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 مقدمت

 

 

 مقدمة
 تستدعي الفطرة البشرية السعي لمتفوؽ دوما عمى اآلخريف في مختمؼ مياديف الحياة

 لمنجاح، نظرا لما تحققو لو مف راحة اإلنسافلعّؿ الحياة االقتصادية ىي أكثر ما يسعى فييا و 
أذواؽ اآلخريف  إلرضاء بإتقافما يحقؽ ذلؾ لمفرد ىو ممارسة العمؿ و  عدـ الحاجة،و  رفاىيةو 

"، فالمنافسة مف حيث ىذا ما يدعى بالتنافس أو "المنافسةو  األفضؿ، إنتاجوبصفة تجعؿ 
نزعة في كؿ فرد يريد الوصوؿ ؽ،فيي نزعة فطرية تدعو لبذؿ الجيد في سبيؿ التفوّ  المغة

 االقتصاديةيا أكثر الحياة تفكرة استدع ىيو  ؿ ما في جيده ليظفر بالنجاح،بذؿ كو  لؤلفضؿ،
تقديـ لمخدمات، فالنشاط االقتصادي نشاط تشترط فيو المنافسة  و توزيعو  إنتاجبما فييا مف 

االقتصادي شرط البد منو لتطوير  االصطبلحلموصوؿ بو نحو األفضؿ، فيي إذف في 
ال يكوف ذلؾ إال مف خبلؿ السماح لؤلفراد أو باألحرى "لممتعامميف االقتصادييف" و  االقتصاد،

 األفضؿتقديـ و  إنتاجتيـ االقتصادية بكؿ حرية ليبدي كؿ عوف قدرتو عمى بممارسة نشاطا
لذلؾ ارتبطت فكرة المنافسة في السوؽ لمعمبلء، فالحرية الفردية ىي أساس المنافسة الحرة،

 تطويرليا دور كبير في  فالمنافسةوىي إحدى مقوماتو األساسية، باالقتصاد الحر الميبرالي
 تنمية االقتصاد الوطني.و 

أمر مشروع بيف  ، فيياألفضؿاالقتصادييف يجعميـ يقدموف  األعوافالتنافس بيف إنّ  
ر، إال أّف ترؾ الحرية المطمقة في السوؽ دوف أي ضبط أو التطوّ و  ؽمف أجؿ التفوّ  األفراد

ؤذي بيا األعواف يمراقبة تجعؿ البعض يمارس حقو في المنافسة بطريقة غير مشروعة 
 في السوؽ االقتصادييف المتعامميف لضبط سموؾعمى الدولة التدخؿ وجب ىذا ما أو  اآلخريف

ضماف نزاىة و  تحقيؽ شروط المنافسة النزيية ليؤالء السيما حرية الدخوؿ إلى السوؽ،و 
تماثؿ شروطيا بالنسبة لجميع المتنافسيف، لذلؾ عمدت و  ،الصناعيةو  الممارسة التجارية

بعد أف تبنت الجزائر لنظاـ االقتصاد الحر بداية مف الدولة الجزائرية لتحقيؽ ىذا اليدفف
المتعمؽ بالقانوف  011-88ىو قانوف رقـ و  الثمانينات بصدور أوؿ قانوف يجسد ىذا التوجو،

                                                 

  1989جويمية  5المؤرخ في المتعمؽ بالقانوف التوجييي الخاص بالمؤسسات االقتصادية،  02-89القانوف رقـ  1-



 مقدمت

 

 

الذي تضمف 2012-88وصدور المرسـو رقـ التوجييي الخاص بالمؤسسات االقتصادية،
اكية ذات الطابعاالقتصادي التفرد إلغاء جميع األحكاـ التنظيمية التي تخوؿ المؤسسات االشتر 

ئو عمى تكريس مبادو  سعت الدولة جاىدة لتطبيؽبأي نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة، 
أحسف وجو، إذ أّف ىذا النظاـ القائـ عمى الحرية االقتصادية يستدعي جممة مف المبادئ التي 

كانت الدولة تحتكر مف بيف أىـّ ىذه المبادئ نجد مبدأ "حرية المنافسة" فبعد أف و  تجسده
احتكاراتيا معظـ القطاعات االقتصادية الياّمة توجب عمييا بعد تبني ىذا النظاـ التخمي عف 

-89 األسعارقانوف  بإصداربدأ ذلؾ و  فتح ىذه القطاعات أماـ المنافسةو  القانونيةو  الطبيعية
كرس ذلؾ في دستور و  منت مواده بعض الممارسات المنافية لممنافسة،الذي تض 123

مف ثـّ صدر و  منو التي نصت عمى أّف الممكية الخاصة مضمونة، 49في المادة  1996
كرس المشرع  قدىو أّوؿ قانوف خاص بالمنافسة، و و  ةالمتضمف قانوف المنافس 06-95قانوف 

 ىذا لمعمـ بأفّ و  د مف الوسائؿالعدياعتماد مف خبلؿ ىذا القانوف حماية حرية المنافسة ب
 الةأىـّ العوامؿ التي تؤدي إلى خمؽ بيئة تنافسية فعّ يعتبرمف  تكريس مبدأ المنافسة الحرة

التنظيمية فقانوف و  القانونية باألحكاـذلؾ بالتزاـ جميع المتعامميف االقتصادييف في السوؽ و 
قة عمى المؤسسات في التنظيمية المطبّ و  القانونيةاألحكاـ و  المنافسة ىو مجموعة القواعد

مف أجؿ و  ،األعواناالقتصادييفنشاطاتيا داخؿ السوؽ غرضيا ضبط المنافسة بيف  إطار
ميمة السير عمى تطبيؽ قواعد قانوف الدولة الجزائرية أسندت تحقيؽ حماية مناسبة لممنافسة

المؤسسات مف أنشأت خصيصا  ىناؾ مفو  ضماف حمايتيا لمعديد مف المؤسسات،و  المنافسة
كمجمس المنافسة الذي يعتبر ىيئة  تختص بحماية المنافسة بشكؿ مباشرو  ليذا الغرض

في تطبيؽ قواعد قانوف  األصمياالختصاص ر، فمو مختصة في مجاؿ المنافسة ال غي
في حماية المنافسة في  األخرىسمطات الضبط القطاعية التي تساىـ ىي  كذاو  المنافسة،
أخرى تساىـ في حماية المنافسة كما نجد مؤسسات  ،القطاعات التي تشرؼ عمييامختمؼ 

مف  غير مباشرة مباشرة عف طريؽ القياـ بإبطاؿ الممارسات المقيدة لممنافسة أو بطريقة سواء

                                                 
ضمف إلغاء جميع األحكاـ التنظيمية التي تخوؿ المؤسسات المت،1988أكتوبر  18مؤرخ في ، 201-88مرسـو  -2

أكتوبر  19، الصادر في 42د ج.ر عد،االشتراكية ذات الطابع االقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة 
1988. 
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 مقدمت

 

 

ىي لـ تنشأ خصيصا و  خبلؿ الرقابة التي تمارسيا ىذه الييئات عمى قرارات مجمس المنافسة
ّنما وجدت   سواءىي الجيات القضائية و  األفرادحريات و  القدـ لتحافظ عمى حقوؽ منذلذلؾ وا 

راقبة عمى القرارات التي المو  اإلشراؼمنيا أو العادية، فيذه الجيات تعمؿ عمى  اإلدارية
 سواء، كما تحكـ بالتعويض لممتضرريف سمطات الضبط القطاعيةو  مجمس المنافسةصدرىا ي

االقتصادييف المخالفيف  األعوافأو بسبب  اإلداريةالمتضرريف بسبب قرارات السمطات 
 فما ىو الدور الذي تمعبو ىذه المؤسسات في حماية المنافسة الحرة في السوق؟ ،لممنافسة
سمطات و  مجمس المنافسةدور  حيث بّينناو، بيان حاولنا مف خبلؿ بحثنا ىذاىذا ما  

مف ثـّ دور الييئات القضائية و  ،األول() الفصل الضبط القطاعية في حماية المنافسة الحرة 
 ،)الفصل الثاني(في حماية المنافسة الحرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 الفصل األول<

صلطبث و دور مجلش المنبفضت

الضبط القطبعيت في حمبيت المنبفضت 

 الحرة
 



الفصل األول< دور مجلش المنبفضت وصلطبث الضبط القطبعيت في حمبيت 

 المنبفضت الحرة
 

 

الّنزيية، نظرا ألىميتيا في و  ضماف المنافسة الحرةو  سعى المشرع الجزائري لحماية
حماية النظاـ العاـ االقتصادي، فأوجد تشريعات لتحقيؽ ىذا و  تطوير االقتصاد الوطني،

بموجب ىذه التشريعات أنشأ عدة ىيئات تتكفؿ بحماية المنافسة، إذ أنشأ مجمس و  الغرض
يشمؿ و  الدور الرئيسي في حماية المنافسةو  منح لو االختصاص األصميو  المنافسة

أنشأ ىذا المجمس بموجب و  اختصاصو كؿ القطاعات االقتصادية المفتوحة عمى المنافسة،
ترؾ و  المتعمؽ بالمنافسة، لكف ىذا التشريع لـ يعّرؼ مجمس المنافسة 064-95األمر رقـ 

 مسألة تكييفو لمفقو مما أثار جدال فقييا حوؿ الطبيعة القانونية لو. 
الذي ألغى جميع أحكاـ القانوف و  المتعمؽ بالمنافسة035-03لكف بصدور األمر رقـ 

 اإلداريةفسة الّصبغة وضع حدا ليذا الجدؿ حيث أضفى عمى مجمس المنا 06-95رقـ 
االستقبلؿ و بالشخصية المعنوية  األمرذا ى أصبح يتمتع في ظؿو 6ألحقو برئيس الحكومةو 

 المالي.
اعات التي تـ منح المشرع الجزائري لمجمس المنافسة الحؽ في التدخؿ في كافة القط

بيا، بما  الماّسةو  يختص المجمس بكؿ المسائؿ المتعمقة بالمنافسةفتحيا عمى المنافسة حيث 
التي تختص و  فييا تمؾ التي تخضع لمضبط القطاعي الذي تمارسو سمطات الضبط القطاعية

كؿ واحدة منيا بضبط قطاع معيف خاص بيا، فقد منح المشرع الجزائري لسمطات الضبط 
القطاعية دور ميـ في حماية المنافسة، فإلى جانب الدور الرئيسي الذي يمعبو مجمس 

صبلحيات و  حماية المنافسة تتمتع ىذه السمطات أيضا باختصاصاتو  المنافسة في ضماف
تمارس و  تمكنيا مف ضماف المنافسة الحرة كما تعمؿ عمى ترقيتيا في القطاع الذي تضبطو

 عميو رقابتيا.
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الفصل األول< دور مجلش المنبفضت وصلطبث الضبط القطبعيت في حمبيت 

 المنبفضت الحرة
 

 

سواء كانت سمطات الضبط القطاعية في المجاؿ المالي أو االقتصادي فإّنيا تساىـ 
مؿ عمى انفتاح القطاع الذي تشرؼ عميو عمى السوؽ تعو  بشكؿ فّعاؿ في حماية المنافسة

مف ثـّ و  حتى التقنية بيدؼ تفعيؿ المنافسةو  بشريةو  مف خبلؿ ما تتمتع بو مف وسائؿ مادية
ضبط القطاعات الخاصة بيا و  العمؿ عمى توازف قوى السوؽ، تقـو ىذه السمطات بتنظيـ

مكف لمدولة التدخؿ مف خبلؿ ىذه قوانيف تسمح ليا بتأدية ىذا الدور، إذ يو  بموجب أوامر
قمع كؿ ممارسة تخؿ بالمنافسة داخؿ القطاع الذي و  السمطات لتنظيـ قطاع اقتصادي معّيف

تقـو بضبطو، ليذا سنحاوؿ في ىذا الفصؿ بياف الّدور الرئيسي الذي يمعبو مجمس المنافسة 
رؽ لدور سمطات مف ثـ التطو  ،)المبحث األول(رقابة المنافسة لضماف حمايتيا و  في ضبط

 .)المبحث الثاني( الضبط القطاعية في حماية المنافسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الفصل األول< دور مجلش المنبفضت وصلطبث الضبط القطبعيت في حمبيت 

 المنبفضت الحرة
 

 

 المبحث األول:
 دور مجمس المنافسة في حماية المنافسة الحرة 

أىـّ سمطة تقـو بحماية  يعتبرو  األولى، رجةبالدّ  سمطة ضبط يعتبر مجمس المنافسة
منح لو المشرع صبلحيات جد و  السوؽالمنافسة في السوؽ، يتمثؿ دوره األساسي في ضبط 

مف خبلؿ جممة مف ، فيو يتدخؿ بشكؿ فعاؿ تنظيـ مجاؿ المنافسةو  ىامة لضبط
صدارو  القرارات اتخاذحيث يمتمؾ سمطة  ،الصبلحيات المخولة لو  اتخاذكذا و  وامراأل ا 

نيا أالممارسات التي مف ش منع كؿّ و  ،وؽاؿ لمسّ بط الفعّ جؿ ضماف الضّ أزمة مف دابير البلّ التّ 
 االقتصادييف  األعوافقصاء بعض إ إلىتؤدي و  وؽتعرقؿ حرية المنافسة في السّ  أف
 ،(األول )المطمبنبيف دوره كييئة استشارية و  مى مجاؿ اختصاص ىذا المجمسسنتعرؼ عو 
تعسؼ في  أيبتفادي نتعرض ألىـ الصبلحيات التي يتمتع بيا كونو سمطة وقائية مكمفة و 

ـّ يأتي دوره القمعي بمتابعة الممارسات المنافية لممنافسة و  السوؽ،  .)المطمب الثاني(مف ث
 المطمب األول:

 دوره االستشاريو  مجمس المنافسةمجال اختصاص 
  ىيئة مكمفة بترقية المنافسةىو و  ،06-95 رقـ األمرأنشأ مجمس المنافسة بموجب 

 األمرلـ يحدد طبيعتو القانونية إال بموجب و  لـ يقدـ المشرع الجزائري تعريفا لوو  7حمايتيا،و 
ؼ مف خبللو المشرع ىذا ، كيّ 06-95مؽ بالمنافسة الممغي ألحكاـ األمر المتع 03-03

اعترؼ لو في و  ،االستقبلؿ الماليو  دارية تتمتع بالشخصية المعنويةسمطة إ المجمس عمى أّنو
بصريح العبارة عمى أّف  03-03المتمـ لؤلمر و  المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ 128-08 قانوف 

المجمس سمطة إدارية مستقمة تدعى في صمب النص مجمس المنافسة تتمتع بالشخصية 
قد حدد قانوف المنافسة و  االستقبلؿ المالي توضع لدى الوزير المكمؼ بالتجارة،و  المعنوية

                                                 
 الممغى، مرجع سابؽ.نافسة المتعمؽ بالم 06-95 األمرمف  16المادة  -7
يونيو  25المؤرخ في القانوفالمتعمؽ بالمنافسة،و  03-03المتمـ لؤلمر و  المعدؿ المتعمؽ بالمنافسة، 12-08القانوف -8

 .36المتعمؽ بالمنافسة، ج. ر عدد 03-03، المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ 2008
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ىيئة استشارية تتمتع بسمطة اعتبره و  ،)الفرع األول(نطاؽ اختصاص مجمس المنافسة 
بداءو  االقتراح  .)الفرع الثاني(الرأي  ا 

 الفرع األول:
 نطاق اختصاص مجمس المنافسة

 و ممنافسة،يتحدد نطاؽ اختصاص مجمس المنافسة في كؿ مف الممارسات المقيدة ل
 التجميعات االقتصادية.

 :أوال: الممارسات المقيدة لممنافسة
، مف األمر 12، 11، 10 ،7، 6حددت الممارسات المقيدة لممنافسة مف خبلؿ المواد 

 ىي تتمثؿ في:و  المتمـ،و  المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ 03-03
 االتفاقات المحظورة: -1

يمكف القوؿ أف االتفاؽ المحظور ممارسة جماعية  تعريف االتفاق المحظور:
مقيدة لممنافسة ترتكبيا مؤسسات عديدة مستقمة ضد منافسيا أو منافسييا مف 

السوؽ أو تقييد ممارسة النشاط التجاري فيو و أجؿ الحد مف الدخوؿ إلى 
ليس ىناؾ تعريؼ دقيؽ لبلتفاؽ المحظور فقد تمت  لكف ،القضاء عمى المنافسيف

دوف التدقيؽ و االتفاؽ اإلشارة إلى العديد مف األشكاؿ التي يمكف أف يتخذىا 
 إعطاء تعريؼ لبلتفاؽ المرادو دوف  األشكاؿتحديد و بياف طبيعة و نوعية ىذه 

ـّ االكتفاء بمنع االتفاقات التي تيدؼ أو يمكف منعو،  أف تؤدي إلى اإلخبلؿ و ت
تحظر الممارسات عمى:"  03-03مف األمر  6نصت المادة  و قد، 9بالمنافسة
أو يمكن ألن ت الصريحة أو الضمنية عندما تيدف االتفاقاو  االتفاقياتو  األعمال

بيا في نفس السوق أو  اإلخاللتيدف إلى عرقمة حرية المنافسة أو الحد منيا أو 
ىذه االتفاقات ليست مرفوضة و .."في جزء جوىري منو السيما عندما ترمي إلى.

بما أّف التجربة بينت أنيا كثيرا ما تؤدي إلى عرقمة المنافسة، فإّف و  مف حيث المبدأ

                                                 
المنافسة الحرة بالممارسات التجارية،رسالة لنيؿ درجة الدكتوراه في القانوف، فرع قانوف  جبلؿ مسعد، مدى تأثر - 9

 .43ص، 2012األعماؿ، جامعة مولود معمري، كمية الحقوؽ، تيزي وزو، 
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، لذلؾ اشترط العتبار االتفاؽ 10معاقبتياو  حالة منعياالمشرع أوجب في ىذه ال
 محظورا أف يكوف: 

المشتركة  إرادتيمايقصد بو قياـ مؤسستيف أو أكثر بالتعبير عف تطابق اإلرادتين: -أ
يمكف أف يكوف ىذا االتفاؽ صريحا أو و  بشكؿ محدد في السوؽ،و  ف،سموؾ معيّ  بإتباع

 11ضمنيا.
ال يشوبو عيب مف عيوب الرضا و  يشترط في التراضي أف يكوف حرا التراضي:-ب

ذا لوحظ ذلؾ وجب حماية الطرؼ المتعاقد و  المنصوص عمييا في القانوف المدني الجزائري، ا 
 12مف المسؤولية لئلعفاءيعتبر غياب الرضا في ىذه الحالة سببا و  معيبة، إرادتوالذي كانت 
 أف يكوف االتفاؽ غير مشروع، يجب بمعنى: مساس االتفاق بحرية المنافسة -ج 

تقدر عدـ مشروعية االتفاؽ وفقا لقواعد قانوف المنافسة، فيكوف االتفاؽ غير مشروع إذا كاف و 
ف كاف ال و  ييدؼ مباشرة إلى المساس بالمنافسة، أو يمكف أف يؤثر عمييا أو يحد منيا، ا 

 13ييدؼ مباشرة إلى ذلؾ.
يعتبر االتفاؽ محظورا يجب أف تتوفر فيو مجموعة حتى  تقييد االتفاق لممنافسة: -د

، و مف الشروط تتعمؽ بتقييد المنافسة ذاتيا و ىي قياـ العبلقة السببية بيف االتفاؽ مف ناحية
، كما تتطمب أف يتحقؽ شكؿ مف أشكاؿ أخرى في السوؽ مف ناحية بيف تقييد المنافسة

تشكؿ مخالفة لمقانوف إال إذا كانت  تحريؼ المنافسة في السوؽ، فاالتفاقات بحد ذاتيا ال
 14.مقيدة لممنافسة الحرة

 03-03مف األمر  7نصت عميو المادة التعسف الناتج عن وضعية الييمنة:-2
يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية ىيمنة عمى السوق أو احتكارىا أو جزء منيا "حيث 
ممارسة احتكارية  و جودو يشترط لوجود التعسؼ أف توجد ىناؾ وضعية ىيمنة،و "، قصد...

                                                 
 .46نفس المرجع، ص -10
 .52صنفس المرجع ،  -11
 .54ص نفس المرجع، -12
إلياـ، االختصاص في مجاؿ المنافسة، بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاص، فرع قانوف  بوحبليس-13

 .12ص  ،2005األعماؿ، جامعة قسنطينة، كمية الحقوؽ، 
 .71المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابؽ، ص  مدى تأثر  جبلؿ مسعد، -14
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، فكؿ تعسؼ ناتج عف أف يؤدي التعسؼ إلى تقييد لممنافسة في السوؽو  تجسد التعسؼ،
في مفيوـ قانوف وضعية الييمنة عمى السوؽ أو احتكار ليا أو جزء منيا يعتبر غير مشروع 

 15يستدعي تدخؿ مجمس المنافسة لوضع حد لو.و  المنافسة
مف األمر  11: تنص المادة االقتصاديةالتعسف في استغالل وضعية التبعية -3

يحظر عمى كل مؤسسة التعسف في استغالل وضعية المتعمؽ بالمنافسة عمى:" 03-03
التبعية لمؤسسة أخرى بصفتيا زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة، يتمثل 

-03 مرمف األ 3ة االقتصادية حسب المادة التبعيو  ، ..."ىذا التعسف عمى الخصوص
حل بديل مقارن إذا أرادت رفض العالقة التجارية التي ال يكون فييا لمؤسسة ما ىي:" 03

 ."التعاقد بالشروط التي تفرضيا عمييا مؤسسة أخرى سواءا كانت زبونا أو ممونا
ستغبلؿ وضعية التبعية االقتصادية فمف خبلؿ نص المادتيف فإف ممارسة التعسؼ في ا

عسفيا وجود استغبلؿ ىذه الوضعية استغبلال تو  ة إلى أخرى،تقتضي وجود تبعية مف مؤسس
 16بحيث يؤثر ذلؾ عمى قواعد المنافسة.

 ،ى حظر البيع بخسارةعم 12نصت المادة  :البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي -4
أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكؿ تعسفي لممستيمكيف مقارنة  األسعاريقصد بو عرض و

مف التسويؽ، فيمنع عمى كؿ مؤسسة أف تبيع سمعة بسعر أقؿ و  التحويؿو  اإلنتاجبتكاليؼ 
سعر التكمفة الحقيقي خاصة إذا كاف ىذا البيع ييدؼ أو يمكف أف يؤدي إلى إبعاد مؤسسة 

  17.أو أكثر عف السوؽ أو عرقمة دخوؿ منتوجاتيا إلييا، مما يمثؿ مساسا بالمنافسة
مف نفس  األمر عمى منع عقود  10ادة كما نصت الم ستئثاري:اإلعقود الشراء  -6

يعتبر عرقمة "، حيث تنص عمى: الشراء اإلستئثارية التي تسمح لصاحبيا باحتكار السوؽ
لحرية المنافسة أو حد منيا أو إخالل بيا كل عقد شراء استئثاري يسمح لصاحبو باحتكار 

 12-08مف القانوف  06بموجب المادة  10و بعد تعديؿ المادة  "التوزيع في السوق
" يعتبر عرقمة لحرية المنافسة أو الحد منيا أو االخالل بيا و يحظر أصبحت تنص عمى: 

                                                 
فسة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع قانوف األعماؿ، جامعة مولود ، القانوف اإلجرائي لممناعيساوي محمد-15

 .61ص  ،2005معمري، كمية الحقوؽ، تيزي وزو، 
 .24صالياـ، االختصاص في مجاؿ المنافسة، مرجع سابؽ،  بوحبليس -16
 .26ص ، القانوف اإلجرائي لممنافسة، مرجع سابؽ،عيساوي محمد -17
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كل عمل و/ أو عقد ميما كانت طبيعتو أو موضوعو يسمح لمؤسسة باالستئثار في 
 ."األمرممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق ىذا 

 :تجميعات االقتصاديةثانيا: ال
اختصاص مجمس المنافسة في الممارسات المقيدة لممنافسة، فإّنو يختص إلى  باإلضافة

كإحدى المجاالت التي يختص  األخيرةلذا وجب ذكر ىذه أيضا بالتجميعات االقتصادية، 
ما و  ما ىي أشكاليا؟و  مراقبتيا، فما ىي التجميعات االقتصادية؟و  مجمس المنافسة بضبطيا

 شروط إخضاعيا لمرقابة؟ ىي
خاصة في  أىميةاالقتصادية  التجمعاتتكتسي  :المقصود بالتجميعات االقتصادية-1

عمى االقتصاد العاـ و  فع عمى المؤسساتلما تعود عميو بالنّ  ،وؿالمجاؿ االقتصادي لمدّ 
 المشروعات تقدـؽ تعي التي الصعوباتو  المشاكؿ فرضتيا اقتصادية ضرورةىي و  لمدولة،
 يالت الضخمة المشروعات مواجية في أىدافيا تحقيؽ دوف وتحوؿ المتوسطة و الصغيرة
 كفاءتياذلؾ مف خبلؿ زيادة و  ،18االقتصادي النشاط مف عريضة قطاعات عمى تسيطر

تنتج عف ىذه التجميعات وضعية  أفيمكف  أخرىمف جية و  ونّ أ ،إالرفع قدراتياو  اإلنتاجية
مكانيةو  ىيمنة شريعات مف بينيا الجزائري بفرض التّ  بأغمب أّدىمما   استعمالياعسؼ في التّ  ا 

 إلىوقائيا يرمي  إجراءا االقتصادية  جميعاتؿ عممية مراقبة التّ حيث تشكّ 19،الرقابة عمييا
تكويف  إلىي قد تؤدّ و  االقتصادييفص عدد المتعامميف ي تقمّ تقييد المنافسة التّ  مخاطرب تجنّ 

وؽ لدى عدد محدد حكـ في السّ بفعؿ تمركز سمطة التّ  األسواؽوضعيات ىيمنة عمى بعض 
 20.مف المؤسسات

                                                 
 31ختصاص في مجاؿ المنافسة، مرجع سابؽ، ص اإللياـ، إ بوحبليس-18
مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في القانوف، فرع قانوف األعماؿ، منازعات مجمس المنافسة، عمورة عيسى، النظاـ القانوني ل-19

 .23ص، 2007جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كمية الحقوؽ، 
 .207، مرجع سابؽ،صتجاريةاللحرة بالممارسات د|جبلؿ مسعد،مدى تأثر المنافسة ا-20
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ّنما و  وبالنسبة إلى تعريؼ التجميعات  فإف المشرع الجزائري لـ يقدـ تعريفا مباشرا لو، ا 
تتـ بنمّو حجـ ، لكف يمكف تعريفو عمى أّنو: ظاىرة اقتصادية وصوره أشكالوفى بتحديد اكت

 21بانخفاض عدد المؤسسات التي تعمؿ في السوؽ مف جية أخرىو  المؤسسات مف جية
 أشكاؿيتخذ التجميع االقتصادي عدة  التجميعات االقتصادية: وسائلو  شكالأ-2
 فيما يمي: 51 المادة ور حسب نّص ؿ ىذه الصّ تتمثّ و  ووسائؿ
يقصد ، و ندماج المؤسسات االقتصاديةأي با: التجميع عن طريق االندماج -أ

شكؿ القانونية لمؤسسات كانت مستقمة مف قبؿ لتصبح في  األجيزةؿ في تحوّ  باالندماج
 ادةمالص حيث تنّ 22ر،عدة صو  يأخذ أفذاتو يمكف  في حدّ  االندماجو  ،معنوي واحد شخص

تساىم  أو أخرى تندمج في شركة أن ،لو في حالة تصفيتياو  لمشركة":مف القانوف التجاري 477
تساىم  أوتقدم ماليتيا لشركات موجودة  أنكما ليا  ،مجشركة جديدة بطريقة الدّ  تأسيسفي 

، كما ليا أخيرا أن تقدم رأسماليا االنفصالو  اإلدماجشركات جديدة بطريقة  إنشاءمعيا في 
 23".لشركات جديدة بطريقة االنفصال

ىو حصوؿ مؤسسة و  ممارسة المراقبة عمى المؤسسات:التجميع عن طريق  -ب
في شكؿ  أخرىمؤسسة  رأسماؿعمى جزء مف  ر،غير مباش أوشركة بشكؿ مباشر  أو

ركة الحاصمة الشّ  اكتساب إلىي بغيره مما يؤدّ  أوراء بالشّ  لؤلسيـنقؿ جزئي  أوتنازؿ 
عيا تمتّ و  أخرى،شركة  أوالقرار في مؤسسة  اتخاذو  صويتعمى تمؾ الحصة حؽ التّ 

 30-30 األمرمف  56 المادةحيث تنص ،24ممموس في تمؾ الشركة تأثيرو  بنفوذ
المراقبة  أعاله، 59من المادة  6يقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة " المتعمؽ بالمنافسة

جماعية حسب  أوبصفة فردية  ىتعط أخرىعن طرق  أواتجة عن قانون العقود النّ 
السيما فيما  ،الدائم عمى نشاط مؤسسةو  األكيدممارسة النفوذ  ،إمكانيةروف الواقعةالظّ 

 يتعمق بما يأتي:
                                                 

 .254ص، 2006دار النيضة العربية، القاىرة، منع االحتكار، و  د/ لينا حسف ذكي، قانوف حماية المنافية-21
 المتعّمؽ بالمنافسة، مرجع سابؽ. 03-03مف األمر  15المادة -22
المتضّمف القانوف  59-75رقـ  األمريتّمـ و  يعّدؿ 1996|12|09مؤّرخ في  27-96رقـ  األمرمف  744المادة -4

 .1996، الصادرة في سنة 77التجاري، ج.ر عدد 
 .201مرجع سابؽ، صتجارية، حّرة بالممارسات الجبلؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة ال-24
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 عمى جزء منيا. أوحقوق االنتفاع عمى ممتمكات مؤسسة  أوحقوق الممكية -

المؤسسة من  أجيزةعمى  األكيدعقود المؤسسة التي يترتب عمييا النفوذ  أوحقوق -
 ".قراراتيا أومداولتيا  أوميا يناحية تشك

عدة مؤسسات لمؤسسة مشتركة بينيا  إنشاءيقصد بو مؤسسة مشتركة: إنشاء -ج
لتتعاوف  ،ستقبللياإة مع محافظة تمؾ المؤسسات عمى قتصادية مستقمّ إائؼ مؤسسة ظتؤدي و 

 25.فقتصادي معيّ إيطرة عمى قطاع السّ و  جؿ تحقيؽ ىدؼ مشترؾأفيما بينيا مف 
كؿ واحدة تتمتع بنصؼ و  مراقبة متساوية لممؤسسات إلىىذا الفرع عادة ما يخضع 

 .حقوؽ االنتخاب في الجمعية العامةو  ىذا الفرع ـأسي

 :جميعات لممراقبةالتّ  إخضاعشروط  أومعايير -7
ايجابية عمى  آثارلما ليا مف  ،د التجميعات منافية لممنافسة الحرةال تعّ  األصؿفي 

 ،منعيا إلىجميعات ال تيدؼ قابة عمى التّ الرّ  إجراءات فّ إالي فبالتّ و  ،المؤسسات االقتصادية
 
 

 26.حماية المنافسة الحرة إطاربؿ تنظيميا في 
 إلىتؤدي  أفنيا أعندما تكوف عمميات التجميع مف ش في قانوف المنافسة الجزائري

تقييد المنافسة خصوصا بتعزيز وضعية الييمنة لمؤسسة ما في السوؽ يجب اف تخضع 
 27.لمترخيص مف طرؼ مجمس المنافسة

                                                 
 .201، صمرجعنفس ال -25
مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع تحوالت الدولة،  ى ضوء قانوف المنافسة،جراي يمينة، ضبط السوؽ عم-26

 .90ص، 2007كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو،
تيدؼ مراقبة التجميعات إلى حماية المنافسة، حيث يمكف أف يؤدي التجميع إلى احتكار السوؽ أو القضاء عمى -27

 راقبة ىذه التجميعات تيدؼ إلى تفادي بروز وضعيات ىيمنة عمىينتج عف ذلؾ انعداـ المنافسة، فمو  مؤسسات أخرى
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يخضع  أساسييفمعياريف المتعمؽ بالمنافسة،  30-30 األمرقد حدد المشرع مف خبلؿ 
اني في المعيار يتمثؿ الثّ و  ،بالمنافسة المساسفي  األّوؿؿ يتمثّ  ،قابةجميع لمرّ بموجبيما التّ 

 .يالكمّ 
 : بالمنافسة اسامأن يكون التجميع -أ 

و تخضع نّ أعمى المتعمؽ بالمنافسة  30-30 األمرمف  54 المادةالمشرع في  أشار
نيا المساس أسمبية مف ش آثاركانت ليا  إذاقابة مف قبؿ مجمس المنافسة لمرّ  جميعاتالتّ 

مما يؤدي  ،الييمنة عميوو  وؽتقوية مركز مؤسسة في السّ  إلىي السيما عندما تؤدّ  ،بالمنافسة
تخضع لرقابة مجمس المنافسة الّتجميعات التي و  ،بالمستيمكيف اإلضرارو  تقييد المنافسة إلى

قابة لتشمؿ ع مجاؿ ىذه الرّ ي وسّ ع الفرنسي الذّ عكس المشرّ 28،الجزائري فقط تقع داخؿ االقميـ
 أضرارا ألحقتتكوف قد  أفبشرط  أجنبي إقميـي وقعت في جميعات االقتصادية التّ التّ 

 29.وؽ الفرنسيةبالمنافسة في السّ 
 :(المعيار الكميوضعية الييمنة في السوق )التجميع ييدف إلى تعزيز  أن يكون-ب

ا مكمّ  أعاله ;5المادة  أحكامتطبق "المتعّمؽ بالمنافسة:  30-30 األمرمف  51 المادةص تنّ 
المشتريات المنجزة في سوق  أومن المبيعات %84يفوق  تحقيق حدّ  إلىجميع يرمي ن التّ كا

 ".معينة
قتصػادية ذات يخضع لمرقابة إال التجميع الذي تقػـو بػو المؤسسػات المتمتعػة بػالقوة اال ال
معرفػػة مػػدى القػػوة االقتصػػادية المحصػػمة بفعػػؿ التجميػػع يػػتـ وفػػؽ و  القػػوي فػػي المنافسػػة،التػػأثير 

فمكػػي يخضػػع التجميػػع ، 30مقػػاييس يفتػػرض القػػانوف أّف بموغيػػا سػػيؤدي إلػػى المسػػاس بالمنافسػػة
تحقيػؽ  إلػىيرمػي  أيسػبة القانونيػة المحػددة كػاف قػد تجػاوز النّ  إذاظػر فيمػا قابة البد مػف النّ لمرّ 

                                                                                                                                                         

الف قواعد السوؽ الحر ال تكفي لضماف وجود منافسة نزيية مما يفرض تدخؿ و  السوؽ يصعب فيما بعد تجاوز أثارىا،
 الدولة مف خبلؿ ىيئاتيا مف اجؿ توجيو المنافسة لتحقيؽ أىداؼ تراىا ضرورية.

