ًخلدمي مالحؼاهتم، ًخوافق اٌَجية ؿىل اٍمترنز 1ا 

ي  شـاز اًخحًو را اكن معاتلا ملطاحل املؤمن هلم مبوحة ملرز من زئُسِا وثلوم تًرش ا  حسة هفس بأو ادلمج تـد الأخي املذهوز بأؿالٍ، ا 

ي. بأهؼر املاذت  احملدذ ملِام جلية  1118بأفًري  9، املؤزد يف 113-18من املرسوم اًخيفِذي زمق  11الأشاكل اخلاضة تعَة اًخحًو

 .1118بأفًري  13، ضاذز يف 11اال رشاف ؿىل اًخبأمِياث، ح ز ؿدذ 
2
 سعة اًلٌواث، مرحؽ ساتق.، ًخـَق ابًىِرابء وثوسًؽ اًلاس توا1111فِفري  5مؤزد يف  11-11كاهون زمق  -
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ؿاذت امليافسة ا ىل ثكل اٌَجية املـاكدة ؿَهيا واُذٍ فسة ثخوىل ممازساث ما اًسري اًعحَـي ًِذٍ امليا

 اًسوق.

ىل املاذت ونٌل بأهَّ  اًخبأند من ؿدم فان ُذٍ اٌَجية جسِر ؿىل هفسَ اًلاهون  من 115/8ابًـوذت ا 

رتثة ؿىل ركل وحوذ وضـَة همميية ميازسِا مذدخَون ب خرون ؿىل مسرّي امليؼومة ومسرّي اًسوق ، ًو

ظازٌَجية يف ميىن ًِذُا بأهَ يؼر يف مسائي ثخـَق ابمليافسة اذلي حمتخؽ هببأن ث  يخذطاض اًخحىميالا ا 

را ما اكهت اًلضااي  ٍهيا  ةؿو رفاملا  ، وؿىل زبأسِااًخـسف يف لواؿد امليافسةماسة ت خاًفاثمببأساسا  ثخـَقا 

 .ؿىل اًسوقِميية وضـَخَ اً 

جلية  هفسَ جند بأناًلاهون  من 115/13ىل املاذت داًرحوغ ا  ال ًخوكف الأمر ؾيد ُذا احلد فلط ف 

ضحط اًىِرابء واًلاس متازش زكاتة مس حلة ؿىل اًخجمَـاث الاكذطاذًة يف اًلعاغ اذلي جرشف ؿَََ، مما 

بأًضا  جيـَِا جشاظر جمَس امليافسة ُذا الاخذطاض
(1)
. 

 امليافسة تـظسَعاث ضحط كعاؾَة جشازك جمَس من خالل ُذٍ الأمثةل ًخضح بأن ُياك 

ال ًيف ؾن تلِة سَعاث اًضحط مشازنة  ركلًىن رصحية ، اخلاضةاًِامبوحة هطوض وركل ضالحِاهت

يه الأخرى جمَس امليافسة يف ركل
(2)

اًطَاكة اًـامة اًيت خاءث ؿَهيا اًيطوض اًلاهوهَة ف، 

جرشف اذلي  ؿىل حسن سري اًلعاغتبأن ُذٍ اًسَعاث جسِر بأكَهبا و اًيت ثليض يف ِاهما احملدذتمل 

، من شبأهنا بأن متىهنا من اًخطدي مدى احرتام اًيطوض اًدرشًـَة واًخيؼميَة املـمول هبا ؿَََ وحراكة

 ٌَمٌلزساث امللِدت ٌَميافسة.

ظاز بأذاهئا ًوػَفهتا اًركاتَة املمتثةل يف اًسِر ؿىل حسن سري املِية  فاٌَّجية املرصفِة مثال يف ا 

حيوك واملؤسساث املاًَة ًلأحاكم اًدرشًـَة واًخيؼميَة املعّحلة ؿَهيا املرصفِة ومراكدة مدى احرتام اً 

ن اؾخربث خماًفاث  ميىهنا ثوكِؽ حزاءاث ثبأذًخِة يف حاةل اندشافِا خملاًفاث ثرّض ابملِية املرصفِة، حىت وا 

ًلواؿد امليافسة
(3)

،لأن كاهون اًيلد واًلرط مل ًدٌاول مسبأةل اًـالكة تني اٌَجية املرصفِة وجمَس 

و حنك ًًسحة ؿىل لك اًلواهني اخلاضة املخـَلة ثسَعاث اًضحط اًلعاؾَة، ًخحلى اًـالكة  امليافسة، ُو

                                                           
1
- ZOUAIMIA Rachid, « De l’articulation des rapports entre le conseil de la concurrence et les autorités de 

régulation sectorielles en droit Algérien », op.cit, p.43                                                                                                                         
2
- M. DAURY FAUVEAU, op.cit, p.161. 

 -
3

 ، املخـَّق ابًيلد واًلرط، املرحؽ اًساتق.11-13من الأمر زمق 114و 115بأهؼر املاذاتن 
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و بأمر من شبأهَ بأن ٌسامه يف ثـرط املؤسساث اىل ؾلوتخني ؾن  تُهنا وتني جمَس امليافسة مدخوزت، ُو

 هفس اًفـي مبا ٌشلك خماًفة ملحدبأ ؿدم ادلؽ تني اًـلوابث.

 اًخـاون تني جمَس امليافسة وسَعاث اًضحط اًلعاؾَة.1

َاث ذكِلة ٌَخـاون، ويف ػي مل حيدذ  ً َس امليافسة بأن ُذا اًفراػ حاول جم املرشغ اجلزائري ب

 39ؾَة معال تيص املاذت خي زتط ؿالكاث ثـاون تٌَُ وتني سَعاث اًضحط اًلعاًعَق مداذزاث من بأ 

و ما بأشاز ، املخـَق ابمليافسة 13-13من الأمر زمق  ًََُو حِر ،  1114يف ثلٍرٍر اًس يوي ًس ية  ا 

زيائَةؿىل مس خوى اخلرباء  خَساث ثفىري وثـاون ا ىلخي ذؾوهتا زاسي لك ُذٍ اًسَعاث من بأ 

جياذ  ًة امليافسة يف اًسوق، ومن مثذلا ااي املخـَلة ابلأُداف املشرتنة واملسرٍين ًمت فهيا مٌاكشة اًلض ا 

جرام اثفاكاث بأو جروثوهوالث ثـاون زيائَة ،  ال بأن حَول هوؾَة ٌَمشالك املعروحة يف لك كعاغ ثخوح اب  ا 

ؿدم وحوذ س َاسة مذياسلة يف  ُذٍ ادلؾوت، مما ًـىس حىت اًرذ ؿىل تزفض ُذٍ اًسَعاث بأكَة

اًوساًزة تني خمخَف اًلعاؿاث جمال اًضحط الاكذطاذي
(1)
. 

ؿاذت ضَاكة ًحلى احلي الأمثَِو  ،ؿَََ حبَر  اًيطوض اًلاهوهَة ثشلك مذيامغ ومذياسقخمخَف ا 

راثـعي حَوال مَموسة يف حاةل ما  اكن اًفـي اًواحد حمي ؾلوتة من جرشًـني خمخَفني ا 
(2)
 بأو اًـمي ؿىل،

اخلطوض ميىن بأن ًمت  ويف ُذاثلس مي الاخذطاض تني جمَس امليافسة وسَعاث اًضحط اًلعاؾَة،

 اًخلس مي نٌل ًًل:

مراكدة اًخجمَـاث الاكذطاذًة ومقؽ لك ممازسة ملِدت ٌَميافسة  ٍىون من اخذطاض جمَس امليافسة -

ىل سواء ثكل اًيت ث  لِد ادلخول ٌَمِية بأو ثكل اًيت ثلوط اًسري احلسن ٌَميافسة، وميخد الاخذطاض ا 

                                                           
1
بأفواح معي ٍمتثي ُدفِا يف مجؽ املـَوماث حول خمخَف الأسواق وثلدم ب زاء ووهجاث هؼر،  ثًشبأ ميىن ٌَلعاؿاث اًوساًزة املـيَة بأن  -

 وخترح يف اٍهناًة ُذٍ اًوسازاث تخخين هطوض ثيؼميَة مـَاًزة الحرتام كواؿد امليافسة.

 

 

 
2
را اكهت املخـَق تخعوٍر وحركِة املرفق اًـام ٌَلاس بأخذ تـني  1111فِفري  11املرشغ اًفرويس يف كاهون  - الاؾخحاز ُذا املشلك، فا 

ن اًـلوتة املاًَة اًيت س خوكـِا اٌَجية حمّدذت، حبَر ال ميىن بأن ًخـدى املحَف اال   ىل جرشًؽ ب خر فا  حٌليل اخملاًفة حمي ؾلوتة ماًَة ابًيؼر ا 

 ٌَـلوابث املاًَة املحَف الأكىص ال حدى اًـلوتخني، زاحؽ:

- PRALUS-DUPUY (J), «  Réflexions sur le pouvoir de sanction disciplinaire reconnu à certaines A.A.I », 

RAFDA, n
o
 03, 2003, p.564. 
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 اًضحط ث اًًشاظ املوحوذت حتت زكاتة سَعاثس خوى كعاؿامجَؽ املٌلزساث اًيت ميىن مـاًًهتا ؿىل م 

 .اًيت ًخـني ؿَهيا بأن ثخـاون مـَ يف مرحةل اًخحلِق

واًحـَدت ؾن املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة  ذوز سَعة اًضحط ابملشالك راث اًعاتؽ اًخلين، حرص -

وشواًخجمَـاث الاكذطاذًة اء سَعة ضحط اًطفلاث ، ففي جمال اًطفلاث اًـمومِة مثال كام املرشغ اب 

ضاث املرفق اًـام اًـمومِة وثفًو
(1)

ويه سَعة ثلٌَة ال ختخص مبياسؿاث اًطفلاث بأزياء اال جرام، وؿَََ ، 

اًيت ميىن جملَس امليافسة بأن ًخـاون مـِا ابًًس حة ٌَحطول ؿىل خمخَف املـَوماث اخلاضة ابًطفلة 

 حتلِق من ظرفَ.حىون حمي 

اًلعاؾَة حتت سَعة وظيَة واحدت يه جمَس امليافسة، فهبذٍ اًعًرق مجؽ مجَؽ سَعاث اًضحط  -

ٌس خفِد ُذا الأخري من اًخـداذ اًخرشي ًِذٍ اًسَعاث يف ؿدم نفاًة ثـداذٍ، نٌل ٌس خفِد من خربهتا 

ؿىل مس خوى اًلعاغ اذلي جرشف ؿَََ، ثرشظ بأن حتخفغ ُذٍ اًسَعاث ابخذطاضِا اًلعاؾي
(2)
 . 

 يف جمال امليافسة اًـلوابث اال ذاًزة واجلزائَةمجؽ تني ؿدم وحوذ . ة

خذطاض احملامك الاملخـَق ابلأسـاز  11-89لاهون اًاكهت املٌلزساث امللِّدت ٌَميافسة ختضؽ يف ػّي 

مّت هلي ُذا ،املخـَّق ابمليافسة واملَلي ٌَلاهون اًساتق 16-95الأمر زمق  ،ًىن و تـد ضدوزاجلزائَة

مٌَ ؿىل بأهَّ:  91/1هّص املاذت خاء يف اجلزايئ ا ىل جمَس امليافسة،حِر من اًلايض حزئَا الاخذطاض 

من ُذا الأمر من اخذطاض جمَس  11و  11، 11، 9، 7، 6"ثـخرب اخملاًفاث لأحاكم املواذ 

 .امليافسة"

بأضحح ذوز اًلايض اجلزايئ ُامش َا، حِر احذفغ هل ابخذطاضَ فامي خيص املسؤوًَة تذكل 

ر ظحلا ٌٌَلذت   مٌَ حيَي جمَس امليافسة ادلؾوى اًيت ثخـَّق مبسامهة  15اًشخطَة ٌَشخص اًعحَـي، ا 

                                                           
1
، ًخضمن ثيؼمي اًطفلاث اًـمومِة وثفوًضاث املرفق 1115سخمترب  16، املؤزد يف 147-15من املرسوم اًرئايس زمق  113املاذت  -

 .1115سخمترب  11، ضاذز يف 51اًـام، ح ز ؿدذ 
2
-MEDJNAH Mourad, « Le rôle du conseil de la concurrence : quelles perspectives d’avenir ? », op.cit, p.50. 
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سواء تدٌؼميِا بأو تدٌفِذُا ا ىل وهَي ادلِوزًة اخملخّص  ،خشص ظحَـَفي ممازساث مٌافِة ٌَميافسة

كَميَاا  
(1)
. 

 املذهوز بأؿالٍ 16-95، املخـَق ابمليافسة واذلي بأًلى الأمر زمق 13-13ثسّن الأمر زمق ًىن و 

َّة بأضححت مذاتـة املٌلزساث امللِدت بأّما ابًًس حة  ،ٌَميافسة من اخذطاض جمَس امليافسة تطوزت لك

اذلي سامه خشطَا تطفة احذَاًَة يف ثيؼمي املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة ويف ملسؤوًَة اًشخص اًعحَـي 

ذاًزحِر مت اسدددال اًـلوتة اجلزائَةتـلوتة اجلزايئ  اًعاتؽفمت جتًردُا من ثيفِذُا  ةا 
(2)

لرامة ورًىد، 

ًوكـِا جمَس امليافسة ماًَة ثلّدز مبََوين ذًياز
(3)

خـَق ًحلى اخذطاض اًلايض اجلزايئ فامي ً ، ُذاو 

بأو ما ٌسمى تلاهون امليافسة اًطلري -ابملٌلزساث اًخجاًزة 
(4)
 11-14مىرسا مبوحة اًلاهون زمق  - 

املخـَق ابًلواؿد املعحلة ؿىل املٌلزساث اًخجاًزة
(5)
. 

ىلبأن كاهون اًـلوابث ٍريم  ا ىل ٍرحؽ سخة حراحؽ ماكهة اًـلوتة اجلزائَة يف جمال امليافسة  ا 

ًىاًـلاة وثفاذي حاةل اًـوذ حٌلًة ٌَمجمتؽ، يف حني بأن كاهون امليافسة ٍريم  ؿاذتا  حتطَي اًرحب كري  ا 

                                                           
1
ال سال املرشغ اًفرويس مييح ٌَلايض اجلزايئ ضالحِة مـاكدة الأشخاض اًعحَـَة اًيت جسامه خشطَا تطفة احذَاًَة يف ثيؼمي وثيفِذ  -

 افسة، زاحؽ:املٌلزساث امللِدت ٌَمي

-BOULOC Bernard, « La sanction judicaire des pratiques anticoncurrentielles par la voie pénale », LPA, 

n°14,20 janvier 2005, pp.11-16. 
2
ضد الأشخاض  يف حني بأن املخاتـة الاذاًزة حىون ابًًس حة ٌَمرشغ اًفرويس الساًت املخاتـة اجلزائَة مىرسة ضد الأشخاض اًعحَـَة -

ة  ، زاحؽ يف ُذا اًطدذ:املـيًو

-FOURGOUX Jean Claude,« Dissuasion pénale et réparation du préjudice des victimes des pratiques 

anticoncurrentielles », Gaz. Pal, n°1, 13 janvier 1997, pp.253-267. 

-BOULOC Bernard, « Observations sur le respect de la légalité devant le conseil de la concurrence », Gaz. Pal, 
22 novembre 1990, pp.566-573. 

-DAVID Eric, « Les poursuites pénales contre les auteurs de pratiques anticoncurrentielles: L’exemple de la 

France depuis l’ordonnance du 1 décembre 1986 », RC, n°2,2006, pp.175-176. 

-GILES (de) David, « Le droit pénal de la concurrence en Europe : premier bilan et perspectives en France », 

JCP E, n°1,2janvier 2003, pp.20-26. 
3
 يافسة، مطدز ساتق.املخـَق ابمل  13-13من الأمر زمق  57املاذت  -

4
-FOURGOUX  Jean Louis, « Rôle du juge pénal et concurrence », Revue justice et cassation, Revue annuelle 

des avocats au conseil d’Etat et à la cour de cassation, 2010, p.151. 
5
ًوهَو  17ضاذز يف  41، حيدذ اًلواؿد املعحلة ؿىل املٌلزساث اًخجاًزة، حر ؿدذ1114ًوهَو س ية  13مؤزد يف  11-14كاهون زمق -

1114 . 
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حٌلًة ٌَسوقاملرشوغ احمللق من ظرف املؤسساث 
(1)

سواء من خالل فرط قرامة ماًَة ؿىل ُذٍ ، 

ثَزم ُذٍ  ثخـداٍ، بأو من خالل ثدخي اجلِاث اًلضائَة اًيت بأواملؤسسة جساوي كمية ُذا اًرحب 

 املؤسساث ترضوزت ثـًوظ الأشخاض اًيت حرى هفسِا مذرضزت من ممازسة ملِدت ٌَميافسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
-BOULOC Bernard, « La sanction judicaire des pratiques anticoncurrentielles par la voie pénale », LPA, 

n°14,20 janvier 2005, p.16. 
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 ينثااً  عَةامل

 جس حُة كراز جمَس امليافسة

فطاخ اال ذازت ؾن الأس حاة اًلاهوهَة واًواكـَة اًلراز  ضدازا  اىل  اًيت ذفـت هبا اًدس حُة ُو ا 

اال ذازي
(1)

، و ُو ؾيرص من ؾيارص اًشلك اذلي حيدذ املرشوؾَة اخلازحِة ٌَلراز، وال جية اخلَط 

اال ذازيتني اًدس حُة واًسخة ابًًس حة ٌَلراز 
(2)

جراس حواهة اًخفركة تُهنا نٌل  ،، وثفاذاي ذلكل ميىن ا 

 ًًل:

ًخـَق ؾيرص موضوؾي فِو اًسخة ز حيدذ مرشوؾَخَ اخلازحِة ،بأما اًدس حُة ؾيرص شلكي ٌَلرا -

 ابملرشوؾَة ادلاخََة ٌَلراز.

اًدس حُة حزء بأسايس من مضمون اًشفافِة وبأساش ٌَركاتة ؿىل اًلرازاث اال ذاًزة من كدي بأظراف  -

خمخَفة )اًسَعة اال ذاًزة اًـََا، املواظيني، اًلضاء(، يف حني ًـخرب اًسخة حمال ٌَركاتة ؿىل اًلراز 

ًوُس بأساسا ًِا
(3)
. 

اًلاهون اًـام يف بأهَ احلاةل اًواكـَة بأو اًلاهوهَة اخلازخة ؾن زخي اال ذازت يف  ثددَوز فىرت اًسخة

اًيت ثدفـَ الختار اًلراز اال ذازي،تُامن جندُا يف اًلاهون اخلاض حمتثي يف اًحاؾر اذلايت ذاخي املخـاكد 

جية بأن  اذلي ًدفـَ ٌَخـاكد،فاًلراز اال ذازي سواء اكن السما جس حُدَ اك حراء شلكي بأو مل ٍىن السما

بأي يف اًواكؽ ويف اًلاهون ،ًلوم ؿىل سخة ًربزٍ ضدكا وحلا
(4)
 . 

اًسخة يف اًلراز اال ذازي ُو حاةل واكـَة بأو كاهوهَة حتمي اال ذازت ؿىل اًخدخي تلطد نٌل بأن 

و كاًة اًلراز يف اٍهناًة، وركل تلظ اًيؼر ؾن هفس َة  ا حداج بأثر كاهوين تلَة حتلِق اًطاحل اًـام ُو

                                                           
1
 ثـرف اًـيارص اًلاهوهَة تخكل الأسس اًلاهوهَة ٌَلراز اكًيطوض اًدرشًـَة بأو املحاذئ اًلاهوهَة اًـامة، بأما اًـيارص اًواكـَة فِيي ما -

ًََ اًلراز من وكائؽ نخحدًد الأفـال املًسوتة ٌَمؤسسة املـاكدة  .ٌسدٌد ا 
2
ذ مبياس حة اًخـََق ؿىل كراز جمَس ادلوةل اجلزائري، اًلرفة اًراتـة ًؼ بأهؼر ؿىل سخِي املثال اخلَط تني مفِويم اًدس حُة واًسخة اًواز  -

ذازي اجلزائري:  1111\11\31 خفاضَي بأنرث بأهؼر: توذًزوت ؾحد اًىرمي، اًلضاء اال  ثشبأن وايل والًة مس خلامن ضد مٌخجي احلََة، ًو

 .11 -11، ض ض 1116، 6اًواكؽ وال فاق، جمةل جمَس ادلوةل، اجلزائر، اًـدذ
3
 .94 ،ض1111قزالن مسريت، ؿالكة الاذازت ابملواظن،بأظروحة ذنخوزاٍ يف اًلاهون، فرغ كاهون ؿام، خامـة اجلزائر، - 
4
ًلاء، ظحـة بأوىل، ذاز مًشبأت املـازف،الاسىٌدًزة،بأرشف ؾحد اًفذاخ بأتو اجملد َلد، جس حُة اًلرازاث اال ذاًزة بأم-  1117ام كايض اال 

 .43ض
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زت وما ميوح فهيا من تواؾرزخي اال ذا
(1)

امليافسة يه كرازاث ، وملا اكهت اًلرازاث اًطاذزت ؾن جمَس 

هَ ذاًزة، فا  الأحاكم اخلاضة ًلرازاث اال ذاًزة ا ضافة ا ىل ًدس حُة الواؿد اًـامة ختضؽ ٌَ من الأمهَة بأن ا 

)اًفرغ الأول(، ًىن ثحلى مسبأةل الاًزام من ؿدمَ حمي هلاص  املخـَق ابمليافسة 13-13يف الأمر زمق 

 .)اًفرغ اًثاين(

 بأمهَة جس حُة كرازاث جمَس امليافسةفرغ بأول: اً

راي من مضمون مددبأ اًشفافِة اال ذاًزة واذلي  ًـخرب جس حُة بأو ثـََي اًلرازاث اال ذاًزة حزء حُو

ال ثلوم من ذوهَ
(2)

 اال ذازي، و ًؤذي ؿدت وػائف وفوائد مهنا:وس َةل بأساس َة ًـلَية اًًشاظ ُو ، و 

ابًًس حة ٌَمؤسسة املـيَة،حِر ٌسمح ًِا تفِم ُذا اًلراز والاكذياغ  ،وهفس َة ،فوائد تَداقوحِة  -

مبضموهَ وثلدهل
(3)

اكفِة  ،وكاهوهَة ،، ؿىل اؾخحاز بأن اجلِة املطدزت هل كد بأسس خَ ؿىل اؾخحازاث واكـَة

ُذٍ  حىت ًوو اكن ُذا اًلراز سَحَا ابًًس حة ًِا،نٌل بأهَ خيَق هوغ من اًثلة تني ،ثخلدَِا ُذٍ املؤسسة

 .املؤسسة وجمَس امليافسة

بأو هدِجة ثـسف ،ًضمن ٌَمؤسسة بأن ُذا اًلراز ًُس ًوَد حغ  -
(4)

،فاًلراز كري املسخة جيـي 

رتثة ؾن ركل املطدزت هل مل ثبأخذٍ تـني الا اال ذاًزةن اجلِة بأ و  ،املـين تَ ٌشـر تبأهَ كد ػمل ؾخحاز، ًو

من شبأهنا ثلََي  يف بأكَة احلاالث ثلدمي ظـون ضدُا، ذلكل ًـخرب اًدس حُة من تني بأمه اًوسائي اًيت

فاًخلاٍزر ادلوزًة جملَس ادلوةل اًفرويس تًَت بأن جس حُة اال ذازت ًلرازاهتا سامه نثريا يف ، ؿدذ اًعـون

ثلََي ؿدذ اًعـون
(5)

هؼرا ًىون اًلراز كري مشوة ػاُراي تبأي  ،ؾوى،هدِجة خش َة احامتل خسازت ادل

ؾَة
(6)
 . 

                                                           
1
 .58هفس املرحؽ اًساتق، ض -

2
-ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, étude de droit comparé, thèse 

pour le  Doctorat en droit, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, 1993,p.228. 
3
- DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles, Edition L.G.D.J, Paris, 2000, 

p.170. 
4
- BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, Les droits de la défense dans les procédures de sanction des 

comportements anticoncurrentiels devant le conseil de la concurrence, thèse pour le Doctorat en droit, 

Université Panthéon-Assas Paris 2, 2001, p.375. 

 
5
-GABARDA Olivier, « Vers la généralisation de la motivation obligatoire des actes administratifs ? Enjeux et 

perspectives d'évolutions autour du principe de la motivation facultative », RFDA, n°1, 2012, p.65. 
6
-Idem. 

file:///D:/adnane/RFDA/RFDA%202012%202.docx
file:///D:/adnane/RFDA/RFDA%202012%202.docx


 اًحاة اًثاين                  اًفطي الأول: اًضٌلانث املميوحة يف مرحةل اًفطي يف اًلضَة

 

 
356 

من مذعَحاث حلوق ادلفاغ نذكلاًدس حُة ًـخرب  -
(1)

،ا ضافة ا ىل بأهَ ٌسمح ٌَجِاث اًلضائَة اخملخطة 

را اكهت ُياك معََة ثعحَق حصَحة ٌَلاهون ؾعاء  ،تخسط زكاجهتا حول ما ا  من خالل مراكدة مدى ا 

بأحد بأجرس اًوسائي اًيت  - بأي حق اًدس حُة -ٌَوكائؽ املعروحة، ابؾخحاٍز  ،وادلكِق ،اًوضف اًطحَح

ال تدًي ؾهنا ملٌلزسة زكاتة مرشوؾَة اًلراز اال ذازي
(2)

سمح نذكل ٌَمؤسسة املـيَة م بأوخَ  ن ثلدمي، ٌو

ظـن فـاةل
(3)
. 

 تني الاخذَاز واجلرب جس حُة كراز جمَس امليافسةثاين: اً فرغ اً

را اكن اًلرازاث اًلضائَة هكحدبأ الأحاكم و جس حُة بأو ثـََي  املرشغ كد اؾمتد ا 
(4)

هَ ًـامي مل  ، فا 

اًلرازاث الاذاًزة تيفس اًرصاحة
(5)

مددبأ  بأهَ ويف ػي ُذا اًطمت بأضححت الاذازت ثـمتد،حِر 

اىهتجَ مددبأ واس خثٌاء، ؿىل قراز ما تلري ركل،بأي لأضي ما مل ًَزهما اًلاهون اكاًدس حُة الاخذَازي 

املرشغ اًفرويس
(6)

راي يف ،  ابًرمغ من بأن جمَس ادلوةل ويف ؿدت مٌاس حاث اؾخرب اًدس حُة ؾيرصا حُو

اًلراز الاذازي
(7)

اال ذازت مبثي  اًرقحة يف ؿدم ثلَِداملرشغ و اًلضاء وكف و وسدشف من خالل م، 

ال يف احلي ُذا اال حراء اًشلك  ة ندس حُةضهطوض خا احة ومبوحةاالث اًيت حيدذُا اًلاهون رص ــــا 

اًلرازاث اال ذاًزة املرفوضة
(8)

ذاًزة اًيت متس حبلوق وممخَاكث الأفراذ واًلرازاث        ، واًلرازاث اال 

                                                           
1
-PLIAKOS Asteris, Les droits de la défense et le droit communautaire de la concurrence, Edition Bruylant, 

Bruxelles, 1987, p.382. 
2
 .93، ض 1111قزالن مسريت، ؿالكة اال ذازت ابملواظن، بأظروحة ذنخوزاٍ يف اًلاهون، فرغ كاهون ؿام، خامـة اجلزائر،  -

3
-BOUTARD-LABARDE Marie-Chantal et GAUDEMET Yves, « Le contentieux des sanctions pécuniaires du 

conseil de la concurrence », LPA la loi, n°50,25 avril 1990, p.13. 
4
، 11ال ذاًزة، ح ز ؿدذ ،ًخضمن كاهون اال حراءاث املدهَة وا1118فِفري  15املؤزد يف  19-18من اًلاهون زمق  11ثيص املاذت  -

 ، ؿىل ما ًًل" جية بأن حىون الأوامر والأحاكم واًلرازاث مسخدة".1118بأفًري  13ضاذز يف 
5
-KARADJI Mustapha et CHAIB Soraya, « Le droit à la motivation des actes administratifs en droit Français 

et Algérien », Revue IDARA, ENA, Alger, V15, n°1, 2005, p.110. 
6
- GABARDA Olivier, op.cit., p.61. 

7
 .1115\11\15، تخازخي 94، فِرش زمق 14359كراز جمَس ادلوةل، اًلرفة اًثاهَة، زمق  -

 .1113\11\11، تخازخي 51، فِرش زمق 6138كراز جمَس ادلوةل، اًلرفة اًثاهَة، زمق  -

 .1113\11\17، تخازخي 16ِرش زمق ، ف 6376كراز جمَس ادلوةل، اًلرفة اًثاًثة، زمق  -
8
ذاًزة )املاذت - ( بأو زفظ جسَمي اًواثئق اال ذاًزة من كدي اال ذازت خالل ال خال احملدذت 11/3هكيؽ املواظن من اال ظالغ ؿىل اًواثئق اال 

ََة  4املؤزد يف  131-88من املرسوم  15/3كاهوان )املاذت  ىل خاهة هطوض بأخرى  1988حًو امليؼم ٌَـالكاث تني اال ذازت واملواظن،ا 

ذاًزة اًسَحَة نثريت احنرصث يف  11املؤزد يف  19-91من كاهون  61/1رفظ مٌح زخطة اًحياء حسة املاذت ه جس حُة اًلرازاث اال 

 .1991ذٌسمرب  11ضاذزت يف  51ز ؿدذ  ، املخـَق ابٍهتَئة واًـمران، ح1991ذٌسمرب 
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ََة  15،املؤزد يف  13-16من الأمر زمق  165اء يف املاذت جف،اًيت ثخضمن ثوكِؽ ؾلوابث ثبأذًخِة حًو

ة، ًخضمن اًلاهون الأسايس اًـام ٌَوػَفة اًـموم1116ِ
(1)
:" ثخخذ اًسَعة اًيت ًِا ضالحِاث ما ًًل،

ِا ؿىل ثوضَحاث نخاتَة من  اًخـَني تلراز مربز اًـلوابث اًخبأذًخِة من ادلزخة الأوىل واًثاهَة تـد حطًو

 املـين.

ثخخذ اًسَعة اًيت ًِا ضالحِاث اًخـَني اًـلوابث اًخبأذًخِة من ادلزخة اًثاًثة واًراتـة تلراز مربز 

.")...( 

زاذت املرشغ حنو ثلٍرر مددبأ اًدس حُة ،ؿَََ ابًًس حة ٌَلرازاث اال ذاًزة، هيدف  الاخذَازي فاجتاٍ ا 

ؿاكة سري اًـمي اال ذازي وتني حٌلًة حلوق  نذكل ًخحلِق مـاذةل اًلرط مهنا اًخوفِق تني ؿدم ا 

 .الأشخاض وحرايهتم

ال   كد بأقفي حلِلة بأخرى، مفاذُا بأن ثلٍرر مددبأ اًدس حُة اال حدازي  تذكل ٍىون املرشغ نبأ ا 

تي اجملال ٌَلرازاث اال ذاًزة ال ًـَق حىٌرس مثي ُذٍ املـاذةل، تدًَي ما حللذَ اًىثري من ادلول يف ُذا 

ا ن خالف ركل س ميىن اال ذازت من بأن جس خـمي سَعاهتا اًخلدًٍرة من بأخي اٍهترة حىت من اًلضاء 

ما من شبأهَ بأن ٌشلك خعرا ؿىل حًرة املواظن من ثـسف  من اًلرازاث اًِامة، وركل يف اًىثري

اال ذازت واحنرافِا يف اس خـٌلل سَعهتا
(2)

ؿائق ابس خثٌاء ظحـا  بأي ذومنا ، واًـمي يف ػي اًسًة واًلموط

 س هل زبأي موحد حِال ُذٍ اًفىرت فلد اهلسماًفلَ ًُ وحىت، لاهون ابًدس حُةاحلاالث اًيت ًَزهما اً

 هدِجة ركل ا ىل اجتاُني:

د فىرت  :جتاٍ الأولالا  - اهَ ًُس ُياك مربز واحد جيـي اال ذازت حرفظ ثـََي كرازاهتا، فِذا اًرفظ ًًؤ

ًوىن  ،ًفىرت بأن اًلراز اال ذازي مدين ؿىل بأس حاة ال ميىن اًحوخ هبا اوثبأهَد اال ٌشلك فلط اؿرتاف

ىت فـَهيا بأن ثدسم ابًشفافِة يف مـامالهتا ح ،!ختفَِ اًيشء الأنرث بأمهَة ُو بأن اال ذازت ًُس دلهيا ما

ػِاز الأس حاة اًيت اؾمتدمـِا  ذزخة ًطحححىرش فـال ضفة ادلميلراظَة ا ىل   ا ضداز  ؿَهيا يف ثا 

 

  

                                                           
1
ََة  15،مؤزد يف  13-16بأمر زمق  - ََة  16ضاذز يف  46ومِة،ح ز ؿدذ ، ًخضمن اًلاهون الأسايس اًـام ٌَوػَفة اًـم1116حًو  .1116حًو

2
-AUTIN Jean-Louis, «  La motivation des actes administratifs unilatéraux, entre tradition nationale et 

évolution des droits européens », RFAP, n° 137-138, 2011, p.88. 
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اًلراز بأمرا ظحَـَا
(1)

ن اًلًرة بأن ثفضي اال ذازت خسازت اًوكت تدل جس حُة كرازاهتامف، 
(2)
. 

حداز اال ذازت ؿىل جس حُة كرازاهتا من شبأهَ بأن ًـَق بأو ًـعي معَِا  انذى تفىرت بأن :جتاٍ اًثاينالا - ا 

ًلاء ُذٍ اًلرازاث هدِجة اًـَوة اًشلكَة اًيت  ًزد من بأخعاز ا   ثعاًِا.كد ٍو

بأن جمَس ثليض ت مٌَ 3فلرت  44 املخـَق ابمليافسة، جند بأن املاذت 13-13زمق ابًرحوغ ا ىل الأمر 

را ما ازثبأى بأن اًوكائؽ ًََ ال ثدخي مضن اخذطاضَ بأو كري مدمعة ت  امليافسة ا  ـيارص ملٌـة، مبا املرفوؿة ا 

ًرصخ تـدم كدول اال خعاز مبوحة كراز مـَي، بأي بأن جمَس امليافسة ًَزتم تدس حُة  فَِ اًىفاًة هل بأن

ر ثَزم جمَس امليافسة تخـََي من هفس الأم 45كراٍز اًسَيب جرفظ الاخذطاض، نٌل بأن هص املاذت 

ِة ا ىل وضؽ حد ٌَمٌلزساث املـاًية امللِدت ٌَميافسة ؾيدما حىون اًـرائظ واملَفاث املرفوؿة بأوامٍر اًرام 

ًََ بأو اً را اكن ًفِم من ، يت ًحاذز ُو هبا من اخذطاضَا  من ُذا امليعَق بأزريث جساؤالث حول ما ا 

 وتة املاًَة؟.ُذٍ اًيطوض مبفِوم اخملاًفة، بأن جمَس امليافسة كري جمرب ؿىل جس حُة كراز ثوكِؽ اًـل

ال   45و 44/3ٌٌَلذثني مبياس حة مٌاكشة اًيطني امللاتَني  خاط اًفلَ اًفرويس يف ُذٍ املسبأةل ظًو

ًيطني يف كاهون  متاما ؿىل اؾخحاز بأن اًيطني املذهوزٍن بأؿالٍ معاتلني-يف كاهون امليافسة اًفرويس 

ىل بأساش بأن جمَس امليافسة ُو سَعة ؿ، واكهت لك ال زاء ثطة يف اال خاتة ابًيفي  -امليافسة اًفرويس

ذازيراث ظاتؽ  ا 
(3)

ذاًزة فرذًة، ََة11وؿَََ فِو خيضؽ لأحاكم كاهون ، وكرازاثَ يه كرازاث ا   1979حًو

املخـَق تدس حُة الأؾٌلل اال ذاًزة وحتسني ؿالكة اال ذازت ابملواظن
(4)

،فاًدس حُة املحارش واًـَين واملالمئ 

ُو رشظ ًرشؾَة اًلراز يف راثَ
(5)
. 

                                                           
1
- AUTIN Jean-Louis,op.cit, p.89. 

2
-GABARDA Olivier,« Vers la généralisation de la motivation obligatoire des actes administratifs ? Enjeux et 

perspectives d'évolutions autour du principe de la motivation facultative » op.cit, p.64. 
3
و املربز اذلي ال ميىٌيا من اًلِاش ؿىل رضوزت جس حُة الأحاكم واًل - من  171رازاث اًلضائَة، بأهؼر ؿىل سخِي املثال املاذت ُو

، وبأهؼر بأًضا ؿىل سخِي الاس خئٌاش املواذ 1996من ثـدًي  144ونذا املاذت  1989من ذس خوز  135واملاذت  1976ذس خوز 

اًس اًلضائَة وكرازاث من كاهون الاحراءاث املدهَة اًلدمي ،واملخـَلة ؿىل اًخوايل تدس حُة بأحاكم احملامك ، كرازاث اجمل 38،144،164

 احملوكة اًـََا.
4
-POULET-GIBOT LECLERC Nadine, «  Le conseil d`Etat et le contenu de la motivation des actes 

administratifs », Recueil Dalloz Sirey, 7 cahier-chronique 1992, p.61. 
5
-VOILLEMOT Dominique, « Les procédures de sanction : motivation et proportionnalité de la sanction », 

Rev.Conc .Consom, n°86, juillet-aout 1995, p.45. 
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من هجة بأخرى فان الاحهتاذ اًلضايئ اًفرويس كد هرش فـال ضٌلهة جس حُة كرازاث جمَس 

ووضف ذكِق ٌَمٌلزساث امللِدت  ،ؿىل بأساش بأن ُذا الأخري ًحارش معََة حتََي ٌَسوق امليافسة

زحاث ـيَة وثعحَق اًلواؿد اًلاهوهَة ؿىل اًوكائؽ امل  ،ومٌاكشة وسائي ادلفاغ ،ٌَميافسة ومراكدة ؾيارص اال 

ذا لكَ ًـخرب يف اٍهناًة بأساسا ًلراٍز ُو
(1)
. 

فان رضوزت مراؿات ػروف ثوكِـِا ثـخرب يف اٍهناًة يه  ،ملا اكهت ؾلوتة اًلرامة يه ؾلوتة زذؾَة

اًدس حُة اًطحَح
(2)

ومفطال اورصحي امدارش  الأخري، مؽ رضوزت بأن ٍىون ُذا 
(3)

، مبـىن بأن ُياك 

 هجة ومددبأ اًخياسة تني اًـلوتة واًؼروف واًوكائؽ من هجة اثهَة.ؿالكة وزَلة تني مددبأ اًدس حُة من 

وبأضدز كرازاث، مبوحهبا اؾخرب بأن قَاة جس حُة اًلراز  بأما يف اجلزائر فلد ثدخي جمَس ادلوةل 

ث اًفرذًة املاسة حبلوق الأشخاض ااخلاضؽ ًركاتة اًلضاء ًـد خماًفا ٌَمحدبأ اًلاهوين اًلايض تبأن اًلراز 

مـَةلجية بأن حىون 
(4)

ًلاء ، وركل حتت ظائةل اال 
(5)
. 

ًحاش احهتاذ جمَس ادلوةل ًحاش اًدرشًؽ  بأٍن ،1116اكن ؿََيا بأن هًذؼر ا ىل كاًة س ية  مت ا 

ذو ظاتؽ ؿام مبوحة هص جرشًـي
(6)

اكحفخَماملخـَق ابًوكاًة من اًفساذ و  11-16اًلاهون زمق ُو ، و 
(7)

 ،

ضفاء اًشفافِة ؿىل هَفِة جس َري اًشؤون اًـمومِة واًخـامي مؽ ادلِوز، حِر  ظاز واحة ا  وركل يف ا 

ًخوحة ؿىل املؤسساث واال ذازاث واًَِئاث اًـمومِة بأن ثَزتم بأساسا تدس حُة كرازاهتا ؾيدما ثطدز 

                                                           
1
 -DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratiques anticoncurrentielles, op.cit, p.170. 

2
مٌَ اًؼروف اًيت جية مراؿاهتا ؾيد  13/3املـدل ٌَلاهون اًخجازي، حِر حدذ يف املاذت  1991ذٌسمرب  31ضدز كاهون يف فروسا  -

ثوكِؽ ؾلوتة اًلرامة ) مددبأ اًخياسة( ، مؽ وحوة ثعحَق ُذٍ اًـلوتة ثشلك فرذي ؿىل لك مؤسسة ؿىل حدى مؽ جس حُة ركل 

ذا اًيص ًلاتي املاذت  قفال املرشغ اجلزائري ًفىرت املـاجلة اًفرذًة  13/13مق من الأمر ز 1مىرز  61ُو املخـَق ابمليافسة يف اجلزائر مؽ، ا 

 ًلك مؤسسة مؽ جس حُة ركل، وان اكن ُياك من ٍرى تبأن حتدًد املرشغ ملـاًري ثلدٍر اًلرامة املاًَة ٌشلك يف حد راثَ جس حُة اكف.
3
ىل بأحاكم ساتلة مدشاهبة ال ًـد جس ح  -   ُة حصَح. مثال اال شازت ا 

- PLIAKOS Asteris, Les droits de la défense et le droit communautaire de la concurrence, op.cit., P 386. 
4
-ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, l’exemple du secteur 

financier, OPU, 2010, p.89. 
5
- CE 9 février 1999, Union Bank c/Gouverneur de la banque d’Algérie, IDARA, n°1, 1999, p.193.  

- CE 8 Mai 2000, Union Bank c/Commission bancaire, IDARA, n°1, 1999, p.193. 
6
-ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité disciplinaire des agents économiques, l’exemple du secteur 

financier, OPU, 2010, p.90. 
7
مازش  8، ضاذز يف 14ًخـَق ابًوكاًة من اًفساذ وماكحفخَ مـدل وممتم، ح ز ؿدذ  1116فِفري  11مؤزد يف  11-16كاهون زمق  -

1116    . 
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ن ظرق اًعـن املـمول هباحل املواظن، وثخِايف كري ضا
(1)
زائري كد سد فراكا وتذكل ٍىون املرشغ اجل ،

 كاهوهَا بأاثز خدال هحريا.  

ًلاء  ًلاء اًلراز يف حد راثَ،لأن اال  َ ا ىل بأن قَاة ا حراء اًدس حُة ال ًرتثة ؾيَ ا  وجية اًخيًو

يف ُذٍ احلاةل ًيعق تَ اًلايض وحدٍ،ًوىن ًحلى ًلَاتَ بأثر هحري ؿىل حلوق ادلفاغ
(2)
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 من هفس اًلاهون. 11املاذت  -

2
-ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, étude de droit comparé, 

op.cit, p.230. 
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 اثًر معَة

 يف جمال امليافسة مددبأ ثياسة اًـلوتة

بأو  ،كِؽ اجلزاءتبأهَ ؿدم اال دشاف يف ثو  Principe de proportionnalité))ًـرف مددبأ اًخياسة 

ًخـنّي ؿَهيا اخذَاز اجلزاء املالمئ واملياسة  ف اجلِة اخملّول ًِا سَعة ثوكِـَ، تيمن ظر اًلَّو يف ثلدٍٍر 

ابمللازهة مؽ اًخلطري املرحىة
(1)

واال حراء اًـلايب املخخذ  ،اًخياسة تني اخملاًفة املرحىدة،نٌل ؾرف تبأهَ 

ُذٍ اخملاًفةاملؤسسة يف حبَر ٍىون رضوزاي من بأخي وضؽ حد خدي الس متراز 
(2)
وزذغ تلِة  ،

املؤسساث حىت ال ثددؽ هفس اًسَوك مس خلدال
(3)
. 

زاذتؾرف نذكل تبأهَ  عة اًـامة لك واحد ما ٌس خحق،حبَر ًخـني ؿىل اًسَ ال ؾعاءخاذت وذامئة  ا 

لأن فهيا حٌلًة ٌَحلوق الأساس َة ،حترتم ُذٍ اًفضَةل بأنيف ثوكِـِا ٌَـلوابث 
(4)

يف حني ُياك من ، 

اًـلاة ُو احلي  ا ىلٍىون اٌَجوء بأن،بأي رمجة ملحدبأ ب خر ُو رضوزت اًـلوتةٍرى يف ُذا املحدبأ بأهَ ح

حىون ُذٍ اًـلوتة بأؿىل مما ثخعَحَ مطَحة اجملمتؽ بأالري من بأخي زذغ اًفاؿي ثرشظ الأخ
(5)
. 

جيد ُذا املحدبأ بأضهل يف كاهون اًـلوابث
(6)

، مث متت اس خـازثَ ًَعحق يف جمال اًـلوابث 

اال ذاًزةذلكل ًـخرب تطمة من تطٌلث كاهون اًـلوابث يف جمال اًـلوابث اال ذاًزة
(7)
. 

                                                           
1
-GALOKHO Cheik, « Les atteintes au principe d’égalité dans le cadre du calcul des amendes en droit 

européen des ententes », RIDE, n° 2, 2014, p.184. 
2
-DECOCQ Georges, « Droit de la concurrence », JCP E, n°15, 14 avril 2011, p.23. 

3
- GALOKHO Cheik, op.cit, p.18. 

4
- CECCALDI-CARP Laetitia-Noëlla, Le principe de proportionnalité applique aux sanctions du conseil de la 

concurrence, mémoire pour le master 2, Université panthéon-Assas Paris 2,2006, p.01. 
5
- DOUEB Frédéric, Les sanctions pécuniaires des autorités administratives, op.cit, p.268. 

6
مددبأ اًخياسة ميىن اس خًذاخَ بأضال من مددبأ ب خر ُو مددبأ رشؾَة اجلرامئ واًـلوابث، لأن املرشغ ُو اذلي جيرم اًخرصف وٍرضد هل  -

 املياس حة ابًيؼر اىل خعوزت ُذا اًخرصف  وابًيؼر اىل ؿدم ادلؽ تني اًـلوابث زاحؽ:اًـلوتة 

-MIGNON Emmanuelle, « L'ampleur, le sens et la portée des garanties en matière de sanctions 

administratives », AJDA, n°spécial, 10 octobre 2001, p.111. (num) 
7
-CECCALDI-CARP Laetitia-Noëlla, Le principe de proportionnalité applique aux sanctions du conseil de la 

concurrence, op.cit, p.13. 
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ذاًزةملا اكهت كرازاث جمَس امليافسة يه كرازاث  فاهَ جية بأن حىون مسخدة وؿَيَة  فرذًة ا 

ومذياس حة
(1)

ري ًرشؾَة اًلراز يف راثَ، وثربس فىرت اًدس ح  ذا رشظ حُو ىل ُ،ُو ة من خالل اال شازت ا 

 ق اذلهر.ازاث اًلاهوهَة واًواكـَة، نٌل س حالاؾخح

مؤسسة ملعحلة ابًًس حة ًلك ًـىس مددبأ اًخياسة اًـالكة امليعلِة تني اخلعبأ املرحىة واًـلوتة ا

ظاز اًـلوابث اًخبأذًخِة من خالل ؿىل حدٍ، و  كد اشرتظ جمَس ادلوةل يف فروسا ُذا املحدبأ يف ا 

اًخياسة تني اخلعبأ اًخبأذًيب واًـلوتة امللرزت هل، مؽ ثبأهَدٍ ؿىل فىرت اخلعبأ اجلس مي اذلي حيمي فامي تـد 

ؿىل بأهَ ُو هفسَ مددبأ اًخياسة
(2)

اجملَس ادلس خوزي اًفرويس نذكل ؿىل فىرت اًخياسة من نٌل بأند ، 

را اكهت اجلِةلك ؾلوتة ر ًعحق ؿىلل اؿرتافَ تبأن ُذا املحدبأ خال ا اًيت ثيعق هب اث ظاتؽ مقـي حىت وا 

كري كضائَة
(3)
 . 

ًِذا املحدبأ بأتـاذ ؿدًدت ومضامني خمخَفة وركل حسة ثعحَلاثَ سواء يف مرحةل اًخحلِق بأو يف 

و ًخعَة وحوذ ثواسن تني اخملاًفة املرحىدة واال حراء اًـلايب املخخذ حبَر مرحةل احلنك  ابًلرامة املاًَة، ُو

ٍىون رضوزاي من بأخي وضؽ حد الس متراز اخملاًفة
(4)

نٌل بأهَ معَوة ؾيدما ًخـَق الأمر ترضوزت حٌلًة ، 

ونذكل احلرايث اًفرذًة وؾيدما هلول تبأن اًـلوتة مذياس حة ،احلرايث اًـامة الأساس َة
(5)
فا ن ركل ال  ،

ًـين بأن ُذٍ اًـلوتة ًِا ظاتؽ خرب اًرضز مدهَا، فِيي ثعحق حىت ًوو مل ًرتثة ؾن املٌلزسة امللِدت 

ٌَميافسة بأي رضز
(6)

. 

                                                           
1

-VOILLEMOT Dominique, « Les procédures de sanction : motivation et proportionnalité de la 

sanction »,op.cit, p.45. 
2
-BOUTARD-LABARDE Marie-Chantal et GAUDEMET Yves, « Le contentieux des  sanctions  pécuniaires 

du conseil de la concurrence », LPA la loi, n°50,25 avril 1990, p.13. 
3
-BOUTARD-LABARDE Marie-Chantal et GAUDEMET Yves,op.cit, p.14. 

4
-DECOCQ Georges, « Droit de la concurrence », JCP E, n°15, 14 avril 2011, p.23. 

5
ًخـني احرتام مددبأ اًخياسة سواء من حِر اًـلوتة املوكـة ؿىل املؤسساث اخملاًفة وحىت ابًًس حة ٌَيطوض اًلاهوهَة اًيت من شبأهنا  -

مت اسدشازت جمَس امليافسة ثشبأهنا، يف ُذا اًطدذ زاحؽ ابًًس حة ٌَخجرتة   اًفروس َة:بأن متس ابمليافسة ًو

-CAVEZIAN Olivier, «  L’avis n° 12-A-18 de l’autorité de la concurrence : un rappel bancal de l’exigence de 

proportionnalité dans le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur le commerce parallèle de médicaments », 

Revue Lamy Droit des Affaires, n°75, octobre 2012, pp.33-37. 
6
-ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, étude de droit comparé, thèse 

pour le  Doctorat en droit, Université Paris1 panthéon-Sorbonne, 1993, p.213. 
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التد بأن حترتم من اًعاتؽ اًلمـي ذلكل  راث ظاتؽ ثطحَحي، ًوىهنا ال ختَوفالأمر ًخـَق تـلوتة 

ذا الأخري ــمددبأ اًخياسة، ؿىل بأساش بأن ُ احرتامحلوق الأشخاض املـيَة ابًـلاة يف شلك رضوزت 

احملاهكة اًـاذةلُو معَة من مذعَحاث 
(1)

، فلك ما ُو كري مذياسة فِو كري ؿاذل
(2)

خـني بأن ٍىون  ،ًو

ني مديَاهوا اكبأ ثدخي اًسَعاث اًـمومِة يف اًًشاظاث اخلاضة ًلأشخاض سواء  ؿىل  ظحَـَني بأو مـيًو

حٌلًة هلم يف مواهجة بأي ثدخي  بأسس كاهوهَة ورشؾَة،وبأن ٍىون مسخدا، وبأن ثضمن ُذٍ اًسَعاث

ا اًشِري ، اٍىون ثـسفِكد ذا ما بأندثَ حموكة اًـدل الأوزوتَة يف كراُز بأو كري مذياسة،ُو

HOECHST  1989سخمترب  11يف
(3)

 ، واذلي خاء فَِ:

« Dans tous les systèmes juridiques des Etats membres, les interventions de la puissance 

publique dans la sphère d’activité privée de toute personne, qu’elle soit physique ou morale, doivent 

avoir un fondement légal et être justifiées pour les raisons prévues par la loi et que ces systèmes 

prévoient, en conséquence, bien qu’avec des modalités différentes, une protection face à des 

interventions qui seraient arbitraires ou disproportionnées ». 

ـَلة تذكل ثـرتف مبحدبأ اًخياسة هكحدبأ كاهوين ؿام ًعحق يف مجَؽ اًخحلِلاث املخُذٍ احملوكة 

ابمليافسة ونذكل مرحةل اًيعق ابحلنك، فال ميىن ا ظالق اًخحلِق تياء ؿىل مـَوماث كري خدًة، تي ال 

تد بأن حىون ُياك كرائن خدًة حول اخملاًفة، وبأن حىون ؾيارص اال زحاث هممة وملٌـة
(4)
. 

اّل بأهَّ بأزري ابًًس حة ٌَـلوابث اًيت ثوكـِا  اًخياسة حدبأ اًشائؽ بأن ًمت اًـمَب  يف املواذ اجلزائَة، ا 

خاهفي  17تخازخي  148-88اًَِئاث اال ذاًزة املس خلةل من كدي اجملَس ادلس خوزي اًفرويس يف كراٍز زمق 

، املخـَق ابجملَس الأؿىل اًسمـي اًحرصي، حِر كىض تبأّن مددبأ ثياسة اًـلوابث من تني 1989

احرتاهما ؾيد ثوكِؽ اًـلوابث اال ذاًزة، وملا اكن جمَس امليافسة ٍمتخؽ ابًسَعة  املحاذئ اًواحة

                                                           
1
-GIBIRILA Deen, « Pluralité de griefs ou de fautes de gestion et proportionnalité de la sanction », RJDA, n°3, 

Mars 2010, p.211. 
2
-DOUVRELEUR Olivier, Droit de la défense et pratique anticoncurrentielles, Edition L.G.D.J, Paris, 2000, 

pp. 172-173. 
3
- SERVOIR Anne, MÉDINA Caroline, DAVIDSON Olivier, REDON Denis, TRAN THIET Jean-Paul, « Les 

enquêtes de concurrence », J .S, n°11, Juin 2004, p.19. 
4
 -BOUTARD-LABARDE Marie-Chantal et GAUDEMET Yves, « Le contentieux des sanctions pécuniaires du 

conseil de la concurrence », p.13. 
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ذاًزة يف شلك قراماث كد ثطي ا ىل كاًة   ويه سَعة خعريت خدا،اًلمـَة من خالل ثوكِؽ ؾلوابث ا 

من مدَف زمق الأؾٌلل 11%
(1)

 ،فميىن اًدساؤل ؾن مدى حىٌرس فىرت اًخياسة يف جمال امليافسة.

ا ىل كاهون امليافسة اجلزائري، فان املرشغ و ا ن اكن كد ثلاىض ؾن ثبأظري ُذٍ املسبأةل يف ابًـوذت 

13-13والأمر زمق  16-95ػّي الأمر زمق 
(2)

هَّ ثدازك املوكف يف اًخـدًي الأخري اذلي ظربأ ؿىل  ، فا 

ًََ هؼرٍي 1118كاهون امليافسة س ية  ، حِر هّرش فَِ رصاحة مددبأ اًخياسة،معال مبا رُة ا 

اًفرويس
(3)

ضافة املاذت  "ثلرز اًـلوابث اًيت ثيص ؿىل بأهَّ:  1مىرز  61،ًوو ثشلك حمدشم،وركل اب 

من ُذا الأمر من كدي جمَس امليافسة ؿىل بأساش  61ا ىل  56امليطوض ؿَهيا يف بأحاكم املواذ من 

اجملمـة من ظرف مـاًري مذـَلة الس امي خبعوزت املٌلزسة املرحىدة واًرضز اذلي حلق ابالكذطاذ واًفوائد 

مرحىيب اخملاًفة، ومدى ثـاون املؤسساث املهتمة مؽ جمَس امليافسة خالل اًخحلِق يف اًلضَة وبأمهَة 

 وضـَة املؤسسة املـيَة يف اًسوق".

:"ًـاكة ؿىل املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة نٌل ُو  من كاهون امليافسة بأهَ 56خاء يف هص املاذت 

من تَف زمق الأؾٌلل من كري اًرسوم  %11ُذا الأمر تلرامة ال ثفوق من  14مٌطوض ؿَهيا يف املاذت 

احمللق يف اجلزائر خالل ب خر س ية ماًَة خمخمتة، بأو تلرامة جساوي ؿىل الأكي ضـفي اًرحب احمللق 

را اكن مرحىة اخملاًفة  تواسعة ُذٍ املٌلزساث، ؿىل بأال ثخجاوس ُذٍ اًلرامة بأزتـة بأضـاف ُذا اًرحب، وا 

 ذح(". 6.111.11مق بأؾٌلل حمدذ فاًلرامة ال ثخجاوس س خة مالًني ذًياز )ال ميكل ز

مددبأ ثياسة اًـلوتة يف  رشغ اجلزائري ػاُراي كد هرش جند بأن امل  ،اهعالكا من ُذٍ الأحاكم

ثخخََِا  ا، ابًرمغ من بأهنثؤخذ تـني الاؾخحاز ؾيد ثلٍرر اًـلوتةوضؽ مـاًري  من خالل جمال امليافسة،

                                                           
1
 املخـَق ابمليافسة. 13-13من الأمر زمق  61و  56،57،58،59،61،61زاحؽ املواذ  -
2
ذاًزة  ينًىن ُذا ال ًـ - ًزتامَ ابًدس حُة، حِر س حق جملَس ادلوةل اجلزائري بأن بأاثز مسبأةل جس حُة كرازاث اًسَعاث اال  ؿدم ا 

حتاذ تيم ضد حمافغ  ن املس خلةل وركل يف كضَة ا  تيم اجلزائر، بأٍن بأند اجملَس ؿىل رضوزت جس حُة اٌَجية املرصفِة ًلرازاهتا حىت وا 

 اكن كاهون اًيلد واًلرط ال ًَزهما ابًدس حُة، ٌَخدكِق بأهؼر :

ذازت، اًـدذ الأول، 1999فِفري  19، مؤزد يف 111315كراز جمَس ادلوةل زمق  -  ، كضَة ًوهَون تيم ضد حمافغ تيم اجلزائر، جمةل ا 

 .196، ض1999
3
 L 464-2، املخـَق ابمليافسة اًفرويس، واًيت بأضححت فامي تـد املاذت 1986ذٌسمرب  11اًطاذز يف  1143-86من بأمر  13ثيص املاذت  -

 من اًخلٌني اًخجازي اًفرويس ؿىل مددبأ اًخياسة تني اًـلوتة واخلعبأ، وجتري اًطَاكة اًفروس َة ًِذا اًيص اكًخايل: 

« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage 

causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de l’organisme sanctionné ». 
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هوهنا خاءث ؿامة وفضفاضة شبأهنا ؾركةل ثعحَق املحدبأ،هلائص من 
(1)
ال بأن احللِلة كري ركل، ؿىل  ،ا 

ا فـاال،مم جمَس امليافسةضحط امليافسة ٌس خدؾي هوؿا من املروهة، حبَر ٍىون ثدخي  بأن  بأساش

ًى،فِو خدري حلِلي يف جمال امليافسة،ػروف لك ممازسة ؿىل حداٌسمح هل تخلدٍر  املرشغ بأن ا ضافةا 

)اًفرغ الأول(، متاش َا  مذعَحاث مددبأ اًخياسةوؿاء اًـلوتة املاًَة هكعَة بأسايس من  حدذ ًِذا اجملَس

 مؽ ملذضَاث كاهون امليافسة )اًفرغ اًثاين(.

 حتدًد وؿاء اًـلوتة املاًَةول: الأ فرؿاً

ثلدٍٍر رضوزت اًوؿاء ُو اًـيرص الأول ًلك ؾلوتة ماًَة ًيعق هبا جمَس امليافسة تداًة من حلؼة 

ر ثوكِؽ ُذٍ اًـلوتة ثسخة خعوزت اًوكائؽ اًيت ًيؼر فهيا، ًخـني ؿَََ بأن حيدذ سلفا بأو وؿاء ًِذٍ  ا 

اًـلوتةواًوؿاء ُو اًلاؿدت املاذًة اًيت حرذ ؿَهيا اًـلوتة وحتدذُا
(2)
. 

ماكد وضؽ املرشغ مـَاٍزن ًخحدًد اًلرامة ٌُل و  ماوس حة من زمق الأؾٌلل  ا  ال ميىن مدَف حمدذ  وا 

جتاوسٍ
(3)

راظحَـة اًشخص املـين هبذٍ اًـلوتة،  ا ىل،واًفِطي يف ركل ًـوذ  ثـَق الأمر ابملؤسسة  فا 

مبفِوم كاهون امليافسة
(4)

هيا،  راهـخد جرمق الأؾٌلل، بأما  فا  ثـَق الأمر ابًىِاانث الأخرى ؿىل قراز  ا 

هيا ًلأؾٌللاملؤسساث اًيت ال متخكل زمقا  ااًخيؼاميث املِيَة واًيلاتَة ونذادلـَاث و  هـخد ثسلف مـني  فا 

 .من اًلرامة ال ميىن جتاوسٍ

ًىن ُذٍ اًعًرلة يف حتدًد وؿاء اًـلوتة املاًَة ثؼِر وبأهنا خماًفة ملحدبأ املساوات يف اًـلوتة  

هفس ؿىل بأساش وحوذ -اجملَس ادلس خوزي ا خعازوابًيدِجة ذلكل فِيي خماًفة ٌدلس خوز، وؿَََ مت 

ة ادلس خوزًة ) يف فروسا -اال شاكل يف اًلاهون اًفرويس ًو ظاز مسبأةل بأًو بأنخوجر  16( تخازخي QPCيف ا 

حِر اؾخرب بأن ُذا الاخذالف يف  1116خاهفي  17واكن حواتَ ابًيفي يف كراز هل تخازخي  1115

                                                           
1
- DOUEB Frédéric, Les sanctions pécuniaires des autorités administratives, op.cit, p.276. 

2
-MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, thèse pour le  Doctorat en droit 

public, Université Paris1 panthéon-Sorbonne, 2000, p.479. 
3
 املذهوزت بأؿالٍ. 13-13من الأمر زمق  56املاذت  -
4
اذلهر املؤسسة تبأهنا لك خشص ظحَـي بأو مـيوي بأاي اكهت ظحَـخَ ميازش تطفة ذامئة وشاظاث  من الأمر اًساتق 13ؾرفت املاذت  -

هخاح بأو اًخوسًؽ بأو اخلدماث بأو الاس خرياذ.  اال 
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ظاز حتدًد وؿاء اًلرامة يف جمال امليافسة ًيدزح مضن مذعَ  حاث حٌلًة اًيؼام املـاجلة تني خشطني يف ا 

اًـام الاكذطاذي، حفىت حىون اًـلوتة زاذؿة ًخـني بأن ثخىِف مؽ مذعَحاث اًشخص املـين هبا
(1)
. 

ًىبأنفاهَ جية  ،ؿىل لك حال حيدذ  13-13الأمر ًخـَق تـمََة حماس حاثَة، فالأمر زمق  اال شازتا 

ب خر س ية ماًَة خمخمتة هكرحؽ ٌَحساة
(2)

را،ويف حاةل ما   ملاًَة امللفةل ال ثلعي مدت ازيناكهت اًس ية ا  ا 

فاهَ ًمت حساة اًـلوابث املاًَة املعحلة ؿىل مرحىيب اخملاًفة حسة كمية زمق الأؾٌلل  ،شِرا 11ؾرش 

 La période d’activitéمن كري اًرسوم احمللق يف اجلزائر خالل مدت اًًشاظ امليجز 

accomplie
 بأؾٌلل)اًفرغ الأول(،ومدَف اثتر ابًًس حة ٌَىِاانث اًيت ًُس ابًًس حة ٌَىِاانث اًيت ًِا زمق(3)

 ًِا زمق اؾٌلل )اثهَا(.

 زمق الأؾٌللبأوال:

اًرمق   معََة يف كاًة الأمهَة، لأن ُذاؾيدما ًخـَق الأمر ابملؤسساث فان حتدًد زمق بأؾٌلًِا ًـخرب

خـني ؿىل  رضوزي حلساة سلف اًـلوتة املزمؽ ثوكِـِا،ذلكل ًـخرب زمق الأؾٌلل وؿاء ًِذٍ اًـلوتة،ًو

ًلاءجمَس امليافسة بأن ًحني ركل يف كراٍز حتت ظائةل  من ظرف هجة اًعـن اال 
(4)

،واًسخة يف ركل 

ثعحَق مددبأ اًوخاَُة، مفحَف زمق الأؾٌلل اذلي ثخىن ؿَََ اًـلوتة جية بأن خيضؽ ٌَيلاص تني  ا ىلًـوذ 

الأظراف،لأن اًوخاَُة جسمح ٌَمؤسسة املـيَة من اًخحلق من ؿدم وحوذ بأخعاء مرحىدة يف حساة 

اًسلف اًلاهوين ملحَف اًلرامة، نٌل بأهنا جسمح ٌَلري تفِم اًلراز املخخذ
(5)
 . 

ا ،فاكن ًخـني الأخذ تـني هبذا اًشلك ًحلى انكط بأن اًدس حُة RICHERٌزرشٍرى اًفلَِ 

و الأمر اذلي ثفعن هل املرشغ  الاؾخحاز مـاًري بأخرى مثي مدَف اًرحب احمللق من وزاء اخملاًفة،ُو

ضـفي اًرحب  بأو تلرامة جساوي ؿىل الأكي الأؾٌللاجلزائري حني بأؾعى جملَس امليافسة اخلَاز تني وس حة من زمق 

                                                           
1
- « L’instauration d’une sanction pécuniaire destinée à la répression des pratiques anticoncurrentielles répond 

à un objectif de préservation de l’ordre public économique », cons.const, 07 janvier 2016, BRDA, n° 2, 31 

janvier 2016, p.15. 
2
 ذٌسمرب. 31خاهفي وثًهتيي يف  11ًَة من ثحدبأ اًس ية املا -
3
 املخـَق ابمليافسة، مطدز ساتق. 13-13مىرز من الأمر زمق  61املاذت  -

4
- MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.482. 

5
-RICHER  Laurent, «Laproportionnalité des sanctions dans le droit de la concurrence», LPA, n°81, 1991, p. 

08. 
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فـي  ااحمللق تواسعة ُذٍ املٌلزساث، ؿىل بأال ثخجاوس ُذٍ اًلرامة بأزتـة بأضـاف ُذا اًرحب وحس ي

 املرشغ.

الابًرمغ مما س حق   ًِا بأن مسبأةل وؿاء اًـلوتة املاًَة ًثري مسائي كاًة يف الأمهَة ًخـني اًخطدي ا 

 .)ة( اًىِان الاكذطاذي واًىِان اًلاهوينًخداخي تني وا)بأ(، ملؤسسة مذـدذت اًًشاظاثابواملخـَلة 

 ملؤسسة مذـدذت اًًشاظاثابأ.

را حدىاكهت املٌلزسة امللِدت ٌَميافسة ثخـَق فلط  ا  الأوشعة ذون الأخرى،ُيا ًثاز جساؤل  اب 

بأخاة جمَس ، ؟اال حٌليلُو ُي ًخـَق وؿاء اًـلوتة جرمق الأؾٌلل اخلاض تذكل اًًشاظ بأم جرمق الأؾٌلل 

زمق الأؾٌلل اذلي ًؤخذ تـني الاؾخحاز ُو ركل املخـَق  بأن تخبأهَدٍاس خئٌاف ابٌزس ؾن ُذا اًدساؤل 

ابًًشاظ املـين ابخملاًفة
(1)
الأخذ تـني  ا ىلبأن جمَس امليافسة اكن مرتذذا يف ركل، واكن ميَي بأنرث  ا ال،

خاضة وبأن اًيص اًلاهوين رهر زمق الأؾٌلل فلط ذون حتدًد اال حٌليلالاؾخحاز زمق الأؾٌلل 
(2)
. 

 ًخداخي تني اًىِان الاكذطاذي واًىِان اًلاهوينا.ة

 ؿدًدت ًوىن ًخـني اٍمتَزي تني الافرتاضاث اًخاًَة: ا شاكالثُذٍ اًيلعة ثثري 

ٌَـلوتة، املحدبأ وؿاء ؾن بأي زمق بأؾٌلل ًـخرب  فٌدساءلٌَمؤسسة، تتداًة يف حاةل اًرتهَحة املـلد

ملرنًزة ٌَمؤسسة ميىن ااًوحداث كري  بأنالاحهتاذ اًلضايئ اًفرويس واملس خلر ؿَََ ُو  املس متد من

يا ٍىون زمق الأؾٌلل احمللق من ظرف  ا مؤسساث ماذامت حمتخؽ ابس خلالًَة اكذطاذًة، ُو اؾخحاُز

مفِوم الاس خلالًَة الاكذطاذًة  اًوحدت كري املرنًزة حمدسة يف اًـلوتة،كري بأن الاحهتاذ اًلضايئ فس

خري ًـخرب بأخريا ثفسريا ضَلا واهَ همٌل اكن جحم ثفوًظ اًسَعة املميوخ ملمثي ُذٍ اًوحداث فان ُذا الأ 

 دلى املؤسسة الأم،فذىون ُذٍ اًوحدت كري املرنًزة خاضـة ٌَمرنز.

َُلك  تبأهنا،فلد ؾرفت اًوحدت الاكذطاذًة يف حاةل اًوحداث اًفرؾَة ،وؿىل اًـىس من ركل

وساهَةذامئ ٌَمؤسسة ًِا وسائي  هخاحوماذًة خاضة وهتدف  ا  ًىا  مواذ بأو ثلدمي خدماث ا 
(3)

،و جية بأن 

                                                           
1
- Cass.Con, 06 octobre 1992, S.A, Entreprise jean lefebre et autre, B.O.C.C.R.F, 1992. 

- Paris 1 ère ch.sect.conc, 29 avril 1993, A.G.S, Armonique et autre. 
2
- MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.482. 

3
 31، ضاذز يف 87املخـَق ابًوحداث الاكذطاذًة، ح ز ؿدذ  1973بأنخوجر  15املؤزد يف  177-73املاذت الأوىل من املرسوم زمق  -

 ) مَلى(. 1973بأنخوجر 
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،وال حىون خشطا مس خلال تذاثَ مٌفطال ؾن املؤسسة ؿدذ مـنياًـٌلل ال ًلي ؾن  جشلي ؿدذا من

فِيي متثي اخلََة الأساس َة اًيت ثلوم وحرحىز ؿَهيا املؤسسة اًـامة ،الأم
(1)

ـعى ًِا كدز من ،  ًو

الاخذطاضاث اًالسمة ًلِاهما تًشاظِا الاكذطاذي ؿىل اًوخَ املعَوة، حبَر متيح هوؿا من حًرة 

ظازاحلرنة والاس خلالًَة يف اًدس َري اًَويم يف   .اخذطاضِا ا 

ضَلا حسة هوغ اًًشاظ اذلي ثلوم تَ املؤسسة اًيت  بأواذ اجساؿا ُذٍ الاس خلالًَة حزذ بأنمبـىن 

ثددـِا ُذٍ اًوحدت
(2)

زمق  بأنذلكل جند  ،،ًولد وضؽ اًفلَ كًرية ثس َعة ؿىل اس خلالًَة اًوحدت اًفرغ

الأؾٌلل اذلي ًؤخذ تـني الاؾخحاز ؾيد ثوكِؽ اًلرامة ُو ركل احمللق من ظرف ُذا اًفرغ
(3)
ومٌَ ،

يف جمال  اامليافسة فان اًخيؼمي الاكذطاذي ٌَمؤسسة يف شلك وحداث ًـعي ًِا امذَاس فداًًس حة ًلاهون 

َة هممة من اًياحِة  بأنحتدًد وؿاء اًـلوتة،نٌل  فِذٍ الأخريت ال ميىن  ابًًس حة ٌَخحََلاث اال حرائَةُذٍ الً 

زساًِا المن اًياحِة اًلاهوهَة  ا  هَان كاهوين، ًوىن كاهون امليافسة خرح ؾن  ا ىلخشص كاهوين ًوُس  ا ىل ا 

و مـَاز الاس متراًزة الاكذطاذًة واملِيَة مبـىن بأن املسؤوًَة ًمت  ُذا امللذىض ووضؽ مـَازا ب خر ُو

َِا ؾن اس خلالل املؤسسة وكت املخاتـة املس ئولاًشخص اًلاهوين  ا ىل حتًو
(4)
. 

ال ي يف  ،سة اًـلوتةُذا احلي بأضحح حمال ٌَيلد من وهجة هؼر مددبأ ثيا بأنا  لأن ُذا اًخحًو

وركل يف حاةل هون زمق الأؾٌلل املـخد تَ ُو ٌَشخص  زفؽ مدَف اًلرامة املاًَة، ا ىلاملسؤوًَة كد ًؤذي 

فان اكن ُذا اًرمق هحريا فاًلرامة س خىون نذكل، مما ذفؽ مبجَس  اذلي مضن الاس متراًزة الاكذطاذًة،

ىلامليافسة اًفرويس  رااٍمتَزي اًخايل: ا حراءمن خالل  ،ًـاجل املوضوغ تعركة بأخرى بأن ا  كامت مؤسسة  ا 

فلط ؾن املٌلزساث امللِدت  جسبأل فا هناحزئَا ؾن وشاظِا ًوىهنا اس مترث هكؤسسة،  بأوابًخياسل لكَا 

 -ة وال حىون املؤسسة املخياسل ًِا ؾن اًوسائي املاذًة واًخرشً ٌَميافسة اًيت شازهت فهيا كدي اًخياسل،

يف حاةل سوال املؤسسة املخياسةل ا المسؤوةل ؾهنا  -اًيت اس خـمَت يف ازحاكة ُذٍ املٌلزساث 
(5)
. 

                                                           
1
 .16، ض1984اجلامـَة،اجلزائر، ؾٌلزي بأمحد،اًيؼام اًلاهوين ٌَوحداث الاكذطاذًة يف اجلزائر،ظحـة بأوىل، ذًوان املعحوؿاث  -
2
 .19هفس املرحؽ،ض  -

3
-  MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.485. 

4
-CHATAIN-AUTAJON Lise, « Pratiques anticoncurrentielles et restructurations : qui supporte la 

sanction ? », RLC, n°9, octobre-décembre 2006, p.95. 
5
- cons .conc, n° 96-D-64.20 novembre 1996, pratiques mises en œuvre lors de un marché de travaux routiers 

lancé par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée du cavalons, B.O.C.C.R.F ,1997.Cité par 

MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.486. 
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حراءاثادلاؾَة بأو ما ٌسمى  اال حراءاثاًفرط اًثاين ًخـَق حباةل  ة  اال فالش اب  واًدسًو

واملِيَة مضموهة يف حاةل  ،س متراًزة الاكذطاذًةالبأاناًلضائَة،يف ُذٍ احلاةل ٍرى جمَس امليافسة اًفرويس 

 اال حراءاثاذلي اكن ماًاك ًحـظ ؾيارص املؤسسة اًيت اكهت حمال ًِذٍ  ،اًخياسل من ظرف املخياسل

ادلاؾَة
(1)

ة اًلضائَة من  ابال فالش،ًوىن ًحلى الأمر مذـَلا ابًيطوض اًلاهوهَة راث اًطةل  واًدسًو

 خوكف ؾن ادلفؽ.وُو اً  ًال فالشبأخي اًححر ؾن اًرشظ املوضوؾي اًثاين 

الفلراز جمَس امليافسة ال ٍىون انفدا  رتداًة من اتزخي ثحََلَ، ا  من الأمر 47/1خاء يف املاذت  ا 

الأظراف املـيَة ًخيفِذُا  ا ىلجمَس امليافسة  ًخخذُااملخـَق ابمليافسة اهَ ثحَف اًلرازاث اًيت  13-13زمق 

ؾن ُذا اًلراز ال ٍىون مس خحلا وكاتال  واًياشئؾن ظًرق حمرض كضايئ،نٌل بأن ادلٍن املس خحق ٌدلوةل 

الٌَخحطَي  ة  اال فالشتداًة من ُذا اًخازخي، وؿَََ ففي حاةل  ا  فاهَ ثوكف مجَؽ  اًلضائَةواًدسًو

املعاًحة تدٍن مبحَف من املال اثتت كدي احلنك ثشِر  ا ىلادلؿاوى اًفرذًة ابًًس حة دلَؽ ادلائيني واًرامِة 

 .اال فالش

الخلًزية اًـمومِة ال ٍىون موحوذا فدٍن ا ،ؿَََ تداًة من اتزخي ضدوز كراز جمَس امليافسة  ا 

رازحاكة املٌلزسة املـاكة ؿَهيا، اًوُس من اتزخي  اكهت ُذٍ الأخريت ساتلة ؿىل افذخاخ  فا 

فان ُذا ادلٍن ال ٍىون  اال فالشتُامن كراز جمَس امليافسة اكن الحلا ٌَحنك ثشِر  ا حراءااتال فالش

اال فالشحبنك شِر مشموال 
(2)
. 

 ًىِاانث اًيت ًُس ًِا زمق بأؾٌللاملحَف اخلاض اباثهَا: 

بأيت ممازساث ملِدت ل لك هَان ماؿدا املؤسساث ميىهنبأن ًًلطد ابًىِاانث اًيت ًُس ًِا زمق بأؾٌل

ٌَميافسة مثي ادلـَاث واًخيؼاميث املِيَة واًيلاابث
(3)

 ، فداًًس حة ًِا ًُس ُياك بأي جمال ٌَالكم ؾن

زمق بأؾٌلل لأهنا ال متازش وشاظا اكذطاذاي،ذلكل ثدخي املرشغ وفرط قرامة ال ثخجاوس 

ذح000.0006.سلف
(4)

ـمتد يف حتدًد ُذا املحَف حسة جمَس امليافسة اًفرويس ؿىل كمية موازذ ،  ًو

                                                           
1
-MENURET Jean-Jacques,op.cit, p.487. 

2
-Idem. 

3
-DELAPORTE Vincent, « Les sanctions en droit français et communautaire de la concurrence », op.cit, p.40. 

4
 املخـَق ابمليافسة. 13-13من الأمر زمق  56املاذت  -
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ًري بأخرى مثي ؿدذ امليخرظني اُذا اًىِان ل خر وشاظ مـروف ابًرمغ من بأهَ ال ميىن جتاُي مـ

اًزة وامليلوةل ونذا اًلوت الاكذطاذًة ٌَميخرظني فَِلخَاكث اًـواملم 
(1)
. 

ؾٌلل مددبأ اًخياسة يف جمال امليافسة فرغ اثين:  ملذضَاث ا 

س حق اًلول بأن اًوؿاء ٌس خـمي بأوال يف حساة سلف اًـلوتة ابًًس حة ٌَمؤسسة، فِو ٌسمح 

ثشلك ؿام توضؽ جس حُة ًلراز جمَس امليافسة اس خجاتة ملخعَحاث مددبأ اًخياسة يف جمال اًـلوابث 

ام اًخيافيس ضٌلن حٌلًة اًيؼام اًـ ا ىلوملا اكهت اًـلوابث املاًَة اًيت ًوكـِا جمَس امليافسة حريم اال ذاًزة

ال ؾٌلل مددبأ اًخياسة يف هعاق اًـلوابث فاهَ ًخـني بأن ثدٌاسة ُذٍ اًـلوتة مؽ ُذا اًِدف املًشوذ،و

ٌل:اًيت ًوكـِا جمَس امل  )بأوال(  الاًزتام ابملـلًوَة يف ثوكِؽ اجلزاءاث اال ذاًزةيافسة جية احرتام بأمٍرن ُو

 هَا(.)اث الاًزتام تـدم اًخـدذ اجلزايئ ؿىل خماًفة واحدتو

 الاًزتام ابملـلًوَة يف ثوكِؽ اجلزاءاث اال ذاًزةبأوال:

، جند بأن املرشغ اجلزائري بأؾمتد ؿىل 13-13من الأمر زمق  61ا ىل  56ابًرحوغ ا ىل املواذ من 

 :ظًرلذني ًخلدٍر اًلرامة املاًَة

ابًًس حة % من مدَف زمق الأؾٌلل  11الأوىل ثخـَق ابالؾامتذ ؿىل وس حة مئوًة، ثرتاوخ تني 

ٌَ  17،و14ٌَمٌلزساث امللِدت ٌَميافسة امليطوض ؿَهيا ابملاذت  خجمَؽ اذلي % من زمق الأؾٌلل ابًًس حة 

واًيت مل حترتم  ،% من زمق الأؾٌلل ابًًس حة ٌَمؤسساث املـيَة ابًخجمَؽ5ًيجز تدون حرخِص،و

ا جمَس امليافسة من بأخي اًرتخِص ابًخجمَؽ ُذٍ اًعًرلة يف ثلدٍر ، اًرشوظ والاًزتاماث اًيت بأكُر

مدَف اًلرامة جتـَِا بأنرث فـاًَة من اًـلوتة اجلزائَة اًيت ًمت حتدًد اًلرامة فهيا حبد بأكىص
(2)

، خاضة وبأهنا 

 ثمت بأخدا تـني الاؾخحاز مـاًري مـَية )بأ(.

ال ميىن  ،مبحَف حمدذ ،فاؾمتد فهيا املرشغ ؿىل حتدًد كمية اًلرامة ثشلك مدارش ،بأما اًعًرلة اًثاهَة

يف احذَاًَة جتاوسٍ نٌل يف حاةل اًلراماث املعحلة ؿىل الأشخاض اًعحَـَني اذلٍن سامهوا خشطَا تطفة 

                                                           
1
-Paris, 1ere ch.sect.conc, 25 mars 1993, union nationale des syndicats Français d’architectes, B.O.C.C.R.F, 

1993. 
2
-BLANC Dominique, « Droit de la concurrence : la dépénalisation n'est pas la solution », AJPén, 2008,  p.70. 
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ثيؼمي املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة 
(1)

اًيت  ،ونذكل يف حاةل املؤسسة املـيَة ابملٌلزساث امللِدت ٌَميافسة 

ال متكل زمق بأؾٌلل
(2)

 ُذٍ اًعًرلة )ة(.، ابًرمغ من اًيلائص اًيت جشوة 

 مـاًري حتدًد اًـلوتةبأ.

ويه رضوزت  بأن ا الأُداف املرحوت مهن َس امليافسةاًـلوابث اًيت ًوكـِا جم التد بأن حراؾى يف 

حىون اكفِة ًزحر املؤسساث اخملاًفة وثفاذي حاالث اًـوذ
(3)

، ًوىن من هجة اثهَة جية بأن حىون 

ووضـَة املؤسسة املـيَة،لأن اًلاًة من اًـلوتة نٌل س حق  مذياس حة الس امي مؽ خعوزت املٌلزسة املرحىدة

اذلهر يه اًزحر واًلمؽ ًوُس اًلضاء ؿىل ُذٍ املؤسسة، بأو حـَِا مفَسة بأو كِد اًخطفِة
(4)
. 

را اكن املرشغ كد حدذ اًلر  اذلي بأؾعى اًلايض  اجلزايئ  امة ابحلد الأكىص ؿىل قراز املرشغا 

ُذا احلد، فان مددبأ اًخياسة ًلذيض بأن ًمت اًححر ؾن هلعة حًرة يف ثلدٍر اًـلوتة ذون جتاوس 

قَاة ؾلوابث اًخواسن تني اًـلوتة اًيت سوف ثوكـِا وػروف ووكائؽ جية مراؿاهتا، ذلكل ففي حاةل 

حزافِة فاجلِة املوكـة ٌَـلاة ؿَهيا احرتام مددبأ اًخياسة حمّدذت تدكة بأو ؾلوابث
(5)
. 

نذكل ؿىل تـظ املـاًري بأزياء ثلدٍٍر ٌَـلوابث جمَس امليافسة ابال ضافة ا ىل حتدًد اًلرامة، ًـمتد 

 اًساتلة اذلهر،ابًرمغ من بأهَ ُياك هلائص جية ثدازوِا : 1مىرز  61املاًَة هطت ؿَهيا املاذت 

لوابث ثلرز اًـ"املخـَق ابمليافسة ؿىل بأهَ  13-13من الأمر زمق  11مىرز  61هطت املاذت 

افسة ؿىل بأساش من ُذا الأمر من كدي جمَس املي 61ا ىل  56امليطوض ؿَهيا يف بأحاكم املواذ من 

س امي خبعوزت املٌلزسة املرحىدة، واًرضز اذلي حلق ابالكذطاذ، واًفوائد اجملمـة من ظرف مـاًري مذـَلة ال

                                                           
1
 .ذح 601110111حِر ثلدز اًلرامة تؼؼ:  13-13من الأمر زمق  56املاذت  -
2
املرشغ اًفرويس ًـمتد يف ثلدٍر اًـلوتة املاًَة ؿىل املـاًري اًخاًَة: خعوزت اًفـي املرحىة، بأمهَة اًرضز اًالحق ابالكذطاذ، وضـَة  -

دا حسة هص املاذت   .من اًخلٌني اًخجازي. L 464-1املؤسسة، وحاةل اًـوذ ُو
3
-GALOKHO Cheik, « Les atteintes au principe d’égalité dans le cadre du calcul des amendes en droit 

européen des ententes », op.cit, p.187. 
4
-ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, étude de droit comparé, thèse 

pour le  Doctorat en droit, Université Paris1 panthéon-Sorbonne, 1993, p.214. 
5
لوتة حمّدذت اكملاذت   - ا  "، املخـَق ابمليافسة، واًيت ثيص ؿىل ما ًًل: 13 -13من الأمر  57جند هطوضا بأٍن حىون اـً ًـاكة تلرامة كدُز

املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة ويف ثيفِذُا نٌل يه حمّدذت يف ُذا  مََوين ذًياز لك خشص ظحَـي سامه خشطَا تطفة احذَاًَة يف ثيؼمي

 الأمر".
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اًخحلِق يف اًلضَة وبأمهَة مرحىيب اخملاًفة ومدى ثـاون املؤسساث املهتمة مؽ جمَس امليافسة خالل 

 ."وضـَة املؤسسة املـيَة يف اًسوق

مر  18/11تذكل ٍىون املرشغ كد سد فراكا هحريا اكن كدي ضدوز اًلاهون زمق  املـدل واملمتم ًلأ

دٍر اًـلوتة املاًَة ثشلك مذياسة مبا  مـاًري مـَية من خالًِا ميىن ثل، ؿىل بأساش بأهَ ثخىن13-13

َة ثلدٍر املـيَة ٌوشلك ضٌلهطاحل املؤسساث خيدم م  ً ة ًِا ابًرمغ من بأن اًلموط ال ٍزال ٍىذيف ب َ كًو

ال حزال فضفاضة مبا ٌسمح جملَس امليافسة من  راهتاكمية اًلرامة املاًَة، ؿىل بأن بأساش ُذٍ املـاًري 

اًخلدًٍرة اًواسـة خَاس خـٌلل سَع 
(1)

. 

 من تني وسائي اًس َاسة اًخيافس َة اهعالكا من فىرت بأن اًلرامة يف جمال امليافسة يه وس َةل

بأمام ثـدذ اخملاًفاث فاهَ ال ًخطوز بأن حىون ُياك ؾلوتة رصفاث املؤسساث، و اًرامِة ا ىل ثوحَِ ث

واحدت ًلك بأهواغ اخملاًفاث، فاًـربت من ُذٍ اًـلوتة يه اًفـاًَة
(2)
. 

حِر مت زفؽ وس حة ،اهعالكا نذكل من فىرت بأن املرشغ سـى ا ىل جشدًد اًلراماث ثشلك هحري

، وهفس الأمر 1118% س ية 11ا ىل  1113% س ية7اًلرامة ابًًس حة ٌَمٌلزساث امللِدت ٌَميافسة من 

ىل  301110111ت اًلرامة من اًيت ال متكل زمق الأؾٌلل حِر زفـابًًس حة ٌَمؤسساث  ذح ا 

س اًوكت واًزحري يف هف ،سـَا من املرشغ ا ىل حـي اًلرامة ثَـة ذوزُا اًلمـيو ، 6.111.111

ثَان ،اؿد امليافسةمبـىن بأن ُذٍ اًـلوتة هتدف ا ىل مـاكدة املؤسساث اخملاًفة ًلو  ُذا  ونذكل وضؽ حد ال 

اًيوغ من اخملاًفاث يف املس خلدي
(3)
هَ ال ميىن بأن جشلك ُذٍ اًـلوابث هتدًًدا ًوحوذ املؤسسة يف  ، فا 

 ا ىلرشغ، ابًرمغ من بأن ُدٍ املـاًري حتخاح راهتا، تي التد بأن حىون مذياس حة وفق املـاًري اًيت وضـِا امل 

 ثدكِق. 

 

                                                           
1
 ذح. 101110111 ؼ:ثلدز اًلرامة ت 13-13من الأمر زمق  57املاذت  -

2
–BLANCHARD Marie, L’égalité de traitement entre entreprises en droit communautaire de la concurrence, 

thèse pour le  Doctorat en droit, Université panthéon-Assas Paris 2, 2004, p.294. 
3
-ROSKIS Dan et DOREMUS Charlotte-Mai, « Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : vers plus de 

prévisibilité et de transparence ? », JCP E, n°29,21 juillet 2011, p.28. 
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 مـَاز خعوزت املٌلزسة املرحىدة.1

ياسة بأمام جمَس امليافسة من خعوزت اًوكائؽ،ًوىن جمَس خ املـَاز الأول ًخعحَق مددبأ اً ٌس متد 

امليافسة اًفرويس بأند ؿىل بأن اخلعوزت ال ميىن بأن ثفذح اجملال من بأخي وضؽ سمل ثدزيج ٌسمح 

ب يلثَلايئ و ترتثُة املٌلزساث ثشلك 
(1)

ىل، بأو ثؤذي  ٍىون وضؽ مـامي بأو ذزخة خعوزت ثشلك  ا 

اموضوؾَ
(2)
. 

فاملٌلزساث امللِدت ٌَميافسة ال متثي هفس ادلزخة من اخلعوزت تي ثخفاوث ذزحهتا من ممازسة ا ىل 

ا اًىدري االثفاكاثبأخرى فذـخرب  ؿىل امليافسة  امللِدت ٌَميافسة من بأخعر ُذٍ املٌلزساث هؼرا ًخبأزرُي

ىلب خر ابًيؼر  ا ىلوضـوتة اًىشف ؾهنا، نٌل بأن املٌلزسة اًواحدت ثخفاوث ذزخة خعوزهتا من سوق   ا 

جند بأن بأثر ؾلد اًخوسًؽ احلرصي خيخَف ابخذالف ظحَـة اًسَـة بأو اخلدمة  اًـوامي احملَعة تَ، مفثال

راوما  هخاحاكن اًسوق املـين مدش حؽ من ؿدمَ من حِر  ا  اال 
(3)
. 

لد بأند جمَس امليافسة ؿىل ركل يف  ،ؿَََ فذلدٍر اًلرامة جية بأن ًدٌاسة مؽ ُذا اًخفاوث، ًو

املخـَق ابملٌلزساث املرحىدة من ظرف املؤسسة اًوظيَة ٌَطياؿاث  11-ق -99حدى حِثَاث كراٍز زمق ا  

بأن اجملَس ًـمتد  اؾخحازا" :، حِر خاء فهيا1999حوان  13اال ًىرتوهَة )وحدت س َدي تَـحاش( تخازخي 

ا ؿىل  يف حتدًد مدَف اًلرامة ؿىل مددبأ اًخدزح حسة خعوزت املٌلزساث اًيت ًبأخذ هبا ومدى ثبأزرُي

اًسوق
(4)
 ." 

املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة من حِر خعوزهتا  جَس امليافسة اًفرويس تخطيَفيف حماوةل مٌَ كامم

 زالج بأضياف: ا ىلؿىل اًسوق 

ٌلزساث اًيت جسخة رضزا حمدوذا وال متس ابمليافسة الا ثشلك اًطيف الأول ٌشمي ثكل امل

اميش، مثي اًلِوذ اًـموذًة اًياجتة ؾن رشوظ ؿدم امليافسة اًيت جتمؽ تني املمون واملوسغ.  ؾريض ُو

                                                           
1
-HUBERT Patrick, « L’efficacité préventive des décisions en matière d’entente », LPA, n° 259,28 décembre 

2000, p.13. 
2
- MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.491. 

3
- JENNY Frédéric,  « Les relations entre le droit et l’économie dans l’ordonnance du 1

er
 décembre 1986 », 

Gaz. Pal, n°1, 13 janvier 1997, p.260. 
4
املخـَق  16-95، املالحغ بأن ُذا اًلراز ضدز يف ػي الأمر زمق 353نخو َلد اًرشًف، املٌلزساث امليافِة ٌَمياكشة )..( ض -

 مـاًري متدًد اًـلوابث املاًَة، ذلكل فالأمر ًخـَق ابحهتاذ جمَس امليافسة.ابمليافسة )املَلى( واذلي مل ٍىن ًيص ؿىل 
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بأما اًطيف اًثاين فُشمي ثكل اًيت جسخة رضزا مـخربا وثَحق مساسا ابمليافسة ًوىن ثشلك 

 ة لكَا،مثي االثفاكاث ؿىل مس خوى سوق حمدوذت.مؤكت وػريف وال ثَلي امليافس

بأما ب خر ضيف فُشمي ثكل اًيت جسخة رضزا هحريا وخعريا ابًسوق من خالل ثلس ميَ بأو مٌؽ 

ًََامليافسني اجلدذ من ادلخول  امللاظـة ونذا اًخـسف يف  ا ىل، وركل مثي االثفاكاث ادلاؾَة اًرامِة ا 

وضـَة اًِميية الاكذطاذًة
(1)
. 

خي اًسٌلخ خدالل فِيي ًُست اكفِة تذاهتا من بأ اًفئاث وضـت ؿىل سخِي الاس  ًىن ُذٍ 

تخلدٍر خعوزت اًوكائؽ ، ذلكل ومن بأخي اًوكوف حلِلة ؿىل مدى خعوزت املٌلزسة التد ؿىل جمَس 

ٍلوؿة من اًـيارص ويه: ظحَـة املٌلزسة املـيَة واًسوق بأو اًلعاغ  الاؾخحازامليافسة بأن ًبأخذ تـني 

ملـين،و ظحَـة الأشخاض املخرضزٍن بأو احملمتي ثرضزمهالاكذطاذاي
(2)

ُياك من ًطيف ُذٍ اًـيارص ،و 

: ظحَـة املٌلزسة وخطائطِا وظحَـة ثرصف اخملاًفنيا ىل
(3)
: 

ابًًس حةًعحَـة املٌلزسة املـيَة،جند بأن تـظ املٌلزساث ثدسم تعاتؽ اخلعوزت حبَر ال خيخَف ؿَهيا  -

 الأفلِة،فدزخة اخلعوزت يف ُذٍ احلاةل ثفِم من ظحَـة املٌلزسة راهتا.ازيان مثي االثفاكاث 

ابًًس حة خلطائص املٌلزسة املـيَة،ًخـني اًوكوف ؾيد ػروف ازحاكهبا ومدى كدهما،نٌل بأن مّدت  -

ة هحريت يف ركلـاس متراز اخملاًفة ًِا بأمهِ
(4)

ر ثحني تبأن اخملاًفة ــ، خاض ا ظالق  اس مترث حىت تـدة ا 

وحزذاذ خعوزهتا لكٌل اكهت خمفِةاًخحلِلاث 
(5)
. 

اال رضاز اًـلوتة جشدذ لكٌل ؿرب ُؤالء الأشخاض ؾن هَة  بأنابًًس حة ًعحَـة ثرصف اخملاًفني:جند  -

امليافسة يف اًسوق، وبأحسن مثال ؿىل ركل ُو حاةل اًـوذ بأٍن ًفرتط يف اًشخص  واملساش تلواؿد

اذلي ؿاوذ ازحاكة املٌلزسة مرت اثهَة سوء هُذَ
(6)

را مازست  ، نٌل بأن ُذٍ املٌلزسة حىون خعريت ا 

                                                           
1
-BENZONI Laurent, op.cit, p.22. 

2
-ROSKIS Dan et DOREMUS Charlotte-Mai, « Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : vers plus de 

prévisibilité et de transparence ? »op.cit, p.29. 
3
- MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.492. 

4
 ، زاحؽ:ملدت احملدوذت ٌَمٌلزسة من شبأهنا بأن متثي ػرفا خمفًفا خلعوزت اًوكائؽا -

-FRAISSINIER-AMIOT Virginie, « Le principe de proportionnalité protecteur de la liberté d’entreprendre face 

à l’activité normative de l’Etat ? », Revue Lamy Droit des Affaires, n°71, mai 2012, p.106. 
5
-VOILLEMOT Dominique, « Les procédures de sanction : motivation et proportionnalité de la sanction », 

Rev.Conc .Consom, n°86, juillet-aout 1995, p.46. 
6
 املخـَق ابمليافسة حِر اؾخرب املرشغ حاةل اًـوذ من بأس حاة جشدًد اًـلوتة. 13-13من الأمر زمق  61املاذت  -
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املؤسسة اخملاًفة ضلعا وثبأزريا ؿىل املؤسساث اًرشٍىة ًِا من بأخي ثلَري ثرصفاهتا ثشلك ضاز،خاضة 

ؾيدما حمتخؽ تيوغ من الاحذاكز الس امي ابًًس حة ٌَمخـامَني اًخازخيَني
(1)

،وؿىل اًـىس من ركل كد ٍىون 

 ص اًـلوتة مثي ثـاوهنم مؽ احملللني واؿرتافِم ابخملاًفة.ثرصف اخملاًفني سخدا يف ثلََ

 ابالكذطاذمـَاز اًرضز اًالحق .1

خعوزت املٌلزساث، تي التد من اًححر بأو الأخذ  ذزخة ال ًلذرص الأمر فلط ؿىل اًححر يف

ولك، ابًرمغ من بأن ُذا املطعَح ال ميىن حتدًد مفِومَ  ابالكذطاذاًرضز اًالحق  الاؾخحازتـني 

تدكة
(2)

،فِو من املفاُمي املـلدت من هجة ثسخة هوهَ مطعَح اكذطاذي ًوُس كاهوين،ومن هجة اثهَة 

من خالل مـاًري مرحـَة مـدت مس حلا  ،ضـوتة حرمجخَ يف اجملال اًلاهوينخطوضَخَ و ثسخة 

وموحدت
(3)

ََص ٌَلمية املضافة ادلاؾَة، بأي كمية اًرحب ابًًس حة ٌَمؤسساث ،فـمل الاكذطاذ ًـخرٍب نخل 

و تذكل ًـىس اًرحب  ،وزفاَُة املشرٍتن اذلي اكن س َـوذ ابًيفؽ ؿىل املحاذالث الاكذطاذًة  اال حٌليلُو

ًوىٌَ سال هدِجة املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة
(4)
 . 

ملازهة تني اًوضـَة الاكذطاذًة  -تبأثر زحـي -ن جيري بأ ؿىل جمَس امليافسة  ًخـني،تـحازت بأخرى

ثَانيف حاةل ؿدم  ثَاهنااملٌلزسة امللِدت ٌَميافسة واًوضـَة تـد  ا  اًطـة خدا حىت و بأن اكن من ، ا 

حتدًد ُذٍ اًفىرت من اًياحِة الاكذطاذًة مفا ابكل من اًياحِة اًلاهوهَة
(5)
شبأهَ بأن ًؤثر  الأمر اذلي من،

، ذلكل ًحدو ثلدٍر جحم اًرضز ثشلك هكي من اًطـةؿىل شفافِة ووضوخ زؤًة جمَس امليافسة، لأهَ 

ىلبأن ًَجبأ جمَس امليافسة  بأن احلي ٍوكن يف ؾعاءخي من بأ  اخلربت الاكذطاذًة ا  يف  اًلواؿد اًلاهوهَة ا 

لق اًفـاًَة املرحوت مهنا يف حٌلًة ، خاضة وبأن ُذٍ اًلواؿد ال ميىهنا بأن حتبأنرب اوضوح جمال امليافسة

امليافسة تدون ُذٍ اخلربت
(6)
. 

                                                           
1
-CECCALDI-CARP Laetitia-Noëlla, Le principe de proportionnalité applique aux sanctions du conseil de la 

concurrence, op.cit, p.35. 
2
-ROSKIS Dan et DOREMUS Charlotte-Mai, « Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : vers plus de 

prévisibilité et de transparence ? », op.cit, p.29. 
3
-LE TOURNEAU Philippe, « De la spécificité du préjudice concurrentiel », RTD com, n°51, janv-mars 1998, 

p. 91. 
4
-HUBERT Patrick, op.cit, p.12. 

5
- CECCALDI-CARP Laetitia-Noëlla, op.cit, p.36.  

6
- JENNY Frédéric,  « Les relations entre le droit et l’économie dans l’ordonnance du 1

er
 décembre 1986 », 

Gaz. Pal, n°1, 13 janvier 1997, p.260. 
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املساش ابًيؼام اًـام الاكذطاذي  :تبأهَ ميىن بأن هـرف اًرضز اًالحق ابالكذطاذ ،ًىن ثشلك ؿام

َة   ً هخاحكِاسا ؿىل سوق مرحـي،لأن الأثر اذلي حرثحَ املٌلزسة ؿىل ب واًخوسًؽ واخلدماث وزفاَُة  اال 

املس هتكل هل بأمهَة ابًلة
(1)
. 

مما جيـي اًالكم ؾن خرب اًرضز  ،ذلكل جند بأن اًـلوتة املاًَة ال ثلمؽ سوى املساش ابًيؼام اًـام

ىلبأمر كري جمدي،لأن اًيؼام اًـام ُيا ًيرصف   كد اًرضز اذلي ًوُس فلط ،اًسري احلسن ٌَسوق ا 

بأو املؤسساث امليافسة ،ًَحق املس هتَىني مدارشت
(2)

 بأنجمَس امليافسة ميىٌَ  بأن، وادلًَي ؿىل ركل 

ثعوز اكذطاذي بأو ثلين بأو  ا ىلٍرخص ًالثفاكاث واملٌلزساث اًيت ميىن بأن ًثخت بأحصاهبا بأهنا ثؤذي 

ضـَهتا ؤسساث اًطلريت واملخوسعة تخـٍزز و بأو من شبأهنا اًسٌلخ ٌَم ،جسامه يف حتسني اًدشلَي

اًسوقاًخيافس َة يف 
(3)

ا اًضاز ؿىل اًلري  .، وركل تلظ اًيؼر ؾن بأثُر

حىت ميىن اًلول توحوذ رضز الحق ابالكذطاذ جية بأن حىون املٌلزسة املرحىدة كد مست حبطة 

منا ٍىفي بأن  وا  ُامة من حطص اًسوق، وال ٍىون جمَس امليافسة مَزما ابحدساة ُذا اًرضز وثلدٍُر

ا اثزلدم اًـيارص اًيت جسمح تخلدٍر ال  ً الاكذطاذًة ًخكل املٌلزساث وخرُب
(4)
. 

ا زئُسة ساتلة جملَس امليافسة اًفرويس ا حدىيف  ُاٍلكس خني كاًت اًس َدت ،ثرصحياهتا ابؾخحاُز

اًرضز اًالحق ابالكذطاذ ُو مفِوم   :"تبأنHAGELSTEEN Marie-Dominiqueمازي ذومِيَم

شاكًَةمرنزي وبأسايس فامي ًخـَق  اًـلوابث يف جمال امليافسة،فاملٌلزساث امللِدت ٌَميافسة اًيت ثؤثر  اب 

رتثة ؿَهيا بأزابخ مـخربت ابًًس حة ٌَمؤسساث  ؿىل اًسري احلسن ٌَسوق ثدسخة يف رضز هحري ٌَجمَؽ ًو

ًىاًيت حرحىهبا،ًويك حىون اًـلوتة فـاةل ًخـني ؿَهيا بأن جترب ُذا اًرضز ثشلك لكي،بأو ثؤذي  املطاذزت ا 

                                                           
1
-MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p 497. 

2
-Ibid, p.496. 

3
املخـَق ابمليافسة، ُذا اًيص ميىن اؾخحاٍز وطوزت من ضوز ادلفاغ اًرشؾي يف جمال امليافسة، لأن  13-13من الأمر زمق  9املاذت  -

بأاثزث ضوزت من ُذٍ اًطوز، من بأخي اًخوسؽ يف ُذٍ اًفىرت املؤسسة اًيت ثبأيت ممازسة ملِدت ٌَميافسة سوف ثفَت من اًـلاة ارا ما 

 زاحؽ:

- VIENNOIS Jean-Pierre, « La légitime défense en droit de la concurrence ou l'emprunt concevable d'une 

notion au droit pénal », Rev.sc.crim, 2004, p.295-312. 
4
 .354نخو َلد رشًف،مرحؽ ساتق، ض -
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ذا اًرحب ميىن اًوكوف ؿَََ من خالل ثلدٍر زمق بأؾٌلل املؤسسة اخملاًفة يف ُذٍ اًلكَ ة ٌَرحب احمللق، ُو

املرحةل
(1)
 ". 

ىلًىن املؤسساث ثَجبأ  ؿالهنااًخحاًي يف  ا  حىون ًِا  بأنؾن زمق بأؾٌلًِا،نٌل ميىن ًيفس املؤسسة  ا 

وشاظاث خمخَفة يف ؿدت جماالث ،ًوىن وشاظ واحد فلط اكن مـيَا ابملٌلزسة امللِدت ٌَميافسة فِي 

هبأخذ تـني الاؾخحاز زمق الأؾٌلل احمللق يف اًلعاغ املـين ابملٌلزسة بأم زمق الأؾٌلل اًلكي؟ ُيا ًخـني ؿىل 

ق ؿىل لك املؤسساث ثشلك جمَس امليافسة بأن ًوحد املفاُمي حىت ٍىون مددبأ اًخياسة معح

 مدساوي.

هَ ًطـة احلدًر ؾن اًرضز اًالحق املٌلزساث مثي ثحاذل املـَوماث فا  نٌل بأهَ ابًًس حة ًحـظ  

ىل بأخرى،حبسة اًخعوز اًخىًٌوويج وظًرلة ن الأثر اًضاز كد خيخَف من فرتت ا  ابالكذطاذ، خاضة وبأ 

ثواضي املؤسساث فامي تُهنا
(2)

را اك و،  ن ميىن اًوكوف ؾيد تـظ املـاًري اًيت جساؿد يف ثلدٍر ما ا 

 ومهنا: ُياك رضز هحري ابالكذطاذ بأم ال

 .اًححر ؾن اًرضز يف سوق مـَية -

ن تلِت يف اًسوق فا هنا سدسامه  - كطاء تـظ املؤسساث اًيت ا  اًرضز كد ًخـَق ابزثفاغ الأسـاز بأو ا 

 يف ثًش َط امليافسة.

راثبأزري املٌلزسة ؿ - هخاح واًخوسًؽ  ىل املس هتكل من خالل اًححر ؾٌل ا  َة اال   ً اكن ٌَمٌلزسة ثبأزري ؿىل ب

واس خلراز الأسـاز
(3)

كداهلمن خالل -املس هتكل -اًرضز اًالحق تَ  ا ىلابال ضافة،  ؿىل رشاء سَـة بأو  ا 

بأو اًحضاؿة  بأو اًرضز اًالحق تَ هدِجة ا جحامَ ؿىل رشاء ُذٍ اًسَـةخدمة جمثن بأنربمن كميهتا احللِلِة، 

هدِجة ازثفاغ مثهنا مما فوث ؿَََ فرضة الاس خفاذت من مٌفـهتا
(4)
. 

                                                           
1
-CECCALDI-CARP Laetitia-Noëlla, Le principe de proportionnalité applique aux sanctions du conseil de la 

concurrence, op.cit, p.37. 
2
- CECCALDI-CARP Laetitia-Noëlla, op.cit, p.44. 

3
- VOILLEMOT Dominique, op.cit, p.46. 

4
- JENNY Frédéric,  « Les relations entre le droit et l’économie dans l’ordonnance du 1

er
 décembre 1986 », 

Gaz. Pal, n°1, 13 janvier 1997, p.261. 
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احهتاذ جمَس امليافسة اًفرويس جند بأن ُياك ؾوامي ؿدًدت جية مراؿاهتا من  ا ىلابًرحوغ  

ماا ىلاًياحِة اًـمََة ًخلدٍر اًرضز اًالحق ابالكذطاذ،وركل ابًيؼر  ماا ىلجمال املٌلزساث املـاًية  ا   وا 

 اًلِوذ ؿىل امليافسة:

يف احلاةل الأوىل ًخـني الأخذ تـني الاؾخحاز ؾيرصٍن هممني ٌُل جمال ب اثز املٌلزساث ؿىل الاكذطاذ 

اًـيرص الأول ًخـَق الأمر مبـاًية واحضة ٌَوكائؽ خاضة من  ا ىلونذا مدت ُذٍ املٌلزساث،فداًًس حة 

َلكهتا،  ظحَـة امليخجاث املـيَة وضـَة  ال ضافةا ىلابحِر ؿدذ املؤسساث املشازنة يف املٌلزسة ُو

امليافسة يف الأسواق املخبأثرت،وبأما ابًًس حة ملدت املٌلزساث، فاًـمََة بأسِي حبَر جند اًرضز اًالحق 

ابالكذطاذ ًامت  ثشلك معرذ مؽ ُذٍ املدت سايذت وهلطاان
(1)
. 

، مفجَس امليافسة جيري متَزيا يف احلاةل اًثاهَة ًخـَق الأمر  تخلدٍر ب اثز املٌلزساث ؿىل الاكذطاذ

مٌؽ  ا ىلتني ال اثز اًَِلكَة وال اثز اًؼرفِة،فال اثز اًَِلكَة ميىن حتَََِا ؿىل بأهنا ثكل اًيت حريم 

ىلامليافسني من ادلخول  اًسوق، بأو ظرذ املوحوذٍن يف اًسوق بأضال، بأما ال اثز اًؼرفِة فميىن  ا 

ىلا  ب اثز انجتة ؾن ممازساث حريم  تبأهناثـًرفِا  جشجَؽ الازثفاغ املطعيؽ ًلأسـاز ابًًس حة خلدماث  ماا 

ماابًًس حة ٌَمس هتَىني  بأمهَةراث  حرمان املس هتكل اٍهنايئ من  ا ىلؿىل اًـىس من ركل حريم  وا 

الاس خفاذت من اخنفاط الأسـاز هدِجة اًخعوز اًعحَـي ٌَسوق
(2)
. 

ي اًوكوف ؿىل املٌلزساث امللِدت ؿَهيا املرشغ اجلزائري من بأخ اؾمتدُذٍ اًـيارص يه هفسِا اًيت 

زحاهتا، لأن اًرضز اًالحق  ال ًفرتط ابالكذطاذٌَميافسة راهتا، واًيت حتخاح ا ىل ا 
(3)

وابًرمغ من الأمهَة ، 

ال بأهَ ٌس خحسن بأال ًـخد تَ هكـَاز مس خلي تي ميىن اؾخحاٍز وؼرف مشدذ  اًىدريت املـعات ًِذا املـَاز ا 

فهيا ىن حتدًدٍبأو خمفف فلط يف احلاالث اًيت مي
(4)
. 

 

                                                           
1
-MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.499. 

2
- Idem. 

3
-ROSKIS Dan et DOREMUS Charlotte-Mai, « Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : vers plus de 

prévisibilité et de transparence ? », op.cit, p.29. 
4
-VOILLEMOT Dominique, op.cit, p.46. 
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 بأمهَة وضـَة املؤسسة املـيَة يف اًسوق.3

ىل ا ضـاف املؤسسةكد ثؤذي  اًـلوابث اًيت حىون فهيا اًلرامة هحريت ا 
(1)
ؿىل حىت واًخبأزري  ،

ثواسهنا املايل
(2)

ىل ثـلِد اًوضـَة  مما،  را اكهت ثـاين من  الاكذطاذًةًؤذي ا  ًِذٍ املؤسسة خاضة ا 

هلار املؤسساث ًُس من بأًووايث بأو  كاهون امليافسة، فِذا الأخري ال هيمت  اُامتماثمشالك ماًَة، فا 

ظاز ُدفَ اًرايم ا ىل حٌلًة اًيؼام اًـام  ابالكذطاذسوى ابًرضز اًالحق  اًخوحهييي الاكذطاذييف ا 
(3)
. 

فا ن املرشغ حـي من وضـَة املؤسسة املـيَة يف اًسوق وبأمهَهتا من تني املـاًري  ،ابًرمغ مما س حق

ر وحموز كاهون  اًيت ًـمتد ؿَهيا جمَس امليافسة يف ثلدٍٍر ًلمية اًلرامة، خاضة وبأن املؤسسة يه حُو

 امليافسة، وال ًـلي بأن حىون اًلاًة من اًـلوتة يه اًلضاء ؿىل ُذٍ املؤسسة ومن بأخي اًوكوف ؿىل

 حلِلة ُذا املـَاز فا ن اجملَس ؿَََ بأن ٍراؾي اًؼروف اًخاًَة:

ـخرب بأمهَة املؤسسة يف اًسوق وكوهتا املِميية ث  ٌَمؤسسة: الاكذطاذًةًلوت اًؼرف الأول ًخـَق اب -

و ػرف مشّدذ ؿىل بأساش بأن مسؤوًَهتا حىون بأنرب ابأساس َ امـَاز  ىن ميو ، يف ثلدٍر اًـلوتة، ُو

ٌَمؤسسة من خالل ؾيرص زمق الأؾٌلل من هجة وؾيرص احلطة اًسوكِة  الاكذطاذًةاًلوت ؿَى اًوكوف

من هجة اثهَة
(4)

را اكهت حطهتا فَِ ثفوق وس حة  % من 41، وثـخرب املؤسسة همميية ؿىل سوق ما ا 

ذا حسة هص املاذت   13-13من الأمر زمق  18املحَـاث بأو املشرتايث امليجزت يف ُذٍ اًسوق، ُو

احلطة اًسوكِة هحريت لكٌل اكهت اًلرامة بأنرب،واًـىس حصَح ذلكل لكٌل اكهت
(5)

ر،  ثـخرب احلطة اًسوكِة  ا 

                                                           
1
هنا ؿاذت ما ثدزش بأثر اًـلوتة ؿىل رمهتا املاًَة من  - حراء مواسهة ؿىل خالف ركل، ارا اكهت املؤسسة حمتخؽ تلوت اكذطاذًة ٌوس مايل، فا  خالل ا 

هنا جس متر فهيا ذون انرتاج ابًلرامة املفروضة ؿَهيا، واًيت تُهنا و تني ؿائداث املٌلزسة امللِدت ٌَميافسة ، ويف حاةل كَحة نفة ؿائداث املٌلزسة، فا 

ة ثخجَ خمخَف اًدرشًـاث اىل املحاًلة يف كمية  اًلرامة من بأخي ا ضـاف لك حماوةل ثلوم ابحدساهبا مضن اًخاكًَف والأؾحاء، ومن ُذٍ اًزاًو

 ٌَهترة.
2
- FRAISSINIER-AMIOT Virginie, «  Le principe de proportionnalité protecteur de la liberté d’entreprendre 

face à l’activité normative de l’Etat ? », Revue Lamy Droit des Affaires, n°71, mai 2012, p.104. 
3
- ARCELIN Linda, «  L’Entreprise en difficulté face au droit de la concurrence », RLC, n° 01, Nov 2004/ Janv 

2005, p.159. 
4

-BLANCHARD Marie, L’égalité de traitement entre entreprises en droit communautaire de la 
concurrence,op.cit, p.299. 
5
- FOURGOUX  Jean Louis, « L’abus de dépendance économique », Gaz. Pal, n°1, 13 janvier 1997, p.255. 
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،نٌل بأهَ لكٌل اكهت بأمهَة املؤسسة هحريت لكٌل اكهت مسامهة املؤسساث الأخرى يف وؼرف خمفف اًطلريت

اخملاًفة ضـَفة
(1)
. 

ري يف ثلدٍر ثـخرب اًلدزت اًؼرف اًثاين ًخـَق مبجال املسامهة يف اخملاًفة: - املاًَة ٌَمؤسسة ؾيرص حُو

ـىس زمق الأؾٌلل ُذا اًـيرص، ذلكل ٍرى تـظ اًفلَ تبأن مراؿات جمَس امليافسة ٌَوضـَة  اًلرامة ًو

كري مربز ااملاًَة اًطـحة ٌَمؤسسة اخملاًفة كد ٌشلك امذَاس 
(2)

 احللِلة بأن ُذا اًدساؤل هل بأمهَة،و 

اًوضـَة املاًَة ٌَمؤسسة  الاؾخحازـني فسة تكطوى، خاضة ًو ضلياٍ نٌل ًًل: ُي ًبأخذ كاهون امليا

 .؟بأم ال املوحوذت ؿىل حافة اال فالش بأو ثـاين من مشالك ماًَة

املؤسسة  اًسخِي اًوحِد اذلي من شبأهَ بأن ًيلذ خماًفة كواؿد كاهون امليافسة يهىون ؿاذت ما ح

ُذٍ ًوحوذ واس متراز اابث الًـلي بأن حىون مربزُذٍ اًطـو ،ًوىن والاكذطاذًة،،من مشالكِا املاًَة

املٌلزساث
(3)

مددبأ اًخياسة  احرتامابًرمغ من بأن حموكة اًيلظ اًفروس َة كضت يف ؿدت حاالث تـدم 

ٌَوضـَة املاًَة  الاؾخحازوكامت ثسخة ركل تخلََص مدَف اًلرامة هؼرا ًـدم بأخذ جمَس امليافسة تـني 

كذطاذًة ٌَمؤسسة اخملاًفةوالا
(4)
. 

ان حمفوف ابخملاظر، ًوىن كد ٍىون  اثفاقمفسامهة املؤسسة يف  ملِد ٌَميافسة ُو ؾحازت ؾن ُز

ُو اخملَص ًِا من مشالكِا املاًَة، فلدميا كِي اال حتاذ ًودّل اًلوت، من هجة ومن هجة اثهَة ميىن ًِذٍ 

ؿاانث تعًرلة خماًفة ٌَلاهون ويف ُاثني احلاًخني  املؤسسة بأن ثَجبأ ا ىل ادلوةل، من بأخي احلطول ؿىل ا 

 ساُي.د جند بأن كاهون امليافسة الً 

هخاح وثلَص يف اًَد  يف اخنفاطثؤذي ا ىل  اكذطاذًةؿاذت ؾيدما ثخـرط املؤسسة ا ىل بأسماث   اال 

هخاح  اًـامةل ال ٍىون بأماهما من حي سوى اًخىذي من بأخي مواهجة اخملاظر من خالل ثلََص اال 

لأسواقاع ؿىل ثثخِت الأسـاز بأو اكدسام اواحلف
(5)
. 

                                                           
1
-BLANCHARD Marie, op.cit, p.300. 

2
-Idem. 

3
-FASQUELLE Daniel, « L’incidence des difficultés des entreprises sur l’application des règles de 

concurrence », RC, RDLC, n°1,2005, p.41. 
4
-CA, Paris, 17 oct, 2000 et CA,  Paris, 29 sept 2009. 

5
- ARCELIN Linda, op. cit, p.160. 
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كد ًطعدم ابخلعر امليطوض ؿَََ يف كاهون امليافسة االثفاقُذا 
(1)
وؿَََ ثدساءل ؾن مدى  ،

ًلأسمة اًيت ًـاين مهنا اًلعاغ ؾيد ثوكِـَ ٌَـلوابث، ا ىل وكت ًُس  الاؾخحازبأخذ جمَس امليافسة تـني 

ال بأهَ تـد ركل بأضحح ًخـامي مـِا ؿىل بأهنا ابًحـَد ُذا الأمر اكن مذطوًزا ابًًس   حة ٌَلاهون الأملاين ا 

 Les ententesادلفاؾَة ) االثفاكاثاس خثٌاء ًؤخذ يف حدوذ ضَلة، حِر ًعَق ؿَهيا جسمَة 

défensifs)
(2)
. 

ؿىل بأساش بأّن امليافسة يه  ،االثفاكاثٍرفظ متاًما ُذا اًيوغ من  بأما يف فروسا فلد اكن املرشغ 

هلار اًلعاغ  املخـرث، ًىن ومبروز اًوكت ًوحؼت ًَوهة يف  الاكذطاذياحلي اًوحِد اذلي من شبأهَ ا 

امللِدت ٌَميافسة ميىن اًدسامح مـِا الس امي ؾيد ما  االثفاكاثؾخرب تبأن تـظ موكف املرشغ، ؾيدما ا

هخاح زاهتا، وركل ؿىل سخِي كرا اختارملؤسساث يف ًوىهنا ال متس حبًرة ا ،حريم ا ىل ثلََص تـظ اال 

ىل  ،خعريت اكذطاذًةهعالكا من اٌَحؼة اًيت ًثخت فهيا وحوذ ضـوابث الاس خثٌاء ا ميىن بأن ثؤذي ا 

اق َُلكي،سوال املؤسسة اًياشعة يف اًلعاغ املخبأثر هبذٍ الأسم ُز مؽ رضوزت بأن ة، بأو جتـَِا يف حاةل ا 

ؿاذت ثطحَح رامِا نذكل ا ىل ثلََص االثفاكٍىون  هخاحِة، نلَق تـظ املطاهؽ من بأخي ا  اًلدزت اال 

ٌَـالكة تني اًـرط واًعَة وثعِري اًلعاغ
(3)
. 

ٍىون ثرشوظ ضَلة خدا، وال  الاكذطاذًةاملخـَلة ابلأسماث  االثفاكاثفا ن اًخـامي مؽ  ،ؿَََ

ميىن اًدسَمي هبا جملرذ وحوذ املؤسسة يف بأسمة، ذلكل فاحلفاع ؿىل ُذٍ املؤسساث اًواكـة يف ضـوابث 

اكذطاذيال ميىن حىَِفَ ؿىل بأهَ ٍريم ا ىل حتلِق ثعوز 
(4)
. 

ن اال ؿاانث كري املرشوؿة اًيت ثلدهما ادلوةل ٌَمؤسساث املوحوذت يف بأسمة بأو ثـاين مختضؽ 

ا املحارش ؿىل  ا ىلابًيؼر ادلفاؾَة االثفاكاثًيفس املـامةل اًيت ختضؽ ًِا  اكذطاذًةضـوابث  بأثُر

ؿاهةُذٍ  الل ثفضَي مؤسسة ؿىل بأخرى هدِجةمن خ ،امليافسة خاضة وبأن املؤسساث اًيت حتؼى  اال 

يف اًلاًة يه مؤسساث معومِة
(5)
ن اكن ، سوال مؤسسة  ًـخرب -الاكذطاذًةمن اًياحِة  -حىت وا 

                                                           
1
ثفاكاث امللِدت ٌَميافسة. 13-13من الأمر زمق  16بأهؼر املاذت -  املخـَلة حبؼر اال 

2
-ARCELIN Linda, op. cit, p.161. 

3
-Ibid, p.160. 

4
 املخـَق ٌَميافسة. 13-13من الأمر زمق  1\9ة مفِوم هص املاذت سح -

5
- KAZZI Habib, « Aides d’Etat et compétitivité des entreprises communautaires », RIDE, n°4, 2007, p.443. 
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هلارُاوضـَة اكززَة  كد جس خحق املساؿدت وا 
(1)

 اال ؿاانثؽ تـظ ــساُي مد ًمت اً د ـــ، وذلكل ك

 ذلكل جية بأن ختضؽ ٌَرشوظ اًخاًَة: ، وبأن جشلك ا خالاًل تلواؿد امليافسة ثرشظ ٌَمؤسساث يف بأسمة

بأن حىون مؤسسة مبفِوم كاهون امليافسة -
(2)
. 

اًًشبأت ؤسسة حدًثةاملبأال حىون ُذُ-
(3)

ال ؿىل سخِي  ؿاهة ا  ، فاملؤسسة احلدًثة ال حتطي ؿىل ا 

 رشوظ مذاكمةل: 13الاس خثٌاء ومؽ رضوزت ثوفر 

بأن حىون ُذٍ املؤسسة يف بأسمة ذامئة ًوُس بأسمة مرحََة ؿاجرت فلط، وثـخرب املؤسسة يف بأسمة ذامئة  -

را ا من ظرف املالك واملسامهني اًيت حطَت ؿَهي واال ؿاانثتبأمواًِا اخلاضة  -اكهت كري كاذزت  ا 

ؿاانثيف قَاة  -ؿىل ثفاذي اخلسائر اًيت ثؤذي هبا  -وادلائيني  طاذي ؿىل املوث الاكذ ا ىل-معومِة  ا 

اًلطري واملخوسط املدى
(4)
. 

بأن حىون اًطـوابث اًيت ثـاين مهنا ثخـَق ابملرحةل اًيت اكهت ثًشط فهيا ًوُست ساتلة ؿىل  -

 وحوذُا.

 .يف جتمؽ ًرشاكث بأال حىون ظرفًا -

را اكهت ُذٍ املؤسسة فرغ ًرشنة بأم فا ن  ؿاهة مرثحط ثرشظني ٌُل اس خفاذهتابأّما ا  بأن  :من اال 

بأال حىون اًطـوابث هدِجة اًس َاسة املاًَة ٌَرشنة الأم بأو اًخجمؽ و  حىون اًطـوابث مذـَلة هبا

ؿاانث ملؤسسة فرغ من خالل  َبأه ًًس حة ًخجمَـاث اًرشاكثفاملـروف اب من زبأش  اكذعاغًمت ثلدمي ا 

فالش مؤسس خَ خدمة ملطَحة اًخجمَؽ مال مؤسسة بأخرى ظرف يف اًخجمَؽ، بأو حىت اًخضحَة اب 
(5)
. 

                                                           
1
ثفاكاث من بأخي  - حراء ا  مثال املرشغ اجلزائري بأوىل ؾياًة خاضة ابًًس حة ٌَمؤسساث اًطلريت واملخوسعة، حبَر ميىن اًرتخِص ًِا اب 

، ًخضمن اًلاهون اًخوحهييي ًرتكِة 1111ذٌسمرب  11مؤزد يف  18-11لاهون زمق حسة اً وضـَهتا اًخيافس َة يف اًسوقثـٍزز 

 .1111ذٌسمرب 15ضاذز يف  77املؤسساث اًطلريت واملخوسعة، حر ؿدذ 
2
مـيوي بأاًي اكهت ظحَـخَ  ؿىل بأهَ ًلطد يف مفِوم ُذا الأمر ابملؤسسة لك خشص ظحَـي بأو 13-13من الأمر زمق  3/1هطت املاذت -

هخاح بأو اًخوسًؽ بأو اخلدماث بأو اال س خرياذ.  ميازش تطفة ذامئة وشاظاث اال 
3
 س يواث. 15ثـخرب املؤسسة حدًثة ابًًس حة ٌَمرشغ اًفرويس ؾيدما ال مير ؿىل وحوذُا يف كعاغ اًًشاظ بأنرث من -

4
- « lorsqu’elle est incapable avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses 

propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une 

intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen 

terme », de BEYS Julien, « Restructurations et contrôle des aides d’Etat », RIDE,  n°2, 2008, p.174. 
5
-ARCELIN Linda, L’Entreprise en difficulté face au droit de la concurrence, RLC, n ° 01, Nov 2004/ Janv 

2005, op.cit, p.161. 
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ؾفاءاًلول تبأن اًطـوابث املاًَة  ال جشلك مربزا  ابال ضافةا ىل من اًـلوتة كأضي، فان ُذا  ًال 

هلار كذطاذي ٌَسوق، فاًؼرف ًـخرب ؾيرصا همٌل ٌَخحََي الا ا مؤسسة مذـرثت كد ًمت ؾن ظًرق رشاهئا 

ذا كد ًؤذي تيا ا ىل  اثزت موضوغ اًخحََي من كدي مؤسسة بأخرى، ُو اذلي جيًرَ جمَس  الاكذطاذيا 

 .وؿَََ جية احلذزامليافسة

 L’exception de l’entrepriseيف فروسا ثخىن املرشغ هؼًرة اس خثٌاء املؤسسة املخـرثت 

défaillante من  اكذطاذيويه هؼًرة راث بأضي بأمٍريك ثعحق مبياس حة كِام جمَس امليافسة تخحََي

را مل  بأخي كدول اًخجمَؽ بأو زفضَ را اكهت سزتول حامت ا  ، وحرى ُذٍ اًيؼًرة تبأن املؤسسة ثـخرب مذـرثت ا 

اوركل ًمت اًخجمَـ ي ركلماذام بأن اًيؼام اًـام اًخيافيس ٍراؾ همٌل اكهت بأس حاة ثـرُث
(1)
 . 

َياهس اًيت اكهت همدذت ابالهنَاز، واكهت  Moulinexُذا ما حدج يف فروسا يف كضَة رشنة مًو

ا، ًوىن جمَس امليافسة بأوكف معََة نة اًوحِدت اًيت اكهت مرحشة ًرشاهئيه اًرش  SEBرشنة ساة 

اًخجمَؽ ؿىل بأساش بأهنا كد جشلك ثدؾمي ًوضـَة اًِميية ؿىل اًسوق
(2)

يا جند بأن  ذلي اًسخة ا،ُو

َياهس مذـرثت  منا ُو ًُس ؿدم  حـي مؤسسة مًو ا ؿىل س َوةل وا  قَاة مؤسسة بأخرى ميىن ًِا  ثوفُر

 ذلكل. ااكفِ ابأن حتخوهيا بأو ثلدم ؾرض

ماكهَةؾيد ثعحَق هؼًرة اس خثٌاء املؤسسة املخـرثت، ًلوم جمَس امليافسة ابًححر ؾن مدى   ا 

ؾخرب اًخجمَؽ كري خماًف ٌَميافسة، وؿىل اجملَس بأن دشًـا اسسة تدون جتمَؽ، فا ن ساًت اس متراز املؤ 

ـد كامئة هبذٍ املؤسساث وخيخاز مهنا بأهيا  ًحاذز ُو ابًححر ؾن مؤسسة بأخرى كاذزت ؿىل اًرشاء، ًو

بأكي ثبأزري ؿىل امليافسة
(3)

ؿاذت حتََي اًسوق ثوضي جمَس امليافسة اًفرويس يف كضَة  ، وابًفـي وتـد ا 

َياهس بأهَ  سوق حتخي ُذا اًفراػ  SEBًو بأسحيت ُذٍ الأخريت من اًسوق فا ن رشنة ساة رشنة مًو

ذماح اًرشنخني مؽ جسجَي ؿدم  متام معََة الاهدماح، وؿَََ ثلرز كدول ا  ذا ًن ٍىون بأنرث من ا  ُو

 مساش ابمليافسة يف اًسوق.

                                                           
1
-CLAMOUR Guylain, Intérêt général et concurrence, essai sur la pérennité du droit public en économie de 

marché, Edition Dalloz, 2006, p.363. 
2

-FASQUELLE Daniel, « L’incidence des difficultés des entreprises sur l’application des règles de 

concurrence », op.cit, p.42. 
3
ؾمتد ؿىل مـَاز ؿدم اًخبأزري بأو اًخبأزري الأكي ؿىل امليافسة من بأخي كدول اًخجمَؽ، زاحؽ هص املاذت  - من الأمر زمق  19املرشغ اجلزائري ا 

 املخـَق ابمليافسة. 13-13
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ا ن اكن احلاةل، ف ؤسسة  ػرفا مشدذا بأو ػرفا خمففا حسةادلوز اذلي ثَـحَ امل كد ٌشلك،ؿَََ

ن اخملاًفة اكهت اًلرامة بأكي، واًـىس حصَح، فاملؤسسة اًرئُس َة واًيت ًـحت  ذوزُا اثهواي يف حىٍو

وشاء اخملاًفة بأو خععت ًِا ثخَلى قرامة بأنرب ادلوز الأنرب واًيت ابذزث اب 
(1)
 . 

 مـَاز اًفوائد اجملمـة من ظرف مرحىيب اخملاًفة.4

واملداخِي اًيت اكن ميىن  احملطةل من وزاء اخملاًفةٍمتثي ُذا املـَاز يف اًفازق تني املداخِي 

ـخرب ُذا املحَف ُو احلدُذٍ ٌَمؤسسة بأن حتللِا تدون  ًد الأذىن ٌَـلوتة لأن اًِدف ُو حتد اخملاًفة، ًو

اًخلًريب ُذا اًرحب
(2)

ًفائدت اخلًزية اًـمومِة بأو  حتطَهل،حىت ٌس خفِد مٌَ ادلَؽ تعًرلة بأخرى من خالل 

ؿاذت َة اًخـًوظ بأمام اجلِاث اًلضائَة اخملخطة ا   ً ، ثوسًـَ ؿىل خمخَف الأشخاض املخرضزت ؾن ظرق ب

ٌوسي ُذا احلنك ؿىل خمخَف اًلراماث مبا فهيا ثكل احملطةل من خماًفة كواؿد اًخجمَـاث الاكذطاذًة
(3)
. 

فاًشخص اذلي ًبأيت ممازسة ملِدت ٌَميافسة ٍىون مَزما جبرب اًرضز اًالحق ابالكذطاذ  ،ؿَََ

َة اًخـوًظ  ً َة اًلرامة، وخرب اًرضز اًالحق ابخلواض ؾن ظًرق ب  ً ؾن ظًرق ب
(4)

ًىن مارا ًو كام ، 

ؿاذتُذا اًشخص اذلي حطي ؿىل الأزابخ ؾن ظًرق املٌلزسة امللِدت ٌَميافسة  ا مبا ًـ اب  وذ اسدامثُز

ابًيفؽ ؿىل الاكذطاذ وزفاَُة املس هتكل تدال من بأن ًلوم تخوسًـِا كأزابخ ؿىل اًرشاكء بأو ا خراهجا من 

 ادلوزت الاكذطاذًة، ُي ميىن جملَس امليافسة بأن ٍراؾي ُذا اًخرصف يف ثلدٍٍر ٌَلرامة املاًَة؟.

 

 مـَاز مدى ثـاون املؤسسة املهتمة مؽ جمَس امليافسة خالل اًخحلِق..5

                                                           
1

-BLANCHARD Marie, L’égalité de traitement entre entreprises en droit communautaire de la 
concurrence,op.cit, p.302. 
2
-ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, étude de droit comparé,op.cit, 

p.219. 
3
-SOUAM  Saïd, « L’efficacité préventive des décisions en matière de concentrations », LPA, n°259,28 

décembre 2000, pp.16-26.  
4
-BENZONI Laurent, « L'efficacité répressive des décisions en matière concurrentielle : une approche 

économique »,op.cit, p.23. 
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تـني  مـَاز مدى ثـاون املؤسسة خالل مرحةل اًخحلِقخذ بأن ًبأ  جملَس امليافسة ميىن

ما  ف اًلرامة بأو ًَلهيا متاماِخف تخ الاؾخحازفِلوم ا 
(1)
ُذا املـَاز ُو مؼِر من مؼاُر فىرت اًؼروف و ،

-13من الأمر زمق 61حِر هطت املاذت  ،اخملففة يف جمال امليافسة، وجسمى ُذٍ احلاةل ثس َاسة اًربأفة

ؿىل بأهَ ميىن جمَس امليافسة بأن ًلرز ختفِظ مدَف اًلرامة بأو ؿدم احلنك هبا ؿىل املؤسساث اًيت  13

ٍهيا بأزياء اًخحلِق يف اًلضَة،ُ ا اال حراء ٍمتثي يف كِام مؤسسة خماًفة تخلدمي ذثـرتف ابخملاًفاث املًسوتة ا 

ؾفاهئا مهنا، هؼري ثـاوهنا مـَ من ظَة زمسي ا ىل جمَس امليافسة م خي بأ ن بأخي ثلََص مدَف اًلرامة بأو ا 

وشف ممازسة ملِدت ٌَميافسة والس امي االثفاكاث
(2)
. 

جمَس امليافسة واملؤسسة املـيَة من هتدف ا ىل ثـٍزز فىرت اًخـاون تني ًحدو بأن ُذٍ اًس َاسة 

ابًًس حة ًالثفاكاث خاضةبأخي مراكدة املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة 
(3)

، فِذٍ الأخريت كد ثضم بأشخاضا 

خمخَفة ثخفاوث كدزاهتا املاًَة وؿائداث اًرحب اًيت س خجيهيا من وزاء ُذٍ املٌلزسة، ذلكل كد جتد 

املؤسساث اًطلريت هفسِا مـرضة لأن جسَط ؿَهيا ؾلوابث ال ثدٌاسة مؽ جحم اًرحب اذلي ؿاذ ؿَهيا 

يا ؿىل جمَس ملازهة تحلِة املؤسساث، فذف ضي وشف االثفاق ملاتي اال ؾفاء بأو اًخلََص من اًـلوتة، ُو

امليافسة بأن ٌس خلي اًفرضة
(4)
. 

 ممن بأخي سايذت فـاًَة ُذٍ اًعًرلة يف وشف االثفاكاث امللِدت ٌَميافسة ُياك من ٍرى تـد

ُذٍ املٌلزسة، تي ًخـني  مهنا ابًًس حة ٌَشخص اذلي وشف اال ؾفاءالانخفاء فلط تخلََص اًلرامة بأو 

ؿىل ركل من خالل متىِيَ من ثـًوظ مالمئ كد ًرصف من مدَف اًلرامة املوكـة ؿىل تلِة  بأن ٍاكفبأ 

الأشخاض املسامهة يف االثفاق
(5)
. 

                                                           
1
- ROSKIS Dan et DOREMUS Charlotte-Mai, « Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : vers plus de 

prévisibilité et de transparence ? », op.cit, p.30. 
2
-DESBROSSE Pierre, « Les programmes de clémence à l’épreuve de la globalisation des marchés », RIDE, 

n°2, 2010, p.113.  
3
-ECKERT Gabriel, « Pour un régime commun des sanctions prononcées par les autorités de concurrence et 

de régulation sectorielle »,JCP G, n°28,9 juillet 2012, p.1361. 
4
- BENZONI Laurent, op.cit, p.26. 

5
-Idem. 
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ًىجية  بأن فىرت اًربأفة ال ميىن بأن جس خفِد مهنا املؤسساث اًيت ضحعت يف حاةل ؾوذ لأن اال شازتا 

 محق بأحاكع ال ث  :"13-13من الأمر زمق  1/ 61ذا ما هطت ؿَََ املاذت اًـوذ ًـخرب ػرف مشدذ ، ُو

 ."حَـة اخملاًفةظ  حىن ٌلهماًفلرت الأوىل بأؿالٍ، يف حاةل اًـوذ 

 اًيلائص املخـَلة تخلدٍر كمية اًلرامةة.

ابًرمغ من بأن املرشغ ػاُراي كد هرش مددبأ اًخياسة، من خالل وضـَ ملـاًري ؿىل بأساسِا ثلدز 

ال بأن ُذٍ املـاًري كمية  اًلرامة، ثشلك جيـي من ُذٍ اًـلوتة مذالمئة مؽ خعوزت اًوكائؽ املرحىدة، ا 

امليطوض ؿَهيا ساتلا ًُست اكفِة وجية ثوضَحِا بأنرث
(1)
 . 

قفال املرشغ ًحـظ اًـيارص الأخرى، وؿىل زبأسِا رضوزت ثوكِؽ اًـلوابث ث  شلك فداال ضافة ا ىل ا 

اًلراماث هبدف حتلِق اًلاًة اًزحًرة كمية ،وابًرمغ من زلي حدٍمٌفرذ بأي ؿىل لك مؤسسة ؿىل 

ًِا
(2)

،فان ركل كد ٌشلك  هتدًدا ًوحوذ املؤسسة راهتا، ويه اال شاكًَة اًيت اضعدم هبا املرشغ 

اًفرويس وتًَت بأن ُذٍ املـاًري ًوحدُا ًُست اكفِة، وركل يف كضَة شِريت مسَت تلضَة جتازت احلدًد 

مََون بأوزو ضد بأحد  575ؼ: قرامة ماًَة ثلدز ت 1118َس امليافسة يف ذٌسمرب واًطَة حِر وكؽ جم

ؾرش مؤسسة وهلاتة ملسامههتم يف اثفاق ملِد ٌَميافسة يف جمال احلدًد واًطَة، ًوىن حموكة 

 19/11/1111مََون بأوزو فلط، تلراز ًِا تخازخي  75الاس خئٌاف كامت تخلََص املحَف ا ىل 
(3)
. 

ا ؿىل بأساش بأن جمَس امليافسة مل ًبأخذ تـني الاؾخحاز ًس خئٌاف كد بأسست حموكة الاو  لراُز

د الأكىص ٌَـلوتة واذلي ؼؼؼؼؼن بأخي ثلدٍر كمية اًلرامة، نٌل بأهَ اؾمتد ؿىل احلؼؼؼم الاكذطاذًةاًؼروف 

% من زمق الأؾٌلل، نٌل بأن ُذٍ اًًس حة ثـخرب حد بأكىص ال جيوس جتاوسٍ ًوُس هلعة  11ان ملدزا تؼ:ــــن

ًحداًة حساة اًلرامة
(4)
 . 

                                                           
1
-ARHEL Pierre, « Communiqué du 16 mai 2011 de l’autorité de la concurrence sur la méthode de 

détermination des sanctions pécuniaires », JCP E, n°21-22,26 mai 2011, p.9. 
2
- ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, étude de droit comparé, thèse 

pour le  Doctorat en droit, Université Paris1 panthéon-Sorbonne, 1993, p.242. 
3
- DUFOUR Olivier, « Le calcul des sanctions en matière de pratiques anticoncurrentielles suscite le débat », 

LPA, N° 240, 2 décembre 2010, p.3. 
4
- DUFOUR Olivier,op.cit, p.3. 
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املؤسساث وكَلِا حِال زلي مداًف اًلراماث وقَاة  اسذاذاتحذجاخاثتـد ُذا اًلراز اًشِري 

اًشفافِة وؿدم اؾامتذ جمَس امليافسة ؿىل زؤًة واحضة يف حساتَ ًلميهتا
(1)

،ُذا اًلراز اكن هل الأثر يف 

ـلوابث املاًَة يف جمال امليافسة، خاضة تـد ثوكِؽ اً ت الاكذطاذ ال ؿاذت اًيؼر يف ظًرلةحتًرم وساز 

الأسماث املاًَة اًيت بأؾعت املوضوغ ظاتؽ اجلدًة
(2)

، حِر ابذزث وسٍرت اًخجازت يف ركل اًوكت الكازذ 

 Jean-Martinتدٌطُة فوح معي حتت زئاسة فًوز خني مازحن LAGARD Christineهٌرس خني 

FOLZ ال املٌلزساث امللِدت ٌَميافسة ،وكد بأؿدث يف جم، من بأخي اًـمي ؿىل موضوغ ثلدٍر اًـلوابث

 :مذضميا الاكرتاحاث اًخاًَة 1111ًوسازت الاكذطاذ يف سخمترب  ذَكدم ُذٍ اٌَجية ثلٍررا 

التد ؿىل جمَس امليافسة هفسَ بأن ًضؽ مـاًري تذكل وًُس املرشغ، لأهَ ال ًـلي بأن ٍىون ُياك ثلدٍر -

ظاز اًشفافِة.حاةل ؿىل حدٍي ال تد من ذزاسة لك شامي ٌَـلوابث، ت  ، وركل يف ا 

ٌَفـاًَة يف جمال اًـلاة، ؿىل بأساش بأن  ارضوزت ثوكِؽ ؾلوابث فرذًة ؿىل الأشخاض اًعحَـَني حتلِل-

ال حِر ًرتاوخ يف فروسا من س خة  ؾرش  ا ىلاًوكت اذلي ٌس خلركَ اًخحلِق يف اًـاذت ٍىون ظًو

س يواث
(3)

كل س خىون املؤسسة  ٌَمؤسسة كد ثلري،وتذًفًرق املسري، وؾيد ضدوز اًلراز ٍىون ا

يه هفسِا املؤسسة اخملاًفة تاملـاكدة ًُس
(4)
 . 

ضداز مًشوز، تخازخي  ماي  16ابًفـي ثحًت سَعة امليافسة ما خاء يف ُذا اًخلٍرر وكامت اب 

ًخـَق تعرق حتدًد اًـلوابث املاًَة املعحلة ؿىل املؤسساث يف جمال امليافسة، ثعحَلا ًيص  1111

 مىرز من كاهون امليافسة اجلزائري. 61اًخلٌني اًخجازي واًيت ثلاتي املاذت من 2/464املاذت

ن امليافسة اجلزائري ؿىل ضوء ما ثضميَ ُذا املًشوز ميىن اًوكوف ؿىل اًيلائص اًيت ثـرتي كاهو

 عرق حتدًد اًلرامة املاًَة:فامي ًخـَق ت

 

                                                           
1
-ROSKIS Dan et DOREMUS Charlotte-Mai, « Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : vers plus de 

prévisibilité et de transparence ? », JCP E, n°29,21 juillet 2011, p.28. 

2
اًيلاص حبدت يه اًِزاث  بأاثزا مداًف فهيا،ًوىن م ن ٍراُا من ٍراُا كري اكفِة و مذواضي تني م ي هلاص حماكهخاًـلوابث يف امليافسة  -

 الاكذطاذًة اًيت ثـاين مهنا بأكَة ادلول الأوزوتَة.
3
-DUFOUR Olivier, « Le calcul des sanctions en matière de pratiques anticoncurrentielles suscite le débat», 

op.cit, p.4.  
4
- Idem. 
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 ؿدم وحوذ حد بأذىن ٌَلرامة املاًَة .1

% من 11حدذ املرشغ اًـلوتة الأساس َة ابًًس حة ٌَمٌلزساث امللِدت ٌَمياكشة تلرامة ال ثخجاوس  

مدَف زمق الأؾٌلل من كري اًرسوم احمللق يف اجلزائر خالل ب خر س ية ماًَة خمخمتة، بأو تلرامة جساوي ؿىل 

بأزتـة بأضـاف ُذا اًرحب الأكي ضـفي اًرحب احمللق تواسعة ُذٍ املٌلزساث ؿىل بأال ثخجاوس ُذٍ اًلرامة 

يا ٍوكن اًفازق تني اًـلوتخني، ففي احلاةل اًثاهَة حدذ املرشغ احلد الأذىن واحلد الأكىص.  ُو

% ثـخرب حد بأكىص ال  11بأما ابًًس حة ٌَلرامة امللدزت ابًًس حة املئوًة ، فِجة اًخبأهَد تبأن وس حة 

 11ؽ بأن ًعحق جمَس امليافسة قرامة تؼ جيوس جتاوسٍ، ًوُس هلعة تداًة حساة اًلرامة، فميىن بأن هخوك

ذا بأمر مل ٍرذٍ املرشغ، نٌل بأهَ  % من زمق بأؾٌلل يف لك مرت ثثخت هل وحوذ ممازسة ملِدت ٌَميافسة، ُو

 .خماًف ملحدبأ اًخياسة

حىٌرس  رامة املاًَة، اكهت اًلاًة مٌَ يهفاٌَجوء ا ىل زمق الأؾٌلل هكـَاز من بأخي ثلدٍر كمية اًل 

يخاًعاتؽ اًزحري ًِذٍ اًـلوتة، فِذٍ الأخريت جية بأن حىون حم  ىون سوسة من كدي املؤسسة اخملاًفة ًو

را مت املساش تذمهتا املاًَةن ال ا  ذكل ا 
(1)

رمق الأؾٌلل وحرصٍ يف من بأن املرشغ حدذ امللطوذ ج ،وابًرمغ

ال بأن ُ ىل اًىثري منذا الأمر ًفذلد ركل احمللق خالل ب خر س ية ماًَة خمخمتة، ا  ادلكة، الس امي ؾيدما  ا 

َة، بأو ًخـَق مبجموؿة من املؤسساث ًخـَق الأمر ثسوق ذًو
(2)

،نٌل بأهَ ال خيدم فىرت اًخياسة يف 

 .اًـلوتة

ذلكل اسدددهل املرشغ اًفرويس تـد ضدوز املًشوز اًساتق اذلهر مبحَف املحَـاث ٌَسَؽ واخلدماث 

ذا حىت ثوضؽ اًـلوتة يف س َاكِا اال كذطاذي، بأي اًحضاؿة املـيَة اًيت ًِا ؿالكة ابخملاًفة املـاًية، ُو

ابخملاًفة فلط ذون اًحضاؿة الأخرى،و ُذا بأمر من شبأهَ بأن خيدم فىرت الأمن اًلاهوين
(3)
. 

 

 

                                                           
1
-ROHLFING Stéphanie, Investigations et sanctions en droit de la concurrence, étude de droit comparé,op.cit, 

p.222. 
2
-ROHLFING Stéphanie, p.224. 

3
-ROSKIS Dan et DOREMUS Charlotte-Mai, « Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : vers plus de 

prévisibilité et de transparence ? », op.cit, p.28. 
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 اًزتام تخفًرد اًـلوتة املاًَة  ؿدم وحوذ.1

ابلأمر اًِني، نٌل يف ا ن حتدًد ذزخة مسؤوًَة املؤسسة يف اخملاًفة يف حاةل ثـدذ املسامهني ًُس 

حاةل االثفاكاث حِر ٍىون من اًطـة اًوكوف ؿىل حلِلة ذوز لك مؤسسة، ذلكل ال ميىن ملؤسسة 

ما بأن ثخحمي املسؤوًَة ؾن ثرصفاث كامت هبا مؤسسة بأخرى
(1)

،وال ميىن ثوكِؽ ؾلوتة واحدت ًلك 

 .املؤسساث يف هفس اًوكت هؼرا ًخفاوث ذزخة املسؤوًَة

 ـيدما وضؽ وس حة واحد ٌَـلوتة املاًَة ثوكؽ ؿىل لك املؤسساث اخملاًفةرشغ اجلزائرً ُذا ما بأقفهل امل 

فاملرشغ بأزاذ بأن حيلق املساوات يف اًـلوتة ًوىٌَ وكؽ يف اًيلِظ متاما، لأن املساوات يف ُذٍ احلاةل ثخحلق 

 ًوُس يف اؾامتذ مـَاز خامد مدين ؿىل وس حة من زمق الأؾٌلل من خالل مراؿات ذزخة املسامهة يف اخملاًفة

حىت مبحدبأ املساوات يف الاس خفاذت من مٌافؽ امليافسة راهتا  املساش ا ىلكد ًؤذي ثعحَلِا هبذا اًشلك 

هؼرا ًالخذالف اًىدري تني املؤسساث من حِر اًوضـَة املاًَة
(2)
. 

ٍ مؤسسة ؿىل حدًحلى احلي ُو ثلدٍر اًـلوتة من خالل بأخد حاةل لك
(3)

ىذا ثخبأثر كمية ،  ُو

اًلرامة سايذت وهلطاان ثشلك مذياسة مؽ خعوزت اخملاًفة ابًًس حة ٌَمؤسسة، وجحمِا وكوهتا الاكذطاذًة 

ىل ازثفاغ مدَف اًلرامة، نٌل بأن  واهامتهئا ًخىذي ذويل، ونذكل ظحَـة موازذُا، فِذٍ اًؼروف لكٌل ثؤذي ا 

ركل، فا را اكهت ثًذج مٌخوخا واحدا فالأمر خيخَف ؾن املؤسسة اًيت ثيوغ مٌخجاث املؤسسة ًؤثر يف 

هخاح ًِا ثـدذ يف اال 
(4)

ُذا املـَاز مس خوىح من مددبأ خشطَة اًـلوتة املـروف يف اًلاهون اجليايئ و ، 

ونذكل مراؿات اًؼروف اخملففة واًؼروف املشدذت
(5)
 . 

                                                           
1

-BLANCHARD Marie, L’égalité de traitement entre entreprises en droit communautaire de la 

concurrence,op.cit, p.302. 
2
-JAPPONT Frédéric, « La dualité égalité-équité dans la pratique des autorités de régulation », RIDE, n°2, 

2006, p.155. 
3
-GALOKHO Cheik, « Les atteintes au principe d’égalité dans le cadre du calcul des amendes en droit 

européen des ententes », RIDE, n° 2, 2014, p.188. 
4
-ROSKIS Dan et DOREMUS Charlotte-Mai, « Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : vers plus de 

prévisibilité et de transparence ? », op.cit, p.29. 
5
-CECCALDI-CARP Laetitia-Noëlla, Le principe de proportionnalité applique aux sanctions du conseil de la 

concurrence, op.cit, p.41. 
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ةل ًحدو بأن ثفًرد اًـلوتة ُو مؼِر ًـدم املساوا ت يف اًـلوتة ؾن خماًفة واحدت، ؾيدما لأول ُو

ذا ال ميىن ثفسرٍي يف جمال امليافسة سوى مبحدبأ اًعاتؽ اًزحري  ًخىرز هفس اخلعبأ يف هفس اًؼروف، ُو

.(le caractère dissuasif)ٌَـلوتة 
(1)
 

الابًرمغ من بأمهَة ثفًرد اًـلوتة  ة ًفىرت اس متراز اًًشاظ،ُذٍ  ا  ًو بأن كاهون امليافسة ًـعى الأًو

اًفىرت ميىن من خالًِا جملَس امليافسة بأن جيَة ؿىل اًدساؤل املخـَق جىِفِة مواهجة ثعوز وثلري 

اًيؼام اًلاهوين ٌَمؤسسة بأزياء مرحةل اًخحلِق،خاضة وبأن ُذا اًخعوز كد ٍىون ثشلك مذـمد من اخي 

بأو  اخدًد اكاهوهَ ااًيت حهتدذُا مس خلدال،فلد ثيدمج مؽ مؤسسة بأخرى مىوهة خشطاٍهترة من اًـلوتة 

ىلثخذَـِا مؤسسة بأخرى مما ًؤذي  سوال خشطَهتا اًلاهوهَة، بأو ثلري شلكِا اًلاهوين، ففي ُذٍ اًؼروف  ا 

اًىِان اجلدًد ما ذام بأن اًًشاظ املـين مس متر ا ىلًمت هلي املسؤوًَة 
(2)
. 

ؾعاء ضالحِة حتدًد ملداز اًلرامة جملَس امليافسة .3  رضوزت ا 

و من جيري حتلِلاث حول املٌلزساث امللِدت  مبا بأن جمَس امليافسة ُو اخلحري يف جمال امليافسة ُو

ٌَميافسة، ومبا بأهَ ٍمتخؽ ابًسَعة اًخيؼميَة مفن الأوسة بأن ثرتك هل ضالحِة حتدًد هَفِة ثلدٍر اًلرامة 

ثراء ًوُس ُياك بأوسة من جمَس  ،وكري ذكِلة وشامةل ،مـاًري فضفاضةفاملرشغ وضؽ  حتخاح ا ىل ا 

 ا ضدازامليافسة ذلكل، خاضة تـد ثوس َؽ ضالحِاثَ من خالهل حزوًدٍ ابًسَعة اًخيؼميَة،حبَر ميىٌَ 

 13 -13، وثوضَح ما اكن كامضا من الأمر زمق بأمجيمٌاشري وبأهؼمة من خالًِا ٌس خعَؽ ثفطَي ما 

 ابمليافسة. املخـَق

 

 

 

                                                           
1
-BLANCHARD Ma BLANCHARD Marie rie, op.cit, p.34 

2
-CECCALDI-CARP Laetitia-Noëlla, Le principe de proportionnalité applique aux sanctions du conseil de la 

concurrence,op.cit, p.46. 
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 الفصل الثاين

 الطعن يف قرارات جملس املنافسةضامنة  

 بصفة خاصة الضبطية ةالإداري وال عامل ،عامة بصفة الإدارة أ عامل عىل القضائية جاءت الرقابة

تأ كيده وضامن املرشوعية مبدأ   عىل للحفاظ كرضورة
(1)

 اعتبار لك فوق س يادة القانون تكون حىت ،

 هبدف ،السلطات الاداريةمع  الإدارة معالقاهت يف أ و البعض، بعضهم ال شخاص عالقات يف سواء

 .ةالإداري السلطات مواهجة يف وحرايهتم هؤلء ال شخاص حقوق صيانة

Tout pouvoir doit trouver son juge ففي دوةل القانون لك سلطة لها قايض 
(2)

مبعىن أ نه ل ، 

خضاع  بل ل بد من اشفاع ذكل بوجود رقابة قضائية يف ترصفاهتا، للقانون الإدارةيكف اإ
(3)

 وهذا ما، 

ينظر القضاء يف الطعن يف " :اليت جاء فهيامنه  161املادة  يف نص اجلزائري ادلس توري املؤسس هأ كد

الطبيعي لها القايض الإدارة  حيث أ خضع، "ةالإداريقرارات السلطات 
(4)

. 

دارة، الطبيعي القايض هو الإداري القايض كون من رمغلكن وابل واحلرايت  احلقوق حايمو  لالإ

ل ،ل شخاصاب الإدارةعالقة هذه  يف القانون س يادة مبدأ   وجمسد ية،الفرد نه يف جمال الطعن يف أ   اإ

داريةو سلطة ـوابلرمغ من أ ن هذا ال خري ه ،قرارات جملس املنافسة التنازعية ل ،اإ أ ن هذا الطعن  اإ

النظر فيه للغرفة التجارية دلى جملس قضاء اجلزائر العامصة تؤول ولية
(5)

شاكليةمما يثري ،  مدى  اإ

ةالإدارياختصاص القايض العادي بفحص مرشوعية القرارات 
(6)

. 

                                                           
1
-DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratique anticoncurrentielles en droit français, Edition 

L.G.D.J, Paris, 2000, p.175. 
2
-CHARBEL Aoun, L’indépendance de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes (ARCEP), op.cit, p.179. 
3
-DELICOSTOPOULOS S. Constantin, L’encadrement processuel des autorités de marché en droits de 

marché en droits français et communautaire, contentieux de la concurrence et de la bourse, Edition LGDJ, 

Paris,1998, p.277. 
4
-JEULAND Emmanuel, « Le droit au juge naturel et l`organisation judiciaire », RFAP, n°125, 2008, p 35. 