 .217، مرجع سابؽ، صتجاريةلحرة بالممارسات المنافسة اثر الأجبلؿ مسعد، مدى ت -28
 .92مرجع سابؽ، صضبط السوؽ عمى ضوء قانوف المنافسة،جراي يمينة، -29
(، أطروحة دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي) شريؼ، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري،الكتو محمد -30

 .216ص  ،2005الحقوؽ، جامعة مولود معمري تيزي وزو،لنيؿ دكتوراه في القانوف، كمية 
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الي بالتّ و ،المشتريات المنجزة في سوؽ معينػة أومف المبيعات %73مف  أكثريكوف قد حقؽ  أو
 المشػتريات و سبة المحػددة مػف المبيعػاتتجاوزت النّ  إذا إالّ جميع ال تخضع لممراقبة فعممية التّ 

31.تمحؽ الضرر بالمنافسة أفي مف شانيا التّ و 
 

 :بعمميات الّتجميع رخيصالتّ ب جمس المنافسةم اختصاص-4
جميع ي ترفػػع مػػف المؤسسػػات المعنيػػة بػػالتّ التّػػ رخيصيخػػتص المجمػػس بتمقػػي طمبػػات التّػػ

952-31 رقػػـ التّنفيػػذي الكيفيػػات المحػػددة فػػي المرسػػـو و روطوفػػؽ الّشػػ
 99تطبيقػػا لممػػادة   32

 المجمػػس أمػػاـالمؤىمػػة  بتقػػديـ  طمػػب التػػرخيص  األشػػخاصف ي يبػػيّ الػػذّ و  ،30-30مػػراألمػػف 
يعػػرض بصػػفة إجباريػػة عمػػى  51و 51المػػادتيف  الّشػػروط الػػواردة فػػيتجميػػع تتػػوافر فيػػو  كػػؿّ و 

 .كؿ تجميع خارج ترخيص المجمس يعتبر غير مشروعو  ،المجمس قبؿ إتمامو
 :جميعاتفي مراقبة التّ  جمس المنافسةصالحيات م-أ
 أنيمكننن لمجمننس المنافسنننة ":ؽ بالمنافسػػػةالمتعمّػػ 30 -30 مػػراألمػػف  52 المػػادةص تػػنّ 

ف النوزير المكمّنو  جنارةف بالتّ النوزير المكمّن رأيخنذ أبعند  ،لر معمّ يرفضو بمقرّ  أوجميع ص بالتّ يرخّ 
نيا أجميننع وفننق شننروط مننن شننالتّ  جمننس المنافسننةيقبننل م أنيمكننن و  ،جميعبالقطنناع المعننني بننالتّ 

تمقناء  تمتنزم منن أنجمينع كما يمكن لممؤسسات المكوننة لمتّ  ،جميع عمى المنافسةالتّ  آثارتخفيف 
عنن فني قنرار رفنض يمكنن الطّ  ،جمينع عمنى المنافسنةالتّ  آثنارنيا تخفينف أنفسنيا بتعيندات منن شن

ترخيصػيا و  جميعػاتراقبػة التّ مختصػا بم جمػس المنافسػةيعتبػر م، ".ولنةمجمنس الدّ  أمنامجميع التّ 
جميػػع عمػػى مشػػروع التّ  تػػأثيرحيػػث يقػػـو بدراسػػة مػػدى  ،جػػارةؼ بالتّ الػػوزير المكمّػػ رأيذ أخػػبعػػد 

كمػػا يمكػػػف  ،جميعبػػالتّ  صخّ ر يػػ أويػػرفض  اإّمػػبنػػاء عمػػى ذلػػػؾ و  ،وؽ المعنيػػةالمنافسػػة فػػي الّسػػ
ينػتج   أفف التجميػع أانػو مػف شػ رأى إذافاوض مع المؤسسات المعنيػة فػي حالػة مػا لممجمس التّ 

قبػؿ التجميػع وفػؽ شػروط يقترحيػا ي أفلغرض التخفيؼ منيػا يمكػف و  سمبية عمى المنافسة ثارآ

                                                 
-2005المدرسة العميا لمقضاء،كرة الّتخّرج لنيؿ شيادة المدرسة العميا لمقضاء، ،مذالمنافسة سمجمعماري بمقاسـ،-31

 .30، ص2006
 صادرال، 43ميات التجميع، ج.ر عدد يتعمؽ بالترخيص لعم 2005يونيو  06مؤرخ في  219-05مرسـو تنفيذي رقـ -32

 .2005يونيو  22بتاريخ 
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قديريػػة فػػي مطة التّ لمجمػػس المنافسػػة الّسػػو  ،لتزاميػػا بتعيػػدات مػػف تمقػػاء نفسػػياعمػػى ا بنػػاء أو،ىػػو
 33روط.ه الشّ ذتحديد ى
 :جمس المنافسةحدود صالحيات م-ب
ؼ و يجػػػوز لمػػػوزير المكمّػػػػّنػػػأالمتعمػػػؽ بالمنافسػػػة عمػػػى  30 -30 األمػػػرمػػػف  95 المػػػادةتػػػنص 

 خص بيػػالػػـ يػػرّ و  جمػػس المنافسػػةصػػيا مي تفحّ جميػػع التّػػظػػر فػػي عمميػػة التّ يعيػػد النّ  أفجػػارة بالتّ 
 العاـ. الحذلؾ خدمة لمصّ و 

59-31فػػي قػػػانوف  مكػػرر  95الجزائػػري المػػػادة  عسػػتحدث المشػػػرّ اوقػػد 
 تسػػػمح يالتّػػو  34

 جميعات في الحاالت التالية :ص بعض التّ يترخب
 تنظيمي. وأتشريعي  اتجة عف تطبيؽ نّص تجميعات المؤسسات النّ -
تطػػػػوير قػػػػدراتيا  إلػػػػىي السػػػػيما تػػػػؤدّ  ايػػػػأن أصػػػػحابيايثبػػػػت  أفي يمكػػػػف جميعػػػػات التّػػػػتّ ال-

المتوسػطة و  غيرةماح لممؤسسػات الّصػنيا السّ أمف ش أوؿ يغالتش فتساىـ في تحسي وأنافسية التّ 
تفيد مػػػف ىػػػذا الحكػػػـ سػػػوى سػػػت أفو ال يمكػػػف ّنػػػأوؽ غيػػػر نافسػػػية فػػػي الّسػػػبتعزيػػػز وضػػػعيتيا التّ 

 المػػوادلمنافسػػة وفقػػا لمشػػروط الػػواردة فػػي اي كانػػت محػػؿ تػػرخيص مػػف مجمػػس  جميعػػات التّػػالتّ 
 أورخيص خذ قرار التّػيتّ  أفو ال يمكف لمجمس المنافسة نّ أ أي،30-30 األمرمف  54،52،93

ؼ كػػػػذا الػػػػوزير المكمّػػػػو  جػػػػارةؼ بالتّ الػػػػوزير المكمّػػػػ رأيخػػػػذ أبعػػػػد  إالّ جميع تػػػػرخيص بػػػػالتّ عػػػػدـ الّ 
افض الػرّ  جمػس المنافسػةعػف فػي قػرار مالحػاالت يمكػف الطّ  فػي كػؿّ و  ،بالقطاع المعني بالتجميع

 35ولة.مجمس الدّ  أماـجميع لمتّ 
 
 

                                                 
 المتعمؽ بالمنافسة، مرجع سابؽ. 03-03مف األمر  19المادة -33
المتعمؽ  03-03، المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ 2008يونيو  25المتعمؽ بالمنافسة، المؤرخ في ، 12-08القانوف -34

 .20/07/2008الصادر في  36بالمنافسة، ج. ر عدد
 .234، مرجع سابؽ، صالتجاريةلحرة بالممارسات المنافسة اجبلؿ مسعد، مدى تأثر -35
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 الفرع الثاني:
 الدور االستشاري لمجمس المنافسة

لػػو تحكمػػو فػػي قواعػػد ممارسػػتيا يخوّ و  ص مجمػػس المنافسػػة فػػي ميػػداف المنافسػػةتخّصػػ إفّ 
فػي الحيػاة مػف جميػع المتعػامميف و  االستشارات عندما تطمب منوو  د عمى االستفساراتذلؾ بالرّ 

جػػػؿ االستفسػػػار حػػػوؿ المسػػػائؿ التػػػي ليػػػا عبلقػػػة أاالجتماعيػػػة داخػػػؿ الدولػػػة مػػػف و  االقتصػػػادية
 (9).بالمنافسة
 

 الجيات المعنية بطمب االستشارة:-أوال
جمػػس تستشػير م أفي يمكػف ليػا عمػى الجيػػات التّػ 30-30مػف األمػر  01 المػادةت نّصػ
 مجمننس المنافسننة رأيننو يبنندي" : عمػػى مػػا يمػػي 01 المػػادةص حيػػث تػػنّ  ،ذلػػؾ أرادت إذا المنافسػػة

يبنندي كننل اقتننراح فنني مجنناالت و  ،ذا طمبننت الحكومننة منننو ذلننكإفنني كننل مسننالة تننرتبط بالمنافسننة 
 .المنافسة

 الييئنات االقتصناديةو  يضنا فني المواضنيع نفسنيا الجماعنات المحمينةأن تستشنيره أ و يمكن
 "  كذا جمعيات المستيمكينو  قابيةالنّ و  الجمعيات المينيةو  المؤسساتو  الماليةو 

 شريعية :الييئة التّ  فاالستشارة من طر -5
 ،مػػةمجمػػس األ ،البرلمػػاف بغرفتيػػو: المجمػػس الشػػعبي الػػوطني فػػيؿ الييئػػة التشػػريعية تتمثّػػ

 القوانيف. ؿ ميمتيا في سفّ ي تتمثّ التّ و 
استشػػارة المجمػػس مػػف طػػرؼ الييئػػة التشػػريعية  إمكانيػػةلػػـ يػػذكر  30-30 األمػػر فّ أ غيػػر

 .صراحة عمى ذلؾ   الذي نّص 36-21 األمرعكس 
 الحكومة:من طرف  االستشارة-6

غيػر تقػديـ مشػاريع  ،المسائؿ المتعمقة بالمنافسة المجمس في كؿّ  استشارةيمكف لمحكومة 
فػػػاف  30-30مػػػف األمػػػر 01 المػػػادةبحسػػػب نػػػص و  ،النصػػػوص التنظيميػػػة إعػػػداد أوالقػػػوانيف 
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تطمػػب الحكومػػة  أفلكػػف بشػػرط و  فػػي المسػػائؿ المرتبطػػة بالمنافسػػة  رأيػػو إبػػداءالمجمػػس يمكنػػو 
 36منو ذلؾ مسبقا.
الحكومػة مػػف المجمػس اقتصػػر  التمسػتياي التّػػ االستشػاراتاغمػب  أفى إلػػ اإلشػارةوتجػدر 

 بيػػا المجمػػس لصػػالح الحكومػػة رمزيػػة االستشػػارة التػػي يػػدلي أفكمػػا  ،األسػػعارموضػػوعيا عمػػى 
تعػػديبلت عمػػى المشػػروع  دوف  إدخػػاؿ أوالمجمػػس  بػػرأي األخػػذحػػرة فػػي  األخيػػرةىػػذه  أفّ  عممػػا

 37.جديد إخطار
 :األخرىالمؤسسات و  األشخاصمن طرف  االستشارة-7

-30مػػػػػػػف األمػػػػػػػر  9/01ؿ فػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػات المنصػػػػػػػوص عمييػػػػػػػا فػػػػػػػي الفقػػػػػػػرة وتتمثّػػػػػػػ
الييئنننات و  فننني المواضنننيع نفسنننيا الجماعنننات المحمينننة أيضننناتستشنننيره  أن يمكننننو ...:"30

 األطػراؼىػذه  فكػؿّ "،كنذا...و  النقابينةو  الجمعينات المينينةو  المؤسسناتو  المالينةو  االقتصادية
حيػث  ،لدييا الحؽ في طمب االستشارة مػف مجمػس المنافسػة حػوؿ كػؿ مسػالة تتعمػؽ بالمنافسػة

 38المنافسة.ي تطمب االستشارة مصمحة مرتبطة بقانوف التّ  لؤلطراؼتكوف 

 القضائية:من طرف الييئات  مجمس المنافسة استشارة-7
ع دورا ع الجيػػػات القضػػػائية بمكانػػػة ىامػػػة فػػػي مجػػػاؿ المنافسػػػة حيػػػث منحيػػػا المشػػػرّ تتمتّػػػ

جاريػػة لػػدى مجمػػس ؿ فػػي اختصػػاص الغرفػػة التّ يتمثّػػ ،حمايػػة المنافسػػة الحػػرةو  فػػي رقابػػة أساسػػيا
تطبيقػػا لػػنص و  39،قػػرارات المجمػػس عػػوف المقدمػػة ضػػدّ ظػػر فػػي الطّ قضػػاء الجزائػػر العاصػػمة لمنّ 

المجمػػس عنػػدما  رأيتطمػػب  أفو يمكػػف لمجيػػات القضػػائية ّنػػإف  30-30مػػف األمػػر  01 المػػادة
صػمة  بالممارسػات  المقيػدة تتمثػؿ فػي : القضػايا المتّ و  ،صمة بالمنافسػةتفصؿ في القضايا المتّ 

عاقديػػػػػة المتعمقػػػػػة روط التّ الّشػػػػػو  االلتزامػػػػػاتو  االتفاقػػػػػات إبطػػػػػاؿعاوى المتضػػػػػمنة الػػػػػدّ  ،لممنافسػػػػػة
                                                 

 .8ص،مرجع سابؽ، المنافسة سعّماري بمقاسـ، مجم-36
، مذكرة لنيؿ شيادة 03-03رقـ  األمرو  06-95رقـ  األمرالمركز القانوني لمجمس المنافسة بيف ناصري نبيؿ،-37

 .51، ص2004-2003عة مولود معمري، جام ،الماجستير في القانوف، كمية الحقوؽ
، 2000، كمية الحقوؽ، جامعة الجزائر، قانوفصورية، مجمس المنافسة، رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في ال بةاق38-

 .120، ص2001
 .8مرجع سابؽ، ص مجمس المنافسة، عّماري بمقاسـ،-39
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ي التّػػػػ األضػػػػراردعػػػػاوي المسػػػػؤولية عػػػػف و  ،المنافسػػػػة انوفبالممارسػػػػات المحظػػػػورة بمقتضػػػػى قػػػػ
فانػػو يطمػػب مػػف  رأيػػولكػػي يبػػدي المجمػػس و  ،عػػويضاميػػة لطمػػب التّ تخمفيػػا ىػػذه الممارسػػات الرّ 

المرتبطػػة بالوقػػائع  البّلزمػػةحقيػػؽ تقػارير التّ و  المحاضػػرو  معمومػػاتالجيػات القضػػائية موافاتػػو بال
ثػػـ  ،الجيػػات القضػائيةباشػرتيا ي ابقة التّػػالّسػ اإلجػػراءاتجمعيػػا خػبلؿ  ي تػـّ التّػػو  إليػوالمرفوعػة 

بعػػد ذلػػؾ يػػدلي و  ،المعنيػػة بالقضػػايا األطػػراؼ إلػػىالحضػػوري  االسػػتماع إجػػراءات بإتّبػػاعيقػػـو 
تػوفرت و  كػاف المجمػس قػد درس القضػية المعنيػة إذا أّما40،القضائية المعنيةيبمغو لمييئة و  برأيو

و تبقػى 41،االستماع الحضوري إجراءمباشرة بدوف  برأيوفانو يدلي ، لديو كؿ المعمومات حوليا
 .ير ممزمة باستشارة المجمسغالجيات القضائية 

 ثانيا: نوع االستشارة التي يقدميا مجمس المنافسة:
يتمتػع بنػوعيف كاف قبػؿ التعػديؿ األخيػر و  المنافسة بالصبلحية االستشارية،يتمتع مجمس 

لكػػػػف بعػػػػد التعػػػػديؿ ألغيػػػػت و  االستشػػػػارة االختياريػػػػة،و  مػػػػف االستشػػػػارات، االستشػػػػارة الوجوبيػػػػة،
تخػػص: التػدابير االسػتثنائية التػػي تتخػذىا الدولػة لمحػػد  األخيػرةكانػػت ىػذه و  االستشػارة الوجوبيػة

مفػػرط بسػػبب كارثػػة أو صػػعوبات أو تحديػػدىا فػػي حالػػة ارتفاعيػػا بشػػكؿ  األسػػعارمػػف ارتفػػاع 
أو فػػي منطقػػػة جغرافيػػػة معينػػة، أو فػػػي حػػػاالت ف،مزمنػػة فػػػي التمػػويف داخػػػؿ قطػػػاع نشػػاط معػػػيّ 

 30-30مػف األمػر  1و 7بعػد تعػديؿ المػادةو  ،حتكار الطبيعي أو بسبب اضطرابات السػوؽاال
31-53بموجػػػب القػػػانوف  المتعمػػػؽ بالمنافسػػػة

تػػػـ اسػػػتبداليا و  االستشػػػارة الوجوبيػػػة إلغػػػاءتػػػـ  42
تسػػقيفيا عمػػى  أو الخػػدماتو  أسػػعار السػػمعو  قتراحػػات تػػدابير تحديػػد اليػػوامشتقػػديـ المجمػػس الب

 43.المحددة قانونا األسبابتوفرت  إذاتتقدـ بيا القطاعات المعنية  أفاقتراحات يمكف  أساس
لة فػػي كػػؿ مسػػأ رأيػػوفيبػػدي  اقتراحػػاتو  اختياريػػة مجمػػس المنافسػػة يقػػدـ استشػػارات أصػػبح

فػي كػؿ مػا مػػف و  بلقػة بالمنافسػة يقتػرح فػي كػػؿ مػا لػو ع أف بإمكانػومتعمقػة بالمنافسػة كمػا انػو 
                                                 

 .245، مرجع سابؽ، صالتجاريةحّرة بالممارسات جبلؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة ال-40
 المتعّمؽ بالمنافسة، مرجع سابؽ. 03-03 األمرمف  38المادة -41
المؤّرخ في  03-03يعدؿ ويتمـ األمر رقـ  2010أوت 15مؤّرخ في  05-10القانوف  05-10القانوف -42
 .2010أوت  18الصادر في  46رعدد.والمتعمؽ بالمنافسة، ج 2003يوليو19
 ، مرجع سابؽ.05-10المعدلة بموجب القانوف 03-03 األمرمف  4المادة -43
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تشػػريعي لػػو صػػمة  أويستشػػار فػػي كػػؿ مشػػروع نػػص تنظيمػػي و  ضػػبط المنافسػػةو  نو حمايػػةشػػأ
 44نيا عمى الخصوص:تدابير مف شأ أوبالمنافسة 
 قيود مف ناحية الكـ. إلىدخوؿ سوؽ ما  أونشاط ما  أوممارسة مينة ما  إخضاع-
 النشاطات  أووضع رسـو حصرية في بعض المناطؽ -
 تحديد ممارسة موحدة في ميداف شروط البيع-
 الخدمات. و التوزيعو  اإلنتاجفرض شروط خاصة لممارسة نشاطات  -

تطمبيػا  أفتشػريعية المشرع الجزائري االستشػارة االختياريػة التػي يمكػف لمييئػة ال أدرج كما
حػػوؿ كػػؿ مسػػالة تػػرتبط بالمنافسػػة فػػي و  مشػػاريعو  مجمػػس المنافسػػة حػػوؿ اقتػػراح القػػوانيف أمػػاـ

 45الدور االستشاري لمجمس المنافسة أىميةىذا يزيد مف و  9331القانوف
بداءو  االقتراح المجمس في سمطةثالثا:  :عند ضبط السوق يأالرّ  ا 

" :مػػػا يمػػػيعمػػػى  ،بعػػػد التعػػػديؿ ؽ بالمنافسػػػةالمتعمّػػػ 30-30 األمػػػرمػػػف  07ص المػػػادة تػػػنّ 
ف و بطمنب منن النوزير المكمّنأبمبنادرة مننو  النرّأيبنداء ا  و  االقتراحو  يتمتع مجمس المنافسة بسمطة

وسننيمة  أيننةب ،وقال لمسّننبط الفعّننضننمان الّضننو  بينندف تشننجيع ،معننني أخننرو كننل طننرف أجننارة بالتّ 
 46"...مالئمة

جػػؿ ترقيػة المنافسػػة أي يراىػا مبلئمػػة مػف االقتراحػات التّػػف يقػػدـ أيمكػف لمجمػػس المنافسػة 
 الية:التّ  األشكاؿحد أاالقتراحات  تأخذو  ،حمايتياو  الحرة

بداء الرأي عنند إعنداد و  سمطة المجمس في االقتراح  -5 يقػـو مجمػس :نويالّسن هتقرينر ا 
لػػػىو  شػػػريعيةالييئػػػة التّ  إلػػػىالمنافسػػػة برفػػػع تقريػػػر سػػػنوي عػػػف نشػػػاطو  لػػػىو  رئػػػيس الحكومػػػة ا   ا 

                                                 
 .، مرجع سابؽ03-03مرمف األ 36لتي تعدؿ وتتمـ المادة ا 12-08مف قانوف  5المادة -44
جامعة مولود معمري  العمـو السياسية،و  حياد مجمس المنافسة،  المجمة النقدية لمقانوفو  جبلؿ مسعد، مدى استقبللية-45

 .237ص، 2009، 1لعدد تيزي وزو، كمية الحقوؽ، ا
 ، مرجع سابؽ.متعّمؽ بالمنافسة المعدؿ والمتمـال 03-03مف األمر  34المادة -46
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كػػػذا و  نة المنصػػػرمةقريػػػر نشػػػاطاتو فػػػي الّسػػػف المجمػػػس فػػػي التّ يبػػػيّ 47،جػػػارةؼ بالتّ الػػػوزير المكمّػػػ
مطات الّسػػػ فّ إقريػػػر فػػػمػػػف خػػػبلؿ ىػػػذا التّ  ،فػػػي ميػػػداف المنافسػػػة اتخػػػذىاي القػػػرارات التّػػػو  اآلراء

مػدى حمايتيػا و  وؽ ووضػعية المنافسػة الحػرة فيػوالمذكورة تكوف عمى دراية بما يجري في الّسػ
 اآلراء اقتػراحممجمػس ل و يمكػفّنػإقريػر فومػف خػبلؿ ىػذا التّ  ،الممارسػات المنافيػة لممنافسػةمف 
يضػا أابقة ووفؽ المػادة الّسػ48،وؽجؿ المحافظة عمى المنافسة في السّ أي يراىا مناسبة مف التّ 
 ،األخػرى اإلعػبلـوسػيمة مػف وسػائؿ  أيّ و  سػميةنشػره فػي الجريػدة الرّ و  قريػرالتّ  إعػبلفـ نو يتّ إف

 مطات.ىذه السّ  إلىبعد شير مف تبميغو 

الدراسػػػات و  باألبحػػػاثيمكػػػف لمجمػػػس المنافسػػػة أف يػػػػأمر بالقيػػػاـ الدراسنننات:و  البحنننوث-6
يمكنػو اقتػراح أي و  ير إلػى الػوزير المكمػؼ بالتجػارة،يحوليا عمى شػكؿ تقػار و  المتعمقة بالمنافسة

فػػػػػي المنػػػػػاطؽ أو تشػػػػػجيعيا خاصػػػػػة و  تػػػػػدبير أو عمػػػػػؿ مػػػػػف شػػػػػأنو ضػػػػػماف اسػػػػػتمرار المنافسػػػػػة
 49.القطاعات التي تكوف فييا المنافسة غير متطورة

 يطمػػب مجمػػس المنافسػػة مػػف:حقيقننات االقتصنناديةالقيننام بالتّ تقننديم االقتراحننات بعنند -7
 بالمنافسػػة،قػة حقيقػات حػوؿ المسػػائؿ المتعمّ القيػػاـ بالتّ  مصػالح المكّمفػة بالّتحقيقػػات االقتصػاديةال
مػػػػدى احتػػػػراـ قػػػػانوف المنافسػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ المتعػػػػامميف و  عمػػػػى وضػػػػعية المجمػػػػس مػػػػعيطّ  بعػػػػد أفو 

تػػػائج ف النّ يتضػػػمّ  نيػػػائي تقريػػػر حريػػػرالتحقيقػػػات يقػػػـو المجمػػػس بت اكتمػػػاؿبعػػػد و  ،االقتصػػػادييف
تخػػػػدـ مصػػػػالح  بأّنيػػػػاي يػػػػرى التّػػػػ االقتراحػػػػاتو  دابيربالتّػػػػ أيضػػػػاو كمػػػػا يضػػػػمنّ  إلييػػػػا،المتوصػػػػؿ 

طمػػػع عميػػػو يمكػػػف أف ي  و  50،جػػػارةؼ بالتّ الػػػوزير المكمّػػػ إلػػػى يرسػػػمياو  ،حمايتيػػػاو  ةالمنافسػػػة الحػػػرّ 

                                                 
 ، مرجع سابؽ.03-03مف األمر رقـ  27المادة  -47
 .54ص  مرجع سابؽ،،لممنافسة عيساوي محمد، القانوف اإلجرائي-48
 المتعمؽ بالمنافسة، مرجع سابؽ. 03-03مف األمر رقـ  34المادة -49
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جمعيػػػػات و  المينيػػػػةو  الماليػػػػة، الجماعػػػػات المحميػػػػة، الييئػػػػات النقابيػػػػةو  المؤسسػػػػات االقتصػػػػادية
51عمى وضعية المنافسة في السوؽ.يقدـ ليا المعمومات البلزمة و  المستيمكيف،

 

 

 المطمب الثاني:
 الحرة  المنافسة القمعي لمجمس المنافسة في حمايةالدور  
و منح نّ إف، وؽير الحسف لممنافسة في السّ السّ عمى المحافظة عمى  المشرعحرصا مف 

ىو الدور و  ، دورا آخرا جد ىاـالضبطيو  لمجمس المنافسة إلى جانب دوره االستشاري
القمعي، حيث أّف مجمس المنافسة لو صبلحيات واسعة في ذلؾ، فمو صبلحية القياـ 

اتخاذ و ،)الفرع الثاني(إلثبات الممارسات المقيدة لممنافسة )الفرع األول(،  بالتحقيقات
ـّ اتخاذ و  ،)الفرع الثالث(التدابير المؤقتة   )الفرع الرابع(.العقوبات المالية و  األوامرمف ث

 :الفرع األول
 اتنام بالتحقيقنالقي

"...كمنننا : مػػػا يمػػػي ص كػػػذلؾ عمػػػىنجػػػدىا تػػػنّ  30 -30األمػػػر مػػػف  07 المػػػادة إلػػػىبػػػالرجوع 
فننة ابعننة لمننوزارة المكمّ السننيما تمننك التّ  ،ن يطمننب مننن المصننالح المكمفننة بالتحقيقننات االقتصنناديةأيمكنننو 

 ".اختصاصوي تندرج ضمن قة بالقضايا التّ خبرة حول المسائل المتعمّ  أوكل تحقيق  إجراءجارة بالتّ 
القيػػػػػاـ  االقتصػػػػػاديةمصػػػػػالح المكّمفػػػػػة بالّتحقيقػػػػػات يطمػػػػػب مجمػػػػػس المنافسػػػػػة مػػػػػف ىػػػػػذه ال

مػػدى احتػػراـ قػػانوف و  مػػع عمػػى وضػػعيةلكػػي يطّ  بالمنافسػػة،قػػة حقيقػػات حػػوؿ المسػػائؿ المتعمّ بالتّ 
 تقريػر حريػرالتحقيقػات يقػـو المجمػس بت مػاؿكتابعد و  المتعامميف االقتصادييف المنافسة مف قبؿ

 يػابأنّ ي يرى التّ  تراحاتقاالو  دابيربالتّ  أيضاو كما يضمنّ  ،إليياتائج المتوصؿ ف النّ يتضمّ  نيائي
 52.جارةؼ بالتّ الوزير المكمّ  إلى،حمايتياو  ةتخدـ مصالح المنافسة الحرّ 

                                                 
 .األمرمف نفس  43و 42المادتيف -51
 .54ص  ، القانوف اإلجرائي لممنافسة، مرجع سابؽ،محمدعيساوي -52



الفصل األول< دور مجلش المنبفضت وصلطبث الضبط القطبعيت في حمبيت 

 المنبفضت الحرة
 

 

المػػذكورة فػػي  األشػػخاصالمجمػػس بالممارسػػات المقيػػدة لممنافسػػة مػػف طػػرؼ  إخطػػاريػػتـ 
 أفكما يممػؾ المجمػس  77 المادةجارة وفقا لنص ؼ بالتّ مف طرؼ الوزير المكمّ  أو 9|01المادة
 إلػػػىي تػػػؤدي التّػػػو  مرتبطػػػة بالمنافسػػػة أبحػػػاثو  مػػػف خػػػبلؿ قيامػػػو بدراسػػػاتنفسػػػو بنفسػػػو  يخطػػػر

المخالفػة تسػتوجب تدخمػو  أفّ ير غف ما لسبب معيّ  إخطارقاـ برفض  إذا أو،اكتشاؼ مخالفات
 53.حماية لمنظاـ العاـ االقتصادي

ي يمكنػػو االسػػتعانة بمقػػرريف الػػذّ و  بتعيػػيف المقػػرر العػػاـاإلخطػػار قػػي يقػػـو المجمػػس بعػػد تمّ 
ميمػػػػػة التحقيػػػػػؽ فػػػػػي القضػػػػػايا  إلػػػػػييـيسػػػػػند و  بموجػػػػػب مرسػػػػػـو رئاسػػػػػي( تعييػػػػػنيـ)يػػػػػتـ  آخػػػػػريف

 54.المعروضة عمى المجمس

تمػؾ  إثبػاتمختمفة مف اجػؿ  بإجراءاتيقوموف  فإنيـؼ يف بدراسة الممّ وخبلؿ قياـ المقررّ 
 55.التقاريرو  تحرير المحاضرو  روريةحريات الضّ تتمثؿ في القياـ بالتّ و  الممارسات

 مجمس المنافسة بمرحمتيف: إلىحقيؽ في القضايا المرفوعة التّ  ر عمميةتمّ  و ىذا

 التحريات: -أوال
غيػر  ،جػؿ جمػع الػدالئؿأحري مػف التّ  في و يباشرر فانّ المقرّ  إلىالقضايا  إسنادحيف يتـ 

د كافيػة لمفصػؿ تّعػ باإلخطارالمرفقة  اإلثباتكانت عناصر  إذاحري ال يعتبر ممزما ىذا التّ  أف
دتيا ي حػػدّ مطات التّػػالمقػػرر يتمتػػع بػػبعض الّسػػ فّ إجػػؿ القيػػاـ بميامػػو فػػأ مػػفو 56.فػػي الموضػػوع

 تتمثؿ في:و  15المادة 
يمنعػو مػف  أفؼ بيػا دوف حقيؽ في القضية المكمّػرورية لمتّ القياـ بفحص الوثائؽ الضّ -5

 .مقر تواجدىا أووثيقة ميما كانت طبيعتيا  بأييطالب  أفلو و  ،ر المينيذلؾ حجة السّ 
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ضػافتياو  ،ميامػو أداءنيا مسػاعدتو عمػى أي مف شحجز المستندات التّ  -9 التقريػر  إلػى ا 
 .في نياية التحقيؽ إرجاعيا أو

 أيّ  أومؤسسػػة  أيّ مػػف  ،قيقػػوكمػػا يمكػػف لممقػػرر طمػػب كػػؿ المعمومػػات الضػػرورية لتح-0
 .57تسمـ لو فييا ىذه المعمومات أفي يجب التّ  اآلجاؿويحدد أخر، شخص 

تعاقػب عميػو و  حقيػؽد مػف قبيػؿ عرقمػة التّ ذلػؾ يّعػ و في حالة تقديـ معمومات خاطئة فػافّ 
عػف ىػذه  أخيرالتّػفػي حالػة و  دج، 133.333بغرامة ال تتجػاوز  30-30مف األمر  12 المادة
 .58دج 533.333يحكـ المجمس بغرامة تيديدية ال تقؿ عف اآلجاؿ

حف الّشػ أماكفو  الممحقاتو  المكاتبو  جاريةالمحبلت التّ  إلىخوؿ الدّ  بإمكانيةع المحققوف كما يتمتّ 
باسػتثناء المحػبلت السػكنية ، خزيف مف اجؿ الحصوؿ عمػى المسػتندات التػي تسػاعده فػي التحقيػؽالتّ  أو
 .59بعد الحصوؿ عمى رخصة مف القضاء إالّ ـ دخوليا ال يتّ  أيقابة القضائية ي تخضع لمرّ التّ 

 تحرير التقارير:-ثانيا

 اي تتضػػػػمف تحمػػػيبل معمقػػػػقػػػارير التّػػػالتّ  بإعػػػػدادروف حريػػػػات يقػػػـو المقػػػرّ بعػػػد اسػػػتكماؿ التّ 
 اإلثبػػػاتف تمخيصػػػا عػػػف مجمػػػوع عناصػػػر يتضػػػمّ و  حقيػػػؽوؽ المعنػػػي بالممارسػػػات محػػػؿ التّ لمّسػػػ
 ىناؾ نوعيف:و  ضبطيا مف طرؼ المقرريف ي تـّ التّ 

 :لياألوّ  التقرير-5

 مةالمسننجّ  المآخننذكننذا و  ن عننرض الوقننائعيتضننمّ  أوليننار تقريننرا ر المقننرّ يحننرّ ": 19المػػادة  تػػنص
لننىو  ةالمعنيّنن األطننراف إلننىغ رئننيس المجمننس التقريننر يبمّننو  جميننع  إلننىكننذا و  ف بالتجننارةالننوزير المكمّنن ا 

يعتبػر " أشنير 7مالحظناتيم مكتوبنة فني اجنل ال يتجناوز  إبنداءذات المصمحة النذين يمكننيم  األطراف
ح مجمػػوع اسػػتنتاج لمجمػػوع عمميػػات التحػػري التػػي قػػاـ بيػػا المقػػرر توّضػػو  بمثابػػة خبلصػػةالتقريػػر 

التػي تثبػػت الػدالئؿ و  ؼ عمػى الوقػائعالتعػرّ  ىػذه التحريػات ىػو مػف اليػدؼو  ،التحريػات التػي قػاـ بيػا
 موضػػػوع المخالفػػػاتالممارسػػػات  المخالفػػػة لممنافسػػػة مػػػف خػػػبلؿ التحقيػػػؽ الػػػدقيؽ لمسػػػوؽ  ارتكػػػاب
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 10 ادةمػالتجيػز و 60ع،الوقػائ ألطراؼ المدعى عمييا فيقػـو بتحريػر تقريػر أّولػي لتمػؾط امدى تورّ و 
ي يحقػؽ فييػا مػف القضػية التّػ أطػراؼف يسػتدعي أ رمتعمؽ بالمنافسة لممقػر ال 30  -30 مف األمر

عػػو فػػي محضػػر يوقّ  االسػػتماعر جمسػػات تحػػرّ و  االقتضػػاءعنػػد  ذلػػؾو  عػػف تسػػاؤالتو االستفسػػارجػػؿ أ
 .61وقيع يثبت ذلؾ في المحضرفي حالة رفضيـ التّ و  إلييـ استمعيف الذّ  األشخاص

 :التقرير النيائي )اختتام التحقيق(-6

ؿ تقريػػػر معمّػػػ بإيػػػداعحقيػػػؽ يقػػػـو المقػػػرر ختتػػػاـ التّ إ و األطػػػراؼ إلػػػىقػػػارير لتّ ا بعػػػد تبميػػػ 
ع جػػمر و  فػػي تحرياتػػو لػػدى مجمػػس المنافسػػة عتمػػدىااي المسػػتندات التّػػو  ف مجمػػوع الوثػػائؽيتضػمّ 
 .62تدابير تنظيمية قتراحواالقرار  اقتراحو  كبةتلفات المر المخا

لىو  المعنية األطراؼ إلىقرير بكؿ محتوياتو   التّ يبمّ  جارة مػف طػرؼ بالتّ  ؼالوزير المكمّ  ا 
يػػائي قريػػر النّ المعنيػػة  تقػػديـ مبلحظػػات مكتوبػػة عمػػى التّ   لؤلطػػراؼيمكػػف و  ،مجمػػس المنافسػػة

دت المػػدة وقػػد حػػدّ  ،عمػػى مػػا ورد فػػي التقريػػر تػػردّ الوقػػائع و ر عػػف وجيػػة نظرىػػا حػػوؿ كػػي تعّبػػ
يحػدد كػذلؾ ليػـ و  ،إلييػاشػيريف تحسػب مػف تػاريخ تبميػ  التقريػر ب لمبلحظػاتيـ األطراؼ بداءإل