5
دارية ولكن من الناحية الوظيفية فهو يتعامل مع مؤسسات اقتصادية، ذلكل مفن حيث الشلك جملس املنافسة من الناحية الشلكية يع  - ترب هيئة اإ

 خيضع لرقابة القايض الإداري يف حني أ نه من الناحية الوظيفية يكون القايض العادي هو ال قرب اختصاصا من الناحية املنطقية، راجع:

- DELVOLVE Pierre, « Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge», LPA, n°185, p.21.  
6
-TSEVAS Démosthène, Le contrôle de la légalité des actes administratifs individuels par le juge judiciaire, 

LGDJ, Paris, p.89. 
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ذا  يصبح القايض التجاري صاحب الولية يف الفصل يف طعن ضد  فانه ،نا بذكل جدلسلم  اإ

دارية وطنية داري صادر عن سلطة اإ ىلتريم  ،قرار اإ حتقيق املصلحة العامة اإ
(1)

، ال مر اذلي جيعل منه 

ولكنه  (،أ ول)مبحث ويصبح الطعن كتعبري عن حقوق ادلفاع  ،قايض خاص ملنازعات جملس املنافسة

، ليصبح مما جيعهل يظهر مبظهر القايض الإداري الإدارييس تعري أ دوات الرقابة اليت يعمتد علهيا القايض 

 .)مبحث اثين( كضامنة حلقوق ادلفاع الطعن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
-DESCHAMPS Marc et POESY René, « Les jeux de procédures en droit Français des pratiques 

anticoncurrentielles », RIDE, n°4, 2013, p.572. 
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  املبحث ال ول

 الطعن القضايئ كتعبري عن حقوق ادلفاع

" جيوز للك خشص يدعي حقا أ نه : ةالإدارياملدنية و  الإجراءاتمن قانون  3جاء يف نص املادة 

رفع دعوى أ مام القضاء للحصول عىل ذكل احلق أ و حاميته"
(1)

. 

ىلالنص كرس ضامنة احلق يف اللجوء  هذا الفقه من احلرايت أ غلب اذلي يعتربه  ،القضاء اإ

العامة
(2)

 املنافسة، لكنقرارات جملس هو ينسحب عىل ويعترب احلق يف الطعن القضايئ كتطبيق هل، و  ،

داريةسلطة  لكون هذا اجمللسو  الرقابة الهرمية أ و  أ نواعمتلص من لك نوع من ي  حيث ،مس تقةل اإ

وأ ن  ل نه يف دوةل القانون لك سلطة لها قايض، ،ذكل ل جيعهل يمتلص من رقابة القضاء فانالرئاس ية، 

ميكن بأ ي حال أ ن تضع أ هنا ل  الا ،وان اكنت تسامه يف تمثني وحتسني صورة دوةل القانون الاس تقاللية

من شأ هنام أ ن توحدا بني الاس تقاللية يف هذا الصدد ساق الفقه جحتان و  ،املس تفيد مهنا فوق القانون

 والرقابة القضائية:

جند أ ن الرقابة القضائية من شأ هنا أ ن تبطل لك اخملاطر احملمتةل اليت قد تنتج عن  ،من هجة -

 قابة ل تكون الاس تقاللية مرادفا لسلطة جتاوز احرتام القانون.الاس تقاللية، فبفضل هذه الر 

الرقابة القضائية حتمل معىن روح املرشوعية، فال يكف جمللس املنافسة ليك يكون  ،من هجة أ خرى  -

(3)مرشوعا أ ن يكون مس تقال، بل عىل العكس متاما، فالرقابة يه مصدر مرشوعية هذا اجمللس
، ل ن 

ذا اكنت حمل رقابة قضائية يف ظل  أ ي سلطة ل تكون حمل ل اإ قبول من قبل أ كرب عدد من ال شخاص اإ

ام نظرا وهشاشة رقابة الرأ ي الع ،نة ...(ضعف الرقابة اذلاتية ) نظام داخيل ، ميثاق أ خالقيات امله 

                                                           
1
عالن العاملي حلقوق الإنسان الصادر يف  11يتوافق هذا النص مع املادة  -   .1946أ فريل  19من الإ

2
- MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.668. 

3
همام اكنت طبيعهتا جتعل اجلهة اخلاضعة لها يف وضعية دنيا مقارنة ابجلهة اليت متارسها، وهذا من شأ نه أ م يؤثر حصيح أ ن وجود رقابة  -

ىل مرتبة نشاط السلطة العامة حىت خيرج  عىل هذه الاس تقاللية، وذلكل يرى بعض الفقه أ ن احلل يمكن يف رفع قرارات جملس املنافسة اإ

 من جمال الرقابة القضائية، راجع:

- MANSON Stéphane, op.cit, p.194. 
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لغاء وجود خل ضوعه لعدة تأ يريات، وعدم اس تقرار رقابة املرشع ) تدخل السلطة التنفيذية واخاطر اإ

الضبط(سلطة 
 (1)

. 

خضاعمن خالل  ،عليه  فكرة مراقب  أ مامنكون  ،قرارات جملس املنافسة للرقابة القضائية اإ

« contrôleur du contrôleur »املراقب 
(2)

وهو  ،يعترب هجة رقابة ، عىل أ ساس أ ن جملس املنافسة

ما أ اثره اجمللس ادلس توري الفرنيس اذلي مل يعرتف للسلطات  هذا، القضائيةللرقابة نفسه خاضع 

داريةاملس تقةل ابحلق يف توقيع عقوابت  ةالإداري ل ،اإ ذا اإ  مت تكريس ضامنيت فتح ابب الطعون القضائية اإ

هاتنفيذحق وقف و  ضد قراراهتا
(3)

. 

بعض الفقه يعترب أ ن اختصاص سلطات الضبط جاء ليمكل النقص اذلي يعرتي اختصاص  لكن

القضاء يف اجملال الاقتصادي، عىل أ ساس أ ن تدخل هذا ال خري يكون مؤقتا ولحقا يف حني أ ن تدخل 

سلطة الضبط يكون دامئا ووقائيا
(4)

الصعب تقبل هذا النوع من الرقابة يكون من ل ، وابلنتيجة ذلكل 

مظهر من مظاهر صالحيات يعتربها البعض ن سلطة العقاب اليت يمتتع هبا جملس املنافسة أ  صة و خا

السلطة العامة
(5)

. 

جل ترقية فكرة اخلربة أ  ففي مناخ تنافيس مزتايد فانه من املرشوع زايدة الرقابة بلك أ نواعها من 

ىلاملضادة والسامح بوجود نقاش علين، وابلنظر  أ مهية املنافسة وكذا الاختصاصات املمنوحة جمللس  اإ

ذا  ل اإ املنافسة فان وظيفة الضبط ل ميكن أ ن تكون مرشوعة ومندجمة بشلك لكي يف النظام القانوين اإ

اكنت القرارات املرتبطة هبا خاضعة لحرتام مبدأ  املرشوعية وكذا وجود رقابة قضائية فعلية
(6)

. 

                                                           
1
- MANSON Stéphane, op.cit, op.cit, p.198. 

2
- de BECHILLON Denys, FOURVEL Jacques, GUYOMAR Mattias, «L’entreprise et les droits 

fondamentaux : le procès équitable, conseil constitutionnel, jeudi 5 avril 2012 », NCCC, n°37, 2012, p.162. 
3
- Cons.const, n°88, DC, 17 janvier 1989, in MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.672. 

4
-QUILICHINI Paule, « réguler n’est pas juger, Réflexions sur la nature du pouvoir de sanction des autorités 

de régulation économique », AJDA, n°20, 24 mai 2004, p.1060. 
5
-QUASTANA Jacques, « La sanction administrative est-elle encore une décision de l'administration? », AJDA, 

numéro spécial, 10 octobre 2001, pp.141-148.   
6
-CHARBEL Aoun, L’indépendance de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 

postes (ARCEP), op.cit, p.180. 
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خضاع هذه الرقابة القضائية تط ،لكن شاكلية أ ساس ية ويه كيف ميكن التصاحل بني فكرة اإ رح اإ

وفكرة اس تقاللية هذا اجمللس، خاصة وان هاتني الفكرتني  ،ارات جملس املنافسة للرقابة القضائيةر ق

ل  تبدوان ظاهراي متناقضتني، فبعض الفقه يرى بأ ن الاس تقاللية احلقيقية جمللس املنافسة ل تتجسد اإ

ذا اكنت هناك مناع  .مبا فهيا الرقابة القضائية ،ة حقيقية لقراراته ضد لك رقابةاإ

عىل أ ساس أ ن الرقابة القضائية يه أ حد مظاهر دوةل القانون  ،معارضة شديدة يقلهذا الاجتاه 

ىلاليت عىل أ ساسها مت تكريس فكرة سلطات الضبط مبختلف أ نواعها، وعليه ل جيب أ ن ينظر  هذه  اإ

لهيا عىل أ هنا ضامنة لتعزيز هذه الاس تقاللية ،الرقابة كعائق لالس تقاللية ولكن يتعني النظر اإ
(1)

، فوجود 

، ويف هذا الس ياق واملؤسسة املعنية ابلعقوبة معا القايض هو مصدر ارتياح وازدهار لسلطة الضبط

رفض اجمللس ادلس توري الفرنيس فكرة املناعة ضد الرقابة القضائية اليت اعتربها مبدأ  دس توراي
(2)

. 

خاصة وأ ن أ غلب  ،الرقابة القضائية ميكن حتليهل عىل أ نه كفة التوازن مع الاس تقاللية فوجود

ل من خالل  العقوابت املالية املسلطة عىل املؤسسات تتسم ابلقسوة ، فال ميكن تعزيز دوةل القانون اإ

ر بعد، خاصة احرتام مبدأ  املرشوعية، ل ن فكرة رقابة السلطات لبعضها يه جمرد أ فاكر نظرية مل تر النو 

وبدوهنا تصبح دوةل القانون جمرد تعبري عن النية  ،وأ ن الثقافة القانونية والس ياس ية تتقبل الرقابة القضائية

 .ل غري

ذلكل ميكن القول بأ ن الرقابة القضائية يه اليت تسمح بزنع اخملاطر احملمتةل اليت تشوب لك وظيفة 

مما يعطهيا مرشوعية أ كرب ،مس تقةل
(3)

، وعليه ميكن التعبري تكون مس تقال ل يعين أ ل حترتم القانون، فأ ن 

ة )مطلب أ ول(، ومتكني الإداريعن حقوق ادلفاع عن طريق اس تعارة قواعد قانون الاجراءات املدنية و 

عادة دراسة القضية من جديد ) مطلب اثين(  .الغرفة التجارية من اإ

                                                           
1

هناك من يرى بأ ن الرقابة يه جزء من الاس تقاللية عىل أ ساس أ ن هذه ال خرية يه نتيجة لالتفاق احملقق من قبل السلطة  -

 الس ياس ية بني اخلربة والرقابة، راجع: 

- ZARAT-PEREZ Anibal Rafael, L‘indépendance des autorités de concurrence, analyse comparative Colombie, 
France, Etats-Uni, op.cit, p.467. 
2
-«  Ne saurait être entendue comme excluant les autres garanties résultant des principes et des règles de 

valeur constitutionnelle, et, en particulier, celles relatives au contrôle juridictionnel et aux droits de la 

défense », con.cons, 86-207 DC, in CHARBEL Aoun, op.cit, p.180. 
3

فالرقابة اليت متارسها سلطة الضبط عىل نفسها من خالل القواعد املتعلقة بأ خالقيات املهنة والنظام ادلاخيل تعترب مرشوعية ضعيفة كام  -

 ابة هشة ل نه قابل للتحويل والتأ يري عليه.أ ن رقابة الرأ ي العام يه رق
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 املطلب ال ول

 ةالإداري ية واملدن  الإجراءاتاس تعارة قواعد قانون 

 

الغرفة التجارية دلى جملس قضاء اجلزائر منازعة املنافسة أ مام من بني أ مه مظاهر اخلصوصية يف 

 أ خضعها لإجراءاتهو أ ن املرشع  ،يف معرض نظرها يف الطعون التنازعية ضد قرارات جملس املنافسة

 جرائيةالإ  قواعد قانونل مع اس تعارته ،ملنافسةاملتعلق اب 03-03منصوص علهيا يف ال مر رمق  اخلاصة

ىل أ دىبشلك  زائيةاجل الإجراءاتحىت املبادئ العامة اليت تؤطر  و ،ةالإداري دنية وامل تعدد مصادر  اإ

القاعدة الاجرائية يف جمال املنافسة
(1)

. 

ىلتصنف القواعد الاجرائية يف جمال املنافسة  ،ذلكل  صنفني، صنف يضم تكل القواعد اخلاصة  اإ

املنصوص علهيا يف قانون املنافسة ونصوصه التطبيقية والنظام ادلاخيل جمللس املنافسة، وصنف يضم 

  اجلزائية الإجراءاتوقانون  ةالإدارياملدنية و  الإجراءاتتكل القواعد العامة املنصوص علهيا يف قانون 

اليت يمتتع هبا الاس تقاللية  الاجرائية يف جمال املنافسة فرضته خاصيةهذا التعدد يف مصادر القاعدة 

ىل ابلإضافةجملس املنافسة  خصوصية وظيفته اإ
(2)

. 

عىل طبيعة ترصف الغرفة التجارية، مفن الناحية  القي بضاللهيه اليت س ت اخلصوصية ههذ 

نه أ  يف حني  ،ل هنا جزء من التنظمي القضايئ العادي لقضاء العاديخاضع  لالشلكية يكون اختصاصها 

داريمن الناحية املوضوعية يكون اختصاصها  ىلابلنظر  ،اإ غفالدون  ،طبيعة القرارات حمل الطعن اإ  اإ

 القايض العادي أ مام الإداريظاهرة الطعن  أ مامذلكل نكون  العامة اليت حتمك فكرة العقاب، املبادئ

 .)الفرع الثاين( أ ن تتوفر هل رشوط خاصةاذلي يتعني  )الفرع الثاين(

 

                                                           
1
" يرفع الطعن أ مام جملس قضاء اجلزائر ضد قرارات جملس املنافسة املتعلق ابملنافسة عىل أ نه: 03-03من ال مر رمق  64تنص املادة  - 

ىل أ نه أ صبح يسمى بقانون من قبل أ طراف القضية طبقا ل حاكم قانون الإجراءات املدنية".  الإجراءات املدنية والإدارية بصدور أ شري اإ

 اجلديد. 09-08القانون رمق 
2
-COLLET Martin, Le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, thèse pour 

le Doctorat en droit, Université Panthéon-Assas Paris 2, 30 septembre 2002, p.344. 
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 القايض العاديأ مام  الإداريالفرع ال ول: احلق يف الطعن 

يعترب احلق يف تقدمي طعن قضايئ ضد قرار جملس املنافسة أ مام هجة قضائية مناس بة مبثابة تعبري 

عن ضامن حقوق ادلفاع
(1)

حبد ذاته حىت وان اكن بعض الفقه يرى بأ ن تكريس حق الطعن يكفي   ،

لهيا الاختصاص ،لدللةل عىل احرتام حقوق ادلفاع و القاعدة  بغض النظر عن اجلهة القضائية اليت يؤول اإ

الواجبة التطبيق الإجرائية
(2)

الا أ نه أ غفل رضورة تكييف الطعن مع  ،لكن هذا الرأ ي ورمغ وجاهته ،

طبيعة القرار املطعون فيه وظروفه، وهو ما تفطن هل املرشع عندما مزي بني الطعن يف قرارات جملس 

املنافسة املتعلقة ابملامرسات املقيدة للمنافسة اذلي أ خضعه لقايض املوضوع، يف حني أ ن التدابري املؤقتة 

 أ خضعها للقضاء الاس تعجايل.

ىللكن يبقى من الرضوري العودة   مك تقس مي الاختصاص بني القايض العادي دأ  اذلي حياملب اإ

ذاوما  ،)أ ول( الإداريوالقايض  اكن جيد طريقه للتطبيق ابلنس بة لتحديد اختصاص القضاء العادي  اإ

داريةابلنظر يف الطعون ضد هيئة  )اثنيا(، مع بيان املربرات املساقة لتربير  ممثةل يف جملس املنافسة اإ

 ذكل ) اثلثا(.

 الإداريمبدأ  تقس مي الاختصاص بني القايض العادي والقايض  أ ول:

قايض عىل حساب قايض أ خرالقانونية ليست ملاك لالقاعدة 
(3)

فهناك بعض فروع القانون من   ،

مثل ما هو  ،الإداريو  ،العادي ،حيث طبيعهتا وخصائصها تمكل وختدم لك من النظامني القضائيني

(4)عليه احلال ابلنس بة لقواعد قانون املنافسة
ىلذلكل جلأ  املرشع اجلزائري  ، يف  املوضوعياعامتد املعيار  اإ

ىل، فبالرجوع الإداريوالقايض  ،تقس مي الاختصاص بني القايض العادي من قانون  801نص املادة  اإ

                                                           
1
-BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, Les droits de la défense dans les procédures de sanction des 

comportements anticoncurrentielles devant le conseil de la concurrence, op.cit, p.383. 
2
- MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.673. 

3
-KATZ David,  Juge administratif et droit de la concurrence, thèse pour le doctorat en droit, Université d’Aix 

Marseille, 2003, p.47. 
4

ىل حول املرشع منازعات جملس املنافسة من جملس ادلوةل  1987جويلية  6املؤرخ يف  499-87يف فرنسا مثال ومبوجب القانون رمق  - اإ

ىل القايض العادي دون أ ن يغري ذكل من طبيعة هذه القواعد، ويف اجلزائر جند أ ن  حممكة اس تئناف ابريس، أ ي من القايض الإداري اإ

تطبيق قواعد قانون املنافسة يتشارك فيه لك من القايض العادي والقايض الإداري، فال ول خيتص ابلقرارات التنازعية جمللس املنافسة يف 

  التنازعية )قرار رفض التجميع(.اين خيتص ابلقرارات غريحني أ ن الث
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لغاءختتص ابلفصل يف دعاوى  ةالإدارياحملامك جند أ ن  ،ةالإداريو املدنية  الإجراءات  ةالإداريالقرارات  اإ

 للقرارات الصادرة عن: ودعاوى حفص املرشوعية ،وادلعاوى التفسريية

 الولية واملصاحل غري املمركزة لدلوةل عىل مس توى الولية. -

 ال خرى للبدلية. ةالإداريالبدلية واملصاحل  -

 .ةالإدارياملؤسسات العمومية احمللية ذات الصبغة  -

ىلابلرجوع كذكل  من نفس القانون جند جملس ادلوةل خيتص كدرجة أ وىل  901نص املادة  اإ

لغاء و  رة عن الصاد ةالإدارياملرشوعية يف القرارات  التفسري وتقديروأ خرية ابلفصل يف دعاوى الإ

املركزية، كام خيتص ابلفصل يف القضااي اخملوةل هل مبوجب نصوص خاصة ةالإداريالسلطات 
(1)

. 

01-98من القانون العضوي رمق  9كام نصت املادة  
(2)

" خيتص جملس ادلوةل كدرجة ، عىل أ نه: 

لغاء الصادرة عن  ةالإداريالقرارات و التفسري وتقدير املرشوعية يف  أ وىل وأ خرية، ابلفصل يف دعاوى الإ

 املركزية والهيئات العمومية الوطنية واملنظامت املهنية الوطنية. ةالإداريالسلطات 

 وخيتص أ يضا ابلفصل يف القضااي اخملوةل هل مبوجب نصوص خاصة".

ىلابلنظر  جند أ ن املرشع اجلزائري اعمتد عىل املعيار العضوي من أ جل  ،هذه ال حاكم لكها اإ

صفة  بعني الاعتبار يأ خذوهو معيار بس يط  ،الإداريتقس مي الاختصاص بني القضاء العادي والقضاء 

 أ طراف الزناع.

 

                                                           
1

أ وت  3، صادر يف 43، ج ر عدد 2011جويلية  26املؤرخ يف  13-11يف معرض نظره يف مدى مطابقة القانون العضوي رمق  -

أ صدر اجمللس ادلس توري   املتعلق ابختصاصات جملس ادلوةل وتنظميه ومعهل لدلس تور 01-98املعدل واملمتم للقانون العضوي رمق  2011

، من خالهل اعترب بأ ن الفقرات ال خرية 2011أ وت  3، صادر يف 43، ج ر عدد 2011جويلية  6املؤرخ يف  11\ر.م د\02رأ يه رمق 

ىل  9،10،11من املواد  حاةل اإ بدون حتديد طالع ومضمون  نصوص خاصةمن هذا القانون اليت حددت اختصاصات جمللس ادلوةل ابلإ

ذا اكنت عبارة هذه النصو  املس تعمةل من  نصوص خاصةص يكون املرشع العضوي يف هذه احلاةل قد أ غفل جمال اختصاصه، ولكن اإ

طرف املرشع القصد مهنا هو نصوص تكنيس نفس طابع القانون موضوع الإخطار )أ ي قوانني عضوية( وأ ن موضوعه ذو عالقة هبذا 

 املذكورة أ عاله تعد مطابقة لدلس تور رشيطة مراعاة هذا التحفظ. 9،10،11اد القانون العضوي فان هذه الفقرات ال خرية من املو 
2

يتعلق ابختصاصات جملس ادلوةل وتنظميه ومعهل، معدل وممتم، ج ر عدد  1998ماي  30، مؤرخ يف  01-98قانون عضوي رمق  -

 .1998جوان  1، صادر يف 37
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 جملس املنافسة تطبيق املبدأ  عىل منازعات  اثنيا:

س نادجملس املنافسة ل بد هل من قايض يراقبه، وفصال يف ذكل نص املرشع عىل  الاختصاص  اإ

ىل عندما نص املرشع ، لكن جملس قضاء اجلزائر الفاصل يف املواد التجاريةالقايض العادي ممثال يف  اإ

مل يكن يريم فانه  ،عىل ختويل هذا ال خري ولية النظر يف الطعون ضد قرارات جملس املنافسة التنازعية

ىل خلق هجة قضائية متخصصة، ولكن قام فقط بتجاوز بعض حدود الاختصاص القضايئ بني القضاء  اإ

وتوحيد الاجهتاد القضايئ يف جمال املنافسة  ،حتت ذريعة حسن سري العداةل الإداريالعادي والقضاء 

من خالل خلق كتةل اختصاص للقايض العادي يف جمال املنافسة
(1)

رصحي  وذكل مبوجب نص قانوين ،

الاختصاص أ مرا مقبول ل ن هذا النص هو اذلي جيعل من اخلروج عن القواعد العامة يف توزيع
(2)

. 

فان اختصاص النظر يف الطعون ضد قرارات جملس  ،عىل عكس سلطات الضبط ال خرى

ه ـــل يتقامسه معـاملنافسة ل يعود فقط للقضاء العادي ممثال يف الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر، ب

جملس ادلوةل ابلنس بة لقرارات رفض التجميع
(3)

ىل، لكن يبقى وان نقل الاختصاص  القضاء العادي  اإ

ولقد اعمتد  اء حتت مربر ال من القانوين اذلي يتطلبه التحول حنو املنافسة،ابلنس بة للطعون التنازعية ج

س ناد الاختصاص عىل أ ساس أ نه ركز عىل طبيعة الزناع وليس  املرشع الفرنيس عىل املعيار املادي يف اإ

 

                                                           
1
-STIRN Bernard, « Les limites de la compétence judiciaire en matière de concurrence», RFDA, n°5, mai-juin 

1989, p.461. 
2
-BADINTER Robert, «La constitutionnalité du transfert a la juridiction judiciaire des contentieux des 

décisions du conseil de la concurrence », LPA, n°19,13 février 1987, p.2. 
3

ىل أ ن هذا الزناع يضم صنفني من ال شخاص،  - هذا ما جعل الاجراءات يف جمال منازعات املنافسة تتسم ابلطابع الهجني ابلإضافة اإ

الثاين يضم أ شخاصا من الصنف ال ول يضم أ شخاصا من القانون اخلاص مثل املؤسسات اخملطرة واملعاقبة واملتدخةل يف حني أ ن الصنف 

ىل الوزير امللكف ابلتجارة، راجع:  القانون العام ومه جملس املنافسة نفسه ابلإضافة اإ

- ANCELIN Ombline, FOSSATI-KOTZ Iphigénie, « L’appel des décisions de l’autorité de concurrence », JCP 

A, n°24, 16 juin 2011, p.1458. 
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عىل طبيعة اجلهة مصدرة القرار
(1)

. 

يف معرض نظره يف  ،1996هذا ما يستشف من قرار اجمللس ادلس توري الصادر س نة  

ضد القانون املنظم لالتصالت واذلي  1996جوان  24الاخطار املقدم هل من قبل بعض النواب بتارخي 

 حيث، ARTأ عطى جمللس قضاء ابريس ولية النظر يف الطعون ضد قرارات سلطة ضبط التصالت 

حدى حيثياته أ ن ىل:" هذا التوحيد ميكن أ ن يعمل به ابلنظر جاء يف اإ طبيعة النشاط اذلي تقوم به  اإ

ىلسلطة الضبط اليت تكون قراراهتا حمال للطعن أ كرث منه ابلنظر  (2)طبيعة قراراهتا" اإ
ويه حيثية مل  ،

يذكرها هذا اجمللس يف معرض نظره يف الإخطار بعدم ادلس تورية يف القانون املتعلق بنقل اختصاص 

ىلادلوةل  النظر يف الطعون ضد قرارات جملس املنافسة من جملس  23جملس قضاء ابريس بتارخي   اإ

 .1987جانفي 

يبقى وأ ن مسعى توحيد الاجهتاد القضايئ يف جمال املنافسة حتت قبة القضاء  لكن يف اجلزائر

، عىل أ ساس أ ن هناك تداخل يف )أ ( العادي قد يصطدم بعوائق من شأ هنا أ ن تشوش عليه

القطاعية كام أ برزته سابقا، فهذه ال خرية تمتتع الاختصاص بني جملس املنافسة وبعض سلطات الضبط 

وقراراهتا ختضع  ،بسلطة توقيع العقاب ضد املامرسات املقيدة للمنافسة يف القطاع اذلي ترشف عليه

ممثال يف جملس ادلوةل، وذلكل يتعني أ ن يتدخل املرشع  ملواهجة هذا الإشاكل  الإداريلرقابة القايض 

خضاع قرارات هذه ال  ، وفق معيار سلطات لرقابة القايض العادي توحيدا لالجهتاد القضايئمن خالل اإ

 موضوع الزناع )ب(.

 

                                                           
1

، حيث مل يطبق املعايري 2003أ وت  2( مبوجب قانون  AMFعن هذا املعيار مبناس بة سلطة ال سواق املالية ) خرج املرشع  -

ىل القايض العادي أ و الإداري، بل اوجد معيارا جديدا هو صفة الشخص  التقليدية ) املعيار املادي والعضوي( يف نقل الاختصاص اإ

لنظر يف اخملالفات اليت يرتكهبا املتعاملون ال فراد يف حني أ ن القايض الإداري خيتص اذلي ارتكب اخملالفة، فالقايض العادي خيتص اب

ىل عدم معامةل سلطة ال سواق املالي ىل التساؤل عن ال س باب اليت أ دت ابملرشع اإ ة ابلعقوابت املطبقة عىل املهنيني، وهذا ما أ دى ابلفقه اإ

الل توحيد الطعون أ مام نظام قضايئ واحد، فاعتربوا ذكل فشال مؤسفا لفكرة بنفس الطريقة اليت تعامل هبا مع جملس املنافسة من خ

ىل اجهتادات قضائية متناقضة مبناس بة نفس اخملالفة، راجع:  توحيد منازعات البورصة، وس يؤدي اإ

-COHEN-BRANCHE Marielle, « La problématique de la répartition du contentieux entre les deux ordres au 

travers de l’exemple de l’autorité des marchés financier », RFDA, n°5, 05 novembre 2010, pp.912-913. 

-MASSOT Jean, « La répartition du contentieux entre les deux ordres », RFDA, n°5, 05 novembre 2010, p.909. 
2
- « Qu’une telle unification peut être opérée tant en fonction de l’autorité dont les décisions sont contestés 

qu’au regard de la matière concernée », con.cons, DC 96-378, in CHARBEL Aoun, op.cit, p.187. 
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 املوضوع اس تحاةل الربط بني الاختصاص وأ .

وهو أ ن معرفة طبيعة  ،تقوم فكرة الربط بني الاختصاص واملوضوع عىل أ ساس معيار شلكي

يطبق قواعد القانون  الإداريالقانون الواجب التطبيق هو اذلي حيدد لنا طبيعة الاختصاص، فالقايض 

العام يف حني أ ن القايض العادي يطبق قواعد القانون اخلاص
(1)

، وهو ال ساس اذلي كرس ته حممكة 

التنازع يف فرنسا يف قضية بالنكو 
(2)

Blanco رة الربط بني الاختصاص واملوضوع ن فكأ  ، لكن يبقى و

(3)ليست مطلقة
. 

هذا املعيار يبدو أ نه غري قادر عىل تفسري طبيعة الطعن يف قرارات جملس املنافسة التنازعية أ مام 

 القايض العادي لس ببني:

عىل أ ساس أ ن قواعد قانون املنافسة ل زالت حمل جدال من حيث تصنيفها مضن قواعد  ،ال ول -

أ صبحت مع مرور  ،أ م مضن قواعد القانون العام، فهيي قواعد ذات طابع اقتصادي ،القانون اخلاص

متفرقة يف نصوص خاصة  أ خرىاذلي يضم قواعد قانونية  ،الوقت يطلق علهيا ابلقانون الاقتصادي

غلب القواعد نافسة، ل ن النظام التنافيس غزى أ  املتعلق ابمل  03-03وليست حمصورة فقط يف ال مر رمق 

البعيدة بطبيعهتا عن النشاط  الإنسانيةبل وحىت النشاطات  ،ذات الصةل ابلنشاط الاقتصادي القانونية

الاقتصادي
(4)

ذا انطلقنا من قاعدة  ، مبا فهيا تكل اليت يقوم هبا أ شخاص القانون العام، وعليه اإ

الاختصاص يتبع املوضوع فانه يف الهناية ل جند جمال معني لقانون املنافسة
(5)

. 

ىل ابلإضافة أ ن القواعد الاجرائية اليت خيضع لها هذا الطعن يف جمال املنافسة تضمهنا قانون  اإ

ىلاملنافسة ولكهنا ليست اكفية، ل ن هذا القانون نفسه حييلنا يف كثري من ال حيان  ة ـالقواعد العام اإ

                                                           
1
-KATZ David,  Juge administratif et droit de la concurrence, op.cit, p.48. 

2
-DELVOLVE Pierre et  GENOVOIS Bruno et LONG  Marceau et  WEIL Prosper et  BRAIBANT Guy, les 

grands arrêts de la jurisprudence administrative, Edition Sirey 1990, TC, 8 février 1873, BLANCO, concl 

David, pp.15-21. 
3
-MANSON Stéphane, La notion d’indépendance en droit administratif, thèse pour le  Doctorat en droit 

public, op.cit, p.216. 
4

ذ أ صبح ابلإماكن تقيمي حياة  - عطاء تقيمي اقتصادي لل ش ياء وحىت لل شخاص، اإ الإنسان وأ عضائه، وكذا القمية حيث يصبح ابلإماكن اإ

دفاس عدانن قانون الاجامتعية لتلوث اجلو واحلفاظ عىل التنوع البييئ، ويه أ مور بطبيعهتا ليست موضوعا للنشاط الاقتصادي، راجع: 

-547، ص ص 2015اجملةل ال اكدميية للبحث القانوين، جباية، عدد خاص  املنافسة بني النظام العام التنافيس وفكرة ال من القانوين،

564.  
5
- KATZ David, op.cit, p.70. 
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طاريف  ةالإداريولس امي تكل املطبقة عىل املنازعة  ،ةالإدارياملدنية و  لالجراءات ما يسمى بتعدد مصادر  اإ

القاعدة الاجرائية يف جمال املنافسة
(1)

 . 

ذانه يمتثل يف أ   ،الثاين - فان اجلهة القضائية  ،اكن القانون الواجب التطبيق هو قانون خاص اس تثنايئ اإ

اخملتصة ابلفصل يف الزناع يتعني أ ن تكون يه ال خرى اس تثنائية، فال ختضع ل للقضاء العادي ول 

ىل، وهو ما ل يتوفر عىل أ رض الواقع، ل ن الاختصاص وبنص القانون يؤول الإداريللقضاء  هجات  اإ

 القضاء العادي ممثةل يف جملس قضاء اجلزائر.

ل ميكن أ ن جنزم بأ ن الاختصاص القضايئ يف هذه احلاةل هو نتيجة طبيعية لطبيعة القواعد  ،عليه

هنا تتعلق ل   ،هو القايض الطبيعي ملنازعات املنافسةحىت وان اكن القايض العادي  ،القانونية املطبقة

ابلعالقات بني املؤسسات يف السوق
(2)

، ويضمن لهذه املؤسسات التقايض عىل عدة مس توايت بدل 

الطعن أ مام جملس ادلوةل فقط
(3)

. 

 رضورة حفص موضوع الزناعب.

القواعد القانونية انطالقا من فكرة عدم كفاية املعيار الشلكي اذلي يربط الاختصاص بطبيعة 

ىلفانه يتعني أ ن نلجأ   ،املطبقة   املتعلق بطبيعة الترصف حمل الطعن.و  ،رضورة حفص املوضوع اإ

داريل شك يف أ ن جملس املنافسة هو هيئة ذات طابع  من ال مر رمق  23حسب نص املادة  اإ

وتصدر قرارات فردية انفذة فورا ك صل، مما  ،املتعلق ابملنافسة، تمتتع ابمتيازات السلطة العامة 03-03

دارية ابمتياز، وهنا يربز جليا وجه التناقض ل ن هذه القرارات ختضع  ،جيعل من هذه القرارات قرارات اإ

دارية ذات منازعة عادية  ،لرقابة القايض العادي  Elle constituent des actes »فهيي ترصفات اإ

administratifs à contentieux judiciaire »  ،فانه ل ميكن القول بتغري وصفها  ،وابلرمغ من ذكل

                                                           
1
:" ميكن لل طراف اذلين اكنوا معنيني أ مام جملس املنافسة واذلين املتعلق ابملنافسة أ نه 03-03من ال مر رمق  68جاء يف نص املادة  - 

ليسوا أ طرفا يف الطعن التدخل يف ادلعوى أ و أ ن يلحقوا هبا يف أ ية مرحةل من مراحل الإجراء اجلاري طبقا ل حاكم قانون الاجراءات 

 أ صبح ال ن قانون الاجراءات املدنية والإدارية(.املدنية". ) 

أ عاله طبقا ل حاكم  63من املادة  2:" يمت طلب وقف التنفيذ املنصوص عليه يف الفقرة من نفس ال مر أ نه 69ادة كام جاء يف نص امل 

  قانون الاجراءات املدنية".
2

 .335املامرسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري، مرجع سابق، ص  كتو محمد الرشيف، -
3
- MANSON Stéphane, La notion d’indépendance en droit administratif, thèse pour le  Doctorat en droit 

public, op.cit, p.216. 
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بتغري طبيعة القايض اذلي ميارس الرقابة علهيا، وهذا من شأ نه أ ن يدفعنا للقول بأ ن اختصاص  الإداري

 .هو اختصاص اس تثنايئجملس قضاء اجلزائر يف جمال املنافسة 

حمدد بنص القانون وهو اختصاص نوعي ل ميكن  هو اختصاصفاختصاص الغرفة التجارية  ،عليه

ىلأ ن يتحدد ابلعامتد عىل املعيار العضوي ولكنه يتحدد ابلنظر  موضوع الطعن، ل نه هبذه الطريقة ميكن  اإ

للمرشع أ ن يس تثين قرارات صادرة عن جملس املنافسة ولكهنا ل ختضع لرقابة هذه الغرفة، ويتعلق ال مر 

، وذكل قياسا عىل ول ابلتدابري املؤقتة علق ابملامرسات املقيدة للمنافسةبلك القرارات اليت ل تت

اختصاص جملس ادلوةل كدرجة أ وىل وأ خرية، فاختصاصه حمدد بنص القانون ابلعامتد عىل موضوع 

ىلالطعن الرايم  لغاء أ و تفسري أ و حفص مرشوعية القرارات  اإ  ةالإداريالصادرة عن السلطات  ةالإدارياإ

فقط، وعليه فهو ل خيتص بدعاوى التعويضاملركزية 
(1)

. 

  مربرات اختصاص الغرفة التجارية اثلثا:

ل يقبل التأ ويل فامي خيص عقد الاختصاص  ،ورصحيا ،لقد جاء موقف املرشع اجلزائري واحضا

للغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر كقايض عادي مبامرسة الرقابة عىل قرارات جملس املنافسة املتعلقة 

ابملامرسات املقيدة للمنافسة
(2)

. 

ليههب ذا قياسا عىل ميربر املرشع اجلزائري موقفه هذا   ىلاملرشع الفرنيس  اإ متطلبات حسن  اإ

وتوحيد ، من خالل خلق كتةل اختصاص يف جمال املنافسة جمللس قضاء اجلزائر ،)أ ( سري العداةل

خاصة وان منازعات املنافسة اليت تمتزي ابلطابع  ،الاجهتاد القضايئ حتت قبة هجة القضاء العادي

للمرشع اجلزائري للمناجه ، وأ مام التقليد الإميايئ )ب( الإداريالاقتصادي تعترب غريبة عن القايض 

شاكلية عدم دس تورية معلية نقل  )ج(، وال ساليب اليت انهتجها املرشع الفرنيس جعهل يقع يف اإ

ىل الإداريالاختصاص من القايض   .)د( القايض العادي اإ

 

                                                           
1
-BOUABDELLAH Mokhtar, L’expérience Algérienne du contentieux“ administrative” étude critique, Thèse 

pour le  Doctorat d’Etat en droit, Université des frères MANTOURI Constantine, 13 décembre 2005, p.269.  
2

" تكون قرارات جملس املنافسة املتعلقة ابملامرسات املقيدة للمنافسة قابةل للطعن أ مام عىل:  03-03من ال مر رمق  63تنص املادة  -

 "....ي يفصل يف املواد التجاريةجملس قضاء اجلزائر اذل
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 مبدأ  حسن سري العداةل ك ساس ملنح الاختصاص للقايض العادي .أ  

يعترب القايض العادي اختصا ابلنظر يف الطعون املرفوعة ضد قرارات جملس املنافسة، سواء تكل 

يبات مقنعة  الاخطاراتاملتعلقة بعدم قبول أ و رفض  غري املتضمنة ل حاكم قانونية وتنظميية، أ و عنارص اإ

ىلأ و تكل ال وامر الهادفة  وكذكل القاضية بتوقيع  ا،ضامن حرية املنافسة واحلد من املامرسات املقيدة له اإ

دارية  أ نلكن مقابل هذا جند ، العقوابت املرشع اجلزائري قد كيف جملس املنافسة عىل أ نه سلطة اإ

)جملس ادلوةل(، وليس للقايض الإداريمس تقةل، فاكن من الطبيعي أ ن يؤول الاختصاص للقايض 

 .التساؤل عن سبب ذكل؟العادي)الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر(، اليشء اذلي يثري 

ن املرشع اجلزائري ملا كرس ولية النظر يف قرارات جملس املنافسة لختصاص القضاء العادي    اإ

منا يرجع  مل يكن مبين عىل تصور قانوين أ و مراعاة لظروف معينة أ و نقاشات واجهتادات قانونية، واإ

ىلسبب ذكل  ازعات اخلاصة بقرارات جملس تقليد املرشع الفرنيس اذلي منح الاختصاص يف املن اإ

 ، بعد عدم معارضة اجمللس ادلس توري لهذا النقل.املنافسة حملمكة اس تئناف ابريس

ل أ ن موقف املرشع ىلووصوهل  الفرنيس اإ هذا احلل اكن بعد اخاض عسري، حيث اثر نقاش يف  اإ

ملنافسة، ذكل أ ن فرنسا حول اجلهة القضائية اخملتصة ابلنظر يف الطعون املقدمة ضد قرارات جملس ا

نافسة ومراقبة ال سعار الفرنيس اكن املتعلق ابمل  1986ديسمرب  01من ال مر الصادر يف  15 ةنص املاد

ل أ ن احلكومة الفرنس ية اكن لها ي قيض بأ ن الطعن يكون أ مام جملس ادلوةل عن طريق دعوى التعويض، اإ

 .الإداريرأ ي أ خر وهو أ ن يكون الطعن من اختصاص القضاء العادي وليس القايض 

مت تقدمي دفع من طرف مجموعة من النواب بشأ ن هذا النقل يف الاختصاص أ مام اجمللس  

اثرة منازعات اختلفة  :ييل مبا فقىض ،ادلس توري ذا اكن تطبيق نص معني أ و تنظمي خاص يسمح ابإ " اإ

دارة  دارية، مفن املس تحسن ابلنس بة للمرشع وهبدف حسن سري اإ تتوزع بني هجات قضائية عادية واإ

"العداةل أ ن يوحد قواعد الاختصاص القضايئ يف نظام واحد هو اخملتص أ ساسا
(1)

أ صبحت  وعليه، 

                                                           
1
-« Lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des 

constatations contentieuses divers qui se répartiraient selon les règles habituelles de compétence, entre la 

juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur dans l’intérêt de bonne 

administration de la justice, d’unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel 

principalement intéressé », ARHEL Pierre, « Le juge administratif, juge de l’application du droit national et du 

droit communautaire », RLC, n°3, mai-juillet 2005, p.63. 
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اليت لها ولية النظر يف الطعون املقدمة ضد قرارات جملس املنافسة يه حممكة اس تئناف اجلهة اخملتصة 

 .ابريس يف غرفة املنافسة

(1)حسن سري العداةل لفكرةما يؤكد عىل أ ن هذا النقل يف الاختصاص جاء خدمة  هذا 
، واذلي 

ختضع لإرشاف ورقابة هجة عليا  ،هجة قضائية واحدة ،مفاده أ ن ختتص ابملنازعات املتعلقة ابملنافسة

توحيدا لالجهتاد القضايئ واحدة
(2)

ىل، وهذا ما يؤدي   وص قانون املنافسةتوحيد تفسري وتطبيق نص اإ

أ نظمة قضائية اختلفة نتيجة تشتت منازعات املنافسة يفتضارب ال حاكم  وتفادي
(3)

نظرا لكون ، و 

دارية، وابلتايل فاإن القضاء املعين هبا  :منازعات جملس املنافسة تنشأ  عهنا عدة منازعات مدنية، جتارية، اإ

 .جمللس املنافسة الإداريبصفة أ كرث هو القضاء العادي، وذكل برصف النظر عن الوصف 

جدير ابذلكر أ ن مبدأ  حسن سري العداةل مل يعد منحرصا يف املفهوم التقليدي اذلي يعين الرسعة 

نشاء اختلف دارة العداةل يف التقايض، تكوين القضاة، اإ ال هجزة القضائية وحسن تنظمي اإ
(4)

، بل تطور 

(5)ليبلغ حد البحث عن الهيئات القضائية ال كرث مالمئة للنظر يف مثل هذه القضااي
، وابلتايل مفبدأ  حسن 

ىل الإداريسري العداةل يفرس نقل الاختصاص من القايض  عاديالقايض ال اإ
(6)

لس امي وأ ن الرقابة اليت ، 

ل تتناسب مع طبيعة منازعات جملس املنافسة، نظرا لكوهنا تنحرص يف تأ ييد أ و  الإداريميارسها القايض 

ماكنية تعديل أ و اختاذ قرار مغاير هل، وهذا خالفا للقايض العادي اذلي يمتتع جبميع  لغاء القرار دون اإ اإ

                                                           
1

ىل هدف كام أ ن حسن سري العداةل  - يقصد حبسن سري العداةل هنا حسن سري مرفق العداةل مكربر طموح يزود الرغبة يف الوصول اإ

 اذلي يعترب حق ابلنس بة للمتخامصني، راجع:تتضمن أ ن يمت عرض لك نزاع عىل القايض الطبيعي هل 

- JEULAND Emmanuel, « Le droit au juge naturel et l`organisation judiciaire », RFAP, n°125, 2008, p.34. 
2
-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Autorités administratives incomprises (AAI) », JCP G, n°48, 29 novembre 

2008, p.2207.  
3

، 2000محمد ابيه أ بو يونس، الرقابة القضائية عىل رشعية اجلزاءات الإدارية العامة، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، الإسكندرية،  -

 .227ص
4

هناء اخلصومة، جيوز :" عند الفصل يف اس تئناف حمك فاصل يف أ حد ادلفوع الشلكية قىضمن ق ا م ا أ نه  346جاء يف نص املادة  -  ابإ

ذا تبني هل،  عطاء حل هنايئ للزناع، وذكل بعد ال مر وحلسن سري العداةلللمجلس القضايئ التصدي للمسائل غري املفصول فهيا، اإ ، اإ

جراء حتقيق عند الاقتضاء"   ، وهبذا جند أ ن املرشع اجلزائري يكرس فعال فكرة حسن سري العداةل.ابإ
5

 .228مرجع سابق، صمحمد ابيه أ بو يونس،  -
6
- DELVOLVE Pierre, « Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge», op.cit, p.18.  
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سن سري العداةل وما تقتضيه هذه الفكرة من خالل ، برشط أ ن يبقى اختصاصه مقيد حب هذه السلطات

ما حيدده املرشع يف النص القانوين اذلي ينظم اختصاص هذا القايض يف جمال املنافسة
(1)

. 

هذا النقل يف الاختصاص يف اجلزائر، عىل أ ن املرشع قد أ خد بعني الاعتبار خصوصية يفهم 

ترجيح كفة القضاء العادي للفصل يف هذه املنازعات وطبيعة املنازعات املتعلقة ابملنافسة، من خالل 

رادة يف مض املنازعات  بغرض توحيد تفسري وتطبيق قانون املنافسة، اليشء اذلي يبني أ ن للمرشع اإ

ل أ نه اكن عىل املرشع أ ن يمكل تقليده للمرشع  املتعلقة ابملنافسة حتت رقابة هيئة قضائية واحدة، اإ

عىل مس توى جملس قضاء اجلزائر ختتص بقضااي املنافسة مثلام هو الفرنيس، من خالل ختصيص غرفة 

سائد يف فرنسا
(2)

. 

ن مبدأ  حسن سري العداةل يعترب ال ساس القانوين لتربير نقل الاختصاص  بناء عىل ما تقدم، فاإ

ىل الإداريمن القايض  القايض العادي، نظرا ملا يقدمه من اجيابيات وتسهيالت يف تطبيق قانون  اإ

وضع هذا دور هام يف  ،قايض التجاريالو  ،للقايض املدينة وكذكل رغبة من املرشع أ ن يكون املنافس

 .القانون موضع التطبيق

ملرشوعية هذا الإس ناد، واذلي جيب  مربرميكن القول بأ ن مبدأ  حسن سري العداةل مبثابة  ،عليه

ليه كهدف يؤدي  ىلالنظر اإ تكريس بعض الاس تثناءات عىل املبادئ التقليدية اإ
(3)

، وكنتيجة حمتية 

قامةلفكرة دوةل القانون اليت ل تكتفي  دارهتاالعداةل بل جيب كذكل أ ن يمت  ابإ بصفة حس نة اإ
(4)

، ويف هذا 

ابعتباره سلطة مس تقةل  Kتربز رضورة مراعاة طبيعة الرقابة اليت خيضع لها جملس املنافسة الإطار

دارةفالقايض عليه أ ن يعي هذه احلقيقة، فهو ل يتعامل مع قرار صادر عن  تقليدية خاضعة لسلطة  اإ

هرمية ووصائية وهنا يكون القايض التجاري هو ال كرث مالمئة
(5)

.  

                                                           
1
-STIRN Bernard, « Les limites de la compétence judiciaire en matière de concurrence», RFDA, n°5, mai-juin 

1989, p.460.  
2

 .337صكتو محمد الرشيف، مرجع سابق،  -
3
-BADINTER Robert, «La constitutionnalité du transfert à la juridiction judiciaire des contentieux des 

décisions du conseil de la concurrence », op.cit, p.21. 
4

الاقتصادي، أ طروحة لنيل شهادة  عيساوي عز ادلين، الرقابة القضائية عىل السلطة القمعية للهيئات الإدارية املس تقةل يف اجملال -

 .67، ص 2015مارس  18لود معمري تزيي وزو،ادلكتوراه يف العلوم ختصص: القانون، جامعة مو 
5
-MANSON Stéphane, La notion d’indépendance en droit administratif, thèse pour le  Doctorat en droit 

public, op.cit, p.219. 
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 للنشاط الاقتصادي الإداريصعوبة فهم القايض ب.

 الإداريوهجات القضاء  ،هجات القضاء العاديال صل من حيث معايري تقس مي الاختصاص بني 

داريةل ن جملس املنافسة يعترب هيئة  ،الإداريمنازعات جملس املنافسة ختضع لرقابة القايض  أ ن وطنية  اإ

 لكن هذا ال مر ل يس تقمي يف جمال املنافسة.

ذا هو قايض احلرايت، فانه ومع مرور الوقت أ صبح وجود  الإداريالقايض  أ ن اكن حصيح اإ

هو قانون  الإداريل ن القانون  يف ساحة املؤسسات الاقتصادية أ مرا صعب التقبل، الإداريالقانون 

فكرة متاش يا مع  هذلكل يتعني جتاوز ،املتطورة مما جيعهل ل يتكيف مع احلياة الاقتصادية ،السلطة العامة

اليت حلت حمل فكرة اقتصاد الادارة ،اقتصاد السوق
(1)

خاصة و أ نه قضاء عسري وطويل مقارنة مع ، 

مع التغريات  القامئ عىل املرونة والتكيف، النظام التنافيسالقضاء العادي، وهو ما يشلك خطرا عىل 

ىل الإداريالقايض  ، ومن هذا املنطلق خضعاملؤسسات يف السوق لسلوكاملتسارعة  نافسة من قبل م  اإ

قايض أ خر وهو القايض العادي
(2)

. 

فهو أ كرث تسلحا وخربة ملواهجة  ،صعوبة كبرية يف فهم النشاط الاقتصادي يلق هذا ال خري ل 

املس تجدات
(3)

ذا علمنا أ ن  قانون املنافسة تعترب قضااي شائكة ومعقدة، تتعلق  منازعات، خاصة اإ

جراء حوصةل  لها، اليشء  اقتصاديةمبامرسات يصعب اجلزم برضرها أ و نفعها لالقتصاد، مما يتطلب اإ

اذلي يفرض عرضها عىل قضاء متجانس ومتناسق
(4)

. 

ىل ابلإضافة عادة ما خيطر بناء عىل وجود ترصفات قانونية  الإداريالقايض  أ نجند  ،ما س بق اإ

القانون الاقتصادي ومنه قانون املنافسة يويل اهامتما كبريا  أ نيف حني  ،وليس سلواكت أ و ممارسات

وهو ما ينتج عنه نوع من التفاوت يف نظام الطعن  دون الترصفات القانونية، ،فقط وأ اثرها للسلواكت

القضايئ
(5)

.  

                                                           
1
-PRADEL Jean, « Les recours contre les décisions du conseil du concurrence », Rev.sc.crim, n°1, janvier-mars, 

1988, p.102. 
2
- RICHER Laurent, « Le juge économiste ? », AJDA, n°9, 20 septembre 2000, p.703. 

3
- CHARBEL Aoun, op.cit, p.187. 

4
 .336كتو محمد الرشيف، مرجع سابق، ص - 

5
- RICHER Laurent, op.cit, p.704. 
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 اس تحضار التجربة الفرنس ية .ج

أ اثرت مسأ ةل اجلهة القضائية اخملتصة ابلنظر يف الطعون املقدمة ضد قرارات جملس املنافسة يف 

املتضمن  1408-85يف البداية مبوجب القانون  الإشاكليةالكثري من التجاذب، ولقد بدأ ت هذه   فرنسا

عطاءلكن الفقه ضل ينادي برضورة حتسني املنافسة حيث اكن الاختصاص ينعقد جمللس ادلوةل،   اإ

ة القايض العادي ماكنته احلقيقية يف جمال املنافسة خاصة وأ نه هو القادر عىل ضامن حقوق ادلفاع ابلنس ب

ىلهذا اجلدال انتقل فامي بعد ، للمؤسسات  1986ديسمرب  01الصادر يف  1243 - 86مرشوع ال مر  اإ

ىلاملتعلق حبرية ال سعار واملنافسة، حيث اكنت ال غلبية متيل  الاختصاص للقايض  مساندة منح اإ

 تمتثل يف:اكنوا يروهنا دامغة و العادي مقدمني يف سبيل ذكل مجةل من اجلج 

طارطبيعة الزناع اذلي يعترب بداهة يدخل يف  - زاحةملنافسة، ل ن ال مر يتعلق اب ،القانون اخلاص اإ  واإ

 الإداريهو تفسري صادق عن التوجه حنو اخلروج من الاقتصاد  ،جملس ادلوةل لفائدة القايض العادي

ىل ذا، كام أ نه اقتصاد السوق اإ اكن قانون املنافسة نفسه يعطي احلق يف النظر يف دعوى التعويض  اإ

بطال ىلالعقود و الرشوط املرتبطة ابملامرسات املقيدة للمنافسة  واإ القايض العادي، فانه ل مانع من  اإ

 توحيد الاجهتاد القضايئ يف جمال املنافسة حتت قبة هذا القايض.

اخلالف الكبري بني جملس ادلوةل الفرنيس وحممكة العدل ال وروبية فامي يتعلق بقطعية قرارات هذه  -

الك، وعليه ومن اجل ال خرية من شأ نه أ ن يفسح اجملال أ مام القايض العادي اذلي ل يرى يف ذكل مش

قصاء القايض تفادي التصادم مس تقبال  الإداريبني املصاحل ادلاخلية واملصاحل ال وروبية يتعني اإ
(1)

. 

ل ،وابلرمغ من هذه احلججلكن  أ عطى  1986ديسمرب  1الصادر يف  1243-86 ص ال مرنأ ن  اإ

منه 15و  12الاختصاص جمللس ادلوةل يف نيص املادتني 
(2)

، ولكن أ حصاب احلجج السابقة اذلكر ممثلني 

                                                           
1
-PRADEL Jean, « Les recours contre les décisions du conseil du concurrence », Rev.sc.crim, n°1, janvier-mars, 

1988, p.103. 
2
-L'article 12 de l'ordonnance dispose que : « le conseil de la concurrence peut prendre des mesures 

conservatoires pouvant comporter une suspension de la pratique concernée ainsi que l'injonction aux 

intéressés de revenir à l'état antérieur ; que le quatrième alinéa de l'article 12 prévoit que ces mesures peuvent 

faire l'objet d'un recours en référé devant le président de la section du contentieux du Conseil d'État ». 

- L'article 15 de l'ordonnance dispose : « Les décisions du conseil de la concurrence sont communiquées aux 

intéressés et au ministre chargé de l'économie qui peuvent, dans les deux mois, former un recours de pleine 

juridiction devant le Conseil d'État…». 
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يداعدلى امجلعية العامة قاموا  انئبا 60يف  عادةمرشوع قانون من أ جل  ابإ ىلالاختصاص  اإ القايض  اإ

منح الاختصاص لهذا حيث مت  15و  12مت تعديل املادين  1986يسمرب 20العادي، وابلفعل ويف 

القايض
(1)

، لكن كتةل النواب املعارضة أ اثرت عدم دس تورية هذا النص وعرض ال مر عىل اجمللس 

 أ مامجملس املنافسة ليس هجة قضائية حىت يمت الطعن يف قراراته  أ نادلس توري الفرنيس عىل أ ساس 

القايض العادي
(2)

. 

1987جانفي  23اجمللس ادلس توري ويف قرار هل بتارخي هذا 
(3)

مر، اعترب هذا القانون   املعدل لل 

 20اليت أ غفلها القانون الصادر يف  ،مربرا قراره بغياب ضامنة وقف التنفيذ ،اخالفا لدلس تور 86-1243

حمل الطعن بعدم ادلس تورية، وبذكل يكون اجمللس ادلس توري قد أ عطى فرصة للمرشع  1986ديسمرب 

عادةمن اجل  فهمه املرشع الفرنيس  ادلس تورية، وهذا ما مربر عدالنظر يف هذه الضامنة حىت يرفع م اإ

ىلاذلي سارع  صدار اإ املتضمن نقل اختصاصات  1987جويلية  6بتارخي  499-87القانون رمق  اإ

ىلمنازعات جملس املنافسة من جملس ادلوةل  القايض العادي ممثال يف الغرفة التجارية دلى حلمكة  اإ

 .القايض العادي أ نصارحة اس تئناف ابريس، وهبذا انهتيى اجلدال ملصل

شاكلية معلية نقل الاختصاص يف النظام القانوين اجلزائري .د  اإ

دارية مما يعين منطقيا أ ن  ،جملس املنافسة، هذا ال خري كيفه املرشع اجلزائري عىل أ نه سلطة اإ

ىليؤول الاختصاص بشأ ن منازعات هذه الهيئة  اذلي يعترب  ،أ ي جملس ادلوةل الإداريالقايض  اإ

 يف النظام القضايئ اجلزائري، وعليهاملركزية  ةالإداريصاحب الولية العامة مبنازعات أ عامل السلطات 

ىللجوء املرشع اجلزائري ف ىل الإدارينقل الاختصاص من القضاء  اإ جاء به  معال مباالقضاء العادي  اإ

                                                           
1
- "Article 1er- Le quatrième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à 

la liberté des prix et de la concurrence est ainsi rédigé : "La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours, 

dans les dix jours suivant sa notification, devant la cour d'appel de Paris qui statue dans les quinze jours de sa 

saisine". 

- Article 2- Le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est 

ainsi rédigé : "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 mois, introduire un recours devant la cour d'appel de Paris". 
2
- PRADEL Jean, op.cit, p.103. 

3
- Décision n°86-224 DC 23 janvier 1987, JO du 25 janvier 1987, p.924. 
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املتعلق ابملنافسة، ل ميكن قبوهل بسهوةل يف القانون اجلزائري ذكل أ نه ل جيد ما يربره  03-03ال مر رمق 

 ويكرس رشعيته.

ذ أ ن تبين حلول مثل تكل اليت كرسها املرشع الفرنيس بتخويهل حملمكة اس تئناف ابريس اخملتصة  اإ

املنافسةيف القضااي التجارية ولية النظر يف قرارات سلطة 
(1)

ن أ ن تمت يف الترشيع اجلزائري ـ، ل ميك

شاكلت قانونية صعبة أ برزها مدى دس تورية هذا النقلبصفة  أ لية ودون أ ن حتدث اإ
(2)

. 

املتعلق ابختصاصات جملس ادلوةل  01-98القانون العضوي رمق  من 9ذكل أ نه وفقا لنص املادة 

وتنظميه ومعهل
(3)

لغاء" خيتص جملس ادلوةل كدرجة أ وىل وأ خرية، ابلفصل يف دعاوى  ه: فان،  و  الإ

املركزية والهيئات  ةالإداريالصادرة عن السلطات  ةالإداريالتفسري وتقدير املرشوعية يف  القرارات 

 العمومية الوطنية واملنظامت املهنية الوطنية.

 خاصة".وخيتص أ يضا ابلفصل يف القضااي اخملوةل هل مبوجب نصوص 

ابعتبار أ ن  ،لولية جملس ادلوةل يفرتض أ ن تكون خاضعةرقابة قرارات جملس املنافسة ف ،عليه

سلطة النظر يف  ومنح ،جملس ادلوةل هو سلطة ادارية مركزية، لكن املرشع خرج عن هذا ال صل

للمنافسة للقضاء املتعلقة ابملامرسات املقيدة و الطعون املقدمة ضد القرارات املتخذة من طرف اجمللس 

من ال مر رمق  1\63مبوجب نص املادة  العامصة، العادي ممثال يف الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر

 املتعلق ابملنافسة. 03-03

شاكليةتثار  ،عليه خاللأ ن هناك  أ ساس، عىل 1\63مدى دس تورية أ حاكم املادة  اإ تدرج مببدأ   اإ

حاةل الاختصاص وجب ده مباختصاص جملس ادلوةل مت حتديف ،القوانني قانون عضوي، يف حني أ ن اإ

اليت تعود يف ال صل جمللس  -يف جمال الطعن يف قرارات جملس املنافسة التنازعية جمللس قضاء اجلزائر 
                                                           

1
ىل اختيار حممكة اس تئناف ابريس دون غريها من احملامك ال خرى للقيام مبهمة الفصل يف  - من بني ال س باب اليت أ دت ابملرشع الفرنيس اإ

مدينة "ابريس"  تعترب مقرا لعدد كبري من املؤسسات، فهيي مدينة املال وال عامل يف الطعون ضد قرارات جملس املنافسة، راجع لكون 

ن املرشع اجلزائري ملا منح جملس قضاء اجلزائر ولية النظر يف منازعات قرارات جملس املنافسة ل تعمل  ادلوةل الفرنس ية، وابملقابل فاإ

زائرية، وتفضل أ ن يكون لك يشء مركزا يف هذه املدينة دون أ ن يكون سبب خلفياته ما عدا كون مدينة "اجلزائر" يه عامصة ادلوةل اجل

 ذكل خلفية قانونية أ و اقتصادية، للمزيد أ نظر:

 . 336كتو محمد الرشيف، مرجع سابق، ص -
2
-ZOUAIMIA Rachid, « le régime contentieux des autorités administratives indépendants en droit Algérien », 

Revue IDARA, n°23, 2005, p.24. 
3

، 37يتعلق ابختصاصات جملس ادلوةل وتنظميه ومعهل معدل وممتم، ج ر عدد  1998ماي  30، مؤرخ يف  01-98قانون عضوي رمق  -

 .1998جوان  1صادر يف 
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03-03ل مر رمق مبوجب قانون عادي وهو امت  -ادلوةل وفقا للمعيار العضوي 
(1)

فنكون أ مام ظاهرة ، 

نزع اختصاص النظر يف الطعون  ،03-03  ل ن ال مر رمق ،قانون عاديتعديل قانون عضوي مبوجب 

ل مبدأ  تدرج ، مما يعين أ ن املرشع قد جتاهضد قرارات جملس املنافسة من اختصاص جملس ادلوةل

يقتيض وجود ادلس تور يف مقة الهرم، مث يليه القانون العضوي مث يليه القانون  هذا ال خري ،القوانني

العادي
(2)

. 

 عىل القوانني العاديةمسو مرتبة القوانني العضوية  لس ادلس توري يف عدة أ راءاجملأ كد و 
(3)

، وبناء 

ضافةأ و  )قرارات جملس املنافسة التنازعية( اختصاص جملس ادلوةل تقييدل ميكن أ ن يمت  ،عليه  اإ

ل مب )قرار رفض التجميع من قبل جملس املنافسة( اختصاص جديد هل أ و قانون  قانون عضويوجب اإ

 .أ خر أ مسى منه

جملس ادلوةل بنظر الطعون ضد قرار جملس املنافسة  حىت ولو حاولنا أ ن ندرج اختصاص

        فهيا:اليت جاء  01-98من القانون العضوي  9الرافض للتجميع مضن أ حاكم الفقرة الثانية من املادة 

ل ن  ،، فان ذكل ل يس تقمياصة"وخيتص أ يضا ابلفصل يف القضااي اخملوةل هل مبوجب نصوص خ " ...

املعدل واملمتم  - 13-11يف معرض نظره يف مدى مطابقة القانون العضوي رمق اجمللس ادلس توري نفسه 

                                                           
1

صادر  64، ج ر عدد 2003أ كتوبر  25املؤرخ يف 12-03املتعلق ابملنافسة مبوجب القانون رمق  03-03متت املوافقة عىل ال مر رمق  -

 ، وذلكل فهو يكتسب قوة القانون.2003أ كتوبر  26يف 
2

ن مسأ ةل احرتام مبدأ  تدرج القوانني مل تكن تطرح يف ظل ال مر رمق  -  املتعلق ابملنافسة امللغى لس ببني: 06-95اإ

جراءات املدنية .السبب ال ول: أ ن قانون عادي هو اذلي وضع اس تثناء ل حاكم قانون عادي أ خر واملمت   ثل يف قانون الإ

ل يف س نة   ، أ نظر يف هذا الشأ ن:1996وذكل مبناس بة دس تور  1996السبب الثاين فهو: أ ن مفهوم القانون العضوي مل يظهر اإ

- ZOUAIMIA Rachid, « remarque critique sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence en 

droit Algérien », Revue conseil d’Etat, n°7, 2005, p.58.   
3

 ومن أ مثةل أ رائه ماييل: -

قة النظام ادلاخيل للمجلس الشعيب الوطين لدلس تور ، يتعلق مبراقبة مطاب2000ماي  13، مؤرخ يف 2000 \م.د\ر.ن.د\10رأ ي رمق 

 .2000سبمترب  08، صادر يف 46ج ر عدد 

، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املتضمن القانون ال سايس للقضاء 2004أ وت  22، مؤرخ يف 2004 \م د\ر.ت.ع\02رأ ي رمق 

 .2004سبمترب  08، صادر يف 57لدلس تور، ج ر عدد 
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لدلس تور أ صدر رأ اي  -وتنظميه ومعهل  املتعلق ابختصاصات جملس ادلوةل 01-98للقانون العضوي رمق 

2011جويلية  6املؤرخ يف  11\ر.م د\02رمق  حتت
(1)

. 

من هذا القانون اليت  9،10،11اعترب بأ ن الفقرات ال خرية من املواد  من خالل هذا الرأ ي 

ىلحددت اختصاصات جمللس ادلوةل ابلإحاةل  بدون حتديد طابع ومضمون هذه  نصوص خاصة اإ

ذا اكنت عبارة  نصوص النصوص يكون املرشع العضوي يف هذه احلاةل قد أ غفل جمال اختصاصه، ولكن اإ

تعمةل من طرف املرشع القصد مهنا هو نصوص تكتيس نفس طابع القانون موضوع الإخطار املس   خاصة

فان هذه الفقرات ال خرية من املواد  ،)أ ي قوانني عضوية( وأ ن موضوعه ذو عالقة هبذا القانون العضوي

 املذكورة أ عاله تعد مطابقة لدلس تور رشيطة مراعاة هذا التحفظ. 9،10،11

ذا اكن املرشع الفرنيس قد كرس بنجاح معلية نقل  ،عليه وتأ سيسا عىل ما س بق، نقول أ نه اإ

اختصاص النظر يف قرارات جملس املنافسة لصاحل حممكة اس تئناف ابريس بطريقة تامتىش واملبادئ 

ل أ نه وعىل النقيض من ذكل جند  ادلس تورية وقامئة عىل أ ساس قانوين هو مبدأ  حسن سري العداةل، اإ

طار تعديل منظومته القانونية مل تكن بطريقة واحضة ترتب أ ن اخل طوة اليت قام هبا املرشع اجلزائري يف اإ

شاكلت قانونية، ومساس مببدأ   اعهن  التدرج الهريم للنصوص القانونية.عدة اإ

 رشوط قبول الطعن أ مام الغرفة التجارية الفرع اثين:

ىلفسة أ دى تعدد مصادر القاعدة الاجرائية يف جمال املنا رضورة البحث عن رشوط قبول  اإ

ىلالطعن أ مام الغرفة التجارية دلى جملس قضاء اجلزائر ابلعودة  املتعلق ابملنافسة  03-03ال مر رمق  اإ

، وتبحث هذه الرشوط ابلنس بة ةالإدارياملدنية  الإجراءاتاملتضمن قانون  09-08والقانون رمق 

 .)اثنيا( وابلنس بة للطعن ذاته من هجة اثنية )أ ول(، من هجة لصاحب احلق يف الطعن

 الطعن احلق يف صاحب :أ ول

" تكون قرارات جملس املتعلق ابملنافسة أ نه: 03-03من ال مر رمق  1\63يف نص املادة جاء 

املنافسة املتعلقة ابملامرسات املقيدة للمنافسة قابةل للطعن أ مام جملس قضاء اجلزائر اذلي يفصل يف املواد 

                                                           
1

، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي املعدل واملمتم للقانون العضوي رمق 2011جويلية  06، مؤرخ يف 2011 \ر.م.د\02مق رأ ي ر -

أ وت  03، صادر يف 43واملتعلق ابختصاصات جملس ادلوةل وتنظميه ومعهل لدلس تور، ج ر عدد  1998ماي  30، مؤرخ يف 98-01

2011. 
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أ و من الوزير امللكف ابلتجارة يف أ جل ل يتجاوز شهرا من اترخي  التجارية، من قبل ال طراف املعنية

 اس تالم القرار".

من خالل هذا النص يتضح أ ن احلق يف الطعن يثبت لل طراف املعنية وللوزير امللكف ابلتجارة 

سواء اكن ذكل بطريق ال صل أ م بطريق التدخل
(1)

ال شخاص اذلين ، ويقصد ابل طراف املعنية هنا 

فا يف اخلصومة أ مام جملس املنافسةاطر اكنوا أ  
(2)

خطار تقدميهمذكل من خالل  ، ويبت هلم  غهمتبلي مت و لالإ

س بق القول بأ ن تبليغ املأ خذ هو اذلي س يحدد أ طراف اخلصومة بشلك هنايئ أ مام جملس ل نه  ،ابملأ خذ

سواء بطريق  يثبت هلم حق الطعن يف القرار الصادر عن هذا اجمللسومه أ نفسهم اذلين  ،املنافسة

 ، برشط توفر رشوط فهيم )ج(.)ب( أ و بطريق التدخل )أ (، ال صل

 عن ال صلينيطأ شخاص الأ .

 ييل:  املتعلق ابملنافسة، عىل ما 03-03يف فقرهتا ال وىل من ال مر رمق  63تنص املادة 

تكون قرارات جملس املنافسة املتعلقة مبامرسات املقيدة للمنافسة قابةل للطعن أ مام جملس قضاء اجلزائر  "

أ جل ل اذلي يفصل يف املواد التجارية، من قبل ال طراف املعنية أ و من الوزير امللكف ابلتجارة يف 

 من اترخي اس تالم القرار". يتجاوز شهرا واحدا ابتداء

يتبني من خالل نص املادة أ عاله أ ن املرشع مل يوحض فيه كيفية رفع هذا الطعن، وهو ما يعين 

ىلالرجوع   03-03من ال مر رمق  64، معال بأ حاكم املادة ةالإدارياملدنية و  الإجراءاتتطبيق قانون  اإ

ىلوابلرجوع  مبوجب عريضة  ، جند أ نه جيب أ ن يقدم الطعنةالإدارياملدنية و  الإجراءاتنصوص قانون  اإ

)جملس قضاء مكتوبة موقعة ومؤرخة من طرف الطاعن أ و حماميه، تودع بأ مانة ضبط اجمللس القضايئ 

ة(، وجيب أ ن تكون العريضة مصحوبة بعدد النسخ يساوي عدد ال طرافالعامص اجلزائر
(3)

. 

يداع الطعن، ترسل نسخة منه  ىلمبجرد اإ ىلرئيس جملس املنافسة، و  اإ الوزير امللكف ابلتجارة  اإ

عندما ل يكون هذا ال خري طرفا يف القضية، ويرسل رئيس جملس املنافسة ملف القضية موضوع الطعن 

                                                           
1

 املتعلق ابملنافسة. 03-03من ال مر رمق  68املادة  -
2

ىل القواعد العامة يف الاجراءات جند أ ن احلق يف الاس تئناف حسب نص املادة  - من قانون الاجراءات املدنية  1\335ابلرجوع اإ

 والإدارية مقرر مجليع ال شخاص اذلين اكنوا خصوما عىل مس توى ادلرجة ال وىل أ و ذلوي حقوقهم.
3
 ، مرجع سابق.09-08من القانون رمق  وما يلهيا 15أ نظر املواد من  - 
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ىل رئيس جملس قضاء اجلزائر، يف ال جال اليت حيددها هذا ال خري اإ
(1)

، ويف مقابل ذكل يقوم املستشار 

رسال نسخة من مجيع املستندات اجلديدة املتب ىلادةل بني أ طراف القضية املقرر ابإ الوزير امللكف  اإ

ىلابلتجارة و  رئيس جملس املنافسة، قصد احلصول عىل املالحظات احملمتةل اإ
(2)

، وتبلغ املالحظات اليت 

ىلورئيس جملس املنافسة يف ال جال اليت حيددها املستشار املقرر  ،يبدهيا الوزير امللكف ابلتجارة  اإ

أ طراف القضية
(3)

. 

يتبني لنا بأ ن أ طراف الطعن ال صليني يتوزعون بني ال طراف اليت  لإجراءاتامن خالل هذه 

ىل ابلإضافة جملس املنافسة أ ماماكنت معنية  نفسه من خالل  جملس املنافسة الوزير امللكف ابلتجارة و اإ

بداء مالحظات.  متكينه من اإ

 ل طراف املعنيةا .1

طرفا يف اخلصومة أ مام جملس املنافسة عىل ال شخاص اليت اكنت حق تقدمي الطعن حرص املرشع 

واليت تلقت تبليغا لقراره، ويرتتب عىل ذكل أ ن املؤسسات اليت اكنت حمال للتحقيق من قبل املقرر  فقط

ولكهنم مل يمت تبليغهم ابلقرار ل تكون هلم الصفة يف تقدمي الطعن ضد هذا القرار
(4)

يعكس ال مر   هذا، 

ومغلقة ودةيف جعل اخلصومة حمد ة املرشعرغب
(5)

ومن املربرات اليت ساقها الفقه لتربير ذكل جند رغبة ، 

لهياطراف اليت مت الاس امتع ضامن نوع من التوازن بني ال   يف املرشع   جملس املنافسة لقراره اختاذقبل  اإ

وتكل اليت حيق لها تقدمي الطعن
(6)

. 

ىل ابلإضافة  سة قد متس عددا كبريا املقيدة للمناف  ل ن املامرسات ،ش ية من كرثة الطلباتمربر اخل  اإ

وذلكل يتعني اجراء نوع من الانتقائية، ابلرمغ من أ ن ذكل قد يبدو اخالفا ملبدأ  مراقبة  ،من ال شخاص

                                                           
1
 ، مرجع سابق.03-03من ال مر رمق  65املادة  - 

2
 ، مرجع سابق..03-03من ال مر رمق  66املادة  - 

3
 .من نفس ال مر 67املادة  - 

4
-DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratique anticoncurrentielles en droit français, op.cit, p.180. 

5
-TATON Xavier, Les recours juridictionnels en matière de régulation, énergie, communications électroniques, 

audiovisuel, transports, finance et concurrence, Edition   Larcier, Bruxelles, 2008, p.235. 
6
-BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, Les droits de la défense dans les procédures de sanction des 

comportements anticoncurrentielles devant le conseil de la concurrence, op.cit, p.400. 
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ىلولكن ميكن التلطيف من ذكل ابلنظر  ،ةالإداريرشعية القرارات  الطابع امجلاعي لتشكيةل جملس  اإ

ا اجمللس القضايئ ابعتباره هجة الطعنسلطة املراجعة اليت يمتتع هبو  ،املنافسة
(1)

. 

 وزير امللكف ابلتجارةال.2

 اميس ل ،راف الزناع يمتتعون ابخلصوصيةمنازعات جملس املنافسة تمتزي بكون أ طميكن القول بأ ن  

ىلابلنس بة جمللس املنافسة، فهذا ال خري ابلنظر  دارة  اإ اس تقالليته وعدم خضوعه للتدرج الهريم لالإ

دراجه مضن ال شخاص املتفرعة عن ادلوةل حىت وان اكن يترصف ابمسها  ،التقليدية فانه من الصعب اإ

ماكهنا الطعن يف قراراته عن طريق ممثل لها وهو الوزير امللكف وحلساهبا ، بدليل أ ن هذه ال خرية ابإ

جملس املنافسة ويبلغ جربا بقراره اذلي يمتتع حبق اخطار - ابلتجارة
(2)

ابلرمغ من أ ن ال مر يبدو معلية  - 

، ل نه يف الهناية جند أ ن ادلوةل تطعن يف قرار صادر عهناacrobatiqueشقلبية 
(3)

. 

ىليعود  ،حضوره يف اكمل أ طوار منازعات جملس املنافسةأ ن  س بق القولقد ل متطلبات النظام  اإ

رضورة احرتام تطبيق الس ياسة املتعلقة حبرية املنافسة من هجة وتكريس من خالل  ،العام التنافيس

امحلاية القانونية للمؤسسات يف السوق من هجة اثنية
(4)

هذه الس ياسة العامة املتعلقة حبرية املنافسة  ،

لزتام  تسهر عىل وضعها السلطة العامة ممثةل يف وزارة التجارة حيث يقع عىل الوزير امللكف ابلتجارة  اإ

ابلسهر عىل تطبيق لك القواعد الترشيعية والتنظميية املتعلقة ابملنافسة
(5)

 . 

ماكن هذا الوزير ذلكل  أ مام جملس املنافسة من  ةالإداريحيرك املتابعة أ ن  ليس فقطأ صبح ابإ

ذا رأ ى بأ نه ل خيدم فكرة النظام خالل تقدمي الإخطار،  ماكنه أ ن يطعن يف قرار جملس املنافسة اإ بل ابإ

                                                           
1
-BOUTARD-LABARDE Marie-Chantal et GAUDEMET Yves, « Le contentieux des sanctions pécuniaires du 

conseil de la concurrence », LPA la loi, n°50,25 avril 1990, p.7. 
2
-DOUVRELEUR Olivier, op.cit, p.180. 

3
-COLLET Martin, Le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, op.cit, p. 

357. 
4
-BEAUCHESNE Bénédicte, la protection juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence, 

op.cit, p.18. 
5

 22صادر يف  85ر، عدد  ، حيدد صالحيات وزير التجارة، ج2002ديسمرب  21، مؤرخ يف 453-2002مرسوم تنفيذي رمق  -

 .2002ديسمرب 
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هذا دليل أ خر من املرشع عىل أ ن جملس املنافسة يمتتع ابس تقاللية يف مواهجة الوزير امللكف و  العام

ابلتجارة
(1)

. 

أ ما اذا مل يكن هذا الوزير طرفا يف القضية املعروضة عىل الغرفة التجارية دلى جملس قضاء 

ليه بطريق التدخل ،نتيجة عدم تقدميه للطعن بطريق ال صل ،اجلزائر فانه حيصل بقوة  ،ول الانضامم اإ

القانون عىل نسخة من الطعن
(2)

، ويكون من حقه تقدمي مالحظات مكتوبة يف ال جال اليت حيددها 

املستشار املقرر مع تبليغها لل طراف
(3)

يكون املرشع قد أ عطى للوزير امللكف ابلتجارة  ،، وهبذه الطريقة

نه يعترب من الغري يف هذه احلاةل، ووجوده ل ميس حبقوق ادلفاع أ  ابلرمغ من  ،الصفة القانونية يف الطعن

نتيجة تكريس املرشع ملبدأ  الوجاهية، مفالحظات هذا الوزير يمت تبليغها  ،ابلنس بة لبقية ال طراف

لل طراف
(4)

. 