يػـو مػف  51مع عمى ىذه المبلحظػات قبػؿ تطّ  أف لؤلطراؼ و، تاريخ الجمسة المتعمقة بالقضية
 أسػػػػاسعمػػػػى و  ،63فػػػػي المبلحظػػػػات المكتوبػػػػة رأيػػػػو إبػػػػداءتػػػػاريخ الجمسػػػػة كمػػػػا يمكػػػػف لممقػػػػرر 

 .64ـ تقدير مبم  العقوباتقرير يتّ المعمومات الموجودة في التّ 

 األطػػراؼاريخ   بيػػذا التّػػمػػف طػػرؼ رئػػيس مجمػػس المنافسػػة تبمّػػ بعػػد تحديػػد موعػػد الجمسػػة
 ؿلػػػى ممثّػػػا  المقػػػرريف المعنيػػػيف و  إلػػػى سػػػتدعاءاالكمػػػا يرسػػػؿ  ،لمجمسػػػة سػػػتدعاؤىاا يػػػتـّالمعنيػػػة و 

يشػػػرؼ عمييػػػا رئػػػيس ـ افتتػػػاح الجمسػػػة و يػػػتّ  األطػػػراؼبعػػػد حضػػػور و ، جػػػارةؼ بالتّ الػػػوزير المكمّػػػ
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 و آرائيػػػـبتقػػػديـ مػػػذكرة تتضػػػمف  مرفقػػػةتكػػػوف  لؤلطػػػراؼدخبلت الشػػػفوية التّػػػ،و ونائب أوالمجمػػػس 
 الحاضػريف األشػخاص سػماءأيػذكر فيػو  ر الكاتػب محضػراً في نياية الجمسػة يحػرّ ، مبلحظاتيـ

 خاذ القرار.تّ إ و مرحمة المداولة تبدأو  ،رئيس المجمس يوقعو برفقةو 

 :الثاني الفرع
 .الممارسات المنافية لممنافسة إثبات
 .الفكرية و الماديةدة لممنافسة بإيجاد األدلة أوال: إثبات الممارسات المقيّ 

التصػريحات و  البحث عف الممارسات المقيدة لممنافسة تجمػع الوثػائؽو  بعد القياـ بالتحري
يقػػع عػػبء إثبػػات ىػػذه الممارسػػات عمػػى مػػف و  التػػي تثبػػت وقػػوع الممارسػػة المخالفػػة لممنافسػػة،

ثبػػػات ال يقػػػع كمػػػو عمػػػى المػػػدعي، بػػػؿ يكفػػػي أف يقػػػدـ بعػػػض إليػػػدعي وجودىػػػا، إال أّف عػػػبء ا
أو كبدايػػػػة لئلثبػػػػات أو  يمكػػػػف اسػػػػتعماليا كأدلػػػػةو  المفيػػػػدة لتػػػػدعيـ ادعاءاتػػػػو،و  الوثػػػػائؽ البلزمػػػػة
 65كانت دعواه غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيو الكفاية فػإّف شػكواه تػرفض،كقرائف، أما إذا 

ذا قاـ مجمس المنافسة بإخطار نفسو بنفسو فإّف عبء اإلثبات يقع عميو.  وا 

دلػػة الماديػػة بجمػػع الوثػػائؽ التػػي تػػدؿ عمػػى وقػػوع تبػػادؿ  فػػي المعمومػػات سػػابؽ تتعمػػؽ األ
محاضػػػػػر و  كرات عمػػػػػؿي مػػػػػذفػػػػػ، كمػػػػػا تتمثػػػػػؿ أيضػػػػػا الوثػػػػػائؽ رسػػػػػاء صػػػػػفقة معينػػػػػةميػػػػػات إلعم

يؤخػذ بالصػور السػمبية التػي و  غيرىػا،و  المذكرات المسػجمة بمناسػبة مكالمػة ىاتفيػةو  اجتماعات،
تحتػػػػوي الوثػػػػائؽ عمػػػػى معمومػػػػات تتعمػػػػؽ ب ثػػػػار اقتسػػػػاـ السػػػػوؽ أو بعػػػػض 66،يأخػػػػذىا المحققػػػػيف

ريحات باالعترافػػػات التػػػي تتعمػػػؽ التصػػػو  المبمػػػ ،و  وغيرىػػػا، حصصػػػو، واسػػػـ صػػػاحب الصػػػفقة
يػرتبط ذلػؾ عػادة بػاعتراؼ مػديري المؤسسػات بعقػدىـ اتصػاالت و  تقدميا المؤسسات المخالفة،

، خػػػرىالمؤشػػػرات األو  بػػػيف ىػػػذه التصػػػريحاتمػػػع المؤسسػػػة المنافسػػػة ممػػػا يفسػػػر وجػػػود تػػػرابط 
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جمػة مػف ات الناتشػمؿ المؤشػر و  يعتمػد عمييػا دلة الماديػة توجػد ىنػاؾ أدلػة فكريػةإضافة إلى األ
 .  67تحميؿ تصرفاتيا مف جية أخرىو  مبلحظة سموؾ المؤسسات مف جية

 ت األدلة بالتعاون مع سمطات أخرى.ثانيا: إثبا
الممارسػػػػات المخالفػػػػة  قػػػػد يتعػػػػذر عمػػػػى مجمػػػػس المنافسػػػػة وحػػػػده القيػػػػاـ بمتابعػػػػة معاقبػػػػة

ي ليػػا عبلقػػة التّػػمطات نسػػيؽ مػػع الّسػػالتّ عػػاوف و بالتّ  األحيػػافلػػذلؾ يقػػـو فػػي كثيػػر مػػف  ،لممنافسػػة
 .األجنبي أو بمجاؿ المنافسة سواء عمى المستوى الوطني

 :قطاعيةبط النسيق مع سمطات الضّ التّ و  عاونالتّ -5
 أمننامعننندما ترفننع قضننية :"وّنػػأ المتعمػػؽ بالمنافسػػة 30-30مػػف األمػػر  04 ادةمػػالتػػنص 

المجمنس يرسنل  نّ إسنمطة ضنبط فن اختصناصق  بقطاع نشناط يندخل ضنمن مجمس المنافسة تتعمّ 
68"يومنا74 أقصناىافني مندة  الرّأي إلبداءبط المعنية سمطة الضّ  إلىف نسخة من الممّ  فوراً 

فكػوف  
ذات لػػدييا خبػػرة خاصػػة فػػي المسػػائؿ و ي تشػػرؼ عميػػو مطات مختصػػة فػػي الميػػداف الػػذّ ىػػذه الّسػػ

مارسػات الم إثبػاتنو تسػييؿ عمميػات أتعاونيا مع مجمس المنافسة مػف شػ فّ إف ،قنيةغة التّ بالصّ 
يقنوم مجمنس "عمػى أّنػو: صي تػنّ التّػ02مػف المػادة  9ىذا مػا يفيػـ مػف الفقػرة ، و المقيدة لممنافسة
تبننادل المعمومننات مننع سننمطات و  التشنناورو  بتوطينند عالقننات التعنناون، ميامننو إطننارالمنافسننة فنني 

 "الضبط.
قػػع يمجمػػس المنافسػػة حػػوؿ نػػزاع  استشػػارة يمكنػػو أيضػػاسػػمطات الضػػبط  فّ إفػػي المقابػػؿ فػػ

ي قطػػػاع الػػػذّ قواعػػػد منظمػػػة لمب تطبيػػػؽ قواعػػػد قػػػانوف المنافسػػػة و يتطمّػػػو  اختصاصػػػيافػػػي دائػػػرة 
 69.ير الحسف لممنافسةبيدؼ ضماف السّ  ،تتولى ىذه السمطة ضبطو

 :األجنبيةالتعاون مع سمطات المنافسة -6
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 إلػػىؿ وّصػػالتّ  ؿجػػأومػػف  ،ممنافسػػة الحػػدود الوطنيػػةى الممارسػػات المقيػػدة لكثيػػرا مػػا تتعػػدّ 
المختصػة  األجنبيةمطات السّ ناسؽ مع بالتّ  اختصاصاتوالمنافسة في حدود  يقـو مجمس إثباتيا

فػة المكمّ  األجنبيػةمطات الّسػ إلػىوثائؽ يحوزىا  أومعمومات  إرساؿ وذلؾ عف طريؽ ،بالمنافسة
 :تتمثؿ فيو  ،30 -30 األمرعمييا  ي نّص مع مراعاة بعض المسائؿ التّ ،بالمنافسة
 مبدأ المعاممة بالمثل:مراعاة  -أ

ف تبػادؿ أالمثؿ في شػب ةعاممم أف يكوف ىناؾ جبي حيث 73 ادةمالت عميو ما نصّ ىذا 
يمكننننن لمجمننننس   ،المعاممننننة بالمثننننل مبنننندأمننننع مراعنننناة "قيقػػػػات : حالمباشػػػػرة فػػػػي الت أوالوثػػػػائؽ 
وثنائق  أو معمومنات ،إرسنالمطات المختصةمنع السّن باالتصنالو  ،اختصاصاتودود حفي  ،المنافسة
 االختصناصي لينا نفنس فة بالمنافسة التّنالمكمّ  األجنبيةالسمطات  ،إلىيمكن لو جمعيا أويحوزىا 

 اؽاالتفػ فػي حػدود مػا تػـّ  إالّ  المبػدأؽ ىػذا ال يطبّ و "ر المينيشرط ضمان السّ  ،طمبت منو ذلك إذا
 70.بيف سمطات المنافسة أووؿ عميو بيف الدّ 
حقيقػػػات فػػي الممارسػػػات قيػػػاـ المجمػػس بالتّ  مػػػف نفػػس األمػػػر عمػػى 75 ادةمػػالص كمػػا تػػػنّ 

 .فة بالمنافسة ضمف صبلحياتوالمكمّ  األجنبيةمطات المقيدة لممنافسة بتكميؼ مف السّ 
 أولمجزائنر  قتصناديةاالبالمصنالح  أويادة الوطنية وجوب مراعاة عدم مساس بالسّ -ب

 .ؽ بالمنافسةعمّ المت 30-30مر مف األ 79المادةوىذا ما نصت عميو : ظام العام الداخميبالنّ 
مػف  ات منع السنمطات األجنبينة المكمفنة بالمنافسنة:ينإبرام مجمنس المنافسنة التفاق -ج

ة بالمنافسػة فػي مجػاؿ متابعػة الممارسػات المخمّػ األجنبيػةمطات عػاوف مػع الّسػالتّ نسػيؽ و جؿ التّ أ
ثباتياو  تجيػز لمجمػس ؽ بالمنافسػة المتعمّػ 30-30مػر مػف األ 70المػادة  فّ إفػ، ووضػع حػد ليػا ا 

ي ليػػا فػػة بالمنافسػػة التّػػالمكمّ  األجنبيػػةمطات ـ عبلقاتػػو بالّسػػي تػػنظّ التّػػ تفاقيػػاتاال إبػػراـالمنافسػػة 
 .ختصاصاتاالنفس 
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75المادة  الشأفىذا في ت نصّ 
ورو متوسطي عمى مراعاة راكة  األالشّ   اؽفتامف  71

ر ف تؤثّ أنيا أي مف شب بعض الممارسات التّ ؿ تجنّ مف خبل قتصاديةاال األطراؼمصالح 
نمية  التّ و  جارةبالتّ  ضرّ يمكف أف يثر أذلؾ  بتفادي كؿ و  ،عمى المنافسة الحرةسمبا 

، لؤلطراؼثر سمبي عمى المصالح الكبرى أ وما قد ينجـ عف ىذه الممارسات مف االقتصادية
ي فيف الذّ نسيؽ بيف الطر التّ و  عاوففاؽ عمى سبؿ التّ تّ مف ىذا اإل 1الممحؽ  أحكاـص كما تنّ 

ترتكبيا ي حوؿ الممارسات المنافية لممنافسة التّ المشاورات و  يكوف بتبادؿ المعمومات
اآلخر، نيا المساس بمصالح الطرؼ أي مف شالتّ و  رفيفحد الطّ أ ميـإقي تقع في سات التّ المؤسّ 

عدـ  عتباربعيف اإل ذاألخمف ىذه الممارسات مع  لمحدّ  زمةدابير البلّ اتخاذ التّ  ومف ثـّ 
 72ر.خاذ القراتّ امنافسة المعنية بالمساس بحرية سمطة ال

 
 :الفرع الثالث

 .اتخاذ التدابير المؤقتة
 المؤقتة:التدابير  اذختا-أوال
مكننن "ي:صي تػػنّ التّػػو  30-30 األمػػرمػػف  76ص عمييػػا المػػادة دابير المؤقتػػة تػػنّ خػػاذ التّػػتّ إ

 خناذ تندابير مؤقتنة لمحندّ تّ ،إف بالتجارةمنن النوزير المكمّن أوعي بطمنب منن المندّ  ة،لمجمس المنافس
روف المسنتعجمة لتفنادي قتضت ذلنك الظّنإ اذ، إمنافسة موضوع التحقيقمل من الممارسات المقيدة

اء ىنذه مصنالحيا منن جنرّ  تنأثرتي لفائدة المؤسسنات التّن إصالحو،وقوع ضرر محدق غير ممكن 
 73"العامة تصاديةاالقبالمصمحة  اإلضرارعند  أوالممارسات 

                                                 
سيس أورو متوسطي لت، يتضّمف التصديؽ عمى االتفاؽ األ2005 افريؿ 27مؤرخ في  159-05مرسـو رئاسي رقـ -71

، أخرىعضاء فييا مف جية والّدوؿ األ األوروبيةشراكة بيف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مف جية والمجموعة 
 .2005أفريؿ  30صادرة في، ال 31، ج.ر عدد2002أفريؿ 22فالونسيا يـو في الموقع

 وما بعدىا. 304ثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابؽ، ص أجبلؿ مسعد، مدى ت-72
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رة تعتبػر وسػيمة لممؤسسػات المتضػرّ  المؤقتػة دابيرىػذه التّػ أفّ مف خبلؿ ىذه المػادة يتبػيف 
وذلػؾ عػف طريػؽ تقػديـ  ،طمب وقؼ تمؾ الممارسػات أجؿة مف مف الممارسات المقيدة لممنافس

تػػػػدابير  اذخػػػػتا إلػػػػىدابير المؤقتػػػػة يػػػػؤدي طمػػػػب التّػػػػو  ىػػػػذا اإلسػػػػتعجالية،طمػػػػب شػػػػبيو بالػػػػدعوى 
حيػػث تعتبػػر وسػػيمة   ،العػػاـ لمدولػػة االقتصػػادو  وؽي الّسػػيػػة المنافسػػة فػػاضػػرورية لحم إسػػتعجالية
ؽ غيػػر ممكػػف يػػنجـ عنيػػا ضػػرر محػػدّ  أفي يمكػػف الممارسػػات المقيػػدة لممنافسػػة التّػػ ىامػػة ضػػدّ 
منػػع مؤسسػات محتممػة مػػف  أومؤسسػات منافسػة  إبعػػادنيا أي مػف شػكالممارسػات التّػػ إصػبلحو

 سػػتغرؽيي دة التّػػالمعقّػػ ىعاو دابير المؤقتػػة فػػي حالػػة الػػدّ التّػػىػػذه  اذخػػتاـ يػػتّ ،ؽو الّسػػ إلػػىخوؿ الػػدّ 
 .74عدة سنوات أو أشيرعدة  إلىظر فييا فترة زمنية طويمة قد تمتد النّ 

الغمػؽ المؤقػت لممحػبلت المشػبوىة  نجػد إجػراء حفظيػة المؤقتػةالتّ  اإلجػراءات وكأمثمة عف
لمممارسػات  لوضػع حػدّ  آخػر إجػراء أيّ تخػاذ أو ا حجػز البضػائعاألكثػر، لمدة شير واحد عمى 

 .المنافية لممنافسة
ادرة الّصػػػ لؤلوامػػرفػػػي حالػػة عػػدـ تنفيػػػذ الجيػػات المعنيػػػة  اإلجػػراءاتالمجمػػس ىػػػذه  خػػذيتّ 

ابقة فػي الوضػعية الّسػ إلػىجوع بػالرّ  أولمممارسات المنافية لممنافسة  القاضية بوضع حدّ و  ،عنو
مجموعػػة مػػف  إلػػىاتخػػاذ التػػدابير المؤقتػػة  إجػػراء76المػػادة  تخضػػعو  75،دىاالتػػي يحػػدّ  اآلجػػاؿ

 في :  المتمثمةالشروط 
ّنمػاو ، دابير المؤقتة مػف تمقػاء نفسػوالتّ  إجراءذ خيتّ  أفمجمس المنافسة لو ال يمكف أنّ -5 يشػترط  ا 

عي ويشػػػمؿ المػػػدّ ، مػػػف طػػػرؼ الػػػوزير المكمػػػؼ بالتجػػػارة أوعي ـ مػػػف المػػػدّ قػػػدّ يكػػػوف ىنػػػاؾ طمػػػب ي   أف
 اتخػػػاذعي يػػػدؿ عمػػػى تبعيػػػة طمػػػب لفػػػظ المػػػدّ  ،واسػػػتعماؿرة مػػػف تمػػػؾ الممارساتالمؤسسػػػات المتضػػػرّ 

طمػب  فبإمكانوجارة ؼ بالتّ لوزير المكمّ ا ، أّما(األصمي عاءدّ ئيسي ) اإلالرّ  اإلخطاردابير  لموضوع التّ 
 .عامةال االقتصاديةبالمصمحة  اإلضراردابير حماية لمصالح العاـ في حالة ىذه التّ  اتخاذ

مرفقػة عوى بتقػديـ عريضػة الػدّ  أوالمجمػس  أمػاـ قدمػةم أصػميةكوف ىنػاؾ دعػوى ت أف-9
، حقيػؽتكوف الػدعوى قيػد التّ  أيال يكوف المجمس قد فصؿ في الموضوع  أفيشترط و ، بالطمب
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 اذخػتاويمكػف لممجمػس طمػب ، عػدماو  وجػودا األصػميمػب لمطّ  عباتػدابير طمػب التّػ أفّ ىذا يعني 
 .اإلجراءاتمرحمة تكوف عمييا  أيدابير المؤقتة في التّ 

روط الشػػػػػكمية فػػػػػي تتػػػػػوفر الّشػػػػػ أفيجػػػػػب  ،أيمقبػػػػػوال شػػػػػكبل األصػػػػػمي اإلخطػػػػػاريكػػػػػوف  أف-0
ف مػػػف خػػػبلؿ يتبػػػيّ  أفو  بامسػػػبّ و  بليكػػػوف معمّػػػ أفبحيػػػث يجػػػب  األصػػػمية،المتعمػػػؽ بالػػػدعوى  اإلخطػػػار
، الممارسػات المقيػدة لممنافسػة إطػارتػدخؿ فػي و  منيػا غيػر مشػروعة المشػتكيالممارسات  أفالوقائع 

 دابير المؤقتة سيرفض بالضرورة.طمب التّ  فّ إف، بحد ذاتو مرفوضا اإلخطاركاف  إذاالي وبالتّ 
سػػػػػبة بالنّ  إصػػػػػبلحومتوقعػػػػػا ال يمكػػػػػف  ؽ يسػػػػػبب ضػػػػػررايكػػػػػوف ىنػػػػػاؾ خطػػػػػر محػػػػػدّ  أف-7

 ارإخطػطػوؿ الفتػرة الممتػدة منػذ  أفحيػث  ،االقتصادييف لؤلعوافبالنسبة  أولبلقتصاد الوطني 
 أفيمكػف و  لقرار في الموضوع تكوف فيو الممارسػات مسػتمرة اذهختاغاية  إلىمجمس المنافسة 

 أخػػرىذلػػؾ رفػػض مؤسسػػة البيػػع لمؤسسػػة  مػػف أمثمػػةو ، إصػػبلحياال يمكػػف  أضػػرارتتسػػبب فػػي 
 أو76،بعيػػةالخاضػػعة لمت ممػػا يػػؤثر فػػي تػػوازف المؤسسػػة ،بوضػػعية تبعيػػة اقتصػػادية ليػػاخاضػػعة 

وؽ بمنػػػػع مؤسسػػػػات جديػػػػدة يسػػػػمح ليػػػػا القػػػػانوف قيػػػػاـ محتكػػػػريف تػػػػاريخييف مييمنػػػػيف عمػػػػى الّسػػػػ
التسػػػييبلت الضػػػرورية فػػػي مرحمػػػة  أو األساسػػػيةالبنيػػػات  سػػػتخداـامػػػف  ،وؽالّسػػػ إلػػػىخوؿ بالػػػدّ 

 .77قتصاديةاالاحية معينة مما يؤثر عمييا سمبا مف النّ 

يمحػػؽ  أفي يمكػػف رر الػػذّ الّضػػو  منيػػا المشػػتكيوجػػود عبلقػػة سػػببية بػػيف الممارسػػات -1
 ي.عبالمدّ 

 .دابير المؤقتةالتّ  المتبعة عند اتخاذ جراءاتاإلثانيا: 
 العاديػػػة لممتابعػػػة نظػػػراً  اإلجػػػراءاتمػػػع  ورنػػػتمػػػا ق إذامبسػػػطة  اإلجػػػراءاتتعتبػػػر ىػػػذه  

بلع عمػى ممػؼ بتحديػد جمسػة لبلطّػ حيػث يقػـو المجمػس بواسػطة المقػرر ،سػتعجاليلطابعيػا اإل
 سػػػتدعاءاـ يػػػتّ و  ،التحقيػػػؽ إجػػػراءبيػػػا بػػػدوف ذا المػػػذكرات والمبلحظػػػات المػػػدلى كػػػمػػػب و الطّ ىػػػذا 

ف المجمس مف جمػع العناصػر متى تمكّ  اآلجاؿ قربأا في ـ تحديدىتّ يالمعنية لجمسة  األطراؼ
 دابير.زمة لمفصؿ في طمب التّ البلّ 
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 و ض الحكومػةمفػوّ و  ر العػاـالمقػرّ و  رفييػا لممقػرّ  سػتماعاالـ يػتّ و  تجري الجمسة حضػوريا 
بعػد و  78،بمعمومػات قػد تفيػد المنازعػة اإلدالءشػخص  أليّ كما يمكػف ، فو المعني األطراؼيمييا 

 .سمية لممنافسةشرة الرّ ذلؾ ينشر قرار المجمس في النّ 
 .المؤقتةتنفيذ التدابير ثالثا: 

فػػػوري  وضػػػع حػػػدّ  إلػػػىمػػػة ترمػػػي معمّ  أوامػػػرخػػػذ دابير المؤقتػػػة يتّ بعػػػد قبػػػوؿ المجمػػػس طمػػػب التّػػػ
يفػرض  أفكمػا يمكػف  ،الوضػعية السػابقة إلػىالرجوع  أوالمقيدة لممنافسة و  بشأنيالمممارسات المحقؽ 

مػػػػف  71 ادةمػػػالحيػػػث تػػػنص 79األوامػػػر،غرامػػػات تيديديػػػة فػػػي حالػػػة عػػػػدـ تطبيػػػؽ و  عقوبػػػات ماليػػػة
لمممارسنات المعايننة المقيندة  وضنع حندّ  إلنىمنة ترمني معمّ  أوامنرخذ مجمس المنافسة يتّ ": 30-30األمر

كمننا  اختصاصننو،ي يبننادر ىننو بيننا مننن التّنن إليننو أولممنافسننة عننندما تكننون العننرائض والممفننات المرفوعننة 
عندم تطبينق  دىا عنندي يحندّ التّن اآلجنالفني  ا مّناو  نافنذة فنوراً  إمّنار المجمس عقوبات مالية يقرّ  أن يمكن

 ."تعميقو أوتوزيعو  أومستخرج منو  أوبنشر قراره  يأمر أن أيضاويمكنو األوامر، 
 اإلجػراءاتو  األوامػر حتػراـاو في حالة عدـ نّ أعمى  مف نفس األمر 11 ادةمالتنص  كما

المحػػػددة فانػػػو يمكػػػف لمجمػػػس  اآلجػػػاؿفػػػي  76و 71 المػػػادتيفالمؤقتػػػة المنصػػػوص عمييػػػا فػػػي 
 80.تأخيريـو  دينار عف كؿّ  ألؼفي حدود مبم  مائة  تيديديةر غرامات يقرّ  أفالمنافسة 

مجمػػس قضػػاء الجزائػػر العاصػػمة مػػف  أمػػاـعػػف فيػػو يكػػوف قػػرار مجمػػس المنافسػػة قابػػؿ لمطّ 
مػػػف يػػػـو 93جػػػؿ ال يتجػػػاوز أفػػػي جػػػارة ؼ بالتّ مػػػف طػػػرؼ الػػػوزير المكمّػػػو  المعنيػػػة األطػػػراؼقبػػػؿ 

 ـ تنفيػػػذىا فػػػورالقػػػرارات حيػػػث يػػػتّ  عػػػف ال يوقػػػؼ تنفيػػػذ ىػػػذهالطّ  أفّ غيػػػر ، القػػػرار اسػػػتبلـتػػػاريخ 
 81.مف طرؼ المجمس إصدارىا
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 لفرع الرابع:ا
 .المالية العقوباتو  اتخاذ األوامر

 العقوبات المالية تدابير قمعية كاف يختص بيا القاضي الجنػائي فػي ظػؿّ و  األوامر تعتبر
ىػػػذا  أحيػػػؿ المتعمػػػؽ بالمنافسػػػة 36-21 األمػػػربصػػػدور و ، باألسػػػعارؽ المتعمّػػػ 59-12قػػػانوف 

 .لمجمس المنافسة ختصاصاال
 خاذتّ إلممجمس  يث ال يمكفحمة بمنظّ و  رةمطة مؤطّ تعتبر ىذه السّ  :األوامر اتخاذ-أوال
 إلى األوامرؼ ىذه تصنّ و  ،جموأخذ مف ت  إي في حدود ما يمـز لتحقيؽ اليدؼ الذّ  إالّ  األوامر

 مف لمحدّ  أوامر:مثل،فعؿب القياـ عف المتناعبا أوامر و ،بالقياـ بفعؿ أوامرصنفيف: 
بند  إدراجعدـ  أولتوقيؼ الممارسة  أوامر، دجؿ محدّ أالممارسات المقيدة لممنافسة في 

 إرساؿ أوامر،قضائي اجتياد الحتراـ أوامركذا و  ،تعاقدي مقيد لممنافسة
 دعي فيما يمي: في المجاؿ الرّ  األوامر يةأىمّ وتظير الخ.المعمومات...

معنوية ليػذه و  مادية أضرارمعاقبة المؤسسات المخالفة لقانوف المنافسة كونيا تسبب -5
 .نشرىا تـّ  إذاالمؤسسات السيما 

مػػة عػػف جامبية النّ الّسػػ باآلثػػاراالقتصػػادييف  األعػػواف ستحسػػي و نشػػر ثقافػػة المنافسػػة-9
 وؽ.سموكيـ عمى سير السّ 

ذاالقميمػػػة األىميػػػة،البسػػػيطة ضػػػع حػػػد لممخالفػػػات ىػػػذه األوامػػػر ت أفّ -0 كػػػاف المخػػػالؼ  أوا 
 .منظمة محدودة الموارد أوليس بمؤسسة بؿ جمعية 

بنيػػة و  تػػؤثر عمػػى ىيكمػػة أفتعػػديؿ سػػموؾ المؤسسػػات فقػػط دوف  إلػػى األوامػػرتيػػدؼ ىػػذه 
 82.المؤسسات

الوزير  أفعمى   30-30مف األمر  74 ادةمال فتنص األوامربالنسبة لتنفيذ ىذه 
 األخيركذلؾ يعتبر ىذا و  مجمس المنافسة ي يسير عمى تنفيذ قراراتالذّ ة ىو جار ؼ بالتّ المكمّ 

 األوامرفي حالة عدـ تنفيذ ىذه و  ،التي يتخذىا األوامرمف بينيا و  مسؤوال عف تنفيذ قراراتو
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  71 المادةفي  عميو بغرامة تيديدية مثمما ىو منصوص أويحكـ بعقوبة مالية  أفيمكف لو 
 83مف نفس األمر.

 العقوبات المالية: يعتوق-ثانيا
 االقتصادييف األعوافمى عفسة صبلحية توقيع غرامات مالية يممؾ مجمس المنا

 إالّ  ىأتّ تيىذا لف و  قمع ىذه الممارساتو  المقيدة لممنافسة، بيدؼ ردع كبيف لمممارساتتالمر 
الممارسات  رتكابااء ؿ عمييا مف جرّ المحصّ  األرباحكانت العقوبات المالية تتجاوز مبم   إذا

المعايير بمعقوبات المالية ل إصداره عندمجمس المنافسة  يأخذ كما،المخالفة لقانوف المنافسة
 التالية:
 .الفعؿ ةور خطالغرامة موافقة ل تكوف أف-
 .االقتصادبتكوف الغرامة موافقة لدرجة الخطر الذي يمحؽ  أف-
السػنوي  األعمػاؿرقػـ  إلػىبػالرجوع  ذلؾو  قة لمحالة المالية لممؤسسةتكوف الغرامة موافأن-

 84.بالعمؿ تأثيرهمدى و  ليا
تقنننرر العقوبنننات "تػػػنص عمػػػى مػػػا يمػػػي: يػػػاأنّ نجػػػد  5رمكػػػر  69 ادةمػػػالنػػػص  إلػػػىجوع فبػػػالرّ 

السننيما بخطننورة الممارسننة األمننر، مننن ىننذا  6: إلننى :9المننواد مننن أحكننامالمنصننوص عمييننا فنني 
ومندى  ،والفوائند المجمعنة منن طنرف مرتكبني المخالفنة ،والضنرر النذي لحنق باالقتصناد ،المرتكبة

وضننعية   أىميننةو  حقينق  فنني القضنيةيمنة مننع مجمنس المنافسننة خننالل التّ تعناون المؤسسننات المتّ 
 ."المؤسسة المعنية في السوق

 العقوبات المقّررة ليا:و  نذكر الممارسات المخالفة لقانوف المنافسة، و في ما يمي
 الممارسػات منصػوص ىػذهو  الممارسات المقيدة لممنافسنة: العقوبة المفروضة عمى-5

 ؽ بالمنافسػػػة،تعاقب ىػػػذهالمتعمّػػػ 30-30 مػػػف األمػػػر 59، 55، 53، 4، 6عمييػػػا فػػػي المػػػواد 
مبمػػػػ  رقػػػػـ  مػػػػف%59بغرامػػػػة ماليػػػػة ال تفػػػػوؽ  مػػػػف ىػػػػذا األمػػػػر16المػػػػادة  بموجػػػػبالممارسػػػػات 
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بغرامػة تسػاوي  ،أوسنة مالية مختتمػة آخرؽ في الجزائر خبلؿ سـو المحقّ مف غير الرّ  األعماؿ
تتجػػاوز ىػػذه الغرامػػة   أالّ عمػػى  ،ىػػذه الممارسػػات مػػف خػػبلؿبح المحقػػؽ ضػػعفي الػػرّ  األقػػؿعمػػى 
ذاو  ،ىػػذا الػػربح أضػػعاؼ أربعػػة فالغرامػػة ال  ،محػػدد أعمػػاؿكػػاف مرتكػػب المخالفػػة ال يممػػؾ رقػػـ  ا 

 85.دج( 6.333.333تتجاوز ستة مبلييف دينار )
 أعمػاؿي يممػؾ رقـػ د لمرتكب المخالفػة الػذّ ي تحدّ الغرامة التّ  أفّ يبلحظ مف خبلؿ ىذه المادة 

 لتصػػبح فػػي %4محػػددة ب  9331فػػي  30-30األمػػرحيػػث كانػػت قبػػؿ تعػػديؿ  ،محػػدد قػػد عػػدلت
المؤسسػة التػػي  أّمػا ،%59المتعمػؽ بالمنافسػة  30-30المػتّمـ لؤلمػػر و  المعػّدؿ 59-31ظػّؿ األمػر

 دج(.  0.333.333 )فقد كانت في السابؽ محددة ب ،محدد أعماؿال تممؾ رقـ 
 في تنظيم الممارسات المقيدة لممنافسة: حتياليةاالمساىمة بصفة عقوبة -9

 9.333.333صػػػػرؼ بغرامػػػػة قػػػػدرىا مميػػػػوني دينػػػػار )عمػػػػى معاقبػػػػة ىػػػػذا التّ  14 ادةمػػػػالتػػػػنص 
 .86(دج

خنذىا مجمنس المنافسنة فني يتّ ي المؤقتنة التّن اإلجنراءاتو  األوامنرعدم تنفينذ عقوبة -7
حيػػث  ،األمػػرمػػف ىػػذا  76و 71ىػػي تمػػؾ المنصػػوص عمييػػا فػػي المػػادتيف و المحننددة: اآلجننال

دج( 513.333دينػػار ) ألػػؼخمسػػيف و  يحكػػـ المجمػػس بغرامػػات تيديديػػة ال تقػػؿ عػػف مبمػػ  مائػػة
 .87دج( 533.333محددة ب ) قبؿ التعديؿكانت ىذه العقوبة و  تأخيرعف كؿ يـو 

غينر كاممنة مقارننة بالمعمومنات  أوتقديم معمومنات خاطئنة العقوبة المفروضة في حالة  -8
 ألػؼ مائػة ثمػافغرامػة ال تتجػاوز مبمػ   إقػرارحيػث يمكػف لممجمػس فػي ىػذه الحالػة  المطموبة عمندا:

 9331كانػػػت ىػػػذه العقوبػػػة قبػػػؿ تعػػػديؿ و  ،ذلػػػؾ بنػػػاء عمػػػى تقريػػػر المقػػػررو  دج( 133.333دينػػػار )
دينػػار  ألػػؼؿ عػػف مائػػة يحكػـػ بغرامػػة تيديديػػة ال تّقػػ أفدج كمػػا يمكػػف لممجمػػس 133.33محػػددة ب 
 .88دج فقط 13.333بعدما كانت ال تقؿ عف تأخير، دج عف كؿ يـو  533.333

 مػػػراأل مػػػف 65 المػػػادةتػػػنص  التجميعنننات االقتصنننادية :العقوبنننة المفروضنننة عمنننى  -9
بػػػدوف تػػػرخيص مػػػف مجمػػػس  أنجػػػزتي جميػػػع التّػػػمميػػػات التّ عو تعاقػػػب عمػػػى عمػػػى اّنػػػ 30-30
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سػـو المحقػؽ فػي الرّ مف غير  األعماؿمف رقـ  %4 إلىتصؿ  أفالمنافسة بغرامة مالية يمكف 
 ضػػػدّ  أور سػػػنة ماليػػػة مختتمػػػة ضػػػد كػػػؿ مؤسسػػػة ىػػػي طػػػرؼ فػػػي التجميػػػع آخػػػالجزائػػػر خػػػبلؿ 

 .89جميعنت مف عممية التّ ي تكوّ المؤسسة التّ 

روط الّشػػػػ ـحتػػػػرااو فػػػػي حالػػػػة عػػػػدـ ّنػػػػأعمػػػػى  30-30 األمػػػػرمػػػػف 69 المػػػػادةص كمػػػػا تػػػػنّ 
يقبػػؿ مجمػػس  أفيمكػػف  وبأّنػػي تقضػػي التّػػو  مػػف نفػػس األمػػر  52 المػػادة ييػػا فػػيمالمنصػػوص ع
بػبعض  لتزمتاجميع قد تكوف المؤسسات  المكونة لمتّ  أوجميع وفؽ شروط معينة المنافسة بالتّ 

مػف % 1 إلىتصؿ  أفعقوبة مالية يمكف  إقرارو يمكف لممجمس نّ إفاحتراميا، ـ يتلـ و  روطالشّ 
 كػػؿّ  سػػنة ماليػػة مختتمػػة ضػػدّ  آخػػرسػػـو المحققػػة فػػي الجزائػػر خػػبلؿ مػػف غيػػر الرّ  األعمػػاؿرقػػـ 