 جملس املنافسة.3

دخالمل يكتف املرشع  عندما مكن  ،بل ذهب أ بعد من ذكل ،الوزير امللكف ابلتجارة يف الطعن ابإ

بداءجملس املنافسة من  بواسطة رئيسه مالحظات اإ
(5)

، وهذا أ مر يكتنفه الكثري من الغرابة ل نه هو من 

، هذا ال مر مل نعهده من قبل يف ؟فكيف منكنه من أ ن يصبح طرفا يف الطعن ،اصدر القرار حمل الطعن

يكون حمكها حمال  -، فليس هناك أ ي نص يتعلق بمتكني هجة قضائية الإجراءاتالقواعد العامة يف 

بداءمن حق  -للطعن  ، قد يكون ال مر من خصوصيات أ مام هجة الطعن مالحظات تدمع هبا حمكها اإ

 املنازعة يف جمال املنافسة.

ماكنيةاملقتىض ميكن أ ن نش هبه مبنح املويص جل توضيح وجه الغرابة يف هذا من أ   تعديل وصيته  اإ

بعد وفاته، انه حبق غرابة اجرائية
(6)

جمللس املنافسة يف  الإجرايئوذلكل حاول الفقه أ ن يعطي الوصف ، 

                                                           
1
-WITTAYATAMATAT Siranat, Les autorités de la concurrence et de la consommation : Etude comparative 

entre le droit Français et le droit Thaïlandais, op.cit, p.470. 
2
ىل رئيس جملس  :" مبجرد ايداع الطعن، ترسلاملتعلق ابملنافسة انه  03-03من ال مر رمق  1\65جاء يف نص املادة  -  نسخة منه اإ

ىل الوزير امللكف ابلتجارة عندما ل يكون هذا   ال خري طرفا يف القضية".املنافسة واإ
3
 من نفس ال مر. 67املادة  - 

4
- BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.414. 

5
" يرسل املستشار املقرر نسخة من مجيع املستندات اجلديدة املتبادةل بني أ طراف أ نه:من نفس املر السابق عىل  66تنص املادة  - 

ىل   القضية، ىل الوزير امللكف ابلتجارة واإ  رئيس جملس املنافسة قصد احلصول عىل املالحظات احملمتةل".اإ
6
-BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.411. 
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هذه احلاةل، هل يعترب خبريا يتعني السامع لرأ يه أ م أ نه عبارة عن انئب عام متخصص، أ م أ نه مالحظ 

 مفوض هل امتياز مصلحة بقوة القانون؟.

ىلرب ال قرب هذا الوصف ال خري يعت  الصواب عىل أ ساس املرشع هو من أ عطى هل الصفة  اإ

وبذكل يصبح من  ل نه ميارس هممته ابمس وحلساب ادلوةل، فامي يتعلق بتطبيق قانون املنافسة الاجرائية

الغري صاحب املصلحة اذلي يشلك وجوده عامل من عوامل حتسني جودة النقاش أ مام الغرفة التجارية 

ىللتعقيد وحتتاج زائر، ل ن املنازعة الاقتصادية تتسم ابدلى جملس قضاء اجل س امي يف جمال خربة فنية ول اإ

بداء  املنافسة، و أ حسن خبري هو جملس املنافسة نفسه وذلكل اكن حضوره ولو عن طريق اإ

 مالحظات مكتوبة فقط يتطلب توفر الصفة القانونية، وهو ما تفطن هل املرشع.

بأ ن املكنة  2007جانفي  30اس تئناف ابريس يف قرار لها بتارخي اعتربت حممكة  الإطاريف هذا 

اكنت الغاية مهنا يه السامح جمللس املنافسة بتقدمي  ،املمنوحة جمللس املنافسة لتقدمي املالحظات أ ماهما

واليت مل  ،عوهنممتد علهيا ال طراف من أ جل تدعمي طواحلجج اليت اع  الإيباتالتوضيحات حول عنارص 

ار جملس املنافسةيتضمهنا قر 
(1)

فال  تكون هذه املكنة خاضعة لرقابة دقيقة أ ن، لكن يف املقابل يتعني 

يضمن مالحظاته عنارص مل تكن موجودة يف قراره حمل الطعن أ صال، ل ن  أ نميكن جمللس املنافسة 

ذكل من شانه أ ن يضعف من فعالية الطعون املقدمة من املؤسسات، كام أ ن هذه العنارص اجلديدة من 

(2)تشدد من وضعية هذه املؤسسات الطاعنة أ نهنا أ  ش
. 

ذا جرائياسلمنا  اإ فانه ميكن للطاعن أ ن يثري مسأ ةل تساوي وسائل ادلفاع  ،هبذه الصفة القانونية اإ

أ ول مرة أ مام جملس املنافسة  الإخطارتكون يف مواهجة الشخص اذلي قدم فاملؤسسة صاحبة الطعن 

ىل ابلإضافة فصال يف هذا ، ملنافسة، مما جيعلها يف مركز ضعفالوزير امللكف ابلتجارة وجملس ا اإ

املعطاة لرئيس احملمكة اذلي  الإماكنيةبأ ن  يف حمك لها، الإنسانقوق قضت اللجنة ال وروبية حل الإشاكل

                                                           
1
- « Pour objet de permettre au conseil d’apporter à la cour les éclaircissements qu’appellent les moyens et 

arguments articulés par les parties au soutien de leurs recours en se référant, au besoin, à des éléments qui 

n’auraient pas été mentionnés dans la décision ». CA Paris, 1
re
 .ch.sect.H, 30 janvier 2007, SA le foll TP, in 

ANCELIN Ombline, FOSSATI-KOTZ Iphigénie, « L’appel des décisions de l’autorité de concurrence », op.cit, 

p.1461. 
2
- CA Paris, 1

re
 .ch.sect.H, 09 avril 2002, Géodis overseas France, Idem. 
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أ صدر حكام بتقدمي تقرير أ مام هجة الطعن يف حمكه ل تعترب اخالفة ملبدأ  تساوي وسائل ادلفاع ما دام 

أ ن الغري املعين ميكنه أ ن يطلع عىل هذا التقرير ويبدي مالحظاته بشأ نه
(1)

. 

ن متكني املرشع خملتلف ال طراف من الاطالع عىل أ  فانه ميكن القول بقياسا عىل هذا املقتىض  

للصفة الاجرائية املالحظات اليت يبدهيا رئيس جملس املنافسة من شأ نه أ ن يشلك مصدر مرشوعية 

الإجراءاتل س امي ابلنس بة لوجاهية  لهذا اجمللس ويامتىش مع متطلبات حقوق ادلفاع
(2)

، ل ن الغرفة 

اليت تطرأ  عىل ملف القضية اذلي يرسهل رئيس جملس  بعني الاعتبار لك املس تجداتالتجارية س تأ خذ 

ىلاملنافسة  رئيس جملس قضاء اجلزائر اإ
(3)

، وهو امللف اذلي مت تكوينه أ يناء اجراءات الفصل يف القضية 

أ مام جملس املنافسة
(4)

. 

 ال شخاص املتدخلنيب.

ليس من شأ نه  ،ضد قرارات جملس املنافسةحتديد املرشع لل شخاص اذلين ميكهنم تقدمي طعن 

أ ن مينع ال شخاص اذلين ختلفوا عن تقدمي الطعن يف ال جال من التصال ابدلعوى أ مام الغرفة التجارية 

املتعلق  03-03من ال مر رمق  68نصت املادة  ، وهذا مابرشط أ ن يكونوا أ طرافا أ مام جملس املنافسة

أ طرافا يف الطعن  ليسوا"ميكن ال طراف اذلين اكنوا معنيني أ مام جملس املنافسة واذلين :ابملنافسة

التدخل يف ادلعوى، أ و أ ن يلحقوا هبا يف أ ية مرحةل من مراحل الإجراء اجلاري طبقا ل حاكم قانون 

 ".ةالإدارياملدنية و  الإجراءات

ادلعوى أ مام الغرفة التجارية يف جمال ن املرشع جعل من بأ   من خالل هذا النص يتأ كد مرة أ خرى

عىل ال طراف اذلين  فقط التدخل يف ادلعوى، فلقد أ قرص املنافسة دعوى مغلقة وحمدودة ال طراف

رادهتم )التدخل( معنيني اكنوا رادهتم ) الإدخال أ و  ،أ مام جملس املنافسة دون سوامه سواء ابإ أ و بغري اإ

 الإحلاق(.

 

                                                           
1
- CEDH, 18 février 1997. 

2
- Cass.com, 27 janvier 1998, Sté ITM France. 

3
 املتعلق ابملنافسة. 03-03من ال مر رمق  2\65املادة  - 

4
- BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, op.cit, p.415. 
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 التدخل الإرادي.1

ىللطريق يف الانضامم يستشف هذا ا  68املادة ادلعوى املرفوعة أ مام الغرفة التجارية من نص  اإ

فا يف الطعن ميكن ال طراف اذلين اكنوا معنيني أ مام جملس املنافسة واذلين ليسوا أ طرا" عبارة:من  أ عاله

لفائدة  كرسيف هذه احلاةل فالتدخل يف ادلعوى ، " ...( se joindre à l’instance)  التدخل يف ادلعوى

أ مام جملس املنافسة ولكهنم مل يقدموا طعنا أ مام الغرفة التجارية  القضيةال شخاص اذلين اكنوا أ طرافا يف 

صاحلهممب يؤدي اىل املساسولكن من شأ ن هذا الطعن أ ن 
(1)

أ و يشلك هتديدا جداي حلقوقها، 
(2)

، وعليه 

ما لصاحل املتدخل نفسه ليسوا من الغري، ف فهم  لهم مصلحة للتدخل يف ادلعوى ، ويكون هذا التدخل اإ

ىلوهبذا يكون املرشع قد رىم  أ حد اخلصوم وادلفاع عن مصاحلهدفوع أ و قصد تأ ييد وتدعمي  توس يع  اإ

دائرة النقاش أ مام الغرفة التجارية
(3)

. 

ىلابلعودة        نه نصةالإدارياملدنية و  الإجراءاتقانون  اإ عىل عدة رشوط أ وجب توفرها حتت  ، فاإ

طائةل عدم قبول تدخل، وتمتثل يف
(4)

: 

 اختصاص احملمكة بنظر طلبات التدخل. -

 توفر رشطي الصفة واملصلحة. -

جراءات املقررة لرفع ادلعوى. -  خضوع طلبات التدخل لالإ

 اخلصوم(. ادعاءاتارتباط طلبات التدخل ابلطلبات ال صلية) -

ىلينقسم التدخل الإرادي  ختياري تدخل  :نوعني اإ لصاحل  ادعاءاتدما يتضمن ويكون عن ،أ صيلاإ

أ حد اخلصوم يف ادلعوى ادعاءاتويكون عندما يدمع املتدخل  ،فرعي اختياريوتدخل  ،املتدخل
(5)

 ،

أ و املسامه  فميكن للرشيكوعليه فالفيصل بيهنام يتعلق أ ساسا بطبيعة الطلب املقدم من قبل املتدخل ،

 ،جل مساندة طلبات الرشكةأ  ن يتدخل يف ادلعوى بشلك فرعي من صاحب ال غلبية يف رشكة أ  

                                                           
1
-WITTAYATAMATAT Siranat, Les autorités de la concurrence et de la consommation : Etude comparative 

entre le droit Français et le droit Thaïlandais, op.cit, p.474. 
2
-BARTHE Denis, La situation de l’entreprise victime d’une pratique anticoncurrentielle devant les autorités 

de concurrence, op.cit, p.296. 
3
- BARTHE Denis, op.cit, p.29. 

4
 ، مرجع سابق.09-08من القانون  193و 194املادتني  -
5

 ، مرجع سابق.09-08من القانون رمق  196، 197، 198املواد  -
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أ و اليت تعاين من صعوابت مالية، حبيث حيق للوكيل  ،ونفس اليشء ابلنس بة للمؤسسة املفلسة

املترصف القضايئ أ و املصفي حسب احلاةل أ ن يتدخل أ مام الغرفة التجارية
(1)

. 

جملس  أ مامأ ن الطرف املتدخل أ مام الغرفة التجارية جيب أ ن يكون طرفا  ،ال حواليبقى يف لك 

املنافسة
(2)

، ابلرمغ من أ ن حممكة اس تئناف ابريس ذهبت أ بعد من ذكل حني قبلت تدخل مؤسسة 

وذكل مبوجب قرار لها بتارخي  ،ابلرمغ من اهنا اكنت من الغري ابلنس بة لالجراءات أ مام سلطة املنافسة

ابلرمغ من أ هنا مل تكن طرفا أ مام سلطة  SFR، فمت قبول تدخل رشكة املتعامل النقال  2009فيفري  04

املنافسة عىل أ ساس اهنا اكنت لها مصلحة مالية يف بقاء القرار املطعون فيه واذلي يضع حدا حلرصية 

Iphoneعىل  Orangeاس تئثار رشكة أ وروجن 
(3). 

 الإحلاق التلقايئ.2

 ou être )أ و أ ن يلحقوا  ...":كذكل من عبارة 68املادة  التلقايئ من نص الإحلاقيستشف 

mises en cause  )اجلاري...".ا يف أ ية مرحةل من مراحل الإجراء هب 

أ و املدعى عليه عىل  ،ابلإدخال يف اخلصومة، واذلي يكون بطلب من املدعي هذا الإجراءيعرف 

دخال هذا  حني ،السواء الشخص يف ادلعوى، ويتصور ذكل يف جمال املنافسة يرى أ ن من مصلحته اإ

ابلنس بة للمامرسات املقيدة للمنافسة ذات الطابع امجلاعي اليت تسامه فهيا عدة أ طراف ويصدر ضدمه 

ور قرار من جملس املنافسة يلزهمم مجيعا، اكل مر مثال بفعل يشء أ و الامتناع عنه، ففي هذه احلاةل يتص

 .أ ن يقوم بعض ال طراف بتشكيل طعن ضد هذا القرار يف حني حيجم البقية عن ذكل

ذا قامت الغرفة التجارية ب  ،هنا قد نقع يف نوع من التناقض  لغاءيف حاةل ما اإ هذا  تعديل أ و اإ

ذ يتحلل أ صاحب الطعن مما جاء يف هذا القرار  يف حني يبقى بقية ال طراف  عدل أ و أ لغينه ل  القرار، اإ

                                                           
1
 -ANCELIN Ombline, FOSSATI-KOTZ Iphigénie, op.cit, p.1460. 

2
دارية واليت جاء فهيا  338وهذا عىل خالف القواعد العامة املتعلقة ابلس تئناف حسب نص املادة  - من قانون الاجراءات املدنية والإ

ذا  كنت :" جيوز لل شخاص اذلين مل تكن هلم صفة اخلصم أ و مل يكونوا ممثلني يف اخلصومة أ مام ادلرجة ال وىل، التدخل يف الاس تئناف اإ

 هلم مصلحة يف ذكل".
3
- ANCELIN Ombline, FOSSATI-KOTZ Iphigénie, op.cit, p.1458. 
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حلاقهم ابدلعوى حىت ينتج قرار الغرفة التجارية أ اثره يف م لزمون به وهذا أ مر ل يس تقمي، وذلكل يتعني اإ

مواهجة مجيع ال طراف
(1)

 . 

نفسه، أ ن يأ مر أ حد اخلصوم مىت  جمللس قضاء اجلزائر، ولو من تلقاءميكن لرئيس الغرفة التجارية 

دخاهل مفيد حلسن سري ، وحتت طائةل غرامة هتديدية ذكل اس تدعت الرضورة دخال من يرى أ ن اإ ابإ

العداةل أ و لإظهار احلقيقة
(2)

قفال ابب املرافعات دخال الغري قبل اإ ، وجيب اإ
(3)

ويسمح هذا الإجراء ، 

ىلمن خالل الاس امتع  أ ن تكون أ كرث وضوحا يف معلها،رفة التجارية للغ اختلف ال طراف املعنية بأ اثر  اإ

لهياالطعن املرفوع  ولكنه قوبل  ابلإخطارسامهوا يف تكوينه، مثل املؤسسات اليت تقدمت واذلين مل ي  اإ

 ابلرفض أ و عدم القبول. 

 ج. الرشوط املتطلبة يف صاحب الطعن

يه يف احلقيقة رشوط  أ ساس يةيشرتط يف الشخص مقدم الطعن أ ن تتوفر فيه يالث رشوط 

عىل أ ساس أ ن  ،ال هلية والصفة واملصلحة والمتثيل القانوين :لقبول أ ية دعوى يف القواعد العامة ويه

املتعلق ابملنافسة حييلنا فامي خيص اجراءات الطعن أ مام جملس  03-03ر رمق من ال م 64نص املادة 

ىلقضاء اجلزائر  ةالإدارياملدنية و  الإجراءاتأ حاكم قانون  اإ
(4)

 . 

اليت تثبت للشخص الطبيعي املمتتع بقواه هنا بأ هلية التقايض فهيي مرتبطة  ،فبالنس بة لل هلية

ل فان ممثهل القانوين هو من يتوىل ذكل، أ ما ابلنس بة للشخص املعنوي  العقلية واذلي مل حيجر عليه واإ

 فأ هلية التقايض تعترب نتيجة حمتية لمتتعه هبذه الشخصية.

 68ب نص املادة حس -فاإهنا تثبت يف جمال الطعن يف قرار جملس املنافسة  ،أ ما ابلنس بة للصفة

لل طراف اذلين اكنوا معنيني أ مام جملس املنافسة أ و مت تبليغهم قانوان بقرار جملس  -املذكورة أ عاله 

خطار جملس املنافسة  املنافسة ال شخاص اذلين صدر  ابلإضافةفيعترب طرفا معنيا لك خشص ابدر ابإ

                                                           
1

ىل القواعد العامة يف اس تئناف ال حاكم القضائية يف نص املادة  - من ق ا م ا جند أ ن املرشع جعل الإدخال يف اخلصام  338ابلرجوع اإ

ذا اكن احلمك أ و موضوعه غري   قابل للتجزئة.كرشط لقبول الاس تئناف اإ
2

 .09-08من القانون رمق  201املادة  -
3

 من نفس القانون. 200املادة  -
4

:" يرفع الطعن أ مام جملس قضاء اجلزائر ضد قرارات جملس املنافسة من قبل أ طراف القضية طبقا عىل ما ييل  64تنص املادة  -

 2" يمت طلب وقف التنفيذ املنصوص عليه يف الفقرة مر عىل أ نه: من نفس ال   1\69كام نصت املادة ل حاكم قانون الإجراءات املدنية"، 

 أ عاله، طبقا ل حاكم قانون الاجراءات  املدنية". 63من املادة 
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القرار ضدمه، وكذا أ ولئك  اذلين مشلهم التحقيق ومت تبليغهم ابملأ خذ ولكن مل يمت معاقبهتم، وتكون هلم 

ذامصلحة يف تقدمي الطعن  اكن قرار جملس املنافسة غري مريض هلم اإ
(1)

كام تثبت الصفة يف الطعن ، 

عالمهنه يمت أ   أ ساسبنفسه عىل  للوزير امللكف ابلتجارة حىت ولو مل خيطر جملس املنافسة ابلقرارات  اإ

 .اليت يتخذها هذا اجمللس بقوة القانون مما جيعهل طرفا يف لك مراحل ادلعوى

فاإهنا مرتبطة ابملؤسسات والهيئات اليت تمتتع ابلشخصية  ،أ ما ابلنس بة ملسأ ةل المتثيل القانوين

 الإشارة املعنوية حيث يتعني أ ن يقدم الطعن من قبل املمثل القانوين أ و التفايق حسب احلاةل، وجتدر

ىل اجمللس القضايئ تتطلب وحتت طائةل عدم قبول الطعن شالك رضورة الاس تعانة  أ مامأ ن ادلعاوى  اإ

مبحايم
(2)

.   

 رشوط متعلقة ابلطعن: اثنيا

ملا اكن الطعن مس تقال عن صاحبة فان حصته من الناحية القانونية تتطلب رشوطا غري تكل 

دارياملتطلبة يف صاحبه، هذه الرشوط تمتثل يف وجود قرار  عن ن يرفع الطأ  و  )أ (، حمال للطعن سابق اإ

 .)ج( يف ذكل املتطلبةيات مع احرتام الشلك  )ب(، يف امليعاد احملدد

داريوجود قرار أ .  حمال للطعن اإ

ىلابلنظر  الطعن املقدم أ مام الغرفة التجارية دلى جملس قضاء اجلزائر يبتعد فان  ،هذا الرشط اإ

، ل ن ال مر ل يتعلق بطعن الإداريعن فكرة ادلعوى املدنية ليقرتب من الطعن املوضوعي أ مام القايض 

منا بطعن ضد ترصف داريةذي طبيعة   ضد خشص واإ داريةصادر عن هيئة  اإ اإ
(3)

وهبذا جند أ ن هذا  ،

مر رمق من ال   2\69حسب نص املادة  ةالإداريالرشط قد اس تعاره املرشع يف جمال املنافسة من املنازعة 

املتعلق ابملنافسة 03-03
(4)

خطار  أ نهمفادها  الإداريوهو تطبيق لقاعد تقليدية يف القانون  ، ل ميكن اإ

                                                           
1
- MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.678. 

2
اخلصوم أ مام اجمللس القضايئ من طرف حمايم وجويب حتت طائةل عدم قبول :" متثيل من ق ا م ا، عىل أ نه  1\ 538تنص املادة   -

 مل ينص هذا القانون عىل خالف ذكل". الاس تئناف، ما
3
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.684. 

4
ل :" يودع صاحب الطعن الرئييس أ و الوزير امللكف ابلتجارة طلب وقف التنفيذ ول ي عىل ما ييل 2\69تنص املادة  - قبل الطلب اإ

 ".تقدمي الطعن اذلي جيب أ ن يرفق بقرار جملس املنافسةبعد 
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داري ةالإدارياجلهات القضائية  ل بطريق الطعن يف قرار اإ اإ
(1)

ل ميكن قبول الطعن ، وبدون هذا القرار 

 وعليه يتعني قبول هذا الرشط أ مام القايض العادي كذكل يف جمال املنافسة.

ىلجتدر الإشارة  من ال مر  63املادة  علهيا نصتأ ن القرارات املعنية ابلطعن هنا يه تكل اليت  اإ

كام حددها  ،املتعلقة ابملامرسات املقيدة للمنافسة فقطالطعون  ي تكلـهو  ،املتعلق ابملنافسة 03-03رمق 

نفس ال مرن ـم 12و  11، 10، 7، 6املواد  املرشع يف
(2)

 رصاحة الــيت فصلت، أ ي القرارات القمعية 

الاخطار
(3)

ل ن جملس املنافسة ل ميكنه أ ن يصدر قرارات مضنية ،
(4)

نه رفض سكوته حيمل عىل أ  ف  ،

ناكر للفصل يف القضية مما يرتب مسؤوليته عن ذكل نتيجة   عداةل.ه للاإ

ل ن املرشع  ،املؤقتة ابلتدابرياملتعلقة القرارات الاجيابية تعترب من قبيل القرارات الرصحية تكل 

وليس قرار جملس املنافسة املتعلق  ،فتح الطعن أ مام الغرفة التجارية ابلنس بة لالجراءات املؤقتة

املؤقتة كام فعل ابلنس بة للمامرسات املقيدة للمنافسة، مبعىن أ ن املؤسسة املترضرة من هذه  لإجراءاتاب

فان هذا القرار  املامرسات واليت طلبت من جملس املنافسة اختاذ تدابر مؤقتة ولكن رده اكن سلبيا

و يظهر ذكل جليا يف الصياغة ، الاس تعجالية الإجراءاتوفق  السليب ل ميكن أ ن يكون حمال للطعن

                                                           
1

لغاء أ و تفسري أ و تقدير مدى مرشوعية القرار  من ق ا م ا عىل أ نه: 819تنص املادة  - ىل اإ " جيب أ ن يرفق مع العريضة الرامية اإ

 الإداري ، حتت طائةل عدم القبول القرار الإداري املطعون فيه ما مل يوجد مانع مربر".
2

أ و   الاخطارات يف املزعومة الوقائع لإيبات اكفية و مقنعة عنارص وجود لعدم ذكل و الرفض قرارات : ميكن مجل هذه القرارات يف -

 أ و أ هنا التقادم حلقها املذكورة ال حداث و الوقائع أ ن أ و الصفة أ و املصلحة لغياب القبول عدم قرارات، و ابلشكوى المتسك تأ كيد لعدم

صدار بعد جاء اذلي و التعهد قبول قرار، و  التعهد قبول قرارات، و أ صال مؤسسة غري أ هنا أ و اختصاصه من ليس  تأ جيل قرار، و أ مر اإ

جراء حتقيق تمكييل ذكل و القضية يف البت صدار قرارات، و قادم حدث انتظار أ و من أ جل اإ هناء اىل تريم معلةل أ وامر اإ  املامرسات اإ

 قرارات تتضمن عقوابت مالية.ت، و املؤق تدابري اختاذ بطلبات متعلقة قرارات، و معاينهتا متت اليت للمنافسة املقيدة
3

ابلنس بة للشاكوى املقدمة جمللس املنافسة واليت رفض أ حصاهبا الرد عىل مراسةل هذا اجمللس اخلاصة مبدى المتسك هبا يف ال جل  -

، وهو القرار غري القابل للطعن فيه ومن بني هذه الإخطاراملمنوح للرد  فان جملس املنافسة جيد نفسه مضطرا لإصدار قرار بعدم قبول 

 جند: 2016لس نة  8رة ابلنرشة الرمسية للمنافسة عدد املنشو   القرارات

 .« FARMACOPEA » رشكة من املقدم ابلإخطار املتعلق 2014 جوان  18 يف مؤرخ 02/2014 رمق قرار -

 LAKHLEF TRADING »  رشكة من املقدم ابلإخطار املتعلق 2014 جوان  18 يف مؤرخ 03/2014 رمق قرار -

COMPANY ». 

 GREEN REVOLUTION »  رشكة من املقدم ابلإخطار املتعلق 2014 جوان  18 يف مؤرخ 04/2014 رمق قرار -

INDUSTRIES ». 
4
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.531. 
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املتعلق ابملنافسة يف فقرتهيا ال وىل والثانية واليت جاء  03-03من ال مر رمق  63املس تعمةل يف نص املادة 

 قابةل للطعن .... ". قرارات جملس املنافسة املتعلقة ابملامرسات املقيدة للمنافسة" تكون  فهيام: 

  "....  املؤقتة الإجراءاتيرفع الطعن يف 

ذا رفض جملس املنافسة الطلب فال جمال  مبعىن أ ن املرشع يفرتض وجود تدابري مؤقتة ل نه اإ

 للحديث عهنا، فاكن عىل املرشع أ ن ينص عىل القرارات املتعلقة ابلتدابري املؤقتة حىت يتسع جمال الطعن

نيس وأ خضع مجيع ومعه حامية مصاحل املؤسسات املترضرة، وهذا ما تفطن هل املرشع الفر  الاس تعجايل

الاس تعجايلالقرارات املتعلقة ابلتدابري املؤقتة للطعن 
(1)

. 

ىل ابلإضافة   الإخطارهذه القرارات تكون القرارات الهنائية قابةل للطعن لكها يف شلك عدم قبول  اإ

أ و رفضه أ و مت قبوهل وترتب عنه توجيه ال وامر وتوقيع الغرامات املالية ونرش القرار، ومبفهوم اخملالفة فان 

ماعدا هذه القرارات ل يكون حمال للطعن  ل هنا جمرد أ عامل حتضريية و ل متس حبقوق ال طراف
(2)

. 

 الإخطارو  ،الإخطارقبول ب  الاجيابية قراراتال :جند القرارات غري القابةل للطعنمن قبيل هذه  

اذلايت وتعيني املقرر احملقق
(3)

حاةل امللف مرة أ خرى للتحقيقو  ، قرار اإ
(4)

اختلف النرشات الاعالمية ،  و 

ىل ابلإضافة، اليت يصدرها جملس املنافسة  هفهذ ،واحملارض والتقارير امللحقة هبا ،املأ خذ وييقة تبليغقرار  اإ

اليت ل تتضمن حكام  اليت يتخذها املقرر و التحضريية ةالإداري الإجراءاتمضن  اميكن تصنيفه اتالقرار 

جراء ييفه مس بقا،   اذلي سيتخذه جملس املنافسة بتشكيلته امجلاعية ابلنس بة للقرار الهنايئ ةحتضريي اتاإ

غري قابل ل ي طريق من طرق الطعن أ مام القضاء بشلك منفصل عن هذا  ييبه، ذلكل فه  ةوملحق

                                                           
1
-DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratique anticoncurrentielles en droit français, op.cit, p.183. 

2
فالس والتسوية القضائية حيث نص يف املادة  هذا ما - من القانون التجاري عىل مجموعة من  232كرسه املرشع مثال ابلنس بة ملواد الإ

جراءات ول متس حبقوق ال طراف.  التدابري واعتربها غري قابةل للطعن فهيا لتعلقها ابلإ
3
- CA Paris 24 novembre 2009, BOCCRF., 30 décembre 2009 ; D. actualité, 30 novembre 2009, obs., Chevrier. 

4
ضد قرار سلطة  Orangeيف فرنسا رفضت حممكة اس تئناف ابريس طعنا قدم من طرف رشكة اتصالت فرنسا وفروعها أ وروجن  -

ىل التحقيق عىل أ ساس أ ن التحقيق ال   - Bouyguesأ خطرت به من طرف رشكة بويغ  -املنافسة اليت أ عادت مبوجبه ملفا  ويل مل اإ

ىل السوق املعنية ومل يفصل بشلك هنايئ يف أ ي عنرص أ خر، راجع:  يتضمن سوى الإشارة اإ

- ARHEL Pierre, « Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles (de 

février à avril 2010) », LPA, n°132, 5 juillet 2010, p.12. 
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القرار الهنايئ
(1)

وييقة مع متكيهنم من تقدمي ليغ اختلف ال طراف املعنية هبذه اليمت تب  خاصة وأ نه، 

 مالحظات بشأ هنا بشلك وجايه.

ماكنيةالقول ف ،عليه جيعل هذه اجلهة القضائية تفصل بشلك مس بق يف  الطعن يف وييقة املأ خذ ابإ

ومل يكيف  ،فهذا ال خري مل يعط رأ يه القانوين بشلك جامعي مسائل مل يفصل فهيا جملس املنافسة بعد،

ىلالوقائع ومل يس متع   مع مرحلهتاللقضية  ةالإداريوبذكل ختتلط املرحةل  مالحظات ال طراف، اإ

القضائية
(2)

ضافة ،  ىلاإ أ ن تبليغ املأ خذ ل يرتب أ ي أ ثر قانوين يف مواهجة املؤسسات حىت يكون سببا  اإ

(3)ملبارشة أ ي طعن
ىلفهذه ال خرية تبقى مس تفيدة من قرينة الرباءة  . غاية أ ن ينطق جملس املنافسة  اإ

بقراره
(4)

كام أ ن التكييف اذلي أ عطاه املقرر للوقائع قد خيتلف عن التكييف اذلي س يعطيه جملس ، 

املنافسة، فهذا ال خري هل أ ن يتغاىض عن بعض املأ خذ ولكن دون أ ن يكون مبقدوره زايدة مأ خذ جديدة 

مل تكن حمل نقاش وجايه
(5)

. 

يقال عن قرار رفض تسلمي الواثئق املتعلقة برسية ال عامل أ و  ،ما يقال عن قرار تبليغ وييقة املأ خذ 

نافسة الهنايئ يف املوضوع، وذلكل ل ميكن الطعن فهيا فهيي ال خرى مرتبطة بقرار جملس امل  ،عدم حاميهتا

(6)بشلك مس تقل عن هذا القرار
تكوين وحتضري القرار  من عنارصتعترب عنرص  لكها  التدابريهذه ، ف 

وهو مربر اكف لنتفاء ين يف مواهجة ال طراف، اذلي مل يتشلك بعد، فهيي ل ترتب أ ي أ ثر قانو ،الهنايئ

 .مصلحة الطعن فهيا

                                                           
1
-DUCHOSAL David, Les droit de la défense en droit communautaire, procédures de concurrence, thèse pour 

le Doctorat en droit, Université Panthéon-Assas Paris 2, 11 septembre 1993, pp.162-163. 
2
- GRYNFOGEL Catherine, Droit communautaire de la concurrence, op.cit, p.132. 

3
- BEAUCHESNE Bénédicte, op.cit, p.100. 

4
-SALOMON Renaud, « Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes en matière 

économique et financière et les garanties fondamentales », RDBF, n
o
 01, janvier\ février 2001, p.45. 

5
- GALEINE Renée, op.cit, p.107. 

6
- BRDA, n°10, 31 mai 2015, p.13. 
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ابلنس بة لل راء اليت يبدهيا جملس املنافسة سواء بطلب من الهيئات  الإشاكللكن يبقى  

وال شخاص اخملوةل بذكل قانوان أ و من تلقاء نفسه
(1)

مفن خاللها ميكن كبرية هذه الصالحية لها أ مهية ، 

تفادي العديد من الاخطارات نتيجة اس تجابة املؤسسات ملا جاء يف الرأ ي
(2)

. 

فان هذه ال راء ابت من الرضوري تدخل املرشع من اجل معاجلهتا  ،لكن وابلرمغ من ذكل 

جل حامية ال من القانوين للمؤسسات، مفجلس املنافسة ميكنه أ ن يصدر رأ اي من أ  من  ،بأ حاكم تفصيلية

وميكنه أ ن يعطي توجهيات للمؤسسات املعنية دون أ ن  ،تلقاء نفسه حول سري املنافسة يف قطاع معني

بداء مالحظات أ و تعقيبات، وميكن لهذا اجمللس أ ن يبارش املتابعة  من تلقاء  ةالإدارييكون من حقها اإ

من ال مر رمق  34خاصة يف ظل مصت نص املادة  ،نفسه متأ سسا عىل ما جاء يف الرأ ي اذلي أ صدره

وهنا يكون قد فوت عىل هذه املؤسسات فرصة لدلفاع عن نفسها ، املتعلق ابملنافسة عن ذكل 03-03

تقدمي طعن ضدهو مبكرا من خالل املسامهة يف تشكيل هذا الرأ ي أ  
(3)

. 

مبوجهبام رفض  2012أ كتوبر  11قرارين بتارخي  الفرنيس اصدر جملس ادلوةل الإطاريف هذا 

 ,Intermarché ITM, groupe casinoمشلكني من طرف الرشاكت التالية: طعنني لتجاوز السلطة

Leclerc
(4)

، من 2012 جانفي 11، و  2010ديسمرب  7وذكل ضد رأ يني لسلطة املنافسة بتارخي ، 

ىلووهجت توجهيات   ،خالهلام قدرت وجود ممارسات مقيدة للمنافسة املؤسسات املعنية برضورة اختاذ  اإ

هنا يمكن اخلطر ابلنس بة للمؤسسات املعنية، ل ن سلطة املنافسة التدابري الالزمة لتغيري سلوكها، و 

مبثابة ش به تعمتد عىل رأ هيا اذلي أ بدته من أ جل تأ سيس قرار فتح املتابعة، فيصبح هذا الرأ ي  أ نميكهنا 

بداء أ و لدلفاع عن نفسها تمتكن هذه املؤسسات من تقدمي مالحظات حوهل أ ندون قرار،  وهجة  اإ

ات املقيدة للمنافسة ساملتعلقة ابملامر  الإجرائيةن اختلف الضامانت تس تفيد م أ ونظرها 
(5)

. 

                                                           
1

بداء الرأ ي املتعلق ابملنافسة عىل أ نه:  03-03من ال مر رمق  34تنص املادة  - " يمتتع جملس املنافسة بسلطة اختاذ القرار و الاقرتاح واإ

 أ خر معين ...".مببادرة منه أ و بطلب من الوزير امللكف ابلتجارة أ و لك طرف 
2
-JALABERT-DOURY Nathalie, « Nouvelles formes d’intervention des autorités de concurrence : le point de 

vue des entreprises  », cont.conc.cons, n°3, 2013, p.45. 
3
-WILHELM Pascal et PRIOUX Delphine, « Nouveau regard sur le régime contentieux des avis de l’autorité 

de la concurrence », cont.conc.cons, n°1, janvier 2013, p.6. 
4
-«  La prise de position et recommandation que l’autorité formule (…) ne constituent pas des décisions faisant 

grief.. ; », V : - CE, 11 oct. 2012, Sté ITM et Leclerc, req n° 346378. 

                   - CE, 11 oct. 2012, Sté casino, req n° 357193. 
5
- WILHELM Pascal et PRIOUX Delphine, op.cit, p.7. 
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ىلابلرمغ من أ ن جملس ادلوةل قدر بأ ن أ راء سلطة املنافسة ل ترق  درجة القرار وأ هنا ل تتضمن  اإ

ل، مأ خذ ابلنس بة للمؤسسات اخملاطبة هبا وبذكل ل ميكن الطعن فهيا قضائيا حاطةذكل ل مينع من  أ ن اإ  اإ

صدار صالحية جرائيةال راء بضامانت  اإ صدارهاحتديد رشوط  من خالل ،لفائدة هذه املؤسسات اإ     اإ

لزام و ىلجملس املنافسة بنرش مجيع الطلبات الرامية  اإ ه مع متكني املؤسسات املعنية من اس تصدار رأ ي اإ

تقدمي مالحظات بشأ هنا
(1)

. 

ماكنية الطعن فهيا أ خريا   ويف حاةل السلب  يتعني عىل جملس  ،قضائياالفصل هنائيا يف مدى اإ

املنافسة أ ل يعطي رأ يه سوى ابلنس بة للوقائع املعقدة دون أ ن  يكيفها رصاحة عىل أ هنا مقيدة للمنافسة 

طار الإخطار التنازعي ل يف اإ ل ن ذكل ل يمت اإ
(2)

.  

 ميعاد رفع الطعنب.

ابملنافسة، جند أ ن املرشع قد مزي بني املتعلق  03-03من ال مر رمق  63من خالل نص املادة 

وذكل حسب  ،أ جال الطعن ضّد قرارات جملس املنافسة أ مام الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر

 أ جل ل يف طبيعة القرارات، حيث يكون الطعن ضد القرارات املتعلقة ابملامرسات املقيدة للمنافسة

ار، بيامن القرارات املتعلقة ابلتدابري املؤقتة فاإن الطعن من اترخي اس تالم القر  ابتداء ،يتجاوز شهر واحد

( يوما20فهيا يكون يف أ جل قدره عرشين )
(3)

، وذكل حتت طائةل عدم قبول الطعن لوروده خارج 

 ال جال.

ولكن  ،ما يالحظ يف هذه احلاةل هو أ ن الغرفة التجارية تنظر يف هذا الطعن ك ول وأ خر درجة

املرشع من خالل اشرتاط اجل لتقدمي الطعن يكون قد عاملها معامةل هجة اس تئناف، ل نه ليس هناك 

اخلصومة مبرور س نتني دون ماعدا حاةل سقوط  ،يف القواعد العامة لرفع ادلعوى أ ي أ جل معني ذلكل

                                                           
1
- JALABERT-DOURY Nathalie, op.cit, p.45. 

2
س تصدار رأ ي حول مدى احرتام قواعد يف هذا الصدد تلقى جملس املنافسة يف اجلزائر طلبا من الوزير امللكف ابلتجارة من اجل ا -

أ صدر هذا اجمللس  2013جويلية  25املنافسة يف قطاع الامسنت بعدما تبني هل بأ ن رشكة لفارج تتعسف يف وضعية الهمينة، وبتارخي 

ىل أ ن رشكة لفارج ليست يف وضعية همينة  ،www.conseil-concurrence.dzرأ يه املنشور عىل موقعة الالكرتوين  حيث خلص اإ

عىل أ ساس أ ن سوق الامسنت يف اجلزائر ليست تنافس ية، وهنا اكن يتعني عىل جملس املنافسة أ ل خيوض يف مسأ ةل حماوةل تكييف 

 الوقائع.
3

ىل أ نه وقبل تعديل أ حاكم ال مر رمق  - ، اكنت املدة املقررة للطعن يف التدابري املؤقتة يه مثانية 12-08لقانون اب 03-03جتدر الإشارة اإ

 ( أ ايم.08)

http://www.conseil-concurrence.dz/
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اختاذ املساعي الالزمة
(1)

( 6ل ل يتجاوز س تة )وحاةل ادلعوى الاجامتعية اليت يتعني أ ن ترفع يف أ ج ،

أ شهر من اترخي تسلمي حمرض عدم الصلح
(2)

. 

أ عاله، واحلقيقة أ ن  63نفس املادة  بيمت احتساب أ جل الطعن من اترخي اس تالم القرار حس

عالم  ال جل يبدأ  احتسابه من اترخي التبليغ الرمسي للقرار، ل ن املرشع حدد الطريقة اليت يمت من خاللها اإ

امنة جلسة النطق العلين تعويضا هلم عن غياب ض ،ذكل عن طريق حمرض قضايئال طراف ابلقرار و 

ومل يفرق املرشع بني حاةل التبليغ الشخيص وغري الشخيص للقرار وأ ثره عىل ميعاد الطعن مثل ، ابلقرار

هو عليه ال مر يف القواعد العامة لالجراءات ما
(3)

أ ن  63، لكن ميكن أ ن يفهم من عبارات نص املادة 

املرشع قد قصد التبليغ الشخيص وذكل عندما نص عىل اس تالم القرار، ل ن الاس تالم يفرتض أ ن 

 يكون خشصيا.

 ج. شلكيات تقدمي الطعن

مل يفرد املرشع هذا الطعن بأ حاكم خاصة يف قانون ابلنس بة للشلكيات املتطلبة يف تقدمي الطعن، 

حالتنا ،املنافسة رفع ادلعوىد العامة يف القواع عىل واكتفى ابإ
(4)

جراءات، ويقصد بذكل  تقدمي الطعن  اإ

ق القول بأ ن هذا الطعن ل يعترب اس تئنافا يس اجراءات رفع الاس تئناف ل نه س ب، ول ةالإدارياحملمكة  أ مام

 وابلنتيجة ذلكل ل خيضعان لنفس ال حاكم.

جملس ما ميكن مالحظته فامي خيص الرشوط اليت أ قرها املرشع ملبارشة الطعن ضد قرارات 

ختتلف كثريا عن القواعد  ،الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر، أ هنا رشوط اس تثنائية ماملنافسة أ ما

، اليشء اذلي قد يصعب عىل ال طراف ةالإدارياملدنية و  الإجراءاتالعامة املنظمة مبوجب قانون 

وبيامن هو منصوص عليه يف  ،ةالإدارياملدنية و  الإجراءاتاملتقاضية المتيزي بني ما هو منظم يف قانون 

قانون املنافسة، اليشء اذلي يس توجب عىل املرشع التدخل والنص عىل هذه الرشوط مضن قانون 

(5)مس تقل
. 

                                                           

من ق ا م ا. 223املادة   -
1
  

2
 من ق ا م ا. 504املادة  -
3

ىل شهرين يف حاةل  - وفقا للقواعد العامة يف الاجراءات فان أ جل الاس تئناف يكون شهرا اكمال من اترخي التبليغ وميدد هذا ال جل اإ

 ن التبليغ مل يمت خشصيا.كو
4

 .03-03من ال مر رمق  64املادة  -
5

 .34 1معورة عيىس، مرجع سابق، ص -
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 املطلب الثاين

عادةاحلق يف   دراسة القضية من طرف الغرفة التجارية اإ

 كقايض أ ول درجة 

الغرفة التجارية دلى جملس قضاء من خالل الطعن املقدم ضد قرار جملس املنافسة التنازعي أ مام 

عادة النظر يف القضية من جديد من حيث الواقع ومن  اجلزائر س تجد هذه ال خرية نفسها أ مام رضورة اإ

حيث القانون ابلرمغ من أ هنا ل تعترب يف هذه احلاةل كجهة اس تئناف، فاملرشع منحها اختصاصا جديدا 

) الفرع  une contribution d’attributionخاص بنص القانون يتعني علهيا احرتامه، فهو اختصاص 

 .)الفرع الثاين( ولكنه يسمح لها بأ ن تنظر يف القضية من جديد مبوجب ال ثر الناقل لهذا الطعن ال ول(

 الفرع ال ول: خصوصية اختصاص الغرفة التجارية

ما يعطي لختصاص الغرفة التجارية مبنازعات جملس املنافسة خصوصية هو ذكل التناقض الواحض 

بني طبيعة هذا الاختصاص اجلديد من هجة وطبيعة الاختصاص ال صيل من هجة اثنية، وهو ما 

ىليدفعنا   )اثنيا( يف ظل فكرة التقايض عىل درجتني )أ ول(، البحث يف حرصية هذا الاختصاص اإ

 ر اجمللس القضايئ هو يف ال صل هجة اثنية للتقايض.ابعتبا

 اختصاص حرصي :أ ول

ىلابلرجوع   ةالإدارياملدنية و  الإجراءاتاملتضمن قانون  09-08من القانون رمق  34نص املادة  اإ

جند أ ن الاختصاص النوعي للمجالس القضائية ينحرص يف النظر يف اس تئناف ال حاكم الصادرة عن 

كام خيتص اجمللس القضايئ حسب ، ملواد، حىت ولو اكن وصفها خاطئااحملامك يف ادلرجة ال وىل ويف مجيع ا

ذا اكن من نفس القانون ابلفصل يف الطلبات املتعلقة بتنازع الاختصاص بني  35نص املادة  القضاة، اإ

الزناع متعلقا جبهتني قضائيتني واقعتني يف دائرة اختصاصه وكذكل يف طلبات الرد املرفوعة ضد قضاة 

 احملامك التابعة دلائرة اختصاصه.
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مث  املرشع وضع القاعدة العامة اليت مفادها أ ن اجمللس القضايئ هو هجة اس تئناف أ نمعىن ذكل 

عندما يتعلق  ،اجمللس ميكنه أ ن خيتص ابعتباره درجة أ وىل للتقايضمفاده أ ن هذا  ،أ شفعها ابس تثناء

 .الاختصاص بني القضاة وطلبات الرد ضد قضاة احملامك ال مر بتنازع

لنظر يف الطعون اب نوعي جديد جمللس قضاء اجلزائر حرصاي يضاف اختصاص الإطاريف هذا 

مادام قد مت يف ظل احرتام مبدأ  توازي ، وهو أ مر متقبل )أ ( ضد قرارات جملس املنافسة التنازعية

املتعلق ابملنافسة اذلي منح هذا الاختصاص اجلديد جمللس قضاء  03-03ال شاكل ل ن ال مر رمق 

السابق اذلكر 09-08اجلزائر العامصة هل نفس قوة القانون رمق 
(1)

من القانون رمق  5، كام أ ن نص املادة 

ضافة اختصاص  املتضمن التنظمي القضايئ أ بقت عىل 05-11 ماكنية اإ جديد نوعي الباب مفتوحا أ مام اإ

للمجلس القضايئ مبوجب نصوص قانونية أ خرى
(2)

. 

ىلابلرجوع  جند أ ن اجمللس القضايئ  ،القواعد العامة لالختصاص النوعي للمجالس القضائية اإ

يف ادلرجة ال وىل ويف مجيع املواد حىت ولو اكن خيتص ابلنظر يف اس تئناف ال حاكم الصادرة عن احملامك 

وصفها خاطئا
(3)

ل أ ن تقس مي اجمللس القضايئ داخليا  ىل، اإ ل ن ال مر ، غرف ل جيعل مهنا اختصة نوعيا اإ

داري حبت، لكن وخروجا عىل هذه ال حاكم  يعترب الاختصاص النوعي للغرفة التجارية يتعلق بتقس مي اإ

عىل مس توى جملس قضاء اجلزائر العامصة يف جمال املنافسة اختصاصا اس تثنائيا، فهو اختصاص مادي 

وحرصي
(4)

عىل مس توى اجملالس القضائية يف ظل  ةالإدارييذكران مبا اكن عليه ال مر ابلنس بة للغرف  ،

 .املدنية القدمي الإجراءاتقانون 

ل يف احلدود اليت خيضع لها  لهيا اإ يفهم من ذكل أ ن هذه الغرفة ل ميكهنا أ ن تنظر يف الطعن املرفوع اإ

القرار حمل الطعن اذلي أ صدرجملس املنافسة 
(5)

يف النظر يف ، فال ميكهنا أ ن متارس صالحياهتا العادية 

                                                           
1

، صادر 64، ج ر عدد 2003أ كتوبر  25املؤرخ يف  12-03املتعلق ابملنافسة مبوجب القانون رمق  03-03متت املوافقة عىل ال مر رمق  -

 من ادلس تور. 2\142، وذكل معال بنص املادة 2003أ كتوبر  26يف 
2

" يعد اجمللس القضايئ هجة اس تئناف أ نه:املتضمن التنظمي القضايئ، مصدر س بق ذكره، عىل  11-05من القانون رمق  5تنص املادة  -

  لل حاكم الصادرة عن احملامك وكذا يف احلالت ال خرى املنصوص علهيا قانوان ".
3

 جراءات املدنية والإدارية.املتضمن قانون الا 09-08من القانون رمق  34املادة  -
4

ىل مخس وعرشين ) - ىل مجموعات حيث ختتص اجملموعة 25يف فرنسا تقسم حممكة اس تئناف ابريس اإ من الغرفة  H( غرفة مقسمة اإ

 اخملتصة ابلزناعات الاقتصادية واملالية مبنازعات املنافسة.
5
-MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.542. 
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بل يتعني علهيا أ ن تطبق قانون  اس تئناف ال حاكم اليت تنطق هبا ال قسام التجارية عىل مس توى احملامك،

جرائية وموضوعية املنافسة  فقطمبا يتضمنه من قواعد اإ
(1)

. 

ابلنتيجة ذلكل ل متكل هذه الغرفة اختصاص جرب الرضر والتعويض للمؤسسات املترضرة من 

طار اختصاصها الطبيعي كجهة اس تئناف ضد احلاكم  املامرسات املقيدة للمنافسة ذا مت ذكل يف اإ ل اإ اإ

ىلالصادرة عن حمامك اجلزائر العامصة اليت رفعت أ ماهما دعاوى التعويض الرامية  طلب التعويض يف جمال  اإ

املتعلق ابملنافسة، لكن تبقى اختصة ابلنظر يف  03-03ر رمق من ال م 48املادة املنافسة وفقا لنص 

خالل هذا ال خري بقواعد التعويض ضد جملس املنافسة نتيجدعاوى   .نشاطال ة اإ

 تقايض عىل درجتنيال  مبدأ   مصري :اثنيا

يف التقايض ةالعام ئدااملبيعترب التقايض عىل درجتني من 
(2)

يقصد بقاعدة التقايض عىل و ، 

أ ن درجتني أ ن املتقايض اذلي يرى نفسه غري مقتنع ابحلمك الصادر يف ادلرجة ال وىل ميكنه كفرصة اثنية 

تنظر من جديد يف القضية من حيث الوقائع والقانون، هذه  ،أ مام هجة قضائية أ عىل درجةيعرض نزاعه 

ذ يثريها القايض من تلقاء نفسه، واعتربها جملس ادلوةل الفرنيس كقاعدة  ،القاعدة تعترب من النظام العام اإ

عامة اجرائية
(3)

ل مبوجب نص رصحي أ و بتنازل الطرف املعين عن حقه فهيا فهيي   ، ل ميكن املساس هبا اإ

ضامنة جوهرية ابلنس بة اليه
(4)

. 

كام هو جة الثانية للتقايض املرشع ميكنه أ ن يقيد هذه القاعدة من خالل حرمان ال طراف من ادلر 

ال مر يف تقييد حق الاس تئناف مثال بقمية الزناع
(5)

، أ و منعه أ صال كام يف قضااي الطالق
(6)

من  وأ كرث، 

                                                           
1
-CE, 21octobre 1998, union des coopératives agricoles\union laitière normande, D, 1998.Idem. 

2
جراءات املدنية والإدارية أ ن 09-08من القانون رمق  6جاء يف نص املادة  -   عىل درجتني يقوم التقايضاملبدأ   ان " :املتضمن قانون الإ

يضمن القانون التقايض عىل درجتني يف املسائل  :"ادلس تور عىل أ نهمن  2\160كام نصت املادة ، "ما مل ينص القانون عىل خالف ذكل

للك خشص أ دين جبرمية  ":من العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية عىل انه 14كام نصت املادة  ،"اجلزائية وحيدد كيفيات تطبيقها

دانته ويف ا ىل حممكة أ عىل، كام تعيد النظر يف قرار اإ  ."لعقاب اذلي حمك به عليهحق اللجوء وفقا للقانون اإ
3
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.549. 

4
-DIAWARA Karounga, Le contrôle de la puissance de marché par les droits canadien et européen (U.E) de la 

concurrence : Contribution à une approche juridique du marché, thèse pour le Doctorat en droit (L.L.D), 

Université LAVAL, Québec, 2008, p.127. 
5
املتضمن قانون الاجراءات املدنية والإدارية فان احملمكة تفصل حبمك يف أ ول وأ خر  09-08من القانون رمق  33حسب نص املادة  - 

 دج(. 200000درجة يف ادلعاوى اليت ل تتجاوز قميهتا مائيت أ لف دينار )
6
 من قانون الاجراءات املدنية والادارية. 433املادة  - 
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أ وىل درجة  -للتقايض ابعتباره ك صل درجة اثنية  -ذكل ميكن للمرشع أ ن جيعل من اجمللس القضايئ 

لختصاص الفصل يف الطلبات املتعلقة بتنازع الاختصاص ، كام هو ال مر ابلنس بة )أ ( للتقايض وأ خرية

بني القضاة
(1)

ىلوابلرجوع ، لكن  املتعلق ابملنافسة جند أ ن املرشع  03-03ر رمق من ال م 63نص املادة  اإ

قد جعل من قرارات جملس املنافسة قابةل للطعن أ مام الغرفة التجارية دلى جملس قضاء اجلزائر مما يثري 

شاكلية مدى   . )ب( اعتبار ذكل صورة من صور الاس تثناءات الواردة عىل مبدأ  التقايض عىل درجتنياإ

 الغرفة التجارية درجة أ وىل للتقايضأ .

ن قراراته ليست أ عامل قضائية أ  ليس هناك أ دىن شك يف أ ن جملس املنافسة ليس هجة قضائية و 

التجارية ل يعترب اس تئنافا من الناحية  ول ميكن معاملهتا بتكل الصفة، وعليه فالطعن فهيا أ مام الغرفة

، كام أ ن املؤسسة اليت ل يعجهبا قرار هذه الغرفة التجارية ل ميكهنا أ ن تطالب بعرضه عىل هجة الشلكية

أ عىل درجة  تعيد النظر يف القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون، ولكن يبقى لها فقط حق 

 .عتبار هذه ال خرية حممكة قانون ل حممكة واقعالطعن ابلنقض أ مام احملمكة العليا اب

ما جيعلنا نقول بأ ن هذه الغرفة التجارية تعترب درجة تقايض أ وىل وأ خرية يف مسائل منازعات  هذا 

ىلاملنافسة املتعلقة بقمع املامرسات املقيدة للمنافسة، ل ن بقية املنازعات الرامية   وأ  طلب التعويض  اإ

بطال ملقيدة للمنافسة تبقى خاضعة للقواعد االتفاقات والرشوط والالزتامات ذات الصةل ابملامرسات  اإ

ويرتتب عىل اعتبار الغرفة التجارية درجة أ وىل ، أ مام هجات التقايض ادلرجة ال وىلالعامة لرفع ادلعاوى 

أ مام حممكة ادلرجة للتقايض أ ن الطعن يقدم يف شلك عريضة افتتاح دعوى بنفس اجراءات رفع ادلعوى 

 ال وىل.

 املساس مببدأ  التقايض عىل درجتنيب.

من املؤكد أ ن عرض الطعن يف قرارات جملس املنافسة التنازعية مبارشة أ مام جملس قضاء اجلزائر 

بغري طريق الاس تئناف يعترب ظاهراي مظهرا من مظاهر جتاهل مبدأ  التقايض عىل درجتني، لكن وبمتعن 

ضعها املرشع جملس املنافسة أ خ  أ مام الإجراءاتأ كرث جند أ ن هذه الفكرة جتانب الصواب عىل أ ساس أ ن 

احملامكة  يف مرحةل التحقيق الوجايه أ و والبحث عن ال دةل أ و لضامانت كبرية سواء يف مرحةل التحري

                                                           
1
 من نفس القانون. 35املادة  - 
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، حبيث ميكن اعتبار الزناع أ مام جملس ، ويه نفس الضامانت املكرسة أ مام اجلهات القضائيةالوجاهية

املنافسة قياسا بأ نه ادلرجة ال وىل للتقايض
(1)

.  

ىل ابلإضافة أ ن قرار الغرفة التجارية دلى جملس قضاء اجلزائر يبقى دامئا خاضعا لرقابة احملمكة  اإ

 لو اكنت خبالف العليا ويه ضامنة أ خرى أ عطي للمؤسسة املعنية فرصة أ خرى لدلفاع عن حقوقها

 قرارات جملس املنافسة قابةل للطعن أ مام جملس ادلوةل ك ول وأ خر درجة. 

 للطعن ال ثر الناقل  الفرع اثين:

" يرسل رئيس جملس  املتعلق ابملنافسة أ نه: 03-03من ال مر رمق  2\65جاء يف نص املادة 

ىلاملنافسة  ملف القضية، موضوع الطعن،  رئيس جملس قضاء اجلزائر يف ال جال اليت حيددها هذا  اإ

ميكن القول بأ ن الطعن املقدم ضد قرار جملس املنافسة من شأ نه أ ن  ،انطالق من هذا النص ال خري"

ىل مبدئيا  يؤدي ىلنقل اخلصومة برمهتا  اإ  .)أ ول(، مع وجود اس تثناءات )اثنيا( جملس قضاء اجلزائر اإ

 تأ يري مبدأ  ال ثر الناقل  للطعن: أ ول

للطعنق عادي يرتبط مبدأ  ال ثر الناقل للطعن يف العادة ابلس تئناف كطري
(2)

، حبيث ميكن للجهة 

عادةالناظرة يف الطعن احلق يف  ، لكن وابلرمغ من دراسة القضية من جديد من حيث الواقع والقانون اإ

 أ ن الطعن املقدم ضد قرارات جملس املنافسة التنازعية ل يعترب اس تئنافا الا أ ن املرشع كرس هذا املبدأ  

ىلحبيث يمت نقل امللف برمته   زائر بناء عىل طلب رئيسه.جملس قضاء اجل اإ

دةل  جراء أ و حتقيق أ و تعديل لل  يرتتب عىل ذكل أ ن جملس املنافسة ل ميكنه أ ن جيري أ ي اإ

املقدمة بعد تسجيل الطعن ل ن يف ذكل مساس مببدأ  الوجاهية اذلي يتعني عىل الغرفة التجارية دلى 

جملس قضاء اجلزائر أ ن حترص عىل مراقبة مدى احرتامه
(3)

لك دليل  يجة ذلكل يتعني استبعاد، وابلنت 

، لكن صيهل بعد صدور قرار جملس املنافسة ل ن هذا ال خري يكون قد اس توىف وليته عىل القضيةيمت حت 

جراء يراه مناس با من أ جل توضيح الوقائع، فميكنه أ ن جيري  يف املقابل ميكن للقايض أ ن يبادر بلك اإ

                                                           
1
-MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.552. 

2
 من ق ا م ا. 340املادة  - 

3
-BACHELIER Anne-Sophie, Le contrôle juridictionnel des autorités de concurrence en droit Français et 

communautaire, op.cit, p.346. 
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ليه وال دةل املتضمنة ابمللف املتعلق ابلقرار حتقيقا أ و ينتدب خبريا حىت يقف عىل دقة  املعلومات املقدمة اإ

حمل الطعن
(1)

. 

 اس تثناءات مبدأ  ال ثر الناقل  للطعن :اثنيا

حصيح أ ن القايض التجاري يتلقى ملف القضية برمته ولكن ذكل ل جيعهل يترصف فيه كام يشاء 

ف وال دةل احملتج هبا، فال ميكنه أ ن حيمك مبا عليه أ ل خيرج عن أ وجه الطعن املقدمة من ال طرابل يتعني 

ىلمل يطلب منه أ و أ كرث مما طلب منه، فاإذا انرصف الطلب ال صيل  تعديل قرار جملس املنافسة فال  اإ

 .ميكن للقايض أ ن يقيض ابلبطالن

كام يتعني عىل هذا القايض أ ن يعي بأ نه بصدد النظر يف طعن مقدم ضد قرار صادر عن هيئة  

وعليه ل ميكن أ ن تكون هل صالحيات أ وسع مما اكنت جمللس املنافسة، خاصة وأ ن هذا  ،متخصصة

ىلال خري يريم  ىلاحلفاظ عىل النظام العام عىل خالف القايض اذلي يسعى يف العادة  اإ ش باع رغبات   اإ اإ

فاظ يف جمال احل ال طراف، ومن هذا املنطلق ل بد أ ن يكون دور القايض ممكال دلور جملس املنافسة

 عىل النظام العام الاقتصادي دون التفريط يف حامية املن القانوين لل طراف.

 حدود سلطات الغرفة التجارية مبنازعات قرارات جملس املنافسة:الفرع الثالث

يمتتع قايض الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر بصالحية الفصل يف منازعات قرارات جملس 

فهو يقرر  املقيدة للمنافسة، ابعتباره اجلهة القضائية اخملوةل قانوان للقيام بذكل املنافسة املتعلقة ابملامرسات

ل  تدخهل يف جمال املنافسة مكراقب لقرارات جملس املنافسة  أ نيف حدود السلطات املمنوحة هل قانوان، اإ

طالقه، فهناك حدود تتوقف عندها اختصاصه، فهو ل يمتتع بسلطة النظر يف قرار رفض  مل يرتك عىل اإ

بطال املامرسات املقيدة للمنافسة  التجميع ول يف احلمك ابلتعويض عن  ،)اثنيا( )أ ول(،كام ل يمتتع بسلطة اإ

، ويبقى الاشاكل فقط ابلنس بة دلعوى مسؤولية )اثلثا( مجة عن املامرسات املقيدة للمنافسةال رضار النا

 جملس املنافسة )رابعا(.

 

 

                                                           
1
- BACHELIER Anne-Sophie, op.cit, p.348. 
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بتعاد اختصاص النظر يف الطعن ضد قرار رفض التجميع عن الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر  أ ول: اإ

ابملامرسات املقيدة للمنافسة  ختضع مجيع القرارات املتخذة من طرف جملس املنافسة واملتعلقة

لختصاص هجة قضائية عادية، ممثةل يف الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر، سواء تعلق ال مر ابلقرارات 

جراءات مؤقتة.  املتعلقة ابملوضوع أ و ابلقرارات املتضمنة اختاذ اإ

صدار القرارات ل تتوقف عند هذا احلد، بل مت  تد لإصدار لكن سلطة جملس املنافسة يف اإ

ىلقرارات تتعلق ابلتجميعات الاقتصادية، وأ س ند املرشع ولية النظر فهيا  ممثال يف  الإداريالقايض  اإ

نشاء ، جملس ادلوةلقايض  ما أ ن يصدر قرارا يرخص فيه ابإ مفجلس املنافسة فامي خيص التجميعات، اإ

ما أ ن يصدر قرارا برفضالتجميع أ مام جملس ادلوةل، هذا ال خري يكون قابال للطعن ه، واإ
(1)

. 

فاملرشع نص رصاحة عىل اختصاص جملس ادلوةل بولية النظر يف منازعات جملس املنافسة  ،عليه

بعاد قايض الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر عن ولية  املتعلقة بقرار رفض التجميع، وقيام املرشع ابإ

ية، ومنح هذا الاختصاص جمللس النظر يف قرارات جملس املنافسة خبصوص التجميعات الاقتصاد

ادلوةل، اكن مرده ملربرات هامة أ برزها ارتباط التجميعات الاقتصادية ابملصلحة العامة وأ ن هذا القرار 

دارية يكون منطقيا خضوعها لرقابة القضاء  داري صادر عن سلطة اإ واعتبار قرار  الإداريهو قرار اإ

سة اليت تتودل عهنا منازعات ملصاحل خاصة ومنوعةالتجميع ليس من قبيل املامرسات املقيدة للمناف 
(2)

. 

بطال  ماكنية اإ  ملامرسات املقيدة للمنافسةالرشوط والعقود املرتبطة اباثنيا: عدم اإ

من هذا  9و 8"دون الإخالل بأ حاكم املادتني عىل انه: 03-03من ال مر رمق  13تنص املادة 

حدى املامرسات احملظورة مبوجب املواد  الزتامال مر يبطل لك  ، 6أ و اتفاقية أ و رشط تعاقدي يتعلق ابإ

 أ عاله". 12، 11، 10، 7

مدنيا، حيث ينحرص دوره يف تقدير مدى  التفاقجملس املنافسة بسلطة تقدير حصة ل يمتتع 

اثرة أ اثره بطال املدنية،  اتوفر املامرسة املنافية للمنافسة من عدمه، دون أ ن تكون هل سلطة اإ وابلتايل فاإ

التعاقدية، ل ميكن أ ن يقوم به جملس املنافسة أ و جملس قضاء اجلزائر ممثال يف غرفته  الالزتامات

                                                           
1
 ، مرجع سابق.03-03من ال مر رمق  19/3املادة  - 

2
-HUBERT Patrick, « Contrôle des concentrations et juge administratif français », RLC, n°4, aout/octobre 

2005, pp.14- 17. 
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ظهار الطابع املنايف للمنافسة يف  ذ يكتفيان ابإ ونتيجة ذلكل، فالغرفة ، أ و الرشط الالزتامالتجارية، اإ

غري اختصة ابلنظر يف دعوى بطالن التعهدات التجارية جمللس قضاء اجلزائر، مكجلس املنافسة 

والالزتامات والتفاقات والاشرتاطات التعاقدية املتعلقة ابملامرسات املقيدة للمنافسة
(1)

ينعقد ، ل ن ذكل 

تدخل بأ ي حال من ال حوال يف جمال اختصاص الغرفة التجارية جمللس  للجهات القضائية اخملتصة و ل

 قضاء اجلزائر.

تع الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر ابلتعويض عن ال رضار النامجة عن املامرسات املقيدة اثلثا: عدم مت 

 للمنافسة

املقيدة للمنافسة وذكل املامرسات  منصالحية تعويض ال طراف املترضرة جملس املنافسة بل يمتتع 

وليس احلقوق الفردية  ،يعمل عىل حامية املنافسة احلرة يف السوق ون هذا اجمللسراجع لك

لل شخاص
(2)

القضائية اخملتصة ةهاجل ، وما عىل هؤلء ال شخاص سوى اللجوء اىل 
3

من أ جل املطالبة  ،

خاصة وأ ن الرضر التنافيس عادة ما  ،أ و جامعي ،سواء بشلك منفرد ،جبرب ال اثر املدنية لهذه املامرسات

ذه املامرساتميس العديد من املؤسسات الناشطة يف السوق املعنية هب
(4)

. 

ىلهذا ما دفع ببعض الفقه   القول بأ ن فعالية قانون املنافسة ل تتحقق الا من خالل جرب  اإ

بطال مجيع الترصفات املرتبطة ابملامرسات املقيدة للمنافسة، ل ن اختلف  ،اختلف ال رضار من خالل اإ

التدابري سواء اليت يتخذها جملس املنافسة أ و اجلهات القضائية تتقاطع يف غاية واحدة ويه حامية 

السوق واملتعاملني فيه
(5)

. 

ن ختويل املرشع للغرفة التجارية عىل مس توى جملس قضاء اجلزائر، ول ية النظر يف املنازعات اإ

ن  -املتعلقة بقرارات جملس املنافسة بدل من جملس ادلوةل ل أ ن يكون اس تثناءواإ أ قره  اكن ل يعدو اإ
                                                           

1
-DESCHAMPS Marc et POESY René, « Les jeux de procédures en droit Français des pratiques 

anticoncurrentielles », RIDE, n°4, 2013, pp.572-573. 
2
 من أ جل التوسع أ كرث يف هذه املسأ ةل راجع: - 

- FASQUELLE Daniel, «  La réparation des dommages causés par les pratiques anticoncurrentielles », RTD 

com, n°1 janvier-mars 1998, pp.764-794. 
3
 ، مرجع سابق.03-03من ال مر رمق  48املادة  - 

4
- BECKER Rainer, BESSOT Nicolas and DE SMIJTER Eddy, « The white paper on damage actions for 

breach of the antitrust rules », competition policy, n° 2, 2008, . 7. 
5
-SELINSKY Véronique, PEYRE Johanne, « La nullité des engagements relatifs à des pratiques restrictives 

visées par l’article L.442-6 du code de commerce », RLC, n°2, février-avril 2005, p.114. 
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بولية النظر  الإدارياملرشع اجلزائري يف قانون املنافسة عن القاعدة العامة القاضية ابختصاص القايض 

ل  - يف املنازعات املتعلقة بقرارات جملس املنافسة وابلرمغ من هذا النقل اذلي ميس مببدأ   ،نه ابملقابلأ  اإ

ل أ نه ل حيجب النظر عن بعض الاجيابيات ماكنية  :أ برزها ،ازدواجية القضاء، اإ أ نه مينح للمتقايض اإ

عامل رقابة مزدوجة عىل قرارات جملس املنافسة، رقابة جملس قضاء اجلزائر ورقابة  الاس تفادة من اإ

ن اكنت هذه ال خرية حممكة قانون وليست حممكة موضوع)واقع(، كام يشلك هذا النقل احملمكة العليا، واإ 

 طريق حنو توحيد اجلهة القضائية اخملتصة ابلنظر يف منازعات قرارات جملس املنافسة.

 مدى اختصاص الغرفة التجارية بدعوى مسؤولية جملس املنافسة :رابعا

يعترب اكتساب الشخصية القانونية يف العادة الوس يةل القانونية املثىل لمتكني الكيان املعين من 

أ خطائه نع املرتتبةيتحمل املسؤولية  جتعهل،و حتقيق أ غراضه وأ هدافه 
(1)

، حفىت يف ظل نظام لربايل ليس 

وقايض اختص للفصل فهيا ، فلك سلطة تقابلها مسؤوليةحرية مطلقةهناك 
(2)

 ينطبق ذكل عىل فهل، 

ابلنظر يف دعوى املسؤولية؟، خاصة  هة القضائية اخملتصةاجل ما يه  ويف حاةل الإجيابلس املنافسة، جم

املتعلق ابملنافسة عىل غرار  03-03وأ ن املرشع اجلزائري مل يتصد لهذه املسأ ةل مضن أ حاكم ال مر رمق 

 املرشع الفرنيس.

 لس املنافسةمدى مسؤولية جم .أ  

أ ن تكمتل فعالية الضامانت املمنوحة للمؤسسات يف جمال املنافسة من خالل تكريس ل ميكن  

قد ف ،بل لبد من تكريس مسؤولية هذا ال خري ،الطعن القضايئ ضد قرارات جملس املنافسة فقط

لغاء قرار جملس املنافسة حمل الطعن من قبل  نتصور أ ن تقوم الغرفة التجارية دلى جملس قضاء اجلزائر ابإ

ؤسسة املعنية ابلعقوبة اليت تضمهنا وترضرت مصاحلها جراء ذكلامل
(3)

، فهل يتيح لها ذكل حق املطالبة 

اثرة مسؤولية جملس املنافسة؟.  ابلتعويض من خالل اإ

                                                           
1
-ORSONI Gilbert, « Du juge compétent pour connaître de la responsabilité de l'Autorité des marchés 

financiers », RTD Com, n°1, 2012, pp.96-97. 
2
-EPRON Quentin, op.cit, p.1020. 

3
-DEGUERGUE Maryse, « Sanctions administratives et  responsabilité», AJDA, n° spécial, 10 octobre 2001, p. 

81. 
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ماكنية  نسمل مبدئياابلشخصية املعنوية، فهذا جيعلنا يمتتع ابعتبار جملس املنافسة من هجة، و  ابإ

بغري ذكل يبدو أ مرا غري مقبول س ياس يا مسائلته عن أ خطائه، ل ن القول
(1)

، ل ن مسؤوليته يه يف لك 

ال حوال مسؤولية السلطة الس ياس ية
(2)

دارية مس تقةل فا ، ن لكن ومن هجة أ خرى وابعتباره سلطة اإ

اثرةجتعل مسأ ةل  هاتهصفة الاس تقاللية  ذلكل جند أ ن النظم القانونية املقارنة ، أ مرا صعبا مسؤوليته اإ

ىلانقسمت  مؤيد لفكرة املسؤولية ورافض لها اإ
(3)

مفثال ابلنس بة ل ملانيا واجنلرتا و ايرلندا جند أ ن سلطة ، 

الضبط تمتتع مبناعة ش به اتمة يف مواهجة أ ية دعوى مسؤولية، بيامن يف بلجياك ولوكسومبورغ جند أ ن 

(4)مسؤولية هده سلطة تنحرص يف حاةل اخلطأ  اجلس مي فقط
. 

ميكن ببساطة امجلع بيهنام، عىل أ ساس أ ن  ليظهر أ ن فكريت الاس تقاللية واملسؤولية  ،ل ول وهةل

فلقد س بق القول أ ن الاس تقاللية تفرتض عدم تلقي جملس املنافسة ل ية  ،الاختالف بيهنام واحض

ل أ نوأ وا ،تعلاميت من حتمل  بشلك مطلق هذه الاس تقاللية ل متنعه مر من أ ية هجة أ و سلطة ما، اإ

أ ن  ما خيىش منه هولكن  ،)اختاذ موقف سليب( املسؤولية الناجتة عن سوء أ و عدم ممارس ته لسلطته

ىلتتحول هذه املسؤولية   ع يه ال خرىت، حىت وان اكنت هجة الرقابة تمت نوع من الرقابة اإ

ابلس تقاللية
(5)

عفاء سلطة الضبط من أ ية مسؤولية حىت متارس ، سلطهتا بلك  ذلكل هناك من ينادي ابإ

اس تقاللية مع حتميل ادلوةل مسؤولية أ عامل هذه السلطة
(6)

. 

                                                           
1

-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Responsabilité, indépendance et reddition des comptes dans les systèmes 

de régulation économique », in Marie-Anne Frison-Roche, Droit et économie de la régulation, Presses de 

Sciences Politiques, 2007, p.67. 
2
-DURAN Patrice, « La responsabilité administrative au prisme de l`action publique », RFAP, n° 147, mars 

2013, p.591. 
3

-CAFAGGI Fabrizio, « Gouvernance et responsabilité des régulateurs privés », RIDE, n°2,2005, p.125.  
4

-ROUYERE Aude, « Responsabilité civile et régulation, Éléments d'une rencontre », in Marie-Anne Frison-

Roche (s/d), Droit et économie de la régulation, Responsabilité et régulations économiques, Presses de 

Sciences Po, Hors collection, 2007, p.32. 
5
-ROUYERE Aude, « La responsabilité du régulateur, clé d’efficacité du droit de la régulation », RLC, n°4, 

aout-octobre 2005, p.109. 
6
- FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Responsabilité, indépendance et reddition des comptes dans les systèmes 

de régulation économique », op.cit, p.68. 
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يسبب رضرا  يأ تيه و مرشوع تثار مسؤولية جملس املنافسة عن لك معل غري ،مبدئيا

للمؤسسة
(1)

من التقنني  124كرسة يف املادة امل ،املسؤولية عن العمل الشخيص، تطبيقا لقاعدة 

املدين
(2)

.  

أ ن تثري مسؤولية هذا اجمللس وعادة  نفسها مترضرة من هذا العملذلكل حيق للك مؤسسة ترى 

لغاء من طرف الغرفة التجارية جمللس قضاء  ما يتعلق اخلطأ  ابلقرارات القمعية اليت تكون حمال لالإ

جميع ما ظميية، أ و رفض الرتخيص لت كام ميكن أ ن ينتج اخلطأ  عن ممارسة اجمللس لسلطته التن  اجلزائر،

ىلوعىل لك حال فان مسؤولية جملس املنافسة ميكن أ ن تعزى  ىلخطأ  ارتكبه أ و  اإ خالل ابلسري  اإ اإ

حسب حممكة التنازع   احلسن للمرفق العام، ابعتبار أ ن هذا اجمللس يشلك يف احلقيقة مرفقا عاما

الفرنس ية
(3)

. 

قرارات اكل راء كام أ ن مسؤولية جملس املنافسة عن أ عامهل اليت ل تكون يف شلك 

جيب أ خذها بعني الاعتبار، خاصة وأ ن جملس ادلوةل يف فرنسا قد اعرتف بقيام  والاستشارات،

(4)مسؤولية الهيئات الاستشارية عن الاستشارات اليت تقدهما
، خاصة وأ ن فكرة املسؤولية ابلنس بة 

ىللدلوةل واملؤسسات العمومية تعرف حتول كبريا ينأ ى هبا عن جمرد التعويض ويتجه  خلق نوع من  اإ

ابلغري حبيث يتعني الترصف بوعي ووضوح الإرضاروتفادي  ،احليطة
(5)

. 

  ابلنظر يف دعوى مسؤولية جملس املنافسة هة القضائية اخملتصةاجل  .ب

ل ي مؤسسة ترى نفسها حضية ممارسة مقيدة للمنافسة أ ن ختطر جملس املنافسة من أ جل ميكن 

 جملسام منافسة املتعلقة هبذه ابملامرسات قابةل للطعن أ  امل  جملس التدخل ووحض حد لها، وتكون قرارات

                                                           
1
-CE, 28 juillet 1999, SA Domaine de Marlioz, req. n° 188459, in Marie-Anne Frison Roche (s/d), Droit et 

économie de la régulation, responsabilité et régulations économiques, Presses de sciences Politiques, Hors 

collection, 2007. p.38. 
2
 78 ر عدد ج ،يتضمن القانون املدين املعدل واملمتم 1975سبمترب س نة 26مؤرخ يف  58-75 مر رمقمن ال   124نص املادة  جاء يف - 

" لك معل أ اي اكن يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب رضرا للغري يلزم من اكن سببا يف حدويه : ما ييل 1975،سبمترب 30يف  صادر

 ابلتعويض".
3
 -TC, 02 mai 2011, Sté Europe finance et industrie, AJDA, 2011, p.932. 

4
-CE, 31 mars 2003, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie c/SA Laboratoires Bergaderm, req 

,n° 188833, in ROUYERE Aude, « Responsabilité civile et régulation, Éléments d'une rencontre », op.cit, p 39. 
5
- DEGUERGUE Maryse, « Regard sur les transformations de la responsabilité administrative », RFAP, n° 

147, mars 2013, pp.575-587. (num), p.586. 
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ابلتجارة يف قضاء اجلزائر اذلي يفصل يف املواد التجارية، من قبل ال طراف املعنية أ و من الوزير امللكف 

قانون  63/1وهذا حسب نص املادة  أ جل ل يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من اترخي اس تالم  القرار،

 املنافسة.