 ع.جميسسة التي تكونت مف عممية التّ المؤ  أوىي طرؼ في التجميع  ةمؤسس
عمػى  أساسػافػي تقػدير العقوبػة  داعتمػع الجزائري قد المشرّ  أفّ ستنتج مف خبلؿ ما سبؽ ن

 90.حد ىذه المخالفاتأالمؤسسة المرتكبة  أعماؿكذلؾ رقـ و  معيار طبيعة المخالفة
لمغرامػػة الماليػػة  األقصػػى ؿ مػػف الحػػدّ ع عػػدّ المشػػرّ  أفّ  األخيػػرةسػػبة ليػػذه مػػا يبلحػػظ بالنّ و  

 سػػبة لكػػؿّ اـ برفعػػو بالنّ حيػػث قػػ 59-31بموجػػب قػػانوف  30-30 ألمػػراالمنصػػوص عمييػػا فػػي 
نوف اتكوف كافية لردع ىذه الممارسات المخالفة لق أفىذه الغرامات يجب  أفّ كوف  ،المخالفات

 91كر.فرضو لغرامات تيديدية كما سبؽ الذّ  إلى باإلضافة ،نافسةالم
 
 
 
 
 

                                                 
 المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ والمتمـ، مرجع سابؽ. 03-03 األمرمف  59المادة -89
 .نفس األمر مف 61المادة -90
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 :الثاني المبحث
 دور سمطات الضبط القطاعية في حماية المنافسة

ت ما أنش، أفي تسيير اقتصادىا الرأسماليبعدما انتيجت الدولة الجزائرية النظاـ 
المالية  بغية و  المستقمة في مختمؼ القطاعات االقتصادية اإلدارية بالّسمطاتيعرؼ 

 فتحيا عمى المنافسةو  ،تحرير المرافؽ العمومية التي كانت تحت االحتكار العمومي
 ضماف المنافسة الحرة .و  ،مطات ميمة ضبط النشاط االقتصاديليذه السّ  أوكمتو 

 ،92جديدة مف المؤسسات المكونة لجياز الدولةتعتبر ىذه السمطات مؤسسات 
نشاؤىاو  فيذه السمطات يمر نشاطيا عمى  والخبرةالتخصص  إلىبالحاجة  أساسامرتبط  ا 

 .لئلدارةمف خبلؿ بعض المعايير التي ال تخضع لمتصنيفات التقميدية  الخصوص
السوؽ  إلىجدد  أعوافتشجيع دخوؿ و  تعزيز إلىييدؼ قانوف الضبط االقتصادي 

في القطاعات اليامة التي كانت تحتكرىا الدولة حيث تتمثؿ ميمة سمطات الضبط  في 
لذلؾ نقسـ ىذا   ،ضماف وجود سوؽ تنافسيةو  ،المنافسة الحرة عمى ىذه القطاعات إقامة

المبحث  ببياف دور سمطات الضبط في حماية المنافسة بدراسة نماذج مف ىذه السمطات 
 .)المطمب الثاني(في المجاؿ المالي  أو(األول)المطمب صادي في المجاؿ االقت سواء

 
   :األول المطمب

 في حماية المنافسة الحرة يدور سمطات الضبط االقتصاد 
التيا إلى نوعيف مف السمطات فمنيا مف اتنقسـ سمطات الضبط القطاعية مف حيث مج

 منيا مف تختص في المجاؿ االقتصادي.و  ،تختص في المجاؿ المالي

   إلى الّسمطات المختصة في المجاؿ االقتصادي سيتـ التطرؽىذا المطمب  مف خبلؿ
 الكيرباء لجنةالتي تمارس الضبط في القطاعات االقتصادية المفتوحة عمى المنافسة مثؿ و 

                                                 
 ،2001، الجزائر، دوف دار النشر، الثانية الطبعة األوؿ،الجزء  ،ريالتنظيـ اإلدا ،القانوف اإلداري ،لباد ناصر -92
 .  101ص



الفصل األول< دور مجلش المنبفضت وصلطبث الضبط القطبعيت في حمبيت 

 المنبفضت الحرة
 

 

 و البريدسمطة ضبط و  )الفرع الثاني(التأمينات عمى اإلشراؼلجنة و  (األول)الفرع الغازو 
 .لنبيف دورىا في حماية المنافسة الثالث()الفرع المواصبلت

 :الفرع األول

 الغاز و ة ضبط الكيرباءلجن
 :الغاز و ء لجنة ضبط الكيرباءإنشا-أوال
 المادة تنصو  الغاز،و  المتعّمؽ بالكيرباء 35-39جنة بموجب القانوف ت ىذه المّ أنشأ
جنة إلى تيدؼ ىذه المّ  .93"جنةالغاز تدعى المّ و  ضبط الكيرباء تحدث لجنةمنو عمى "555
ف كاف ىذا القطاع خاضعا ألحكاـ القانوف أبعد  ذلؾو  الغازو  نظيـ قطاع الكيرباءتو  ضبط

 في ظؿ احتكار الدولة ليذا القطاع ممثمة في شركة سونمغاز. 11-34
 
 

 الغاز: و لجنة ضبط الكيرباء تعريف-ثانيا
بط تمارس وظيفة الض   94المالياالستقبلؿ و  تمتع بالشخصية القانونيةىيئة مستقمة ت يى

الشفاؼ و  جنة بميمة السير عمى السير التنافسيتضطمع المّ و  الغازو  في قطاعي الكيرباء
 95رقابتيا.و  التنظيمات المتعمقة بياو  احتراـ القوانيفو  الغازو  لسوؽ الكيرباء

 الغاز:و   في سوقي الكيرباء في حماية المنافسة الغازو  لجنة ضبط الكيرباء دور-ثالثا
 التالية:جنة في حماية المنافسة مف خبلؿ النقاط اؿ ليذه المّ ور الفعّ يظير الدّ 

 35-39مف خبلؿ المادة السادسة مف القانوف  :فتح نشاط الكيرباء عمى المنافسة-5
المشرع صراحة عمى فتح نشاط إنتاج الكيرباء عمى المنافسة  قر  أالغاز و  المتعمؽ بالكيرباء

 2و 4المادة في و اشترطن  أرغـ .نشاطات انتاج الكيرباء عمى المنافسة...""تفتح :صبالن  
                                                 

، الصادر 8عددج.ر ،از بواسطة القنواتتوزيع الغو  بالكيرباءالمتعمؽ  2002فيفري  25المؤرخ في  01-02القانوف رقـ -93
 .2002فيفري  26بتاريخ 

لجنة الضبط ىيئة مستقمة تتمتع عمى"  اء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتالمتعمؽ بالكيرب 01-02مف قانوف 112المادة تنص-1
 ". بالشخصية القانونية واالستقالل المالي ويكون مقرىا بمدينة الجزائر

 المستقمة في المجاؿ االقتصادي الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبطالغاز،و  لجنة ضبط الكيرباء ،عسالي عبد الكريـ-95
 .159، ص2007ماي  24و 23، أياـ جامعة بجاية ،الماليو 
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تمكف مف الدخوؿ مو يجب الحصوؿ عمى رخصة مف لجنة الضبط لن  أمف نفس القانوف عمى  
يعتبر تقييدا ىذا ال  ف  أ ال  إت جديدة  بإنشاء أو استغبلؿ منش إلى السوؽ لمزاولة النشاط

ن  و  المنافسة  جنة.قابة التي تمارسيا ىذه المّ الرّ و  ة الضبطم  ما يدخؿ في ميا 
ة أجنة في حالة التقصير الخطير أف تسحب مؤقتا رخصة استغبلؿ المنشو يمكف لمّ 

حب ويجب أف تسجؿ صراحة في قرار الس   ،خصة كمياو سحب الر  ،ألفترة ال تتجاوز سنة
 .96حاالت التقصير المعايف

ىذا ما نصت عميو و :الغازو  الكيرباء يالشفاف لسوقو  السير عمى السير التنافسي-6
جنة ميمة السير حيث أنيا أوكمت لمّ  الغازو  المتعمؽ بالكيرباء 35-39 قانوفمف 550المادة

 السوؽ الوطنية لمغاز لفائدة المستيمكيفو  ،الكيرباءفاؼ لسوؽ نافسي والش  ير الت  عمى الس  
كما يضمف لممتعامؿ أيضا  لفائدة المتعامميف عمى حد سواء فيذا النص يضمف لمزبوف حقوو 

 النزيية.و  حقو بتوفير الجو المبلئـ لممنافسة الحرة
مف القانوف  551لمادة نص المشرع في الفقرة الثامنة مف ا:تقدير وضعية الييمنة-7

ة يجود وضعو  أكد مف عدـجنة تقوـ في إطار المياـ المسندة إلييا بالت  الم   ف  أعمى  39-35
 97مسير السوؽ.و  خروف عمى تسيير مسير المنظومةآىيمنة يمارسيا متدخموف 

ممارسة  إطارفي :جل احترام قواعد المنافسةأمن  أخرىالتعاون مع مؤسسات -8
 القانوف ليا منح ،الغازو  جنة لسمطاتيا في السير عمى السير التنافسي لسوؽ الكيرباءىذه المّ 

جؿ احتراـ أمعينة )خاصة مجمس المنافسة( مف  التعاوف مع مؤسسات إمكانية الجزائري
 .35-39مف األمر  551المادة  98تالتنظيماو  القوانيف إطارقواعد المنافسة في 

مف  551/30المادةكذلؾ نصت   :أي في عمميات تجميع المؤسساتالرّ  إبداء-9
أو فرض  ساتل المؤسّ جنة رأييا المسبق في عمميات تكتّ تبدي المّ :"ون  أعمى  35-39 األمر

                                                 
 فرع الدولة ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف ،القانوف الجزائريسمطات الضبط  االقتصادي في  ،بوجمميف وليد-96
 .181، ص2007جامعة الجزائر،  ،المؤسسات العموميةو 

 .مقاؿ غير منشورالحماية المؤسساتية لممنافسة الحرة، ،جبلؿ مسعد-97
التعاون مع المؤسسات المعنية من أجل احترام قواعد عمى:"... 01-02 األمرمف  115المادة الفقرة الثالثة مف  تنص-98

 .والتنظيمات المعمول بيا"المنافسة في إطار القوانين 



الفصل األول< دور مجلش المنبفضت وصلطبث الضبط القطبعيت في حمبيت 

 المنبفضت الحرة
 

 

قة أكثر من طرف مؤسسة أخرى تمارس نشاطات متعمّ  قابة عمى مؤسسة كيربائية واحدة أوالرّ 
 ."تسويقياو نقمياو  توزيعياو  الغازو  بإنتاج الكيرباء

قابة مف في فرض الرّ و  أي في عمميات تجميع المؤسساتالرّ  جنة حؽ إبداءليذه المّ إذف 
مف ىذا القانوف عمى مؤسسة  5ادة المذكورة في المطرؼ المؤسسات التي تمارس النشاطات 

فرض سمطتيا و  الغازو  ىذا يبرز دورىا في مراقبة سوؽ الكيرباءو  ،و عدة مؤسسات أخرىأ
 حمايتيا مف أي عوائؽو  في مواجية التكتبلت التي تعرقؿ السير الحسف لممنافسة الحرة

 عراقيؿ.و 
ليذه  الجزائري منح المشرع لقد :فرض العقابو  حقيقجنة بسمطة التّ تمتع المّ -:

المواد  المنصوص عمييا في سمطة فرض العقاب مف خبلؿ مجموعة مف العقوبات ،جنةالمّ 
حيث تتولى ميمة الغاز، و  المتعمؽ بالكيرباء 35-39 القانوف مف 510إلى  575مف 

ة اتخاذ قرار معاقبو  الزبائفو  مستخدمي الشبكاتو  طعوف المتعامميفو  التحقيؽ في شكاوى
 .الغازو  مخالفي قانوف الكيرباء

بسمطة تحكيـ  الغازو  ضبط الكيرباء لجنةتتمتع  :زاعات بين المتعاممينتسوية النّ -;
 الغاز،و  قطاع الكيرباء فياالقتصادييف  زاعات بيف األعوافحقيقية تيدؼ إلى تسوية النّ 

رورية وازنات الضّ التّ  ظحف مف ثـّ و  الفاعمة في السوؽ بالتالي ضماف مصالح كؿ األطراؼو 
 100غرفة التحكيـ الغازو  ى سمطة ضبط الكيرباءت لدأشأنو  .99لعمؿ وحسف سير المنافسة

 ،نيـ وزير الطاقةإضافييف يعيّ  ثبلث أعضاءو  ئيسؿ مف ثبلث أعضاء بينيما الرّ تتشكّ 
اشئة بيف المتعامميف باستثناء بجميع الخبلفات النّ  تختّص و  ،نيـ وزير العدؿف يعيّ يقاضيو 

 عاقدية.الواجبات التّ و  الخبلفات المتعمقة بالحقوؽ
 اإلضافيين األعضاءو  ن األعضاءو يعي  "بأنو: 35-39 األمرمف  507و تنص المادة 

ىذا يشكؿ دعما لحماية المنافسة مف خبلؿ ما و  ،"عمى أساس كفاءتيم في مجال المنافسة
 .يتمتع بو األعضاء مف كفاءة في مجاؿ المنافسة

                                                 
 .183، صسابؽمرجع  ، سمطات الضبط االقتصادي في القانوف الجزائري،بوجمميف وليد-99

 المتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابؽ.  01-02مف األمر  133المادة  -100
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الكيرباء والغاز بميمة  ضبط تضطمع لجنةاالستشارية: الصالحيةب تمتع المجنة->
 و السوؽ الوطنية لمغازو  مطات العمومية فيما يتعمؽ بتنظيـ سوؽ الكيرباءاستشارية لدى السّ 

 :ة عف طريؽوتمارس ىذه الميمّ ( 35-39مف األمر  557)المادة امسيرى
 .طبيقيةنظيمات التّ المساىمة في إعداد التّ -
 تقديـ اقتراحات في إطار القوانيف المعموؿ بيا.و  آراء مبررة إبداء-

 :لفرع الثانيا
 اإلشراف عمى التأمينات لجنة

 ء لجنة اإلشراف عمى التأمينات:إنشا-أّوال
37-36جنة بموجب القانوف رقـ تأسيس ىذه المّ  تـّ 

بموجب و  ميفألقانوف التّ  ؿالمعدّ 101
34-21قانوف المف  932منو المعدلة لممادة  96المادة 

المتعمؽ بالتأمينات حيث 102
ف لجنة اإلشراف عمى التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الييكل المكمّ  أتنشص:تن

 .بالتأمينات لدى وزارة التأمينات
 لجنة اإلشراف عمى التأمينات: تعريف-ثانيا
قابة عمى نشاط تتولى ميمة الرّ اإلشراؼ عمى التأمينات ىي سمطة إدارية مستقمة  لجنة

حمت محؿ الوزير المكمؼ بالمالية الذي كاف يمارس نفس الوظيفة في  ،ميف في الجزائرأالت
34-21 رقـ مراألظؿ 

حماية مصالح و  ميفأوؽ الوطنية لمتتطيير السّ و  ترقيةبيدؼ 103
 المستفيديف.و  ف ليـالمؤم  

 في قطاع التأمين: في حماية المنافسة االشراف عمى التأمينات لجنةدور -ثالثا

                                                 
 1995-01-25المؤرخ في  07-95رقـ  لؤلمرالمتمـ و  المعدؿ 2006-02-20المؤرخ في  04-06القانوف رقـ -101

 .2006-03-12 صادر فيلا 15المتعمؽ بالتأمينات، ج ر العدد
، 1995-03-08الصادر في  ،13المتعمؽ بالتأمينات، ج ر العدد  1995-01-25المؤرخ في  07-95رقـ  األمر-102

 .متمـمعدؿ و 
عمى التأمينات في ضبط سوؽ التأميف، الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط  اإلشراؼارزيؿ الكاىنة، دور لجنة -3

 .108، ص 2007ماي  24و 23المالي،جامعة بجاية، أياـ و  المستقمة في المجاؿ االقتصادي
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 و ميفأا في حماية المنافسة في قطاع التتمعب لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات دورا ىام
األنظمة  و صوص القانونيةفرض العقوبات في حالة اإلخبلؿ بالنّ و  وؽالسير عمى مراقبة السّ 

 :جنة بتقـو الم   إذ ،ميفالتأعرقمة المنافسة في سوؽ  إلىالخبلفات المؤدية  خاصة
 و مين المعتمدين لألحكام التشريعيةأوسطاء التو  السير عمى احترام شركات-5

عادة التو  ميفأقة بالتالمتعمّ    :التنظيمية مف  991المادة حيث تنص  ،قة بالمنافسةالمتعمّ و  ميفأا 
و ن  أالمتعمؽ بالتأمينات عمى  37-36 رقـ المتمـ بموجب األمرو  المعدؿ 34-21 رقـ األمر

أو...يتعين عمى موقعي ىذا  والمنافسة ..أيخص.اتفاق  أي   مين بإبرامأشركات التعندما تقوم "
يفيـ مف ىذه و  ."تحت طائمة البطالن قابة قبل وضعو حيز التنفيذإدارة الر   االتفاق تبميغو مسبقا إلى

المجنة تمارس  الرقابة عمى كؿ االتفاقات التي يبرميا المتعامميف االقتصادييف في  المادة أفّ 
حماية و  كضماف ىذا يعدّ و  ميف بما فييا االتفاقات التي يمكف أف تمس بالمنافسةأسوؽ الت

يعيؽ المنافسة الحرة و  خريف مف أي اتفاؽ يمكف أف  يمس وضعيتيـ في السوؽلممتعامميف اآل
إدارة الرقابة يكوف تحت طائمة البطبلف حيث يبطؿ أي اتفاؽ  ىذا التبمي  إلى أفّ و  بينيـ خاصة

 .ىذا يثبت صرامة السمطة في حالة عدـ التبمي و  قابيةغير مبم  بو لئلدارة الرّ 
 :مينأالمسبقة عمى عمميات تجميع شركات التقابة الرّ -6
قابة كؿ إجراء ييدؼ إلى بأنو يخضع لموافقة إدارة الرّ  مف قانوف التأميف 903نص المادة ت

عادة التو  ميفأتجميع شركات الت ميف في شكؿ تمركز أو دمج ليذه الشركات كما يخضع لنفس أا 
 .104دمج أو ميف في شكؿ تمركزأع لشركات السمسرة في مجاؿ التاإلجراء كؿ تجم  

الرسمية في جريدتيف  يفرض القانوف شرط إعبلف مشروع التجميع في نشر اإلعبلنات
تخضع لئلجازة كؿ و  ذلؾ قبؿ أي موافقة مف طرؼ المجنةو  وطنيتيف )بالمغة العربية( يوميتيف

 ميف أو شركات السمسرة.أالت عادةإ وأميف أعمى شكؿ شركات التالتي تكوف  تدابير التجميع
 :التمتع بسمطة فرض العقاب-7

                                                 
ؿ يبف حممة سامي، عبلقة مجمس المنافسة بسمطات الضبط القطاعية تنازؿ اـ تكامؿ؟الممتقى الوطني حوؿ آليات تفع-104
 .04ص، سنطينةقجامعة  ي،المنافسة الحرة في التشريع الجزائر مبدأ 
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ميف أنو تعاقب شركات التأعمى  37-36قانوف المف  5ر مكر  971 حيث تنص المادة
ميف األجنبية التي تخالؼ األحكاـ القانونية المتعمقة أفروع شركات التو  ميفتأال أو إعادة

 مف مبم  الصفقة.%53 إلىبالمنافسة بغرامة تصؿ 
 :الفرع الثالث

 الالسمكية و المواصالت السمكيةو  ضبط البريد ةسمط
 الالسمكية: و المواصالت السمكيةو  ء سمطة ضبط البريدإنشا-أوال
د لمقواعد العامة المتعمقة المحد   30-9333قـ ىذه المجنة بموجب القانوف ر ستحدثت ا
و ذلؾ بعدما شممت سياسة اإلصبلح االقتصادي 105البلسمكيةو  المواصبلت السمكيةو  بالبريد

المواصبلت الذي يعد مف و  القطاعات االقتصادية بما فييا قطاع البريد لمدولة معظـ
 .الحيويةو  القطاعات اليامة

 الالسمكية: و المواصالت السمكيةو  سمطة ضبط البريد تعريف-ثانيا
المواصبلت ىذه و  سمطة ضبط البريدة لأالمنش 30-9333مف القانوف  53ؼ المادة تعرّ 
تيدؼ ىذه و ،االستقبلؿ الماليو  تتمتع بالشخصية المعنوية ضبط مستقمةبأنيا سمطة  األخيرة
 .106المواصبلت و ضبط قطاع البريد إلىالسمطة 

 :في حماية المنافسة الالسمكيةو  المواصالت السمكيةو  سمطة ضبط البريد دور-ثالثا
التي تدؿ عمى حمايتيا المواصبلت و  سمطة ضبط البريدل مف بيف الصبلحيات األساسية

 :جدنلممنافسة الحرة 
 :المواصالت و مشروعة في قطاعي البريدو  منافسة فعميةالسير عمى وجود -5

تعادة المنافسة و اسأكؿ التدابير الضرورية لترقية  المواصبلتو  البريدتتخذ سمطة ضبط 
 30-9333مف قانوف  50وىذا ما نص عميو المشرع صراحة في المادة  السوقيففي ىاتيف 

                                                 
المواصبلت و  يحدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد 2000أوت  5مؤرخ في ال 03-2000قانوف رقـ -105

 .2000أوت  6بتاريخ  ، الصادرة48عددر . ج ،البلسمكيةو ،السمكية
قمة في ستمتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط المالم،مستقمةبف زيطة عبد اليادي، نطاؽ اختصاص السمطات اإلدارية ال-106

 . 176ص ،2007ماي  24و 23، جامعة بجاية، أياـاالقتصاديو  المجاؿ المالي
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عمى دورىا في حماية  تأكيدىو  المواصبلتو  ضبط البريد سمطةالمشرع ىذه الميمة ل فإسناد
 المنافسة في ىذا القطاع.

 و البريد يفي سوق قواعد الرقابة عمى مختمف المتعاممين االقتصاديينحكام إ-6
فعالة بيف ىؤالء المتعامميف  تنافسيةبيئة نشاط  ضماف وجود ذلؾ قصدو  :المواصالت
 و ضبط البريد سمطةتقـو  حيث بمراقبة مدى احتراميـ لقواعد قانوف المنافسة االقتصادييف
 :بمنح المواصبلت

 و البلسمكية و مواصبلت السمكيةالو  اعتماد تجييزات البريدو  تراخيص االستغبلؿ-
 المقاييس الواجب توفرىا فييا.و  ديد المواصفاتحت

 التراخيص في مجاؿ إنشاء الشبكات و/أوتقديـ الخدمات الخاضعة لنظاـ الترخيص.-
الوثائؽ التي تؤكد احتراميـ لبللتزامات و  وعمى المتعامميف المرخصيف تقديـ المعمومات

 107مفروضة عمييـ.ال
السمطة تقـو بتوفير الظروؼ المبلئمة لممارسة النشاط في  ىذه فّ أفيبلحظ مف كؿ ىذا 

وؿ عمى التراخيص يـ ممزموف بالحصنزيية بيف المتعامميف حيث أنّ و  إطار منافسة حرة
 إذالمستيمكيف و  تأكيد احتراميـ ليذا االلتزاـ فيذا األمر يطمئف المتعامميفو  ،لمزاولة النشاط

 المواصبلتو  قابة الممارسة مف طرؼ سمطة ضبط البريدمزاولة ىذا النشاط يكوف بالرّ  أفّ 
 .نو إعاقة المنافسة الحرةألمتعامميف وعدـ قياميـ بما مف شىذا يضمف عدـ تعسؼ او 

المواصبلت الحكومة في و  تشارؾ سمطة ضبط البريد:الحية االستشاريةصالتمتع بال-7
استشارتيا مف قبؿ الوزير المكمؼ  يتـّ  ذإإعداد النصوص التنظيمية المتعمقة بيذا القطاع 

ير الحسف بالسّ  ما يمكف اف يمّس  إذا ما رأت رأييا إبداء بالتالي بإمكانياو  المواصبلتو  بالبريد
 ما يمس بالمنافسة الحرة في ىذا المجاؿ.و  ىذا القطاعلسوؽ 

 :المستخدمينو  بين المتعاممين أزعات التي تنشانمفي ال لفصلا-7
 :المواصبلت ميمتيف شبو قضائيتيف ىماو  أوكؿ المشرع لسمطة ضبط البريد

                                                 
قانوف المنافسة واألشخاص العمومية في الجزائر، رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع قانوف قايد ياسيف،-107

 .270، ص2000الجزائر، األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة 
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بين  يالبين النزاعات المتعمقة بالتوزيع في الفصل -أ
أخطرت  رض الواقع حيثأد ىذا الدور عمى لقد تجسّ و  :(interconnexion)المتعاممين
 9339المؤرخ في جويمية  30ذلؾ حسب اإلجراء المحدد في القرار رقـ و  مرات أربعالسمطة 

وراسكـو أ و بالنزاع بيف متعاممي الياتؼ النقاؿ اتصاالت الجزائر ىذه النزاعات حدأيتعمؽ و 
 . 108لبلتصاالت بخصوص التوصيؿ البيني

سمطة  تضطمع :المستعممينو  زعات القائمة بين المتعاممينانمالتحكيم في ال -ب
عرائض المستيمكيف المتضرريف مف نوعية و  ىبالنظر في شكاو  المواصبلتو  ضبط البريد

المتعامميف المعنييف قصد تحسيسيـ  خطارإالخدمات المقدمة حيث تعمؿ سمطة الضبط عمى 
 بزبائنيـ. أحسفبتكفؿ 

 :السوقليذه منع وضعية الييمنة التي قد تؤدي إلى المساس بالسير الحسن  -9
موفر الخدمات  أوال يمكن لمتعامل " بأنو 30-9333مف القانوف رقـ  94تضيؼ المادة 

موفر  أومن نشاط يكون فيو ىذا المتعامل  مأخوذةمالية  أخرى إعانةنشاطات  إلىيقدم  أن
 ."المتعمق بالمنافسة :4-9=رقم  أحكام األمرالخدمات في وضعية مييمن حسب مفيوم 

 :المطمب الثاني
 الضبط في المجال المالي في حماية المنافسة دور سمطات

وجد كذلؾ أ الجزائري المشرع أفجانب سمطات الضبط في المجاؿ االقتصادي نجد  إلى
المؤسسات و  يتعمؽ بضبط البنوؾ امثممفي المجاؿ المالي  بالضبطعدة سمطات تختص 

فيا كمّ و  في حماية المنافسة  ىادور باعترؼ ليذه السمطات و  ،كذا ضبط سوؽ البورصةو  المالية
ضماف المنافسة و  ،دة لممنافسةجؿ وضع حد لمممارسات المقيّ أمف  األمربالتدخؿ كمما استمـز 

طات مر بعض ىذه السو ف دذا نخصص ىذا المطمب لنبيّ ل ،الحرة في القطاعات الخاصة بيا
دور و  (الثاني الفرعالقرض )و  دور مجمس النقدو  (األول الفرعمثؿ دور المجنة المصرفية )

 .(الثالث الفرعمراقبة عمميات البورصة )و  لجنة تنظيـ
 األول: الفرع

                                                 
 . 160ص ،مرجع سابؽ ،سمطات الضبط االقتصادي في القانوف الجزائري ،بوجمميف وليد-108
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 جنة المصرفية الم
 إنشاء المجنة المصرفية:-أوال
53-23 بموجب القانوف ت المجنة المصرفيةأنشأ

-30 األمرى بموجب غالمم 109
55

تؤسس :"ونّ أب 55-30 األمر رقـمف  531القرض  حيث تنص المادة و  المتعمؽ بالنقد 110
 .."تي.أتكمف بما يو  "المصرفية جنةالنص "المّ  صمب لجنة مصرفية تدعى في

 المجنة المصرفية:  تعريف-ثانيا
 لؤلحكاـالمؤسسات المالية و  تختص بمراقبة مدى احتراـ البنوؾ إداريةة ئىي ىي

تمارس الرقابة عمى القطاع  أي،قواعد حسف سير المينةو  ،التنظيميةو  التشريعية
لـ ينص صراحة عمى الشخصية و  لـ يعترؼ ليا المشرع باالستقبلؿ الماليو  111،المصرفي

 .112المعنوية ليا
 

 :في حماية المنافسة المجنة المصرفية دور-ثالثا
 إالّ االستقبلؿ المالي و  جنة المصرفية بالشخصية المعنويةرغـ عدـ اعتراؼ المشرع لمّ 

 العمؿ عمى حسف سيرهو  المصرفية في ضبط النشاط ىامّ  جدّ  اختصاصاتنو منح ليا أ
تجعؿ دورىا في حماية  اختصاصاتنجدىا تتمتع بعدة  إذضماف المنافسة الحرة فيو و 

 :ير ذلؾ خاصة في االندماج المصرفييظو  ،االفسة فعّ المنا
عرقمة المنافسة  إلىحماية المنافسة من االندماج المصرفي الذي قد ييدف -5

 ة:الحر 

                                                 
، ج ر 11-03،الممغى بموجب األمر 1990أفريؿ  14، المؤرخ فيالقرضو  المتعمؽ بالنقد 10-90القانوف رقـ -109
 .1990أفريؿ  18الصادر في ،16عدد
،ج ر 2003أوت 26، المؤرخ في 10-90القرض، الممغي ألحكاـ القانوف و  المتعمؽ بالنقد11-03رقـ  األمر-110
 .2003أوت  27الصادر في ،52عدد
نزيموي صميحة، سمطات الضبط المستقمة، آلية االنتقاؿ مف الدولة المتدخمة إلى الدولة الضابطة،الممتقى الوطني حوؿ -111

 .20، ص2007ماي  24و 23بجاية، أياـ  المالي، جامعةو  سمطات الضبط المستقمة في المجاؿ االقتصادي
دموش حكيمة، مدى استقبللية المجنة المصرفية وظيفيا الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط المستقمة في المجاؿ -112

 .82، ص2007ماي  24و 23المالي. جامعة بجاية،أياـ و  االقتصادي
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المنافسة عمى مستوى القطاع المصرفي  تحمي قواعد المشرع الجزائري بوضع تدخؿ إفّ 
 أفنيا أالية التي مف شالمؤسسات المو  بعض البنوؾ أفعاؿو  استبعاد ممارسات إلى ييدؼ

مف االستمرار في مزاولة المينة  إقصائيـ أو، أخرىمؤسسات مالية و  تقضي عمى بنوؾ
االندماجات االقتصادية المحتممة بيف  أو ركزاتمالذي يتـ خاصة مف خبلؿ التو  فيةالمصر 
ىي االقتصادي مركز التّ  أوجميع التّ  مفمشروع  أيىدؼ  أفّ  إذ،المؤسسات المالية أوالبنوؾ 
التي يطمؽ و  تفادي مخاطر المنافسةو  ،اتجاه الييمنة عمى السوؽ توسياسلاستكماؿ و  امتداد

 اإلساءة إلىالمبالغة في االندماجات قد يؤدي  أفّ  إال113"المصرفي "االندماجعمييا تسمية 
وؽ مما يستوجب مراقبة مثؿ ىذه العمميات التي الييمنة عمى السّ و  السيطرةفي استعماؿ طرؽ 

بقواعد المنافسة الحرة عمى مستوى القطاع  اإلخبلؿنيا أتشكؿ الممارسة الوحيدة التي مف ش
 .114المصرفي

 ا معامزوالي إلىالتحاما يؤدي  أكثر أوالتحاـ شركتيف :يقصد باالندماج المصرفي
 إلى أموالياانتقاؿ جميع و  ىما فقطازواؿ احد أوشركة جديدة  إلى أمواليماانتقاؿ جميع و 

نماو  لـ يرد تعريؼ في التشريع الجزائري لمتجميع او االندماجو  ،115الشركة الدامجة ذكر فقط  ا 
القانوني في القانوف  أساسويجد االندماج المصرفي و ،يكوف عمييا أفالصور التي يمكف 

 116(.469 إلى 477مف التجاري مف خبلؿ المواد )
 :ضمان المنافسة و جنة المصرفية في حمايةلمّ  ات أخرىاختصاص-6

 يظير دور المجنة المصرفية في حماية المنافسة مف خبلؿ:
 :السير عمى احترام قواعد حسن سير المينة المصرفية-أ
ير لمجنة المصرفية في السّ  الرئيسيور القرض الدّ و  المتعمؽ بالنقد 55-30 األمر بّيفي

المجنة  أفمنو تنص عمى  531نجد المادة  إذعمى احتراـ قواعد حسف النشاط المصرفي 
المؤسسات و  التي تخضع ليا البنوؾ األنظمةو  الصرفية مكمفة بمراقبة حسف تطبيؽ القوانيف

                                                 
المنافسة، الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط  بولخضرة نورة، االندماج المصرفي ما بيف المجنة المصرفية ومجمس -113

 365، ص2007ماي  24و 23المستقمة، جامعة بجاية، أياـ 
 ، الحماية المؤسساتية لممنافسة الحرة، مرجع سابؽ.جبلؿ مسعد-114
 .366ص، ، مرجع سابؽمجمس المنافسةو  المصرفية المصرفي ما بيف المجنة االندماجبوالخضرة نورة، -115
 المتمـ.و  المتضمف القانوف التجاري، المعدؿ 1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75األمر رقـ -116
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غير  أشخاصالبحث في المخالفات التي يرتكبيا و  ت المثبتةبمطابقة المخالفاو  المالية
ـ العقوبات المنصوص عمييا تنزؿ بيو  المؤسسات الماليةو  البنوؾ بأعماؿمرخص ليـ القياـ 

 ىي:و  اقانون
 .55-30 أمر 551 ادةم،الالمؤسسات المالية و االختصاص بتصفية البنوؾ-
القياـ بتسييؿ و  بالمينة المصرفية ف المسائؿ المتعمقةأبش راءاآلو  التوصيات تقديـ-
 .النشاط
اقتراح التدابير العممية الواجب تطبيقيا لضماف الرقابة عمى العمميات التي تقـو بيا -
 .المؤسسات الماليةو  البنوؾ
توجييية و  البحث عف الوسائؿ الكفيمة التي تجعؿ سير البنوؾ يخضع لقواعد عقبلنية_

 اإليضاحاتكذا و  مدة تسميمياو  نماذجياو  المعموماتو  جنة المصرفية تحدد المستنداتفالمّ 
 أي  يا يتطمب مف كؿ ذي عبلقة تسمم أفيمكف لمجنة  إذالبلزمة لممارسة مياميا  اإلثباتاتو 

 .معمومات مناسبة لحسف سير مياـ الرقابة إعطاءىا أومستند 
خاصة  ة بقواعد حسف سموؾ المينة البنكيةالمؤسسات المالية المخمّ و  دعوة البنوؾ-

التي  اإلدارية أساليبياتكييؼ  أوتصحيح  أوتوازناتيا المالية  إعادة إلىقواعد احتراـ المنافسة 
يؤثر االندماج المصرفي سمبا  أفيتوقع  إذ117مخالفة لمتنظيـ أوقد تبدو لمجنة غير فعالة 

ىذه ما استدعى لرقابتو لضماف منافسة حرة في ىذا و  عمى المنافسة في القطاع المصرفي
 القطاع.
جنة المصرفية بمراقبة المّ  تقوـ:الماليةالمؤسسات و  قابة عمى البنوكممارسة الرّ -ب
 :ىذه الرقابة صورتيف تأخذو  البنوؾ أنشطة
مف  9/ 531المادة بنؾ الجزائر ) أعوافقابة مف طرؼ تكوف ىذه الرّ  :قابة الميدانيةالرّ -
د كؿ منيا التحقؽ مف مدى تقيّ و  لمقراتياقياـ بزيارات ميدانية خبلؿ ال (  مف55-30 األمر

 مف الوضع الحقيقي لكؿ بنؾ التأكدو  قديةمطة النّ التعميمات التي تصدرىا السّ و  بالقوانيف
 .السيولة البلزمةو  ةمبلءبالتحديد مدى تمتعو و  طبيعة مصادره الماليةو 

                                                 
ديواف  ،التجربة الجزائرية إلى إشارةدراسة بطريقة استخداـ النقود مف طرؼ البنوؾ مع  ،تقنيات البنوؾ ر،طرش طاىل-117

 .206ص  ،2001 ،المطبوعات الجامعية الجزائرية
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 :خبلؿ المستندات مفو  عمى الوثائؽ الرقابة المستندية تنصب :قابة المستنديةالرّ -
جنة التي تقدـ مف طرؼ البنوؾ بطمب مف المّ  اإليضاحاتو  البياناتاإلطبلع عمى -

 األشخاص أويكوف ليذه البنوؾ  أفالزمة لممارسة مياميا دوف  يانّ أالتي ترى و  المصرفية
 جنة.ر الميني اتجاه المّ االحتجاج بالسّ 

 أوتصحيحية في حالة وجود بيانات غير صحيحة  بنشراتمطالبة البنوؾ بالقياـ -
تبريرات  أوتوضيحات  أوتطمب معمومات  أفيمكف ليا دائما و  ،وقوع سيو في المنشورات

 .118المعموماتو  تبمي  ىذه الوثائؽ جاؿآ تحديدقابة مع مف البنوؾ محؿ الرّ 
بطريقة مباشرة  كاف يسيطر شخص قابة إلى أيّ جنة عند قياميا بالرّ صبلحيات المّ  تمتد  

 تمتدّ  أفيمكف  كما ،مسيريف ليذا البنؾ يكونوالو لـ و  غير مباشرة عمى ىذه البنوؾ  حتى أو
 أشخاصالعبلقات المالية بيف و  المساىمات إلىيا المجنة المصرفية يقابة التي تجر الرّ 

 مالية والى الشركات التابعة ليا مؤسسة أوعمى بنؾ  أو غير مباشرة يسيطروف بصفة مباشرة
 معيا يمكف الرقابة بصفةو  فالمجنة المصرفية ليا سمطات واسعة فيما يخص التحري إذف

 القرض.و  التي يصدرىا مجمس النقد األنظمةو  احتراـ القوانيف
 :المساىمة في حماية المنافسة من خالل الجزاءات الصادرة عنيا-ج
 إف التأديبيةنو يمكنيا توقيع العقوبات إلدورىا الرقابي ف المصرفية جنةممارسة المّ  بعد
عند بحثيا  تأديبيةعقوبات و  جنة صبلحيات واسعة في اتخاذ تدابيرفممّ  ،ذلؾ األمراستدعى 

ا )غير مرخص ليـ( لمقياـ ميف قانونمؤىّ الغير  سواء أشخاصعف المخالفات التي يرتكبيا 
مؤسسة مالية في الحاالت  أوالمتمتعيف بصفة بنؾ  األشخاص أو،ماليةالو  بنكيةال عماؿاألب

 :التالية
المتعمقة و  التنظيمية أوالقانونية  األحكاـ إحدىالمؤسسات المالية و  خالفت البنوؾ إذا-

كذلؾ القانوف التجاري و  القرضو  قدقانوف النّ  القانونية األحكاـنقصد بو  ،أنشطتيابممارسة 
التنظيمية فنعني بيا كؿ التنظيمات المينية  األحكاـ اأمّ ،ؽ بالشركات التجاريةقسمو المتعمّ في

 تعميمات. أو نظمةأالصادرة عف بنؾ الجزائر في شكؿ 

                                                 
 .377ص ،سابؽ جنة المصرفية ومجمس المنافسة، مرجعبيف ال ،االندماج المصرفي مابولخضرة نورة-118
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بحسب  أصدرتوثؿ ىذه المؤسسات المصرفية لطمب المجنة المصرفية الذي تتملـ  إذا-
 الوضعية التي تتواجد بيا.