ذا ما أ رادت هذه املؤسسة الضحية أ ن تطالب ابلتعويض عن الرضر اذلي حلقها، مفا علهيا سوى  اإ

ول  ، حسب احلاةلالإداريأ و هجة القضاء  أ ن ترفع دعوى بذكل أ مام القسم املدين أ و التجاري ابحملمكة،

ميكن رفعها أ مام جملس املنافسة
(1)

. 

أ ما ابلنس بة للمؤسسة املتابعة وأ مام سكوت املرشع، فميكن أ ن نتساءل عن اجلهة القضائية 

ما عن القرارات غري الرشعية اليت يتخذها جملس املنافسة  اخملتصة ابلنظر يف دعوى املسؤولية الناش ئة اإ

عدم نتيجة  ،اخالهل حبسن سري املرفق العام رية جمللس قضاء اجلزائر، أ واة من طرف الغرفة التجاوامللغ

، هل يبقى ابلرمغ من اخطاره مما سبب رضرا لهذه املؤسسة ، ذكلأ و تراخيه يف ،قيامه مبهامه

ة اذلكر، أ م السابق 63/1الاختصاص للغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر العامصة قياسا عىل نص املادة 

جمللس املنافسة وأ نه خشص من أ شخاص  ةالإداريعىل أ ساس الطبيعة  ،هو اخملتص الإداريأ ن القايض 

 القانون العام؟.

هو أ ن اختصاص الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر العامصة  ،التصور ال ول يف هذه احلاةل

ول ميكن التوسع يف  ،اختصاص اس تثنايئ ارات التنازعية جمللس املنافسة هور ابلنظر يف الطعون يف الق

(2)تفسري هذا النص
و املمتثةل يف الاختصاص  ،، ول ميكن لهذا الاس تثناء أ ن ميس ابلقاعدة العامة

ىلللنظر يف ادلعاوى الرامية  الإداريال صيل للقايض  اثرة مسؤولية ال شخاص العامة. اإ  اإ

ينجر عنه من تفكيك وجتزئة س  اهذا التصور حيمل يف طياته اخاطرة كبرية يف ما يتعلق مب ،لكن

ملعنية تقدم اأ ن هذا ال مر جيعل املؤسسة   للمنازعات املتعلقة بنشاط جملس املنافسة، عىل أ ساس

ما  ،طعنني مبناسب نفس القرار، ال ول ىلتريم من وراءه اإ لغاء قرار اجمللس أ و تعديهل أ مام اإ القايض  اإ

ىليريم  ،العادي، والثاين اثرة مسؤولية جملس املنافسة أ مام القايض  اإ ىلوابلتايل قد نصل  ،الإدارياإ  اإ

                                                           
1
معنوي يعترب نفسه مترضرا من ممارسة مقيدة  " ميكن لك خشص طبيعي أ واملتعلق ابملنافسة:   03-03من ال مر رمق  48تنص املادة  - 

 للمنافسة، وفق مفهوم أ حاكم هذا ال مر، أ ن يرفع دعوى أ مام اجلهة القضائية اخملتصة طبقا للترشيع املعمول به".
2
- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op.cit, p. 236 - 237. 
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حلول قضائية متناقضة
(1)

الغرفة التجارية  اختصاص، وهذا ما يتناىف مع احلجة اليت س يقت لتفسري 

بولية النظر يف الطعون ضد قرارات جملس املنافسة التنازعية، ويه خلق كتةل اختصاص لهذه الغرفة 

 يف جمال املنافسة من أ جل توحيد الاجهتاد القضايئ.

 يبدو أ ن مربر توحيد الاختصاص القضايئ يف منازعات املنافسة أ مام القايض العادي ،ذلكل 

ىلجيمتع الاختصاص دامئا  ،ففي جمال املنافسة هو مربر اكف، العداةل مببدأ  حسن سري معال  هجة  اإ

بداية من اختصاص الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر ابلطعن يف قرارات جملس  ،القضاء العادي

وكذكل اختصاص القضاء العادي ابلنظر يف دعاوى التعويض الناش ئة عن املامرسات  ،املنافسة التنازعية

ىلاليت تسعى  ،احملمكة العليا لرقابةيف الهناية  لكها ختضعاليت و  ،املقيدة للمنافسة توحيد الاجهتاد  اإ

القضايئ يف جمال املنافسة، مبا يعود ابلفائدة عىل املؤسسات املعنية من حيث وضوح ال حاكم 

م حالت التنازع يف الاختصاصاوكذكل تفادي قي الاجهتاد،و
(2)

 . 

 (EFI) أ يريت هذه الإشاكلية ابلنس بة للقضاء الفرنيس يف قضية الرشكة ال وروبية للاملية والصناعة

حيث قامت  ويه رشكة متخصصة يف الوساطة يف البورصة ابلنس بة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،

مليون أ ورو، كجرب للرضر الالحق هبا نتيجة تأ خر سلطة ال سواق  15هذه الرشكة بطلب تعويض مببلغ 

عالم  (COB)وجلنة معليات البورصة  (AMF)املالية  يف البت يف طلبات تأ شرية امللفات املتعلقة ابإ

ىلواليت تريد ادلخول  امجلهور واليت قدهتا عدة مؤسسات زبونة للرشكة ال وروبية للاملية والصناعة،  اإ

 البورصة.

خطارها حملمكة النقض يف ابريس  16رفضت هذه ال خرية الاختصاص بقرار لها بتارخي  ،بعد اإ

"ابلرمغ من أ ن الزناع املتعلق ى أ مام جملس ادلوةل فاكن قراره أ نه: ، فرفعت ادلعو 2007جانفي 

عالم اجلهور من اجل ادلخول  ىلابلقرارات املاحنة لتأ شريات ملفات اإ البورصة وكذكل املسؤولية الناجتة  اإ

فان مسأ ةل اجلهة القضائية اخملتصة عند البحث يف مسؤولية سلطة  عهنا خيتص هبا القايض العادي،

                                                           
1
- ZOUAIMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence en 

droit Algérien», Revue Conseil d’Etat, n°07, 2005, p.62. 
2
- Idem. 
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تطرح  -ناس بة اختاذ القرارات الالزمةفيا خيص السري احلسن للمرفق العام يف حد ذاته مب  - الضبط

شاكلية حقيقية" اإ
(1)

. 

"هذا النوع من الزناعات شهرا من التفكري قضت بأ ن  18عرض الزناع عىل حممكة التنازع، وبعد 

بعيد عن أ ي قرار فردي تتخذه سلطة ال سواق املالية، وأ نه يتعلق بتنفيذ هذه السلطة ملهام املرفق العام 

وابلنتيجة ذلكل فان املسؤولية الناش ئة عن التأ خر أ و الرتايخ يف اختاذ القرارات ختضع  الإداري

" الإداريلختصاص القايض 
(2)

. 

هذا احلل ل خيلو من املنطق، فبالرمغ من أ ن القايض العادي اختص بنص القانون ابلنظر يف  

ادلعاوى ضد القرارات الفردية اليت تصدرها هذه السلطة وكذكل ال مر ابلنس بة لدلعاوى املرتبطة هبا 

ىلوالرامية  لغاهئا، اإ دأ  الفصل بني فان هذا احلمك ل يشلك مساسا مبب طلب جرب ال رضار الناش ئة عن اإ

فبالنس بة لل عامل والترصفات املاسة حبسن سري املرفق العام أ و التأ خر يف  والقضائية، ةالإداريالسلطة 

هبا هو اخملتص الإداريتقدمي اخلدمة العامة ممثةل يف هممة الضبط يبقى القايض 
(3)

. 

سلطات الضبط  بقيةينطبق يف وصفه عىل قد هذا احلل اذلي أ عطته حممكة التنازع الفرنس ية 

عىل أ ساس أ ن  ،يف اجلزائر يبدو أ ن ال مر اختلف لس املنافسةجمل ، لكن ابلنس بةيف فرنسا  املس تقةل

املرشع عندما منح ولية النظر يف الطعون ضد قرارات جملس املنافسة التنازعية للغرفة التجارية دلى 

لغاء  جملس قضاء اجلزائر مل حيدد طبيعة هذا الطعن، مما قد جيعهل يس تغرق لك صور الطعن من اإ

لغاء و  التعديل فقطوتعديل وتعويض وهذا عىل خالف املرشع الفرنيس اذلي حرصه يف الإ
(4)

. 

                                                           
1
-CE 28 décembre 2009, Sté d’investissement Europe finance et industrie, req, n°311990. 

2
-« Même lorsque la loi réserve au juge judiciaire compétence pour connaitre des recours formés contre des 

décisions de l‘Autorité des marchés financiers, la juridiction administrative reste compétente pour connaitre 

d’une action en réparation des préjudices liés aux retards à prendre ces décisions, dès lors que cette action en 

responsabilités met en cause un fonctionnement défectueux des services de l‘autorité publique » TC, 02 mai 

2011, n°3766, Sté Europe finance et industrie c/Autorité de marchés financiers, AJDA, 2011, p.932. 
3

-LOMBARD Martine, NICINSKI Sophie, GLASER Emmanuel, « Actualité du droit de la concurrence et de 

la régulation », AJDA, n°11,26 mars 2012, p.584. 
4

 من التقنني التجاري الفرنيس. 464-8املادة ت. -
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ضافة ىل اإ ىلميكن الاستناد كذكل  ،هذه احلجة اإ  توحيدمن خالل فكرة حسن سري العداةل  اإ

يف هذا  وخلق كتةل اختصاص هل ،حتت قبة القضاء العادي ،الاجهتاد القضايئ يف جمال املنافسة

اجملال
(1)

 .03-03 مر  رمقمن ال   63، وهو ما عرب عنه املرشع اجلزائري من خالل نص املادة 

صدار الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر لقراراهتالا الإجراءات: الثاين الفرع   الحقة عىل اإ

بعد فصل قايض الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر يف الطعن املرفوع أ مامه، يأ مر بتبليغ احلمك أ و 

ىلالقرار الصادر عنه  ال طراف املعنية عن طريق حمرض قضايئ اإ
(2)

وبتبليغ احلمك أ و القرار الصادر عن ، 

ا الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر تدخل املنازعة مرحةل جديدة تمتثل يف تنفيذ حمتوى هذ

الطرف الطاعن عن القرار ميكن هل تقدمي طعن ابلنقض أ مام احملمكة  القرار)أ ول(، ويف حاةل عدم رضا

 العليا)اثنيا(.

 عن الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائرأ ول: تنفيذ القرارات الصادرة 

"ترسل القرارات الصادرة عن جملس قضاء عىل ما ييل: 03-03رمق  من ال مر 70نصت املادة 

ىلاجلزائر وعن احملمكة العليا وعن جملس ادلوةل واملتعلقة ابملنافسة،  ىلالوزير امللكف ابلتجارة، و  اإ  اإ

رئيس جملس املنافسة"
(3)

. 

رسالمن خالل هذا النص نالحظ بأ ن املرشع حرص عىل  القرارات الصادرة عن اختلف  اإ

ىلاجلهات القضائية و املتعلقة ابملامرسات املقيدة للمنافسة و التجميعات الاقتصادية  الوزير امللكف  اإ

ىلابلتجارة و   تبليغهاالالزمة ل  الإجراءاترئيس جملس املنافسة لك حسب اختصاص من أ جل اختاذ  اإ

، خاصة وأ هنام طرفني أ صليني يف الطعن، أ ما بقية ال شخاص واملؤسسات املعنية وتنفيذها حسب احلاةل

يه ال خرى ابلطعن فميكهنا أ ن حتصل عىل نسخ من هذه ال حاكم لتنفيذها حسب القواعد املبينة يف 

ذا ةالإدارياملدنية و  الإجراءاتقانون  اكن القرار يف مصلحهتا اإ
(4)

. 

                                                           
1

 .93ال الاقتصادي، مرجع سابق ص السلطة القمعية للهيئات الإدارية املس تقةل يف اجملالرقابة القضائية عىل  عيساوي عز ادلين، -
2

 ، مرجع سابق.09-08من القانون رمق  894واملادة  313املادة  -
3

ىل انه وقبل تعديل املادة  - ، اكنت القرارات الصادرة عن 12-08من القانون رمق  32مبوجب املادة  03-03من ال مر رمق  70نشري اإ

ىل جملس املنافسة.  ىل الوزير امللكف ابلتجارة واإ  جملس قضاء اجلزائر فقط يه اليت ترسل اإ
4
 من قانون الاجراءات املدنية والإدارية. 612املادة  - 
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رسال الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر للقرارات الصادرة عهنا و  ىلفامي خيص اإ جملس املنافسة،  اإ

 التالية: لالعتباراتفذكل راجع 

 أ ن جملس املنافسة هو صاحب القرار املطعون فيه. -

 القضايئ يف القضااي اليت تس تعرض عليه مس تقبال. ابلجهتادحىت يأ خذ  -

 ابلنقض يف قرار جملس قضاء اجلزائر أ مام احملمكة العليا.حىت يمتكن من تقدمي طعن  -

عليه يف املادة لرمسية للمنافسة، مثلام هو منصوص وأ خريا حىت يقوم بنرش هذه القرارات يف النرشة ا -

املتعلق ابملنافسة 03-03من ال مر رمق  49
(1)

. 

 اثنيا: الطعن ابلنقض يف قرار الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر

حاةل عدم قبول الطاعن بقرار الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر سواء بتعديل أ و تأ ييد قرار يف 

ماكنية تقدميه طعن ابلنقض ضد قرار الغرفة التجارية، وذكل  جملس املنافسة، أ اتح املرشع لهذا الطاعن اإ

أ ما الغرفة التجارية دلى احملمكة العليا
(2)

جراءات رفع هذا الطعن ل ل أ ن اإ  جند لها حتديد يف قانون ، اإ

اإ  م اإ  املنافسة مما يعين منطقيا الرجوع غىل تطبيق القواعد العامة املنصوص علهيا يف ق
(3)

. 

نه وجب عليه أ ن  يف حاةل قيام الطاعن برفع طعن ابلنقض أ مام الغرفة التجارية للمحمكة العليا، فاإ

ذا مت خشصيا (، يبدأ  رساينه من اترخي التبليغ ال02يرفعه يف أ جل شهرين) رمسي للحمك املطعون فيه اإ

ىلوميدد ال جل  ذا مت التبليغ الرمسي يف موطنه احلقيقي أ و اخملتار03يالية) اإ ( أ شهر، اإ
(4)

وتقتيض ، 

ما أ مام اجلهة القضائية  القواعد العامة أ نه يف حاةل نقض القرار املطعون فيه، حتيل احملمكة العليا القضية، اإ

ما أ مام هجة قضائية أ خرى  من نفس النوع برشط أ ن تكون اليت أ صدرت القرار بتشكيةل جديدة، واإ

وادلرجة
(5)

. 

                                                           
1

"ينرش جملس املنافسة القرارات الصادرة عنه وعن جملس قضاء اجلزائر وعن ماييل:  03-03من ال مر رمق  49/1جاء يف نص املادة  -

 احملمكة  العليا وكذا جملس ادلوةل، واملتعلق ابملنافسة يف النرشة الرمسية للمنافسة".
2

 .111موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص -
3

"تكون قابةل للطعن ابلنقض ال حاكم والقرارات الفاصةل يف موضوع الزناع والصادرة يف  :عىل 09-08من القانون رمق  349تنص املادة  -

 احملامك واجملالس القضائية".أ خر درجة عن 
4

 ، مرجع سابق.09-08من القانون رمق  354املادة  -
5

 ، مرجع سابق.09-08من القانون رمق  1\364املادة  -
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ىلملنافسة يشري املتعلق اب 03-03ويف غياب أ ي نص يف ال مر رمق  ،عليه هذه احلاةل، واعتبارا  اإ

لكون الغرفة التجارية جمللس قضاء اجلزائر يه اجلهة القضائية الوحيدة اخملتصة بنظر الطعون يف قرارات 

عادة  نه ويف حاةل نقض احملمكة العليا لقرار الغرفة التجارية لعيب شابه، فاإهنا تقيض ابإ جملس املنافسة، فاإ

ة بتشكيةل جديدةالقضية لنفس الغرفة مشلك
(1)

عليه تقرر التشكيةل اجلديدة للغرفة التجارية يف  ، وبناء

جراءات  ضايف معمق أ و ابإ جراء حتقيق اإ ذا اكنت عنارص امللف تسمح بذكل، أ و أ هنا تأ مر ابإ احلال اإ

جراءات اخلربة، حىت تصبح القضية جاهزة للفصل فهيا من جديد، فتقرر مبا تراه مناس با عن  املعاينة أ و ابإ

قناعة
(2)

. 

                                                           
1
 .131عيساوي عز ادلين، مرجع سابق، ص - 

2
 .267-266خلضاري أ معر، مرجع سابق، ص - 
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 املححر اًثاين

 اًعـن اًلضايئ وضٌلهة حللوق ادلفاع

 

ابًيؼص اىل ُضاصة الأسس اًيت كامت ؿَهيا فىصة ذَق نخةل اًصكاتة ًفائسة جمَس كضاء اجلزائص 

اًـادي أأظحح اًلايض اًعحَـي ٌَميافسة، لأن اًلايض يف جمال امليافسة، فاهَ الميىن اجلزم تبأن اًلايض 

من ذالل اًصكاتة ؿىل كصارات جمَس ،يف جمال امليافسة الاداري ال زال حيؼى مبجال هحري من اًخسذي

ًخجمَـات الاكذعادًةجصفغ ا املخـَلة امليافسة
(1)

من ذالل ثعحَق كواؿس كاهون امليافسة مبياس حة و ، أأ 

، حىت وان اكهت ُشٍ الأذرية املصافق اًـامة الأؾٌلل الاداًرة املخـَلة تدس َريًيؼص يف مسى مرشوؾَة ا

ةل الادذعاص اًلضايئ ابًًس حة بأ من اًعـة اؾعاءُا ثـًصفا واحضا ومـَاراي ًفعي ثضلك دكِق يف مس

اٍهيا ابًصمغ من احملاوالت اًفلَِة املخـسدة
(2)

. 

 فلط تواسعة املٌلرسات امللِسة ٌَميافسة اًيت ثبأحهيا املؤسسات ؿَهياًمت اًخبأزري ال امليافسة ف

و يف ُشٍ احلاةل ال ٍىون جمَس امليافسة  اداًرة، تي كس ثخبأثص حىت تواسعة ثرصفات ،الاكذعادًة

ًوىن ًؤول الادذعاص يف ثعحَق كاهون امليافسة اىل اًلايض الاداري اذلي ًحعي ُشٍ  ،خمخعا

شا ما  يف كضَة معار  8111أأنخوجص  81َ حممكة اًخيازع يف كصار ًِا تخارخي ُحت اًَذاًخرصفات ُو

ابٌرس
(3)

. 

                                                           
1
أأدضؽ املرشع اًخجمَـات الاكذعادًة ًيؼام ًخـَق ابًضحط الاداري ؿىل أأساس أأن اًلصارات املخـَلة هبا يه كصارات اداًرة ذات كاًة  -

 ثيافس َة، راحؽ:

-STAHL Jacques-Henri, « Le contrôle des décisions administratives à finalité concurrentielle : l’exemple des 

concentrations », RC, n°116, juillet-aout 2000, p.17. 
2
-V : - FRISON-ROCHE Marie-Anne, « Qu’est- ce que le service public ? Le point de vue juridique », Revue 

de l’énergie, n°486, mars avril 1997, p.179.  

- BAZEX Michel, « Le juge administratif et l’application du droit national et communautaire de la 

concurrence : contenu et spécificité », RC, n°116, juillet-aout 2000, p.11. 

- CHARBIT Nicolas, « Le conseil d’Etat, juge de la concurrence ? », RLDA, n°42, octobre 2001, pp.11-15. 
3
-KATZ David, « Les sanctions des pratiques anticoncurrentielles par le juge administratif », Revue justice, 

n°6, avril-juin 1997, p.140. 
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خـَق ابًعفلات اًعورة الأنرث ص َوؿا ابًًس حة ًخعحَق اًلايض الاداًرة ًلاهون امليافسة ث  ثحلى

اًـمومِة
(1)

عحح اًلايض الاداري ، وً مة خََا ًخزتاوج مؽ مدسأأ امليافسةاًـافىصة اًسَعة  حِر ثؼِص ،

ٍزامح جمَس امليافسة
(2)

، لأن ُشا الأذري خيخط تلمؽ املٌلرسات امللِسة ٌَميافسة يف جمال اًعفلات 

اًـمومِة
(3)

ابًصمغ من أأن أأحس أأظصاف اًعفلة ُو خشط من أأصزاص اًلاهون اًـام، 
(4)

لك حال  ؿىل، و 

       فان فىصة ضٌلن حلوق ادلفاع ثخجىل من ذالل حىٌصس أأوخَ اًعـن الاداري أأمام اًلصفة اًخجاًرة

 ) معَة أأول(، ابالضافة اىل حىٌصس وكف اًخيفِش )معَة اثين(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 من ق ا م ا. 149املادة -

2
-BAZEX Michel, « Le conseil de la concurrence et les marché publics », AJDA, Numéro spécial, Actualité des 

marchés publics, 20 juillet 20 aout 1994, pp 103-108. 
3
عادي املياسة، ًىن ُشٍ حتخاج املؤسسات يف اًسوق اىل رضورة ثحادل املـَومات فامي تُهنا حىت حمتىن من اختاد اًلصار الاكذ -

اًـمََة كس ثيحصف ؾن كاٍهتا ًخعحح وس َةل من أأخي اًخبأزري ؿىل امليافسة يف  صلك اثفاق ملِس ٌَميافسة وال س امي يف جمال اًعفلات 

 اًـمومِة، راحؽ:

-AFCHAIN Marie-Agnès, « Le fondement de l’illicéité des échanges d’informations entre concurrents », JCP 

E, n° 9,1er mars 2007, pp.1278-1291. 
4
-BERLIN Dominique,  « Les actes de la puissance publique et le droit de la concurrence », AJDA, n°1, 20 

janvier 1995, p.259. 
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 املعَة الأول

 اًعـن االإداري أأمام اًلصفة اًخجاًرة حىٌصس أأوخَ

َات معي اًلايض ـس اًصكاتة اًيت ميارسِا ذمل ثخ   ً اًلايض اًـادي ؿىل كصارات جمَس امليافسة ؾن أ

و اًيشء اذلي مبياس حة ركاتخَ ٌَلصارات الاداًرة الاداري ٌَعـن ضس  احللِلي خىَِفًثري اصاكًَةاً ، ُو

، لأن اًلصفة اًخجاًرة دلى جمَس كضاء اجلزائص نلايض كصارات جمَس امليافسة اًخيازؾَة )اًفصع الأول(

سواء من حِر ظالحِاهتا أأو من  ،هفس اًلواؿس اًلاهوهَة اًيت ختضؽ ًِا امليازؿة الاداًرة جس خـريؿادي 

 .)اًفصع اًثاين(حِر وكف ثيفِش اًلصارات املعـون فهيا 

 امليافسة اًفصع الأول:اًخىَِف احللِلي ٌَعـن ضس كصارات جمَس 

واًيت جتمؽ تني مقؽ املٌلرسات  ،ةابًيؼص اىل دعوظَة اًعالحِات اًيت ٍمتخؽ هبا جمَس امليافس

 واًيت ختضؽ اىل احصاءات خمخَفة من حِر املـاجلة ،ومصاكدة اًخجمَـات الاكذعادًة ،امللِسة ٌَميافسة

واًصكاتة اًلضائَة
(1)

يف اًلصارات املخـَلة ابملٌلرسات امللِسة ٌَميافسة اىل  عـن، فان املرشع أأدضـاً

ذاظة احصاءات
(2)

حىون  "املخـَق ابمليافسة أأهَ: 36-36من الأمص رمق  96هط املادة  خاء يفحِر ،

كصارات جمَس امليافسة املخـَلة ابملٌلرسات امللِسة ٌَميافسة كاتةل ٌَعـن أأمام جمَس كضاء اجلزائص اذلي 

ًفعي يف املواد اًخجاًرة من كدي الأظصاف املـيَة أأو من اًوزٍص امللكف ابًخجارة يف أأخي ال ًخجاوز 

 ا واحسا اتخسءا من اترخي اس خالم اًلصارصِص 

 ". ًوما 03من ُشا الأمص يف أأخي  49ٍصفؽ اًعـن يف الاحصاءات املؤكذة امليعوص ؿَهيا يف املادة 

                                                           
1
 36-36من الأمص رمق  6\81املادة ختضؽ اًلصارات اًصافضة ٌَخجمَؽ اىل ركاتة اًلايض الاداري ممثال يف جمَس ادلوةل حسة هط  -

املخـَق ابمليافسة يف حني أأن املٌلرسات امللِسة ٌَميافسة ختضؽ ًصكاتة اًلايض اًـادي ممثال يف جمَس كضاء اجلزائص اًفاظي يف املواد 

حق، وُو ما ًشهصان اًخجاًرة، وتشكل ٍىون املرشع كس هصس فىصة الازدواحِة اًلضائَة يف جمال امليافسة يف ػي وحسة اًلاهون املع 

ابًخجصتة اًلضائَة اجلزائًصة يف جمال امليازؿات الاداًرة  حني اكن املرشع ٍىصس الازدزاحِة اًلضائَة يف ػي وحسة اًلاهون اذلي اكن 

يف  ٌسمة تلاهون الاحصاءات املسهَة كدي اًلائَ وظسور كاهون خسًس مسي تلاهون الاحصاءات املسهَة والاداًرة حىٌصسا ًالزدواحِة

و أأن ُشٍ الاحصاءات ثضمهنا كاهون واحس، راحؽ يف ُشا اًعسد وثضلك مفعي:  الاحصاءات ًو

-BOUABDELLAH Mokhtar, L’expérience Algérienne du contentieux ‚ administrative‛ étude critique, Thèse 

pour le  Doctorat d’Etat en droit, Université des frères MANTOURI Constantine, 13 décembre 2005.  
2
-TATON Xavier, Les recours juridictionnels en matière de régulation, énergie, communications électroniques, 

audiovisuel, transports, finance et concurrence, Edition  Larcier, Belgique, 2008, p.228. 
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ن اكن ٍىصس فـََا   ال أأهَ  ،اًخيازؾَةيافسة حق اًعـن يف كصارات جمَس امل ضٌلهة ُشا اًيط واإ اإ

ًلاء أأم أأهَ  من هجة أأدصى ًحلى كري واحض من حِر ؿسم حتسًسٍ ًعحَـة ُشا اًعـن، ُي ُو ظـن ابالإ

وتـحارة أأدصى ُي ُشا اًعـن خيول اًلصفة اًخجاًرة مبجَس كضاء اجلزائص اًـامصة ظـن كضاء اكمي، 

ماكهَة ثـسًهل واسددساهل ًلاء اًلصار أأم أأهَ مييحِا اإ جمصد اإ
(1)

. 

جنس أأن املرشع اًفصويس اكن أأنرث وضوحا ؾيسما هط ؿىل أأن اًعـن ٍصيم اىل  ،املثال فـىل سخِي

، ًىن وابًصمغ من ذكل وخس اًفلَ اًفصويس ظـوتة هحرية يف اؾعاء اًلاء و ثـسًي كصار سَعة امليافسة

ونشا ظحَـة ابًيؼص اىل ظحَـة اًلواؿس اًلاهوهَة اًواحدة اًخعحَق  ،اًخىَِف اًلاهوين اًعحَح ًِشا اًعـن

مث ظحَـة اجلِة اًلضائَة اخملخعة ابًيؼص يف ُشا اًعـن ،اًلصار حمي اًعـن
(2)

، ويه هفسِا اًعـوابت 

 اًيت ثواخَ اًفلَ يف اجلزائص.

 مبجصد ظـن موضوؾيأأم  )أأوال(، ِي الأمص ًخـَق ابس خئٌافف  ،ظـن ابالًلاء َاذا سَميا خسال تبأه

حيلق الأمن اًلاهوين ٌَمؤسسات اًياصعة يف اًسوقُشا اًلموض جيـي ُشا اًيط ال ،)اثهَا(
(3)

، لأهَ 

ا، فِعحح املصنز اًلاهوين  جيـي ُشٍ اًلاؿسة كري فـاةل و ًفذح ثبأًوالت خمخَفة يف سخِي ثفسرُي

نٌل أأن ُشا اًلموض س ََلي تؼالهل ؿىل احصاءات  ٌَمؤسسة ظاحدة احلق يف اًعـن كري مس خلص،

فامي تـس اًعـن
(4)

. 

 اس خئٌافا اًعـن حىَِفرفغ أأوال:

فان  ،ٌَلصفة اًخجاًرة دلى جمَس كضاء اجلزائص يف جمال امليافسةاذا سَميا جىذةل الادذعاص 

الاس خئٌاف  ًـخربأأم ال؟،  ، ُي ُو اس خئٌافأأماهما الاصاكل ًحلى مذـَلا تخحسًس ظحَـة اًعـن املصفوع

ا ا  احملمن ظصق اًعـن اًـادًة يف أأحاكم ظادرة ؾن  اظًصل ٌَخلايض أأوىلدرخة ابؾخحاُر
(5)

صفؽ ُشا  ، ٍو

                                                           
1
- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Maison d’édition Belkeise, 2012,  p.234. 

2
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p555. 

3
-LEVADE Anne, « La sécurité juridique », JCP G, supplément au n°27,1 juillet 2013, p.09. 

4
-TATON Xavier, Les recours juridictionnels en matière de régulation, énergie, communications électroniques, 

audiovisuel, transports, finance et concurrence, Edition   Larcier, Bruxelles, 2008, p.228. 

 
5
 اهون الاحصاءات املسهَة والاداًرة.املخضمن ك 31-31من اًلاهون رمق  666املادة  -
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ثعحق هفساًلاهون ٌَمعاًحة ابًلاء  و،ثيسرج مضن هفس اًيؼام اًلضايئ،اًعـن أأمام درخة اثهَة ٌَخلايض

أأو ثـسًي ُشٍ الأحاكم
(1)

 ن ُشا الاس خئٌاف ًرتثة ؿَََ أأثٍصن هممني:أأ نٌل  ،

ذاظة  ،اخلعومة جصمهتا اىل هجة الاس خئٌافابلأثص اًياكي، حِر ًيلي الاس خئٌاف ًخـَق  ،الأول

اذا اكن الاس خئٌاف هيسف اىل اًلاء احلمك أأو اذا اكن موضوع اًزناع كري كاتي ٌَخجزئة
(2)

، ويف حاةل 

فاالس خئٌاف ٍصيم اىل مصاكدة اًرشؾَة اخلارحِة ٌَلصار فلط ؿىل ؾىس امليازؿة الاداًرة  ،ظَة الاًلاء

أأٍن ًخـَق الاًلاء مبصاكدة اًرشؾَة ادلاذََة واخلارحِة ٌَلصار
(3)

، واًيدِجة املرتثحة ؿىل ُشا الأثص اًياكي 

ؽ واًلاهوناكاًو  ُو أأن هجة الاس خئٌاف ثفعي من خسًس من حِر
(4)

. 

ابلأثص املوكف، حِر ًرتثة ؿىل الاس خئٌاف وكف ثيفِش اًلصار املعـون فَِ اىل ًخـَق  ،اًثاين

شا ما هعت ؿَََ املادة كاًة  :" واًيت خاء فهيا ا م ا من ق 8\606اًفعي فَِ أأمام هجة الاس خئٌاف، ُو

 ًوكف ثيفِش احلمك ذالل أأخي اًعـن اًـادي نٌل ًوكف ثسخة ممارس خَ".

املرشع مل ٌس خـمي تخاات مععَح جنس أأن  ،لسم ضس كصار جمَس امليافسةابًـودة اىل اًعـن امل

وامنا اس خـمي مععَح ظاحة اًعـن، ُشا ابالضافة اىل أأن دعائط الاس خئٌاف ال  ،مس خبأهف

 :من ؿسة أأوخَ ثيعحق  ؿىل ُشا اًعـن

ؾن َُئة  ةظادر  ،ةفصدً ةاداًر اًلمـَة ثـخرب كصارات كصارات جمَس امليافسة نأأ جنس  ،مفن هجة

شا ما أأنسثَ حممكة اس خئٌاف ابٌرس يف كصار ًِا تخارخي ،اداًرة ، حِر خاء فَِ أأن: 8111سخمترب  63ُو

كصار جمَس امليافسة ابًصمغ من أأهَ هل ذاظَة اًـلاب الا اهَ ًحلى كصارا اداراي وًُس كضائَا لأهَ ظسر  "

ؾن َُئة ملكفة مبِمة ادلفاع ؾن اًيؼام اًـام الاكذعادي من ذالل مقؽ املٌلرسات امللِسة ٌَميافسة 

"وًُس اص حاع رقحة احس الأظصاف
(5)

يف حني أأن كضائَة ؾن َُئة ةظادر  اخبأحاكمًُس  ، وؿَََ فِيي 

                                                           
1
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.555. 

2
 .ا م ا قمٌ 643املادة  -

3
-DELICOSTOPOULOS S. Constantin, L’encadrement processuel des autorités de marché en droits de 

marché en droits français et communautaire, contentieux de la concurrence et de la bourse, op.cit, p.347. 
4
 .ا م ا من ق 661املادة  -

5
-Paris 30 septembre 1998, COCA-COLA, BOCCRF, in BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, Les droits de la 

défense dans les procédures de sanction des comportements anticoncurrentielles devant le conseil de la 

concurrence, op.cit, p.393. 
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الاس خئٌاف خيط فلط الأحاكم اًلضائَة
(1)

، أأمااًعـون املوضوؾَة فِيي وحسُا اًيت حصيم اىل 

 اًدضىِم يف حصة اًلصارات الاداًرة.

،حىت وان اكن ابالماكن اًلول أأهَ ٌَخلايضجمَس امليافسة ًُس درخة أأوىل  جنس أأن،من هجة اثهَة

ـعهيا  ،فاهَ ًؼِص مبؼِص هجة كضايئمن ذالل اًعالحِات اًيت ٍمتخؽ هبا  ابؾخحاٍر ًيؼص يف اًوكائؽ ًو

ًهتيي اىل ثوكِؽ ؾلوابت، وذلكل ال جمال ٌَحسًر ؾن  ،تـس احصاء حتلِق ،اًخىَِف اًلاهوين اًعحَح ًو

 ،ؾيسما ًخـَق الأمص تـسم حصة الاحصاءات املخحـة أأمام جمَس امليافسة فىصة الأثص اًياكي ًِشا اًعـن

 .أأو ؿسم مرشوؾَة ظصق احلعول ؿىل وسائي االزحات جصمهتا ،م حلوق ادلفاعأأوؿسم احرتا

كأظياموكف اال ٍىون ٌَعـن امللسم ضس كصار جمَس امليافسة أأثص  ،من هجة اثًثة
(2)

، ؿىل اؾخحار 

ة وكًصية املرشوؾَة اٌَّخان أأن  حمتخؽ اًلصارات االإداًرة كأظي ؿام حمتزي تدٌفِشُا اًفوري، هؼصا المذَاز الأًوًو

هبٌل
(3)

شا ما  لك ما و وكف ٌَعـن يف جمال امليافسة، املثص َلأ حىٌصس ًسفـيا اىل اًلول تبأهَ ًُس ُياك، ُو

مبحسأأ وكف اًخيفِش املـصوف يف امليازؿات الادراًة ُياكل أأن املرشع اسددسهل
(4)

. 

(5)ثضلك اكمينٌل أأن ُشا اًعـن ال ًرتثة ؿَََ أأثص انكي  
الاًلاء اخلاظة ، لأَه يف تـغ حاالت 

ابملساس ابالحصاءات جصمهتا أأو املخـَلة تلصارات اختسُا جمَس امليافسة كدي ثحََف املب ذش ال ٍىون ٌَلصفة 

وثخزىل ؾهنا دون أأن  ،اءاًخجاًرة أأي دِار يف اؿادة دراسة اًلضَة من خسًس من ؿسمَ، فِيي ثيعق ابالًل

اهنا جتصي حتلِلا حسة كواؿس كاهون الاحصاءات ف،ثخعسى ًِا وحىت يف احلاالت اًيت جتزي ًِا اًخعسي

                                                           
1
- DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratique anticoncurrentielles en droit français, op.cit, p.177. 

2
أأي أأثص موكف  " ال ًرتثة ؿىل اًعـن دلى جمَس كضاء اجلزائصاملخـَق ابمليافسة أأهَ: 36-36من الأمص رمق  6\96خاء يف هط املادة  -

( ًوًما أأن ًوكف ثيفِش اًخساتري 81ًلصارات جمَس امليافسة، كري أأهَ ميىن رئُس جمَس كضاء اجلزائص يف أأخي ال ًخجاوز مخس ؾرش )

 أأؿالٍ اًعادر ؾن جمَس امليافسة ؾيسما ثلذيض ذكل اًؼصوف أأو اًوكائؽ اخلعرية ". 49و  41امليعوص ؿَهيا يف املادثني 
3
- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Maison d’édition 

Belkeise, Alger, 2012, p.228. 
4
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.693. 

5
ُشٍ اخلاظَة جضرتك فهيا يف احللِلة ال ًـخرب الأثص اًياكي ٌَعـن مـَارا مفعََا تني الاس خئٌاف واًعـن املوضوؾي ؿىل أأساس أأن  -

من ق ا م ا ، او اؿرتاض اًلري اخلارج ؾن اخلعومة حسة هيص املادثني  603أأكَة ظصق اًعـن، سواء املـارضة حسة هط املادة 

و املربر اذلي دفؽ تحـغ اًفلَ  613من هفس اًلاهون، أأو اًامتس اؿادة اًيؼص حسة هط املادة  0\193و  613 من هفس اًلاهون، ُو

 خحار اًعـن امام اًلصفة اًخجاًرة ظًصق خسًسا ٌَعـن ًضاف اىل ظصق اًعـن اًخلََسًة ًوُس ظـن أأويل أأمام اًلايض، راحؽ:اىل اؾ 

- MENURET Jean-Jacques,op.cit, p.695. 
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مما جيـي مٌَ كري صامي ًلك ؾيارص  ،املسهَة والاداًرة تسرخة ال حصىق اىل ذكل اذلي أأحصاٍ جمَس امليافسة

املَف وابًيدِجة ذلكل ٍىون الأثص اًياكي كري اكمي
(1)

. 

اكهت حصتعِم  او اصزاظاأأ خيط خشع أأظصافَأأن الاس خئٌاف من حِر  جنس ،من هجة راتـة

يف ،وىلأأ ؾن ظًصق وحود ادؿاء تُهنم أأمام هجة اًخلايض اًيت جضلك درخة  ،ابملس خبأهف راتعة كاهوهَة

وميىٌَ  ،هَ مبياس حة اًعـن يف كصار جمَس امليافسة جنس أأن ُشا الأذري ًـخرب ظصفا يف الاس خئٌافأأ حني 

مت ثحََلِا اىل أأظصاف  هدِجة ذلكل أأن ًلسم مالحؼات مىذوتة يف ال خال اًيت حيسدُا املسدضار امللصر ًو

اًلضَة
(2)

، ويه فىصة ال ميىن ثلدَِا فامي ًخـَق ابالس خئٌاف
(3)

. 

اًعـن ضس كصارات جمَس امليافسة ال ميىن أأن ىىِف  فاهَ ،وابًيؼص اىل لك ُشٍ احلجج ،ؿَََ

الأمص ًسفـيا اىل اًلول تبأن اًلصفة اًخجاًرة دلى جمَس كضاء اجلزائص  وُشا ،بأهَ اس خئٌافاًخيازؾَةت

حبمك  َوثفعي فِ ،كصارات جمَس امليافسة امللسم ضس اًعـنًيؼص يف اب -نسرخة أأوىل  -اًـامصة ختخط 

مام احملمكة اًـََاأأ ابًيلغ  فَِ ٍىون كاتال ٌَعـن ،اتخسايئ هنايئ
(4)

. 

اًعـن أأمام اًلصفة اًخجاًرة وفلا ًالحصاءات اًلاهوهَة امليعوص ؿَهيا يف كاهون الاحصاءات ٍصفؽ 

" ٍصفؽ املخـَق ابمليافسة اًيت خاء فهيا: 36-36من الأمص رمق  94املسهَة والاداًرة، حسة هط املادة 

لأحاكم  اًعـن أأمام جمَس كضاء اجلزائص ضس كصارات جمَس امليافسة من كدي أأظصاف اًلضَة ظحلا

يا حيََيا املرشع ،كاهون الاحصاءات املسهَة" احصاءات اىل اىل احصاءات افذخاح ادلؾوى ًوُس  ُو

 الاس خئٌاف.

 

 

                                                           
1
-MENURET Jean-Jacques,op.cit, p.698. 

2
 املخـَق ابمليافسة. 36-36من الأمص رمق  93املادة  -
3
املخـَق ابمليافسة               39-11اذلي حـي املرشع ًخزىل ؾن وظف ُشا اًعـن ابالس خئٌاف يف ػي اًلاهون رمق ٍىون ُشا اًسخة  -

أأمام اجملَس اًلضايئ  ابالس خئٌاف" حىون ملصرات جمَس امليافسة كاتةل ٌَعـن فهيا مٌَ واًيت خاء فهيا : 0\01) مَلى(، يف هط املادة 

 ملسًية اجلزائص اًفاظي يف املواد اًخجاًرة...".
4
هَ أأحاًيا اىل كاهون الاحصاءات املسهَة أأ املرشع اجلزائصي حىت وان حتاىش اؾعاء حىَِف رصحي ٌَعـن أأمام اًلصفة اًخجاًرة الا  -

ف املرشع اًفصويس، مما جيـَيا هعحق هفس احصاءات رفؽ والاداًرة ابًًس حة ًىِفِة ثلسمي اًعـن ومل ٍصظس هل احصاءات ذاظة ؿىل ذال

 الاس خئٌاف وُيا ًؼِص اًخياكغ.
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 كدول حىَِفَ ظـن كضاء اكمي  : اثهَا

ًددادر اىل ادلُن فىصة اًعـن املوضوؾي املـصوف يف امليازؿات  ،مبجصد اسددـاد فىصة الاس خئٌاف

 الاداًرة واذلي ًيلسم اىل كسمني:

اًلصار املعـون فَِ ًـسم مرشوؾَخَ مـاكدة ؿسم حصة اًصايم اىل ،ظـن جتاوز اًسَعة
(1)

يا  ، ُو

شٍ اًعالحِة حامت ثثخت ٌَل ،ٍىون اًلايض كايض مرشوؾَة صفة اًخجاًرة ال ميكل سوى اًلاء اًلصار، ُو

ا يف اًعـن ضس كصار جمَس امليافسة  .يف مـصض هؼُص

 فِو ٌس خلصكَ و ًخـساٍظـن اًلضاء اًاكمي، حِر ال ًلذرص فَِ دور اًلايض ؿىل الاًلاء فلط 

، فالأمص ًخـَق تخعحَح كصار مـَةاىل ثـ ضَ تلصاٍر سًي ُشا اًلصار أأو ثـًو
(2)

شا ال ميس مب ، وضوؾَة ُو

ًعـن حمتخؽ تيفس ظالحِات جمَس امليافسةمادامت هجة ا ،اًعـن
(3)

فال ٍىون مبلسورُا ال اًفعي ،

وال اًلاء اًـلود واًرشوط والاًزتامات املصثحعة ابملٌلرسات امللِسة ٌَميافسة، ًوىن  ،يف ظَة اًخـًوغ

ُشا املربر اكن من تني الأس حاب اًيت دؾت تـغ اًفلَ اىل رفغ فىصة ظـن اًلضاء اًاكمي لأن ُشا 

الأذري ٌس خلصق ظَة اًخـًوغ
(4)

. 

اكمي يف اًعـن امللسم أأمام اًلصفة ًحق أأن احلسود اًفاظةل تني ركاتة املرشوؾَة وتني اًلضاء اً 

ٍمتثي يف أأهَ يف حاةل ما اذا متثي اًعَة اًلضايئ يف الاًلاء فان اًلصفة ثفعي  ،اًخجاًرة حسة اًفلَ

افسة تيفس اًعًصلة اًيت ًخرصف هبا كايض جتاوز اًسَعة، أأي أأهنا حصاكة مرشوؾَة كصار جمَس املي

عَة ًيرصف اىل املصاحـة فان اًلصفة جتصي ثلسٍصا خسًسا من أأما اذا اكن اًسواء ادلاذََة أأو اخلارحِة، 

ا حِر اًواكؽ ومن حِر اًلاهون ضَ تلصاُر مبا ميىهنا من ثـسًهل كصار جمَس امليافسة أأو حىت ثـًو
(5)

. 

أأما اذا اكن اًعـن ٍصيم اىل ظَة الاًلاء واملصاحـة مفن اًحسهييي أأن جس خلصق ركاتة اًلضاء 

ومن اًياحِة اًـمََة جنس أأن اًوضـَة الأنرث ص َوؿا حمتثي يف أأن املخلاضني  اًاكمي ًصكاتة املرشوؾَة،

                                                           
1
- DOUVRELEUR Olivier, Droits de la défense et pratique anticoncurrentielles en droit français, op.cit, p.190. 

2
- Idem. 

3
-LE PETIT-COLLIN Hélène et PERRIN Alix, « La distinction des recours contentieux en matière 

administrative, nouvelles perspectives », RFDA, juillet-aout 2004, p.665. 
4
- Répertoire de procédure civile, chapitre 3, compétence de la cour d’appel, D 2014, p.3. 

5
- DELICOSTOPOULOS S. Constantin, op.cit, p.348. 
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حصيم اىل املصاحـة واحذَاظَا ،حىون ظَحاهتم الأساس َة رامِة اىل اًلاء اًلصار
(1)

، ونٌل ذهصت ساتلا فان 

لأن نشكل ركاتة املرشوؾَة ادلاذََة يًوىٌَ ٌضم ،ظًصق الاًلاء ًُس حمسودا يف مصاكدة حصة الحصاءات

هَ أأن ًؤدي تيا اىل اًلول تبأن هلي امليازؿة يف جمال امليافسة أأمام اًلصفة اًلضاء بأ اًلول تلري ذكل من ص

اًعـناًـادي كس أأدى اىل اًخبأزري ؿىل فـََة 
(2)

. 

ام اًلصفة مبياس حة حىَِف اًعـن أأم تخحفغ ن فىصة اًلضاء اًاكمي كاتةل ًالس خلدالأأ ًؼِص و  ،ؿَََ

اًخجاًرة حىت وان اكن املرشع مل ًيط ؿىل ذكل رصاحة ؿىل ذالف املرشع اًفصويس اذلي مٌح حممكة 

اس خئٌاف ابٌرس سَعة اًلاء وثـسًي كصار سَعة امليافسة
(3)

. 

 َلايض االإداريع اًثاين: اس خـارة سَعة اًصكاتة املميوحة ٌاًفص 

ا يف اًعـن امللسم ًِا ضس كصار جمَس امليافسة، فان اًلصفة اًخجاًرة ثَجبأ اىل  يف مـصض هؼُص

يا هخشهص حِسا اس خـارة سَعة اًصكاتة اًيت ٍمتخؽ هبا اًلايض الاداري ؿىل اًلصارات  الاداًرة، ُو

َِا اىل حما  اداًرة، لأ اًلصف ن االداًرة ؿىل مس خوى اجملاًس اًلضائَة ساتلا، كدي حتًو هَ يف ػي اًخىٍو

اًضامي ٌَلضاة وقَاب اًخرعط ميىٌيا اًلول تبأن اًلصفة اًخجاًرة دلى جمَس كضاء اجلزائص اًـامصة ال 

 زاًت ثَـة دور اًلصفة الاداًرة يف جمال مٌازؿات امليافسة ابمذَاز.

 حسة اًعَة امللسم اٍهيا مصاحـخَأأو  )أأوال(، فِيي اما أأن ثليض ابًلاء كصار جمَس امليافسة

ًىن ًحلى الاصاكل ًخـَق مبسى متخؽ اًلايض اًخجاري ثسَعة اًفعي من خسًس يف اًلضَة يف  )اثهَا(

 حاةل اًلائَ ًلصار جمَس امليافسة؟.

 اًلاء كصار جمَس امليافسة أأوال:

هَ ً  ًلاء اًلصار اًعادر ؾن جمَس امليافسة، فاإ خحمت ؿَََ حىت ٍمتىن كايض اًلصفة اًخجاًرة من اإ

س خزسام اًخلٌَات والأساًَة اًيت ٌس خـمَِا اًلايض االإداري، واملمتثةل يف ركاتة املرشوؾَة  اإ

وال ًخوكف الأمص ؾيس ُشا احلس ،  هل )ب( ادلاذََةركاتة املرشوؾَة و  )أأ(، ٌَلصار حمي اًعـناخلارحِة

، ابالضافة فلط تي ًخـني ؿَََ أأن ًـاجل اًوسائي وؾيارص االزحات اًيت تىن ؿَهيا جم َس امليافسة كصاٍر

                                                           
1
ؿادة ما ًؤسس الأظصاف ظَة الاًلاء ؿىل أأس حاب املرشوؾَة اخلارحِة وحيخفؼون جلك احلجج املصثحعة مبضمون اًلصار من أأخي  -

 ثبأسُس ظَهبم الاحذَاظي.
2
- DELICOSTOPOULOS S. Constantin, op.cit, p.349. 

3
 من اًخلٌني اًخجاري اًفصويس. 3-494املادة  -
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اىل رضوروة اًوكوف ؿىل دكة اًخحََي الاكذعادي اذلي أأحصاٍ ُشا اجملَس ومسى ثياسة اًـلوتة 

ابًصحوع اىل املـاًري املـمتسة يف ذكل
(1)

. 

 املرشوؾَة اخلارحِة   .أأ 

اًلصار يف حس ؿسم املرشوؾَة اخلارحِة ٌَلصار اًلمـي اىل ؿسم مرشوؾَة مضمون ُشا ال ثيرصف 

ًىن ًخـَق الأمص ابًعًصلة اًيت مت هبا اختاذٍ، وحمتثي وسائي املرشوؾَة اخلارحِة يف ؾَة  ،ذاثَ

لايض اًلصفة اًخجاًرة جملَس كضاء اجلزائص ؾيس مصاكدخَ ف، وؾَة اًضلك واالإحصاءات ،الادذعاص

ذا اكن ُشا الأذري كس اإحرتم جمال  ،ٌَمرشوؾَة اخلارحِة ًلصارات جمَس امليافسة هَ ًيؼص ما اإ فاإ

ِا هل الأمص رمق  املخـَق ابمليافسة، سواء فامي ًخـَق  36-36ادذعاظاثَ، ومل ًخجاوز اًعالحِات اًيت دًو

مبجال ثعحَلَ أأو فامي خيط اًسَعات اخملوةل هل كاهوان
(2)

سَعة مصاكدة مسى  ًِشا اًلايض، نٌل ٍىون 

 املوضوؾَةات اًلاهوهَة سواء اًضلكَة املخـَلة ابًلصارات مثي اًدس حُة، أأو ًالإحصاء اجملَساإحرتام

 املصثحعة حبلوق ادلفاع.

 ؾَة الادذعاص .8

ميىن اًلول أأن ؾَة الادذعاص ًددوأأ ماكهة هحرية مضن وسائي ؿسم املرشوؾَة اخلارحِة وذكل 

اؾخرب املرشع ُشا اًـَة من فىصة الادذعاص يه ؾعة وأأساس اًلاهون اًـام، وذلكل أأن ابًيؼص اإىل 

اثرثَ من ظاحة املعَحة أأو اًلايض يف أأًة مصحةل من مصاحي ادلؾوى ،اًيؼام اًـام ميىن اإ
3

، نٌل أأن 

ُو ًوُس هل أأي دِار يف ذكل، فادذعاص جمَس امليافسة  ،ظاحدَ ٌسدٌس فَِ اإىل كاؿسة كاهوهَة

جرسي ؿَََ الاس خثٌاءات اًيت حصد ؿىل ؿسم الادذعاص أأن  ىنوال ميوهوؾي، ادذعاص حرصي

ن جمَس امليافسة مسؾو ٌَخحلق من حصة اًوكائؽ ، مث والاانتةاًخفوًغ واحلَول  املمتثةل يفاملوضوؾي  اإ

اًعحَح اًخىَِف اًلاهوين واؾعاهئا،أأمامَ املثارة
(4)

. 

                                                           
1
-CANIVET Guy, « L’expertise en droit de la concurrence, in FRISON-ROCHE Marie-Anne et MAZEAUD 

Denis », Dalloz, 1995,  p.56. 
2
ظار ثعحَق املواد من  - ًََ واًيت ال ثسذي يف اإ هَ ال جيوز جملَس امليافسة  أأن ًيؼص يف املَفات املصفوؿة اإ ثعحَلا ًلواؿس االإدذعاص، فاإ

ىل  9  َق ابمليافسة.املخـ 36-36من الأمص رمق  80اإ
3
 من ق ا م ا. 69املادة  -

4
-BACHELIER Anne-Sophie, Le contrôle juridictionnel des autorités de concurrence en droit Français et 

communautaire, thèse pour le doctorat en droit, université de Paris X Nanterre, 10 septembre 1999, p.33. 
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اًلسرة أأو املىٌة أأو اًعالحِة اخملوةل ًضرط أأو هجة  ٍصاد تَ الادذعاصاهعالكا من اًلول تبأن 

ؿىل اًلِام تـمي مـني ؿىل اًوخَ اًلاهوين
(1)

اًسَعة اًلاهوهَة املميوحة ًسَعة اداًرة مـَية من ُو ، أأو 

أأخي اظسار اًلصار الاداري املـين يف جمال مـني
(2)

، فاهَ ًخـني ؿىل اًلصفة اًخجاًرة أأن ثخحلق من هون 

 عـن كس ظسر يف اظار ادذعاص جمَس امليافسة.اًلصار حمي اً

لأن  ،ًىن أأمهَة احرتام الادذعاص ميثي ؾلدة أأمام اًلايض فامي ًخـَق تبأظي ادذعاص اًضحط

 ، تياحملسدة مس حلا ثضلك دكِق اًعالحِات اًلاهوهَة ًفىصةممارسة الادذعاظات اًضحعَة ال ختضؽ 

، مفجَس امليافسة ًخحسد ادذعاظَ ثضلك ةدذعاظات اًضحعَؿادة ما ثععسم تفىصةؿسم وضوح الا

مبا ًـعي الاهعحاع تبأهَ ًيسر وحود حاالت  ص،من حِر اًوكائؽ أأو من حِر الأصزامس حق سواء 

ًـسم الادذعاص ابًًس حة ٌَلضااي اًيت ًفعي فهيا، ًىن اًواكؽ كس خياًف ذكل ؿىل أأساس أأن املرشع 

 ا واحضا ًخحسد مـَ الادذعاص تسكةٌس خـمي مسعَحات اكذعادًة ًعـة اؾعاءُا مسًوال كاهوهَ

من الأظصاف مث ًـززُا  ،كائؽ الا تـس ثلسمي أأدةل ملٌـةفان جمَس امليافسة ال ًلدي اًيؼص يف اًو  ،وذلكل

 حىت ًلف ؿىل مسى ادذعاظَ. ،تخحلِق مـمق

واًيت ًخـني ؿػىل  ،ًخحسد الادذعاص اًيوؾي جملَس امليافسة هسَعة مقـَة تثالزة أأمور أأساس َةو 

 : ويهاًلصفة اًخجاًرة اًوكوف ؿَهيا

شا ماأأوحضَ جمَس امليافسة يف  سة،ملِسة ٌَمياف  ورة وحود ممارسةرض  - املؤرخ  23/2015 كصاٍر رمقُو

 ، حِر خاء يف احسة حِثَاثَ:2015 افًصي 16 يف

 تلاهون ظةل ًِا أأي ًُست اًضىوى يف رسدُا مت اًيت واًوكائؽ املٌلرسات أأن اؾخحارا............... « 

 من  12٬11٬10٬7٬6  املواد ظًصق والأؾٌلل احملضورةؾن املٌلرسات أأي اإىل جرش  مل مادامت امليافسة

 84 ادةـٌَم لاــٌَميافسة ظد سةـملِ اتـممارس ًُست تشكل يػػو٬ُ ابمليافسة قػاملخـَ 03-03 رمق الأمص

                                                           
1
الداًرة، اًـلود الاداًرة، الأموال اًـامة(، دار اًثلافة ًٌَرش نيـان، اًلاهون الاداري،اًىذاب اًثاين )اًوػَفة اًـامة،اًلصارااتهواف  -

 .018، ص 0331واًخوزًؽ، ؾٌلن،
2
 .880، ص 0388فضَي هوسة، مٌازؿات اًخحعَي اًرضًيب يف ضوء احهتادات جمَس ادلوةل، دار ُومة، اجلزائص  -

 

 

 

 

 



 اًفعي اًثاين: ضٌلهة اًعـن يف كصارات جمَس امليافسة                     اًحاب اًثاين    

 

 
458 

»الأمص هفس من
(1)

مبـىن أأن جمَس امليافسة ال خيخط ابًيؼص يف اًوكائؽ اًيت ال حىِف ؿىل أأهنا  ،

ؤرخ امل 14/2015 تسًَي ما خاء يف كصاٍر رمق املٌلرسات اًخجاًرة، ؿىل قصار ،ممارسات ملِسة ٌَميافسة

 من اًزناؿات املض خيك كدي من املثارة املٌلرسات ثـخرب ذهٍص ماثلسم ؿىل ... وتياء« : 0381هومفرب 13 يف

 اًيت ٌَميافسة امليافِة ابملٌلرسات ًِا ال ظةل )ثسًُس َة( كريرشؾَة وممارسات املربم اًـلس ثيفِش حول

» اجملَس هبا خيخط
(2)

 جمَس ... ًرصح« :2014 هومفرب  13 مؤرخ يف 15/2015 كصاررمقواًلصار ، 

 ًػ : 0339 / م.م/اإ .م/ 38 حتت رمق املسجي االإدعار كدول تـسم امليافسة

فـال ثعاتلَ ؿسم -  . اذلهص الأمص اًساًف من 11 و7  ابملواد ؿَهيا امليعوص ًلأ

 مضن ًسذي اًخجاًرة اًـلود احرتام تيود ؿسم ٲن حبَر٬اجملَس الدذعاص مضموهَ دضوع ؿسم-

املسين اًلايض ظالحِات
(3)

«. 

املخـَػػق ابملٌلرسػػات  30-34حسػػة اًلػػاهون رمق ،  خيػػخط اًلضػػاء مبخاتـهتػػا ومقـِػػا املٌلرسػػاتُشُ

اًخجاًرة
(4)

دون دذعػاص اًلمـػي جملَػس امليافسػة جنس أأن املرشع كس حسد جمال الا،، ومن ُشا امليعَق

يا تسكة املـاًري اًيت من ذالًِا ميىن اًوكوف ؿىل وحود ممارسة ملِسة ٌَميافسةَ ًـع  أأن
(5)

. 

 
                                                           

1
هدِجة الادعار امللسم من ظصف رشنة  0384\30فعال يف اًلضَةرمق 2015 افًصي 16 مؤرخ يف 23/2015 كصارجمَس امليافسة رمق -

SARL  MONDIALTRAILER »«رشنة  ، « SARLMONTENEGROALGERIE »  رشنة ،SICAME » ALGERIE«  ،

   «EURLASMA  CARROSERIEINDUSTRIELLE» ضسرشنة « ACTSPECIALISTE-FILIALECEVITAL » رشنة 

 .0389ًس ية  1، اًًرشة اًصمسَة ٌَميافسة ؿسد « SARLTIRSAM » ورشنة 
2
هدِجة الادعار امللسم من  0386\10ظادر فعال يف اًلضَةرمق 2014 هومفرب  13 مؤرخ يف 14/2015 كصارجمَس امليافسة رمق -

 .40، ص 0389ًس ية  1 ، اًًرشة اًصمسَة ٌَميافسة ؿسد »هفعال «ضسرشنة  »اًفجص«رشنة
3
هدِجة الادعار امللسم من ظصف  0339\61فعال يف اًلضَةرمق 2014 هومفرب  13 مؤرخ يف 15/2015 كصارجمَس امليافسة رمق -

 .41، ص 0389ًس ية  1، اًًرشة اًصمسَة ٌَميافسة ؿسد »اس حات «ضسرشنة  »صونخبأهسرازا«رشنة
4
هدِجة الادعار امللسم من ظصف   0384\36فعال يف اًلضَةرمق 2015 افًصي 16 مؤرخ يف 25/2015 كصار جمَس امليافسةرمق -

 .1، اًًرشة اًصمسَة ٌَميافسة ؿسد  »سوفاك «ضسرشنة  » روهو« رشنة   
5
اذلي  0333أأنخوجص  84املؤرخ يق  684-0333مثال ابًًس حة ٌَخـسف يف وضـَة اًِميية الاكذعادًة اًلى املرشع املصسوم اًخيفِشي  -

امللاًُس اًيت ثحني أأن اًـون الاكذعادي يف وضـَة ُميية ونشكل ملاًُس الأؾٌلل املوظوفة ابًخـسف يف وضـَة ُميية، وتشكل حيسد 

ًحلى ُياك فصاكا كاهوهَا ًخـني اًخعسي هل، لأهَ ًعـة ؿىل اًلضاء فصض ركاتخَ ؿىل ؾيرص الادذعاص يف ُشٍ احلاةل يف قَاب مـَار 

 حمسد.
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ًََ وظحَـخَ، فاإن اكن ٍصيم اإىل وضؽ حس ًِشٍ  جمَس امليافسة ًخحسد ادذعاص- نشكل ابًعَة امللسم اإ

هػَ ٍىػون ملدػوال املٌلرسات امللِسة ٌَميافسػة ومقـِػا فاإ
(1)

ذا اكن ٍػصيم اإىل حتلِػق معػاي خشعػَة  ، أأمػا اإ

 ادذعػػػاص مضػػػنسذي ًػػػفاإن ُػػػشا اًعَػػػة ال ،ص مثػػػي خػػػرب اًرضػػػر اًالحػػػق تػػػَعػػػٌَضػػػرط اخمل

ةامليافسجمَس
(2)

"ميىن لك خشط ظحَـي أأو مـيوي ؿىل أأهَ:  36-36من الأمص رمق  41اذ ثيط املادة ، 

أأحاكم ُػشا الأمػص، أأن ٍصفػؽ دؾػوى أأمػام ًـخرب هفسَ مذرضرا من ممارسة ملِسة ٌَميافسة، وفق مفِوم 

 .اجلِة اًلضائَة اخملخعة ظحلا ٌَدرشًؽ املـمول هل"

تعػال االإًزتا الأمػصهفػس  ثفاكِػات واًـلػود ابًًسػ حة ٌَعَحػات اًصامِػة اإىل اإ ابملٌلرسػات املخـَلةماثواالإ

امللِسة ٌَميافسة
(3)

ذ خيخط هبا  أأهَعت تَ هممػة حٌلًػة اًيؼػام  اًلضاء، ؿىل أأساس أأن جمَس امليافسة، اإ

اًـام االإكذعادي ًوُس حٌلًة املعاي اًفصدًة أأو اًضرعَة اًيت  يه من ادذعاص اجلِات اًلضائَة
(4)

. 

ًخحسد اإدذعاص جمَس امليافسة اًيوؾي من هجة اثًثة مبٌلرسة وضاط اكذعادي، حفسػة هػط املػادة  -

هخػاج، مبػا فهيػا املخـَق ابمليافسة، فاإن أأحاكم ُ 36-36من الأمص رمق  0 شا الأمص ثيعحق ؿىل وضاظات االإ

ؿػادة  اًًضاظات اًفالحِة وحصتَة املوايش ووضاظات اًخوزًؽ ومهنا ثكل اًيت ًلوم هبا مس خوردو  اًسػَؽ الإ

تَـِا ؿىل حاًِا، واًوالكء ووسػعاء تَػؽ املػوايش وابئـػو اٌَحػوم ابذلػةل ووضػاظات اخلػسمات واًعػياؿة 

َّس اًححصي، ة معومِة اًخلََسًة واًع  ومٌؼٌلت هميَة همٌل  ،ومجـَات ،وثكل اًيت ثلوم هبا أأصزاص مـيًو

سفِا  االإؿالن ؾن املياكعة  ءا تًرشة اإىل اًعفلات اًـمومِة، تسابالإضاف ،اكن وضـِا اًلاهوين وصلكِا ُو

 
                                                           

1
-POESY René, « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en France en droit 

des pratiques anticoncurrentielles aspects procéduraux », RASJEP, n° 3,  2000, p.164. 
2
 ملؤسس خَ اجلزائص اثعاالت رشنة فهيا جس حخت اًيت اخلسائص أأصارأأن اًضىوى تخبأهَس املخـَق »رسي«رشنة رد أأن ... اؾخحارا«  -

شا ثـوًضات ؿىل ٌَحعول جسـى املخرضرة اًرشنة أأن افرتاض ميىن وابًخايل هحرية ماكهت كصار جمَس ،  »اجملَس ادذعاص من ًُس ُو

 » رسي «هدِجة الادعار امللسم من ظصف رشنة 0331\69فعال يف اًلضَةرمق 2014هومفرب  13 مؤرخ يف 18/2015 امليافسة رمق

 .0389ًس ية  1، اًًرشة اًصمسَة ٌَميافسة ؿسد  »اثعاالاتجلزائص «ضسرشنة
3
 .املخـَق ابمليافسة، معسر ساتق 36-36من الأمص رمق  86املادة  -
4
أأن اًىثري من الادعارات ثلاتي تـسم اًلدول هؼصا جلِي املؤسسات تعحَـة  0384أأصار جمَس امليافسة يف ثلٍصٍص اًس يوي ًس ية  -

عاص جمَس امليافسة، فِم خيَعون تني املٌلرسات امللِسة ٌَميافسة واملٌلرسات اًخجاًرة، لأن ُشٍ الأذرية حىون من ادذعاص ادذ

 املعاي اخلارحِة اًخاتـة ًوزارة اًخجارة.
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اإىل كاًة امليح اٍهنايئ ٌَعفلة
(1)

املخـَلػة ويف ُشا الاظػار ؾصضػت ؿػىل جمَػس امليافسػة تـػغ اًلضػااي ،

املَلى حِر اكن جمَس امليافسة كري خمخط ابًيؼػص  39-11ابًعفلات اًـمومِة ًوىن يف ػي الأمص رمق 

فهيا
(2)

. 

 ؾَة اًضلك واالإحصاءات .0

ن اًلصار الاداري واًىضف  ًيرصف اًضلك اىل ٍلوؿة اًضلكَات اًلاهوهَة املخعَحة من أأخي حىٍو

مواهجة اخملاظحني تَؾن هَة الادارةيف احساث أأثص كاهوين يف 
(3)

ذا ظسر اًلصار االإداري دون احرتام  ، واإ

ًلاء ًـسم ؾَة اًضلك واالإحصاءات، مما جيـهل َاًضلكَات امليعوص ؿَهيا كاهوان، ًعَح  كاتال ًالإ

املرشوؾَة
(4)

وحصيم كواؿس اًضلك واالإحصاءات يف اإظسار الأؾٌلل االإداًرة اإىل حٌلًة املعَحة اًـامة ، 

مي الأفصاد من دعص ثـسف ؿىل حس سواء فِيي ثـعم االإدارة من خماظص اًدرسع، وحتومعَحة الأفصاد 

خضمن ؾَة اًضلك واالإحصاءات ثلسٍص اإحصاءات وضؽ اًلصار االإداري، وصلكَ، وظصق ، االإدارة ًو

 ورشٍ.

 اًلمـي جمَس امليافسة ًلصاٍراًصكاتة ؿىل اإحصاءات وضؽ .8.0

ََة  04اًعادر يف  8جنس أأن اًلصار رمق  ،ابًًس حة جملَس امليافسة احملسد ٌَيؼام  0386حًو

كس وضؽ هؼاما احصائَا مذاكمال مؽ اًيعوص الاحصائَة امليعوص ؿَهيا يف  ،ادلاذًل جملَس امليافسة

رضورة الاصارة و ،ثلسمي الادعاراتفوضؽ أأحاكما ثخـَق جىِفِةاملخـَق ابمليافسة،  36-36الأمص رمق 

                                                           

-
1

 من أأخي اًخوسؽ أأنرث يف موضوع اًلاهون امليافسة واًعفلات اًـمومِة راحؽ: 

- BAZEX Michel, « Le conseil de la concurrence et les marché publics », AJDA, Numéro spécial, Actualité des 
marchés publics, 20 juillet 20 aout 1994, pp.103-108. 

2
دعار تخارخي  30D11، حتت رمق 8111أأنخوجص  83يف كصار هل تخارخي - تعفة معومِة ثخـَق تبأصلال ، ًخـَق 8111ماي 36، فضال يف اإ

هخاج واًخوزًؽ  جناز مصنز ٌَخىوٍن املِين، رفغ جمَس امليافسة االإدعار ؿىل أأساس أأن اًعفلات اًـمومِة ال ثسذي مضن وضاظات االإ اإ

 31-83 املخـَق ابمليافسة مبوحة اًلاهون رمق 36-36املَلى، كدي أأن ًـسل وٍمتم املرشع الأمص رمق  39-11واخلسمات وفلا ًلأمص رمق 

ىل ادذعاص جمَس 0383أأوت  81ظادر يف  49، ج،ر ؿسد 0383أأوت  81املؤرخ يف  ضَف وضاط اًعفلات اًـمومِة اإ ، ًو

داري منا وضاط اإ  .امليافسة، ابًصمغ من أأهَ ًُس وضاط اكذعادي واإ
3
 .846فضَي هوسة، مٌازؿات اًخحعَي اًرضًيب يف ضوء احهتادات جمَس ادلوةل، مصحؽ ساتق، ص   -
4
، حِر اؾخرب جمَس 0330فِفصي  88، 8، جمةل جمَس ادلوةل ؿسد  0330فِفصي  88، تخارخي 1118كصار جملَس ادلوةل  حتت رمق  -

 ادلوةل تبأن اقفال جس حُة اًلصار الاداري و حتٍصٍص  ابٌَلة اًـصتَة ًـخرب اقفاال ٌَضلكَات املخعَحة كاهوان.
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ةاىل  ٍن الاصزاص اخملعصةوؾياو  ،ًُو
(1)

، واحرتام مدسأأ اًوخاَُة يف الاحصاءات ابالضافة اىل رضورة 

ًلؽ حتت  ، ويه لكِا احصاءات متِس ٌَلصار اٍهنايئ، وتسون احرتاهماثوفص اًيعاب اًلاهوين ًَِئة احلمك

 .ظائةل ؿسم املرشوؾَة

 اًصكاتة ؿىل صلك اًلصار اًلمـي.0.0

االإدارة، وحتت ظائةل أأن ٍىون مضواب تـَة اًضلك، احرتام جية ؿىل لك ثرصف ظادر ؾن 

تـغ اًضلكَات، مثي اثحاع صلكَات مـَية يف ظَاكة اًلصار االإداري، اكًىذاتة، اًدس حُة، اًًرش 

اًخارخي واالإمضاء
(2)

لة ابًخـحري يه كواؿس مذـَ اًعادر ؾن جمَس امليافسة، فاًلواؿس املخـَلة ثضلك اًلصار 

رادثَ، ومتثَ ، ويه ثـىس نشكل اًلاًة اًيت ًخوذاُا املرشع مهنا ويه هوهنا ضٌلهة ًلصاٍري مادي ؾن اإ

ًصة ذلاًة معاي اخملاظحني هبشا اًلصار.  حُو

ذ جية اٍمتَزي تني اًضلكَات اجلوًُصة اًيت ًؤدي  خيخَف حزاء خماًفة اًضلكَة حسة أأمهَهتا، اإ

ختَفِا اإىل أأتعال اًلصار االإداري، يف حني أأن ختَف اًضلكَات اًثاهوًة ال ثؤثص يف اًلصار االإداري، مؽ 

  لك حاةل ؿىل حسى.كل ًرتك الأمص ٌَلايض يفذلاحلاًخني ًُس ابلأمص اًِني، واًـمل تبأن اٍمتَزي تني 

خـَق  ثفصض هفسِا اًلواؿس املخـَلة ثضلك اًلصار تـغ ًىن ًلاء ؿىل اًلصار املخيازع فَِ ًو ًخوكِؽ االإ

لس ف،ف مذزسٍ، وثكل املخـَلة ابًدس حُةالأمص تلاؿسيت االإمضاء أأو اًخوكِؽ ؿىل اًلصار االإداري من ظص 

                                                           
1
لك مصاسالت اجملَس حنو أأي ظصف حصسي « اًيؼام ادلاذًل جملَس امليافسة فاهَ : املخضمن  8من اًلصار رمق  03حسة هط املادة  -

. اذ ًخـني ؿىل أأي ظصف أأو ممثي 03اىل ملصاهتم الاحامتؾَة أأو اىل اًـياوٍن املضار اٍهيا يف الادعار أأو اىل املوظن اخملخار ظحلا ٌٌَلدة 

فورا تبأي ثلَري يف اًـيوان، حتت ظائةل ؿسم اًخسرع هبشا اًخلَري مس خلدال  مفوض أأو احملايم اذلي ادذار دلًَ املوظن، أأن ًحَف اجملَس

،وثعحَلا ذلكل فان جمَس امليافسة ًليض تـسم كدول الادعار  يف حاةل مصاسَخَ ٌَضرط ملسم الادعار من أأخي ثبأهَس متسىَ تَ »

 ًوىن زخت ٌَمجَس تبأن ُشا اًضرط كري ؾيواهَ، ومن تني ُشٍ اًلصارات جنس:

 .« NACO »  مًرشنة  امللسم ابالإدعار املخـَق 2014 حوان  18 يف مؤرخ 05/2014 رمق اركص  -

 ..« K-POINTCOM » رشنة من امللسم دعارالإ اب املخـَق 2014 حوان  18 يف مؤرخ 06/2014 رمق كصار -
2
ٍىون حمي وسزة أأظََة حتصر يف لك كصار أأو رأأي « احملسد ٌَيؼام ادلاذًل جملَس امليافسة أأهَ: 8من اًلصار رمق  48خاء يف هط املادة  -

 وسزة واحسة وًـعى ًِا رمز ًخعاتق مؽ ظحَـة اًلضَة ورمقِا اًدسَسًل.

ثخضمن اًًسزة الأظََة ٌَلصارات وال راء اىل امس وًلة الأؾضاء، امس وًلة امللصر اًـام أأو امللصرٍن اذلٍن حرضوا اجلَسة، وثوكؽ من 

ؽ ابًًس حة ًاكثة اجلَسة ًمت ثوكِـِا من كدي مسٍص الاحصاءات ومذاتـة املَفات. ًمت كدي رئُس  واكثة اجلَسة. يف حاةل وحود ماه

 . » الاحذفاظ ابحملارض من كدي مسًٍصة الاحصاءات ومذاتـة املَفات
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ًلاء اًلصار االإ  جملَس  داري اًلمـي املخيازع فَِ، فاًلصارات اًلمـَةحىون كاؿسة اًخوكِؽ سخدا صلكَا ًعَة اإ

َُئة احلمك ؾن ظًصق مساوةلأأي ثخزس تعًصلة الكس َىِة، امليافسة يه كصارات ثلسًٍصة،
(1)

أأما فامي ، 

داًرة  ًُست يف  خيط كاؿسة اًدس حُة، فالأمص ن كاؿسة اي ملسم اًعـن وابًخايل فاظًخـَق تلصارات اإ

 .جمَس امليافسةاًلصارات اًلمـَة اًعادرة ؾن مجَؽ اًدس حُة جضمي 

 وـلوتة حمكَََة اًصكاتة ؿىل ورش اًلصار اًلمـي.6

ن املرشع يف جمال امليافسة ثخىن أأ جنس  ،دصوخا ؾن اًخـلِسات اًضلكَة اًخلََسًة يف معََة اًًرش

حلِلِة يف ُشا ظصكا مصهة ًٌَرش ثعة لكِا يف كاًة واحسة ويه الاؿالم، ذاظة وحنن وضِس زورة 

وتخلكفة أأكي، وما اكن ٌَمرشع أأن  ،ثرسؿة أأنرب ،حت املـَومة ثًذلي توسائط مذـسدحاذ أأظ  ،اجملال

احملسد ٌَيؼام ادلاذًل جملَس امليافسة  8من اًلصار رمق  40ًخزَف ؾن ُشا اًصهة، جفاء يف هط املادة 

ٌَميافسة وؿىل املوكؽ الاًىرتوين  ثًرش اًلصارات اًعادرة ؾن اجملَس يف اًًرشة اًصمسَة « ما ًًل:

 0336حوًََة  81املؤرخ يف  36-36من الأمص رمق  41جملَس امليافسة أأًضا وظحلا لأحاكم املادة 

املـسل واملمتم، املخـَق ابمليافسة، ميىن ورش مس خرصخات من ُشٍ اًلصارات ولك املـَومات الأدصى 

 . » ؿرب أأًة وسائط اؿالمِة أأدصى

وثعحَلا ًِشا اًيط ورش جمَس امليافسة اًـسًس من كصاراثَ وأ راءٍ ابالضافة اىل اًىثري من  ،ابًفـي

ا ونشا ؿىل مس خوى موكـة الاًىرتوين املـَومات يف اًًرشات اًصمسَة اًيت أأظسُر
(2)

، وحىت يف ثلاٍرٍص 

ة  .وان اكهت تعًصق مؤخةل ،اًس يًو

فاهَ ًـود جملَس امليافسة سَعة ادذَار وس َةل اًًرش اًيت حتلق  ،وأأمام مصوهة ُشا اًيط ،ؿَََ

أأنرب كسر من ضٌلهة احلق يف الاؿالم
(3)

 وحىون اًوس َةل الأنرث فـاًَة ملـصفة مسى فـاًَة كصاراثَ  ،

 . فاملرشع مل حيسد ظًصلة تـَهنا ًوىٌَ ذهص كامئة ؿىل سخِي املثال فلط

                                                           
1
ثمت املساوةل يف خَسة ملَلة، ٌرشف رئُس  « احملسد ٌَيؼام ادلاذًل جملَس امليافسة ؿىل أأهَ:  8من اًلصار رمق  43ثيط املادة  -

اجلَسة ؿىل املياكضات وان تسا هل رضوراي ًـصض اجتاٍ اًلصار أأو اًصأأي اىل اًخعوًت ؾن ظًصق رفؽ اًَس أأو وركة رسًة اًخعوًت كري 

 .» املـرب ؾهنا أأو الامذياع ال ًؤذسان تـني الاؾخحار ؾيس احدساب الأكَحَة
2
- www.conseil-concurrence.dz. 

3
-BABUSIAUX Christian, « La nature des sanctions infligées par le conseil de la concurrence », LPA, n°8, 17 

janvier 1990, p.65. 
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ىل  ،اإحصاء دعري سة اًلمـَةوملا اكن ورش كصارات جمَس املياف  ،ًىن  يف حس ذاثَ  هَأأ ابًيؼص اإ

ؾلوتة ٌَمؤسسة اًيت ارحىدت اخملاًفةًـخرب 
(1)

و تلًصية اًرباءة و ثسمـة  ميس حبلوق املؤسسات، فِو كس 

الأصزاص املـيَني ابًـلوتة اذا ما مت اس خـٌلهل تعًصلة ؾضوائَة، فاًلاًة ال ثربر اًوس َةل يف جمال 

حلوق وحصايت سَعة، ورضورة حٌلًة  املصوهة يف وضاط ًخـني املوازهة تنيامليافسة، وذلكل 

املؤسسات
(2)

، ال س امي اذا مل ًخضمن اًلصار اًلمـي الاصارة اىل رضورة ورشٍ ؿىل سخِي اًـلوتة 

اًخمكَََة
3
. 