جنة المصرفية ية طمبتيا المّ المؤسسات المالية وفؽ معايير احتياطو  لـ تعمؿ البنوؾ إذا-
 .بقواعد حسف سير المينة إخبلليامنيا عند 

ذلؾ في حالة و  :المتخذة من طرف المجنة المصرفية اإلدارية واإلجراءاتالتدابير -أ
 :تتراوح بيفو  بقواعد حسف سير المينة اإلخبلؿ
 إنذارىـيكوف بعد و  جنة المصرفيةالمؤسسات الخاضعة لرقابة المّ  مسؤولي إلىالتحذير -

 المادةبقواعد حسف سير سموؾ المينة ) إخبلليـرات المطموبة عف المبرّ و  فسيراتبتقديـ التّ 
 119(.55-30 أمر مف 555

تدعيـ و  إلعادة أو،دعوة الخاضعيف لرقابتيا باتخاذ تدابير معينة لمقياـ بالتصحيح-
عندما تستدعي  اإلدارة أساليبو لتصحيح ،أالمؤسسات الماليةو  مالي لمبنوؾالتوازف ال

 تسييرىا . اتيزمة  لمعالجة كيفالفرصة البّل  إعطاءىاىذا قصد و  ،وضعيتيا ذلؾ
( ويكوف تعييف 55-30) مف األمر رقـ 550 المادة وىذا حسب تعييف مدير مؤقت-

 مباشرةبصفة  أي بمبادرة مف مسيري المؤسسة،أو غير مباشرة بصفةالمدير المؤقت سواء 
المؤسسة المعنية  باإلمكاف إدارةو لـ يعد نّ أ ترىعندما  تعييف المديرا بيذاتبجنة المّ  تقـو حيث
.1و557/7المادة عمييا في  المنصوصالعقوبات  إحدىر عندما تقرّ  األصوؿ أو حسب

120 
صا التي لـ يعد مرخّ و  صفيةالمؤسسات المالية التي ىي قيد التّ و  ي البنوؾف  تعييف مص-

 أو،المؤسسات الماليةو  البنوؾ أعماؿالمؤسسات التي تمارس بدوف حؽ و  ،ليا بممارسة العمؿ
 التي تمنع عمى كؿ مؤسسة خبلؼ البنوؾو  55-30األمر  مف 15المادة  أحكاـتخالؼ 

 أيةبشكؿ عاـ و  إعبلفوسيمة  أوتسمية تجارية  المؤسسات المالية أف تستعمؿ اسما أوو 

                                                 
إذا أخمت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة المجنة بقواعد حسن عمى أنو: "  11-03مر مف األ 111تنص المادة -119

 ." سير المينة، يمكن لمجنة أن توجو ليا تحذيرا بعد إتاحة الفرصة لمسيري ىذه المؤسسة لتقديم تفسيراتيم
يتم ىذا التعيين إمّا بناء عمى مبادرة من مسيري عمى:"  11-03مف القانوف  113مف المادة  2تنص الفقرة  -120

المؤسسة المعنية إذا قّدروا أنو لم يعد باستطاعتيم ممارسة مياميم بشكل عادي، أو بمبادرة من المجنة إذا رأت أّنو لم 
 "إدارة المؤسسة المعنية.... باإلمكانيعد 
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 مالية مؤسسة أوو رخص ليا بالعمؿ كبنؾ نّ أ االعتقاد إلىمؿ حت فأنيا أعبارات مف ش
 (.55-30 مرمف األ 551المادة و  15المادة )

 :التأديبيةالعقوبات -ب
التي يمكف لمجنة المصرفية  التأديبيةالعقوبات  55-30 األمر مف 551و 557 تيفنت المادبيّ 

المتعمقة و  التنظيمية أوالقانونية  إحدى األحكاـالمؤسسات المالية و  توقيعيا في حالة مخالفة البنوؾ
جنة المصرفية المّ  فّ إلـ تعمؿ وفؽ معايير احتياطية  ف أو الّمجنة لـ تمتثؿ لطمب أنشطتيا أوبممارسة 

 :ىيو  مةالمخالفات المسجّ و  األخطاءعة  تتراوح حسب تقضي بعقوبات متنوّ  أفليا 
المصرفية يمكف المؤسسات المالية قواعد المينة و  خالؼ مسيري البنوؾ إذا:التنبيو-

 .لمجنة المصرفية تنبيييـ
مثاؿ ذلؾ ما و  :غيرىا من تقييد في ممارسة النشاطو  األعمالمنع ممارسة بعض -
35-30 رقـ األمر تضمنو

 و التنظيـ الخاصيف بالصرؼو  بقمع مخالفة التشريع المتعمؽ121
لىو  مف األمواؿحركة رؤوس  حيث ادخؿ تعديبلت  (35-30 مف األمر 53، )المادة الخارج ا 
تعطي محافظ بنؾ الجزائر صبلحية  أصبحتالتي و  99-26القديـ  األمرمف  1عمى المادة 

أو حركة رؤوس  يف بمنعيـ بالقياـ بكؿ عممية صرؼاتخاذ تدابير تحفظية في مواجية المخالف
 األمواؿ بعد أف كاف ىذا مف اختصاص وزير المالية.

-30مف األمر  557حسب نص المادة معينة:المنع من ممارسة الصالحية لمدة  -
يمكف لمجنة أف تمنع واحد أو أكثر مف المقيميف عمى المؤسسة المعنية عف ممارسة  55

 صبلحياتو لمدة معينة مع أو بدف تعييف مدير مؤقت.
ذلؾ لواحد أو أكثر مف المقيميف عمى المؤسسة المعنية بالعقوبة و  :إنياء الخدمات-

 تعييف مدير مؤقت. التأديبية مع أو بدوف
بعد التفرغ و  تأتي في النيايةو  ىذه العقوبة أشد خطورة،و إلغاء الترخيص بممارسة العمل:-

 يتـ تصفيتيا.و  مف اإلجراءات التحفظية بحيث أنو بعد إلغاء ىذا الترخيص ي عيف مصفي لممؤسسة
 :الفرع الثاني

                                                 
 المتعمؽ بقمع مخالفة التشريعو  22-96المتمـ لؤلمر رقـ و  ، المعدؿ2003فيفري19المؤرخ في  01-03مر األ -121
لى الخارج، ج ر عدد و  حركة رؤوس األمواؿ مفو  الصرؼبالتنظيـ الخاصيف و   . 2003فيفري23الصادر في  12ا 
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 القرض و جمس النقدم
 القرض: و نظرة عامة عن نشأة مجمس النقد-أوال
في مختمؼ  5211مف سنة  إبتداءا االقتصادية اإلصبلحاتعد تبني الجزائر لمختمؼ ب
تعديبلت ىامة عمى  أدخمتحيث في القطاع المصرفي بشكؿ خاص و  بشكؿ عاـ، المياديف

فة بالسمطة ة المكمّ بالخميّ  أوقة بييكؿ البنؾ المركزي سابقا ىيكؿ النظاـ المصرفي سواء المتعمّ 
53-23ة بموجب القانوف أالقرض المنشو  مة في مجمس النقدثّ المتمقدية النّ 

 المتعمؽ بالنقد 122
مف  )سابقا( البنؾ المركزي إدارةيحتكر وظيفة  األمرفي ظؿ ىذا  كاف المجمسو  ،القرضو 

35-35 األمروبعد صدور  ،أخرىجية  والسمطة النقدية مف جية 
ينفرد بالسمطة  أصبح123

 و مف ثـّ ،البنؾ المركزي إدارةلمجمس  األخيرةلت ىذه و  خف اإلدارية الوظيفة النقدية دوف
الذي ألغى و  55-30األمر  إصدارتماشيا مع الظروؼ االقتصادية التي تمر بيا الدولة تـ و 

القرض يتمتع بسمطة و  ىذا األمر أصبح مجمس النقد إطارفي و  األحكاـ السابقة المخالفة لو،
 مشّرعة في المجاؿ المصرفي. أداةالقرارات الفردية فقط، بمعنى أنو و  األنظمة إصدار
فالقانوف  ،القرضو  لمجمس النقد الجزائري بالشخصية المعنوية لـ يعترؼ المشرع 

 ،إال أنوالطبيعة القانونية ليذا المجمس إلى أحكاموالساري المفعوؿ لـ يشر صراحة في ظؿ 
، حيث لو بلحياتالصّ يتمتع بو مف  نظرا لمامة المستق اإلداريةيعتبر فعبل مف السمطات 

 أوالمؤسسات الوطنية و  قة عمى البنوؾتقنيف مجاالت ىامة كتحديد القواعد المطبّ  إمكانية
 ذ بيا قانوف النقدقرارات فردية ينفّ  إصداركما لو صبلحية ، حماية زبائف مؤسسات القرض

 .124مصرفية أنظمةمف ه صدر يما  أوالقرض و 
 ةىيئالقرض لكنو  و لتعريؼ مجمس النقد 55-30القرض و  قانوف النقدلـ يتعرض 

 ضبط المجاؿ المصرفي.بفة مستقمة مكمّ  إدارية
 في القطاع المصرفي: في حماية المنافسة القرضو  مجمس النقد دور-ثانيا

                                                 
 ، مرجع سابؽ.القرض و المتعمؽ بالنقد 10-90القانوف رقـ  -122
القرض، ج.ر و  المتعمؽ بالنقد 10-90المتمـ لمقانوف رقـ و  ، المعدؿ2001فيفري 07المؤرخ في  01-01 األمر -123
 .2001 لصادر في 14عدد
مجمة  ر،عمؽ باالستثماتالتنظيـ المو  دورىا في استقرار التشريعو  سمطات الضبط المستقمة ر،يري سمذح-124
 .37ص ، 2010الجزائر، -2العدد، 20المجمد،إدارة
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55-30 رقـ األمرجاء في 
نو مف صبلحيات مجمس أالقرض عمى و  المتعمؽ بالنقد125

تنظيـ سوؽ الصرؼ وتحديد الشروط التقنية لممارسة و  السياسة النقدية القرض تحديدو  النقد
 المؤسسات المالية.و  كذا شروط اعتماد البنوؾو  المينة المصرفية

 :لحماية المنافسة فنجدبالنسبة  اأمّ 
 :منح التراخيصاختصاص المجمس ب-5

الحصوؿ عمى الترخيص لممارسة  إلزاميةعمى  55-30 مف األمر رقـ 41المادة  تنص
 يقدـ ىذا الترخيص مفو  السابقةنشاط بشكؿ اعتيادي غير النشاطات المذكورة في المواد 

قابة عمى النشاطات في دور في ممارسة الرّ  األخير ليذا ،إذ أفّ القرضو  مجمس النقد طرؼ
نشاط غير  المؤسسات المالية لمزاولةو  بالتالي منح التراخيص لمبنوؾو  المجاؿ المصرفي

االقتصادييف  األعوافىذا يعتبر ضماف لمختمؼ و  القرضو  النشاطات المذكورة في قانوف النقد
تكون النشاطات المذكورة في الفقرة السابقة ميما  أن "...ينبغي: بأنوالمادة  نفس تضيؼ ثحي

ال  أنيجب و  المؤسسة الماليةو  بالمقارنة بمجموع نشاطات البنك األىمية ةمحدود أمريكن من 
 أيفيذه المادة تمنع منعا باتا ، "تحرفيا أود منيا حت أوتمنع ممارسة ىذه النشاطات المنافسة 

 تحد منيا. أوتعرقؿ المنافسة  أفممارسة يمكف 
 :االحتكارات التي قد تؤدي إلى عرقمة المنافسةو  منع التحالفات -6

احتكار يمكف  أوتحالؼ  أيالقرض عمى منع و  المتعمؽ بالنقد 55-30 األمر رقـينص 
 كف أف تحدث ىذه األوضاعكذلؾ تمنع النشاطات التي يمو  إلى عرقمة المنافسة،يؤدي  أف
 أوتؤدي الحركات المالية مع الخارج بصفة مباشرة  أالّ يجب ينص"  55-30 رقـ مرنجد األو 

 التحالف أوالكارتل  أووضع في الجزائر يتسم بطابع االحتكار  إلى إحداث أيغير مباشرة 
 .126"األوضاعمثل ىذه  إحداثتحظر كل ممارسة تستيدف و 
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 ، المتعمؽ بالنقد والقرض، مرجع سابؽ.11-03مر األ -125
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 مراقبة عمميات البورصة و  لجنة تنظيم
 مراقبة عمميات البورصة:و  اء لجنة تنظيمإنش-أوال

، األخرىالمالية و  إّف قطاع البورصة ال يقؿ أىمية عف غيره مف القطاعات االقتصادية
 ذلؾ بإيجاد ىياكؿ تحمي األسواؽ المالية وتعمؿ عمى تشغيمياو  لذا قاـ المشرع بدعمو

دارتيا عمى أحسف وجو،و  ذلؾ في و  .127سمطة القيـ المنقولة بتأسيسالمشرع الجزائري  فقاـا 
فيما  أصبحتالتي و  ،المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة 53-20المرسـو التشريعي رقـ  إطار

 ادةمالذلؾ بعد تعديؿ و  ،مراقبتياو  البورصة فة بتنظيـ عممياتبعد سمطة ضبط مستقمة مكمّ 
 37-30رقـ  مف األمر 93المادة  بموجب 53-20رقـ  مف المرسـو  التشريعي 793
ة لتنظيم عممية س سمطة ضبط مستقمّ تؤسّ "و:نّ أنقولة حيث تنص بؽ ببورصة القيـ المالمتعمّ 

 ".االستقالل الماليو  مراقبتيا  تتمتع بالشخصية المعنويةو  البورصة
 مراقبة عمميات البورصة:و  تعريف لجنة تنظيم-ثانيا
 53-20المرسـو التشريعي  مف 793المعدلة لممادة  37-30 أمرمف  93المادة  إف

تعريفا ليذه المجنة بكونيا سمطة  أعطت قد ،البورصةمراقبة عمميات و  ة لسمطة تنظيـأالمنشو 
مراقبة عمميات و  تختص بتنظيـاالستقبلؿ المالي و  ضبط مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية

 البورصة.
 

في القطاع  المنافسة مراقبة عمميات البورصة في حمايةو  دور لجنة تنظيم-ثالثا
 المصرفي:

مراقبة عمميات البورصة بعدة صبلحيات تحمي مف خبلليا المنافسة و  تتمتع لجنة تنظيـ
 الحرة في سوؽ البورصة تتمثؿ فيما يمي:

المساواة بين مختمف  مبدأاحترام و  شفافيتوو  السوقالسير عمى حسن سير -5
 .128العروض العمنية التي تطرحيا الشركات المنافسة إطارفي وذلؾ : المساىمين

                                                 
127 -ZOUAMIA Rachid « les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, édition Houma, Alger, 2005, p28. 

 .10، صسابؽ مرجع، عبلقة مجمس المنافسة بسمطات الضبط القطاعية ،يبف حممة سام-128
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ميمة  عمميات البورصةمراقبة و  مجنة تنظيـل وكمتتنظيم سوق القيم المنقولة:أ-9
حماية ير عمى ذلؾ بالسّ و  باعتبارىا سمطة ضبط  مراقبتياو  تنظيـ سوؽ القيـ المنقولة

جوء المّ  إطارالتي تتـ في  األخرىالمنتجات المالية  وأالمستثمر في القيـ المنقولة  االدخار
لضماف ذلؾ و  ،شفافيتياو  السير الحسف لسوؽ القيـ المنقولة، والسير عمى خاردّ العمني لئل

 ىي: و  تتمتع المجنة بعدة اختصاصات
 ف تقنياتسب:تختص لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة االختصاص التنظيمي -أ
في مجاؿ و  كؿ المسائؿ المتعمقة بالسير الحسف لمبورصة إطارتنظيمات تندرج في و 

 :نوعيف إلىاختصاصاتيا التنظيمية  تنقسـو  ،االختصاص الوظيفي لمجنة
 التي يمكف  األمواؿرؤوس  نينات تيـّ تقسف  مثؿ:اختصاص تنظيمي عاـ

القواعد و  اؽ مسؤولية الوسطاء في عمميات البورصةطن،وتيـ استثمارىا في عمميات البورصة
 .غيرىا مف التنظيماتو  129المينية التي تطبؽ عمييـ

 ات التوظيؼ ئىي إدماجمثؿ الموافقة عمى  :اختصاص تنظيمي خاص
 حميا. أوانفصاليا  أوالجماعي لمقيـ المنقولة 

 أحسفمياميا عمى  أداءنيا مف يمكّ  جنةالتنظيمي الذي تتمتع بو المّ االختصاص ف إذف
حكاـو  وجو ـ المنافسة يدعّ  لمبورصة وىذاجؿ السير الحسف أسيطرتيا عمى المتدخميف مف  ا 
 .130يضمنيا و الحرة

بلحيات بالصّ  مراقبة عمميات البورصةو  تنظيـ جنةل عتتمتّ  :قابياالختصاص الرّ -ب
مف و  نشاط البورصة،قة بشريعات المتعمّ مدى احتراـ التّ لمسير عمى مراقبة ة يقابالرّ 

 ما يمي: قابيةاختصاصاتيا الرّ 
صدارو  المينة أخبلقياتالسير عمى حماية السوؽ مف خبلؿ مراعاة قواعد - ىذه  ا 

 القواعد في شكؿ الئحة.
 .وضعية المتدخميف في البورصة عفالتحقؽ -

                                                 
 .175مرجع سابؽ، ص ،نطاؽ اختصاص السمطات اإلدارية المستقمةبف زيطة عبد اليادي،-129
 .176مرجع سابؽ، ص  ،نطاؽ اختصاص السمطات اإلدارية المستقمةبف زيطة عبد اليادي،-130
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حيث ،خار العمنيلبلدّ  أمجميور بالنسبة لمشركات التي تمجل اإلعبلـالسير عمى توفير -
كؿ ما يخص نيا توضيح أمف ش إجباريةف بيانات ية تتضمّ تفرض عمييا نشر مذكرات موجّ 

 "اإلعالم: بىو ما يعرؼ و  ،مة لمتداوؿقابال المنقولة قيمة القيـو  ،الوضع المالي لمشركة
تتعمؽ ،و بمجرد قبوؿ قيميا في البورصة دوريةما تفرض عمى الشركات نشر بيانات ك"القبمي

كؿ و . 131"اإلعالم البعدي":بىو ما يعرؼ و  الوضع المالي لمشركةو  بالنشاطىذه البيانات 
بالتالي ضماف خمؽ الجو لممنافسة النزيية بيف و  النزاىةو  قابة تضمف الشفافيةىذه الرّ 

 المتعامميف.
 :التأديبياالختصاص  -ج

بتوقيع العقوبات  مراقبة عمميات البورصةو  تنظيـ لمجنة الجزائري اعترؼ المشرع
سحب و  ،نيائيا أوو مؤقتا ئجز  أوو ر النشاط كمّ حظو  ،التوبيخ ،اإلنذار ىيو  ،التأديبية
 غرامة مالية.و  ،االعتماد
جنة بسمطة توقيع العقاب يجعؿ دورىا فعاال في حماية سوؽ البورصة  ع المّ تمتّ  إفّ 

 التأديبيةكانت ىذه السمطة  إذاخاصة  ،فيو بشكؿ خاصفي حماية المنافسة و  بشكؿ عاـ
بمخالفة  األمرتعمؽ  إذاذلؾ و  ةنيء الجزائي لمجيات القضائية المعمدعمة باختصاص القضا

 أعوانياو  جنةالتنظيمية لكؿ مف يعترض سبيؿ ممارسة صبلحيات المّ و  التشريعية األحكاـ
نجز بذلؾ عمميات في في   ،حكـ وظيفتوب امتيازيوو كؿ شخص تتوفر فيو معمومات أالمؤىميف 

 . 132السوؽ
 
 
 
 
 

                                                 
، ج ر عدد تعمؽ ببورصة القيـ المنقولةالم 1993ماي  23المؤرخ في  10-93 رقـ التشريعي مف المرسـو 41 ادةمال-131
 .24/05/1993صادر في  37
 .السالؼ الذكر 10-93 رقـ التشريعي مف المرسـو 60و 59المادة -132
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حيف قاـ المشرع الجزائري بإنشاء مجمس المنافسة منح لو االختصاص األصمي والدور 
حماية المنافسة، فيو يختص بالضبط في جميع المجاالت و  اإلستئثاري فيما يتعمؽ بضبط

بوسائؿ مختمفة مف أجؿ محاربة كّؿ ما مف شأنو و  بسمطات واسعةزوده و  االقتصادية،
رغبة منو في تحقيؽ ىدؼ حماية المنافسة عمى أكمؿ وجو ودعما لدور و  المساس بالمنافسة،

مجمس المنافسة خّوؿ لسمطات أخرى صبلحيات حماية المنافسة الحرة تتمثؿ في سمطات 
المنافسة في قطاع النشاط الموضوع الضبط القطاعية التي تختص بالسير عمى حسف سير 

تحت رقابتيا)بشكؿ عمودي(، وقاـ المشرع باإلضافة إلى ذلؾ بنقؿ معظـ االختصاصات 
العائدة في األصؿ لمييئات القضائية إلى ىذه الييئات المتخصصة)مجمس المنافسة وسمطات 

 الضبط القطاعية(.
يكف بصفة كمية، إذ أّنو غير أف نزع اختصاص تطبيؽ قانوف المنافسة مف القاضي لـ 

ظّمت الييئات القضائية تحتفظ ببعض اختصاصاتيا في ىذا المجاؿ، فمازاؿ القضاء بشقيو 
 133النزيية.و  العادي يمعب دورا ىاما في حماية المنافسة الحرةو  اإلداري

يظير لنا دور القضاء العادي في حماية المنافسة مف خبلؿ اختصاصو في شقو 
تعويض األضرار الناتجة عنيا، وفي شقو و  الممارسات المقيدة لممنافسةالمدني بإبطاؿ 

 التجاري بممارسة الرقابة عمى قرارات مجمس المنافسة )ما عدا قرار التجميع(.
 األشخاصفباعتباره يختص بمنازعات القرارات الّصادرة عف  اإلداريأّما القضاء 

المشّرع لؤلشخاص  إخضاعخبلؿ  العاّمة، فإّنو في مجاؿ المنافسة يظير اختصاصو مف
العاّمة لقواعد المنافسة ) القانوف العاـ لممنافسة( حيث  يختص بالّنظر في الطعوف المقّدمة 
ضد قرارات مجمس المنافسة ويتعمؽ األمر بقرار التجميع، كما يختص بموجب القواعد العامة 

 لبلختصاص بتطبيؽ قانوف المنافسة.
ي يمعبو القضاء ىو دور بسيط بالمقارنة مع مجمس وعمى الرغـ مف أّف الدور الذ

في حماية المنافسة إال أف لو تأثيره الخاص عمى  األصميالمنافسة الذي يتمتع بالدور 
المتعامميف االقتصادييف بردعيـ في حالة ارتكاب الممارسات المخالفة لممنافسة، سواء كاف 
                                                 

موساوي ظريفة،دور الييئات القضائية العادية في تطبيؽ قانوف المنافسة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، -133
 . 1ص ،2011 ،تيزي وزو،، جامعة مولود معمريكمية الحقوؽ،فرع المسؤولية المينية
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يجعمنا نولي أىمية لدور القضاء في ىذا ما و  ىؤالء المتعامميف أشخاصًا عاّمة أو خاّصة،
نخصص لو ىذا الفصؿ، ببياف دور القضاء العادي في حماية و  حماية المنافسة الحرة

)المبحث في حماية المنافسة الحرة  اإلداريدور القضاء و  المبحث األول(المنافسة الحرة)
 .الثاني(
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 المبحث األول
 المنافسة الحرة حمايةالقضائية العادية في  دور الييئات 

نظرا لؤلىمية التي تتميز بيا المنافسةالحرة في تنمية االقتصاد الوطني ككؿ، 
ومساىمتيا في حماية النظاـ العاـ االقتصادي نجد أف  المشرع الجزائري قد أولى ليا أىمية 

كّمؼ العديد مف المؤسسات لحمايتيا بما في ذلؾ القضاء العادي ،وبغية ضماف و  بالغة
القضاء عمى كؿ ما مف شأنو المساس بالسير العادي لمسوؽ قاـ  و  اية فعالة لممنافسةحم

بمنح الييئات القضائية العادية صبلحية تطبيؽ قانوف المنافسة ، فأصبح القضاء العادي 
ضماف نزاىتيا، سواًء كاف ذلؾ بصفة مباشرة و  يتمتع بصبلحيات واسعة في حماية المنافسة

 أو غير مباشرة.

مف 13القضاء المدني بصفة مباشرة بإبطاؿ الممارسات المقيدة لممنافسة المادة  يختص
، والحكـ بالتعويض عف األضرار الناتجة عنيا المادة 134المتعمؽ بالمنافسة 03-03األمر 

(، كما يختص القضاء التجاري بصفة غير مباشرة )المطمب األول135مف نفس األمر 48
لّرقابية التي يمارسيا عمى قرارات مجمس المنافسة بحماية المنافسة مف خبلؿ السمطة ا

إلى جانب ذلؾ نجد أف القضاء الجزائي أيضا لو دور في حماية المنافسة ، المطمب الثاني()
 .)المطمب الثالث(الحرة مف خبلؿ توقيعو لبعض العقوبات

 
 

 :المطمب األول
 دور القضاء المدني في حماية المنافسة

تطبيؽ قواعدىا، إذ أف المشرع و  ىاما في حماية المنافسةيمعب القضاء المدني دورا 
منح لمقاضي المدني دورا ال يستياف بو في سبيؿ حماية المنافسة الحرة، وذلؾ بدءا مف 

                                                 
أو اتفاقية أو شرط تعاقدي  التزام، يبطل كل ىذا األمرمن  9و 8دون اإلخالل بأحكام المادتين "تنص المادة عمى  - 134

 " أعاله 12و11و 10وو  7و 6يتعمق بإحدى الممارسات المحظورة   بموجب المواد 
، كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسو متضررا من ممارسة مقيدة لممنافسة وفق مفيوم أحكام ىذا األمرميمكن"-135

 "أن يرفع دعوى أمام الجية القضائية المختصة طبقا لمتشريع المعمول بو
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منو التي يتبيف فييا دور  8136المتعمؽ بالمنافسة الممغى، وبموجب المادة  06-95األمر 
 بالمنافسة. القاضي المدني مف خبلؿ إبطاؿ االتفاقيات الماسة 

-95الممغي ألحكاـ األمر  03-03واحتفظ المشرع لو بيذا الدور بموجب األمر رقـ 
منو، كما يساىـ أيضا في إصبلح الضرر  13( وذلؾ بموجب نص المادة الفرع االول) 06

 الفرع الثاني(الناتج عف الممارسات المقيدة لممنافسة بالتعويض عنيا )
 :األول الفرع

 الممارسات المقّيدة لممنافسة)دعوى البطالن( بإبطالاختصاص القاضي المدني 
كقاعدة عامة يختص القاضي المدني بإبطاؿ العقود أو االتفاقات التي يرتكبيا 

لـ يخرج المشرع عف ىذه القاعدة في قانوف المنافسة إذ و  تمحؽ أضرارا بغيرىـ،و  األشخاص
 اإلخاللدون :" المتعمؽ بالمنافسة ينص عمى  03-03مف األمر 13نجده بموجب المادة 

يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدييتعمق بإحدى  األمرمن ىذا  9و 8بأحكام المادتين 
 ه" .أعال 122112102726الممارسات المحظورة بموجب المواد 

 
 أوال:مجال تطبيق البطالن في الممارسات المقيدة لممنافسة:

يعتبرالمشرع الجزائري باطبل كؿ اتفاؽ مف طبيعتو المساس بالمنافسة الحرة أي يكوف 
فكؿ تصرؼ أو 137محمو أو موضوعو أو حتى آثاره معرقمة أو تمنع المنافسة داخؿ السوؽ 

اتفاؽ مخالؼ ألحكاـ قانوف المنافسة يكوف مصيره البطبلف، ألف مجرد عدـ تطبيؽ أو تنفيذ 
االتفاقيات المخالفة ما و  المنافسة يعني بطبلف كافة التصرفات ما تضمنتو أحكاـ قانوف

المصمحة و  أصحاب الحؽ إليو( بتقريره متى لجأ المدنييعطي الصبلحية لمقضاء العادي)
 138المطالبة بذلؾ

                                                 

يبطل كّل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعمق بإحدى الممارسات "عمى أّنو:  06-95مف األمر  8تنص المادة 136-
 "المذكورتين أعاله 7و 6الممنوعة بموجب المادتين 

العمومية في الجزائر،رسالة ماجستير، فرع قانوف األعماؿ، جامعة الجزائر،  األشخاصقايد ياسيف، قانوف المنافسة و -137
 .161، ص 2000

رفيقة قصوري، دور القضاء العادي في تفعيؿ مبدأ المنافسة الحرة، مداخمة في الممتقى الوطني حوؿ آليات تفعيؿ مبدأ -138
 .37، جامعة قسنطينة، صالجزائريحرية المنافسة في القانوف 
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 وفيمجؤ يشمؿ البطبلف كؿ الممارسات المقيدة لممنافسة إذ أّف المتعامموف االقتصاديوف 
 األحيافعقود فيما بينيـ  يمكف ليذه الممارسات في بعض و  اتفاقات إبراـفي معامبلتيـ  إلى 

. مما دفع بالمشرع إلى جعؿ مصير مثؿ ىذه 139المساس بياو  أف تخؿ  بقواعد المنافسة
ذلؾ دوف و  االتفاقيات ىو البطبلف فالبطبلف يطبؽ عمى جميع الممارسات المناقضة لممنافسة

ال يحؽ لمقاضي و  اء إلبطاؿ ىذه الممارساتعميو البد مف المجوء إلى القضو  140أي قيد
بحجة عدـ تمتعو بسمطة تقديرية، فالقاضي بإمكانو النطؽ ببطبلف كؿ  إبطاليارفض 

 .141االتفاقيات التي تتميز بطابع منافي لممنافسة
 يمكف أف يرتبط البطبلف بكؿ االتفاؽ كما يمكف أف يمس فقط بشرط محدد في العقد. 

يبطؿ بكاممو أما في الحالة الثانية  االتفاؽإذ أف   إشكاؿفي الحالة األولى ال يثور أي 
أي الحالة التي يتعمؽ فييا البطبلف بشرط في العقد فإنو: بالرجوع إلى النص السابؽ )المادة 

عدـ امتداده إلى  إمكانية( فإنو يجيز أف يتعمؽ ىذا البطبلف بشرط تعاقدي، مما يفيد 13
أو  االتفاؽفي مجممو، لكف ىذا يدفعنا لمتساؤؿ حوؿ مدى تأثير ىذا الشرط عمى مجمؿ العقد 
 العقد؟

ففي ىذه الحالة فإنو عمى القاضي أف يبحث فيما إذا كاف الشرط أو البند المتنازع فيو 
كذلؾ فإف إبطاؿ الشرط ال يؤثر عمى العقد  األمرال يمثؿ شرطا جوىريا في العقد، فإذا كاف 

قانوف   ألحكاـحي يبطؿ فقط الشرط المخالؼ  142أف يحكـ بالبطبلف الجزئيفممقاضي 
جعميا و  يمكف لمقاضي تعديؿ شروط العقدو  تنفيذهو  االتفاؽالمنافسة حيث يمكف استمرار 

األطراؼ فإف بطبلنو يترتب  التفاؽأما إذا كاف الشرط جوىريا أي سبب  143مطابقة لمقانوف

                                                 
 .48صمرجع سابؽ، ،03-03األمر رقـو  06-95نبيؿ، المركز القانوني لمجمس المنافسة بيف األمر رقـ ناصري -139
مرجع محمد الشريؼ كتو، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري)دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي(، -140

  .357ص سابؽ،
141-Marie MALAURIE-VIGNAL, droit interne de la concurrence, Armand colin, Paris,1996,p 
162. 