 ب. املرشوؾَة ادلاذََة 

ؾن مسى ثعحَق جمَس ًخوىل كايض اًلصفة اًخجاًرة ركاتة املرشوؾَة ادلاذََة من ذالل اًححر 

، ومسى حصة حىَِف )اإحرتام اًلاهون(امليافسة ٌَلواؿس املوضوؾَة امليعوص ؿَهيا يف كاهون امليافسة

ٌَوكائؽ ابًيؼص اإىل اًيعوص اًلاهوهَة املـمتس ؿَهيا، ذاظة فامي ًخـَق تخحلِق مدسأأ  جمَس امليافسة

من اًلصار  اًِسف ىلِا ثيعوي حتت اًصكاتة ؿ، ولك اًخياسة واملالمئة تني اًفـي املصحىة واجلزاء املسَط

 واًصكاتة ؿىل مضمون اًلصار أأي خماًفة اًلاهون.  ،أأي الاحنصاف يف اس خـٌلل اًسَعة

 اًصكاتة ؿىل اًِسف من كصار جمَس امليافسة.8

احلاةل اًيت جس خزسم بأهنا الاحنصاف يف اس خـٌلل اًسَعة، تاًصكاتة ؿىل اًِسف من اًلصار أأو ـصف ث

سواء اكن ُسفا ذاثَا اكص حاع  اًَِئة االإداًرة سَعهتا ًخحلِق ُسف كري ذكل اذلي لكفت تخحلِلَ،فهيا 

حتلِق ُسف خمخَف ؾن ذكل اذلي مت أأو رقحة خشعَة أأو فئة مـَية أأو دلوافؽ س َاس َة أأو هميَة، 

ثودَِ ًوو اكن مرشوؿا
(4)

اًيؼام اىل حٌلًة من ذالل اًسَعات اخملوةل ًِا فصضا حصيمفاالدارة دامئا ، 

                                                           
1
 املخـَق ابمليافسة. 36-36من الأمص رمق  6\41املادة  -
2
 .010الاداًرة املس خلةل يف اجملال الاكذعادي، مصحؽ ساتق، ص ؿُساوي ؾز ادلٍن، اًصكاتة اًلضائَة ؿىل اًسَعة اًلمـَة ٌََِئات  -
3
من اًياحِة اًـمََة جنس أأن أأكَة اًلصارات املًضورة مل جرش اىل معََة اًًرش وـلوتة، ابالضافة اىل أأن أأكَة ُشٍ اًلصارات فعَت  -

 تـسم اًخبأسُس.
4
الاداًرة، اًـلود الاداًرة، الأموال اًـامة(، مصحؽ س حق  اًـامة،اًلصاراتهواف نيـان، اًلاهون الاداري،اًىذاب اًثاين )اًوػَفة  -

، ص   .933ذهٍص
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اًـام
(1)

شا الأذري ً  ، ولك دصوج ؾن ذكل ابًِسف اذلي رمسَ املرشع يف تـغ احلاالت خحسد، ُو

لصار مـَحااًجـي س َ
(2)

. 

جنس أأهنا هتسف اىل حتلِق املعَحة اًـامة ،ابًصحوع اىل كصارات جمَس امليافسة اًخيازؾَة
(3)

مما ،

تسًَي أأن املؤسسات املخرضرة من املٌلرسات امللِسة ٌَميافسة ال  ،وضوؾَةًضفي ؿىل مٌازؿاهتا ظفة امل

ائَة ، ًوىن ًخـني ؿَهيا ان ثَجبأ اىل اجلِاة اًلضأأماهمشا اجملَسن ثخلسم تعَة خرب الأرضار أأ ميىهنا 

اخملخعة يف اظار دؾوى خشعَة
(4)

. 

وذلكل ًمت  ،ابالكذعاد معوماـخرب خربا ٌَرضر اًالحق ث ؿىل املؤسسات أأن اًلصامات املفصوضة ٌل ن

ا دًوان مس خحلة ٌدلوةل (5)حتعََِا ابؾخحاُر
ال ًـاكة فلط ؿىل الأثص املاس ابمليافسة  ، ابالضافة اىل أأهَ

ًوىن ًـاكة حىت ؿىل اًِسف املاس ابمليافسة
(6)

شا ما ٌسدضف من هط  ، من الأمص رمق  9ملادة اُو

املخـَق ابمليافسة 36-36
(7)

مصاؿاة اًـيارص اًيت من  جمَس امليافسة ًخـني ؿَََدون أأن هًىس تبأن ، 

 .الأمص هفس مىصر من 90ذالًِا ًمت ثلسٍص كمية ُشٍ اًلصامة وامليعوص ؿَهيا يف هط املادة 

أأمهَة اًصكاتة ؿىل اًِسف من كصار جمَس امليافسة اًلمـي ثفاداي لأي احنصاف يف من ابًصمغ 

جتـهل ًخذـس هؼصاي ؾن ُشا اًـَحفاالس خلالًَة ،اًيت ٍمتخؽ هباظفة الاس خلالل الا أأن  ،اس خـٌلل اًسَعة

، ًىن ًحلى ذكل وارد خسا لأن  جتـهل حيَس ؾن ُسفَ ،وضلوظات ،ثفرتض ؿسم دضوؿَ لأي اهصاُات

وحىت ٌَخبأزري من كدي اًسَعة  ،جمَس امليافسة كس خيضؽ ًالس خلعاب من ظصف أأحصاب املعاي

 ع.وضـِا املرش  مغ من اًضٌلانت اًيتابًص اًس َاس َة

                                                           
1
:" ًؼِص من مَف اًلضَة أأن كصار تَؽ املرشوابت  8131مارس  4خاء يف اًلصار اًعادر ؾن اًلصفة الاداًرة ابحملمكة اًـََا يف  -

 ًـامة، ظاملا مت مٌح حصادِط ملؤسسات أأدصى".اًىحوًَة اختش لأس حاب ذارخة ؾن اًيؼام اًـام واًسىِية ا
2
 .818فضَي هوسة، مٌازؿات اًخحعَي اًرضًيب يف ضوء احهتادات جمَس ادلوةل، مصحؽ ساتق، ص  -
3
املخـَق ابمليافسة رتط كصارات جمَس امليافسة هبسف جضجَؽ وضٌلن اًضحط  36-36من الأمص رمق  64لأن املرشع مبوحة هط املادة  -

ٌَسوق وضٌلن اًسري احلسن ٌَميافسة وحصكِهتا، ويه أأُساف ثخـَق ابًيؼام اًـام الاكذعادي، ال ميىٌَ أأن ًيحصف ؾهنا وحتلِق اًفـال 

 أأقصاض أأدصى.
4
 املخـَق ابمليافسة. 36-36من الأمص رمق  41املادة  -
5
 من هفس الأمص. 38املادة  -

6
-BABUSIAUX Christian, op.cit, p.69. 

7
هتسف أأو ميىن أأن " حتؼص املٌلرسات والأؾٌلل املسجصة واالثفاكِات واالثفاكات اًرصحية أأو اًضميَة ؾيسما ؿىل ما ًًل:  9ثيط املادة  -

 اىل ؾصكةل حًصة امليافسة...". هتسف
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حمتثي يف هَفِة ازحات ُشا اًـَة، فاملؤسسة اًعاؾية ؿَهيا ازحات وحود  ثحلى اًـلدة احللِلِة،ًىن

تسا ًِا من حِثَاثَ وحود  هفسَ، اذاكصار جمَس امليافسة، اما من هط اًلصار  اًِسف منؾَة يف 

وضٌلن اًسري احلسن ٌَميافسة  ،ضٌلن اًضحط اًفـال ٌَسوقحتاًي يف اتخلاء ُسف قًصة ؾن 

وحصكِهتا، واما من مٌاكضة مَف موضوع ادلؾوى ؿَِا جس خًدط من املياكضات واملصاسالت الاداًرة 

 .ما ًثخت وحود ؾَة يف اًِسفاملوحودة ابملَف 

 اًلصار مضموناًصكاتة ؿىل .0

 من ذالل ؾَة الادذعاص، وؾَة اًضلك، وؾَة الاحصاءات ًخسط اًلايض ركاتخَ ؿىل

ؾَة حماًفة اًلاهون فِو وس َةل اًصكاتة ؿىل مضمون اًلصار، وؾَة  اًلصار يف ؾيارصٍ اخلارحِة، أأما

 خماًفة اًلاهون يف ُشٍ احلاةل ًخـني أأن ًؤذس مبـياٍ اًضَق، أأي ذكل اًـَة اذلي ٌضوب حمي اًلصار

(1)هفسَ
يرصف  مصنز  عَلة اوضاءث اختسُش احملي اىل ال اثر اًلاهوهَة اًيت ثرتثة ؿىل اًلصار سواء ، ًو

مصنز كاهوين كسمي أأو اًلاء ،مصنز كاهوين كامئ أأو ثـسًي ،كاهوين خسًس
(2)

. 

واًيت كس ثؤدي  ،ابًيؼص اىل دعورة ال اثر املرتثحة ؿىل كصار جمَس امليافسة ابؾخحاٍر كصارا مقـَا

اًيت أأدت  ،اىل زوال املؤسسة املـيَة تَ، فاهَ ًخـني ؿىل اًلايض أأن ميارس ركاتة ؿىل دكة اًوكائؽ املثارة

ؿىل وكائؽ ذات ظاتؽ  املا اكن كصار جمَس امليافسة مديَوما رثحَ من أ اثر، ًىن و  ،اىل اظسار ُشا اًلصار

ٍىون ابلأمص اًِني ؾِا ٌَصكاتة من ظصف اًلايض ًنافان ادض،اكذعادي
(3)

. 

ًلوم  ،واخلرباء ،واًيت متزج تني املِيَني ،مفجَس امليافسة من ذالل مواردٍ اًخرشًة املخيوؿة

مما جيـي من كصاٍر يف اٍهناًة مديَا ؿىل دراسة مـملة ملـعَات  ،ابحصاء حتََي اكذعادي ٌَسوق املـيَة

ثبأذش تـني الاؾخحار ؿسة ؾيارص جضمي مـاًية دعائط اًلعاع الاكذخعادي املـين وثعورٍ  ،اكذعادًة

ا ؿىل  ،ابالضافة اىل رضورة وظف املٌلرسات،ونشا دراسة اًـصض واًعَة فَِ وثلسٍص درخة ثبأزرُي

يف  هنا أأن جسامهبأ اًـىس من ذكل أ اثر اجياتَة من ص وما اذا اكن ًِا ؿىليف اًسوق املـيَة، امليافسة 

اًخعور الاكذعادي
(4)

. 

                                                           
1
 .813ؾحس اًلادر ؿسو، امليازؿات الاداًرة، مصحؽ ساتق، ص  -
2
 .034هواف نيـان، مصحؽ ساتق، ص  -
3
 .011ؿُساوي ؾز ادلٍن، مصحؽ ساتق، ص  -

4
-CANIVET Guy, « L’expertise en droit de la concurrence, in FRISON-ROCHE Marie-Anne et MAZEAUD 

Denis », Edition Dalloz, 1995, p.56. 
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ؿىل  هَمس اًعـوتة اًيت ثواخَ اًلايض يف ثـامهل مؽ مععَحات اكذعادًة ،من ُشا امليعَق

ميىٌَ أأن ٍىون نشكل، فىِف  و ال ،، فاًلايض ًُس رخي اكذعادقصار حتسًس اًسوق املـيَة ابملٌلرسة

و جمَس امليافسة أأ ًـلي  تـس احصاءٍ ًخحلِق مـمقن ًياكش حتََال اكذعاداي كام تَ ددري ُو
(1)

. 

ُو ًُس املـصفة اًضرعَة  ؾيس مصاكدخَ حملي اًلصار احللِلة يه أأن املعَوب من اًلايض ،ًىن

َة أأو املهنجَة املخحـةاًيت تين ؿَهيا واًـَمَة ابًؼواُص الاكذعادًة يف  ، ًوىن املعَوب مٌَ ُو مصاكدة الً 

، أأما وؿسم خماًفذَ ؾن ظًصق اخلعبأ يف ثفسرٍي وثعحَلَ أأي ؿسم خماًفة اًلاهون تعًصلة مدارشة، ،ذكل

الأمور اًخلٌَة فُس خـني ؿَهيا ابخلربة اًفٌَة هوس َةل كاهوهَة من صبأهنا أأن ثوحض هل اًعورة، مث ٌس خبأوس 

 .تـيارص االزحات اًيت ًلسهما الأظصاف

اهوهَة اًساًرة ؾن ظًصق خماًفة اًلواؿس اًل ،فلك خماًفة ٌَلاهون تعًصلة مدارشة ثضلك اجيايب

أأو  ،اكدضاع املؤسسة املـيَة مثال ًـلوتخني ؾن هفس املٌلرسة،وذات اًعةل مبوضوع اًزناع ،املفـول

والاسدٌاد اىل واثئق ومسدٌسات مسحوتة من  ،احلعول ؿىل أأدةل االزحات تعًصلة كري مرشوؿة

املَف
(2)

ت ممثي اًوزٍص امللكف ابًخجارةأأو مضارنة  ، يف املساوالت مؽ احلق يف اًخعًو
(3)

، أأو مضارنة 

ؾضو يف املساوةل ابًصمغ من حاةل امليؽ
(4)

امليعوص ؿَهيا  أأو خماًفة هَفِات مصاكدة ومـاًية اخملاًفات ،

 ، ًرتثة ؿَهيا ؿسم مرشوؾَة حمي اًلصار.املخـَق ابمليافسة 36-36ابلأمص رمق 

يف  بأ دعؾن ظًصق سواء اكن ذكل  ،ري مدارشهفس اًضئ ابًًس حة خملاًفة اًلاهون تعًصق ك

ؿىل هط كاهوين كري اًيط اًلاهوين اًواحة ن ًخبأسس جمَس امليافسة كأ  ،و ثعحَلَ،أأ ثفسرٍي

اًخعحَق
(5)

أأو املصسوم  ،املخـَق ابمليافسة 39-11اًلاهون رمق  مثي،س اىل هط كاهوين مَلىٌسدٌ،أأو 

احملسد ٌَيؼام ادلاذًل جملَس امليافسة، ؿىل أأساس أأن ُشا الأذري كس أأًلي مضيَا ؾن  44-19اًصئايس 

احملسد ٌَيؼام ادلاذًل  8ظًصق اؿادة ثيؼمي املرشع ٌَيؼام ادلاذًل جملَس امليافسة مبوحة اًلصار رمق 
                                                           

1
ي ٌَـوامي احملَعة هبا، وذلكل جنس أأن اخلربة اًلاؿسة اًلاهوهَة يف جمال امليافسة ال ميىن ثعحَلِا ؿىل اًواكـة املـيَة تسون احصاء حتََ -

الاكذعادًة يه حوُص كاهون امليافسة، ومن ُشا امليعَق فان ادذال اخلربة الاكذعادًة يف امليعق اًلاهوين ًخعَة ثـاوان هحريا تني رخي 

 اًلاهون ورخي الاكذعاد.
2
 املخـَق ابمليافسة. 36-36من الأمص رمق  6\63املادة  -
3
 من هفس الأمص. 6\09املادة  -
4
 من هفس الأمص. 01املادة  -
5
وفلا ٌَرشوط والأصاكل اًيت مت  36-36من الأمص رمق  4\41ثمت مصاكدة ومـاًية املٌلرسات امللِسة ٌَميافسة حسة هط املادة  -

 اذلي حيسد اًلواؿس املعحلة ؿىل املٌلرسات اًخجاًرة وهعوظَ اًخعحَلِة. 30-34حتسًسُا يف اًلاهون رمق 
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ثفسري  اًلاؿسة اًلاهوهَة املعحلة ؿىل اًوكائؽ ، أأو خيعبأ يف اموحود اكاهوهَ اهع ًلفيأأو ،جملَس امليافسة

 املثارة.

 اًصكاتة ؿىل اًدس حُة .6

ًلوم جمَس امليافسة ابظسار كصاٍر اًـلايب مصاؾَا يف ذكل كواؿس الادذعاص والاحصاءات 

سدٌس فَِ اىل الأحاكم اًدرشًـَة واًخيؼميَة، كري أأن ذكل  ال ًـس اكفِا، اذ ؿَََ أأن ًخين كصاٍر ؿىل  ٌو

ابؾخحاٍر حاةل واكـَة أأو  كاهوهَة ساتلة ؿىل اًلصار ثسفؽ  -حاب كاهوهَة وواكـَة، وؿَََ فاًسخة أأس  

الادارة اىل اًخسذي الظسار اًلصار 
(1)

ًـخرب رنيا موضوؾَا يف لك كصار اداري -
(2)

. 

يف حاةل اهـسام اًوحود املادي ٌَوكائؽ أأو اخلعبأ يف اؾعاهئا اًخىَِف اًلاهوين املياسة ىىون  ،ؿَََ

وأأن كصر  ؿسم س حق جملَس امليافسة  ،أأمام كصار مـَة تـَة اهـسام اًسخة، فداًًس حة ٌَحاةل الأوىل

( ضس SARLIMACORالادعار امللسم هل من كدي اًرشنة ذات املسؤوًَة احملسودة امياهور )ثبأسُس 

خلعومة ًوحود ظَح (، ثسخة اهلضاء اLAFARGE-SPAALGERIEرشنة الأسِم الفارج اجلزائص )

ق ا م امن  003حق ؿىل الادعار ظحلا ًيط املادة تني اًعصفني ال
(3)

، واملـصوف أأن اًعَح ًؤدي 

ا تـس  اجصامَاىل زوال اًوكائؽ اًيت اكهت س خىون سخدا ٌَلصار ًو أأختش، ما مل  جس متص أ اثُر
(4)

. 

أأما ابًًس حة ٌَحاةل اًثاهَة املخـَلة ابخلعبأ يف اًخىَِف اًلاهوين املياسة ٌَوكائؽ، فان جمَس امليافسة 

ممارسات ملِسة ٌَميافسة أأم فامي اذا اكهت ًخـني ؿَََ أأن ًـعي اًخىَِف اًلاهوين ٌَوكائؽ املثارة أأمامَ، 

هَ ًليض تـسم الادذعاص، فان أأدعبأ يف اًخىَِف فان كسر تبأهنا ًُست ممارسة ملِسة ٌَميافِة فا ،ال؟

 اكن كصاراٍ ابًرضورة مـَة تـَة اهـسام اًدس حُة.

                                                           
1
 .830ؾحس اًلادر ؿسو، امليازؿات الاداًرة، مصحؽ ساتق، ص  -
2
ًخـني اًخشنري تبأهَ ال جيوز اخلَط تني اًسخة هصهن موضوؾي من أأراكن اًلصار الاداري وتني جس حُة اًلصار الاداري، فاًدس حُة  -

ن ؿَهيا ذكل، ويف ُشٍ احلاةل ًخـني ؿَهيا ذهٍص اكحصاء صلكي  ال حىون الادارة مَزمة كأظي تشهٍص يف مضمون اًلصار الا اذا اوحة اًلاهو

والا اؾخرب اًلصار مـَحا صالك، أأما ابًًس حة ٌَسخة فلك كصار اداري سواء اكن واحة اًدس حُة من ؿسمَ فِخـني أأن ًلوم ؿىل سخة 

 ال ًلوم ثرصف كاهوين تلري سخدَ.ًربرٍ حلا وظسكا، أأي يف اًواكؽ واًلاهون، وابؾخحار اًلصار الاداري ثرصفا كاهوهَا فاهَ خيضؽ ًلاؿسة 
3
 SARLتني اًرشنة ذات املسؤوًَة احملسودة امياهور ) 0386\18فعال يف اًلضَة رمق  0389ماي  81مؤرخ يف  0389\38كصار رمق  -

IMACOR( ضس رشنة الأسِم الفارج اجلزائص )LAFARGE-SPA ALGERIE  كصار مًضور ؿىل املوكؽ الاًىرتوين جملَس ،)

 .www.conseil-concurrence.dzامليافسة 
4
اًساتق أأنس جمَس امليافسة تبأهَ مل ًرتثة أأي رضر ٌَسوق ومل ٍىن ُياك أأي  0389\38ذلكل ومبوحة كصار جمَس امليافسة رمق  -

 ثبأزري ؿىل امليافسة.

http://www.conseil-concurrence.dz/
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 اًصكاتة املٌلرسة من كدي اًلصفة اًخجاًرة دعوظَة.4

صاكدة املرشوؾَة ادلاذََة واخلارحِة ًلصار مبال حىذف اًلصفة اًخجاًرة دلى جمَس كضاء اجلزائص 

ونشا دكة اًخحََي  ،اًيت تين ؿَهيا اًلصار ،ؾيارص االزحاتًوىهنا ثـاجل وسائي و  جمَس امليافسة فلط،

ـيَة، ومسى حتسًسٍ ٌَسوق امل الاكذعادي اذلي أأحصاٍ ُشا اجملَس
(1)

احرتام  ابالضافة اىل مصاكدة مسى،

حلوق ادلفاع
(2)

جتاوز ن دو ثياسة اًـلوابت املوكـة ابًصحوع اىل املـاًري املـمتسة يف ذكل، مسى  و، 

ومسى ثلسٍٍص دلرخة  ،رضورة اًفعي يف اًيلاط املخـَلة مبسى حتسًس جمَس امليافسة ٌَسوق املـيَة

ومسى ثلسٍٍص ٌَخعور الاكذعادي احملمتي هدِجة ُشٍ املٌلرسة  ،هدِجة املٌلرسة املـاًية ،املساس ابمليافسة

ة املؤسسة  امللِسة ٌَميافسة فامي اذا ثـَق الأمص تفصع و اًىِان املـين ابملٌلرسة أأ ابالضافة اىل حتسًس ًُو

 ًرشنة أأم جتمؽ ًـسة رشاكت.

ثحني ًلايض اًلصفة اًخجاًرة جملَس كضاء اجلزائص أأن كصار جمَس امليافسة كس صاتَ أأحس  ذافاإ  ،ؿَََ

و حسة مجَؽ أأ أأو زحوت وحود مساس حبلوق ادلفاع  ؾَوب املرشوؾَة، سواء اخلارحِة أأو ادلاذََة،

الأأمامَ ال ًحلى  فاهَ ،ات من املَف ًـسم مرشوؾَة ظًصق احلعول ؿَهياؾيارص االزح أأن ٌس خجَة  اإ

ًلاء  ًلاء جحَخَ املعَلة ابًًس حة ٌَاكفةجمَس امليافسة كصارًعَة اًعاؾن ابإ ىون حلمك االإ مما ًـين  ،، ٍو

ًلاء ٌرسي ًُس فلط ابًًس حة ٌَم  منا امذياع اًعاؾن ؾن ثيفِش كصار جمَس امليافسة، نٌل أأن االإ س خلدي، واإ

ختاذ اًلصارحلؼة ميخس أأثٍص اإىل   فِـخرب كأهَ مل ٍىن معَلا. ،اإ

 اًـادي، هوهَ ت جمَس امليافسة ٌضلك ظـوتة ٌَلايضمؽ ذكل، هلول أأن اًعاتؽ االإداري مليازؿا

اًححر ؾن حي اًزناع املـصوض ربا ؿىل ًـمتس ؿىل هفس أأساًَة اًلايض االإداري، حِر جيس هفسَ جم

سدٌادا لأحاكم اًلاهون اًـامؿَََ، وذكل  ذاظة اًلاهون االإداري، وذكل لأهَ من املسمل تَ أأن اًلضاء  ،اإ

 .االإداري خيضؽ ٌَلاهون االإداري

 

                                                           
1
- DIAWARA Karounga, Le contrôle de la puissance de marché par les droits canadien et européen (U.E) de 

la concurrence : Contribution à une approche juridique du marché, op.cit, p.801. 
2
-ANCELIN Ombline, FOSSATI-KOTZ Iphigénie, « L’appel des décisions de l’autorité de concurrence », 

op.cit, p.1463. 
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 كصار جمَس امليافسة مصاحـةاثهَا. 

يف ُشٍ احلاةل اىل اماكهَة ثـسًي اًلصفة اًخجاًرة ًلصار جمَس امليافسة  املصاحـةًيرصف وظف 

غ  من حِر اًواكؽ واًلاهون ،واًخعسي ٌَلضَة من خسًس ،ونشا اماكهَة اًلاءُا ًلصاٍر ،)أأ( حزئَا وثـًو

ا يف أأظهل اال ٍىون ُشا اًلصار مَلى أأو مـَحأأ رشًعة )ب(،  كصاٍر تلصاُر
(1)

يا ثعصح اصاكًَة حتمك  ، ُو

 اًلايض اًـادي يف مفاُمي ختط امليازؿة الاداًرة.

 حزئَا ثـسًي كصار جمَس امليافسةأأ.

فاهَ ميىن اًلول تبأن مٌازؿة  ،ؿىل فصض أأن اًعـن ٍصيم اىل اًلاء أأو ثـسًي كصار جمَس امليافسة

لأهنا ثـصض ؿىل اًلايض اًـادي ممثال يف جمَس  ،ُشا اجملَس من اًياحِة اًضلكَة يه مٌازؿة ؿادًة

ة يه مٌازؿة اداًرة لأهنا كضاء اجلزائص اًـامصة اًفاظي يف املواد اًخجاًرة،ًوىن من اًياحِة املوضوؾَ

 .حصيم اىل ظَة اًلاء أأو ثـسًي كصار اداري فصدي ظادر ؾن َُئة اداًرة

فان ظَة اًخـسًي ًعصح اًـسًس من اًدساؤالت، فاملخـارف ؿَََ يف  ،اذا سَميا تعَة الاًلاء

رٍ ؾيس امليازؿات الاداًرة أأن دؾوى اًلضاء اًاكمي مـرتف هبا ٌَلايض الاداري حبَر ال ًخوكف دو 

سددسل اًلصار حمي اًعـن،فِي ُشا ممىن ابًًس حة ًلايض اًلصفة اًخجاًرة  ،الاًلاء تي ميىٌَ أأن ًـسل ٌو

 دلى جمَس كضاء اًـامصة يف جمال امليافسة؟.

ماكهَة اًعـن يف 36-36من الأمص رمق  96ابس خلصاء هط املادة  ، جنس أأن املرشع انخفى تخحسًس اإ

عحَـة ُشا اًعـن، أأي ً حتسًس دون ة اًخجاًرة جملَس كضاء اجلزائص، لصفكصارات جمَس امليافسة أأمام اً

ًلاء  أأن اًلايض يف مادة اًلضاء اًاكمي أأم ظـن ذاص ابًلضاء اًاكمي، ذكل ُي ًخـَق الأمص تعـن ابالإ

ًلاء ٍمتخؽ ثسَعات أأوسؽ من سَعاثَ يف مادة كضاء االإ
(2)

. 

                                                           
1
-GAUDEMET Yves, «Le pouvoir de reformation de la CA de Paris, dans le contentieux des décisions du 

conseil de la concurrence», op.cit, p.2242. 
2
ًلاء يه دؾوى موضوؾَة ؾًَِة، فِيي  - دؾوى اًلضاء اًاكمي يه دؾوى خشعَة وذاثَة فِيي من دؿاوى احللوق، تُامن دؾوى االإ

 دؾوى مرشوؾَة، أأهؼص يف ُشا اًعسد: 

داري - ًلاء، دار اًـَوم، ؾياتة، -تـًل َلس اًعلري، اًلضاء االإ  .61-69، ص ص0331دؾوى االإ

داًرة يف اًيؼام اًلضايئ اجلزائصي، اجلزء اًثاين، ادلؾوى االإداًرة، ط ؾٌلر ؾواتسي، اًيؼًصة اًـامة - ، دًوان املعحوؿات 0ٌَميازؿات االإ

 .661-661، ص0334اجلامـَة، اجلزائص، 
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ذا اكهت  96ذَو هط املادة ًثري  من حتسًس ظحَـة اًعـن هوع من اًرتدد حول مـصفة ما اإ

ًلاء اًلصارات كري املرشوؾادذعاظات اًلايض اًـادًدٌحرص يف  أأم أأهَ ٍمتخؽ ثسَعة اكمةل يف  ،فلطجمصد اإ

ًلاهئا أأو  و تشكل ًخرصف نلايض اإ ، ًىن ًحلى ، فىٌل ُو كايض واكؽ ُو كايض كاهوناداريثـسًَِا، ُو

اًخحمك يف املؼاُص اًخلٌَة ٌَحَاة وأأهَ ُياك ثياكضا ظارذا تني جحة افذلار اًلايض ٌَلسرة ؿىل 

اثَ ًُس يف ذكل اؿرتاف تلسر أأ ، جمَس امليافسةني اؾعاءٍ ًسَعة ثـسًي كصارات وت ،الاكذعادًة

ذالل جلوءٍ اىل اخلربة  اًخلٌَة، فاًلايض ميكل تني ًسًَ اًخشاتري اًيت متىٌَ من اندضاف احللِلة من

ًخجاوز املضالك اًخلٌَة اًيت ثخـساٍ
(1)

. 

ودؾٌل ًلسرة اًلايض اًخجاري يف ثـسًي اًلصارات اًعادرة ؾن جمَس امليافسة، واًيت حىون  ،ؿَََ

حصاءات اًعـن يف كصارات  ،حمي ظـن مصفوع أأمامَ وحة أأن ثخوافق اًيعوص اًلاهوهَة املخـَلة ابإ

 اجملَس مؽ اًعالحِات احللِلِة ٌَلايض اًـادي من ذالل اًلِام تػ:

ؿادة ظَاكة هط املادة  - ي، وذكل من ذالل حتسًس ظحَـة  96اإ تعَلة رصحية ودكِلة وذاًَة من اًخبأًو

ًلاء أأو اًخـسًياًعـن ثضلك دكِق، سواء ثـَق الأمص ابًعـن   ةاظحاخمل ٌَمؤسساتوحصك احلًصة  ،ابالإ

 .اس خـٌلل اًعـن املالمئ مؽ كضَهتالإ ابًلصار 

ؿادة اًيؼص يف مَف اًلضَة  - جياد حَول ٌَمضالك اًيت كس ًخـصض ًِا اًلايض ؾيسما ًخعَة الأمص اإ اإ

ذا اك ،من تساًخَ، أأي من اإدعار جمَس امليافسة  أأمام ُشا الأذري هت املخاتـة اًيت متتيف حاةل ما اإ

ؿادة أأو أأهَ اكن كس كىض تبأال وخَ ٌَمخاتـة ،مضوتة تـَة من ؾَوب ؿسم املرشوؾَة ، مما ٌس خوحة اإ

خسًس، ًىن ًحلى من اًثاتت اًلول ابن ظالحِة اًخـسًي مصثحعة دامئا ترضورة حصة كصار اإحصاء حتلِق 

ال ًخـسًهلجمَس امليافسة، لأهَ اذا اكن ُشا الأذري مَلى جصمذَ فاهَ ال جم
(2)

. 

ي اًلايض اًـادي ٌَلصفة اًخجاًرة جملَس كضاء اجلزائص ادذعاظات اًيؼص يف  ؿَََ فاإن ختًو

تيط كاهوين  ومزية ًخفصد هبا ُشا اًلايض ،ًـخرب مبثاتة دعوظَة ،مٌازؿات كصارات جمَس امليافسة

، حِر اإضافة تسكةثرشط ثسذي املرشع من أأخي حتسًس سَعات كايض اًلصفة اًخجاًرة ذاص ورصحي،

هَ َس اًلصار، فاإ ًلاء أأو ثبًأ ثـسًي كصار من ذالل  ،مصاحـخَسَعة حزوًسُخ ًخـني  اإىل امذالنَ سَعة اإ

                                                           
1
-TAIBI Achour, « La justification du pouvoir de sanction des AAI de régulation est-elle toujours pertinent ? », 

RIDP, n°3, 2013, p.475. 
2
- ANCELIN Ombline, FOSSATI-KOTZ Iphigénie, op.cit, p.1463. 
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، أأي أأن سَعخَ ثخـسى جمصد اًخـحري ؾن رأأًَ حول مرشوؾَة اًلصار حِر  جمَس امليافسة أأو ثلَرٍي

ًلاء اًلصار، من ذالل كسرثَ ؿىل أأن ًبأمص  توضؽ حس ًالإذالل ابمليافسة اذلي ميارس سَعاثَ حىت تـس اإ

 ،ن ثعاغ يف ؾحارات واحضة ودكِلةأأ ثرشط  ،ٌَمؤسسات املـيَة تبأن ًوخَ أأوامص وذكل ،ؿاٍن وحودٍ

أأن ًبأمص تخـسًي االإحصاءات املؤكذة ن ثفرس ثفسريا ضَلا، و أأ و  ،وال ثسع جماال ٌَضم يف هَفِة ثيفِشُا

ثرشط  اًيت س حق ٌَمجَس أأن رفضِا أأو ٌسددـسُا متاما، أأو أأن ًلدي تخكل اًيت أأمص هبا جمَس امليافسة

 .أأن ٍىون املَف كس حلق فَِ جمَس امليافسة

أأن ًـسل يف ملسار اًـلوتة امللصرة من كدي جمَس امليافسة من ذالل ختفِف اًـلوابت نٌل ميىٌَ 

لأن اًلاؿس اًـامة يف  ،دون اًدضسًس فهيا، الا اذا اكن ُياك ظـن من ظصف اًوزٍص امللكف ابًخجارة

اًعـون يف جمال اًـلوابت أأهَ ال ًضار اًعاؾن من ظـيَ
(1)

ًحلى دامئا وأأن اًلصفة اًخجاًرة ال  ،ًىن، 

فال ميىهنا أأن ثحعي اًرشوط واالثفاكات املصثحعة ابملٌلرسات امللِسة  ،متكل أأنرث مما ميَىَ جمَس امليافسة

رضر من ُشٍ املٌلرساتٌَميافسة وال أأن ثليض ابًخـًوغ ٌَعصف املخ
(2)

. 

فاإن كايض اًلصفة اًخجاًرة جية ؿَََ أأن ًـمي يف حسود اًسَعات املميوحة هل ،يف لك الأحوال

أأو أأن جمَس  ،ذكل أأهَ يف حاةل ؿسم كسرثَ ؿىل اًفعي يف كضَة اًعـن ثسخة ظـوتة موضوع اًلصار

ماكهَ ،امليافسة كس رفغ الادعار وكىض تبأال وخَ ٌَمخاتـة هَ ابإ حاةل كضَة اًعـن مصةفاإ أأدصى اإىل  اإ

شا ما ذُحت اًََ حممكة ، َ من خسًسجمَس امليافسة ٌَفعي فِ ًىون مَف اًخحلِق كري اكيف، ُو

0331فِفصي  09اًيلغ يف فصوسا يف كصار ًِا تخارخي 
(3)

. 

 ًلصار جمَس امليافسة ًلصفة اًخجاًرةب. ثـًوغ كصار ا

دعوظَاثَ ومععَحاثَ، فلاهون امليافسة ال ثخحسد مـامل ثعحَلَ هـمل حِسا تبأن اًيؼام اًخيافيس هل 

ال من ذالل رضورة وحود سوق ثيافس َة فاًسوق ملفِوم اذلي حسد كاهون امليافسة، ونشا مؤسسة اب ،اإ

                                                           
1
: " وًىن ًُس ٌَمجَس اذا اكن الاس خئٌاف مصفوؿا من املهتم وحسٍ أأو من كاهون الاحصاءات اجلزائَة ؿىل أأهَ 0\466ثيط املادة  -

 من املسؤول ؾن احللوق املسهَة  أأن ٌيسء حاةل املس خبأهف".
2
- ANCELIN Ombline, FOSSATI-KOTZ Iphigénie, op.cit, p.1463. 

3
-« Si la cour d’appel saisie d’un recours en annulation d’une décision du conseil est en principe tenue, après 

avoir annulé cette décision, de statuer en fait et droit sur les griefs notifies et maintenus par le rapport, il n’en 

est pas ainsi lorsque la cour d’appel,)…(, annule, en raison de l’insuffisance de l’instruction du conseil, une 

décision ayant dit non établies les pratiques reprochées », Cass.com, 26 février 2008 , SA Brenntag c\ SAS 

gacheschimi, in Idem. 
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ًوىهنا ؾحارة ؾن تياء احامتؾي أأسس وحسد من  ،اأأو فزيايئَ ،ماداي وفق كاهون امليافسة ًُست صُئا

تيعوص  ًؤظٍصمث  ،خيَق سوكا من ذالل فذح كعاع ما ؿىل امليافسة ظصف اًلاهون، فاملرشع

كاهوهَة
(1)

يف  وذسمات ذلكل فاًيؼام اًخيافيس ابًًس حة ٌَسوق ميثي اًخيافس تني اًـارضني لأص َاء ،

 .مواهجة من ًٍصسون اندساهبا

ص حاع رقحة اًحَؽ واًرشاء  ُشا اًيؼام خيَق اًسوق ابؾخحاٍر اًوس َةل اًفـاةل من أأخي اإ
(2)

لس  ،ًو

ال أأن الأمص تلي كامضا حاول املرشع أأن ًـعي ٌَسوق ثـًصفا اإ
(3)

، لأن فِم ظحَـة اًسوق وما اذا اكهت 

ثيافس َة من ؿسمَ حيخاج اإىل حتََي اكذعادي وذربة
(4)

ل امليافسة ال ميىن ، فاًلاؿسة اًلاهوهَة يف جما

دذال اًخحََي الاكذعادي يف امليعق  ثعحَلِا ؿىل واكـة ما تسون اًخحََي ٌَـوامي احملَعة هبا، مما حيمت اإ

اًلاهوين
(5)

شا ما ًلوم تَ جمَس امليافسة، وؿَََ  ؾن س خىون أأمام حتس هحري ًالخاتةاًلصفة اًخجاًرة ف، ُو

، مؽ اًـمل أأن  ميىهنا من ثـًوغ جمَس امليافسةاصاكًَة مسى متخـِا ابًعاتؽ اخلربايت اذلي  يف كصاٍر

الأصاكل والاحصاءات اًيت اثحـِا جمَس هفس احرتام تي التس من  ،اًعاتؽ اخلربايت ال ٍىف ًوحسٍ

 .امليافسة ٌَوظول اىل اًيعق ابًلصار حمي اًعـن

ا يف اًعـن امللسم اٍهياف ،ؿَََ رضورة حصاؾي  أأنًخـني ؿىل اًلصفة اًخجاًرة ،في مـصض هؼُص

، ُيا ثثار اًيت متت امام جمَس امليافسة والاحصاءات اًضلكَاتهفس مصاؿاة و ،الاس خـاهة ابخلربة

ثخـَق حبسود ظالحِات اًلصفة اًخجاًرة يف اًيؼص يف اًلضَة من  ،نشكل اصاكًَة أأدصى مصثحعة ابلأوىل

لأهَ من صبأهَ أأن  ،ثلدي ذكلخسًس من حِر اًواكؽ واًلاهون، ذاظة وأأهيا سًٌعَق من فصضَة ظـوتة 

                                                           
1
-KIRAT Thierry, « L’ordre concurrentiel au sein de la science juridique : L’analyse économique du droit, in 

L’ordre concurrentiel », mélanges en l’honneur d’Antoine Pirovano, Editions Frison-Roche, 2003 p343. 
2
-FRISON-ROCHE Marie-Anne, «valeur marchandes et ordre concurrentiel», in L’ordre concurrentiel 

mélanges en l’honneur d’Antoine PIROVANO, Edition frison- roche, 2003, p.224. 
3
ظحَـي او مـيوي أأاي اكهت : " املؤسسة: لك خشط واًيت خاء فهيا ًلعس يف مفِوم ُشا الأمص مبا ًبأيت 36-36أأ من الأمص  \6املادة  -

 ظحَـخَ ميارس تعفة دامئة وضاظات الاهخاج أأو اًخوزًؽ أأو اخلسمات".
4
-ZARAT-PEREZ Anibal Rafael, L‘indépendance des autorités de concurrence, analyse comparative Colombie, 

France, Etats-Unis, Thèse pour le  Doctorat en droit, Université Panthéon-Assas Paris, 2011, p.393. 
5
- CANIVET Guy, op.cit, p.51. 



 اًفعي اًثاين: ضٌلهة اًعـن يف كصارات جمَس امليافسة                     اًحاب اًثاين    

 

 
473 

هيسم اًعاتؽ اًضَق ًسَعة اًخـسًي اًيت ثـخرب يف الأظي تسًال ًالًلاء حِر ًخـني احملافؼة ؿىل اًلصار 

وثفادي اًلائَ
(1)

. 

 ركاتة اًلايض ؿىل اًخحََي الاكذعادي اذلي كام تَ جمَس امليافسة.8

واًخرعط فان  ،واخلرباثَة،واًيت ثدسم ابملِيَة ،من ذالل مواردٍ اًخرشًة املىوهة ًَِئة اًلصار

اًلصارات ذات اًعاتؽ اًـلايب اًيت ًخزشُا جمَس امليافسة حىون مديَة ؿىل مـاجلة مـملة ٌَمـعَات 

ومسى ثعورٍ، ابالضافة اىل  ،سواء من حِر رضورة مـاًية اًلعاع الاكذعادي املـين ،الاكذعادًة

ض واًعَة اذلي ميزي ُشٍ اًسوق، ووظف املٌلرسات وثلسٍص ودراسة اًـص  ،حتََي اًسوق املصحـَة

ا  رضورة اًححر ؾن مسى وحود ثعور اكذعادي كس ًًذج  نؿىل سري امليافسة، دون اًخلايض ؾأ اثُر

ؾن ُشٍ املٌلرسات
(2)

، نٌل ان جمَس امليافسة مسؾو ؾيس حتسًسٍ مللسار اًـلوتة تبأن ًبأذش تـني الاؾخحار 

صبأهنا أأن ثضمن ثياسة اًـلوتةحسدُا املرشع من مـاًري 
(3)

. 

من ُشا اجلاهة ًثار جساؤل و  ،ن جمَس امليافسة جيصي حتََال اكذعاداي ٌَسوقأأ ًؼِص و  ،ؿَََ

ؾن اًىِفِة اًيت ميىن من ذالًِا ادماج ُشا اًخحََي الاكذعادي يف اظار معي اًلصفة اًخجاًرة دلى 

اًيت ٍمتخـون اخلربة املِيَة واملَساهَة جمَس امليافسةو  ختعط أأؾضاءلأن جمَس كضاء اجلزائص اًـامصة، 

 -اهعالكا من فىصة أأن ختعط اًلضاة يف اجلزائص ال وحود هل، و خوفص دلى كضاة اًلصفة اًخجاًرةهبا ال ث 

لأن ثلس مي اجملَس اىل قصف ماُو سوى ثلس مي اداري حبت
(4)

فاهَ ميىن أأن جنزم تبأن كضاة اًلصفة  -

                                                           
1
-GAUDEMET Yves, «Le pouvoir de reformation de la CA de Paris, dans le contentieux des décisions du 

conseil de la concurrence», JCP G, n°50,15 déc. 1999, p.2242. 
2
-Ibid, p.55. 

3
 19" ثلصر اًـلوابت امليعوص ؿَهيا يف أأحاكم املواد من املخـَق ابمليافسة ؿىل ما ًًل: 36-36من الأمص رمق  8مىصر  90ثيط املادة  -

من ُشا الأمص، من كدي جمَس امليافسة ؿىل أأساس مـاًري مذـَلة، الس امي خبعورة املٌلرسة املصحىدة، واًرضر اذلي حلق  90اىل 

ظصف مصحىيب اخملاًفة، ومسى ثـاون املؤسسات املهتمة مؽ جمَس امليافسة ذالل اًخحلِق يف اًلضَة ابالكذعاد، واًفوائس اجملمـة من 

 وأأمهَة  وضـَة املؤسسة املـيَة".
4
املخـَق ابًخيؼمي اًلضايئ تـس حتسًسُا يف فلصهتا الأوىل اًلصف املضلكة  88-31من اًلاهون اًـضوي رمق  0\9خاء يف هط املادة  -

" كري أأهَ ميىن رئُس اجملَس اًلضايئ، تـس اس خعالع رأأي اًيائة اًـام، ثلََط ؿسد اًلصف أأو ثلس ميِا اىل أأهَ :ٌَمجَس اًلضايئ 

 أأكسام حسة أأمهَة وجحم اًًضاط اًلضايئ ...".
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ذلٍن اكهوا ًفعَون يف امليازؿات الاداًرة يف ػي اًلصفة الاداًرة ساتلا، وابًصمغ من اًخجاًرة مه أأهفسِم ا

اًلصار املعـون فَِ جتـي مٌَ تسًال ًالدارة ملصاحـةذكل ُي ميىن أأن هلول تبأن ظالحِة اًلايض 
(1)

. 

، فاهَ من  يف جمال امليافسة اذا سَميا خسال تبأن اًلايض ميىٌَ اسددسال كصار جمَس امليافسة تلصاٍر

ميىن وال  ،جمَس امليافسةاملؤنس أأن ُشا اًلايض ال ميىن أأن حىون هل سَعة أأنرب من ثكل اًيت ٍمتخؽ هبا 

كصارا اداراي ًعسرن ،تبأ أأن ًـوضَ يف ظاتـَ الاداري
(2)

أأن حيرتم مجَؽ الاحصاءات  وؿَََ ًخـني ؿَََ، 

و أأمص يف كاًة اًخـلِس ؿىل أأساس أأن أأؾضاء جمَس  ،اًضلكَة اًيت مص هبا اًلصار حمي اًعـن، ُو

الت يف جمال  ،والاكذعادي ،امليافسة مه أأصزاص ٍمتخـون ابخلربة اًخلٌَة يف اجملال اًلاهوين واملُؤ

واًخوزًؽ والاس هتالك ،امليافسة
(3)

ًخزش الا تياء ؿىل حتلِق ظوًي ومـمق حصاؾى فَِ ال ،نٌل أأن اًلصار 

 ملذضَات حلوق ادلفاع،وُو ما ًفذلص اًََ اًلايض اًخجاري ؿىل مس خوى اجملَس اًلضايئ.

يه اًيت س َلت ٌَلول  ،ابالضافة اىل مدسأأ اًفعي تني اجلِات اًلضائَة والاداًرة،ُشٍ املربرات

َ ار جمَس امليافسة ميىٌَ أأن ًَلََ ًوىن ال ميىٌتبأن اًلايض اًـادي يف مـصض هؼٍص يف اًعـن ضس كص 

ِشٍ وض الادارة يف اًلِام مبِاهما ف سًس، مبـىن أأن اًلايض ال ميىٌَ أأن ًـأأن ًـَس اًفعي يف اًوكائؽ من خ

(4)جيسس ارادة اًسَعة اًلضائَة ًسَعة اًخيفِشًة يف حني أأن اًلضاءالأذرية امنا جتسس ارادة ا
. 

 احرتام اًضلكَات اًيت متت أأمام جمَس امليافسة .0

ًؤدي اؿادة دراسة اًزناع من ظصف اًلصفة اًخجاًرة اىل ظسور كصار كضايئ ًـوض كصار جمَس 

امليافسة املخيازع فَِ، ومن اًياحِة اًضلكَة ٍىون اًلصار خسًسا، ًىن مساٍ خيخَف، ففي حاةل ما اذا 

وذكل كدي ثحََف  ،أأو ؿسم الادذعاص ،ـَق جصفغ كدول الادعاراكن اًلصار املعـون فَِ ابملصاحـة ًخ

املب ذش، فان اًلصفة اًخجاًرة ال ميىهنا اًيؼص يف اًلضَة لأن الأمص ًخعَة احصاء حتلِق اكذعادي، واذا 

يافسة من أأخي مدارشة مفا ؿىل الأظصاف سوى اؿادة اًلضَة أأمام جمَس امل  ،كسرت تبأن اًعـن مؤسس

                                                           
1
- GAUDMET Yves, op.cit, p.2242. 

2
- Ibid, p.2243. 

3
-KIRAT Thierry, « L’ ordre concurrentiel au sein de la science juridique :L’ analyse économique du droit , in 

L’ ordre concurrentiel » , mélanges en l’ honneur d’ Antoine Pirovano ,Editions Frison-Roche,2003 p.340. 
4

-FRISON-ROCHE Marie-Anne, « La dualité de juridictions appliquée à  la régulation », RLC, n°5, 

novembre-décembre 2005, p.90. 
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مام أأ ًىن الأمور ثعحح يف كاًة الأمهَة ؾيسما ٍصيم اًعـن أأساسا اىل الاًلاء، فِيا ىىون ، الاحصاءات

 زالث حاالت:

واحذَاظَا ابملصاحـة ومتت  ،ؾيسما ختعص اًلصفة اًخجاًرة تعـن ابالًلاء ثضلك أأظًل ،احلاةل الأوىل

، ُيا حىون اًلصفة كس الاس خجاتة اىل ظَة الاًلاء ثسخة ؿس املرشوؾَة ادلاذََة )من حِر املوضوع(

صاحـة فذحلى احذَاظَة يف حاةل ما اذا مت رفغ أأخاتت اًعاؾيني اىل ظَهبم الأظًل وأأىهتيى اًزناع، أأما امل

ظَة الاًلاء فلط، ابالضافة اىل أأن الاًلاء اكن مؤسسا ؿىل أأس حاب ثخـَق ابملوضوع ًوُس 

و الاحصاءاتأأ ابالدذعاص 
(1)

. 

ؾيسما ثَلي اًلصفة اًخجاًرة كصار جمَس امليافسة اًلايض جصفغ الادعار أأو ؿسم  ،احلاةل اًثاهَة

حلى أأمام الأ الادذعاص، ففي ُشٍ احلاةل ال ميىن ًِشٍ اًلصفة أأن ثشُة أأتـس من ذكل ظصاف فلط ، ًو

شا دامئا يف حاةل ؿسم وحود ثحََف ٌَمب ذش. ،خي اًخحلِقأأ اؿادة اًلضَة أأمام جمَس امليافسة من   ُو

ويه ؾيسما ثلوم اًلصفة اًخجاًرة ابًلاء كصار جمَس امليافسة ثسخة ؿسم املرشوؾَة  ،اةل اًثاًثةاحل

و اًلاء وسائي وؾيارص االزحات ،أأ الاحصاءات يف ٍلَِاؿسم حصة و أأ اكملساس حبلوق ادلفاع  ،اخلارحِة

وال ميىن  ،ٌَمخاتـةلصار جمَس امليافسة يف ٍلَِا، يف ُشٍ احلاةل ًضؽ كصار اًلصفة حسا ًاًيت ثؤسس 

 .الأثص اًياكي أأ اؾٌلل مدس

ن ٍصفغ ثـًوغ كصار جمَس امليافسة املَلى تلصاٍر ُو أأ هَ ًخـني ؿىل جمَس كضاء اجلزائص أأ مبـىن  

الاحصاءات املخحـة واًخحلِق اًساتق الختاذ جمَس امليافسة يف احلاةل اًيت ٍىون فهيا الاًلاء ماسا تعحة 

 يف زالث ظور يه: ًلصاٍر واًيت ميىن احٌلًِا

املساس ابالحصاءات لكِا -
(2)

، لأن اجملَس اًلضايئ ال ٍىون مبلسورٍ اًخلٍصص تياء ؿىل احصاءات كري 

 أأنرب مما ٍمتخؽ تَ جمَس امليافسة. ظالحِاتوال ٍىون هل  ،كاهوهَة
                                                           

1
-DELICOSTOPOULOS S. Constantin, L’encadrement processuel des autorités de marché en droits de 

marché en droits français et communautaire, contentieux de la concurrence et de la bourse, op.cit, pp.350-351. 
2
ََة  0 يف كصار ًِا تخارخي - " اذا اكن يف ىزاع ومبياس حة كصار جلية الارشاف ؿىل اًحورظة كضت حممكة اًيلغ تحاٌرس تبأهَ : 8111حًو

اًلضاء اًاكمي، حىون حممكة اس خئٌاف ابٌرس وتـس اًلاهئا ٌَلصار ابماكهنا ان ثفعي يف املٌلرسات اًيت أأدعصت هبا جلية الارشاف ؿىل 

 اكن الاًلاء ميس حصة اًخحلِق اًساتق ٌَلصار".اًحورظة، ًوىن ال ميىهنا ذكل اذا 

« Si, dans le contentieux de pleine juridiction,…la cour d’appel de paris, après avoir annulé la décision, a le 

pouvoir de se prononcer…sur les pratiques dont la COB était saisie, elle ne peut en user lorsque la nullité 

affecte la validité de l’instruction antérieur à la décision », inGAUDMET Yves, op.cit, p.2242. 
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 .املساس حبلوق ادلفاع -

 ت.اسددـاد لكي ًـيارص االزحا -

امليافسة مل ٍىن كاتال ًالختاذ أأظالفي ُشٍ احلاالت ًفرتض تبأن كصار جمَس ف
(1)

لاس ؿىل  ، ًو

وؿىل رأأسِا حاةل ؿسم كدول جمَس امليافسة  ،ذكل مجَؽ احلاالت اًيت ثخـَق ابًعـن يف كصار مل ًخزش تـس

 الادعار امللسم اًََ صالك وكدي مٌاكضة املوضوع.

فان جمَس كضاء اجلزائص ال ميكل اًعالحِات واًوسائي من أأخي اًخحلِق  ،من ُشا امليعَق

ن املَف، وؿَََ فاًلول ثسَعة املصاحـة ال ًـين  ن اجملَس اًلضايئ أأ ماكن جمَس امليافسة واؿادة حىٍو

ن ًضؽ هفسَ ماكن جمَس امليافسة وميارس وػائفَ، فال جيوز اخلَط تني ثـًوغ كصار اجملَس أأ ميىٌَ 

اجلزائص جملَس امليافسة يف همامَ، ومن ُش امليعَق لصار جمَس امليافسة وثـًوغ جمَس كضاء اًلضايئ ً

 اهلسم اًفلَ فًصلني:

خي احصاء اًخحلِق ميكل اًعالحِات وال اًوسائي من أأ  ن جمَس اًلضاء الٍصى تبأ  ،اًفًصق الأول

جَس امليافسة وال أأن ًخحول اىل ات امللِسة ٌَميافسة، فال ميىٌَ أأن ًخـامي مكواملـاًية يف جمال املٌلرس

جمَس مٌافسة
(2)

. 

املخـَق  36-36هت الأحاكم املخـَلة ابًخحلِق وفق الأمص رمق ى تبأهَ حىت ًوو اكٍص  ،اًفًصق اًثاين

ابمليافسة كري كاتةل ٌَخعحَق، فان اًلايض دلًَ ظالحِات اًخحلِق والاس خـاهة ابخلربة وفلا ًلاهون 

 .36-36ت اًيت هط ؿَهيا الأمص رمق املسهَة والاداًرة واًيت حتلق هفس اًضٌلانًلواؿس كاهون الاحصاءات 

ن اجملَس اًلضايئ ًـخرب حارسا ٌَحلوق الأساس َة أأ ًىن وابًصمغ من وخاُة ُشا اًصأأي اًثاين الا  

اذلي ثعسى هل  ،فِو ٍصنز ؿىل اًلواؿس الاحصائَة دون اخلوض يف موضوع اًزناع ،وحلوق ادلفاع

، وذلكل جيس هفسَ دامئا جمربا ؿىل املعادكة تـس صلكَات واحصاءات افسة خبربثَ الاكذعادًةجمَس املي

فاهَ ال ٌس خـمي ؿادة  ،ؿىل اًلصار حمي اًعـن، وحىت ابًًس حة ًيؼام وكف ثيفِش كصار جمَس امليافسة

ـمي نشكل تي ٌس خ ،من أأخي ثفادي ال اثر اخلعرية واًضارة ًخيفِش ُشا اًلصار املصحش ًالًلاء وفلط

                                                           
1
- DELICOSTOPOULOS S. Constantin,op.cit, p.358. 

2
-GAUDEMET Yves, op.cit, p.2244. 
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َس من كدي اجملَس  هوس َةل جسمح ٌَمؤسسات ابًخىِف مؽ ُشا اًلصار ؿىل فصض أأهَ س َىون حمي ثبًأ

اًلضايئ
(1)

. 

َسج.  لصار جمَس امليافسةًاًلصفة اًخجاًرة جملَس كضاء اجلزائص  ثبًأ

ذا ثحني ً  ن اًعـن املصفوع أأمامَ كريلايض اًلصفة اًخجاًرة جملَس كضاء اجلزائص أأ يف حاةل ما اإ

ومس خويف دلَؽ اًرشوط االإحصائَة  ،ؿىل أأسس كاهوهَة ن جمَس امليافسة أأظسر كصاٍر تياءلأ  ،مؤسس

ًلاء أأو اًخـسًي، فاإن اًلايض ال  واملوضوؾَة، وأأهَ كري مضوب تـَة من اًـَوب اًيت جتـهل كاتي ًالإ

َ  .س كصار جمَس امليافسةميىٌَ سوى احلمك تخبًأ

 جمَس ؾن اًعادر 2014 حوان  18 املؤرخ يف 13/2015 رمق اًلصار اكنيف ُشا اًعسد 

ماي  86تخارخي  اجلزائص كضاء جمَس أأمام ظـن موضوع 0336\01 رمق فعال يف اًلضَة امليافسة

ذلات  اًلصفة اًخجاًرة ؾن كصار 0381أأنخوجص  01 تخارخي ظسر ، حِر03384/15  رمق ، حتت0381

َس ذالهل من ،متاجملَس اًلضايئ ا ماًَة فصض قصامة اذلي امليافسة جمَس كصار ثبًأ  309143.03 كسُر

 اخلًزية حتعََِا مٌعصف مت يتواً» افصي« وأأتيائَ اجصاُمي احملسودة املسؤوًَة ذات اًرشنة ؿىل دج

0389مارس  39ًوم  اًـمومِة
(2)

. 

 0381هومفرب  34اًعادر ؾن جمَس امليافسة تخارخي  0381\03هفس اًىشء ابًًس حة ٌَلصار رمق 

املودع من ظصف رشنة اًِالل ضس لك من رشنة اًصاين ٌَورق  0386\43واملخـَق ابالدعار رمق 

 38اًعادر ؾن جمَس امليافسة تخارخي  0389\8811واملؤسسة اًوظيَة ٌَورق واًعحؽ، واًلصار رمق 

املودع من ظصف رشنة ترتوسار ضس رشنة كصاًف  0381\09واملخـَق ابالدعار رمق  0389ن حوا

صفة اًخجاًرة ؿَهيٌلاًل ظادكتحِر 
(3)

. 

                                                           
1
-CANIVET Guy, « L’expertise en droit de la concurrence, in FRISON-ROCHE Marie-Anne et MAZEAUD 

Denis », Edition Dalloz, 1995, pp.51-61. 
2
 .43، ص 0389ًس ية  1اًًرشة اًصمسَة ٌَميافسة ؿسد  -

3
- www.conseil-concurrence.dz 
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ال جيوز هل جضسًس اًـلوتة املخزشة مبوحة اًلصار املعـون  اًخجارياإىل أأن اًلايض جتسر الاصارة 

ل، كأن ًلوم مثال جصفؽ كمية اًلصامة املاًَة تبأي صلك من الأصاك من كدي املؤسسة املـيَة ابًـلوتة فَِ

ؾٌلال ٌَلاؿسة اًـامة اًيت ثلذيض تبأال ًرض اًعاؾن تعـيَ، واًيت  شا اإ امللصرة من كدي جمَس امليافسة، ُو

داًرة.  ًؤذش هبا يف مجَؽ اًعـون سواء اكهت مسهَة أأو حزائَة أأو اإ
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 اًثاين املعَة

هحسًي ًلَاب الأثص  كصارات جمَس امليافسة وكف ثيفِش حىٌصس ضٌلهة

 املوكف ٌَعـن

املـارضني ( انئًحا 93من كدي أأنرث من س خني ) 8119دٌسمرب  04تخارخي تـس االإدعار امللسم هل 

اذلي مبوحدَ مت هلي و  8119دٌسمرب  03اذلي ظوت ؿَََ اًربملان تخارخي  - 143رمق ًلاهون مللرتح ا

كصارات جمَس امليافسة من جمَس ادلوةل اإىل حممكة اس خئٌاف اإدذعاص اًيؼص يف اًعـون ضس 

ابٌرس
(1)

، واذلي 8113خاهفي 04تخارخي  004-19اًضِري رمق  ٍاظسر اجملَس ادلس خوري اًفصويس كصار  -

ابًيؼص اىل اًعحَـة كري اًلضائَة جملَس امليافسة، ومسى الأوامص " :ما ًًلحِثَات  حـغفِ خاء 

اذلي ٍصفؽ ظـيا ضس كصار ظادر ؾن  -ن ًوكـِا، فان حق املخلايضأأ ودعورة اًـلوابت املاًَة اًيت ميىٌَ 

يف ظَة احلعول ؿىل وكف ثيفِش اًلصار املعـون فَِ ٌضلك ضٌلهة اساس َة حللوق  -ُشٍ اًَِئة 

 ".ادلفاع

داًرة واحدة اًيفاذ تلوة اًلاهون، وأأن اًعـن فهيا " ملّا اك هت كصارات جمَس امليافسة يه كصارات اإ

ال ٌضلك اس خئٌافا ًوُس هل أأثص موكف، فاإن اًعـن يف ُشٍ اًلصارات اكن أأمام جمَس ادلوةل، وًىن مل 

شٍ ضٌلهة هممة خسا ابًًس حة ٌَ رفاق اًعـن تعَة ًوكف اًخيفِش، ُو عاؾن"ٍىن ُياك ما مييؽ من اإ
(2)

. 

اؾخرب ُشا اًلاهون خماًفا ًخضح أأن اجملَس ادلس خوري اًفصويس  ،ُشا اًلصارحِثَات من ذالل 

و ثلدي فىصة هلي الادذعاص من جمَس ادلوةل اىل حممكة اس خئٌاف ابٌرس ثرشطًوىٌَ  ،ٌدلس خور  ُو

ساروِشا اًيلعمن ذالل ـفاحتا تشكل اجملال ًذ ،رضورة حىٌصس حق ظَة وكف ثيفِش اًلصار املعـون فَِ

                                                           
1
-SELINSKY Véronique, « La constitutionnalité du transfert a la juridiction judiciaire du contentieux des 

décisions du conseil de la concurrence  », LPA, n°19,13 février 1987, p.21. 
2
- Cons.Const, déc, n° 86-224, DC du 23 janvier 1987, cité par :- BOUCHAMA-BROQUELIT Naela, Les 

droits de la défense dans les procédures de sanction des comportements anticoncurrentielles devant le conseil 
de la concurrence, op.cit, p.418. 

 

 

 

 



 اًفعي اًثاين: ضٌلهة اًعـن يف كصارات جمَس امليافسة                     اًحاب اًثاين    

 

 
480 

ثـسًي ُشا اًلاهون
(1)

قفاًِا ؾيس هلي االإدذ ، عاصلأن ُشٍ اًضٌلهة مت اإ
(2)

، ؿىل أأساس أأن اإحصاء وكف 

ابالإضافة اإىل أأن اًـلوابت اًعادرة ؾن جمَس امليافسة  ،وحود هل ؿىل مس خوى اًلضاء اًـاديش ال اًخيفِ

ذلكل فِيي من اخلعورة مباكن  ملاًَة املوكـة،حسامة اًلصامات اذاظة من حِر  ،ثدسم تعاتـِا اًصدؾي

اًلايض الاداريؿىل املؤسسة املـيَة هبا، وؿَََ ال ميىن حصماهنا من أأمه ضٌلهة اكهت حمتخؽ هبا أأمام 
(3)

. 

ـود اىل دعورة اًيخاجئ املرتثحة ترضورة حىٌصس ُشٍ اًضٌلهة حسة اجملَس ادلس خوري ثاًـربة  

ؿىل ثيفِش اًلصار ًوُس ًعحَـة اجلِة اًيت أأظسرثَ، ويف هفس اًس َاق ويف ثـََلَ ؿىل ُشا اًلصار ًلول 

اذلي ًـخرب أأساس َا من وهجة هؼص ادلفاع أأن :"  GENEVOIS Brunoاًربوفُسور حِيوفوا جًصيو 

ال ٌدلفاع ؾن حلوكَ وًُس ثوزًؽ الادذعاص ؾن احللوق واحلصايت ُو اماكهَة اًفصد ثلسمي ظـن فـ

"تني اجلِات اًلضائَة
(4)

. 

يا أأن ىصاؾي ثوزًؽ الادذعاص تني اجلِات اًلضائَة ،ابًفـي  من ممريزاتجنس أأن  ،اذا حاًو

ـادي أأهَ ًوكف ثيفِش احلمك حمي اًعـنأأمام اًلايض اًاًـادًفي الأحاكم اًلضائَة  اًعـن
(5)

ؿىل ؾىس ، 

اًلصار الاداري املعـون  ثيفِشال ًوكف  ن اًعـنأأ حِر ٍىون الأظي ُو  اًلضاء الادارياًعـن أأمام 

فَِ
(6)

. 

ؿة اًـادًة ٍىون مدسأأ املرشوؾَة تني املخلاضني الادذالف اىل أأهَ يف املياز  ُشا ًـود سخة

َة ذلكل ال دص دون رضاٍ،  اًعصف ال ميىن لأي ظصف أأن ًفصض ارادثَ ؿىلف،مذـادال  ً وؾن ظًصق أ

كدي  املسة اًيت ٌس خلصكِا ذاظة وأأن،أأنرث فـاًَة تـس اًعـن وكف اًخيفِش ٍىون اًلصار اًلضايئ اًعادر

                                                           
1
- SELINSKY Véronique, op.cit, p.21. 

2
 من اخي ؾصضَ ؿىل اًربملان كدي اىهتاء ادلورة اًربملاهَة، راحؽ:اًسخة يف ذكل أأهَ اكن ُياك جرسع يف وضؽ اًلاهون  -

- BADINTER Robert, « La constitutionnalité du transfert a la juridiction judiciaire des contentieux des 

décisions du conseil de la concurrence », op.cit, p.23. 
3
-GROS Manuel, « Le sursis à exécution judiciaire en matière de concurrence », LPA, n° :29, 8 Mars 1991, 

p.06. 
4
- Ibid, p.419. 

5
" ًوكف ثيفِش احلمك ذالل أأخي اًعـن اًـادي نٌل ًوكف من كاهون الاحصاءات املسهَة والاداًرة ؿىل ما ًًل: 606ثيط املادة  -

 ثسخة ممارس خَ".
6
" ال ثوكف ادلؾوى املصفوؿة أأمام احملمكة الاداًرة  ثيفِش اًلصار الاداري املخيازع فَِ، من هفس اًلاهون ؿىل ما ًًل: 166ثيط املادة   -

 مامل ًيط اًلاهون ؿىل ذالف ذكل.

 كري أأهَ ميىن ٌَمحمكة الاداًرة أأن ثبأمص تياء ؿىل ظَة اًعصف املـين، توكف ثيفِش اًلصار الاداري".
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أأما ابًًس حة ٌَميازؿة ، أأو معاحلِم ًُس من صبأهنا أأن ثؤثص ؿىل املصنز اًلاهوين ًلأظصاف ظسورٍ

ـة دورا ثَ الاداًرة الاداًرة فان املعَحة اًـامة جس خلصق املعاي اخلاظة، وكًصية مرشوؾَة اًلصارات

اًفصدي، فاًعاتؽ اًخيفِشي ًِشا اًلصار ال ميىن ثعورٍ  همٌل يف احلفاظ ؿىل فـاًَة سَعة اًلصار الاداري

كأظيالا ابملوازاة مؽ اًعاتؽ كري املوكف ٌَعـن اًلضائَ
(1)

. 

ذا اكهت اًلصارات االإداًرة كأظي ،ؿَََ ة وكًصية  ؿام حمتزياإ تدٌفِشُا اًفوري، هؼصا المذَاز الأًوًو

املرشوؾَة اٌَّخان حمتخؽ هبٌل
(2)

ذا اكن ذكل اًخيفِش ثيجص ؾيَ أأرضار فاهَ ميىن وكف ثيفِشُا تعفة اس خثٌائَة ،  اإ

ال ميىن درهئا يف املس خلدي
(3)

مدسأأ وكف ثيفِش اًلصارات اًعادرة ؾن سَعات اًضحط  ذلكل ميثي، 

ملخاتؽ ابًًس حة ٌَضرط ا-ابؾخحاٍر تسًال ؾن الأثص املوكف ٌَعـن أأمام اًلايض اًـادي -الاكذعادي

ذا ما مت ثيفِشُا،  ،ضٌلهة أأساس َة حللوكَ ،أأماهما خخِان ذكل ملارهة خبعورة الأرضار اًيت كس جسخهبا اإ ًو

ر  تـس مصورتدِط ًحيم أأو ملؤسسة ماًَة ووضـِا كِس اًخعفِة، مثاًؾلوتة حسة هرضب املثال اًخايل: 

ًلاء ثكل اًـلوتة، س يوات ًعسر كصار ؾ كس  تشكل فِـخرب كصار جمَس ادلوةلن جمَس ادلوةل ٍصيم اإىل اإ

أأمهَخَفلس 
(4)

. 

 36-36من الأمص رمق  6\96خاء يف هط املادة ،صحوع اىل املرشع اجلزائصي يف جمال امليافسةابً

كضاء اجلزائص أأي أأثص موكف ًلصارات جمَس " ال ًرتثة ؿىل اًعـن دلى جمَس املخـَق ابمليافسة أأهَ:

( ًوًما أأن ًوكف 81امليافسة كري أأهَ ميىن رئُس جمَس كضاء اجلزائص يف أأخي ال ًخجاوز مخس ؾرش )

أأؿالٍ اًعادر ؾن جمَس امليافسة ؾيسما ثلذيض  49و  41ثيفِش اًخساتري امليعوص ؿَهيا يف املادثني 

ذكل اًؼصوف أأو اًوكائؽ اخلعرية "
(5)

. 

                                                           
1
- FEVRIER Jean-Marc, Recherche sur le contentieux administratif du sursis à exécution, Edition L’harmattan, 

paris, 2000, p.124. 
2
- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Maison d’édition 

Belkeise, Alger, 2012, p.228. 

 -
3

 املصحؽ اًساتق. ، املخضمن كاهون االإحصاءات املسهَة واالإداًرة،0331فِفصي  01، املؤرخ يف 31-31من اًلاهون رمق  183أأهؼص املادة 
4
-AUTIN Jean-Louis, « Du juge administratif, aux autorités administratives indépendantes : un autre mode de 

régulation », RDP, n°05, 1998, p.1219. 
5
املخـَق ابمليافسة ثخـَلان ابًـلوابت اًيت ًيعق هبا جمَس امليافسة ، فاملادة ختط الأوامص  36-36من الأمص رمق  49و 41املادثني  -

 هيـَق ابًخساتري املؤكذة. 49واًلصامات املاًَة وورش اًلصار، يف حني أأن املاد 
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املعـون  الاداًرة املرُشع اجلزائصي كس هّصس فـََا ضٌلهة وكف ثيفِش كصارات جمَس امليافسةف،ؿَََ

ؿىل حساب كواؿس ثوزًؽ الادذعاظفاس خـار  ،مس هتسفا فـاًَة اًعـن ،فهيا أأمام اًلايض اًخجاري

ًـخرب من أأمه اًضٌلانت  َأأمام اجلِات اًلضائَة االإداًرة، ذاظة وأأهااس خثٌاء ـمول هبضٌلهةوكف اًخيفِش امل

يف املواد الاداًرة املصثحعة ابًعـن اًلضايئ
(1)

. 

 ة وكف ثيفِش كصارت جمَس امليافسة: اًعحَـة اًلاهوهَة ًعَفصع أأول

ًـخرب من  اًلضائَة يف املواد الاداًرة ن ؿسم وكف اًخيفِش ابًًس حة ٌَعـون ميىن أأن هؤنس تبأ 

مداديء اًلاهون الاداري
(2)

ابًصحوع اإىل اًلواؿس اًـامة ٌَميازؿات االإداًرة جنس أأن هؼام وكف ، ذلكل 

نٌل ًدسم ،ن املحسأأ ُوالأثص كري املوكف ٌَعـناًرة ًدسم ابًعاتؽ الاس خثٌايئ، لأ ثيفِش اًلصارات االإد

ًلاء اًلصار املـين نشًىدارثحاظَ .توحود دؾوى يف املوضوع رامِة اإىل اإ
(3)

 

من حِر هوهَ ذلكل التس من اًوكوف ؿىل حلِلة ظَة وكف ثيفِش كصارات جمَس امليافسة، 

احصاء اس خثٌائَا)أأوال(، ومن حِر وحود دؾوى ساتلة يف املوضوع )اثهَا(، ابالضافة اىل اجلِة اخملخعة 

 ذامسا(.ابًفعي فَِ )اثًثا(، وظصق اًعـن امللصرة هل )راتـا(، واحرتام مدسأأ اًوخاَُة يف ثلسميَ )

 اًعاتؽ االإس خثٌايئ ًعَة وكف ثيفِش كصارات جمَس امليافسة أأوال: 

اًساتلة ؿىل  ،ظَة وكف ثيفِش كصارات جمَس امليافسة من اًعَحات اًوكذَة املس خـجةل ًـخرب

اًفعي يف املوضوع
(4)

ِشا فاإن احلمك اًعادر توكف اًخيفِش ٍىون حىٌل  وكعـَا من  ،مؤكذا من هجة، ًو

ال أأهَ حمك هجة أأدصى  ًلاء، اإ ن اكن حىٌل مؤكذا مبـىن أأهَ ال ًلِس احملمكة ؾيس هؼص أأظي ظَة االإ فِو واإ

                                                           
1
-PRADEL  Jean, « les recours contre les décisions du conseil de la concurrence », Rev, scicrim, Janvier-mars, 

1988, n° 01, p.103. 
2
- FEVRIER Jean-Marc, op.cit, p.251. 

3
 .86، ص0331 ،، االإسىٌسًرةدار اًفىص اجلامـي الأوىل،ؾحس اًـٍزز ؾحس امليـم ذََفة، وكف ثيفِش اًلصار االإداري، اًعحـة  -

4
-SALOMON Renaud, «  Le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes en matière 

économique et financière et les garanties fondamentales », RDBF, n
o
 01, janvier\ février 2001, p.43. 
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كعـي وهل ملومات الأحاكم ودعائعِا، وحيوز كوة اًيشء املليض فَِ، وهبشا جيوز اًعـن فَِ 

ال صبأهَ يف ذكل صبأن أأي حمك كضايئ اذا اكن اًلاهون ٌسمح تشكلاس خلال
(1)

. 

ًلاء ًن ًخلِس هبشا احلمك، مبـىن أأن ًرتثة ؿىل ُشٍ اخلعَ عة هدِجة ُامة، ويه أأن كايض االإ

ًلاء حني ًححر  ًلاء فامي تـس، لأهَ كس ٍصفغ االإ ظسور احلمك توكف اًخيفِش ًن ًيجم ؾيَ حامت حىٌل ابالإ

خفحط يف موضوع ادلؾوى من لك حواىهبا ُشا من هجة، ومن هجة أأدصى فاإن رفغ ظَة وكف  ًو

ًلاءاًخيفِش ال ٌضري اإىل  . رضورة احلمك جصفغ دؾوى االإ

منا ًخت يف أأمص مس خـجي   ذكل أأن اًلايض املس خـجي ؾيسما ًفعي يف ظَة وكف اًخيفِش اإ

)ثرشوظَ اًضلكَة واملوضوؾَة(، ًىن كايض املوضوع ًخـمق يف اًححر و اًخفحط مذلَلال يف لك 

و  حواهة وأأؾٌلق ادلؾوى، فِو حمك كعـي هل جحَة مؤكذة أأو ابلأحصى جحَة موكوفة ؿىل رشط فاخس ُو

ًلاء، ذلا فِيي ال ثؤثص ؿىل أأظي احلق، ًىن ًحلى وأأن وكف اًخيفِش جيـي اًلصار اًفاظي رفغ دؾو  ى االإ

يف املوضوع فـاال، وذلكل اذا مل ٍىن وكف اًخيفِش ُو اًوس َةل اًوحِسة ًضٌلن ُشٍ اًفـاًَة فاهَ ال 

خسوى من ظَحَ
(2)

. 

مذَاز ثيفِش كصاراهتا ثيفِشا مدا فهيا أأمام اجلِة   ًوكفَ اًعـن رًشا المن املـصوف أأن االإدارة حمتخؽ ابإ

اًلضائَة اخملخعة
(3)

ىل  ،وذكل ثفـَال ٌَـمي االإداري اذلي ًُـس اًلصار االإداري وس ََخَ اًِامة مما أأدى اإ

ًلاء االإؿرتاف مبحسأأ الأثص كري املوكف ٌَعـن ابالإ
(4)

شا ما ٌُسدضف من هط املادة  من الأمص رمق  6\96،ُو

و ؿسم وكف اًخيفِش، مث رثة ؿَََ  "...كري أأهَ..."املشهور ساتلا،  36-36 فاملرُشّع هّصس املحسأأ ُو

س خثٌاء وكف اًخيفِش.  اإ

                                                           
1
( 81ٍىون مثال الأمص اًعادر ؾن احملمكة الاداًرة واًلايض توكف اًخيفِش كاتال ًالس خئٌاف أأمام جمَس ادلوةل يف أأخي مخسة ؾرش ) -

من هفس اًلاهون  169هعت املادة من كاهون الاحصاءات املسهَة والاداًرة، يف حني  6\163ًوما من اترخي اًخحََف، حسة هط املادة 

 :كري كاتةل لأي ظـن، وثـين تشكل 100و 108و 181ادرة ثعحَلا ٌَمواد ؿىل أأن الأوامص اًع

داري ًوو ابًصفغ وٍىون معـون فَِ ابالًلاء تعفة لكَة أأو حزئَة مىت اكهت ػصوف   الأمص توكف ثيفِش ثضلك لكي أأو حزيئ - ًلصار اإ

 حول مرشوؾَة ُشا اًلصار.                 الاس خـجال ثربر ذكل ، ومىت ػِص من اًخحلِق وحود وخَ ذاص من صبأهَ احساث صم خسي

 اًخساتري اًيت ًبأمص هبا كايض الاس خـجال يف حاالت الاس خـجال اًلعوى -حاالت اًخـسي والاسدِالء واًلَقالأمص توكف اًخيفِش يف  -

 ـجال اًلعوى.اًخـسًالت اًيت ًبأمص هبا كايض الاس خـجال ٌَخساتري اًيت س حق أأن أأمص هبا ظحـا دامئا يف حاالت الاس خ -
2
- SALOMON Renaud, op.cit, p.43. 

3
-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

Edition HOUMA, Alger, 2005, p.116. 