مولود،خصوصية الجريمة االقتصادية في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجارية، مذكرة لنيؿ شيادة  آيتسامية -142
 . 195ص ، 2006الماجستير في القانوف، فرع قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

 .11مرجع سابؽ،صدور الييئات القضائية العادية في تطبيؽ قانوف المنافسة، موساوي ظريفة، -143
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بذلؾ يمكف إبراـ عقد جديد و  ليذا األخير أف ينفذ بدونو عميو بطبلف كؿ االتفاؽ إذ ال يمكف
تجدر اإلشارة إلى أف النطؽ ببطبلف اتفاؽ منافي و  مطابؽ لمقانوف يحؿ محؿ العقد السابؽ

 144لو لـ يشترؾ فيو كؿ المتعاقديف أو لـ يكونوا عمـ بوو  لممنافسة يمكف أف يتـ
 الممارسات المستثناة من تطبيق مبدأ البطالن. ثانيا:

يتعيف عمى القاضي المدني قبؿ الحكـ بإبطاؿ االتفاقات المقيدة لممنافسة أف يقـو   
يكوف ىذا و  بتكييؼ الوقائع المعروضة عميو ليتبي ف لو ما إذا كانت مقي دة فعبل لممنافسة أـ ال

التكييؼ طبقا لقواعد قانوف المنافسة باعتباره القانوف الذي يعر ؼ بيذه الممارسات، وعميو أف 
مف  9و 8يتأكد مف عدـ دخوؿ ىذه الممارسات ضمف االستثناءات الواردة في المادتيف 

نجد أف  المشرع الجزائري  03-03مف األمر رقـ  13فبالرجوع إلى المادة  03-03األمر 
من ىذا  9و 8دون اإلخالل بأحكام المادتين " استيؿ نص المادة بالن ص عمى ما يمي: 

 ...."األمر
يمكن أن يالحظ مجمس أنو " حيث التصريح بعدم التدخل:عمى  تنص 8المادة أف  فنجد 

استنادا إلى المعمومات المقدمة لو أن اتفاقا أو و  المنافسة بناء عمى طمب المؤسسات المعنية
أعاله ال تستدعي تدخمو  7و6عمال مدبرا أو اتفاقية أو ممارسة كما ىي محددة في المادتين 

  ".الفقرة السابقة بموجب مرسوم أحكامتحدد كيفيات تقديم طمب االستفادة من 
 6ألحكام المادتين ال تخضع " :حيثالترخيص الحصول عمى  تنص عمى 9أما المادة 

يرخص  أعاله، االتفاقات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا لو 7و
 ."..الممارسات.و  باالتفاقات

مف األمر  7و 6طبقا لياتيف المادتيف تعفى مف العقوبة الممارسات الواردة في المادتيف 
المنافسة، أو كانت ناتجة كمما كانت ىذه الممارسات مرخص بيا مف طرؼ مجمس  03-03

عف تطبيؽ نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا لو، أو أثبت أصحابيا أنيا تؤدي إلى 
ر اقتصادي أو تقني مف شأنيا المساىمة في تحسيف التشغيؿ أو السماح لممؤسسات  تطو 

ـ المتوسطة بتعزيز وضعيتيا التنافسية في السوؽ، حيث ال يستفيد مف ىذا الحكو  الصغيرة

                                                 
 12نفس المرجع، ص-144



دور الهيئبث القضبئيت                         الفصل الثبني<                              

 في حمبيت المنبفضت الحرة

 

69 
 

سوى االتفاقات والممارسات المتحصمة عمى ترخيص مجمس المنافسة. مف خبلؿ المادتيف 
 يتبيف أف ما جعؿ المشرع يبرر ىذه التصرفات ىو نتيجة لعدة أسباب منيا: 9و8

ترخيص ىذه التصرفات مف طرؼ مجمس المنافسة )أي اتفاؽ ما و  إقرار إمكانية-1
مف ثـ يقـو بمنح المؤسسات و  مؤسسات ،أوتعس ؼ في وضعية ىيمنة لمؤسسة أو عدة 

 145(.2005ماي  12المؤرخ في  175-05المعنية ترخيص)مرسـو 
إذا كانت ىذه االتفاقات أو الممارسات ناتجة عف تطبيؽ نص تشريعي أو تنظيمي -

 اتخذ تطبيقا لو.
 :بأفّ ذلؾ و  ىذه الممارسات األثر اإليجابي ليا أصحابإذا اثبت -
 ادي أو تقني.ر اقتصتؤدي إلى تطوّ -أ

 مساىمتيا في تحسيف الشغؿ.-ب
ماح لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتدعيـ وضعيتيا إذا كاف مف شأنيا السّ -ج

 .146نافسية في السوؽالتّ 
األثر اإليجابي ليذه الممارسات يقع  إثباتمف قانوف المنافسة فإف  09و طبقا لممادة 

الحصوؿ عمى ترخيص مف  إلزامية)مرتكبييا(، كما تنص أيضا عمى أصحابياعمى عاتؽ 
 مجمس المنافسة لبلستفادة مف ىذا الحكـ.

و بالنسبة لبلتفاقات الناتجة عف تطبيؽ نص تشريعي أو تنظيمي فإنو يجب أف يكوف -
يجب أف يسمح و  تفسير النص المقرر لئلعفاء تفسيرا دقيقا فبل يجب التوس ع في تفسيره،

 .147النص صراحة بالممارسات المعنية
 ا:أصحاب الحق في التمسك بالبطالن:ثالث

يقتضي تحديد األشخاص المؤىمة قانونا لتمسؾ بالبطبلف، الرجوع إلى طبيعة البطبلف، 
الذي يعتبر ىنا بطبلف مطمؽ ألنو يمس بحسف سير السوؽ الذي ىو جزء ال يتجزأ مف 

                                                 
، يحدد كيفيات الحصوؿ عمى التصريح بعدـ التدخؿ 2005مايو  12مؤرخ في  175-05مرسـو تنفيذي رقـ -145

 .2005لسنة ،35بخصوص االتفاقات ووضعية الييمنة عمى السوؽ، ج.ر عدد 
 .، المتعمؽ بالمنافسة، مرجع سابؽ03-03االمرمف   9المادة-146
 .15مرجع سابؽ، ص  دور الييئات القضائية العادية في تطبيؽ قانوف المنافسة،موساوي ظريفة،-147
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لمطمؽ النظاـ العاـ االقتصادي فبالرجوع إلى القواعد العامة المطبقة عمى البطبلف ا
والمتضمنة في نصوص القانوف المدني فإف طمب البطبلف المطمؽ ونتيجة تعمقو بمصمحة 
عامة ال خاصة ألطراؼ العقد ال يقتصر عمى الطرؼ في العقد الذي يقضى لصالحو، بؿ 

وعموما لكؿ ذي مصمحة أف يتمسؾ بو وأكثر مف ذلؾ يمكف  االتفاؽإلى كؿ أطراؼ 
 .148نفسيالممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء 

 يمكف رفع دعوى بطبلف الممارسات المقيدة لممنافسة مف طرؼ: 
حيث يستطيع أي طرؼ في االلتزاـ أو في االتفاقية أو في الشرط أحد أطراف العقد:-1

 التعاقدي المطالبة بالبطبلف في حدود ما التـز بو.
 يجوز لمغير الذي أضر  االتفاؽ أف يطالب بإبطاؿ العقد. الغير:-2
باعتباره الييئة  يحؽ لمجمس المنافسة رفع دعوى البطبلفمجمس المنافسة: -3

اإلدارية المسؤولة عمى السير عمى تطبيؽ الحسف لقانوف المنافسة والحد مف الممارسات 
ذلؾ عندما يتضمف الممؼ المعروؼ عميو التزامات منافية لممنافسة حيث يتولى و  المنافية ليا

ذلؾ لكوف المحاكـ المدنية ىي الوحيدة المختصة و  طبلفمجمس المنافسة رفع دعوى الب
 النطؽ بالبطبلف الكمي أو الجزئي لمتصرؼ القانوني غير المشروع. و  لممبلحظة
باعتبارىا تيدؼ إلى حماية المواطف كمستيمؾ، فإنو يمكف جمعية حماية المستيمك:-4

التزاـ أو اتفاقية أو  أيّ  إلى المحكمة لممطالبة بإبطاؿ لجمعية المستيمؾ المعنية رفع قضية
و عف طريؽ حماية المنافسة تتـ حماية شرط تعاقدي يتعمؽ باالتفاقيات المنافية لممنافسة، ألنّ 

أف المستيمؾ ىو المعني بالدرجة األولى بالعممية و  وؽ التي يدخميا المستيمؾ، خاصةالسّ 
والخدمات وما تحققو مف التنافسية مف خبلؿ ما توفره مف االختيار الحر بيف عدد مف السمع 

 .149خفض األسعار، مما يساعده عمى رفع قدرتو الشرائية

                                                 
148

إذا كان العقد باطال بطالنا مطمقا جاز لكل ذي مصمحة أن يتمسك بيذا مف التقنيف المدني:" 102/01فطبقا لممادة -
 ".ال يزول البطالن باإلجازةو  تقضي بو من تمقاءنفسيالممحكمة أن و  البطالن،

 18ص  مرجع سابؽ، دور الييئات القضائية العادية في تطبيؽ قانوف المنافسة،موساوي ظريفة،-149
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مف القانوف المدني فإنو 102بالرجوع إلى نص المادة المحكمة من تمقاء نفسيا:-5
يمكف لممحكمة أف تقضي بالبطبلف مف تمقاء نفسيا، وىو ما يتطمب فعالية أكثر مف قضاء 

 االتفاقات.ىذه الييئات لمتصدي ليذا النوع مف 
 الفرع الثاني: 

اختصاص القاضي المدني بتعويض األضرار الناتجة عن الممارسات 
 .المقيدة لممنافسة

كل فعل أيا كان يرتكبو الشخص "عمى أنو  150مف القانوف المدني 124تنص المادة 
ىذا طبقا لمقواعد العامة، ونفس  "يسبب ضررا لمغير يمزم من كان سببو بالتعويضو  بخطئو

األمر يطبؽ في قانوف المنافسة، فيحؽ لكؿ شخص اعتبر نفسو متضررا مف ممارسة مقيدة 
لممنافسة  رفع دعوى قضائية لطمب التعويض عف الضرر الذي أصابو، وىذا ما تأكده المادة 

وجب ىذه المتمـ المتعمؽ بالمنافسة، فيحؽ لممتضرر بمو  المعدؿ 03-03مف األمر  48
 المادة رفع الدعوى أماـ الجية القضائية المختصة لممطالبة بالتعويض 

ومف ضمف الجزاءات المدنية إلزاـ المخالؼ بالتعويض عف الضرر الذي لحؽ بغيره 
 .  151نتيجة تصر فو المخالؼ ألحكاـ التشريع المنظـ لمنشاط االقتصادي

 
 أوال:أصحاب الحق في المطالبة بالتعويض

فإنو يحؽ لكؿ شخص طبيعي أو معنوي لحقو  03-03مف األمر  48ادة بموجب الم
ضرر مف الممارسات المقيدة المطالبة بالتعويض، يشمؿ ذلؾ األشخاص الطبيعية والمعنوية 

 العامة والخاصة، وعميو فإف طمب التعويض يمكف إثارتو مف عدة أشخاص وىي كالتالي:

: حيث أنو يمكف لمطرؼ الذي يعتبر نفسو أحد أطراف االتفاق المقي د لممنافسة -1
المسؤولية  أحكاـ إلىمتضررا طمب التعويض عما لحقو مف ضرر، وذلؾ باالستناد 

                                                 
، معدؿ و 1975، لسنة 78يتضمف القانوف المدني، ج. ر عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75امر رقـ  - 150
 متمـ.

، ص 1990، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عماف، األردنيفي التشريع  االقتصاديةنائؿ عبد الرحماف صالح، الجرائـ  - 151
180. 
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التقصيرية بإثبات أنو كاف ضحية لمتعسؼ في استعماؿ الحؽ، والذي يتجسد في فرض 
 152طرؼ عمى آخر شروط ممنوعة بموجب النصوص التي تحظر مثؿ ىذه االتفاقات.

المسؤولية  أحكاـ إلىيمكف لمغير المتضرر المطالبة بالتعويض ىذا استنادا  :الغير-2
كل فعل أيا كان يرتكبو الشخص "مف القانوف المدني:  124التقصيرية وبالتحديد نص المادة 

 بخطئو يسبب ضررا لمغير يمزم مرتكبو بالتعويض "    
الممارسات المقيدة لممنافسة  ءاي يمحؽ بالغير مف جرّ رر الذّ ونفس الشيء بالنسبة لمضّ 

الممارسات فاؽ أو تعسؼ في الييمنة أو غيرىا مف بحيث كؿ شخص كاف ضحية اتّ 
 حؽ بو.    رر البلّ الضّ  إصبلحأف يطمب  المحظورة

وفي الحقيقة فإنو ليذه التعويضات التي يحصؿ عمييا الضحايا دورا ىاما في إحداث 
ىـ في حماية المنافسة، إذ تمعب الضحايا إلى توازف القوى في السوؽ فدعوى التعويض تسا

، فيذه الدعاوى تساىـ في حماية 153دور الضابط في السوؽ  اإلداريةجانب السمطات 
 154المنافسة مف التحريؼ.

يحؽ لجمعيات  03-03مف األمر 48: طبقا لممادة جمعيات حماية المستيمكين -3
األضرار البلحقة بمصالحيا نتيجة حماية المستيمكيف المعتمدة المطالبة بالتعويض عف 
ذلؾ باعتبارىا صاحبة المصمحة، و  الممارسات غير المشروعة لبعض األعواف االقتصادييف

نما يمتد أيضا إلى المصمحة و  فشرط توفر المصمحة ال يقتصر فقط عمى المصمحة الفردية ا 
ساسي مف ىي حماية المستيمكيف. فاليدؼ األو  الجماعية التي تسعى الجمعية لتحقيقيا،

قانوف المنافسة ىو الوقاية مف كؿ األضرار التي تمس باالقتصاد، وذلؾ لتأثيرىا عمى 
 155وضعية المستيمؾ. 

                                                 
 مرجع سابؽ، ،دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي ،محمد الشريؼ كتو، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري - 152
 . 360ص
 . 24مرجع سابؽ ص الييئات القضائية العادية في تطبيؽ قانوف المنافسة،دور موساوي ظريفة،  - 153

154-Valérie Lasser-keisow, la promotion des sanctions civiles en droit des pratiques 
anticoncurrentielles », R .D, N 30  septembre 2007, PP2116-2120 .CF P 2117. 

  25ص مرجع سابؽ،قضائية العادية في تطبيؽ قانوف المنافسة،دور الييئات الموساوي ظريفة، - 155
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مف و  يعتبر منح ىذه الجمعيات حؽ المجوء إلى القضاء لممطالبة بالتعويض أمرا ىاما
االيجابيات التي عمؿ المشرع الجزائري عمى تكريسيا وذلؾ بجعؿ ىذه الجمعيات طرفا معنيا 

 156بما يجري في الحياة االقتصادية. 

وفي القانوف الفرنسي نجد أشخاص أخرى ليا حؽ المجوء  إلى الييئات القضائية 
العامة والوزير يتعمؽ األمر بالنيابة و  لممطالبة بالتعويض لحساب ضحايا ىذه الممارسات،

كذا رئيس مجمس المنافسة،وذلؾ بمباشرة دعوى التعويض لحساب و  المكمؼ باالقتصاد
 .157الضحية التي قد ال تمجأ إلى القضاء لمحصوؿ عمى التعويض خوفا مف االنتقاـ

 ثانيا: شروط قيام المسؤولية المدنية لمرتكبي الممارسات المنافية لممنافسة

اجمة عف الممارسات المنافية ض عف األضرار النّ عويشروط رفع دعوى التّ  إفّ 
لممنافسة، ىي نفسيا شروط دعوى المسؤولية التقصيرية، فيجب عمى طالب التعويض أف 

 158.الضررو  ببية بيف الخطأالعبلقة السّ و  اتج عنيا،رر النّ الضّ و  يثبت الممارسة الخاطئة،

وجود  إثباتاشئ عف الممارسات المقيدة لممنافسة تستمـز رر النّ إف  دعوى تعويض الضّ 
رر، فعمى المدعي )شخصا طبيعيا ببية بيف الخطأ والضّ تحقيؽ الضرر والعبلقة السّ و  خطأ

عاءه وذلؾ بإثبات كاف أو معنويا، جمعية لحماية المستيمؾ، أو جمعية مينية( إثبات إدّ 
 اإلخبلؿببية بيف رر، واثبات العبلقة السّ الضّ  إثباتابع المنافي لممنافسة، كما عميو الطّ 

 الضرر، لتكتمؿ أركاف المسؤولية المدنية التقصيرية.و  بالمنافسة

 : شرط الخطأ -1

يتمثؿ في ارتكاب خطأ، و  ىو قياـ الخطأ ؿ شرط لمسائمة العوف االقتصادي مدنياً فأوّ 
المتعمؽ  03-03مف األمر  7، 6وىي ممارسات تدخؿ في نطاؽ ما يخالؼ أحكاـ المواد 

                                                 
 .76-75ص ،محمد شريؼ كتو، "حماية المستيمؾ مف الممارسات المنافية لممنافسة"، مرجع سابؽ - 156

157- emmanuelle claudel « concurrence »  revue trimestrielle de droit commercial et de droit 
économique ;N°3 juillet-septembre,2001,pp663 -683 .cf. .P668. 

قوعراب فريزة، ردع الممارسات المنافية لممنافسة في التشريع الجزائري، مذكرة التخرج لنيؿ شيادة المدرسة العميا  - 158
 . 44ص  ،2008لمقضاء، المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر، 
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مثؿ ىذه الممارسات وىذا الخطأ  إثباتالمتمـ. فعمى طالب التعويض و بالمنافسة المعدؿ 
 .159يتحمؿ كؿ شخص معنوي أو طبيعي يشغؿ المؤسسة المرتكبة لتصرؼ منافي لممنافسة

 :لضررشرط ا -2
ي يمكف أف يمحؽ المتعامؿ االقتصادي أو التاجر في فقدانو لزبائنو رر الذّ ينطوي الضّ 

، وىو ما يعرؼ بالضرر التنافسي حيث يتمثؿ في إعاقة 160نتيجة األعماؿ غير المشروعة 
حركة السوؽ وعرقمة آلياتو الطبيعية بصفة تؤدي إلى أف ال تتحدد األثماف وفقا لقواعد 

نما تتحدد بشكؿ مفتعؿ ال المنافسة الحرة ، أي وفقا لقانوف العرض والطمب الطبيعييف، وا 
، وقد يكوف الضرر فرديا يمحؽ بشخص واحد أو جماعيا حيث 161يرجع إلى تمؾ القواعد 

يتمثؿ في االعتداء عمى المصالح الجماعية التي تتولى الجمعيات الدفاع عنيا. وبالرجوع 
يض يعود لمسمطة التقديرية لمقاضي وذلؾ حسب الخسارة الى القواعد العامة فإف تقدير التعو 

مف القانوف المدني، األمر  182ما فاتو مف كسب، عمبل بالمادة و  التي لحقت بالمضرور
مع اإلشارة أف  162،الذي يستمـز مف المخالؼ منح تعويض جبرا لمضرر البلحؽ بالمضرور

رر البلحؽ بالقدرة التنافسية ىو م ف األمور الدقيقة والصعبة مما تقدير التعويض عف الض 
 163.يشكؿ صعوبة أماـ القاضي لتحديد قيمتو

 :ببية بين الخطأ والضررالعالقة السّ -3
اتج عف الممارسة المقيدة لممنافسة وجود عبلقة سببية رر النّ يقتضي إصبلح الضّ 

وىو شرط أساسي في قبوؿ الدعوى. لكف ىناؾ صعوبة  اتج،النّ رر مباشرة بيف الخطأ والضّ 

                                                 
 . 29ص ،مرجع سابؽ قانوف المنافسة، دور الييئات القضائية العادية في تطبيؽموساوي ظريفة، - 159
 . 20، صمرجع سابؽدور القضاء العادي في تفعيؿ مبدأ المنافسة الحرة،رفيقة قصوري،  - 160
كي قانوف حماية المنافسة ومنع االحتكار )دراسة مقارنة في القانوف المصري والفرنسي واألوربي (، دار ز لينا حسف  - 161

 .357، ص 2006|2005النيضة العربية، القاىرة، 
)مصادر االلتزاـ، الواقعة القانونية(، الجزء الثاني، الطبعة  الجزائري ، شرح القانوف المدنيالسعدي محمد صبري - 162

 . 159، ص 2004الثانية، دار اليدى، الجزائر، 
 . 29، ص سابؽ مرجعدور الييئات القضائية العادية في تطبيؽ قانوف المنافسة،موساوي ظريفة، - 163
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 إلىالقضاء بشكؿ عاـ يستند في إثبات ذلؾ و  الفقو أفّ  ،إالّ ىذه العبلقة إثباتكبيرة في 
 164.مقارنتيا بسابقتياو  انخفاض رقـ األعماؿ أو إلى قيمة األرباح المحققة وقت رفع اإلدعاء

 ن فييا مساىمة القاضي العادي في حماية المنافسة:ثالثا: أىم النقاط التي تتبيّ 

 :قاط وىيمنافسة في العديد مف النّ العادي في حماية ال يبرز دور القضاء
الة ويمكف مقارنتيا بتمؾ تتمتع الييئات القضائية العادية بسمطات واسعة وفعّ  -

الممنوحة لمجمس المنافسة، كتمتع القاضي بوضع التزامات لوضع حد لمممارسات 
 165.تكوف مصحوبة بغرامة تيديديةو  المقيدة لممنافسة

خاذ القرارات بسرعة مقارنة مع مجمس المنافسة الذي يستغرؽ آجاال طويمة التّ خاذ اتّ  -
ية بالغة في قضايا المنافسة يستدعي احترامو لضماف رعة لو أىمّ القرارات، فعامؿ السّ 

 في ذلؾ حماية لممنافسة. فّ وؽ ألير الحسف لمسّ السّ 

ظيارأىمية القاضي العادي لتطبيؽ قواعد قانوف المنافسة و  - اتجة آلثار المدنية النّ ا ا 
 عنيا، فبل يمكف لمجمس المنافسة القياـ بذلؾ لوحده. 

عيا القاضي المدني في قواعد حماية المنافسة: ي يوقّ مساىمة الجزاءات المدنية التّ  -
عويض( في التّ و  ي تمعبو ىذه الجزاءات)البطبلفور اإليجابي الذّ ويظير مف خبلؿ الدّ 

 حماية المنافسة.

حيف يحكـ القاضي المدني ببطبلف التصرفات المقيدة والمنافية لممنافسة فإنو يحكـ  -1
ببطبلنيا بأثر رجعي وكأف االتفاؽ لـ يكف، إذ أف البطبلف ال يمكف تصحيحو ويحكـ بو حتى 
لو كاف البند المتنازع فيو قد تـ حذفو أو تصحيحو بناًء عمى األمر الصادر عف مجمس 

 .   166المنافسة

الشروط التعاقدية المنافية لممنافسة الحرة سيؤدي إلى حماية النظاـ و  بلف االتفاقاتفبط
 تنظيـ سير السوؽ.و  العاـ االقتصادي مف خبلؿ ضماف حرية المنافسة

                                                 
 .23، ص مرجع سابؽ دور القضاء العادي في تفعيؿ مبدأ المنافسة الحرة،قصوري رفيقة، - 164
 .31مرجع سابؽ، ص  دور الييئات القضائية العادية في تطبيؽ قانوف المنافسة،موساوي ظريفة، - 165
 . 33مرجع سابؽ، ص  دور الييئات القضائية العادية في تطبيؽ قانوف المنافسة،موساوي ظريفة، -  166
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التي سببتيا الممارسات الخارقة لممنافسة دورا ىاما  األضراريمعب التعويض عف  -2
حكـ بو، فيو يسمح بالضغط عمى تنظيـ السوؽ مف طرؼ القاضي الذي يو  في ضبط
ردعيا خاصة إذا كاف مبم  التعويض الذي يحكـ بو و  المخالفة لقواعد المنافسة األطراؼ

نما يؤدي   القاضي ثقيبل عمى المخالؼ، فالتعويض ال يقتصر فقط عمى تعويض الضحية، وا 
 167بطريقة غير مباشرة إلى فرض احتراـ القواعد المتعمقة بحماية المنافسة.

ى العمـو فإف لمجزاءات المدنية التي يحكـ بيا القاضي المدني دورا ىاما في حماية وعم
 حماية المنافسة بشكؿ خاص.و  النظاـ العاـ االقتصادي بشكؿ عاـ

 المطمب الثاني:
 دور القضاء التجاري في حماية المنافسة

منح المشرع الجزائري عمى غرار نظيره الفرنسي دورا معتبرا لمقضاء التجاري في حماية 
المنافسة الحرة، وذلؾ حيف قاـ بنقؿ اختصاص الرقابة عمى قرارات مجمس المنافسة مف 

( إلى الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر)القضاء العادي( اإلداريمجمس الدولة) القضاء 
ـ ف أىّ ، لذا سنبيّ (األولالفرع جربة الفرنسية في ىذا المجاؿ )التّ ره بوىذا بعد تأثّ 

 )الفرع الثاني(.جارية في سبيؿ حماية المنافسة الحرة االختصاصات الممنوحة لمغرفة التّ 

  :األول الفرع 
إلى  اإلداريقابة عمى قرارات مجمس المنافسة من القاضينقل اختصاص الرّ 

 القاضي العادي:
جاري في تطبيؽ قانوف المنافسة باؽ لمنح دور لمقاضي التّ الفرنسي ىو السّ ع كاف المشرّ 

في ذلؾ عمى عدة  ، معتمداً )أوال(قابة عمى قرارات مجمس المنافسة بالقياـ بممارسة الرّ 
 .)ثالثا(قاـ بتكريسو ىو اآلخرو  ع الجزائري ىذا الموقؼاقتبس المشرّ  مف ثـّ و  ،)ثانيا(تبريرات 
 الفرنسية:جربة : التّ الً أوّ 

                                                 
 .34ص ، نفسو مرجعال-  167
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وفقا لمبدأ ازدواجية القضاء الذي يقضي بوجود ىرميف قضائييف، قضاء عادي يختص 
باعتبار و  وفإنّ  168،قضاء إداري يختص ويفصؿ في النزاعات اإلداريةو  زاعات العاديةبالنّ 

مجمس المنافسة سمطة إدارية وقراراتو ذات طبيعة إدارية كاف مف المفروض أف تخضع 
ى القضاء اإلداري وىذا ما كاف يطبؽ في القانوف الفرنسي إذ يختص منازعات قراراتو إل

 1986-12-01بمنازعات قرارات مجمس المنافسة حيث ينص قانوف  اإلداريالقاضي 
منو عمى اختصاص مجمس الدولة إذ  15و 12المنافسة في المادة و  المتعمؽ باألسعار

 طريؽ دعوى التعويض. بأف  الطعف يكوف أماـ مجمس الدولة عف  15تقضي المادة 

ة ة استثناءات، فبعد ظيور عدّ ع الفرنسي عمى مبدأ ازدواجية القضاء عدّ لكف أورد المشرّ 
مطة عوف المرفوعة ضد قرارات السّ دراسات قانونية تتفؽ في مجمميا عمى ضرورة إحالة الطّ 

حاولت ، 169اإلداريمف القاضي  فة بحؿ منازعات المنافسة إلى القاضي العادي بدالً المكمّ 
ظر لمنّ  اإلداريمف القضاء  الحكومة الفرنسية بدورىا منح االختصاص لمقضاء العادي بدالً 

ولة حوؿ قرارات مجمس المنافسة مف خبلؿ استشارتيا لمجمس الدّ  مة ضدّ عوف المقدّ في الطّ 
( الذي يقضي بمنح 1243- 86ف قانوف المنافسة الجديد)األمر رقـ مشروع األمر المتضمّ 

، لكف 170ظر في منازعات قرارات مجمس المنافسةلمحكمة استئناؼ باريس لمنّ االختصاص 
عوف ظر في الطّ مجمس الدولة رد بالّرفض إذ عّبر عف رغبتو في االحتفاظ باختصاصو)النّ 

ضد قرارات مجمس المنافسة(، مّما أّدى بالحكومة لبلنصياع ليذا الموقؼ، واّتخذت األمر 
ؽ باألسعار والمنافسة والذي يقضي بمنح المتعمّ  1986-12-01المؤرخ في  86-1243

غـ مف عدـ مجمس المنافسة، وبالرّ اختصاص الفصؿ في مشروعية قرارات ولة مجمس الدّ 
ومنحو  اإلدارييا فّضمت أف يكوف نزع االختصاص مف القاضي أنّ  اقتناعيا بيذا الحؿ إالّ 

 171.لمقضاء العادي  يتـّ تكريسو بوسيمة أخرى

                                                 
 . 124ص  ،2001الجزائر،  د.د.ف،، تنظيـ واختصاص،اإلداريخموفي رشيد، القضاء  -168
فرع قانوف ستير في القانوف،لمنافسة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجعمورة عيسى، النظاـ القانوني لمنازعات مجمس ا - 169

 .87، ص2007جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ، كمية الحقوؽ،األعماؿ
170 - de mello Xavier « l’ordonnance (modifiée) sur la concurrence et la constitution », GAZ. 
Pal,N°1, 1987, p 27. 
171 - Ibid., p .27. 
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ولة بنظر منازعات ع المشّرع الفرنسي بإبقاء اختصاص مجمس الدّ عدـ اقتنا وأماـ
-20وذلؾ بموجب قانوف  1986-12-01مجمس المنافسة قاـ بتعديؿ األمر المؤّرخ في 

الّمتاف تقضياف بتحويؿ اختصاص الّنظر بالّطعوف  15و12السيما الماّدتيف  12-1986
، إاّل 172محكمة استئناؼ باريس إلى المرفوعة ضّد قرارات مجمس المنافسة مف مجمس الّدولة

-12-24في  إخطارهأّف المجمس الّدستوري اعتبر ىذا القانوف غير دستوري وذلؾ بعد 
مف طرؼ مجموعة مف النواب، وقد استند في ذلؾ إلى عدة اعتبارات منيا، إغفاؿ  1986

 أمرو مجمس الدولة  وى أماـالمشرع لحؽ الّطاعف في وقؼ تنفيذ قرارات مجمس المنافسة 
 173.سيما واّف قرارات مجمس المنافسة تتميز بالّطابع القمعييتعمؽ  بحقوؽ الّدفاع ال

ّنما كاف ىدفيـ  وىذا األمر ليس ىدؼ الّنواب الذيف  قاموا بإخطار المجمس الّدستوري وا 
ىو بياف أّف منح االختصاص لمقضاء العادي لمراقبة سمطة إدارية أمر منافي لممبادئ 
الّدستورية والقوانيف الجميورية السيما مبدأ الفصؿ بيف الّسمطات اإلدارّية  والقضائية، غير 

فإّنو ليس  األخيرتفسيره الخاص ليذه المبادئ فحسب ىذا  أعطىالّدستوري أف المجمس 
اإلدارة ما داـ  أعماؿىناؾ ما يمنع المشّرع مف منح االختصاص لمقضاء العادي لمّنظر في 

 إلىالّنصوص القانونية المكّرسة ليذا المبدأ ىي نصوص تشريعّية، إاّل اّنو بالمقابؿ أشار  إف
اري بجانب مف المنازعات التي تكوف اإلدارة طرفا فييا، والتي ال يحؽ استحواذ القاضي اإلد

لمقاضي العادي الفصؿ فييا. وبذلؾ يمنح القيمة الّدستورّية لمبدأ الفصؿ بيف السمطات 
، فصبلحيات الّنظر في 1987-01-23والقضائية وذلؾ بموجب القرار المؤّرخ في  اإلدارية

بجميع  األمرويتعّمؽ  اإلدارياختصاص القضاء مف  دعاوى تجاوز الّسمطة ىي أصبلّ 
المؤّسسات التي تمارس الّسمطة باسميا أو أحد  أوالقرارات المّتخذة مف قبؿ الّسمطة التّنفيذية 

أعوانيا، وكذا الجماعات اإلقميمية التي تعمؿ تحت مراقبتيا أثناء ممارسة صبلحيتيا بصفتيا 
 سمطة عامة.

                                                 
172-zouaimia  rachid, « remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence  en droit Algérien » Revue EL MOUHAMAT, N°02,2004,p38 

 .90ص ،، النظاـ القانوني لمنازعات مجمس المنافسة، مرجع سابؽعيسىعمورة - 173
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وضع استثناءات عمى ىذا المبدأ وذلؾ  إمكانيةرع لكف المجمس الدستوري منح لممش
بمنح االختصاص لمقضاء العادي لمنظر والفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات وذلؾ عمبل بمبدأ 

 حسف سير العدالة. 
 
 

 ثانيا: أساس تكريس اختصاص القضاء العادي: 

عوف ضّد قرارات مجمس المنافسة تقّدـ الطّ  أصبحت 1987-07-06منذ صدور قانوف 
محكمة استئناؼ باريس )غرفة المنافسة(، إذ قاـ المجمس الدستوري الفرنسي بنزع  أماـ

ظر في منازعات مجمس المنافسة مف القاضي اإلداري )مجمس الدولة( ومنحو اختصاص النّ 
د عمى دستورية ىذا النقؿ في االختصاص لمقاضي العادي )محكمة استئناؼ باريس (، وأكّ 

دستوري ىاـ  أال وىو مبدأ حسف سير مرفؽ العدالة. ويقضي ىذا مستندا في ذلؾ عمى مبدأ 
ي تخص موضوع ما إلى ىيئة قضائية واحدة، واستبعاد المبدأ بضـّ جميع المنازعات التّ 

ي يخص نفس تطبيؽ القواعد المتعمقة باالختصاص لغرض توحيد االجتياد القضائي الذّ 
ؿ المنافسة، إذ قاـ بضـ جميع وىو ما قاـ بو المجمس الدستوري في مجا 174،الموضوع

وىو القضاء العادي بيدؼ  175المنازعات المتعّمقة بالمنافسة تحت رقابة ىيئة قضائية واحدة
القضاء عمى االختبلؼ الذي يمكف أف يترتب عف تفسير وتطبيؽ قواعد المنافسة، وتفادي 

الفصؿ في  التناقض في األحكاـ القضائية الذي يمكف أف ينتج عف تقاسـ ميمةو  التنازع
فاعتبر المجمس  176والقضاء العادي. اإلداريالمنازعات المتعمقة بالمنافسة بيف القضاء 

لنقؿ االختصاص مف القضاء  أساسياً  مبرراً و  قانونياً  الدستوري مبدأ حسف سير العدالة أساساً 
لما يقدمو مف ايجابيات وتسييبلت لتطبيؽ تشريع  ذلؾ نظراً و  إلى القضاء العادي اإلداري

رغبة منو في إعطاء دور لمقضاء العادي في تطبيؽ قواعد و  الممارسات المنافية لممنافسة

                                                 
 . 93عمورة عيسى، النظاـ القانوني لمنازعات مجمس المنافسة، مرجع سابؽ، ص  - 174

175-Marie MALAURIE – VIGNAL:Droit interne de la concurrence, Armand colin, Paris, 1996, 
p161. 

 . 94ظاـ القانوني لمنازعات مجمس المنافسة، مرجع سابؽ، ص عمورة عيسى، النّ  - 176
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المنافسة، إضافة إلى مبررات أخرى حاوؿ بيا المشرع تبرير موقفو رغـ أّنيا تعّرضت 
 ىذه المبّررات نجد:  ، ومف بيف177بحجج مقنعة مف طرؼ المعارضيفو  النتقادات شديدة

: فما دامت  بيعيمطة الكاممة لقاضيو الطّ وضع قانون المنافسة تحت السّ  -1
متعامميف اقتصادييف مف الخواص فمف البدييي أف يكوف و  المنازعات تدور بيف مؤسسات

ـّ انتقاد ىذا المبرر  القاضي العادي ىو المختص بالفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات، وقد ت
مجمس المنافسة ال يختّص فقط في حماية المصالح الفردية بؿ يختص أيضا  عمى أساس أفّ 

 178بالمحافظة عمى المصمحة الجماعية )االقتصاد العاـ(

وىذا طويل بالمقارنة مع القضاءالعادي: و  أّن القضاء اإلداري قضاء عسير -2
 . اإلجراءاترعة في ب السّ ي يتطمّ يشكؿ خطرا عمى قانوف المنافسة الذّ 

ال تتناسب مع مراقبة قرارات  اإلداريي يمارسيا القاضي قابة التّ الرّ  كون-3
تنحصر سواء في التأييد أو اإللغاء، فيو  اإلداريألّف ميّمة القاضي مجمس المنافسة :

لئلدارة وال يتمتع بسمطة تعديؿ قراراتيا، عكس القاضي  أوامرال يممؾ سمطة توجيو 
 179.األخيرىذه الميمة إلى ىذا  إسناد األفضؿالي فمف بالتّ و  العادي

خاصة  القاضي اإلداري يصعب عميو تحميل اآلثار االقتصادية لتصرف معين: -4
ب إجراء حوصمة اقتصادية نزاعات قانوف المنافسة شائكة ومعقدة وتتطمّ و  وأّف قضايا

العادي  إلى اإلداريبريرات أصبح نقؿ االختصاص مف القاضي بناء عمى ىذه التّ و 180ليا.
يـ في القانوف الفرنسي. وعميو قاـ المشرع الجزائري ونظرا لنقص تجربتو في تنظ ممكناً 

جربة الفرنسية في ىذا المجاؿ وقاـ بنقؿ باألخذ بالتّ  ،شاط االقتصادي الحروتأطير النّ 
 . اإلداري إلىاالختصاص مف القاضي العادي 

 : التي وقع فييا اإلشكاالتو  ع الجزائريثالثا: موقف المشرّ 

                                                 
 .67،مرجع سابؽ، صالعادية في تطبيؽ قانوف المنافسةموساوي ظريفة، دور الييئات القضائية  - 177
 . 336-335.صالمنافية لممنافسة في القانوف الجزائري، مرجع سابؽ، ص، الممارسات محمد الشريؼكتو  - 178
 . 96-95عمورة عيسى، النظاـ القانوني لمنازعات مجمس المنافسة، مرجع سابؽ، ص - 179
 .69، صمرجع سابؽ،العادية في تطبيؽ قانوف المنافسةموساوي ظريفة،دور الييئات القضائية - 180
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جربة الفرنسية مف دوف أّي دد التّ سبة لموقؼ المشرع الجزائري فإّنو أخذ في ىذا الصّ بالنّ 
ترّدد، إذ قاـ بنقؿ االختصاص في الطعوف المقّدمة ضّد قرارات مجمس المنافسة مف القضاء 
اإلداري إلى القضاء العادي حيث تكوف مف اختصاص مجمس قضاء الجزائر العاصمة 

-03مف األمر  1/ 63ذلؾ ما نّص عميو صراحة في الماّدة و  يةالفاصؿ في المواد التجار 
ر ىذه اإلحالة، لكف ىذا النقؿ و  المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ 03 المتّمـ، مف دوف أف يبر 

 األعمى مف المشرع الفرنسي أوقعو في إشكاالت عديدة منيا: 
 مخالفة القانون العادي لمقانون العضوي: -1

مف طرؼ المشرع الجزائري بأّنو سمطة إدارية مستقمة إّف تكييؼ مجمس المنافسة 
مثمو مثؿ  181يجعؿ النظر في الطعوف المقّدمة ضّد قراراتو مف اختصاص مجمس الدولة 

مف القانوف العضوي فاألصؿ  9إذ أّنو طبقا لممادة  األخرىالمستقمة  اإلداريةباقي السمطات 
أف يتوّلى مجمس الدولة رقابة قرارات مجمس المنافسة، لكف المشرع الجزائري خرج عف ىذا 

، 182األصؿ بمنحو سمطة النظر في الطعوف ضّد قرارات مجمس المنافسة لمقضاء العادي
لمنافسة مف مجمس وبالتالي فالمشرع تدخؿ لنقؿ اختصاص رقابة قرارات مجمس ا

الدولة)القضاء اإلداري(إلى مجمس قضاء الجزائر)القضاء العادي(، وتظير المشكمة في 
كوف اختصاص مجمس الدولة تـ تحديده بقانوف عضوي في حيف أف إحالة االختصاص 

المصادؽ عميو بموجب قانوف  03-03لمجمس قضاء الجزائر تـ تطبيقا لؤلمر 
لقانوف عضوي بموجب قانوف عادي وىذا غير جائز إذ مما يشكؿ مخالفة صريحة 183عادي

أنو خالؼ مبدأ تدرج القوانيف الذي يحدد موقع القواعد القانونية في النظاـ القانوني، إذ نجد 
 في القمة  الدستور تميو القوانيف العضوية ثـ العادية.

                                                 
سة مندرجا ضمف فئة الييئات العمومية الوطنية، فيي بالتالي مستبعدة مف أف تعتبر اعتبرنا مجمس المناف إذاوذلؾ  - 181

 .رشيد زوايمية األستاذكسمطات مركزية أو منظمات مينية حسب تعبير 
 انظر:

ZOUAIMIA  Rachid, « remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 
concurrence  en droit Algérien », op.cit, p.38. 

 .77ص ،، مرجع سابؽالعادية في تطبيؽ قانوف المنافسةموساوي ظريفة،دور الييئات القضائية  - 182
 .77ص ،، مرجع سابؽالعادية في تطبيؽ قانوف المنافسةموساوي ظريفة،دور الييئات القضائية  -183
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ستوريا ومبدأ تدرج القوانيف وسمّو القانوف العضوي يعّد مف بيف المبادئ المكرسة د
لمشرع فعمى ا.184والتي أّكد المجمس الّدستوري عمى قيمتيا الّدستورية في مناسبات عديدة

مجاؿ التشريع بموجب القوانيف العضوية وكذا مجاؿ القوانيف العادية وفقا لما  ةإذف مراعا
تنص عميو أحكاـ الّدستور وبالتالي يمنع عميو التشريع بموجب قانوف عادي في المجاالت 

ة لمقانوف العضوي، وبالمقابؿ ليس بإمكانو التشريع بموجب قانوف عضوي في المخصص
 185المجاؿ المخصص لمقانوف العادي

 اختالف جيات الطعن ضد قرارات مجمس المنافسة: -2

جميعات عمى يتعمؽ األمر بمنح االختصاص في القرارات القاضية برفض أو الترخيص بالتّ 
منحيا لمقاضي  األخرىعوف المقدمة ضد قرارات مجمس المنافسة مجمس الّدولة، في حيف أّف الطّ 

العادي، إذ قاـ المشرع الجزائري نقبل عف نظيره الفرنسي بمنح مجمس الدولة اختصاص النظر في 
أّف المشرع الفرنسي قاـ بذلؾ نظرا لكوف  إلىالطعوف ضد القرارات المتعمقة بالتجميع، دوف التنبو 

ليس مف قبؿ مجمس و  جب قرار وزاري )الوزير المكمؼ باالقتصاد(قرارات التجميع تتخذ بمو 
المنافسة. في  حيف أّف القرارات المتعمقة بالتجميع في الجزائر تتخذ مف طرؼ مجمس المنافسة، 

 ي اعتمده ال يستند إلى أّي منطؽ قانوني.مييز الذّ ا يجعؿ ىذا التّ ممّ 
 الفرع الثاني:

 اختصاص الغرفة التجارية
رع الجزائري لمغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر ميمة الرقابة عمى قرارات أوكؿ المش

حقيقية لقواعد و  مجمس المنافسة فيي إذف مطالبة باستعماؿ كامؿ سمطاتيا لضماف حماية فعالة
،فتخويؿ الغرفة التجارية سمطة النظر في منازعات قرارات مجمس المنافسة يجعميا  186المنافسة 

 االختصاصيعود و  187ليس كدرجة ثانية لمتقاضيو  نيائيةو  تنظر في القضية بصفة ابتدائية

                                                 
 . 103رجع سابؽ، صعّمورة عيسى، النظاـ القانوني لمنازعات مجمس المنافسة،م - 184
 . 104، صالمرجع نفسو -185
 . 96مرجع سابؽ، ص ،العادية في تطبيؽ قانوف المنافسةدور الييئات القضائية موساوي ظريفة،-186
ليمى ماديو، تكريس الرقابة القضائية عمى سمطات الضبط المستقمة في التشريع الجزائري، الممتقى الوطني حوؿ -187

 . 282و 281ص ،2007ماي  24-23المالي، جامعة بجاية، أياـ و  المجاؿ االقتصاديفي سمطات الضبط المستقمة 
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لمجمس قضاء الجزائر لمفصؿ في جميع القرارات التي يتخذىا مجمس المنافسة بشأف الممارسات 
يكوف مف اختصاصو الفصؿ في الطعوف المرفوعة ضد قرارات مجمس  المنافية لممنافسة إذ

 إجراءالعقوبات المالية و  كذا الطعف ضد األوامر،و  التحفظية، اإلجراءاتالمنافسة المتضمنة اتخاذ 
تأييد و  كقاضي تعديؿو  (،)أوالتختص الغرفة التجارية كقاضي إلغاءو  النشر ذات الطابع القمعي،

، )ثالثا(ي يعتبر ضمانة لممتقاضيفالغرفة بوقؼ التنفيذ ىذا األخير الذّ  ، كما يختص رئيس)ثانيا(
 .)رابعا(جارية حدود ال يجب تجاوزىاالختصاص الغرفة التّ  كما أفّ 

 أوال: اختصاص الغرفة التجارية بإلغاء قرارات مجمس المنافسة 
الصادر عف لتتمكف الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر العاصمة مف إلغاء القرار 

الوسائؿ المستعممة في ىذه الرقابة ال و  مجمس المنافسة فبلبد مف مراقبة مدى مشروعيتيا،
تكوف ىذه الرقابة مف خبلؿ الرقابة عمى و  ،188تختمؼ عف الرقابة الخاصة بتجاوز السمطة

 الداخمية لمقرار محؿ الطعف.و  المشروعية الخارجية
ذلؾ و  ى مشروعية القرار مف حيث الشكؿأي مراقبة مدرقابة المشروعية الخارجية:-1

 صبلحياتو المخولة لو بموجب القانوفو  بالتأكد مف عدـ تجاوز مجمس المنافسة الختصاصو
المرسـو و  المتعمؽ بالمنافسة 03-03مدى احترامو لئلجراءات التي يفرضيا كؿ مف األمر و 

خاصة تمؾ  الممغى، 189الذي يحدد النظاـ الداخمي لمجمس المنافسة 44-96الرئاسي 
 الشكمية المتعمقة بالقرارات مثؿ السبب. اإلجراءاتكذلؾ و  المتعمقة بحقوؽ الدفاع اإلجراءات
أي الرقابة مف حيث الموضوع، حيث يبحث القاضي رقابة المشروعية الداخمية:  -2

عف مدى تطبيؽ مجمس المنافسة لمقواعد الموضوعية المنصوص عمييا في قانوف المنافسة 
مدى صحة التكييؼ بالن ظر إلى الن صوص القانونية المعتمد و  امو لمقانوف،أي يجب احتر 

 عمييا، كذلؾ مدى تناسب العقوبة مع الفعؿ المقترؼ، أي فيما يتعمؽ بتحقيؽ مبدأ التناسب
 190الجزاء المسم ط.و  المبلئمة بيف الفعؿ المرتكبو 

                                                 
 .52ص  ،قوعراب فريزة، ردع الممارسات المنافية لممنافسة في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ -188

 .98ص  ،مرجع سابؽ،العادية في تطبيؽ قانوف المنافسةدور الييئات القضائية موساوي ظريفة،نقبل عف  -189
لخضاري أعمر،إجراءات الطعف في قرارات مجمس المنافسة، الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط -190

 .271-259.ص صجامعة بجاية، ،2007ماي  24و23المستقمة،أياـ
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 نميز بيف حالتيف ىما:جزاء قرار مجمس المنافسة غير المشروع:  -3
يمس بحقوؽ الدفاع أو و  في حالة ما إذا كاف سبب إلغاء القرار يتعمؽ بإجراء بكاممو -أ

الممؼ بإبعاد عناصر اإلثبات، ففي ىذه الحاالت فإف قرار الغرفة التجارية  إفراغيؤدي إلى 
 القاضي باإللغاء يضع حدا لممتابعات. 

تنظر في القضية مف ناحية أم ا في حالة العكس فإف الغرفة التجارية لدى المجمس -ب
 تقضي:و  القانوف مف جديدو  الوقائع
ا بترؾ مجمس المنافسة يواصؿ اإلجراء - ىذا ما ينبغي أف و  يقضي بقرار جديد،و  إم 

تفعمو الغرفة التجارية في حالة ما إذا ألغت القرار لعدـ القبوؿ أو بأن و ال وجو 
 لدعوى رفعت دوف تبمي  الطرؼ المعني.

ا أف تنظر مف - جديد إف كانت عناصر الممؼ تسمح لمغرفة التجارية لدى المجمس  إم 
 العقوبات الماليةو  أف تحؿ بقرارىا محؿ قرار مجمس المنافسة في مجاؿ األوامر

جراءاتو   اإلجراءات التحفظية أو تنفيذ األوامر.و  الن شر ا 

 أخيرا أف تنظر الغرفة مف جديد بعدما تأمر بإجراء تحقيؽ.-ج
صادرا عف  إدارياويشترط لقبوؿ الطعف باإللغاء أف يكوف محؿ الطعف باإللغاء قرارا 

أي متمتعا  نيائياً  أف يكوف قراراً و  ىو ما ينطبؽ عمى قرارات مجمس المنافسة،و  إداريةسمطة 
، االختصاصمنيا:عيب عدـ و  أف يكوف معيبا بإحدى عيوب المشروعيةو  يغة التنفيذية،بالصّ 

 .الخعيب السبب...
 ثانيا: اختصاص الغرفة التجارية بتعديل قرار مجمس المنافسة أو تأييده

 اختصاصيا بتعديل القرار-1
يقـو بتعديؿ، أو تعميؽ تنفيذ العقوبات التجارية لمجمس قضاء الجزائر  قاضي الغرفة

يقوـ القاضي بتعديؿ القرار بتخفيفو أو تشديده وفقا و  ،191النشر إجراءاتكذا و  المالية
لمقتضيات القضية، وىذا رغـ أف المشرع الجزائري لـ ينص عمى أىمية القاضي العادي في 
                                                 

 . 143سابؽ ص مرجع النظاـ القانوني لمنازعات مجمس المنافسة،عمورة عيسى،-191
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إضفاء تعديؿ عمى قرارات مجمس المنافسة بصفة صريحة،وبذلؾ لمجـز في قدرة الغرفة 
 إعادةعدة أوضاع مثؿ:  إصبلحالتجارية عمى تعديؿ قرارات مجمس المنافسة البد مف 

 إمكانيةذلؾ بالنص عمى و  دقيقة خالية مف التأويؿ،و  بصفة صريحة 63صياغة نص المادة 
 192ت مجمس المنافسة االطعف باإللغاء أو التعديؿ ضد قرار 

ع الفرنسي فقد منح لمحكمة استئناؼ باريس سمطة تعديؿ قرارات سبة لممشرّ ا بالنّ أمّ 
 خذىا مجمس المنافسةقابة عمى الجزاءات التي قد يتّ كمة الرّ تمارس المحو  193،مجمس المنافسة

نّ و  قابة تكوف كاممة،فيي ال تكتفي بإلغاء الجزاء لعدـ مشروعيتو،ىذه الرّ و  ما تصمحو أو تعدلو ا 
خاذ عقوبة أخؼ أو أشد مف العقوبة تعديؿ العقوبة المقررة باتّ  اوفقا ما تراه مناسبا، إذ بإمكاني

ور يظير ىنا الدّ و  ،194المنافسة وفؽ خطورة األفعاؿ المنسوبة لؤلطراؼرىا مجمس التي يقرّ 
ـ لمقاضي العادي في مجاؿ المنافسة إذ ال يجب أف ينحصر فقط عمى مراقبة  مشروعية الميّ 

مراقبة السوؽ كما و  قرارات مجمس المنافسة بؿ يجب أف يتعدى ذلؾ ليتبي ف دوره في تنظيـ
 االنسجاـ بيف كؿ مف القاضي العاديو  قة التناسؽمف ىنا تظير عبلو  يقـو بو المجمس

حمايتو مف جميع الممارسات و  مراقبة السوؽ،و  مجمس المنافسة في تنظيـ ميمة الضبطو 
 195المعيقة لسيره.

يقـو قاضي الغرفة التجارية بتأييد القرار الذي أصدره مجمس المنافسة تأييد القرار: -2
ف القرار المطعوف فيو أمامو اتخذ طبقا لمشروط ذلؾ إف تبيف لو أو  والذي كاف محؿ الطعف،

مبنيا عمى أسس قانونية غير مشوبة بعيوب تجعمو  قاببل لئللغاء أو و  الموضوعية،و  اإلجرائية
ال يجوز و  ، فيقوـ بتأكيد موقؼ المجمس في موضوع النزاع المعروض عميو،196التعديؿ

ه المجمس، كإضافة جزء آخر أو تمديد تأييده لمقرار الحكـ بالجزاء أكثر مما قرر  أثناءلمقاضي 

                                                 
 .107ص  ،سابؽمرجع  ،بيؽ قانوف المنافسةالعادية في تطدور الييئات القضائية موساوي ظريفة،-192
 .109ص،نفس المرجع -193
العامة، دار الجامعة الجديدة لمنشر،  اإلدارية قابة القضائية عمى شرعية الجزاءاتمحمد باىي أبو يونس، الرّ -194

 .246، ص2000اإلسكندرية، 
 .145سابؽ، ص مرجع  النظاـ القانوني لمنازعات مجمس المنافسة،عمورة عيسى،-195
ائري، مذكرة لنيؿ شيادة دؿ، مسؤولية العوف االقتصادي عف الممارسات المقيدة لممنافسة في القانوف الجز بوجميؿ عا-196

 .68، ص2012 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو،كمية الحقوؽر في القانوف، فرع المسؤولية المينية، الماجستي
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ي التّ و  اعن بطعنو"ر الطّ ال يضّ ىذا طبقا لمقاعدة "و  مدتو أو التمديد مف قيمة الجزاء المالي،
 197.عوف سواء كانت مدنية أو جزائية أو إداريةيأخذ بيا عمى اختبلؼ أنواع الطّ 

الخيار بيف تنفيذ قرار اعف جارية لقرار مجمس المنافسة يكوف لمطّ و بعد تأييد الغرفة التّ 
جارية، أماـ الغرفة التجارية لممحكمة العميا قض ضد قرار الغرفة التّ عف بالنّ المجمس أو الطّ 

ذا قامت المحكمة العميا و  وفؽ اإلجراءات الواردة في القواعد العامة لعدـ وجود نص خاص ا 
قرار إلى نفس الغرفة بنقض القرار المطعوف فيو تعيد القضية إلى الجية القضائية المصدرة لم
النظر في  باختصاصمشكمة تشكيبل آخر،لكوف الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر تنفرد 

،الجدير بالذكر أف المشرع الجزائري لـ ينص صراحة في األمر 198قرارات مجمس المنافسة
 ائرالمتعمؽ بالمنافسة، عمى كيفية تنفيذ قرارات الغرفة التجارية لكؿ مف مجمس قضاء الجز 

مف  70المحكمة العميا، في حالة الطعف بالنقض إال أّف ما يمكف استنتاجو مف نص المادة و 
ترسل :" التي جاء فييا 12-08مف القانوف رقـ  32المعدلة بموجب المادة  03-03األمر 

المتعمقة و  عن مجمس الدولةو  عن المحكمة العمياو  القرارات الصادرة عن مجمس قضاء الجزائر
لى رئيس مجمس المنافسةو  لموزير المكمف بالتجارة بالمنافسة ما يعني ضمنيا أف الوزير  ".ا 

عف و  المكمؼ بالتجارة ىو الذي يتولى ميمة تنفيذ القرارات الصادرة عف مجمس قضاء الجزائر
 المحكمة العميا.

 
 االختصاص في وقف تنفيذ القرار المطعون فيو-ثالثا

ف كانت و  ة، فالقرارات اإلدارية تكوف قابمة لتنفيذباالستناد إلى امتيازات السمطة العام ا 
محؿ طعف قضائي، لتمتعيا بقرينة المشروعية وامتياز األولوية المذاف يسمحاف بتنفيذ الفوري 

 .إداريةتوقع عقوبات و  تصدر قرارات إداريةو مجمس المنافسة يعد سمطة 200، 199ليا

                                                 
 .247مرجع سابؽ،صالعامة، اإلدارية الرقابة القضائية عمى شرعية الجزاءات ،أبو يونسمحمد باىي  -197
 .110ص  ،سابؽمرجع  ،العادية في تطبيؽ قانوف المنافسةدور الييئات القضائية ظريفة،موساوي -198
 الدولة،عمى ضوء قانوف المنافسة، مذكرةلنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع تحوالت  جراي يمينة،ضبط السوؽ-199

 .174ص  ،2007جامعة مولود معمري، تيزي وزو،،كمية الحقوؽ
 .113، ص مرجع سابؽ،العادية في تطبيؽ قانوف المنافسةدور الييئات القضائية موساوي ظريفة،-200
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يعتبر وقؼ التنفيذ ضمانة لممتقاضيف أماـ المجمس إذ ال يمكف لممشرع االعتداء عمى 
مبدأ وقؼ التنفيذ الذي اعتبره المجمس الدستوري الفرنسي مف المبادئ الدستورية العامة 

يمنح فييا محكمة  1987جويمية  06الواجب احتراميا إذا اصدر المشرع الفرنسي قانوف 
الفصؿ في منازعات قرارات مجمس المنافسة مع النص فيو عمى استئناؼ باريس والية 201

و 202حؽ الطاعف في طمب وقؼ التنفيذ الجزاء الذي يتخذه في مواجيتو مجمس المنافسة 
قرارات مجمس نفيذية لة التّ القوّ  شؿّ  إمكانيةس ىذا الموقؼ اعتمده المشرع الجزائري إذ كرّ 

مف و  ـالمتمّ و  ؿالمتعمؽ بالمنافسة المعدّ  03-03مف األمر رقـ  63المنافسة بموجب المادة 
يا غير قابمة لوقؼ األصؿ في قرارات مجمس المنافسة أنّ  ح لنا بأفّ خبلؿ ىذه المادة يتضّ 

ىذه ىي و  أثر موقؼ لتنفيذ قراراتو، عف أيّ التنفيذ في حالة الطعف ضدىا، إذ ال يكوف لمطّ 
امتياز و  ذلؾ لتمتعيا بقرينة المشروعيةو  فيذيةالقاعدة العامة فالقرارات اإلدارية لدييا القوة التن

طمب  إمكانية، لكف استثناءا منح المشرع الجزائري لرئيس مجمس قضاء الجزائر 203األولوية
ذلؾ بتوفر شروط، فيبلحظ أف وقؼ التنفيذ المنصوص و  وقؼ تنفيذ قرارات مجمس المنافسة

المدنية، حيث ال  اإلجراءاتعميو في قانوف المنافسة يشبو ما ىو منصوص عميو في قانوف 
، يعّد وقؼ تنفيذ قرار 204بتوافر الشروط التي يحددىا القانوفو  استثناءا، يمكف تقريره إالّ 

مجمس المنافسة تدبير كباقية الّتدابير اإلستعجالية يستمـز بالدرجة األولى توفر حالة العجمة 
المقصود مف وراء  ىوو  إلصدار األمر عمى أساسياو  لتحديد اختصاص القضاء المستعجؿ

يكوف وقؼ التنفيذ خاضعا لمسمطة التقديرية و  ،205الوقائع الخطيرةو  المشرع بقولو الظروؼ

                                                 
بوجميؿ عادؿ،مسؤولية العوف االقتصادي عف الممارسات المقيدة لممنافسة في القانوف الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة -201

العمـو السياسية، جامعة مولود و  األساسيالماجستير في القانوف، فرع قانوف المسؤولية المينية، مدرسة الدكتوراه لمقانوف 
 .67ص  ،2012معمري، تيزي وزو،

 .239ص  ،العامة، مرجع سابؽ اإلدارية ي أبو يونس، الرقابة القضائية عمى شرعية الجزاءاتمحمد باى-202
 .90مرجع سابؽ، ص ،العادية في تطبيؽ قانوف المنافسةدور الييئات القضائية موساوي ظريفة،  -203
مذكرة لنيؿ شيادة  المالي،و  المستقمة في المجاؿ االقتصادي اإلداريةعز الديف عيساوي، السمطة القمعية لييئة -204

 .145،ص 2005-2004جامعة تيزي وزو،  ،فرع قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ في القانوف،  الماجستير
ىديمي أحمد،سمطات القضاء في شؿ القوة التنفيذية لقرارات مجمس المنافسة،الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط -205

 .294ص،2007ماي  24و23المستقمة،جامعة بجاية،أياـ 
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الوقائع الخطيرة و  ، حيث يكوف لرئيس مجمس قضاء الجزائر سمطة تقدير الظروؼ206لمقاضي
ما جعؿ و  تقديرا لؤلمر بوقؼ التنفيذ،و  لبلختصاصلتحديد مدى توفرىا مف عدمو ضبطا 

يستبعد وقؼ التنفيذ كأثر لمطعف ضد قرارات مجمس المنافسة ىو رغبتو في دعـ  المشرع
 207حماية المصالح االقتصاديةو  الدور القوي الذي يمعبو مجمس المنافسة في ضبط السوؽ

فعالية القرارات المتخذة مف طرفو، ألف التساىؿ في تقرير ىذا و  رغبتو في ضماف سرعةو 
 208.قميؿ االستعماؿ إجراءيجعمو و  ليةاإلجراء يشكؿ تيديد ليذه الفعا

 : يشترط لطالب وقؼ تنفيذ قرار مجمس المنافسة ما يمي: نفيذوقف التّ  إجراءشروط -
فمف  209عن ضد قرار مجمس المنافسة:بالطّ  نفيذ مرفقاً يكون طمب وقف التّ  أن-1

التنفيذ روري تقديـ طمب أصمي لمطعف ضد قرار مجمس المنافسة قبؿ التقدـ بطمب وقؼ الضّ 
ىذا ما نصت عميو و  أي ترفع أوال دعوى اإللغاء أماـ الغرفة التجارية ضمف اآلجاؿ القانونية

 210المتمـ.و  المعدؿ 03-03مف األمر  69/2المادة 
أف قرار مجمس  إثباتفعمى طالب وقؼ التنفيذ الضرر في حالة تنفيذ القرار: إثبات-2

 سيمحؽ بمصالحو االقتصاديةو  211المنافسة يؤدي إلى ترتيب نتائج وخيمة ال يمكف تداركيا
عادة ما يقترف قبوؿ طمب وقؼ التنفيذ بالرجوع إلى طبيعة ىذه و  ،212المالية أضرارا كبيرةو 

 القرارات، فمحكمة استئناؼ باريس كثيرا ما تقبؿ طمب وقؼ تنفيذ قرار مجمس المنافسة لما
 أضرار عمى الشخص أو المؤسسة مف جراء تنفيذىا. و  ليا مف أخطار

                                                 
206- ZOUAIMIA Rachid «le régime contentieux des autorités administratives indépendantes 
en droit Algérien »,revue IDARA,N° 1, 2005,p30 .     

 .91مرجع سابؽ، ص ،العادية في تطبيؽ قانوف المنافسةدور الييئات القضائية موساوي ظريفة، -207
 مرجع سابؽ،، المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري )دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي(و، الممارسات محمد شريؼ كت-208
 .343ص 
 .143جراي يمينة،ضبط السوؽ عمى ضوء قانوف المنافسة،مرجع سابؽ، ص -209
المكمف يودع صاحب الطعن الرئيسي أو الوزير " ...عمى أّنو:  03-03مف األمر  69 المادة الفقرة الثانية مف نصت -210

 ..."ال يقبل الطمب إاّل بعد تقديم الطعن الذي يجب أن يرفق بقرار مجمس المنافسةو  بالتجارة طمب وقف التنفيذ
 .121عمورة عيسى، النظاـ القانوني لمنازعات مجمس المنافسة، مرجع سابؽ، ص -211
 .93مرجع سابؽ، ص  ،العادية في تطبيؽ قانوف المنافسةدور الييئات القضائية موساوي ظريفة،-212
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فإذا تعّمؽ األمر مثبل بوقؼ النشاط االقتصادي أو غمؽ محؿ تجاري أو غيرىا فإنو 
يجب وقؼ تنفيذ القرار حتى ال يمحؽ القرار أضرارا بالشخص أو المؤسسة المعنية. لكف قبوؿ 

ب وقؼ تنفيذ الجزاءات المالية ال يتـ قبولو طمب وقؼ تنفيذ قد يجد صعوبة فمثبل في طم
بجميع الوسائؿ القانونية ما قد ينجـ عف دفع ىذه  اإلثباتبسيولة إذ يجب عمى الطاعف 

ىو األمر الذي قد يؤدي إلى توقفو عف ممارسة و  المبال  مف أثر سمبي عمى سيولتو المالية،
 213نشاطو االقتصادي.

ىذا ما يفيـ مف خبلؿ المادة و ة بالنظام العام:عدم المساس بأوجو النزاع المتعمق -3
المتعمؽ بالمنافسة حيث أف وقؼ التنفيذ يفصؿ فيو رئيس مجمس  03-03مف األمر  63/2

مكرر   مف   171عمى أساس ما تمميو المادة  اإلداريقضاء الجزائر بوصفو قاضيا لبلستعجاؿ 
 214المدنية التي تفيد بأنو ال يجوز لو أف يوقؼ تنفيذ قرار يتعمؽ بالنظاـ العاـ. اإلجراءاتقانوف 

 المدنية اإلجراءاتو بالنسبة إلجراءات طمب وقؼ التنفيذ فإنيا تتـ وفقا ألحكاـ قانوف 
كذلؾ األمر بالنسبة إلجراءات و  ،03-03مف األمر  69ىو ما أكدتو المادة و  اإلداريةو 

فيتـ فييما الرجوع إلى المواد  األقصىستعجاؿ البسيط أو االستعجاؿ كاف اال سواءاالستعجاؿ 
نستخمص أف مبدأ وقؼ التنفيذ يؤثر و  اإلداريةو  المدنية اإلجراءاتمف قانوف   302و301

ييدؼ إلى منح فرصة و  المالية لممتابعيف أماـ مجمس المنافسةو  عمى المصالح االقتصادية
المنافسة لمتراجع عف سياستيا ووضع حد لمممارسات المقيدة لممؤسسات المخالفة لمقواعد 

تصحيح سموؾ األعواف االقتصادييف مف خبلؿ مساعدة و  لممنافسة، كما يسمح بإعادة تنظيـ
 215جيات الطعف المختصة في التحكـ في الطعوف المرفوعة أماميا.