.81املصحؽ هفسَ، ص -
4
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ًلواؿس اًـامة يف كاهون االإحصاءات املسهَة واالإداًرة جنس أأن املرشّع هّصس وكف اًخيفِش مؽ اابمللارهة 
(1)

س خثٌايئ حق مـرتف تَ ًفائسة اًعصف اًعاًة، لأن املرشع ًُس ابؾخحاٍر ،ًوىن  هط ؿَََ وعًصق اإ

نشكل، ًوىن ًحلى ُشا الأمص ٌضلك ثلسم مَحوظ يف ظًصق ثسؾمي مدسأأ اًرشؾَة اذلي جيزي ٌَلايض 

س خثٌايئ مثي وكف  ظار اإحصاء اإ تبأن ًلّصم االإدارة هتسًساي من اخي محَِا ؿىل احرتام اًلاؿسة اًلاهوهَة يف اإ

اًخيفِش
(2)

. 

هعالكا من ظاتؽ االإس خثٌائَة ًوكف اًخ   ثرتثة هدِجخني ُامذني: يفِش، فاهَاإ

دض َة اس خلالهل لأقصاض كري مذياسلة مؽ اًِشف من  جية أأن ميارس يف هعاق ضَق مفن هجة 

حىٌصسَ
(3)

ثةل يف جمَس امليافسة مم كة كري املخاكفئة تني االإدارة يف اًـال وذلكل جية أأن ًيحرص ثعحَلَ، 

ًُس ُياك أأي سخة ًحلي ؿىل ُشٍ اًـالكة كري ًوىن من هجة اثهَة ، تني اًلري ممثي يف املؤسسةو 

املخاكفئة اإىل كاًة اًفعي يف موضوع اًزناع ذلكل من حق اًلايض أأن ًفرتض مؤكذا واس خثٌائَا ؿسم 

ىل حصثُة أأاثر مادًة وذكل من ذالل وكف ثيفِش اًلصار  مرشوؾَة معي االإدارة دون أأن ًؤدي ذكل اإ

ىل اًخوازن مؤكذا.  وتشكل ًـَس اًـالكة اإ

ن هجة اثهَة جنس ان اًعاتؽ الاس خثٌايئ ًـعَيا فىصة خََة ؿىل ان اجلِة اًلضائَة اًيت كضت م

توكف ثيفِش اًلصار الاداري ميىهنا ان حصحؽ ؾيَ يف أأي وكت اذا ما زاًت الأس حاب اًيت من اخَِا 

 أأوكفت اًخيفِش، ذلكل ًـخرب ُشا اًوكف وعٌلم أأمان ًوُس مكحسا احصايئ.

ؾن ذاظَة الاس خثٌائَة ابًلول تبأن ؿسم وكف اًخيفِش ُو اإحصاء رضوري ًوىٌَ  مٌَ ميىن اًخـحري

ًلاء يشء  ًُس حمتّي، ذاظة وأأن اًرشوع يف ثيفِش اًلصار الاداري من صبأهَ أأن جيـي معََة رحـَة االإ

اّل اهَ من اًياحِة  دِايل، حىت وان اكن من اًياحِة اًلاهوهَة ميىن خرب اًرضر اًياصئ ؾن اًخيفِش، اإ

ًواكـَة الأمص ظـةا
(4)

. 

لأهَ  يف حاةل صي معََة حصثُة ُشا اًلصار االإداري  ،يف ُشٍ الأوضاع ثربز أأمهَة وكف اًخيفِش

جيـي ُشا اًلصار ًعي اإىل كاًخَ اًلعوى حبَر حزول أأن ل اثٍر اًلاهوهَة فان من صبأن ُشا االإحصاء 

                                                           
1
 .من ق اإ م اإ  181و  180راحؽ املادثني:  -

2
- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, p.229. 

3
- FEVRIER Jean-Marc, Recherche sur le contentieux administratif du sursis à exécution, op.cit, p.251. 

4
- Idem. 
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ًلاءٍ و مرشوع ؿىل  ،اس خثٌاًء فىصة كًصية املرشوؾَة ًخـود ًخخبأنس يف حاةل اإ مفن الأحسن ثيفِش اًلصار ُو

ًلاء و همسد ابالإ ثيفِشٍ ُو
(1)

. 

ىل املعاي  -نٌل س حق اذلهص -ابًصحوع اإىل وكف ثيفِش كصارات جمَس امليافسة، وابًيؼص اإ

هيا ال ىىون أأمام جمصد كاؿسة اإحصائَة، تي  الاكذعادًة  و املاًَة املـيَة واًيت ميىن أأن حىون مـخربة، فاإ

لضااي أأمام ُشا جية أأن جس خفِس مهنا املؤسسات املـيَة ابًوظٌلم أأمان الأمص ًخـَق تضٌلهة كاهوهَة 

اجملَس، وكرٍي من سَعات اًضحط يف اجملال الاكذعادي
(2)

ُو ابًفـي ما هصسَ جمَس ادلوةل يف ، و 

احهتادٍ، حِر كدي ظـن ٍصيم اإىل وكف اًخيفِش ًلصار ظادر ؾن اٌَجية املرصفِة ضس اًحيم اًعياؾي 

و اًخجاري
(3)

لصض اًيت ال ثـرتف توكف ، حِر كام جمَس ادلوةل ابسددـاد أأحاكم كاهون اًيلس و اً

 اًخـاد، وظحق كواؿس كاهون االإحصاءات املسهَة.

من ُشا امليعَق ميىن اًلول أأن كاهون امليافسة كس هّصس ضٌلهة وكف اًيفاد ثضلك رصحي، مّما 

ا تيفس اًضٌلهة املميوحة أأمام اجلِات اًلضائَة االإداًرة، ابًصمغ  ـً جيـي املخلايض أأمام جمَس امليافسة ممتخ

أأن اًعـن ًلسم أأمام اًفصكة اًخجاًرة دلى جمَس كضاء اجلزائص، ذلكل ٍصى اًحـغ أأن ُشٍ امليازؿة من 

داًرة ابًيؼص اإىل ظًصلة حىٌصس ضٌلهة وكف اًخيفِش أأي أأهنا خاءت وعًصق اس خثٌايئ يه مٌازؿة اإ
(4)

. 

تني من تني اًخرٍبصات اًيت س َلت ًِشا اًعاتؽ الاس خثٌايئ ُو حصص املرشّع ؿىل اًخوفِق 

ى ًخـني املوازهة تني وتـحارة أأدص ، املعَحة اًـامة املمثةل يف معي ووضاط االإدارة ومعَحة اخلواص

اًيخاجئ اخلعرية اًيت كس ثرتثة ؾن ثيفِش اًلصار االإداري من هجة، ومن هجة اثهَة احلصص  رضورة ثفادي

ؿىل مدسأأ سالمة اًلصارات االإداًرة وكاتََهتا ٌَخيفِش
(5)

. 

ًوكف اًخيفِش يف جمال امليافسة جنسٍ ٍصيم اإىل اًخوفِق تني ؿسة مذعَحات مذياكضة أأمهِا فداًًس حة 

فىصة فـاًَة جمَس امليافسة من أأخي ضٌلن اًيؼام اًـام اًخيافيس، ومن هجة ملاتةل رضورة ضٌلن فـاًَة 

ني، فوحود فاظي ًوىن ًو متـيا يف الأمص حًِّسا جنس أأن ُاذٍن املعَحني كري مذياكض ،اًصكاتة اًلضائَة

                                                           
1
-FEVRIER Jean-Marc, op.cit, p.120.  

2
-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

op.cit, p.117. 
3
-CE, ordonnance du 30/12/2003, Actionnaires BCIA/ commission bancaire, Revue du conseil d’Etat, n° :6, 

2005, p.72 
4
- MENURET Jean- Jacques, le contentieux du conseil de la concurrence, op. cit, p.698. 

5
 .83ؾحس اًـٍزز ؾحس امليـم ذََفة، مصحؽ ساتق، ص -
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وضاء املصنز اًلاهوين موضوع اًزناع أأمام اًلايض، وتني حلؼة فعهل يف ُشا اًزناع، ًـعَيا  زمين تني اإ

دذَار تني ُاذٍن املعَحني أأو ُاثني اًلاًخني، فـاًَة جمَس امليافسة وفـاًَة اًلضاء فصظة ًالإ
(1)

، ُشا 

 ٌَيفاد من ؿسمَ. الادذَار ًرتمج من اًياحِة اًلاهوهَة جىون اًعـن موكف

يف حاةل فصضَة ثوكِف اًيفاد هدِجة اًعـن، فان فـاًَة اًصكاتة اًلضائَة حىون مضموهة، لأن ركاتة 

املرشوؾَة وـمََة جمصدة هتسف اإىل حٌلًة املعاي املَموسة ًلأظصاف، ويف حاةل ؿسم حصثُة اًلصار 

وؾَة ال متس سوى اًلاؿسة اًلاهوهَة االإداري لأثٍص فاإن من صبأن ذكل أأن ًضمن أأن اإحامتًَة ؿسم املرش 

املـيَة هبا دون معاي الأصزاص، وؿَََ ٍىفي اًلصار اًلضايئ جلرب ُشا اًرضر، وؿَََ فاًعـن اًلضايئ 

ااًل لأن املِم ُو حٌلًة املخلايض. ـّ  ٍىون ف

َة يف ذسمة املواظن   ً فاًرشؾَة ًُست حامت كاًة يف حس ذاهتا، تي يه وس َةل و أ
(2)

، ذلكل جنس 

أأن وكف اًخيفِش ًلسم نـــي اًضٌلانت ٌَمخلايض، ًوىن لك ُشا جية أأن ًؤذش جلك حتفغ لأن احلمك أأو 

ـَق معي  اًلصار اًلضايئ كس ًدسخة يف رضر من ذالل ثوكِفَ ًًضاظات مرشوؿَ ورضورًة ًو

 الادارة يف مسـاُا خلسمة املعَحة اًـامة.

ثٌائَة، ًـعى فهيا ٌَلايض سَعة املالمئة احلي اًلاهوين ٍمكن يف حـي وكف اًخيفِش حاةل اس خ 

ٌَخوفِق تني ُاثني املعَحخني، ويف حاةل الأمص توكف اًخيفِش فان ُشا االإحصاء ال جية أأن ًفِم فلط 

ًلاء، ففي جمال امليافسة  ؿىل أأن اًلاًة مٌَ يه ثفادي ال اثر اخلعرية واًضارة ًخيفِش اًلصار املصحش ًالإ

مح ٌَمؤسسات املـيَة ابًخىِف مؽ ُشا اًلصار ؿىل فصض أأاّل ٍىون حماًل ًـخرب وكف اًخيفِش هوس َةل جس

ًلاء ؾيس اًفعي يف املوضوع ًالإ
(3)

، ُشا ادلور اًحَساقويج ًوكف اًخيفِش جيـي املؤسسة ثخلدي كصار 

 جمَس امليافسة.

رثحاط ظَة وكاثهَا:   ف اًخيفِش توحود دؾوى يف املوضوعاإ

" ًودع ظاحة اًعـن أأهَ:  املخـَق ابمليافسة 36-36من الأمص رمق  0\91هط املادة  خاء يف

اًصئُيس أأو اًوزٍص امللكف ابًخجارة ظَة وكف اًخيفِش وال ًلدي اًعَة الا تـس ثلسمي اًعـن اذلي 

ظَة وكف ثيفِش كصار جمَس  اهعالق من ُشا اًيط فان،جية أأن ٍصفق تلصار جمَس امليافسة"

                                                           
1
-FEVRIER Jean marc, op.cit, p.121. 

2
-Ibid, p.122. 

3
-DELICOSTOPOULOS Constantin, l’encadrement processuel des autorités de marché en droit français et 

communautaire, LGDJ, 2002, p.422. 
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ذا س حلَ ظـن يف املوضوع، وؿَََ فان ُشا اًعَة ال ميىن أأن ٍصفؽ ثضلك مٌفصد امليافسة ال اّل  اإ  ًُلدي اإ

اثهواي أأو فصؾَا أأو مَحلا ظـيالأول مصة، مما جيـي مٌَ 
(1)

، وتسون ُشٍ ادلؾوى املس حلة يف املوضوع 

ًلاء أأو ثـسًي اًلصار الأظًل فاإن ظَة وكف اًخيفِش ال ٍىون ملدوالً  اًصامِة اإىل اإ
(2)

رتثة ؿىل ذكل  ،ًو

ظَة وكف اًخيفِش، اإضافة اإىل أأن اًعفة يف اًخلايض حامت رفغ خددؽ أأّن لك رفغ ٌدلؾوى الأظََة ٌس  

ابًًس حة ًِشا اًعَة يه هفسِا املخـَلة ابًعَة الأظًل
(3)

. 

ُشا اًعاتؽ اًخحـي ًـخرب أأحس أأوخَ اًامتزي تني وكف اًخيفِش يف جمال امليافسة ووكف اًخيفِش يف 

من كاهون الاحصاءات املسهَة والاداًرة 0\164اؿس اًـامة حسة هط املادة اًلو 
(4)

، مما ًـزز مصة أأدصى 

الحصاءات وكف ثيفِش كصارات جمَس امليافسةاًعاتؽ االإداري 
(5)

. 

ًـود اًسخة يف ُشا اًعاتؽ اًخحـي ًعَة وكف اًخيفِش اإىل رشوط مٌحَ هفسِا واملصثحعة ابًلصار 

داري دون وحود صىوك خسًة حول املعـون فَِ وال اثر  ذ ال ًـلي وكف ثيفِش كصار اإ املرتثحة ؾيَ، اإ

ذا ؾصض الأمص  ال اإ شا الأمص ال ًخعور اإ ؿسم مرشوؾَخَ أأو أأن أ اثٍر ال ميىن ثساروِا مؽ مصور اًوكت، ُو

ىل اًضرط املـين هبشا اًلصار  ،ؿىل اجلِة اًلضائَة اخملخعة شا ما ًؤهفسَفال ًـلي أأن ًـود ذكل اإ نس ، ُو

مصة أأدصى أأن وكف اًخيفِش ًُس كاًة يف حس ذاثَ، تي ُو مصثحط ترضورة ثفادي أ اثر كصار كاتي 

ٌَخيفِش
(6)

، وؿَََ فاًلاًة الأساس َة من اصرتاط دؾوى مصفوؿة يف املوضوع يه احلََوةل دون أأن ًحلى 

                                                           
1
-GALENE Renée, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, Édition EFE, 

4
éme

trimestre, Paris ,1994.  
2
 ادلوةل حىّصس اًعاتؽ اًخحـي ًعَة وكف اًخيفِش مهنا:ظسرت ؿسة كصارات ؾن اًلصفة الاداًرة ابحملمكة اًـََا و جمَس  -

 .8116، اجملةل اًلضائَة، اًـسد الأول، 8113\39\89اًلصفة الاداًرة ابحملمكة اًـَا، كصار تخارخي  -

 .001، ص 0334، 1، جمةل جمَس ادلوةل، اًـسد 0334\31\01تخارخي  83341كصار رمق  َس ادلوةل،جم -

ظالكا من املَف وال من مشهصات  م ط/ تدلًة جٍصىة : 81/33/8111كصار تخارخي  جمَس ادلوةل، - " حِر أأهَ ال ٌس خزَط اإ

داًرة مصفوؿة يف املوضوع".  الأظصاف تبأهَ كس ثوخس كضَة اإ

" اإن ظَة وكف اًخيفِش ٌضلّك  اًحيم املصنزي اجلزائصي : AIB، تيم 38/34/0336تخارخي  84411كصار رمق  جمَس ادلوةل، -

حص   .861، ص0336، 4جمةل جمَس ادلوةل، ؿسد اء ثحـَا ًعـن أأظًل ُو دؾوى الاًلاء "،اإ

 ، كضَة وايل اجلزائص ضس/ ع و ش.81/39/0334تخارخي  81346)اًلصف جممتـة(، كصار رمق  جمَس ادلوةل -

 .816، ص 0336، 4،جمةل جمَس ادلوةل، اًـسد 0336\38\33تخارخي  86613كصار رمق  جمَس ادلوةل، -
3
- KATZ David, « Juge administratif et droit de la concurrence », RFDA, 2002, p.360. 

4
" ال ًلدي ظَة اًلاف ثيفِش اًلصار الاداري، ما مل ٍىن مزتامٌا مؽ دؾوى مصفوؿة يف املوضوع، أأو ؿىل ما ًًل:  0\164ثيط املادة  -

 أأؿالٍ". 163يف حاةل اًخؼمل املضار اًََ يف املادة 
5
-GROS Manuel, «Le sursis à exécution judiciaire en matière de concurrence », op.cit, p.7. 

6
 .00ؾحس اًـٍزز ؾحس امليـم ذََفة، مصحؽ ساتق، ص -
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ري وكف اًخيفِش واًيت هناًة،لأن ذكل خماًف ملحسأأ وكذَة ثساتال  وكف اًخيفِش يف حاةل الاس خـجال اىل ما

ًِا ظاتـا وكائَا
(1)

. 

جتسر الاصارة اىل أأهَ ال جيوز اخلَط تني اًعاتؽ اًخحـي ًعَة وكف اًخيفِش ورضورة أأن ٍصفؽ 

مبوحة دؾوى مس خلةل
(2)

، فاًضرط اذلي ًَمتس وكف ثيفِش كصار جمَس امليافسة ؿَََ أأن ٍصفؽ ظَحَ 

اًصايم اىل رئُس جمَس كضاء اجلزائص مبوحة ؾًصضة مس خلةل ثرشط أأن ٌضفـِا تـًصضة اًعـن الأظًل 

يف اصرتاط ُشٍ ادلؾوى املس خلةل ، واًسخة املعـون فَِ كصار جمَس امليافسة اىل الاًلاء او اًخـسًي و

الساس اىل ؿسم اماكهَة ادلؽ تني ظَة الاًلاء أأو اًخـسًي وظَة وكف اًخيفِش يف ؾًصضة ًـود اب

واحسة هؼصا الدذالف اجلِة اًياػصة يف لك ظَة، فعَة الاًلاء أأو اًخـسًي ًيؼص فَِ كايض املوضوع 

 يف ممثال يف كضاة اًلصفة اًخجاًرة يف حني أأن ظَة وكف اًخدٌفِش ًيؼص فَِ كايض الاس خـجال ممثال

 رئُس جمَس كضاء اجلزائص.

 الادذعاص تيؼص ظَة وكف ثيفِش كصارات جمَس امليافسةاثًثا: 

ًـود ادذعاص اًيؼص يف ظَة وكف ثيفِش كصارات جمَس امليافسة اىل رئُس جمَس كضاء 

ًلسم ُشا اًعَة ، و املخـَق ابمليافسة 36-36من الأمص رمق  6\96اجلزائص اًـامصة حسة هط املادة 

لأحاكم كاهون االإحصاءات املسهَة واالإداًرةظحلا 
(3)

توكف ثيفِش ، وابًخحسًس اًلواؿس اًلاهوهَة املخـَلة 

يا ثربز اًعحَـة اًِجَية مليازؿات امليافسة ابؾخحار جمَس امليافسة َُئة معومِة اًلصارات الاداًرة ، ُو

و اًًضاط الاكذعادي، وخيضؽ يف ذكل ًصكا تة اًلايض اًـادي ثخسذي يف كعاع ذاص تعحَـخَ، ُو

َات اًلاهون اًـام  ً اذلي ًعحق يف جمال وكف اًخيفِش كواؿس كاهوهَة مس متسة من أ
(4)

. 

ًىن اخلعوظَة اًيت ٍمتزي هبا اإحصاء وكف اًخيفِش يف جمال امليافسة ُو أأن اًيؼص يف اًعَة 

و رئُس جمَس كضاء اجلزائص اًـامصة اذلي خيخَف  ابؾخحاٍر كايض اس خـجال، و خيخط تَ كايض فصد ُو

ؿىل ذالف اًلواؿس اًـامة يف امليازؿة االإداًرة حِر ًمت اًيؼص  ،ؾن اجلِة اًيت ثيؼص يف موضوع اًزناع

                                                           
1
حلسن جن ص َخ أ ث مَواي، رساةل يف الاس خـجاالت الاداًرة، اجلزء الأول يف الاس خـجاالت اًفورًة، اًعحـة الأوىل، دار ُومة،  -

 .863، ص 0381اجلزائص، 
2
 " ثلسم اًعَحات اًصامِة اىل وكف اًخيفِش تسؾوى مس خلةل".من ق ا م ا ؿىل أأهَ :  8\164ثيط املادة  -
3
 ، معسر ساتق.36-36من الأمص  8\91املادة  -

4
- GROS Manuel, op.cit, p.39.  
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يف ظَة وكف ثيفِش اًلصار االإداري من ظصف اًلايض اًفاظي يف املوضوع تدضىِةل حٌلؾَة، حسة 

. 169هط املادة   ق اإ م اإ

احلاخة اىل حي رسًؽ ًعَة وكف اًخيفِش  ًـود اًسخة يف مٌح الادذعاص ٌَلايض اًفصد اىل

 181ابًصمغ من أأن ُشا املربر موحود نشكل يف اًلواؿس اًـامة يف حاةل الاس خـجال حسة هط املادة 

ق اإ م اإ حبَر ميىن ٌَلايض أأن ًبأمص جلك اًخساتري اًرضوًرة ٌَمحافؼة ؿىل احلصايت الأساس َة امليهتىة 

َِئات اًيت ختضؽ يف ملاضاهتا الدذعاص اجلِات اًلضائَة من كدي الأصزاص املـيوًة اًـامة أأو اً 

مىت اكهت ُشٍ الاىهتااكت جضلك مساسا دعريا وكري مرشوع تخكل  ،االإداًرة أأزياء ممارسة سَعهتا

احلصايت
(1)

. 

ًىن وابًصمغ من أأمهَة مربر احلاخة اىل رسؿة اًفعي يف ظَة وكف اًخيفِش املساق من ظصف 

سي مٌح الادذعاص ًصئُس جمَس كضاء اجلزائص، الا أأن ُشا املوكف من املرشع يف جمال اًعـن  مًؤ

الأحاكم  فوىض يف يف كصارات جمَس امليافسة ال خيَوا من اخملاظص، ؿىل أأساس أأهيا كس هعي اىل

اًلضائَة
(2)

و املربر اذلي دفؽ ابملرشع مبوحة كاهون الاحصاءات املسهَة والاداًرة اجلسًس اىل  ، ُو

َلس فٍمتَزي تني هجة اًفعي يف اًعَة املوضوؾي وهجة اًفعي يف ظَة وكف اًخيفِشاًخزًل ؾن فىصة ا

سواء ثـَق الأمص تعَة  أأظحح الادذعاص ًيـلس ًيفس اجلِة اًفاظةل يف املوضوع تيفس اًدضىِةل

الاًلاء واًخـسًي أأو ظَة وكف اًخيفِش
(3)

. 

جنس أأن رئُس جمَس كضاء اجلزائص ميىٌَ  ًىن يف احللِلة ُشٍ اخملاوف رسؿان ما ثخالىش ؾيسما

شا ؿىل ذالف اًلواؿس اًـامة  مٌح وكف اًيفاد ملسة حمسدة ختخَف ابدذالف ظحَـة اًوكائؽ ودعورهتا ُو

حِر ًمت مٌح وكف اًخيفِش اإىل كاًة اًفعي يف املوضوع أأو يف ادلؾوى الأظََة
(4)

، مؽ اًـمل أأن املرشع 

اًخيفِش توحود ػصوف أأو وكائؽ دعرية، دون أأن ًفعي يف  يف جمال امليافسة رتط مىٌة مٌح وكف

                                                           
1
- FEVRIER Jeanmarc, op.cit, p.131. 

2
امليازؿات الاداًرة، اًلسم اًثاين اجلواهة اًخعحَلِة ٌَميازؿة الاداًرة، اًعحـة الأوىل،  دار حسور ًٌَرش ؾٌلر توضَاف، املصحؽ يف  -

 .044، ص  0386واًخوزًؽ، 
3
:" يف مجَؽ الأحوال، ثفعي اًدضىِةل اًيت ثيؼص يف املوضوع يف اًعَحات اًصامِةاىل وكف من ق ا م ا ؿىل ماًًل 8\169ثيط املادة  -

 مص مسخة".اًخيفِش تبأ 
4
- FEVRIER Jeanmarc, op.cit, p.131. 
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ذكل، ؿىل ذالف اًلواؿس اًـامة نشكل اًيت جضرتط خسًّة اًوسائي امللسمة، مما ًـعي ٌَلايض دامئا 

فصًظا أأنرب ًصفغ اًعَة
(1)

. 

جنس أأن وكف اًخيفِش يف جمال امليافسة ًُس مصثحط ابًرضورة ابًخحلِق اذلي جيًصَ اًلايض  ،ذلكل

 ًيفس اجملَس اًلضايئ ة اًخجاًرةحول ثبأسُس ادلؾوى الأظََة املـصوضة أأمام اًلصف ،َةخملعص ابًعا

شا الأمص ًفرّس ًيا ذكل االإدذالف تني اًلايض اًفاظي يف املوضوع واًلايض اًفاظي يف ظَة وكف  ُو

اًخيفِش )رئُس اجملَس اًلضايئ(
(2)

ًـعي ة تني املوضوع و وكف اًخيفِش ُشا اًيوع من الاس خلالًَ ،

ًصئُس اجملَس اًلضايئ هوع من احلًصة واملصوهة حبَر ميىٌَ أأن مييح وكف اًخيفِش ثضلك أأنرب ملارهة 

ابًلواؿس اًـامة
(3)

. 

أأن ًخوىخ يف ذكل اًرسؿة واًفعي يف اًعَة يف أ خال  رئُس اجملَس اًلضايئ ؿىلًىن 

مـلوةل
(4)

اًلاهوين، وذكل حتلِلًا ًفىصة الأمن 
(5)

، أأما ابًًس حة ٌَسَعة اًخلسًٍصة اًيت ٍمتخؽ هبا رئُس 

ن ثوفصت  جمَس كضاء اجلزائص، فميىن اًلول تبأن مٌح وكف اًخيفِش ًخوكف ؿىل ُشٍ اًسَعة، حفىت واإ

جياتَا ،رشوط اًعَة شا ما ٌسدضف من هط  ،فاإن ذكل ال ٌضلك حمتَة ابًًس حة هل ًَىون ردٍ اإ ُو

و ميىن جضخَِ اًـمََة  ".... كري أأهَ ميَىّن رئُس جمَس كضاء اجلزائص...."، :املشهورة ساتلا 96/6املادة 

داريرط اذلي ًرتحش مليعة ابًض اّل أأن حفىت ًوو ،اإ ذكل  ثوفصت فَِ لك اًرشوط واكن مَفَ اكمال اإ

ال جيـي مٌَ انحجا ابًرضورة
(6)

. 

ونشكل ثعحَق اًيط اًلاهوين  ،اًلايض خيضؽ ًواحة اًفعي يف ادلؾوىابًصمغ من أأن ُشا 

اّل أأهَ ُو من ًلصر مسى مالمئة ثعحَق ُشٍ اًلاؿسة اًلاهوهَة ثضلك ذايت، نٌل ميىٌَ أأن  ،املوحود مس حلا اإ

شا ما ًؤنس ما  ذا زاًت الأس حاب اًيت مٌح من أأخَِا، ُو ٍصحؽ ؾن مٌح وكف اًخيفِش تـس مٌحَ ساتلا اإ

تلا حول اًعاتؽ االإس خثٌايئ ًعَة وكف اًخيفِش، ذلكل ميىن اًلول تبأن وكف اًخيفِش ُو مّصام كِي سا

 أأمان ًوُس مدسأأ اإحصايئ.

                                                           
1
. 181/6و  169/0راحؽ املادثني  -  من ق اإ م اإ

2
-GROS Manuel, op.cit, p.31. 

3
- PRADEL Jean, « Les recours contre les décisions du conseil du concurrence »,op.cit, p 104. 

4
من الأمص  96/6ًوًما حسة هط املادة  81أأن ًفعي يف ظَة وكف اًخيفِش يف أأخي ؿىل رئُس اجملَس اًلضايئ ٌَجزائص اًـامصة  -

 املخـَق ابمليافسة. 36-36رمق 
5
- FEVRIER Jean  marc, op.cit, p.131. 

6
- Ibid, p 246. 
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 وكف اًخيفِش ظصق اًعـن يف الأمصت: راتـا

، فاإن و اًعادر ؾن رئُس جمَس كضاء اجلزائص فِشي توكف اًخ اًلايض فامي خيط اًعـن يف الأمص 

حصاءات اًعـن يف كصارات جمَس امليافسة من الأمصاًفعي اخلامس املخـَق  املخـَق   03-03 رمق ابإ

والاداًرة ويف  اإىل كاهون االإحصاءات املسهَة مما ًسفـيا اىل اًصحوع، فَِمل ًخـصض ًعصق اًعـن ابمليافسة 

ف جنس أأن الأمص اًعادر ؾن احملمكة الاداًرة واًلايض توكف اًخيفِش ٍىون كاتال ًالس خئٌا ُشا اًعسد

من  6\163( ًوما من اترخي اًخحََف، حسة هط املادة 81أأمام جمَس ادلوةل يف أأخي مخسة ؾرش )

الأوامص اًعادرة ثعحَلا ٌَمواد  ؿىل أأنَ مٌ 169يعت املادة يف حِي كاهون الاحصاءات املسهَة والاداًرة،

 .كري كاتةل لأي ظـن 100و 108و 181

اًيت ميىن اس خئٌافِا يه  توكف اًخيفِش الأوامصفان  ،من هفس اًلاهون 163ملادة يط اظحلا ً 

 ظصف اًخساتري اًيت ًليض هبا كايض الاس خـجال ٌَمحافؼة ؿىل احلصايت الأساس َة امليهتىة من

أأو اًَِئات اًيت ختضؽ يف ملاضاهتا الدذعاص اجلِات اًلضائَة االإداًرة أأزياء  ،الأصزاص املـيوًة اًـامة

، مؽ ىهتااكت جضلك مساسا دعريا أأو كري مرشوع تخكل احلصايتسَعاهتا، مىت اكهت ُشٍ الاً ممارسة 

ىون أأخي اًعـن يف   ،من هفس اًلاهون 103اًيت هعت ؿَهيا املادة حتلق دامئا حاالت الاس خـجال  ٍو

يف ُشٍ احلاةل ًفعي جمَس ، وًوما اًخاًَة ٌَخحََف اًصمسي أأو اًخحََف كري اًصمسي 81ُشٍ اًخساتري ُو 

 .ساؿة 41ادلوةل يف أأخي 

لأوامص اًيت ثليض جصفغ دؾوى الاس خـجال توكف ثيفِش اًلصار املعـون نٌل ختضؽ ٌَعـن نشًاك

ىون من هفس اًلاهون،  104ٌلدة وفلا ٌَفَِ أأو الأوامص اًيت ثليض تـسم الادذعاص اًيوؾي ظسر  ٍو

أأخي اًفعي من جمَس ادلوةل ُو صِص واحس
(1)

. 

يف الأوامص املخـَلة توكف ثيفِش ال جتس ظًصلِا ٌَخعحَق ن ًىن ُشٍ الأحاكم لكِا املخـَلة ابًعـ

كصار جمَس امليافسة أأو ابًًس حة ًلأمص اًعادر ؾن رئُس جمَس كضاء اجلزائص واًلايض توكف ثيفِش 

رفغ ذكل، ؿىل أأساس أأن الأحاكم واًلصارات اًلاتةل ٌَعـن ابًيلغ أأمام احملمكة اًـََا يه فلط ثكل 

اًزناعاًفاظةل يف موضوع 
(2)

، وثكل اًيت حهنيي اخلعومة ابًفعي يف أأحس ادلفوع اًضلكَة أأو تـسم اًلدول 

                                                           
1
 من كاهون الاحصاءات املسهَة والاداًرة. 161املادة  -
2
 من ق ا م ا. 641املادة  -



 اًفعي اًثاين: ضٌلهة اًعـن يف كصارات جمَس امليافسة                     اًحاب اًثاين    

 

 
492 

أأو أأي دفؽ ؿارض أ دص
(1)

، وملا اكن الأمص توكف اًخيفِش ُو ثستري مؤكت ال ميس مبوضوع اًزناع وال 

 ٍهنيي اخلعومة فاهَ ال ٍىون كاتال ٌَعـن فَِ ابًيلغ.

 اًوخاَُة يف ثلسمي ظَة وكف اًخيفِش أأ ذامسا: احرتام مدس

ملا اكن ظَة وكف اًخيفِش ٍمتزي ابالس خلالًَة من ذالل رضورة ثلسميَ يف اظار دؾوى خسًسة 

أأمام رئُس جمَس كضاء اجلزائص، فاهَ ُشٍ ادلؾوى ثحلى ذاضـة ًيفس احصاءات ورشوط رفؽ ادلؿاوى 

املخضمية ُشا اًعَة احرتاما ملحسأأ اًوخاَُة، نٌل  يف اًلواؿس اًـامة، وؿَََ ًخـني ثحََف اخلعم ابًـًصضة

أأهَ ًخـني ؿىل اًلايض أأن ًعَة رأأي اًوزٍص امللكف ابًخجارة ؾيسما ال ٍىون ُشا الأذري ظصفا يف 

اًلضَة
(2)

. 

 : حمي ظَة وكف اًخيفِشع اثينفص اً

ظَة وكف اًخيفِش ًدسم ابًعاتؽ الاس خثٌايئ ونشا اًعاتؽ اًخحـي، ويه ظفات  س حق اًلول تبأن 

املـين هبشا اًعَة، واذلي ًخـني أأن ٍىون كاتال اًعادر ؾن جمَس امليافسة مس متسة من ظحَـة اًلصار 

ًلاء من هجة  .()اثًثا وأأن ٍىون كاتال ٌَخيفِش من هجة اثًثة )اثهَا(، وهنايئ من هجة اثهَة )أأوال(، ًالإ

ًلاءكاتََة كصار جمَأأوال:   س امليافسة ًالإ

هَ ًخـني مٌعلِا أأن  ًلائَ فاإ هؼصا لأن ظَة وكف ثيفِش كصار جمَس امليافسة ًخفصع ؾن دؾوى اإ

ًلاء املـصوفة يف اًلواؿس اًـامة من هجة وأأن ٍصد ُشا  ًخوافص يف ُشا اًلصار رشوط كدول دؾوى االإ

 ادلؾوى الأظََة.اًعَة ؿىل كصار كاتي لأن حصفؽ ثضبأهَ ُشٍ 

ًلاء ال جيوز نشكل  مبـىن أأن اًلصارات اًعادرة ؾن جمَس امليافسة واًيت ال ميىن اًعـن فهيا ابالإ

ظَة وكف ثيفِشُا
(3)

فاإن اًلصارات اًلاتةل ٌَعـن يه  36-36من الأمص  96وابًصحوع اإىل هط املادة  ،

من هفس الأمص أأي اًلصارات املخـَلة ابملٌلرسات امللِسة ٌَميافسة  49و  41ثكل امليعوص ؿَهيا ابملادثني 

                                                           
1
 اًلاهون.من هفس  613املادة  -
2
 .36-36من الأمص رمق  6\91املادة  -
3
ذا ثـَق الأمص تلصار ثوكِؽ قصامة ماًَة هدِجة  - ًلاء، مفثال اإ وجية نشكل أأن ًيعة ظَة وكف اًخيفِش ؿىل اًلصار املـين تسؾوى االإ

حرتام الأمص اذلي هعق تَ جمَس امليافسة وؿسم ثيفِشٍ حسة املادة  واكن موضوع اًعَة ُو الأمص  36-36من الأمص رمق  41/0ؿسم اإ

 ذاثَ، ففي ُشٍ احلاةل ٍىون ُشا اًعَة كري ملدول لأن اًلصار املـين ُو كصار ثوكِؽ اًـلوتة املاًَة ًوُس الأمص ذاثَ.
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وثكل املخـَلة ابًخساتري أأو االإحصاءات املؤكذة
(1)

ارات كري ، وال ٍىفي ذكل تي التس أأن حىون ُشٍ اًلص 

 مرشوؿة، ُشا أأمص ال خسال حوهل، سواء ثـَق سخة ؿسم املرشوؾَة ابجلواهة اًضلكَة أأو املوضوؾَة.

 هنائَة كصار جمَس امليافسةاثهَا: 

ؾامتد من سَعة ثـَو هجة اإظساٍر  ًُـس اًلصار االإداري هنائَا ؾيسما ال حيخاج هفاذٍ ًخعسًق أأو اإ

لأذري اًعادر من االإدارة يف املوضوع واذلي ًيفش تلري حاخة اإىل مبـىن أ دص اًلصار اٍهنايئ ُو اًلصار ا

ظسور كصار أ دص ثعسٍر سَعة أأؿىل
(2)

واملـصوف أأن اًلصارات اًعادرة ؾن جمَس امليافسة ال حتخاج ، 

داًرة مس   داًرة وظائَة، ؿىل أأساس أأّن جمَس امليافسة سَعة اإ خلةل ميارس ظالحِخَ اإىل أأي ركاتة اإ

اكن املرشع كس اًزم  رئُس جمَس كضاء اجلزائص رأأي اًوزٍص امللكف ابًخجارة يف  تـلك حًصـة، حىت وان

ظَة وكف اًخيفِش ؾيسما ال ٍىون ُشا الأذري ظصفا يف اًلضَة
(3)

. 

 يافسة ٌَخيفِشكاتََة كصار جمَس امل اثًثا: 

ًـرّب اًلضاء االإداري ؾن ُشا اًرشط يف اًىثري من أأحاكمَ تعَلة أأن ًَحق اًلصار أأذى ابملسؾي 

Faisantgrief ، ذا اكن ال اإ ومؤدى ذكل أأن اًلصار ال ٍىون كاتال ٌَعـن فَِ تسؾوى جتاوز اًسَعة اإ

ٍصثة أ اثر كاهوهَة يف كري ظاي املسؾي
(4)

يافسة ٌَخيفِش ًـين ، وؿَََ فلاتََة اًلصار اًعادر ؾن جمَس امل 

ماكهَة ثودل ال اثر اًيت ٍصحهبا ُشا اًلصار، ُشٍ الأذرية يه اًيت هيسف ظَة وكف اًخيفِش اىل ثوكهيا  اإ

ذ  ذا مل ًـس اًلصار حمي اًعَة كاتال ٌَخيفِش، اإ ذلكل فعَحَ ُشا ٍىون مفذلسا حملهل وثيـسم معَحخَ فَِ اإ

ف اًخيفِش ال ًـخرب كاًة يف حس ذاثَ ًوىن اًلاًة ًُس ُياك ما ًوكف ثيفِشٍ ذلكل ًلال تبأن ظَة وك

مٌَ يه ثفادي أ اثر كصار كاتي ٌَخيفِش
(5)

. 

ميىن أأن خنَط اىل ان كصار جمَس امليافسة اًيافش ُو لك ثرصف كاهوين ظادر ؾن  ،ؿَََ

رادة مٌفصدة ٍصيم من ذالهل اىل ثـسًي أأو املساس ابملصنز اًلاهوين ٌَمؤسسة املـيَة من ذالل  اجملَس ابإ

االإًزتامات املرتثحة ؾيَ أأو احللوق اًيت ٍىصسِا
(6)

ؿَََ  ولك ثرصف ظادر ؾن ُشا اجملَس وال ًرتثة، 

                                                           
1
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.699. 

2
 .10ؾحس اًـٍزز ؾحس امليـم ذََفة، مصحؽ ساتق، ص -
3
 املخـَق ابمليافسة. 36-36من الأمص رمق  6\91املادة  -
4
 .833، ص0380ؾحس اًلادر ؿسو، امليازؿات االإداًرة، ظحـة أأوىل، دار ُومة ٌَعحاؿة واًًرش واًخوزًؽ اجلزائص،  -

5
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.701. 

6
- VEDEL Georges, droit administratif, PUF, Paris, 1979, p.180. 
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أأثص ضار ابملؤسسة املـيَة، ال ًـخرب كاتال ٌَخيفِش ومٌَ ال ميىن أأن ٍىون حمال ًعَة وكف اًخيفِش، هؼصا 

هخفاء اًلاًة من ُشا اًعَة فات ويف ُشا االإظار جنس أأن جمَس امليافسة ثعسر ؾيَ اًـسًس من اًخرص ، الإ

 ال ًعصح ثضبأهنا أأي اإصاكل حول هفادُا ابملٌلرسات امللِسة ٌَميافسة واًيتفداالإضافة اإىل ثكل املخـَلة 

هَ ُياك تـغ اًخرصفات حتخاج اإىل اًخعسي ًِا.  فاإ

جَس امليافسة ميىٌَ أأن ًخزش لك ثستري يف صلك هؼام أأو ثـَمية أأو مًضورمف
(1)

، نٌل ميىٌَ أأن 

كرتاحات و أ راء ًحسي اإ
(2)

 . نٌل ميىٌَ أأن ًوخَ ظَحات اإىل املؤسسات املـيَة ابًخحلِق ٌَحعول ؿىل

ا اًواثئق و املسدٌسات ونشا الأمص حبجُز
(3)

ؿساد احملارض واًخلاٍرص  ىل اإ  ؿىل اثص الاىهتاء من،ابالإضافة اإ

اًخحلِلات
(4)

، ُشٍ اًخرصفات ؿادة ما حىون ساتلة ؿىل اًلصار اٍهنايئ اذلي ًعسٍر اجملَس فذبأذش صلك 

اًيافشصلك الأؾٌلل اًخحضرًية ويه أأؾٌلل رضوًرة، ًوىهنا ال حمتخؽ ابًعاتؽ 
(5)

. 

اّل أأن اًلضاء جيصدُا من أأي  ابًصمغ من أأمهَة ُشٍ الأؾٌلل االإحصائَة اًساتلة ؿىل اًلصار اٍهنايئ اإ

ًََ اًـمي اًخحضريي، كري أأهَ  ذ ًُس من املؤنس أأن اًلصار اٍهنايئ س َعسر وفق ما اجتَ اإ ظفة ثيفِشًة اإ

ًلاء يف ُشا اًلصار ؿىل ؾَة االإحصا  ءات اًخحضرًية.ابالإماكن ثبأسُس اًعـن ابالإ

رفضت دؾوى تعالن ضس رأأي  ثعحَلا ملا س حق جنس أأن اجملَس الأؿىل )احملمكة اًـََا حاًَا(

ًيب ٌَمس خزسمني اًحدلًني اًخاتـني جملَس مسًية اجلزائص، وكس اسدٌس اجملَس الأؿىل يف ُشا جمَس ثبأذ

كري كاتي ٌَخيفِشاًصفغ اإىل هون رأأي اجملَس ال ٌضلك كصارا ًَحق اًرضر ابملسؾي، أأي أأهَ 
(6)

. 

ؿىل لك حال فاإن املـَار اذلي من ذالهل ميىن اًوكوف ؿىل مسى كاتََة أأي ثرصف ظادر ؾن 

جمَس امليافسة ًعَة وكف اًخيفِش ُو مـَار اًرضر اذلي ميىن أأن ًرتثة ؿَََ، وؿادة ما حىون ُشٍ 

خـَلة مبصحةل اًخحلِق واًيت حُتَصُر اًخرصفات ًِا ؿالكة ابملٌلرسات امللِسة ٌَميافسة مثي ثكل اًخلاٍرص امل 

ضس املؤسسات اًيت ثخـمس ثلسمي مـَومات ذاظئة أأو كري اكمةل، ابًًس حة ٌَمـَومات املعَوتة أأو حهتاون 

                                                           
1
 .36-36رمق من الأمص  0\64املادة  -
2
 من هفس الأمص. 8\64املادة  -
3
 من هفس الأمص. 18املادة  -
4
 ، من هفس الأمص.14، 16، 10املواد  -

5
- VEDEL Georges, op.cit, p.175. 

6
 .831، ؾحس اًلادر، ؿسو، مصحؽ ساتق، ص8199\80\06كصار ظادر تخارخي  -
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ذا مل ثلسم  يف ثلسميِا، فِشٍ اًخلاٍرص ثَحق رضرا ابملؤسسة لأن املرشع رثة ؿَهيا ؾلوتة ماًَة، ذاظة اإ

ُشٍ املـَومات يف الأخي احملسد
(1)

.
 

مٌجِة أأدصى جنس أأهَ ال جمال ًعَة وكف ثيفِش كصار ظادر ؾن جمَس امليافسة ًوىن ُشا 

ًلاٍؤ من ظصف اجلِات اًلضائَة اخملخعة أأو اهلىض الأخي  الأذري كام ثسححَ، أأو أأن ُشا اًلصار مت اإ

 كدوهل. ، أأو اكن مذضميا ًصفغ الادعار أأو ؿسماحملسد ًرساين ُشا اًلصار أأو مت ثيفِشٍ ثضلك هنايئ

ـاًية مفثال ابًًس حة ًلأوامص اًعادرة ؾن جمَس امليافسة واًصامِة اإىل وضؽ حس ٌَمٌلرسات امل

هَ ال ميىن ظَة وكف ثيفِشُا تـس اهلضاء ُشا الأخي لأهَ ًمت وامللرتهامللِسة ٌَميافسة  ة تبأخي حمسد، فاإ

هخلال مدارشة اإىل اإظسار ؾلوتة ماًَة هدِجة ذكل االإ
(2)

،فِعحح اًلصار املخضمن ُشٍ اًـلوتة ُو حمي 

 ًعَة وكف اًخيفِش ًوُس الأمص.  

 وكف ثيفِش كصارات جمَس امليافسةاثًر: رشوط كدول ظَحفصع 

داًرة  س حق اًلول تبأن كصارات جمَس امليافسة املخـَلة ابملٌلرسات امللِسة ٌَميافسة يه كصارات اإ

هفصادًة، ويه انفشة مبجصد ظسورُا، وال ًؤث ص ؿىل هفاذُا جمصد اًعـن فهيا أأمام اًلضاءاإ
(3)

، وثسخة 

تعئ اإحصاءات اًخلايض واًعاتؽ اًخحلِلي واًفاحط الإحصاءات امليازؿة ذات اًعاتؽ االإداري فاإن اًفعي 

ال، الأمص اذلي ٌسخة ٌَمسؾي تـغ اًيخاجئ اًضارة ثسخة ثيفِش  يف ادلؾوى كس ٌس خلصق وكذا ظًو

اًلصار اًلضايئ اذلي كضىحاًلاء ُشا اًلصار لأمص اإىل حس اس خحاةل ثيفِش اًلصار املعـون فَِ وكس ًعي ا

الاداري
6
. 

من أأخي جتمَس أأمام ُشا اًوضؽ مت حىٌصس اإحصاء وكف اًخيفِش وضٌلهة أأساس َة ٌَمؤسسات 

لصارات جمَس امليافسةوصي اًلوة اًخيفِشًةً
(4)

مبا ًـىس اًعاتؽ  ، ًوىن ذكل مت ؿىل سخِي االإس خثٌاء

ووفق رشوط حمسدة  ،لة، ُشا االإس خثٌاء ًخـني أأن ًؤذش تَ يف حسود ضًَِشا اًزناع يف أأظهلالاداري 

                                                           
1
 .36-36من الأمص رمق  11املادة  -
2
 هفس  الأمص.من   0\41املادة  -
3
مذَاز الأس حلِة، ممّا جيـَِا انفشة تشاهتا، جمَس ادلوةل،  - ، أأؾضاء املسدمثصة اًفالحِة 0331هومفرب  81حمتخؽ اًلصارات االإداًرة معوما ابإ

 .0331، 866، ص 33جمسويب ضّس ق. اإ ومن مـَ، جمةل جمَس ادلوةل، ؿسد  9ادلاؾَة رمق 
4
- MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrenc, op.cit, p.699. 
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ا ذا ،ًخـني ثوفُص أأحسُا ؿّس اًعَة مصفوًضاختَّف  اإ
(1)

، وابًيدِجة جس متص اًلوة اًخيفِشًة ًلصار جمَس 

 .)اثهَا( ومهنا ما ُو موضوؾي )أأوال(، ُشٍ اًرشوط مهنا ما ُو صلكيامليافسة، و 

 اًرشوط اًضلكَة ًعَة وكف ثيفِش كصار جمَس امليافسة: أأوال: 

ا يف لك دؾوى مصفوؿة أأمام اًلضاء،  اصرتط اىل خاهة اًرشوط اًضلكَة اًـامة اًواحة ثوافُص

رشوظا صلكَة ذاظةاملرشّع ًلدول ظَة وكف ثيفِش كصار جمَس امليافسة 
(2)

رفاق حمتثي يف  ، رضورة اإ

ًلاء ضافة اإىل رضورة ثلسمي ُشا اًعَة أأمام  )أأ(، ملامة ضس ذات اًلصار ُشا اًعَة تـًصضة دؾوى اإ اإ

 .)ب( اجلِة اًلضائَة اخملخعة

ًلاء اًلصار.أأ  رفاق اًعَة تـًصضة دؾوى اإ  اإ

ًودع ظاحة اًعـن اًصئُيس أأو اًوزٍص  ":أأهَ 36-36من الأمص رمق  91/0خاء يف هط املادة 

الّ تـس ثلسمي اًعـن اذلي جية أأن ٍصفق تلصار  امللكف ابًخجارة ظَة وكف اًخيفِش وال ًلدي اًعَة اإ

 ".جمَس امليافسة

زحاات  هَ واإ ثعحَلا ملا كِي ساتلا حول ارثحاط ظَة وكف اًخيفِش توحود دؾوى يف املوضوع، فاإ

والا ؿس ُشا اًعَة كري  ًعـن امللسم ضس اًلصار حمي وكف اًخيفِشذلكل ًخـني أأن ٍصفق ُشا اًعَة اب

مربر
(3)

، مبـىن رضورة وحود ؾًصضة اًعـن املسجةل يف مَف ظَة وكف اًخيفِش، ابالإضافة اإىل وسزة 

شا ما  من كصار جمَس امليافسة، ويف قَاب ُاثني اًوزَلذني فاإن اًعَة س َىون مصفوضا صالًك ُو

 . ًلدي اًعَة.......""...والٌُسدضف من ؾحارة 

احلمكة من ثعَة ُشا اًرشط اًضلكي يه من هجة أأن ظَة وكف اًخيفِش ًـّس مبثاتة ظـن يف 

خالزم  ًلاٍؤ فامي ًخـَق تب اثر ثيفِشٍ حِر ًرتثة ؿىل ُشا اًخيفِش هخاجئ ًخـشر ثساروِا، ًو اًلصار املعَوب اإ

ا  ـً ذا حص كِامَ مؽ اًلصار من ًوم ظسورٍ ثح ال ًعح ومن هجة اثهَة  ،ًلاتََخَ ٌَخيفِش املحارشُشا اخلعص اإ

املعاًحة توكف ثيفِش كصار اداري مل ًحادر املـين ابلأمص جصفؽ دؾوى اًلاءٍ، فالأمص ابًوكف ُو أأمص مؤكت 

                                                           
1
-RONTCHEVSKY Nicolas, «  L'appréciation de la demande de sursis à exécution d'une décision de sanction 

de l'AMF à l'épreuve de l'exigence d'impartialité du juge »,RTD com, n°2, 2012, pp.362-367. 
2
من املادة  0:" ًمت ظَة وكف اًخيفِش امليعوص ؿَََ يف اًفلصة املخـَق ابمليافسة ؿىل أأهَ  36-36من الأمص رمق  8\91هعت املادة  -

،وتشكل حيََيا املرشع اىل رشوط كدول ادلؿاوى وفلا ٌَلواؿس اًـامة امليعوص ؿَهيا أأؿالٍ، ظحلا لأحاكم كاهون الاحصاءات املسهَة" 96

 من كاهون الاحصاءات املسهَة والاداًرة. 83ال  86 يف املواد من
3
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.701. 
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، نٌل وس َعصح الاصاكل ؾيس ظسورٍ دون اصرتاط رفؽ دؾوى الاًلاء فامي خيط حسود وأ خال اًوكف

ن ؿ ىل خسًة رافؽ ظَة وكف اًخيفِشأأن رفؽ دؾوى الاًلاء ًرُب
(1)

.
 

 يفِش يف هفس ؾًصضة اًعـن، تي جيةًىن املرشع اجلزائصي مل ٌضرتط أأن ًمت ظَة وكف اًخ 

ثلسميَ مبوحة دؾوى مس خلةل
(2)

ًلاء ابًيؼص اىل ادذالف اجلِة اًياػصة  ،يف أأًة حلؼة تـس رفؽ دؾوى االإ

ني ت ة يف ظَة وكف اًخيفِش الا يف وك، ذاظة وأأهَ كس ال ًؼِص ٌَعاؾن معَحة خشعَيف ادلؾًو

ًلاء، كامذَ دلؾوى االإ مما ًـعي املؤسسة احلق يف ظَة وكف اًخيفِش دفاؿا ؾن حلَ  الحق ؿىل اإ

ومصنٍز اًلاهوين يف اًوكت اذلي ػِص فَِ
(3)

. 

شا ما ًربر رضورة وحود  ذلكل جنس أأن املرشع مل حيسد أأخال مـَيا ًخلسمي ظَة وكف اًخيفِش، ُو

ًلاء، فلس حىون الحلة ؿَََ فذحسًس  معَحة ًعاًة وكف اًخيفِش واًيت كس ال ثؼِص ؾيس اًعـن ابالإ

شا ال ؿمل ٌَمرشع تَ.  الأخي ُو افرتاض ًوحود املعَحة فَِ، ُو

ًلاء   36-36من الأمص رمق  96صِص واحس حسة هط املادة  -فاًلاًة من ثلٍصص مواؾَس ٌَعـن ابالإ

اًلاهوهَة اًيت ودّلُا كصار جمَس امليافسة، وال ًخـارض مـِا اًخلسم تعَة يه ثبأهَس اس خلصار املصانز  -

حِر ال ثبأزري هل يف حاةل كدوهل ؿىل املصانز اًلاهوهَة اًيت وضبأت  ف اًخيفِش تـس ُميض ثكل املواؾَس،وك

وى يف ػي اًلصار املوكوف ثيفِشٍ ذكل لأن أأثص ال ًخـسى اإحصاء حصثُة أ اثر اًلصار حلني اًفعي يف دؾ

املوضوع
(4)

. 

 الادذعاص تيؼص ظَة وكف ثيفِش كصار جمَس امليافسة.ب

اإضافة اىل اكرتان ظَة وكف اًخيفِش مبا ًسل ؿىل وحود دؾوى يف املوضوع فان املرشع حسد 

خـني اإحرتام ُشا االإحصاء اًضلكي، ًولس س حق اجلِة اًلضائَة اخملخعة ابًفعي يف ُشا اًعَة، ذلكل ً 

اًلول أأن اخلعوظَة اًيت ٍمتزي هبا اإحصاء وكف اًخيفِش يف جمال امليافسة ُو أأن اًيؼص يف اًعَة خيخط 

و رئُس جمَس كضاء اجلزائص اًـامصة ؿىل ذالف اًلواؿس اًـامة يف امليازؿة االإداًرة  تَ كايض فصد ُو

                                                           
1
 .001ؾٌلر توضَاف، املصحؽ يف امليازؿات الاداًرة، اًلسم اًثاين اجلواهة اًخعحَلِة ٌَميازؿة الاداًرة، مصحؽ ساتق، ص  -
2
 .36-36من الأمص رمق  91من ق اإ م اإ ، واملادة  164/8املادة  -
3
 .014ؾحس اًلادر ؿسو، مصحؽ ساتق، ص  -
4
 .14ؾحس اًـٍزز ؾحس امليـم ذََفة، مصحؽ ساتق، ص  -
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ش اًلصار االإداري من ظصف اًلايض اًفاظي يف املوضوع تدضىِةل حِر ًمت اًيؼص يف ظَة وكف ثيفِ

. 169حٌلؾَة، حسة هط املادة   ق اإ م اإ

ًـود اًسخة يف مٌح الادذعاص ٌَلايض اًفصد اىل احلاخة اىل حي رسًؽ ًعَة وكف اًخيفِش 

 181 ابًصمغ من أأن ُشا املربر موحود نشكل يف اًلواؿس اًـامة يف حاةل الاس خـجال حسة هط املادة

ق اإ م اإ حبَر ميىن ٌَلايض أأن ًبأمص جلك اًخساتري اًرضوًرة ٌَمحافؼة ؿىل احلصايت الأساس َة امليهتىة 

من كدي الأصزاص املـيوًة اًـامة أأو اًَِئات اًيت ختضؽ يف ملاضاهتا الدذعاص اجلِات اًلضائَة 

ا وكري مرشوع تخكل االإداًرة أأزياء ممارسة سَعهتا، مىت اكهت ُشٍ الاىهتااكت جضلك مساسا دعري 

احلصايت
(1)

. 

ابالإضافة اإىل اًدضىِةل اًفصدًة، جنس أأن رئُس جمَس كضاء اجلزائص ميىٌَ مٌح وكف اًيفاد ملسة 

شا ؿىل ذالف اًلواؿس اًـامة حِر ًمت مٌح وكف  حمسدة ختخَف ابدذالف ظحَـة اًوكائؽ ودعورهتا ُو

ََةاًخيفِش اإىل كاًة اًفعي يف املوضوع أأو يف ادلؾوى الأظ 
(2)

، مؽ اًـمل أأن املرشع يف جمال امليافسة رتط 

مىٌة مٌح وكف اًخيفِش توحود ػصوف أأو وكائؽ دعرية، دون أأن ًفعي يف ذكل، ؿىل ذالف اًلواؿس 

اًـامة نشكل اًيت جضرتط خسًّة اًوسائي امللسمة، مما ًـعي ٌَلايض دامئا فصًظا أأنرب ًصفغ اًعَة
(3)

. 

ال امليافسة ًُس مصثحط ابًرضورة ابًخحلِق اذلي جيًصَ اًلايض ذلكل جنس أأن وكف اًخيفِش يف جم

اخملعص ابًعَة حول ثبأسُس ادلؾوى الأظََة املـصوضة أأمام اًلصفة اًخجاًرة ًيفس اجملَس اًلضايئ 

شا الأمص ًفرّس ًيا ذكل االإدذالف تني اًلايض اًفاظي يف املوضوع واًلايض اًفاظي يف ظَة وكف  ُو

اًلضايئ( اًخيفِش )رئُس اجملَس
(4)

ُشا اًيوع من الاس خلالًَة تني املوضوع و وكف اًخيفِش ًـعي  ،

ًصئُس اجملَس اًلضايئ هوع من احلًصة واملصوهة حبَر ميىٌَ أأن مييح وكف اًخيفِش ثضلك أأنرب ملارهة 

ابًلواؿس اًـامة
(5)

. 

 

 

                                                           
1
- FEVRIER Jeanmarc, op.cit, p 131. 

2
- Idem. 

3
. 181/6و  169/0راحؽ املادثني  -  من ق اإ م اإ

4
-GROS Manuel, op.cit, p 31. 

5
- PRADEL Jean, « Les recours contre les décisions du conseil du concurrence »,op.cit, p 104. 
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 رشوط املوضوؾَة ًعَة وكف اًخيفِشاً اثهَا: 

" ...أأن ًوكف ثيفِش اًخشاتري امليعوص ؿَهيا أأهَ: 36-36من الأمص رمق  96/6املادة  خاء يف هط

أأؿالٍ، اًعادرة ؾن جمَس امليافسة ؾيسما ثلذيض ذكل اًؼصوف أأو اًوكائؽ  49و  41يف املادثني 

 ًـخرب احصاء اس خـجاًَا ميىن ثلسميَ همٌل اكهت ظحَـة اًزناع، سواء اكنجنس وكف اًخيفِشوتشكل اخلعرية"

 .ابلأوامص واًـلوابت املاًَة وورش اًلصاراًلاء أأو ثـسًال وسواء ثـَق الأمص ابًخساتري املؤكذة أأو 

مٌَ  180وابًصحوع نشكل اإىل اًلواؿس اًـامة يف كاهون االإحصاءات املسهَة واالإداًرة ال س امي املادة 

ملثارة يف اًـًصضة من فاإن وكف اًخيفِش مصثحط توحود ؾواكة ًعـة ثساروِا، وؾيسما ثحسو الاوخَ ا

ًلاء اًلصار االإداري املعـون فَِ ًََ اًخحلِق خسًة، ومن صبأهنا ثرٍبص اإ ذالل ما ثوظي اإ
(1)

. 

جنس أأن املرشع يف جمال امليافسة مل ًددؽ هفس اًسَوك يف اًلواؿس  شٍ اًيعوصابمللارهة تني ُو

ط فلط وحود ػصوف أأو وكائؽ ومل ٌضرتط خسًة الأوخَ امللسمة، فاصرت  ااًـامة حبَر أأتلى الأمص ؿام

شا من صبأهَ أأن ًـعي ًصئُس جمَس كضاء اجلزائص سَعة نخـحري مٌَ ؿىل رشط الاس خـجال دعرية ، ُو

ـزز فصظَ ثضلك أأنرب ًصفغ ظَة وكف اًخيفِش ثلسًٍصة واسـة ًو
(2)

. 

من الاس خلالًَة تني اًوسائي والأوخَ  اذَق هوؿ 96/6جنس أأن حمك املادة  ،من هجة أأدصىو ًىن 

شا ؿىل ذالف اًلواؿس اًـامة، املخـَلة ابدلؾوى الأظََة وثكل املخـَلة تعَة وكف اًخيفِ رتثة ش، ُو ًو

ابًرضورة ابًخحلِق اذلي جيًصَ رئُس اجملَس  اؿىل ذكل أأن وكف اًخيفِش يف جمال امليافسة ًُس مصثحع

ؾوى الأظََةاًلضايئ اخملعص ابًعَة حول ثبأسُس ادل
(3)

شا الأمص ًفرس ًيا ذكل االإدذالف تني  ، ُو

و  و اًلايض اًخجاري، واًلايض اًفاظي يف ظَة وكف اًخيفِش ُو اًلايض اًفاظي يف املوضوع، ُو

رئُس اجملَس اًلضايئ ٌَجزائص اًـامصة
(4)

 . 

صحػوع اإىل املرشع اًفصويس يف جمال وكف ثيفِش كصارات سـَعة امليافسة جنسٍ كس رتط ذكل ًاب

أأو أ اثر ًعـة اإظالهحا  (Conséquences manifestement excessives)توحود أ اثر دعرية 

                                                           
1
و ما أأنسٍ مصة أأدصى مبوحة هط املادة  - " ؾيسما ًخـَق الأمص تلصار اداري ًوو ابًصفغ من هفس اًلاهون واًيت خاء فهيا : 8\181ُو

صار أأو وكف أ اثر مـَية مٌَ مىت وٍىزن موضوع ظَة اًلاء لكي أأو حزيئ، جيوز ًلايض الاس خـجال، أأن ًبأمص توكف ثيفِش ُشا اًل

اكهت ػصوف الاس خـجال ثربر ذكل. ومىت ػِص هل من اًخحلِق وحود وخَ ذاص من صبأهَ احساث صم خسي حول مرشوؾَة 

 اًلصار".
2
- GROS Manuel, op.cit, p.09. 

3
- MENURET Jean-Jacques, op.cit, p.705. 

4
- GROS Manuel, op.cit, p.09.   
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(Conséquences difficilement réparables) شٍ اًرشوط يه الأكصب من أأخي ثفسري اًـحارا ت اًيت ُو

فاًفلَ اًفصويس ػي ًـخرب أأن امللعود ابل اثر أأو اًـواكة اًيت ًعـة املرشع اجلزائصي،  اس خـمَِا

ظالهحا ُو ؿسم كاتََة خرب اًرضر ؾن ظًصق ثـًوغ مادي.  ثساروِا واإ

ًلاء ُشا  ذا مت اإ ا ماداي يف حاةل ما اإ ُياك أأرضار كس ثرتثة ؿىل ثيفِش اًلصار االإداري ال ميىن خرُب

و ما ؿرّب ؾيَ املرشع اجلز ففي ُش ،اًلصار الحلا ائصي ٍ احلاةل ًحلى وكف اًخيفِش ُو احلي اًوحِس، ُو

ِياك تـغ ال اثر اًياجتة ؾن ثيفِش كصار جمَس امليافسة ال ميىن ثساروِا ابًؼصوف أأو اًوكائؽ اخلعرية، ف 

ة واًخجاًرة، ًوىن جمَس  كضاء ماداي مثي ثكل املخـَلة ابملساس ثسمـة املؤسسة، ومعاحلِا املـيًو

ؾعاء فصظة ٌَمؤسسة ظاًحة  ابٌرس اكن يف أأكَة احلاالت ًبأمص توكف اًيفاذ ابًصمغ من ذكل من أأخي اإ

وكف اًخيفِش من أأخي ثلَري س َاس هتا الاكذعادًة مبا ٌسمح جىسة زلهتا  وثـاوهنا ونشا احلفاظ ؿىل 

تلاهئا
(1)

. 

 ااّل أأمنحمكة اس خئٌاف من أأهَ كاتي ٌَجرب ماداي فاًرضر اًياجت ؾن ثوكِؽ اًلصامات املاًَة ابًصمغ

شا ما ًـىس دعوظَة كاهون ت ثابٌرس اكه ُشا امليافسة ملارهة ابًلواؿس اًـامة، بأمص توكف اًخيفِش، ُو

 اخلصوج ؾن اًلواؿس اًـامة يف وكف اًخيفِش يف جمال امليافسة ًـود ًس حخني:

ٌَلواؿس اًـامة، حِر ٍىون حمسودا ثرشوط ًـود ًـسم فـاًَة وكف اًخيفِش وفلا  ،اًسخة الأول -

ابالإضافة اإىل ظـوتة ثسارك ال اثر واًـواكة، ذلكل حاول  ،ضَلة ثخـَق أأساسا جبسًة اًوسائي امللسمة

هفذاحا ومصوهة، مفثال ابًًس حة اىل ظَة وكف  املرشع أأن ٍىصس يف جمال امليافسة وكف ثيفِش أأنرث اإ

َس امليافسة، ًخـني ؿىل املؤسسة املـيَة هبشٍ اًخساتري أأن ثثخت ثيفِش اًخساتري املؤكذة اًيت هعق هبا جم

فذعحح اًؼصوف أأو اًوكائؽ املخـَق ابمليافسة،  36-36من الأمص رمق  49هلِغ ما خاء يف هط املادة 

ؿسم وحود ػصوف مس خـجةل من صبأهنا أأن ثؤدي اىل وكوع رضر اخلعرية يه رضورة ازحات املؤسسة 

يا ثربز ونشا ازحات ؿسم وحود ارضار ابملعَحة الاكذعادًة اًـامة حمسق كري ممىن اظالحَ، ، ُو

 دعوظَة الاس خـجال يف جمال مزنؿات امليافسة. 

                                                           
1
- GROS Manuel, op.cit, p.09.  .   
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مصثحط تًِّة املرشع يف حٌلًة اًلعاؿات اًيت ثيفذح أأمام املحادرة اخلاظة، ومٌَ حٌلًة  ،اًسخة اًثاين -

املؤسسات املًضبأة حسًثا يف مواهجة ؾلوابت جمَس امليافسة من ذالل حىٌصس وكف اًخيفِش ثرشوط 

شا ما ًـىس الاس خلالًَة االإحصائَة ٌَعـن يف كصارات جمَس امليافسة خمففة، ُو
(1)

. 

ًخـني أأن ًَـة وكف اًخيفِش دور حتسني فـاًَة كصار جمَس امليافسة، من ذالل ذَق هوع نٌل أأهَ 

من اًخـاون تني املؤسسة ظاًحة وكف اًخيفِش واًلايض
(2)

، فِشا الأذري مَزم ابًخبأنس من مسى وحود 

فـال ػصوف و وكائؽ دعرية هتسد مصنز املؤسسة و وحودُا، ُشٍ اًؼصوف واًوكائؽ ثيعوي ؿىل حاةل 

ذا أأدى ثعحَق كصار جمَس  ،الاس خـجال مفثال ميىن اًلول تخوفص ػصف الاس خـجال يف حاةل ما اإ

ىل ثلََط وضاط املؤسسة أأو ثوكفَ أأو ؿسم اًلسرة ؿىل اًوفاء تخـِساهتا املاًَة، أأو أأظححت  امليافسة اإ

ة اًلضائَة مـصضة ًالإفالس و اًدسًو
(3)

. 

أأن اًـلوابت اًيت وكـهتا ، 0330خاهفي  04تخارخي  اؾخرب جمَس ادلوةل اًفصويس يف كصار هل ،ذلكل

مما جيـي حاةل الاس خـجال  ،سَعة الأسواق املاًَة من صبأهنا االإرضار توضـَة املؤسسة املـيَة ابًـلوتة

مذوفصةكامئة و 
(4)

 . 

ذا ثـَق الأمص تعَة وكف ثيفِش قصامة ماًَة، فاإن رئُس جمَس كضاء اجلزائص ال  تخفعَي أأنرب، اإ

ذا اكهت ؾيارص االإزحات احملاس حاثَة واملاًَة اكفِة، نٌل ًبأذش تـري الاؾخحار ٌس خجَة  ال اإ ًِشا اًعَة اإ

الأموال اًيت حتوزُا ُشٍ املؤسسة والأرظسة املوحودة دلهيا واملمخَاكت واًلمي امليلوةل، واًلسرة ؿىل 

ا اكن اًوفاء وذكل من أأخي ثلسٍص مسى وحود ػصوف و وكائؽ دعرية، فاإذ ،الاكرتاض و االئامتن

ابًلصامة املاًَة ًـّصض احلَاة الاكذعادًة ٌَمؤسسة ٌَرعص أأو ًوكف وضاظِا ميىن ٌَلايض أأن ًوكف 

 .اًخيفِش

 

                                                           
1
- GROS Manuel, op.cit, p.11.   

2
- MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, op.cit, p.707. 

3
-KATZ David, «  juge administratif et droit de la concurrence », RFDA, 2002, p.362. 

4
-CE, 24 janvier 2002, Hannoun, req, n° 240717. 
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الأساس َة ًوىّن اًلاًة  ،فِسف كاهون امليافسة من اًـلاب ًُس اًلضاء ؿىل املؤسسة اخملاًفة 

اًزحص حمتثي يف
(1)

 ٍصفغ اًعَة اذا اكهت ُشٍ الأوامص وهفس الأمص ابًًس حة ًلأوامص، فاًلايض ال، 

هتسد تبأن حتسث ثـسًالت دعرية يف وضاط املؤسسة اًخجاري، وابًًس حة ٌَـلوابت اًخمكَََة املمتثةل يف 

ثـََق وورش كصار جمَس امليافسة فان ًلايض ًححر فامي اذا اكن ُشا اًيوع من اًلصارات من صبأهَ أأن 

ضميس ابمتان املؤسسة وكسرهتا ؿىل الاكرتا
(2)

. 

وتخوفص اًرشوط اًضلكَة واملوضوؾَة ميىن ًصئُس جمَس كضاء اًـامصة أأن مييح وكف  ،ؿَََ

ُشا امليح ًحلى ادذَاراي حىت ًوو احمتـت ُشٍ اًرشوط  اًخيفِش، ًىن وؿىل قصار امليازؿة الاداًرة فان

 ثعحَلا ًسَعة املالءمة اًيت ٍمتخؽ هبا اًلايض يف ُشٍ احلاةل.

                                                           
1
-POESY René, « Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en France en droit 

des pratiques anticoncurrentielles aspects procéduraux », RASJEP, n° 3,  2000, p.171. 
2
- MENURET Jean-Jacques,  op.cit, p.707. 
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 ةـــــــــخامت

ذإ ما سوميا تب ن إميؼام إمخيافيس ُو هخاج كاهون إمليافسة إذلي هيمت أ ساسا ابملٌلرسات إمللِدة  إ 

وذكل من أ خل إحملافؼة ؿىل وضـَة ثيافس فـوَة تني  ،نوميافسة، وكذإ مرإكدة إمخجمَـات الاكذعادًة

إذلي  ،إملؤسسات، وأ ن ضٌلن ُذٍ إموضـَة مٌوط تًضاط سوعة إمضحط إملمثةل يف جموس إمليافسة

ن إل من  ٍمتخؽ جلك إمعالحِات وإموسائل ذإت إمعاتؽ إملِري حتلِلا نوفـامَة، فا ن ذكل ميكن أ ن ٍُر

ضـَ إملاهوين نومؤسسات إملـيَة   و ما ًو  هلعة إمخوإزن يفحـويا هدساءل ؾن حمل هتدًد خدي، ُو

إمـالكة تني إميؼام إمخيافيس، وإل من إملاهوين يف جمال إملٌلرسات إمللِدة نوميافسة وثضلك أ وسؽ يف إجملال 

 الاكذعادي خاظة وأ ن ُذٍن إملفِومني ًعـة إمخوفِق تُهنٌل.

يف مقؽ إملٌلرسات إمللِدة نوميافسة من هجة  إملوإزهة تني مذعوحات فـامَة ثدخل جموس إمليافسة

حرإئَة وموضوؾَة ثضمن  ومذعوحات حٌلًة إملؤسسات إمياصعة يف إمسوق من خالل ثوفري ضٌلانت إ 

ؼِر تب ن ُذٍ إمضٌلانت إملميوحة نومؤسسات مل ٍكن ث إ إجملوس يف حلِا من هجة اثهَة، ؿدم ثـسف ُذ

ال من خالل درإسة  وممهنجة جملموع إملرإحل إميت متر هبا  ،وؾلالهَة ،صامةلمن إمسِل إموكوف ؿوهيا إ 

حرإءإت إجلوسة  حرإءإت إملـاًية إىل إ  إمليازؿة أ مام جموس إمليافسة، تدإًة من فذح إملخاتـة وإهعالق إ 

 .وإىهتاء ؾيد مرحةل إمعـن إملضايئ ،وإميعق ابملرإر

ا ثـكس هفس إملرإحل إميت مت ر هبا ؿادة إخلعومة أ مام ُذٍ إملرإحل لكِا وإن اكهت يف ػاُُر

ال أ ن ثفحعِا تدكة ًربز تإجلِات إملض متاص َا مؽ ظحَـة  ،ن ُياك مؼاُر نوخعوظَة وإهمتزي فهياب  ائَة، إ 

ة ،إجلِة إميت س خفعل يف إمزنإع دإًر ا َُئة إ  حريم إىل حٌلًة إميؼام إمـام إمخيافيس فلط  مس خلةل ابؾخحاُر

ص حاع إمرقحات إمضخعَة مل ظرإف ًضفي ؿىل ُذٍ إمليازؿة ظفة إملوضوؾَة، ُذإ من هجة  مما ،دون إ 

ثربز إخلعوظَة كذكل يف ظحَـة إمسوق ابؾخحاٍر إمفضاء إملاكين وإمسوـي إذلي ثربز  ،ومن هجة أ خرى

ما مل ًوخخس مبٌلرسات ملِدة  فرضا فهيا حدة إمليازؿة، وإذلي ًـخرب فَِ إمرضر إمخيافيس مرشوؿا

 نوميافسة.

إملرشع كد رإؾى يف لك ُذٍ إملرإحل ذكل إمخفاوت فامي تُهنا من حِر إل مهَة وإل ثر إذلي  أ نكٌل 

ن ظالحِات جموس إمليافسة يه إل خرى ثخفاوت من مرحةل إىل أ  ، خاظة و ختوفَ ؿىل مب ل إمزنإع
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ن اكهت إو  ، ابمخفاوتأ خرى، وذلكل ال قرإتة أ ن هلول تب ن إمضٌلانت إميت مٌحت نومؤسسات حمتزي

ة يه إملروهة، ُذٍ جضت  ًر يه إميت حاول من خالمِا إملرشع إمخوفِق تني مذعوحات  إملزيةك يف مزية حُو

ط  إال فرإطفـامَة ثدخل جموس إمليافسة، ومذعوحات إل من إملاهوين نومؤسسات، ل ن  يف وإحد ُو ثفًر

ذإ أ فرظيا يف إمضٌل )حلوق  انتيف إل خرى، فا ذإ كوحيا كفة إمفـامَة ثب ثرت حلوق إملؤسسات، وإ 

ذٍ وظول أ مد إمزنإع إال حرإءإتمفـىن ذكل كرثة  إملؤسسات( اكهت سخدا يف ثـجَل  إحلجة هفسِا ، ُو

 هلل الاخذعاص من إملايض إجلزإيئ إىل جموس إمليافسة.

الكذعاد وثيؼميَ إدلوةل م ُو أ هَ ُياك خوط كحري تني فكريت مرإكدة ،ما ًـاب ؿىل إملرشعمكن، 

ًخخني تب ن ُذإ إخلوط كد أ ؿاق جموس  إدلرإسة، مفن خالل ُذٍ وضحط إمليافسة من هجة اثهَة ،من هجة

من ُذإ إمليعوق و  تـَدإ ؾن ثدخل إمسوعة إمـامة، ،إمليافسة يف إملِام مبِامَ كسوعة ضحط مس خلةل

ب زري وإميت اكن مِذإ إخلوط هعُة من إمخخوعت إىل ثددؽ خمخوف إمضٌلانت ؿرب خمخوف مرإحل إمزنإع 

 :فهيا

رإؾى إملرشع ظحَـة إجلِة إخملوةل ابملخاتـة، ووضؽ هؼاما كاهوهَا خاظا  ،ابمًس حة ملرحةل إمخحلِق

ة  ابملـاًية، فدامًس حة جلِة إملخاتـة ويه جموس إمليافسة فلد أ ضفى ؿوََ إملرشع وظف سوعة إدإًر

ىل أ ساس أ ن ُذٍ مس خلةل، حبَر ثعحح ُذٍ الاس خلالمَة ضٌلهة ممزية ابمًس حة نومؤسسات، ؿ

ة أ و من إمياحِة إموػَفِةُذإ إجملالاس خلالمَة يه إميت ثضمن حِاد  الس امي  وس سوإء من إمياحِة إمـضًو

إخلاظة حباةل إمخيايف وحاةل إمليؽ وإمـِدة ووضؽ جموس إمليافسة ميؼامَ إدلإخًل  أ هَ مت حكٌرس إمضٌلانت

 تيفسَ.

ربز جندٍ مل ًوق  مكن من إمياحِة إموإكـَة  إمـياًة إمكدرية ومل حيغ ابال رإدة إمس َاس َة مخفـَهل، ًو

د رئُسَ من ظفة إل مر ابمرصف إمرئُيس، مما  ذكل خوَا من حِر ؿدم متخـَ مبزيإهَة مس خلةل، وجتًر

ذإ ما أ ثر ؿىل إس خلالمَخَ، ابال ضافة إىل َية إمسوعة إمخيفِذًة، ُو ذكل ال ٍمتخؽ ُذإ إجملوس مبلر  حـهل ُر

كٌل  من خالهل أ ن ًوػف إملوإرد إمخرشًة إمالزمة مًضاظَ، مما حـل من فـامَة ثدخهل حمدودةالئق ميكٌَ 

أ ن وضؽ جموس إمليافسة دلى وزٍر إمخجارة من صب هَ أ ن ًضـف من َُحة ُذإ إجملوس هدِجة ضـف 

و ما ًؤثر ح امت ؿىل إملركز ملايل ل ؾضائَ والامذَازإت إمللررة هلم وؿدم خاذتَة إمليعة هدِجة ذلكل، ُو

 .وؿوََ ًخـني رفؽ ُذٍ الاكرإُات إميت حتول دون إس خلالمَخَ إحللِلِة، الاس خلالمَة إموػَفِة هل
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وهؼرإ نوخـلِدإت إميت متزي إملٌلرسات إمللِدة نوميافسة وظـوتة  ،إملـاًية ال حرإءإتأ ما ابمًس حة 

خل مجؽ إل دةل وؾيارص أ  س إمليافسة من ظالحِات وإسـة من إمكضف ؾهنا، فلد مكن إملرشع جمو

، من خالل إحلق يف إمخفذُش وإدلخول إىل إل ماكن إخلاظة ابملؤسسة والاظالع ؿىل لك إال زحات

ا دون أ ن حيخج ضدٍ ابمرس إملِين، كٌل ميكٌَ الاس امتع إىل لك خشط ًفِد إمخحلِق  إمواثئق وجحُز

ن إكذضت إمرضورة ذكل ابال ضافة  .إىل الاس خـاهة ابخلربة إ 

ل كرس إملرشع ابمًس حة نومؤسسات ضٌلهة إحلفاظ ؿىل رسًة إل ؾٌلل والاس خـاهة مبدإفؽ يف إمللات

إىل حكٌرس الاحرإءإت إمخفاوضَة إميت  ابال ضافةتعرق مرشوؿة،  إال زحاتورضورة إحلعول ؿىل أ دةل 

س مهنا هنائَا يف حاةل ثـاون إملؤسسة مؽ حمللي جمو إال ؾفاءمن صب هنا ثلوَط إمـلوتة إملامَة وحىت 

ن إملؤسسة إملخـاوهة أ  ات إمللِدة نوميافسة، مكن ًحلى و إمليافسة من أ خل إمدرسًؽ يف كضف إملٌلرس

ؤسسات إملخرضرة من ُذٍ ثـرض معاحلِا نوخعر فامي ًخـوق تدؿاوى إمخـوًغ إميت حرفـِا إمل

رمق    من إل مر  06وإميت ًخـني ؿىل إملرشع أ ن ًخدخل مخفعَل ما أ مجل من هط إملادة  ،إملؤسسات

كٌل كرس إملرشع ضٌلهة رضورة إخذخام إحرإءإت إمخحلِق يف حمارض ثًهتيي إملخـوق ابمليافسة، 60-60

ؿدإد متاص َا مؽ مذعوحات حلوق  ،خل ثلدمي مالحؼات ثضب هناأ  َة من ثلاٍرر ثحوف مل ظرإف إملـي  اب 

 إدلفاع.

ثكل إملكرسة  ثوإزيَُئة إملرإر فان إملرشع مٌح ضٌلانت  أ مامأ ما ابمًس حة ملرحةل الاحرإءإت 

ظرإف حضوراي  وخاَُة إجلوسة، مفجوس إمليافسة ٌس متؽ إىل إل   مددأ  ، ؿىل قرإر أ مام إجلِات إملضائَة

ؿالهمموكدل ذكل ًخـني ؿوََ  تخارخي إجلوسة ومتكِهنم من الاس خـاهة مبدإفؽ، مؽ ضٌلن حٌلؾَة إملدإوةل  إ 

ًخـني ؿىل جموس إمليافسة أ ن ٍرإؾي  ، مرحةل إميعق ابملرإر إملخضمن ؾلوتة مقـَةوحىت يف، ورسٍهتا

إمضٌلانت إميت كرسِا إملرشع نومؤسسات من خالل رضورة إل خذ تـني الاؾخحار وإحة جس حُة إملرإر 

يف ياسة تني إمـلوتة وإمفـل إملرحكة، مؽ خضوع ُذٍ إمـلوابت نومحادئ إمـامة نوـلاب خ وإحتإم مددأ  إم 

ظورة مددأ  رشؾَة إجلرإمئ إمـلوابت، حىت وإن اكن إملرشع كد ظحلِا ثضلك مرن متاص َا مؽ خعوظَة 

ابميؼر إىل ثعور ظور إملساس  إملٌلرسات إمللِدة نوميافسة إميت ٌس خحَل مـِا حرص إمركن إملادي مِا

 .ابمليافسة
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ايئ ضد كرإرإت جموس إملرشع تضٌلن إحلق يف ممارسة إمعـن إملض اُذٍ إمضٌلانت لكِا ثوهج

ُذٍ إملرإرإت ال جض حؽ رقحهتا أ ن ثلدم ظـيا أ مام  إل ظرإف إميت حرى تب ن فدا ماكنإمليافسة إمخيازؾَة، 

ة دلى جموس كضاء إمـامصة يف أ خال حمددة، وفلا ال حرإءإت خاظة كوإؿد ،دون إقفال إملرفة إمخجاًر

ة، وتذكل ٍكون إملرشع ك ىل أ حضان كاهون إال حرإءإت إملدهَة وإال دإًر د أ ؿاد إمزنإع يف جمال إمليافسة إ 

ُذإ ابمرمغ من أ ن ، إملضاء مؽ ثلَري ظحَـة الاخذعاص من إملايض إال دإري إىل إملايض إمـادي

ال أ ن إمحـغ إل خر من إمفلَ حاول أ ن ٌسوق  الاحرإء ظاحدخَ ثـوَلات فلَِة كحرية رإفضة ذلكل، إ 

فلِل تب ن ُذإ إجلدإل ال مـىن هل  ،سن سري إمـدإةلمربرإت مِذإ إميلل يف الاخذعاص وؿىل رأ سِا ح 

 تلغ إميؼر ؾن إجلِة إملضائَة إمفاظةل فَِ. ،ؿىل أ ساس أ ن حكٌرس إحلق يف ثلدمي إمعـن ُو إملِم

مكن حىت يف ػل ثلدل ُذإ إميلل يف الاخذعاص، فاهَ اكن ؿىل إملرشع وحٌلًة مل من إملاهوين 

ة دلى جموس كضاء إجلزإئر نومؤسسات أ ن ًـعي إمخكَِف إملاهوين  إدلكِق نوعـن أ مام إملرفة إمخجاًر

ا يف إمعـون إملرفوؿة إههيا ، ل ن إملروهة إمـامصة، حىت ثخحدد مـَ إمعالحِات إخملوةل مِا يف مـرض هؼُر

إملعووتة مُست الاجحام ؾن إمخفعَل، وال حىت الاكثار من الاحرإءإت، تل يه ثلعري إملوإؾَد 

 دكة. وحتدًد إمعالحِات ت

كٌل ؾزز إملرشع من ضٌلانت إملؤسسات يف ُذٍ إملرحةل من خالل حكٌرس وكف ثيفِذ كرإرإت 

ة، وتذكل جس خفِد  دإًر جموس إمليافسة ومو ثضلك إس خثٌايئ، ل ن كرإرإت جموس إمليافسة يه كرإرإت إ 

ة ية إملرشوؾَة إميت حمتزي هبا إملرإرإت إال دإًر ا حريم إىل حتلِق معو ،من كًر حة ؿامة ال جيوز ابؾخحاُر

 ثـعَوِا.

من خالل لك ما س حق ًؼِر خوَا تب ن كاهون إمليافسة ًـخرب رإئدإ يف جمال حكٌرس خمخوف 

إمضٌلانت ملارهة تحلِة إميعوص إملاهوهَة إميت مِا ؿالكة ابمضحط الاكذعادي وإميت ثؤظر خمخوف 

ن ثعحَق إمليازؿات إملـروضة ؿىل سوعات إمضحط إملعاؾَة، مكن ُذٍ إمضٌلانت لك  ِا جية أ ال حُر

كوإؿد إمليافسة ابمفـامَة إملعووتة، وأ حسن مثال ؿىل ذكل أ ن مٌازؿات إمليافسة ثخلامسِا هجات إملضاء 

ن أ  كن ًحلى و وي حتت ضٌلهة إحلق يف إمعـن، مضلضاء إمـادي ابمرمغ من أ ن ذكل ًيالادإري وهجات إم

ذكل مس خلدال  ثؤسس مفوىض الاحهتاد إملضايئ يف جمال إمليافسة، وأ ثر أ نهنا ب  ُذٍ الازدوإحِة من ص
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، ال س امي وأ ن إملرشع كد كرس فكرة الازدوإحِة من خالل فعل إمَِالك إملضائَة س َكون ػاُرإ نوـَان

 .إمـادًة والادإًرة

وحىت ثخحلق ُذٍ إمفـامَة ًخـني ؿىل إملرشع إمخدخل من أ خل إس خدرإك إميلائط إميت صاتت 

 إملخـوق ابمليافسة إملـدل وإملمتم وذكل وفق إمخوظَات إمخامَة: 60-60رمق ل مر إ

كون  30إملخـولة مبزيإهَة جموس إمليافسة، هؼرإ مـدم ثيامغِا مؽ هط إملادة  00رضورة ثـدًل إملادة  -

هَة جتـوِا مضن مزيإ 00ُذٍ إل خرية حكرس الاس خلالمَة إملامَة مِذإ إجملوس، يف حني أ ن هط إملادة 

و  ما إهـكس ابمسوة ؿىل وظول إمخخعَعات إملامَة يف وزإرة إمخجارة تـيوإن " هفلات مذيوؿة"، ُو

درإج مزيإهُذَ مضن إميفلات  ًـَق فـامَة ثدخل ُذإ إجملوس، وكهتا، إل مر إذلي ؿادة إ  وذلكل ًخـني إ 

 إملضتكة ملزيإهَة إدلوةل.

درإجإمياػمة نوـالكة تني جموس إمليافسة وإجلِات إملضائَة، وذكل  03رضورة ثـدًل هط إملادة  -  اب 

إس خثٌاء ًخـوق ثرسًة إمواثئق إملخـولة تيؼام إمرأ فة، و إذلي ًحلى تـَدإ ؾن إمخحوَف، ضٌلان مفـامَة ُذإ 

 ميؼام.

ماكهَة ثحوَلِا إملخـولة تددوَف كرإرإت جموس إمليافسة 74رضورة ثـدًل هط إملادة  - درإج إ  ، وذكل اب 

د جرسًـا نوـموَة وثلوَال نويفلات. ق إمرًب  ؾن ظًر

مكرر إملخـولة ابجلِات إخملوةل كاهوان ابمخحلِلات إملخـولة تخعحَق إل مر  74رضورة ثـدًل هط إملادة  -

ومـاًية خمامفاثَ، من خالل حذف إمفلرإت إملخـولة ابملس خخدمني إمليمتون إىل إل سالك  60-60رمق 

إجلحائَة هؼرإ  إال دإرةمخاتـون ملعاحل إخلاظة ابملرإكدة إمخاتـني مالدإرة إمللكفة ابمخجارة، وإل ؾوإن إملـيَون إ

مكون ذكل ًدٌاكغ متاما مؽ إس خلالمَة جموس إمليافسة، ال س امي وأ هَ ٍمتخؽ جبِاز حتلِق خاص تَ، ذلكل 

 إل وىل أ ن ًمت ثوػَف حمللني خدد تدال من الاس خـاهة ابمفئات أ ؿالٍ.

وَة إمخفذُش، ابميؼر إىل من خالل حكٌرس إمركاتة إملضائَة ؿىل ع  15رضورة حمتمي هط إملادة  -

 إخملاظر إمكدرية إميت جضلكِا ُذٍ إمـموَة ؿىل حلوق إملؤسسات.

ؿادة - ـالكة الاحرإئَة تني جموس إمليافسة وإموزٍر إمللكف إل حاكم إمياػمة نوإميؼر يف  رضورة إ 

إملركز هؼرإ ملا ًيجر ؾهنا من مخس كحري حول حلِلة إس خلالمَة ُذإ إجملوس، ابميؼر إىل  ابمخجارة،

وذكل من خالل ثـدًل إملوإد إمخامَة: إملادة  إملاهوين إملمزي إذلي ٍمتخؽ تَ ُذإ إموزٍر وفلا مِذٍ إل حاكم،

إملخـولة تددوَف إمخلٍرر إل ويل إىل إموزٍر إمللكف ابمخجارة هؼرإ مكوهَ مُس ظرفا يف إملضَة، كذكل  13
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ٍر إمللكف ابمخجارة ميفس إملربر إمساتق، كذكل هط إملادة إملخـولة تددوَف إمخلٍرر إههنايئ إىل إموز 11إملادة 

رسالإملخـولة  01 وسخة من إمعـن إملضايئ ضد كرإر جموس إمليافسة إىل إموزٍر إمللكف ابمخجارة  اب 

رسالإملخـولة  00ابالضافة إىل هط إملادة ذلإت إمسخة كذكل،  إملسدضار إمللرر مبجوس كضاء إجلزإئر  اب 

ة مًسخة من مجَؽ إملسدٌدإت إجلدًدة إملخحادةل تني أ ظرإف إملضَة إىل إموزٍر إمفاظل يف إملوإد إ مخجاًر

ذإإمللكف ابمخجارة ميفس إمسخة دإمئا، ال س امي  اكن مُس ظرفا يف إمزنإع و يف إمعـن، وهفس إميشء  إ 

 إملخـولة تخلدمي مالحؼات مكذوتة من ظرف إموزٍر إمللكف ابمخجارة وكذكل هط 04ل حاكم إملادة 

ماكهَةإميت ثدِح نووزٍر إمللكف ابمخجارة  04إملادة  ثلدمي ظوة وكف ثيفِذ كرإر جموس إمليافسة ابمرمغ  إ 

رسالإميت ثليض  46من أ هَ مُس ظرفا يف إملضَة، وأ خريإ هط إملادة  إملرإرإت إمعادرة ؾن إحملمكة  اب 

ارة ابمرمغ من أ هَ مُس ظرفا يف إمـوَا وؾن جموس إدلوةل وإملخـولة ابمليافسة إىل إموزٍر إمللكف ابمخج

 إملضَة.

 

 



 

 
510 

 

 

 قامئـــة املراجــــــع



 كامئــــة املراجـــؽ

 

 
511 

 كامئة املراجؽ و املعادر

 ابنوغة امـربَة

 امكذب .والأ  

ة، دار اههنضة امـربَة املاُرة أ محد امس َد ظاوي -1 ، اموس َط يف رشح كاهون املرافـات املدهَة وامخجاًر

0222. 

مغاء، دار مًضأ ة ، أ رشف ؾبد امفذاح أ بو اجملد َلد -0 ة أ مام كايض االإ جس بُب املرارات االإداًر

ة،  .0227املـارف،الاسكٌدًر

ة امخيافس َة يف اجلزائر، ظبـة أ وىل، دار ُومة، اجلزائر يس َلدورثَ -3  .0213، امضوابط املاهوهَة نوحًر

ًؽ املاُرة ، حٌلًة امليافسة )دراسة ملارهة(، ظبـة أ وىل، املكذبة امـرصًة نوًرش وامخوزحسني املايح -4

0227. 

دارة ومدى ركابة املضاء ؿوهيا، أ اكدميَة انًف نوـووم ال مٌَة، امرايض محد معر محد -5 ة ملإ ، امسوعة امخلدًٍر

0223. 

املخضمن كاهون  0228فِفري  05املؤرخ يف  29-28، ظرق امخيفِذ وفلا نولاهون رمق محدي ابصا معر -6

ة، ظبـة أ وىل، دار   .0213ُومة، اجلزائر، الاجراءات املدهَة و الاداًر

ة املس خلةل، دراسة ملارهة، ظبـة أ وىل، دار اههنضة امـربَة، املاُرة حٌفي ؾبد هللا -7 ، امسوعات االإداًر

0222. 

،ضٌلانت املهتم أ زياء امخحلِق الابخدايئ يف ػل االإجراءات اجلزائَة اجلزائري، ظبـة أ وىل  درايد موَكة -8

 .0223مًضورات ؾضاش، اجلزائر، 

، املضاء االإداري وامركابة ؿىل أ ؾٌلل االإدارة، ظبـة أ وىل، دار اجلامـة اجلدًدة املاُرة ادلٍن سايم جٌلل -9

1999. 

ًب -12 ، جزء أ ول، ادلؾوى، االإخذعاص اخلعومة 29-28، االإجراءات املدهَة يف ػل املاهونصوحية ًز

 .0229ظرق امعـن، ظبـة أ وىل، دار أ سامة نوعباؿة وامًرش وامخوزًؽ، اجلوفة،  

حٌلًة املايض وضٌلانت ىزاُخَ، ظبـة أ وىل، دار اجلامـة اجلدًدة  َلد جرب أ محد رشًف، ؿادل -11

ة،   .0228الاسكٌدًر
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ة ؾبد امـٍزز ؾبد امليـم خوَفة -10 ، وكف ثيفِذ املرار االإداري، ظبـة أ وىل، دار امفكر اجلامـي االإسكٌدًر

0228. 

ة، ظبـة أ وىل، دار ُومة ؾبد املادر ؿدو -13  .0210نوعباؿة وامًرش وامخوزًؽ، اجلزائر ، امليازؿات الاداًر

، رشح كاهون امـلوابت اجلزائري، املسم امـام، جزء أ ول، ظبـة سابـة،  دًوان ؾبد هللا سوامين -14

 .0229املعبوؿات اجلامـَة، اجلزائر، 

ة امع ؾٌلر بوضَاف -15 ة، املسم امثاين اجلواهب امخعبَلِة نوميازؿة الاداًر بـة ، املرجؽ يف امليازؿات الاداًر

 .0213ال وىل، دار جسور نوًرش وامخوزًؽ، اجلزائر ،

، اميؼام املاهوين نووحدات الاكذعادًة يف اجلزائر، ظبـة أ وىل، دًوان املعبوؿات اجلامـَة ؾٌلري أ محد -16

 .1984اجلزائر، 

 . 0229، امللاوةل من امباظن، ظبـة أ وىل، دار وائل نوًرش وامخوزًؽ، ؾٌلن، غازي خادل أ بو ؾرايب -17

، مٌازؿات امخحعَل امرضًيب يف ضوء اجهتادات جموس ادلوةل، ظبـة أ وىل، دار ُومة هوسة فضَل -18

 .0211اجلزائر، 

 . 0213، املرار االإداري يف ضوء كضاء جموس ادلوةل، ظبـة أ وىل، دار ُومة، اجلزائر، هوسة فضَل -19

ة، جزء أ ول : يف الاس خـجحلسن بن ص َخ أ ث موواي -02 االت امفورًة ، رساةل يف الاس خـجاالت الاداًر

 .0215ظبـة أ وىل، دار ُومة، اجلزائر، 

، كاهون حٌلًة امليافسة ومٌؽ الاحذاكر، دراسة ملارهة يف املاهون املرصي وامفرويس مَيا حسن ذيك -01

 .0226وال ورويب، ظبـة أ وىل، بدون دار ورش، املاُرة، 

ة اَلد ابيه أ بو ًووس -00 مـامة، ظبـة أ وىل، دار اجلامـة ، امركابة املضائَة ؿىل رشؾَة اجلزاءات االإداًر

ة،   .0222اجلدًدة نوًرش، االإسكٌدًر

ط -03  .0229، مذهرات يف كاهون االإجراءات اجلزائَة اجلزائري، ظبـة رابـة، دار ُومة،  اجلزائر َلد حًز

ة ظبـة َلد ظربي امسـدي -04 زبات يف املواد املدهَة وامخجاًر ، امواحض يف رشح املاهون املدين اجلزائري، االإ

 .0229-0228ىل، دار ُومة، اجلزائر، أ و

 .0228، امغرامة اههتدًدًة يف املاهون اجلزائري، ظبـة أ وىل، دار ُومة، اجلزائر،مردايس ؾز ادلٍن -05

ةمـمر ظاُر محَد ردمان -06 ة ) امواكةل امخجاًر اهمتثَل امخجاري(  -امواكةل بـموةل -، ؾلود اموساظة امخجاًر

ة، ظبـة أ وىل، دار اجلامـة اجلدًدة   .0214نوًرش، الاسكٌدًر
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زبات احلدًثة يف املاهون، ظبـة أ وىل،دار امِدى، ؿني موَةل، مٌاين فراح -07  .0228،أ دةل االإ

ة ال موال  ، املاهون الاداري،امكذاب امثاين )اموػَفة امـامة،املراراتهواف نيـان -08 ة، امـلود الاداًر الاداًر

 .0229امـامة(، ظبـة أ وىل، دار امثلافة نوًرش وامخوزًؽ، ؾٌلن،

 .0226، اموجزي يف ضٌلانت احملامكة امـادةل، ظبـة اثهَة، دار ُومة، اجلزائر، ًوسف دالهدة -09

 

 امرسائل اجلامـَة.اثهَا

ة، جلل مسـد -1 ، فرع ؿوومنخوراٍ صِادةادلأ ظروحة ميَل ، مدى ثأ ثر امليافسة احلرة ابملٌلرسات امخجاًر

 .0210و ، جامـة مومود مـمري ثزيي وزكاهون ال ؾٌلل

دراسة ملارهة ابملاهون امفروس َأ ظروحة  ،،املٌلرسات امليافِة نوميافسة يف املاهون اجلزائرينخو َلد امرشًف -0

 .0225ميَل درجة دنخوراٍ دوةل يف املاهون، فرع املاهون امـام، جامـة مومود مـمري ثزيي وزو،

ة املس خلةل يف اجملال ،ؿُساوي ؾز ادلٍن -3 امركابة املضائَة ؿىل امسوعة املمـَة نوَِئات الاداًر

 18املاهون،جامـة مومود مـمري ثزيي وزو، وم ختعط:امـو يف صِادة ادلنخوراٍميَل  الاكذعادًأ ظروحة

 .0215مارس 

 0224-1992، امس َاسة املامَة ودورُا يف حتلِق امخوازن الاكذعادي، حاةل اجلزائر دروايس مسـود -4

 .0225-25-28أ ظروحة  ملدمة ميَل درجة دنخوراٍ دوةل يف امـووم الاكذعادًة، جامـة اجلزائر، 

 .0212الادارة ابملواظن،أ ظروحة دنخوراٍ يف املاهون، فرع كاهون ؿام، جامـة اجلزائر،، ؿلكة غزالن مسرية -5

 

 امللاالت.رابـا

اكدميَة نوبحر ، "فـامَة احلق يف ادلفاع ودورُا يف حكٌرس احملامكة امـادةل"، بن داود حسني -1 اجملةل ال 

 .306-327، ص ص 0216، 1، جباًة، ؿدد املاهوين

وة ؾبد امكرمي -0  6ؿدد، اجلزائر، جمةل جموس ادلوةل، "املضاء االإداري اجلزائري: امواكؽ وال فاق"، بودًر

 .00-01، ص ص 0226

مغ "،حاحة ؾبد امـايل ومتام ًـُش أ مال -3 جمةل "اءامركابة ؿىل ثياسب املرار االإداري وحمهل يف دؾوى االإ

 .137-136، ص5 ؿدد، امليخدى املاهوين
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اكدميَة نوبحر ،"اميؼام امـام امخيافيس وفكرة ال من املاهوينكاهون امليافسة بني "، دفاس ؿدانن -4 اجملةل ال 

 .564-547، ص ص 0215، جباًة، ؿدد خاص املاهوين

اجملةل اميلدًة نولاهون وامـووم ،"دراسة هلدًة مبـغ املواؿد االإجرائَة يف كاهون امليافسة"،خلضاري أ معر -5

 .81-54ص ص  ،0227، 0 ددجامـة مومود مـمري،ثزيي وزو، ؿ ،امس َاس َة

ة املس خلةل"،ثوايت هعرية -6 اكدميَة نوبحر املاهوين"، مدى حتلِق حمامكة ؿادةل أ مام امسوعات الاداًر  اجملةل ال 

 .134-123، ص ص 2012، 02ؿدد 

اجملةل "حول امـلكة بني َُئات امضبط املس خلةل واملضاء: بني امخيافس وامخاكمل"، ؿُساوي ؾز ادلٍن -7

اكدميَة   .061-038، ص ص 0213، 1، ؿدد 7، امس ية امرابـة، جمدل نوبحر املاهوينال 

 اميعوص املاهوهَة.خامسا

 ادلس خور . أ  

ة ادلميلراظَة امضـبَة، امعادر مبوجب املرسوم امرئايس رمق   7مؤرخ يف  438-96دس خور ادلِورًة اجلزائًر

ل  12مؤرخ يف  23-20، ممتم ابملاهون رمق 1996دٌسمرب  8ظادر يف  ،76، ج ر ؿدد 1996دٌسمرب  أ فًر

ل  14ظادر يف  ،05، ج ر ؿدد 0220 هومفرب  15، مؤرخ يف 19-28، مـدل مبوجب املاهون رمق 0220أ فًر

 6رخ يف مؤ  21-16، مـدل وممتم مبوجب املاهون رمق 0228هومفرب  16ظادر يف  ،63، ج ر ؿدد 0228

 .0216مارس  7ادر يف ظ 14،ؿدد ، ج ر 0216مارس 

 ادلومَة االثفاكِات . ب

، ًخضمن الاهضٌلم اىل امـِد ادلويل نوحلوق املدهَة 1989ماي  16مؤرخ يف  67-89مرسوم رئايس رمق 

 .1989ماي  17يف  ظادر 02وامس َاس َة، ج ر ؿدد 

 . اميعوص امدرشًـَةج

جر ؿدد  ،املاهون ال سايس نولضاءًخضمن ، 0224سبمترب  6يف  مؤرخ 11-24كاهون ؾضوي رمق  -1

 .0224سبمترب  28يف  ظادر57

ًخـوق بدضكِةل اجملوس ال ؿىل نولضاء ومعةل ، 0224سبمترب  6، مؤرخ يف 10-24كاهون ؾضوي رمق  -0

 .0224سبمترب  28يف  ظادر 57جر ؿدد  وظلحِاثَ،

ًياٍر  15ظادر يف  0ًخـوق ابالإؿلم، ج ر ؿدد  0210ًياٍر  10، مؤرخ يف 25-10كاهون ؾضوي رمق  -3

0210. 
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ظادر يف  49جر ؿدد  ،ممتمًخضمن كاهون امـلوابت، مـدل و  1966هَوًو  8، مؤرخ يف 156-66أ مر رمق  -4

 .1966ًوهَو  11

 48جر ؿدد  ،ممتمضمن كاهون االإجراءات اجلزائَة، مـدل و ًخ 1966ًوهَو 8مؤرخ يف ،155-66أ مر رمق  -5

 .1966ًوهَو  12ظادر يف 

ظادر  78جر ؿدد ،ممتم، مـدل و ًخضمن املاهون املدين 1975سبمترب س ية 06مؤرخ يف ، 58-75أ مر رمق -6

 .1975سبمترب 32 يف

 121دد ر ؿج ،ممتم، مـدل و ًخضمن املاهون امخجاري 1975سبمترب س ية 06، مؤرخ يف 59-75أ مر رمق  -7

 .1975سبمترب 32ظادر يف 

وَة  7املؤرخ يف  17-84كاهون رمق  -8 ، ظادر يف 08املامَة، مـدل وممتم،ج ر ؿدد ًخـوق بلواهني  1984جًو

 .1984جومَة  12

ؤل  05مؤؤرخ يف  28-89كاهون رمق  -9 ، ًخضؤمن املوافلؤة ؿؤىل الاهضؤٌلم اىل امـِؤد ادلويل نوحلؤوق 1989أ فًر

ل  06يف  ظادر 17املدهَة وامس َاس َة، ج ر ؿدد   .1989أ فًر

وَة  5، مؤرخ يف 10-89كاهون  -12 وَة  19ظادر يف  09ؿدد ًخـوق ابل سـار، ج ر  1989جًو  1989جًو

 )موغى(.

ل  01، مؤرخ يف 11- 92كاهون رمق  -11  17جر ؿدد  ،، ًخـوق بـلكات امـمل, مـدل وممتم1992أ فًر

ل  25يف ظادر  .1992أ فًر

ظادر يف  03، ًخـوق بكِفِات ممارسة احلق اميلايب، جر ؿدد 1992ًوهَو 0مؤرخ يف  14-92كاهون رمق  -10

 .1992ًوهَو  6

أ وت  15ظادر يف  35،ًخـوق ابحملاس بةامـمومِة،ج ر ؿدد 1992أ وت  15املؤرخ يف  01-92رمق  كاهون  -13

1992. 

 11، املخـوق ببورظة املمي امليلوةل، ج ر ؿدد 1993ماي  03املؤرخ يف  ،12-93رسوم امدرشًـي رمق م -14

ظادر  13، ج ر ؿدد 1996جاهفي  12مؤرخ يف  12-96ابل مر رمق  مـدل وممتم.0223فِفري  19ظادر يف 

ظادر  11، ج ر ؿدد 0223فِفري  17، مؤرخ يف 24-23ابملاهون رمق مـدل وممتم ، و 1996جاهفي  14يف 

 .0223فِفري  19يف 
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فرباٍر  00ظادر يف  29، ًخـوق ابمليافسة، ج ر ؿدد 1995ًياٍر س ية  05املؤرخ يف  26-95أ مر رمق  -15

 )موغى(. 1995

 8ظادر يف  13ج ر ؿدد ،مـدل وممتم،ًخـوق ابمخأ مِيات 1995جاهفي  0مؤرخ يف  27-95أ مر رمق  -16

 01، ظادر يف 15، ج ر ؿدد 0226فِفري  02، مؤرخ يف 24-26مـدل وممتم ابملاهون رمق  ،1995مارس 

ل  06، ظادر يف 07، ثعحَح يف ج ر ؿدد 0226مارس  ًخـوق  21-12، مـدل وممتم ابل مر رمق 0226أ فًر

 .0212أ وت  09، ظادر يف 49، ج ر ؿدد 0212بلاهون املامَة امخمكًَل مس ية 

وَة  17 مؤرخ يف 00-95أ مر رمق  -17  03ظادر يف  39ًخـوق مبجوس احملاس بة، ج ر ؿدد  1995جًو

وَة   .1995جًو

د واملواظلت 0222أ وت س ية  25، املؤرخ يف 23-0222كاهون رمق  -18 ، احملدد نولواؿد امـامة املخـولة ابمرًب

 . 0222، ظادر س ية48امسوكِة واملسوكِة، ج ر ؿدد 

ا و  0221 أ وت 02مؤرخ يف 24-21أ مر رمق  -19 و املخـوق بدٌؼاميملؤسسات امـمومِة الاكذعادًةو جس َرُي

 .0221أ وت 00ظادر  62ر ؿدد  خوظعهتا، ج

، 0221ًومَو  4يف  ظادر،35جر ؿدد ،ًخضمن كاهون امليامج 0221ًومَو  3مؤرخ يف  12-21كاهون رمق  -02

 .0227مارس  27 ، ظادر يف16، ج ر ؿدد 0227مارس  21مؤرخ يف  20-27مـدل وممتم ابل مر رمق 

، ًخضمن املاهون امخوجهييي مرتكِة املؤسسات امعغرية 0221دٌسمرب  10مؤرخ يف  18-21كاهون رمق  -01

 .0221دٌسمرب 15يف  ظادر77ر ؿدد  ج واملخوسعة،

 79ر ؿدد  ، ج0220، ًخضمن كاهون املامَة مَية 0221دٌسمرب س ية  00مؤرخ يف  01-21كاهون رمق  -00

 .0221دٌسمرب س ية  03يف  ظادر

ر  ج ،ًخـولبامكِرابء و ثوزًؽ امغاز بواسعة املٌوات ،0220فرباٍر  25يف  ؤرخم 21-20كاهون رمق  -03

 .0220 فرباٍر 18يف  ظادر8ؿدد

 0223جوان 02يف  ظادر 43،ؿدد  ر ة،جًخـوق ابمليافس 0223جوان  19مؤرخ يف  23-23أ مر رمق  -04

ومـدل  0228جوان  20، ظادر يف 36، ج ر ؿدد 0228ماي  05، مؤرخ يف 10-28 ابملاهون مـدل وممتم

 .0212أ وت  18، ظادر يف 46، ج ر ؿدد 0212 أ وت 15، مؤرخ يف 25-12وممتم ابملاهون رمق 

أ وت  07يف  ظادر 50ر ؿدد  ج ،ًخـوق ابميلد واملرض ،0223أ وت 06مؤرخ يف  11-23أ مر رمق  -05

وَة  00، مؤرخ يف 21-29، مـدل وممتم ابملاهون رمق 0223 ، ًخضمن كاهون املامَة امخمكًَل مس ية 0229جًو
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وَة  06، ظادر يف 44، ج ر ؿدد 0229 أ وت  06، مؤرخ يف 24-12، ومـدل وممتم ابل مر رمق 0229جًو

 .0212سبمترب  21، ظادر يف 52، ج ر ؿدد 0212

ة حيدد املواؿد ،0224 ًوهَو س ية 03مؤرخ يف  20-24كاهون رمق  -06 جر ، املعبلة ؿىل املٌلرسات امخجاًر

، ج ر ؿدد 0212أ وت  15، مؤرخ يف 26-12، مـدل وممتم ابملاهون رمق 0224ًوهَو  07يف  ظادر 41ؿدد

 .0212أ وت  18، ظادر يف 46

ة0224أ وت س ية  14مؤرخ يف  28-24كاهون رمق  -07  ر ؿدد  ج ، , ًخـوق برشوط ممارسة ال وضعة امخجاًر

وَة  03، مؤرخ يف 26-13ابملاهون رمق  مـدل وممتم، 0224أ وت  18يف  ظادر5  39، ج ر ؿدد 0213جًو

 .0213جومَة  31ظادر يف 

 14ر ؿدد  ج ،، ًخـوق ابموكاًة من امفساد وماكحفخ0226َفِفري  02مؤرخ يف  21-26كاهون رمق  -08

ظادر  52، ج ر ؿدد 0212أ وت  06مؤرخ يف  25-12، مـدل وممتم ابل مر رمق 0226مارس  14مؤرخ يف 

، ظادر 44، ج ر ؿدد 0211أ وت  20، مؤرخ يف 15-11، ومـدل وممتم ابملاهون رمق 0212سبمترب  21يف 

 . 0211أ نخوبر  12يف 

ظادر  14ج ر ؿدد  املضايئ،ثضمن ثيؼمي همية احملرض ، 0226فِفري  02املؤرخ يف  23-26كاهون رمق  -09

 .0226مارس  28يف 

وَة  15،مؤرخ يف 23-26أ مر رمق  -32 ، ًخضمن املاهون ال سايس امـام نووػَفة امـمومِة،ج ر ؿدد 0226جًو

وَة  16، ظادر يف 46  .0226جًو

 ًخـوق حباالت امخيايف والامزتامات اخلاظة املخـولة ببـغ 0227مارس  21، مؤرخ يف 21-27أ مر رمق  -31

 .0227مارس  27ظادر بخارخي  16ؿدد  ف، ج راملِن واموػائ

ظادر  15ر ؿدد  ، ًخـوق حبٌلًة املس هتكل ومقؽ امغش، ج0229فرباٍر 05، املؤرخ يف 23-29كاهون رمق  -30

 .0229مارس 8يف 

ة، ج ر ؿدد 0228فِفري  05، مؤرخ يف 29-28كاهون رمق  -33 ، ًخضمن كاهون االإجراءات املدهَة واالإداًر

ل  03ظادر يف  01  .0228أ فًر

 .0211ًومَو  3ظادر يف  37ر ؿدد  ًخـوق ابمبدلًة ج 0211ًوهَو  00مؤرخ يف  12-11كاهون رمق  -34

 .0210ًياٍر  15ظادر يف  0، ًخـوق ابدلـَات، ج ر ؿدد 0210ًياٍر  10مؤرخ يف  26-10كاهون رمق  -35
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فِفري  09ظادر يف  10ر ؿدد  ًخـوق ابموالًة، ج 0210فِفري  01مؤرخ يف  27-10كاهون رمق  -36

0210. 

 32يف  ظادر55ًخضمن ثيؼمي همية احملاماة، ج ر ؿدد  0213أ نخوبر  09مؤرخ يف  27-13كاهون رمق  -37

 .0213أ نخوبر 

 16ر ؿدد  ، ًخـوق ابمًضاط امسمـي امبرصي، ج0214فرباٍر س ية  04مؤرخ يف  24-14كاهون رمق  -38

 .0214مارس س ية  03ظادر يف 

 اميعوص امخيؼميَةد. 

حداث مفدض َة ؿامة نوٌلمَة،ج ر  ؿدد 1982مارس  1مؤرخ يف  53-82مرسوم رمق  -1 ظادر  12، ًخضمن اإ

 .1982مارس  4يف 

ًياٍر  01ظادر يف  25املخضمن اميؼام ادلاخًل يف جموس امليافسة ج ر ؿدد  44-96مرسوم رئايس رمق  -2

 )موغى(. 1996

ة 1999أ نخوبر  07مؤرخ يف  042-99مرسوم رئايس رمق  -3 ، ًخـوق ابمخـَني يف اموػائف املدهَة وامـسكًر

 .  1999انخوبر  31، ظادر يف 76ندلوةل، ج ر ؿدد 

ضات 0215سبمترب  16، مؤرخ يف 047-15مرسوم رئايس رمق  -4 ، ًخضمن ثيؼمي امعفلات امـمومِة وثفًو

 .0215سبمترب  02 ، ظادر يف52املرفق امـام، ج ر ؿدد 

، حيدد ظلحِات وزٍر امخجارة، جر ؿدد 0220دٌسمرب  01، مؤرخ يف 453-0220مرسوم ثيفِذي رمق  -5

 .0220دٌسمرب  00يف  ظادر،85

جراءات جرد املواد احملجوزة ج 0225دٌسمرب س ية  13مؤرخ يف  470-25مرسوم ثيفِذي رمق  -6 ، ًخـوق ابإ

 .0225دٌسمرب س ية  14، مؤرخة يف 81ر ؿدد 

، حيدد هَفِات احلعول ؿىل امخرصحي بـدم 0225ماي  10مؤرخ  يف  175-25مرسوم ثيفِذي رمق   -7

 .0225ماي  18،ظادر يف 35امخدخل خبعوص االثفاكات ووضـَة امِميية ؿىل امسوق ،ج ر ؿدد 

 ج ر ،، حيدد ثيؼمي جموس امليافسة وسرٍي0211ًومَو س ية  12مؤرخ يف  041-11مرسوم ثيفِذي رمق  -8

 0215مارس  28مؤرخ يف  79-15ابملرسوم امخيفِذي رمق  مـدل وممتم،0211ًومَو  13يف  ظادر 39ؿدد 

 .0215مارس  11، ظادر يف 13ج ر ؿدد 
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وضاء امًرشة امرمسَة نوميافسة 0211ًومَو س ية  12مؤرخ يف  040-11مرسوم ثيفِذي رمق  -9 ، ًخضمن اإ

ؿدادُا، جوحيدد مضموهنا   .0211ًومَو  13يف  ظادر،39ؿدد  ر ونذا هَفِات اإ

حيدد هؼام أ جور أ ؾضاء جموس امليافسة وال مني  0210ماي  6مؤرخ يف  024-10مرسوم ثيفِذي رمق  -11

 .0210ماي  13ظادر يف  ،09امـام وامللرر وامـام وامللررٍن، ج ر ؿدد 

، حيدد ثيؼمي مدٍرايت جموس امليافسة يف معاحل، ج ر 0216فِفري  7كرار وزاري مضرتك مؤرخ يف  -11

 .0216جوان  5ظادر يف  ،33ؿدد 

 فردًةوكراراث مراس مي ه.

ل  15مرسوم رئايس مؤرخ يف  -1   08ًخضمن ثـَني حمافغ امبيم املرنزي اجلزائري، ج ر ؿدد  1992أ فًر

وَة  11ظادر بخارخي   .1992جًو

وَة  01مرسوم رئايس مؤرخ يف  -2 هناء همام حمافغ امبيم املرنزي اجلزائري، ج ر  1990جًو ؿدد ًخضمن اإ

وَة  06، ظادر بخارخي 57  .1990جًو

ظادر يف  7ؿدد  ج رًخضمن ثـَني أ ؾضاء جموس امليافسة،  0213جاهفي  15مرسوم رئايس مؤرخ يف  -3

 . 0213جاهفي  32

 32ظادر يف  7ؿدد  ر جًخضمن ثـَني دلى جموس امليافسة،  0213جاهفي  15مرسوم رئايس مؤرخ يف  -4

 . 0213جاهفي 

ة دلى جموس امليافسة، ج ر ؿدد ًخضمن ثـَني ممثل اموزٍر امللكف ابمخجار  0216ماي  16كرار مؤرخ يف  -5

وَة  06ظادر يف  38  .0216جًو

 

 امفلَ ادلس خوري.سادسا

، ًخـوق مبراكبة معابلة اميؼام ادلاخًل 0222ماي  13، مؤرخ يف 0222 \م.د\ر.ن.د\12رأ ي رمق  -1

 .0222سبمترب  28، ظادر يف 46نومجوس امضـيب اموظين ندلس خور، ج ر ؿدد 

، ًخـوق مبراكبة معابلة املاهون امـضوي 0224أ وت  00، مؤرخ يف 0224 \م د\ر.ت.ع\20رأ ي رمق  -2

 .0224سبمترب  28، ظادر يف 57املخضمن املاهون ال سايس نولضاء ندلس خور، ج ر ؿدد 
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وَة  26، مؤرخ يف 0211 \ر.م.د\20رأ ي رمق  -3 ـضوي املـدل ، ًخـوق مبراكبة معابلة املاهون ام0211جًو

واملخـوق ابخذعاظات جموس ادلوةل وثيؼميَ  1998ماي  32، مؤرخ يف 21-98واملمتم نولاهون امـضوي رمق 

 . 0211أ وت  23، ظادر يف 43ومعهل ندلس خور، ج ر ؿدد 

 الاجهتاد املضايئ.سابـا

 جموس ادلوةلأ .

، كضَة ًوهَون بيم ضد حمافغ بيم 1999فِفري  29، مؤرخ يف 221305كرار جموس ادلوةل رمق  -1

دارة، امـدد   .196، ص1999، 1اجلزائر، جمةل اإ

ل  19، مؤرخ يف 162527كرار جموس ادلوةل رمق  -2  0220، 1، جمةل جموس ادلوةل، امـدد 1999أ فًر

 .123ص

 .1999دٌسمرب  26بخارخي ، 548 ، امغرفة امثاهَة، كرار رمقجموس ادلوةلكرار   -3

 .0220مارس  32، ظادر بخارخي 111، فِرس رمق 212349كرار جموس ادلوةل، امغرفة امثاهَة، رمق  -4

 .0223جاهفي  01، بخارخي 52، فِرس رمق 6138كرار جموس ادلوةل، امغرفة امثاهَة، رمق  -5

 23، بخارخي 392، فِرس رمق 212479جموس ادلوةل يف كراٍر امعادر ؾن امغرفة امرابـة، حتت رمق كرار   -6

 .0223جوان 

 .0225فِفري  15، بخارخي 94، فِرس رمق 14359كرار جموس ادلوةل، امغرفة امثاهَة، رمق  -7

وَة  10، مؤرخ يف 215869كرار جموس ادلوةل رمق  -8 ، كضَة )ش.أ ( ضد وايل والًة جباًة، جمةل 0225جًو

 .141، ص0225، 7جموس ادلوةل، امـدد 

امغرفة امرابـة جمةل جموس ادلوةل  0225هومفرب  15، بخارخي 1128فِرس رمق  19341ادلوةل رمق كرار جموس  -9

 .133، ص 0225، س ية 7امـدد 

 احملمكة امـوَاب.

 . 1999مس ية  1، اجملةل املضائَة ؿدد 1998مارس  04، بخارخي 179585احملمكة امـوَا ، موف رمق كرار  -1

، كضَة )رشنة ذات ال سِم  م.ن ( ضد 1999دٌسمرب  7مؤرخ يف ، 181907احملمكة امـوَا رمق كرار   -2

.ج(، اجملةل املضائَة، امـدد   .129، ص0222، 20)اإ
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مس ية  1، اجملةل املضائَة ؿدد 1984فِفري  17، بخارخي 36446اجملوس ال ؿىل، امغرفة اجلزائَة، رمق كرار   -3

 .071، ص 1989

 أ ؾٌلل جموس امليافسةسابـا.

 ثلاٍرر س يوًة . أ  

 .0213امخلٍرر امس يوي جملوس امليافسة مس ية  -

 .0214امخلٍرر امس يوي جملوس امليافسة مس ية  -

 .0215امخلٍرر امس يوي جملوس امليافسة مس ية  -

 .2016امخلٍرر امس يوي جملوس امليافسة مس ية  -

 كرارات .ب

ت.1998 دٌسمرب 13 ؤرخ يفم 03 ق 98 كراررمق -1  املخـولمبٌلرسااتمرشنةاموظيَةنوخبغوامكرًب

 1999 جوان  23 مؤرخ يف 01 ق 99 كراررمق -0

 املخـولمبٌلرسااتملرحكبةمٌعرفاملؤسسةاموظيَةنوعياؿااتالإمكرتوهَةوحدةس َدًبوـباس.

خعار بخارخي ، 1999أ نخوبر  17 مؤرخ يف 20D99رمق كرار  -3  1998ماي 23)غري مًضور(، فعل يف اإ

ن املِين. جناز مرنز نوخكٍو  ًخـوق بعفة معومِة ثخـوق بأ صغال اإ

وَة  04مؤرخ يف  1كرار رمق  -4 ، احملدد نويؼام ادلاخًل جملوس امليافسة املًضور ابمًرشة امرمسَة 0213جًو

 .10-4ص ص  0214مس ية  3نوميافسة رمق 

 2014مارس  13 مؤرخفي 01/2014 راررمقك -5

مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م .« ASTRA »املخـولبعوبامضِادةامسوبَةامللدمةمًرشنةاسرتا

0216. 

ًضور م .« FARMACOPEA » املخـولباالإخعارامللدممًرشنة 2014 جوان  18 مؤرخفي 02/2014 كراررمق -6

 .0216مس ية  8ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق 

  املخـولباالإخعارامللدممًرشنة 2014 جوان  18 مؤرخفي 03/2014 كراررمق -7

« LAKHLEFTRADINGCOMPANY ». 0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م. 
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  املخـولباالإخعارامللدممًرشنة 2014 جوان  18 مؤرخفي 04/2014 كراررمق -8

« GREENREVOLUTIONINDUSTRIES ». 0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م. 

ًضور ابمًرشة م « NACO » .املخـولباالإخعارامللدممًرشنة 2014 جوان  18 مؤرخفي 05/2014 كراررمق -9

 .0216مس ية  8امرمسَة نوميافسة رمق 

ًضور م املخـولباالإخعارامللدممًرشنةظياؿةاملس خوزمااتمعبَة. 2014 جوان  18 مؤرخفي 09/2014 كراررمق -12

 .0216مس ية  8ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق 

ًضور م مـَةاملِيٌَُووغازواموكود.املخـولباالإخعارامللدممرنئُسج  2014 جوان  18 مؤرخفي 11/2014 كراررمق -11

 .0216مس ية  8ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق 

    «FARMACOPA» رشنة 0220\03املضَةرمق 2014 جوان  18 مؤرخ يف 01/2015 كراررمق -10

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م . «UFILAB »ضدرشنة

 « LAKHLEF رشنة 0223\04املضَةرمق 2014 جوان  18 مؤرخ يف 02/2015 كراررمق -13

«TRADINGCOMPANY ضدرشنة «ENASUCRE» . 0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م. 

 Green » Révolutionرشنة 0223\08املضَةرمق 2014 جوان  18 مؤرخ يف 03/2015 كراررمق -14

Industries«  .0216مس ية  8مق ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رم ضدوامَوالًةامبَغ. 

 ضدرشنة «NACO»رشنة  0224\09املضَةرمق 2014 جوان  18 مؤرخ يف 04/2015 كراررمق -15

«NAFTAL» . 0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م. 

 K » Point.com رشنة 0224\31املضَةرمق 2014 جوان  18 مؤرخ يف 05/2015 كراررمق -16

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م « Orascom Telecom Algérie » .ضدرشنة

 Total » « Lubrifiant رشنة 0225\33املضَةرمق 2014 جوان  18 مؤرخ يف 06/2015 كراررمق -17

Bitume Algérie ضدرشنة. « Naftal » 0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م. 

 » A2L»  Sante رشنة 0226\40املضَةرمق 2014 جوان  18 مؤرخ يف 07/2015 كراررمق -18

 ، رشنة « Eurl Medjbouri » ، رشنة « Diomed Tek System 8 » ةرشن: ضدامرشاكاتل ثَة

« Ag Medical ». 0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م. 
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  0224\30املضَةرمق 2014 جوان  18 مؤرخ يف 08/2015 كراررمق -19

ةنومسدضفِات.رشنةظياؿةاملس خوزمااتم  مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م عبَةضدامعَدمَةاملرنًز

0216. 

 Euromaghreb رشنة 0226\41املضَةرمق 2014 جوان  18 مؤرخ يف 09/2015 كراررمق -02

Matériaux de Construction» ضدرشنة « ECDE » . مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م

0216. 

  0229\44املضَةرمق 2014 جوان  18 مؤرخ يف 10/2015 كراررمق -01

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م . »هفعال «مجـَةاملِيدسٌُووغازواموكودضدامرشنةاموظيَة

 «ISAT» رشنة 0229\45املضَةرمق 2014 جوان  18 مؤرخ يف 2015 /11 كراررمق -00

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م . « Orascom Telecom Algérie»ضدرشنة

 «SKCI» رشنة  0212\46املضَةرمق 2014 جوان  18 مؤرخ يف 12/2015 كراررمق -03

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م ».. «KASPERSKYLABFRANCEضدرشنة

 «ىميجَدضدرشنةرشنةسوامي 0223\05املضَةرمق 2014 جوان  18 مؤرخ يف 13/2015 كراررمق -04

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م . »ابراُميوأ بياهئافري

 »هفعال «ضدرشنة  »امفجر«رشنة 0213\50املضَةرمق 2014 هومفرب  13 مؤرخ يف 14/2015 كراررمق -05

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م .

 «ضدرشنة »صونخأ هدرازا«رشنة 0226\38املضَةرمق 2014 هومفرب  13 مؤرخ يف 15/2015 كراررمق -06

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م . »اس بات

 «ضدMID»مِد«رشنة 0223\06املضَةرمق 2014هومفرب  13 مؤرخ يف 16/2015 كراررمق -07

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م .»INSIDاملـِداموظيَول راضَوامسلِورصفاملَاٍ 

 «ضدرشنة» امِلنووورق «رشنة 0213\47املضَةرمق 2014هومفرب  13 مؤرخ يف 17/2015 كراررمق -08

ةنووركوامعباؿة «و »امراين  .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م . »املؤسسةاجلزائًر

 «رشنةضد » رسي «رشنة 0225\36املضَةرمق 2014هومفرب  13 مؤرخ يف 18/2015 كراررمق -09

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م .»اثعاالاتجلزائر



 كامئــــة املراجـــؽ

 

 
524 

 «MEDرشنة 0226\42املضَةرمق 2014 هومفرب  13 مؤرخ يف 19/2015 كراررمق -32

«SANTEضدرشنةEHS» 0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م . »ؾبدامرحٌلىميحمد. 

ل  16 مؤرخ يف 21/2015 كراررمق -31  «ضد  »امياهور «رشنة 0215\03املضَةرمق 2015 افًر

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م . »الفارجاجلزائر

ل  16 مؤرخ يف 22/2015 كراررمق -30  «ضد » واس خأ مبور «رشنة  0226\39املضَةرمق 2015 افًر

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م . »ٍلـس َفِخال

ل  16 مؤرخ يف 23/2015 كراررمق -33  « SARLرشنة 0214\20املضَةرمق 2015 افًر

MONDIALTRAILER » رشنة ، « SARLMONTENEGROALGERIE » رشنة ،SICAME » ALGERIE«  ،

 « EURLASMAضدرشنة « ACTSPECIALISTE-FILIALECEVITAL » رشنة 

CARROSERIEINDUSTRIELLE ورشنة  « SARLTIRSAM ». مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م

0216. 

ل 16 مؤرخ يف 24/2015 كراررمق -34  « رشنة : امس َددوخاجنرياحبضدلكمن 0213\49املضَةرمق 2015 افًر

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م .»سوعةضبعاحملروكات«و»سوانظراك

ل  16 مؤرخ يف 25/2015 كراررمق -35  روهو« رشنة   0214\23املضَةرمق 2015 افًر

 .0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م . »سوفاك«ضدرشنة»

 :لكمنضد »ووورقامِلن«رشنة 0213\47املضَةرمق 2015هومفرب  04 مؤرخ يف 27/2015 كراررمق -36

ةنووركوامعبؽ «و »امرايهووورق «رشنة  .0216مس ية  8فسة رمق ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميام .» املؤسسةاجلزائًر

بني امرشنة ذات  0213\51فعل يف املضَة رمق  0216ماي  18مؤرخ يف  0216\21كرار رمق  -37

-LAFARGE( ضد رشنة ال سِم الفارج اجلزائر )SARLIMACORاملسؤومَة احملدودة امياهور )

SPAALGERIE.) 0216مس ية  8ًضور ابمًرشة امرمسَة نوميافسة رمق م. 
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 فِرس املوضوػاث

 

 

553 

 006 بأوال: ظبيؼة اموكائع
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 004 وجَ نومخابؼةاثمثا: كرار بأأال
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 020  يف مواهجة ملذضياث حلوق ادلفاعاملعوب الأول: ممارسة امخحليق 

 020 ملـررو جموس امليافسـةامفرع الأول: 

 020 ظريلة ثؼيني ملرري جموس امليافسةبأوال: 

 023 وظائف ملرري جموس امليافسة اثهيا:

 024 : بأغوان ُيئاث امضبط املعاغيةامفرع امثاين

 025 امفرع امثامر: امضٌلانث املرثبعة مبٌلرسة امخحليق

 025 بأوال: ىزاُة احملللني

بأ.بيان امعفة وامخفويغ ابمؼمل
 

026 

 031 اػالم املؤسسة مبوضوع امخحليق.ة

 030 اثهيا:احلفاظ ػىل امرس املِين
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 030 اثمثا: بأداء اهميني

 030 املعوب امثاين: سري امخحليق وملذضياث حلوق ادلفاع

 030 امفرع الأول: امبحر املوضوغي غن الأدةل

 166 غبء االزباثبأوال: 

 166 بأ.ثلس مي غبء االزباث بني الأظرا 

 169 ة. دور جموس امليافسة

 170 اثهيا:ظرق االزباث

 040 امبحر غن الأدةل سوعاث احملللني يف امفرع امثاين:

 040 بأوال:امخحليق غن ظريق ظوب مؼووماث

 040 بأ. رشوط ظوب املؼووماث

 040 امضلكية.امرشوظ0

 042 املوضوغية. امرشوط 0

 044 ة. ػدم حكريس حق املؤسسة يف ػدم امرد

 045 .ظور مؼارضة ظوب املؼووماث0

 046 . جزاء مؼارضة ظوب املؼووماث 0

 046 اثهيا: امخحليق يف ػني املاكن

 051 امخفذيش.بأ 

 050 احلجز .ة

 050 جحز امواثئق ذاث امعةل مبوضوع امخحليق.0

 050 امواثئق ذاث امعةل جبرمية بأخرى  .0

 052 امضٌلانث املرثبعة بسري امخحليق امفرع امثامر:

 052 ية رسية الأغٌلل ابمًس بة نومؤسسةبأوال: حٌل

 053 امخكييف املاهوين مرسية الأغٌلل.بأ 

 053 ؾياة ثؼريف جرشيؼي مرسية الأغٌلل.0

 061 ثلبل رسية الأغٌلل .0

 060 ضوابط  حٌلية رسية الأغٌلل يف جمال امليافسة .ة

 060 ورت وجود ظوب حٌلية رسية الأغٌللض .0

 062 اذلاية اخلاظة مرسية املراسالث بن املؤسسة واحملايم .0
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 063 ضورت ثدخل جموس امليافسة.0

 011 هلائط كاهون امليافسة فامي خيط حٌلية رسية الأغٌلل .ح

 011 املؼووماث واملؼعياث اميت جضلك رسية الأغٌللظؼوبة حتديد .0

 010 خماظر ورش كرار جموس امليافسة.0

 010 وسبية فؼامية امعؼون املضائية .0

 010 امليود املس متدت من مبدبأ امزناُة يف امخحليق اثهيا:

 010 بأمهية مبدبأ امزناُة يف امخحليق يف جمال امليافسة . بأ 

 010 امخحليقحكريس مبدبأ امزناُة يف  . ة

 012 ح. جزاء خمامفة مبدبأ امزناُة يف امخحليق

 014 امليود املس متدت من مبدبأ ػدم جترمي اذلاثاثمثا:

 001 رابؼا: خضوع معوية امخفذيش واحلجز نوركابة املضائية

 001 امضٌلانث املرثبعة ابمخفذيش . بأ 

 001 امركابة املضائية املس بلة .0

 000 حتديد زمان وماكن امخفذيش .0

 000 حضور ممثل املؤسسة معوية امخفذيش .0

 000 امضٌلانث املرثبعة ابحلجز . ة

 002 مرحةل امخحليق اموجايهاملبحر امثاين: 

ػداد امخلارير املخضمية املأ خذ  003 املعوب الأول: ا 

 003 امفرع الأول: امخلرير الأويل املخضمن املأ خذ

 004 بأوال: جمال امخلرير الأويل 

 004 املأ خذبأ.ضوابط وزيلة  

 005 املأ خذ نوخلرير املخضمنامضوابط امضلكية  .0

 001 املأ خذاملخضمن امضوابط املوضوغية مخلرير  .0

 000 حتديد امخلرير مؼيارص اميلاش .ة

 000 حتديد ظفة الأظرا .0

 000 .حتديد ظبيؼة اههتمة0

 000 احلق يف ثبويؽ امخلرير املخضمن املأ خذ اثهيا:

 les parties concernées 002املؼييةالأظرا   . بأ 
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 002 اموزير امللكف ابمخجارت . ة

 les parties intéressées 003ح.الأظرا  ذاث املعوحة 

 004 . ثبويؽ املأأخذ يف حاةل املؤسساث ذاث امِيلك اال داري املؼلد0

 005 ثبويؽ املأ خذ يف حاةل ثغيري اميظام املاهوين نومؤسسة .2

 000 حاةل ثؼدد امفاػوني.ثبويؽ املأ خذ يف 0

 000 امفرع امثاين:  امخلرير اههنايئ املخضمن املأ خذ

 000 امخلرير اههنايئ ضوابطبأوال: 

 000 املواػد امضلكية نوخلرير اههنايئ .بأ 

 000 املواػد املوضوغية نوخلرير اههنايئ .ة

 000 الأصخاص املؼيية بدبويؽ امخلرير اههنايئ :اثهيا

 003 امضٌلانث املرثبعة ابمخحليق اههنايئاملعوب امثاين: 

 004 امفرع الأول: حكريس مبدبأ اموجاُية

ػالم  005 بأوال: حق املؤسسة يف اال 

 001 بأ.موضوع احلق يف اال ػالم

 000 ة.كيفياث اال ػالم

 000 ح.زمن اال ػالم

 000 حق املؤسسة يف امخؼبري:اثهيا

بداء مالحظاث كخابية حول املأ خذ . بأ   000 ا 

بداء مالحظاث صفِية  002 حول املأ خذ ة.ا 

 004 ح.بأجل ثلدمي املالحظاث

 006 امفرع امثاين: احملاض كضٌلهة بأزياء اخذخام امخحليق

 006 رشوط حصة احملرض  .بأ 

 020 ب جال حترير احملرض.ة

 020 جحية احملرض.ح

 020 .احملرض وس يةل ال زباث اخملامفة0

 020 امللكفني ابمخحليق مالجراءاث املاهوهية.احملرض وس يةل ال زباث احرتام 0

 020 : ثؼاون املؤسساث مع احملللني ثامرامفرع ام 

 020 بأوال: الاجتاٍ حنو احلل امخفاويض ملضالك امليافسة  
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 022 اثهيا: ب مياث امخفاوض

 022 هظام امربأفة .بأ 

 023 ثؼريف هظام امربأفة.0

 024 جمال امليافسةاملاكهة املمزيت ال جراءاث امربأفة يف .0

 031 ط مٌح امربأفة ورش .0

 030 امخكييف املاهوين نومتوط من املسؤومية .0

 030 امخؼِد  .ة

 030 رشوط امخؼِد .0

 030 متيزي امخؼِد غن امربأفة  .0

جراء ػدم اال حذجاح ػىل املأ خذ .ح  030 ا 

 030 امضٌلانث املخؼولة ابال جراءاث امخفاوضية .اثمثا

 032 املخرضرين من املٌلرساث املليدت نوميافسة يف مواهجة.بأ 

 035 يف مواهجة سوعاث امليافسة الأجٌبية.ة

 036 امفرع امرابع: الاس خؼاهة مبسدضار

 040 امباة امثاين: امضٌلانث املميوحة يف مرحةل الاجراءاث بأمام ُيئة املرار

 040 امفعل الأول: امضٌلانث املميوحة يف مرحةل امفعل يف املضية

 042 لراررثبعة ابال جراءاث بأمام ُيئة ام:امضٌلانث املولاملبحر الأ 

 042 املعوب الأول:وجاُية جوساث جموس امليافسة

ػالم الأظرا  ابجلوسة  043 امفرع الأول : واجب ا 

 044 بأوال:احلق يف الاس خدػاء نوجوسة

 046 اثهيا:احلق يف مؼرفة اترخي اجلوسة يف بأجل مؼلول ومالمئ

ػالم الأظرا  بأزياء سري اجلوسةامفرع   051 امثاين:واجب ا 

 051 بأوال: كيفية سري اجلوسة

 050 اثهيا:املبادئ اميت حتمك سري اجلوسة بأمام جموس امليافسة

 050 رسية اجلوسة  .بأ 

 052 حق الاس خؼاهة مبحايم.ة

 052 امفرع امثامر: امضٌلانث املرثبعة مبرحةل املداوةل

 053 امضلكية نومداوةل بأوال: احرتام امضوابط
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 053 ثوفر اميعاة املاهوين   .بأ 

 054 رسية املداوةل .ة

 055 اثهيا: احرتام جٌلغية املداوةل

 055 جموس امليافسة يفعل بدضكيةل جٌلغية. بأ 

 056 الأصخاص اذلين هلم ظالحية املضاركة يف املداوالث  .ة

 060 املعوب امثاين: فؼامية كراراث جموس امليافسة

 063 : سوعة جموس امليافسة يف اختاذ كراراث مؤكذةولامفرع الأ 

 063 امخدابري املؤكذةبأوال:

 066 رشوط امخدابري املؤكذة . بأ 

 066 امرشوط امضلكية الختاذ امخدابري املؤكذة  .0

 066 ثلدمي ظوب 0.0

 010 .امعابع املوحق نوعوب0.0

 010 .امرشوط املوضوغية الختاذ امخدابري املؤكذة0

 010 .غيرص الاس خؼجال0.0

 012 غيرص امرضر.0.0

 014 ة.احرتام مبدبأ اموجاُية

 015 ثيافس الاجراءاث يف جمال امخدابري املؤكذةح.

 001 اثهيا: وكف امفعل مؤكذا يف ادلغوى

جراء حتليق حمكيًل . بأ   000 كرار اموكف املؤكت نوفعل يف ادلغوى من ا 

 000 اهخظار حدج كادمكرار اموكف املؤكت نوفعل يف ادلغوى يف  . ة

 000 ثاين: سوعة جموس امليافسة يف اختاذ كراراث هنائيةام فرػام

 000 الأوامربأوال:

 002 بأ.الأمر ابمليام بؼمل

 003 ة.الأمر ابالمذياع غن معل 

 004 اثهيا:امغراماث املامية

 006 ةل املٌلرساث املُليّدت نومٌلرسةبأ. حا

 006 حاكة املٌلرساث املليدت نوميافسةامعبيؼية يف ار ة. حاةل مسامهة الأصخاص 

ىل احل  001د من املٌلرساث املليدت ح. حاةل ػدم ثيفيذ الأوامر واال جراءاث املؤكذة امراّمية ا 
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 نوميافسة

 001 . حاةل غركةل امخحليقد

جناز امخج   001 ميع بدون حرخيط من جموس امليافسةه. حاةل ا 

 001 اث اخلاظة مبيح امرتخيط ابمخجميعوالامزتام و. حاةل ػدم احرتام امرشوط

 000 ورش املرارغلوبةاثمثا: 

 000 لراراث امعادرت غن جموس امليافسةامفرع امثامر: رساين ام

ظدار كراراث جموس امليافسة  000 بأوال: ا 

 003 اثهيا : هفاذ كراراث جموس امليافسة

 003 بأ.ثبويؽ كراراث جموس امليافسة

 005 املراراث امعادرت غن جموس امليافسةة: ورش 

 006 ا: ثيفيذ كراراث جموس امليافسةاثمث

 000 امليافسة نوضٌلانث املوضوغية بحر امثاين: خضوع كراراث جموسامل 

 000 ول : احرتام املبادئ املضرتكة نوؼلاة الأ عوب امل

 000 ول:مبدبأ رشغية اجلرامئ وامؼلوابثالأ فرع ام

 002 بأوال: امرشغية املوضوغية 

 004 اثهيا: امرشغية امضلكية

 006 اثمثا: امرشغية اال جرائية

 001 ثاين: مبدبأ ػدم رجؼية كراراث جموس امليافسةام  فرعام

 000 ثامر: ػدم ادلع بني امؼلوابث ام فرع ام

 000  نوؼلوابث احلليلي امخيافس بأوال:

 000 اثهيا: امخيافس املثايل نوؼلوابث

 002 امليافسة وجموس املعاغية امضبط سوعاث بني امؼلوابث بأ.ثيافس

 003 . امخيظمي املاهوين مِذٍ امؼالكة0

 021 . امخؼاون بني جموس امليافسة وسوعاث امضبط املعاغية0

 020 ػدم وجود مجع بني امؼلوابث اال دارية واجلزائية يف جمال امليافسة .ة

 020 جموس امليافسة ثاين: جس بيب كرارام عوب امل

 022 ول: بأمهية جس بيب كراراث جموس امليافسةالأ فرع ام

 023 بني الاخذيار واجلرب ثاين : جس بيب كرار جموس امليافسةام فرع ام
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 030 ثامر:مبدبأ ثياسب امؼلوبة يف جمال امليافسة ام  عوبامل

 032 ول: حتديد وػاء امؼلوبة املاميةالأ  فرعام

 033 بأوال:رمق الأغٌلل

 034  بأ.املؤسسة املخؼددت امًضاظاث

 034 امخداخل بني امكيان الاكذعادي وامكيان املاهوين . ث

 036 اثهيا: املبوؽ اخلاص ابمكياانث اميت ميس مِا رمق بأغٌلل

غٌلل مبدبأ امخياسب يف جمال امليافسةام  فرعام  041 ثاين: ملذضياث ا 

 041 اال داريةبأوال:الامزتام ابملؼلومية يف ثوكيع اجلزاءاث 

 040 مؼايري حتديد امؼلوبة . بأ 

 040 .مؼيار خعورت املٌلرسة املرحكبة0

 042 .مؼيار امرضر امالحق ابال كذعاد0

 046 .بأمهية وضؼية املؤسسة املؼيية يف امسوق0

 050 اجملمؼة من ظر  مرحكيب اخملامفة .مؼيار امفوائد0

 052 امليافسة خالل امخحليق.مؼيار مدى ثؼاون املؤسسة املهتمة مع جموس 2

 053 ئط املخؼولة بخلدير كمية امغرامةة.اميلا

 055 .ػدم وجود حد بأدىن نوغرامة املامية 0

 056 امية .ػدم وجود امزتام بخفريد امؼلوبة امل0

غعاء ظالحية حتد0  061 :يد ملدار امغرامة جملوس امليافسة.ضورت ا 

 060 امعؼن يف كراراث جموس امليافسة ضٌلهة امفعل امثاين: 

 060 امعؼن املضايئ كخؼبري غن حلوق ادلفاع املبحر الأول:

 064 اس خؼارت كواػد كاهون اال جراءاث املدهية والادارية : املعوب الأول

 065 امفرع الأول: احلق يف امعؼن اال داري بأمام املايض امؼادي

 065 امؼادي واملايض اال داريبأوال:مبدبأ ثلس مي الاخذعاص بني املايض 

 011 جموس امليافسة اثهيا:ثعبيق املبدبأ ػىل مٌازػاث 

 010 اس خحاةل امربط بني الاخذعاص واملوضوع.بأ 

 010 ضورت حفط موضوع امزناع.ة

 010 اثمثا: مربراث اخذعاص امغرفة امخجارية

 012 مبدبأ حسن سري امؼداةل كأساس مليح الاخذعاص نولايض امؼادي .بأ 
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 015 ظؼوبة فِم املايض اال داري نوًضاط الاكذعادي.ة

 016 اس خحضار امخجربة امفروس ية.ح

صاكمية معوية هلل الاخذعاص يف اميظام املاهوين اجلزائري .د  001 ا 

 000 امفرع اثين:رشوط كبول امعؼن بأمام امغرفة امخجارية

 000 ظاحب احلق يف امعؼن:بأوال

 000 ؼن الأظوينيعبأصخاص ام.بأ 

 002 . الأظرا  املؼيية0

 003 اموزير امللكف ابمخجارت .0

 004 جموس امليافسة.0

 006 الأصخاص املخدخوني.ة

 001 امخدخل اال رادي.0

 000 اال حلاق امخولايئ .0

 000 امرشوط املخعوبة يف ظاحب امعؼن .ح

 000 رشوط مذؼولة ابمعؼن: اثهيا

داري حمال نوعؼن.بأ   000 وجود كرار ا 

 005 ميؼاد رفع امعؼن.ة

 006 صلكياث ثلدمي امعؼن.ح

ػادت دراسة املضية من ظر  امغرفة امخجارية كلايض بأول درجة  001 املعوب امثاين: احلق يف ا 

 001 امفرع الأول: خعوظية اخذعاص امغرفة امخجارية

 001 اخذعاص حرصي:بأوال

 000 الاخذعاص اميوغي.بأ 

 000 الاخذعاص اال كوميي.ة

 000 معري مبدبأ امخلايض ػىل درجذني:اثهيا

 000 امغرفة امخجارية درجة بأوىل نوخلايض.بأ 

 000 املساس مببدبأ امخلايض ػىل درجذني .ة

 002 امفرع اثين:الأثر امياكل  نوعؼن

 002 ثأأزري مبدبأ الأثر امياكل  نوعؼن:بأوال

 002 اس خثٌاءاث مبدبأ الأثر امياكل  نوعؼن :اثهيا
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 003 سوعاث امغرفة امخجارية مبيازػاث كراراث جموس امليافسة حدود:امفرع امثامر

بخؼاد اخذعاص اميظر يف امعؼن ضد كرار رفغ امخجميع غن امغرفة امخجارية جملوس  بأوال: ا 

 كضاء اجلزائر

003 

بعال  ماكهية ا   003 ملٌلرساث املليدت نوميافسةامرشوط وامؼلود املرثبعة اباثهيا: ػدم ا 

امغرفة امخجارية جملوس كضاء اجلزائر ابمخؼويغ غن الأضار اميامجة غن اثمثا: ػدم متخع 

 املٌلرساث املليدت نوميافسة

004 

 005 مدى اخذعاص امغرفة امخجارية بدغوى مسؤومية جموس امليافسة :رابؼا

 005 وس امليافسةمدى مسؤومية جم .بأ 

 001 امليافسةِة املضائية اخملخعة ابميظر يف دغوى مسؤومية جموس اجل  .ة

ظدار امغرفة امخجارية جملوس كضاء اجلزائر ملراراهتا  000 امفرع  امثاين: اال جراءاث امالحلة ػىل ا 

 000 بأوال: ثيفيذ املراراث امعادرت غن امغرفة امخجارية جملوس كضاء اجلزائر

 002 اثهيا: امعؼن ابميلغ يف كرار امغرفة امخجارية جملوس كضاء اجلزائر

 004 امثاين:امعؼن املضايئ كضٌلهة حللوق ادلفاعاملبحر 

 006 حكريس بأوجَ امعؼن اال داري بأمام امغرفة امخجارية املعوب الأول:

 006 امفرع الأول:امخكييف احلليلي نوعؼن ضد كراراث جموس امليافسة 

 021 اس خئٌافا امعؼن رفغ حكييف:بأوال

 020 كبول حكييفَ ظؼن كضاء اكمل  :اثهيا

 022 امثاين: اس خؼارت سوعة امركابة املميوحة نولايض اال داريامفرع 

مغاء:بأوال  022 كرار جموس امليافسة  ا 

 023 املرشوغية اخلارجية   .بأ 

 023 غيب الاخذعاص .0

 031 غيب امضلك واال جراءاث .0

 030 امركابة ػىل ورش املرار املمؼي كؼلوبة حمكيوية.0

 030 املرشوغية ادلاخوية .ة

 030 امركابة ػىل امِد  من كرار جموس امليافسة .0

 032 امركابة ػىل مضمون املرار.0

 034 .امركابة ػىل امدس بيب0

 035 .خعوظية امركابة املٌلرسة من كبل امغرفة امخجارية0
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 036 جموس امليافسة مراجؼة كرار:اثهيا

 036 ثؼديل كرار جموس امليافسة جزئيا.بأ 

 040 امخجارية ملرار جموس امليافسةثؼويغ كرار امغرفة .ة

 040 ركابة املايض ػىل امخحويل الاكذعادي اذلي كام بَ جموس امليافسة. 0

 040 احرتام امضلكياث اميت متت بأمام جموس امليافسة .0

 044 امغرفة امخجارية جملوس كضاء اجلزائر ثؤيد كرار جموس امليافسة .ح

ثيفيذ كراراث جموس امليافسة كبديل مغياة الأثر املعوب امثاين: حكريس ضٌلهة وكف 

 املوكف نوعؼن

046 

 050 ث جموس امليافسة اول: امعبيؼة املاهوهية معوب وكف ثيفيذ كرار الأ فرع ام

 050 بأوال: امعابع اال س خثٌايئ معوب وكف ثيفيذ كراراث جموس امليافسة 

رثباط ظوب وكف امخيفيذ بوجود دغوى يف املوضوع  053 اثهيا: ا 

 055 اثمثا: الاخذعاص بيظر ظوب وكف ثيفيذ كراراث جموس امليافسة

 060 وكف امخيفيذ ب الأمرظرق امعؼن يف رابؼا: 

 060 امخيفيذخامسا: احرتام مبدبأ اموجاُية يف ثلدمي ظوب وكف 

 060 ثاين: حمل ظوب وكف امخيفيذ ام ع فر ام

مغاء  060 بأوال: كابوية كرار جموس امليافسة مال 

 060 اثهيا: هنائية كرار جموس امليافسة

 060 اثمثا: كابوية كرار جموس امليافسة نوخيفيذ

 062 ثامر: رشوط كبول ظوب وكف ثيفيذ كراراث جموس امليافسةام فرع ام

 063 بأوال: امرشوط امضلكية معوب وكف ثيفيذ كرار جموس امليافسة 

مغاء املرار .بأ  رفاق امعوب بؼريضة دغوى ا   063 ا 

 064 الاخذعاص بيظر ظوب وكف ثيفيذ كرار جموس امليافسة .ة

 066 اثهيا: امرشوط املوضوغية معوب وكف امخيفيذ

 210 خامتة

 510 كامئة املراجع

 206 فِرس احملخوايث
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صــامللخ  

 

 امللخص:
ىلابمنظر  الأمهية املزتايد نلمنافسة، فان املواهني يف ىذا اجملال شيدث يه الأخرى ثطورا مزتايدا حير مل  ا 

ذا من امس ياسة الاكذطادية يف معوهماثؼد ىذه املنافسة غاية يف حد ذاهتا بل بأضبحت وس يةل جشلك جزء   وا 

ىل ابل ضافةكدران بأأن امنظام امخنافيس ىو هخاج كاهون املنافسة، ويخؼلق بأساسا ابملامرساث املليدت نلمنافسة   ا 

ثباعمراكبة امخجميؼاث الاكذطادية من بأجل ضامن منافسة حليلية وفؼاةل بني املؤسساث، ومن بأجل   -ا 

مليد نلمنافسة، غيد املرشع هبذه  ، اميت ثفرض مؼاينة وحظر ومقع  لك ثرصفىذه امس ياسة  -بشلك فؼال 

ىلامليمة   جملس املنافسة، اذلي يمتخع بلك امسلطاث واموسائل ذاث امطابع امليري. ا 

دارتبأمام ىذه امسلطاث اميت جسمح  ابمخدخل يف جمالث ثخؼلق ابحلرايث الأساس ية نلمؤسساث بأضبح  مل 

خضاع جملس املنافسة ملواػد كاهوهية  من امرضوري بأن جس خفيد ىذه الأخريت من حامية مناس بة وفؼاةل، مع ا 

خضاػو كذكل ملبادئ   واحضة ودكيلة ، مبؼين بأن حكون كابةل ملسديؼاة وامخحديد من كبل اخملاطبني هبا، وا 

ػىل غرار احرتام حلوق ادلفاع وحكريس امركابة املضائية اميت من شاهنا بأن ثضمن احرتام ىذه  وضامانث

 املواػد.

ال دارت وفؼامية امحلاية املاهوهية املمنوحة نلمؤسساث ثفرض ػلينا فامبحر غن ىذا امخوازن بني ضلحياث 

جراءاث  خطار، حتليق، ا  وجاىية غلوابث ثفاوض وطؼون دراسة خمخلف ال جراءاث بأمام جملس املنافسة: ا 

 كضائية.
Résumé :  

  

L’ultime développement de la législation dans le domaine de concurrence est significatif de 

l’importance croissante de la concurrence. Bien que celle-ci ne soit pas un objectif mais un 

simple moyen faisant partie d’une politique économique d’ensemble. 

Si l'on admet que l’ordre concurrentiel est le produit de la loi de concurrence, qui concerne 

principalement les pratiques restrictives de concurrence, ainsi que la supervision des 

concentrations économiques afin de maintenir l'état de la concurrence réelle et efficace entre 

les entreprises, et pour mener à bien cette politique, qui suppose de détecter, d’interdire et de 

réprimer les agissements anticoncurrentiels, le législateur  a confié activement cette mission 

au conseil de la concurrence, qui jouit de tous les pouvoirs et les moyens à caractère 

compulsif . 

Devant de tels pouvoirs qui autorisent l’administration à intervenir dans les droits essentiels 

des entreprises, ces dernières doivent bénéficier d’une protection adéquate et efficace, le 

conseil de concurrence doit être lié par des règles claires, précises et fiables, c'est-à-dire aisées 

à déterminer pour leurs destinataires, et obéir à certains principes et garanties tel celui du 

respect des droits de la défense et de mettre en œuvre  un contrôle judiciaire apte à assurer le 

respect de ces règles.  

La recherche d’un tel équilibre entre les prérogatives de l’administration et l’efficacité de la 

protection juridique offerte aux entreprises, impose d’étudier les différents aspects de la 

procédure devant le conseil de la concurrence : saisine, enquête, procédure contradictoire, 

sanctions, négociation, recours judiciaires.  