 االختصاص بتعويض األضرار:-رابعا
القرار الصادر عف مجمس المنافسة قد  إلغاءر في حالة ما إذا قرر مجمس قضاء الجزائ

ىذا ما و  اء ىذا القرار،ي لحقتيا مف جرّ تطالب المؤسسة المدعية بالتعويض عف األضرار التّ 

                                                 
 .93، ص المرجع نفسو-213
 .301ىديمي أحمد،سمطات القضاء في شؿ القوة التنفيذية لقرارات مجمس المنافسة، مرجع سابؽ، ص -214
 .95، ص نفس المرجع،العادية في تطبيؽ قانوف المنافسةدور الييئات القضائية موساوي ظريفة، -215



دور الهيئبث القضبئيت                         الفصل الثبني<                              

 في حمبيت المنبفضت الحرة

 

90 
 

عويض فيؿ يختص بالنظر فييا ظر في دعوى التّ حوؿ الجية المختصة بالنّ  اإلشكاؿيثير 
 مجمس قضاء الجزائر أـ ال؟

إلى القضاء المختص  اإلشارةأماـ سكوت النصوص القانونية المتعمقة بالمنافسة عف 
بالنظر في الدعوى المسؤولية التي ترفع ضد مجمس المنافسة فإنو مف المفروض أف يعود 

إذ أنو مف حيث األصؿ فإف الحكـ بالتعويض عف  اإلدارياالختصاص إلى القاضي 
مف اختصاص القاضي  اإلداريةجة عف السمطات األضرار الناجمة عف التصرفات النات

غير أف ذلؾ يؤدي بالمتقاضي إلى رفع دعوييف أماـ جيتيف قضائيتيف مختمفتيف، إذ  اإلداري
أماـ القضاء  أخرىرفع دعوى و  يرفع الطعف أماـ مجمس قضاء الجزائر إللغاء قرار المجمس،

ىذا ما سيؤدي حتما إلى و  لقرار،الناجمة عف ذات ا األضرارلممطالبة بالتعويض عف  اإلداري
 أعطت، لذلؾ نجد محكمة التنازع الفرنسية 216صدور قرارات متناقضة في نفس القضية

االختصاص لمحكمة استئناؼ باريس لمنظر في دعوى المسؤولية المرفوعة ضد إحدى 
المحكمة بوجود  أخطرتيتعمؽ األمر بمجنة عممية البورصة فمما و  سمطات الضبط المستقمة

وضعت حدا ليذا النزاع بتأييدىا لمقرار محكمة استئناؼ  1992جواف  22زع سمبي في تنا
 قرارا لمجنة عمميات البورصة األخيرةبعدما ألغت ىذه  1991ماي  29باريس الصادر في 

بعدىا تواصمت منازعات التعويض أماـ نفس المحكمة بإثارتيا الخطر الجسيـ كشرط و 
لعؿ السبب الرئيسي في اخذ ىذا الموقؼ ىو و  1994اف جو  06ذلؾ في و  لمسؤولية المجنة

الرغبة في تحقيؽ مبدأ حسف سير العدالة الذي اعتمده المجمس الدستوري الفرنسي لتخويمو 
القضاء العادي حؽ النظر في دعاوى اإللغاء المرفوعة ضد قرارات مجمس المنافسة، لذلؾ 

متناقضة في نفس  أحكاـادي صدور تفو  فإف الحؿ األمثؿ لمعالجة مسألة تنازع االختصاص
كذلؾ لضماف مبدأ حسف سير العدالة ىو توحيد االجتياد القضائي في المنازعات و  القضية،

ىي الجية المختصة بالنظر في قرارات مجمس و  المتعمقة بالمنافسة تحت جية قضائية واحدة
 .المنافسة
 

 
                                                 

 .53منافسة في التشريع الجزائري،مرجع سابؽ، ص قوعراب فريزة، ردع الممارسات المنافية لم-216
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 المطمب الثالث:
 الحرة:دور القضاء الجزائي في حماية المنافسة 

تنظيـ المنافسة و  و بما أننا بصدد اإلشارة إلى دور الييئات القضائية العادية في حماية
مف الييئات  باعتبارهفإنو كاف البد عمينا ذكر دور القضاء الجزائي في حماية المنافسة 

، المتعمؽ بالمنافسة 06-95ؿ األمر في ظف، مدى تطبيقو لقانوف المنافسةو  القضائية العادية
تطبيؽ قواعدىا بتوقيع الجزاءات عمى األعواف و  كاف لمقضاء الجزائي دور في حماية المنافسة

 المتعمؽ بالمنافسة، 06-95ىذا في ظؿ األمر رقـ و  االقتصادييف المخالفيف لقانوف المنافسة،
منو تنص عمى  15المتعمؽ بالمنافسة إذ كانت المادة  03-03الممغى بموجب األمر رقـ و 

يؿ الجميورية بالنظر في الدعوى المتعمقة بالمتابعة القضائية لشخص طبيعي اختصاص وك
 11، 10، 7، 6المنصوص عمييا بموجب المواد و  مسؤوؿ عف الممارسات المقيدة لممنافسة

، كما كاف القضاء 217ذلؾ بعد إخطاره مف طرؼ مجمس المنافسةو  مف نفس األمر، 12و
بالممارسات التجارية المعرقمة لممنافسة المخالفة  الجزائي يختص بالنظر في المواد المتعمقة

رفض البيع و  (،06-95مف األمر رقـ  91النزاىة كعدـ إشيار األسعار)و  لمبدأ الشفافية
تتمثؿ في  و نص المشرع عمى الجزاءات التي يمكف توقيعياو  لسمعة أو رفض أداء خدمة،

 ،60إلى  53مف المواد جزاءات سالبة لمحرية منصوص عمييا في كؿ  و جزاءات مالية
 218الممغى. 06-95مف األمر رقـ  83و 82و ،67إلى  63و

المتعمؽ بالمنافسة ألغيت بموجبو جميع أحكاـ القانوف  03-03بعد صدور األمر رقـ  
المتعمؽ بالمنافسة، بما في ذلؾ األحكاـ المتعمقة باختصاص القضاء الجزائي  95-06

المشرع في ظؿ ىذا األمر العقاب الجنائي عف الممارسات بتطبيؽ قانوف المنافسة، إذ أزاؿ 
 219.منو 57المقيدة لممنافسة بموجب المادة 

                                                 
 .151ص  مرجع سابؽ،األشخاص العمومية في الجزائر، و  قايد ياسيف، قانوف المنافسة-217
 .154، ص مرجع سابؽاألشخاص العمومية في الجزائر، و  ياسيف، قانوف المنافسة قايد-218
يعاقب بغرامة مالية قدرىا مميوني أّنو:"المتعمؽ بالمنافسة عمى  03-03مف األمر  57تنص المادة  -219

في و  دج( كل شخص طبيعي ساىم شخصيا بصفة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة لممنافسة2.000.000دينار)
 .تنفيذىا كما ىي محددة في ىذا األمر"
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ي تنص عمى توقيع العقوبة المالية عمى كؿ شخص مسؤوؿ عف تنظيـ أو تنفيذ التّ 
يتولى مجمس المنافسة توقيع ىذه الغرامة ألف المشرع تخمى عف و  الممارسات المقيدة لممنافسة

، كما أزاؿ 220ذي كاف يمـز مجمس المنافسة بإحالة الدعوى إلى وكيؿ الجميوريةاإلجراء ال
عقوبة الحبس عف األشخاص المخالفة لقواعد قانوف المنافسة المنصوص عمييا في الفقرة 

بيذا يكوف قد نزع اختصاص توقيع الجزاءات و  ،06-95مف قانوف  15الثانية مف المادة 
 عف القضاء الجزائي. عمى مخالفي أحكاـ قانوف المنافسة

لكف بالرجوع إلى قانوف العقوبات نجد أف المشرع لـ يقـ بإلغاء النصوص القانونية 
عف القضاء الجزائي، إذ  االختصاص(، الذي نزع 03-03المخالفة لقانوف المنافسة الجديد)

المضاربة غير  اعتبارمف تقنيف العقوبات التي تنص عمى 221 172أبقى عمى المادة 
بطريؽ مباشر أو غير مباشر عف  إحداثتتحقؽ أركاف ىذه الجريمة عند و  جريمة، المشروعة

ذلؾ بالقياـ بصفة فردية أو و  طريؽ وسيط، رفع أو خفض اصطناعي في أسعار السمع،
أو ترابط بأعماؿ في السوؽ، بغرض الحصوؿ عمى ربح غير  اجتماعجماعية أو بناء عمى 

ويمكف في بعض األحياف أف تدخؿ ىذه  222،الطمبو  ناتج عف التطبيؽ الطبيعي لمعرض
 223غير الشرعية. االتفاقاتالحالة في 

إذف نبلحظ مف خبلؿ ىذه المادة أف المشرع أبقى عمى اختصاص القضاء الجزائي في 
 مجاؿ المنافسة، حيث يمكف أف تسأؿ جزائيا األشخاص المرتكبة لبلتفاقات غير الشرعية،

                                                 
، األعماؿاالختصاص في مجاؿ المنافسة،بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع قانوف إلياـ، بوحبليس-220

 .108ص ،2005-2004قسنطينة، ، جامعة  منتوري ،كمية الحقوؽ
يعاقب و  :"يعد مرتكبا لجريمة المضاربة غير المشروعةمف قانوف العقوبات الجزائري عمى أّنو 172 المادةتنص-221

دج كل من أحدث بطريق مباشر أو   1.00.000إلى  5.000بغرامة من و  أشير إلى خمس سنواتبالحبس من ستة 
عن طريق وسيط رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السمع أو البضائع أو األوراق المالية العمومية أو الخاصة أو شرع 

 "في ذلك ب...
 سابؽ.، مرجع مف قانوف العقوبات الجزائري 172مف المادة  4الفقرة -222
 .46نقبل عف قوعراب فريزة، ردع الممارسات المنافية لممنافسة في التشريع الجزائري،مرجع سابؽ، ص -223
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 172ذلؾ في حالة ما إذا كانت ىذه االتفاقات مصّنفة ضمف ما ورد في ىذه الماّدة )و 
 224المضاربة غير المشروعة.إطار ت.ع( أي تدخؿ في 

 ا سبؽ التراجع الكبير في دور الييئة القضائية الجزائية في مجاؿ المنافسة،يبلحظ ممّ 
الذي تتولى فيو سمطات لعؿ ذلؾ راجع إلى ظيور ما يعرؼ بقانوف عقوبات إداري حديث و 

تتمثؿ ىذه الييئات في سمطات اإلدارية المستقمة و  غير قضائية ميمة توقيع الجزاءات،
 225غيره.و  كمجمس المنافسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
بوجميؿ عادؿ، مسؤولية العوف االقتصادي عف الممارسات المقيدة لممنافسة في القانوف الجزائري، مرجع سابؽ، ص -224

149. 
العمـو السياسية، و  في قانوف المنافسة، المجمة النقدية لمقانوف لخضاري أعمر، دراسة نقدية لبعض القواعد اإلجرائية-225
 .57-56.ص، ص2007زي وزو، ي، جامعة مولود معمري، ت02العدد
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 المبحث الثاني:
 دور القضاء اإلداري في حماية المنافسة الحّرة.

تعّرضنا في البداية إلى ىيئات القضاء العادي ودورىا في حماية المنافسة الحرة، 
وباإلضافة إلييا نجد ىيئات القضاء اإلداري الّتي تمعب دورا ىاما في حماية قواعد قانوف 
المنافسة، وىذا الّدور إّنما ىّو مرتبط بإخضاع المشّرع األشخاص العاّمة لقواعد قانوف 

ت في الّسابؽ ىذه األشخاص العامة ال تخضع لقانوف المنافسة إاّل بصفتيا المنافسة، إذ كان
حيف تمارس نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات، بينما تستثنى الّنشاطات  اقتصاديعوف 

غير  226الّتي تندرج في إطار ممارسة صبلحيات الّسمطة العامة أو أداء مياـ المرفؽ العاـ.
ة الّتي تقوـ بيا الّسمطة العامة في إطار أداء مياـ المرفؽ العاـ أّنو يمكف لمّتصرفات اإلداري

يمكف أف تنتج عنيا أثار مقيّدة لممنافسة خاصة في مجاؿ العقود اإلدارية، مّما يستوجب 
 اختصاصإلى جانب ، )المطمب األول(إخضاع قراراتيا لمّرقابة مف طرؼ القضاء اإلداري

لحّرة ة العامة الّتي يحتمؿ أف تؤثر سمبًا عمى المنافسة االقضاء اإلداري برقابة قرارات الّسمط
داري يتّدخؿ أيضا في مجاؿ المنافسة مف خبلؿ الّنظر في فاّف القاضي اإل ،في الّسوؽ

الّطعوف الّتي ترفع إليو بشاف القرارات الّصادرة عف الّسمطات المعنية بتطبيؽ قواعد قانوف 
 )المطمب الثاني(المنافسة.

القاضي اإلداري بعّدة اختصاصات وصبلحيات تخوّلو القياـ بالّرقابة عمى حيث يتمّتع 
 قرارات الّسمطة العامة حينما ترفع إليو الّدعاوي  ضّد تمؾ الممارسات مف طرؼ األعواف

 .(الثالث المطمب)منيا. المتضرّريفقتصادييف اال
 

 المطمب األول:
 .مجال الصفقات العموميةحماية المنافسة الحّرة في في القضاء اإلداري دور 

أدى تّدخؿ اإلدارة العامة في مجاؿ اّلنشاطات االقتصادية إلى تفّطف المشّرع سواء 
ي المنازعات التّ و  الفرنسي أو الجزائري، بضرورة إخضاع قراراتيا الّتي تتخذىا في ىذه الحالة

                                                 
 .418ؿ مسعد، مدى تأثر المنافسة الحّرة بالممارسات التجارية، مرجع سابؽ، صجبلّ  -226
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عنيا خاصة تمؾ المتعمقة بالمنافسة، لرقابة القضاء اإلداري باعتباره صاحب  أقد تنش
 )الفرع األول(.االختصاص األصيؿ لمّنظر في القرارات اإلدارية

حيث أصبحت الدولة تمارس عمى غرار الخواص مختمؼ النشاطات االقتصادية بيدؼ 
ذه المرافؽ حكرا عمى تسيير المرفؽ العاـ وتمبية حاجيات المجتمع بعدما كانت بعض ى

ة تسيير لمّتعاقد مع الخواص مف أجؿ منحيـ ميمّ  أيا تمجالّدولة، وفي كثير مف األحياف فإنّ 
مرفؽ عمومي معّيف وىذا نظرا لكوف أّف الّدولة ليست قادرة عمى مواجية كؿ متطمبات ىذه 

المشرع ألزميا  في ىذه الحالة فإفّ و  المرافؽ لوحدىا سواء مف الناحية المادية أو البشرية،
المتمثمة عمى و  ىا لمثؿ ىذه العقودءصة قواعد قانوف المنافسة عند لجو خاو  باحتراـ القانوف

عدـ التعّسؼ في استعماؿ صبلحيات السمطة و  وجو الخصوص في الصفقات العمومية،
 )الفرع الثاني(.العامة

 الفرع األّول:
 اعد قانون المنافسة.الّتطور التّاريخي الختصاص القضاء اإلداري بتطبيق قو 

ذلؾ مواكبة لمتغّير الجديد في و  عرؼ قطاع المنافسة كغيره مف القطاعات تطورا واسعا
المنظومة االقتصادية في العديد مف الّدوؿ المتبنية لنظاـ االقتصاد الحر ال سيما فرنسا، الّتي 

 المشّرع الجزائري منيا جّؿ قوانينو مف بينيا قانوف المنافسة. استمد
حيث أصبح قانوف المنافسة يمتّد إلى شتى المياديف االقتصادية مّما أدى بالمشّرع 

مرنة مف شأنيا أف توّسع في تطبيؽ قانوف و  معايير حديثة اعتمادالفرنسي والجزائري إلى 
 227المنافسة ليمتّد إلى األشخاص العامة دوف أف يقتصر عمى الخواص.

مستبعدة مف نطاؽ تطبيؽ قانوف المنافسة في الّسابؽ كانت نشاطات اإلدارة العامة 
ا تمؾ بيا الخواص، أمّ  تييأالّتي  االقتصاديةالّذي كاف يقتصر مجاؿ تطبيقو عمى الّنشاطات 

الّتي تمارسيا الّدولة فاليدؼ منيا ىو تحقيؽ الّصالح العاـ وكاف يرى إلييا أّنيا بعيدة كؿ 
 يا صادرة مف سمطة إدارية ترمي إلى تنظيـ     البعد عف الّتأثير في الّسوؽ وحرية المنافسة، كون

 تسيير المرافؽ العامة الّتي تعود بالفائدة عمى الجميع وال ترتكز عمى مصمحة جية معينة،و 

                                                 
 .81مجاؿ المنافسة، مرجع سابؽ, ص بوحبليس الياـ، االختصاص في-227
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بالّتالي فقد كانت الممارسات الّتي يقـو بيا الشخص العاـ خارجة مف دائرة النشاطات التي و 
 228يطبؽ عمييا قانوف المنافسة.

القضاء اإلداري الفرنسي بالمنازعات اإلدارية المرتبطة  اختصاصتعود جذور  
، وذلؾ بموجب القرار الّذي أصدرتو محكمة التنازع الفرنسية في 1921بالمنافسة إلى عاـ 

 الّصناعية–، الّذي أصبح يخضع نشاطات الّدولة 1920-01-22في  "باك ديموكا"قضية 
لمقانوف الخاص أي القضاء العادي بينما المرافؽ العامة تبقى خاضعة  -الّتجاريةو 

 4القضاء اإلداري. الختصاص
مف خبلؿ ىذا القرار يتّضح أّف الفقو الفرنسي يميز بيف نوعيف مف المياـ الّتي تمارسيا 

العامة فينا ال الدولة، فاألولى تتمثؿ في تمؾ المياـ الّتقميدية والّتي ترتبط بتسيير المرافؽ 
شأنيا شأف فيمكف أف تخضع لقانوف المنافسة، أّما الّنشاطات الّتي تتدخؿ الّسمطة العامة فييا 

 الّتي تدخؿ في مجاؿ المنافسة الحّرة فإّنيا تخضع لقواعد قانوف المنافسة.و  الخواص
د المتعّمؽ بالمنافسة وحرية األسعار الّذي اعتم 1986ديسمبر  01بعد ذلؾ جاء أمر  

ىو المعيار االقتصادي، أي طبيعة الّنشاط الّذي و  المشّرع بشأنو نفس المعيار الّسابؽ أالّ 
الخدمات فاّنو بذلؾ و  التوزيعو  يمارسو الّشخص العاـ فمتى كاف يدخؿ ضمف نشاطات اإلنتاج

بالّرجوع إلى القانوف الجزائري فنجده أيضا اعتمد عمى نفس و  يخضع لقواعد قانوف المنافسة،
المتعمؽ بالمنافسة حيث أّف المادة الثانية مف ىذا  06-95ذلؾ بموجب  األمر و  عيارالم

 المتعمؽ بالمنافسة 1986-12-01مف أمر  53األمر تضمنت نفس ما تضمنتو المادة 
يطبق ىذا األمر عمى نشاطات اإلنتاج  حرية األسعار، حيث تّنص المادة الثانية عمى ما يميو 

ييا تمك التّي يقوم بيا األشخاص العموميين أو الجمعيات، إذا كانت ال والتوزيع والخدمات بما ف
 : "تندرج ضمن إطار ممارسة صالحيات السّمطة العامة أو أداء ميام المرفق العام."

ـّ تقييد خضوع األشخاص العامة لقانوف المنافسة بشرط تضّمنتو ىذه المادةو  ىذا  قد ت
بعد ذلؾ جاء القانوف و  229،الّنشاطات االقتصادية يتمثؿ في أف تندرج تمؾ الّنشاطات ضمفو 

                                                 
االقتصادية، جامعة و  المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية كتو محمد الشريؼ، حماية المنافسة في الصفقات العمومية، -228

 .100-73ص ص  ،2010، 02الجزائر، كمية الحقوؽ،عدد 
 .81مرجع سابؽ، صاالختصاص في مجاؿ المنافسة،  بوحبليس الياـ، -229
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المتعّمؽ بنقؿ إختصاص الفصؿ في  1987جويمية  6الفرنسي المؤّرخ في  499-87رقـ 
الطعوف ضّد قرارات مجمس المنافسة مف القضاء اإلداري إلى محكمة استئناؼ باريس أي 

ضماف و  بمنازعات المنافسةذلؾ بيدؼ توحيد االجتياد القضائي المرتبط و  القضاء العادي،
بالتالي حسف سير مرفؽ العدالة نظرا و  المنافسة،و  تفسير مّوحد لنص قانوف حرية األسعار

 ىي محكمة النقض الفرنسية.و  لتّدخؿ ىيئة قضائية عميا أال
وقد نّص ىذا القانوف عمى اختصاص القضاء العادي بالّطعوف ضّد قرارات مجمس 

ية،  باإلضافة إلى اختصاصو بإبطاؿ كّؿ التزاـ أو اتفاقية أو المنافسة باعتباره ىيئة إدار 
بدعاوى المسؤولية الّرامية إلى طمب و  شرط تعاقدي يتعمؽ بالممارسات المقيدة لممنافسة

التعويض عف األضرار الّناجمة عف ىذه الممارسات مف طرؼ األشخاص الطبيعية أو 
ية المختصة بالقرارات الصادرة مف دوف أف ينص عمى الج ىذا، منياالمعنوية المتضررة 

الييئات اإلدارية األخرى الّتي يترّتب عنيا اثر تقييد المنافسة الحّرة،  مّما جعؿ ىذا القانوف 
 230مّحؿ لعّدة انتقادات.

مف و  غير أّف الوضع اخذ منحنا جديدا عندما ذىب االجتياد  القضائي الفرنسي
المتعمؽ  1986ديسمبر  01اعتبار أّف أمر خبلؿ قرار محكمة التنازع الفرنسية إلى 

بالمنافسة ال يطّبؽ عمى الّصفقات العمومية أو منح امتياز استغبلؿ الّدوميف العاـ، كوف 
ىذا القرار اتخذتو في و  أّف ىذه النشاطات ال تدخؿ في إطار الّنشاطات االقتصادية،

دي ليذه المدينة قرار قضية مدينة باميي، الّتي تتمخص وقائعيا في اتخاذ المجمس البم
 laتوزيع المياه و  بيف شركة استغبلؿو  رفض تجديد عقد تسيير مرفؽ المياه بينياو  فسخ

SAEDE   براـ عقد مع شركة و  ،1924المبـر منذ  Société lyonsaise desا 
eaux ،عادة تنظيـ المرفؽ العاـ لتوزيع و  ىذا رغبة منيا في تطويرو  مف جية أخرى ا 

نفسيا ضحية ممارسة مقيدة لممنافسة  SAEDEمدية، فاعتبرت شركة المياه في ىذه الب
تتمثؿ في اتفاؽ غير مشروع، فقامت برفع دعوى أماـ مجمس المنافسة الفرنسي تطالب 

                                                 
، مداخمة في إطار الممتقى مساىمة القضاء اإلداري في حماية المنافسة الحّرة في القانوف الجزائري ،جبلؿ مسعد-230

، مقاؿ غير 2013ماي  16و 15الوطني حوؿ آليات تفعيؿ مبدأ المنافسة الحرة في التشريع الجزائري، جامعة باتنة، أياـ 
 منشور.
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كما طمبت وضع   société Lyonnaise des eauxفيو باتخاذ إجراءات تحفظية ضدّ 
بإبطاؿ العقد المبـر مع  ذلؾو  حّد لمممارسات المقيدة لممنافسة المرتكبة في حّقيا

 231ىذىالشركة .
رفض اإلخطاريف  1988-05-17غير أّف مجمس المنافسة وبموجب قرار صادر في 

لعدـ اختصاصو في النزاع، مستندا إلى أّف مداولة المجمس البمدي لمدينة باميي مرتبط 
ثـ  ال يتعمؽ األمر بنشاط اقتصادي حسب مفيـو قانوف المنافسة،و  بتسيير مرفؽ عمومي

قامت نفس الشركة بالطعف في قرار مجمس المنافسة أماـ محكمة استئناؼ باريس، فقرّرت 
أعمنت اختصاصيا عمى أساس أّف موضوع الّدعوى و  ىذه األخيرة تعديؿ قرار مجمس المنافسة

متعّمؽ بنشاط توزيع المياه، فقامت بفرض إجراءات مؤقتة تقضي بوقؼ تنفيذ آثار  قرار فسخ 
 وقؼ تنفيذ االمتياز الممنوح لشركة ليوف لممياه.و  SAEDEذ ضّد شركة  العقد المتخّ 

قرار مجمس المنافسة،  1989-06-06في حيف أيّدت محكمة التنازع الفرنسية في 
 ذلؾ أّف قانوف المنافسة يطبؽ عمى األشخاص العمومية إذا كانت تمارس نشاطات اإلنتاج

عمييا قانوف المنافسة إذا كانت تؤدي مياـ الخدمات فقط، في حيف ال يطبؽ و  التوزيعو 
ىذا حسب ما و  المرفؽ العاـ، الّتي يدخؿ ضمنيا مرفؽ توزيع المياه الّذي اّتخذ القرار بشأنو،

 حرية األسعار.و  المتعّمؽ بالمنافسة 1986-12-01مف أمر  53تّنص عميو المادة 
أف يعرض أماـ القضاء  و أبعد مف ذلؾ اعتبرت محكمة التّنازع أّف الّنزاع إداري يجب

 ليس القضاء العادي، الّف القضاء اإلداري ىو المختص بمراقبة األعماؿ اإلدارية،و  اإلداري
بالّتالي ترى ذات المحكمة بأّنو إذا تعّذر إخضاع األعماؿ اإلدارية لرقابة سمطات المنافسة و 

عمومية، لرقابة  فبل يوجد أّي مانع مف إخضاع األعماؿ اإلدارية بصفتيا صادرة مف سمطة
 232القاضي اإلداري الّذي يمكنو أف يراقب مدى مطابقتيا مع قواعد قانوف المنافسة.

و ىذا التّدخؿ لمقضاء اإلداري لمراقبة نشاطات اإلدارة العامة المرتبطة بقانوف المنافسة 
 الّذيو  ،ىو ما يسمى بالقانوف العاـ لممنافسة، الّذي ظير كفرع جديد في قانوف المنافسة

                                                 
 .82ص ،سابؽ مرجع،  االختصاص في مجاؿ المنافسة، بوحبليس الياـ-231

 جبلؿ مسعد، مساىمة القضاء اإلداري في حماية المنافسة الحّرة في القانوف الجزائري، مرجع سابؽ.-232
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يطّبؽ عمى األشخاص العامة عند ممارستيا لنشاطات اقتصادية يمكف ليا المساس بمبدأ 
 233المنافسة الحّرة في السوؽ.

إّف الّتسميـ باختصاص القضاء اإلداري بتطبيؽ قواعد قانوف المنافسة يؤّدي إلى العمؿ 
اـ المرفؽ بقاعدة الفصؿ بيف الممارسات الّتي تقـو بيا السمطة العامة في إطار أداء مي

ىذا بدوره يؤدي و  الخدمات،و  التوزيعو  تمؾ الّتي تؤتي بيا في إطار نشاطات اإلنتاجو  العاـ،
القضاء اإلداري، مّما يخمؽ بالتأكيد و  إلى توزيع االختصاص بيف كؿ مف القضاء العادي

 القضاء اإلداري.و  تنازع ايجابي أو سمبي لبلختصاص بيف القضاء العادي
اإلداري سيصبح مختصا بالفصؿ في القرارات اإلدارية المتعمقة و بما أّف القضاء 

تعزيز رقابتو وفؽ أساليب تحميؿ حديثة تتماشى مع و  بالمنافسة، فيذا يستوجب عميو تطوير
التفّتح و  العمؿ عمى تطوير المفيـو التقميدي لممرفؽ العاـو  االقتصاديةو  التطوّرات التكنولوجية

المنافسة مف خبلؿ االستعانة ب راء مجمس المنافسة حيف  قانوفو  االقتصاديةعمى البيئة 
 234يتعّرض القاضي اإلداري لمسألة مرتبطة بقانوف المنافسة.

و تـّ األخذ بعيف أنّ مف طرؼ القضاء الفرنسي، نبلحظ  و بالّرجوع إلى القرارات المتخذة
يخص الفصؿ مجمس المنافسة في ما و  االعتبار مبدأ توزيع االختصاص بيف القضاء اإلداري

في الممارسات المقيدة لممنافسة، ذلؾ أّف اإلدارة العامة يمكف أف تمارس ميمتيف في نفس 
 في الوقت نفسو تمارس ميمة اإلنتاجو  قرار إداري بغرض تسيير المرفؽ العاـ، اتخاذالوقت: 

مف أمثمة ما يمكف أف يختص بو القاضي اإلداري في ىذا المجاؿ، مدى شرعية و  التوزيع،و 
راء يتعمؽ بقرار تنظيـ أو تفويض تسيير مرفؽ عمومي، أو عدـ شرعية اتخاذ قرار إبعاد إج

 235مترشح معّيف عف إبراـ صفقة عمومية...
 236-10و ىو نفس االتجاه الذي سمكو المشّرع الجزائري مف خبلؿ المرسـو الرئاسي 

منو  125ة المتمـ، حيث ينص في المادو  المتضّمف تنظيـ الّصفقات العمومية المعدؿ
 صراحة عمى وجوب عدـ المساس بالمنافسة أثناء إبراـ الّصفقات العمومية.

                                                 
 .81كتو محمد الشريؼ، حماية المنافسة في الصفقات العمومية، مرجع سابؽ، ص-233
 بعدىا.ما و  421جبلؿ مسعد، مدى تأّثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابؽ، ص-234
 .مساىمة القضاءاإلداري في حماية المنافسة في القانوف الجزائري، مرجع سابؽجبلؿ مسعد، -235
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مف خبلؿ ما تقّدـ نستنتج أّف تصرفات األشخاص العمومية تخضع لنوعيف مف الّرقابة: 
رقابة القضاء العادي و  رقابة القضاء اإلداري المكّمؼ برقابة مدى مشروعية القرارات اإلدارية،

 في الّطعوف المقدمة ضّد قرارات مجمس المنافسة.مف خبلؿ النظر 
مجمس المنافسة فيما يتعمؽ بتطبيؽ و  و بالتالي فيناؾ عبلقة تكامؿ بيف القضاء اإلداري

عميو فاّف الجيات القضائية اإلدارية يجب أف تستعيف دائما ب راء  و  قواعد قانوف المنافسة،
ا المجاؿ، كما أّف مجمس المنافسة يمكنو مجمس المنافسة نظرا لما يتمّتع بو مف خبرة في ىذ

ىو بصدد الّنظر في مدى و  أف يأخذ بعيف االعتبار القرار الصادر عف القاضي اإلداري
 236مشروعية القرارات اإلدارية.

                                                 
 .86مرجع سابؽ، صاالختصاص في مجاؿ المنافسة، بوحبليس الياـ، -236



 الفرع الثاني:
 تطبيق مبدأ المنافسة الحّرة في مجال الّصفقات العمومية.

شباع تعتبر العقود اإلدارية بما فييا الصفقات العمومية  وسيمة الّدولة مف أجؿ تمبية وا 
مف المرسـو  12حاجات المرافؽ العامة في مجاالت معينة، وفي ىذا الّصدد تنص المادة 

"يمكن لممصمحة المتعاقدة المتعّمؽ بالّصفقات العمومية عمى ما يمي:  236237-10الّرئاسي 
 ."االستثمارو  أكثر بيدف تمبية حاجة معينة خاصة بالّتسيير أوأنتبرم صفقة واحدة 

 فقات العمومية:مفيوم المنافسة في قانون الصّ أوال: 
إّف قواعد حرية المنافسة تجد تطبيقا ليا في مجاؿ القانوف اإلداري مف خبلؿ العقود 

يقصد بحرية المنافسة في مجاؿ الّصفقات العمومية، و  ،حديد الصفقات العموميةاإلدارية وبالتّ 
تعمف عنيا اإلدارة لجميع الّراغبيف في المشاركة في تقديـ  حرية الّدخوؿ في المناقصة الّتي

لمنافسة في الصفقات وتقـو ا238الخدمات العامة وفؽ الحدود الّتي ينص عمييا القانوف.
مدلوليف:مدلوؿ قانوني يتضّمف مجموع القواعد واإلجراءات اإلدارية المنصوص العمومية عمى

المتعامؿ الّذي تتعاقد معو مف  اختيارعمييا في القانوف والتي تمتـز اإلدارة بتطبيقيا في سبيؿ 
أجؿ تمبية حاجيات مرفؽ مف المرافؽ العامة وىذا المفيـو يؤدي بالّضرورة إلى تحقيؽ 

تتوفر فيو الشروط  اقتصاديالّذي مقتضاه فتح المجاؿ ألّي متعامؿ المدلوؿ االقتصادي 
ولضماف فعالّية ونجاح نظاـ الّصفقات العمومية  239البلزمة لممشاركة في الّصفقة العمومية.

يّتعيف عمى المصمحة المتعاقدة إقامة المنافسة بيف أكبر عدد ممكف مف األفراد وتمكينيـ مف 
في ظّؿ نفس الّظروؼ والّشروط مّما يسمح بالحصوؿ عمى  يـاتعطاءالمشاركة فييا بتقديـ 

 240المتعامؿ المتعاقد األفضؿ بينيـ في األخير. اختيارأكبر عدد ممكف مف المتنافسيف، ليتـ 

                                                 
، يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية، 2010أكتوبر  07مؤرخ في 236-10مف المرسـو الرئاسي رقـ 12المادة -237
 .2010الصادر في، 58رعدد.ج

حوؿ سمطات الضبط المستقمة،  ليمى بوكحيؿ، دور القضاء اإلداري في حماية مبدأ حرية المنافسة، الممتقى الوطني-238
 .4ص،2007ماي  24و 23جامعة بجاية، أياـ 

 76كتو محمد شريؼ، حماية المنافسة في الصفقات العمومية، مرجع سابؽ، ص-239
، 2009كطريقة لمتعاقد اإلداري، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية،اإلسكندرية، ىيبةسردوؾ، المناقصة العامة -240
 .161ص
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يعود األخذ :المنافسة الحرة في مجال الصفقات العموميةاألخذ بمبدأ  أسبابثانيا:
 العمومية إلى عدة أسباب نذكر مف بينيا:بمبدأ المنافسة الحرة في مجاؿ الصفقات 

 نص القانوف صراحة عمى إخضاع الّصفقات العمومية لقانوف المنافسة مف مرحمة-1
 اإلعبلف إلى مرحمة المنح النيائي لمصفقة العمومية.

إعماؿ مبدأ المنافسة الحّرة في مجاؿ الّصفقات العمومية يضفي عمييا مبدأ المساواة -2
 يف والشفافية في اإلجراءات. في معاممة المترشح

 مبدأ المنافسة الحرة يضمف حياد اإلدارة العامة.-3
 العرض األفضؿ. اختيارمبدأ المنافسة يضمف تعدد العطاءات وضرورة  اعتماد-4
إعماؿ مبدأ المنافسة الحرة في مجاؿ الّصفقات العمومية ىو حماية لممنافسة بحّد -5

يّؤدي إلى حماية الّسوؽ مف خبلؿ حظر الممارسات  ذاتيا والمتنافسيف والمستيمؾ، وىذا
المقّيدة لممنافسة كتمؾ التي نجدىا في مجاؿ الصفقات العمومية، مثؿ منح الصفقة لمتعاقد 
مف باب المحاباة أو الّرشوة، أو استبعاد مرشح آخر بشكؿ تعسفي، مّما يؤّدي إلى اإلخبلؿ 

 المستيمكيف. بمبدأ المنافسة الحرة وبالتالي اإلضرار بمصمحة
غير أّنو وبالّرغـ مف أىمية حماية المنافسة الحرة في مجاؿ الصفقات العمومية، فإّف 

حيف ترد عمى ىذه األخيرة قيود مف خبلؿ الّسمطة التي تتمتع  استبعادىاىناؾ حاالت أيف يتـ 
 241بيا اإلدارة العامة في رفض بعض العطاءات، ولكف بشرط عدـ التعسؼ في ذلؾ.

 تطبيق قانون المنافسة عمى الصفقات العمومية: مدى:ثالثا
األصؿ في قانوف المنافسة أّنو يطّبؽ فقط عمى الّنشاطات االقتصادية مف إنتاج وتوزيع 
وخدمات، وتستثنى مف ذلؾ الّنشاطات الّتي تندرج في إطار قياـ الّدولة بصبلحيات الّسمطة 

 جاؿ تطبيؽ القانوف اإلداري.العامة وأداء مياـ المرفؽ العاـ والّتي تندرج ضمف م
المتعمؽ بالمنافسة نجد أّنو يخضع العقود الّتي 03-03غير أّنو وبالرجوع إلى األمر 

" عمى ما يمي:242مف ىذا األمر 2تبرميا اإلدارة العامة لقواعد المنافسة، حيث تنص المادة 
...الّصفقات "ا يأتي:بغّض الّنظر عن كل األحكام األخرى المخالفة، تطبق أحكام ىذا األمر عمى م

                                                 
 .5-4ص مرجع سابؽ، صدور القضاء اإلداري في حماية مبدأ حرية المنافسة،ليمى بوكحيؿ، -241
 .، مرجع سابؽالمتعمؽ بالمنافسة 03-03مـ األمر رقـ يعدؿ ويت ،05-10لقانوف مف ا2المادة -242
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العمومية بدءا بنشر اإلعالن عن المناقصة إلى غاية المنح النيائي لمصفقة، غير أّنو ال يجب 
أن يعيق تطبيق ىذه األحكام أداء ميام المرفق العام أو ممارسة صالحيات السمطة 

عدـ المتعمؽ بالمنافسة ينص عمى 03-03وباإلضافة إلى ذلؾ فقد أصبح األمر ."العمومية
إمكانية منح صفقة عمومية لصالح المؤسسات المرتكبة لمممارسات المقيدة لممنافسة 

تحظر...السّماح :"منو عمى ما يمي06243المنصوص عمييا في ىذا األمر، حيث تنص المادة 
 ."بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب ىذه الممارسات المقيدة

عمؽ بالمنافسة الّسالفة الّذكر توحي المت 03-03مف األمر  02وعميو فإّف أحكاـ المادة 
بأّف القانوف ال يستبعد تطبيؽ قانوف المنافسة عمى الّصفقات العمومية نظرا لمطابع 
االقتصادي الّذي تتمتع بو، غير أّف ىذا المعيار ال يطبؽ بصورة مطمقة، حيث يستثني قانوف 

 مياـ المرفؽ العاـ. المنافسة، تمؾ المرتبطة بممارسة صبلحيات الّسمطة العامة وأداء
المتعمؽ بالمنافسة، نجد أّف المشرع الجزائري قد أدرج 03-03وبالرجوع دائما إلى األمر 

الّصفقات العمومية ضمف حاالت حظر االتفاقيات المنافية لممنافسة الّتي يرتكبيا األعواف 
س المنافسة، االقتصاديوف فيما بينيـ، فإّنيا بذلؾ تكوف مف الّتصرفات الخاضعة لرقابة مجم

 03.244-03مف األمر  44/2تطبيقا ألحكاـ المادة 
لكف ومف جية أخرى فإّف ىذه العقود تبـر مف قبؿ أشخاص القانوف العاـ وبالتالي فإّف 
القاضي اإلداري سيتمسؾ باختصاصو لمفصؿ في النزاعات المتعمقة بيذه العقود تطبيقا 

امت قرارات مجمس المنافسة تكوف قابمة لمقواعد العامة المحددة في توزيع االختصاص ما د
 245لمطعف فييا أماـ مجمس قضاء الجزائر أي القضاء العادي.

ف كانت نظرية األعماؿ المنفصمة وسّعت مف مجاؿ اختصاص مجمس  وا 
 اختصاصوالمنافسة،حيث لـ تعد النشاطات التي تقوـ بيا األشخاص العمومية خارج مجاؿ 

ّنما أخضعت النشاطات  ، إاّل اختصاصوه األشخاص ضمف ذالتي تقوـ بيا ى االقتصاديةوا 
القضاء اإلداري، أي بمافي  اختصاصإّنيا أبقت عمى أبعاد األعماؿ اإلدارية وبالتالي إبقاء 

                                                 

 المتعمؽ بالمنافسة، المعدؿ والمتمـ، مرجع سابؽ.03-03مف األمر 06لمادة ا243 -

244 -Jean- JacquesMenuret « conseil de la concurrence » Editions  juris-classeur, 
Paris,2003, p09. 
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مجمس  استبعاداختصاصذلؾ النشاطات التي تظير فييا المساس بالمنافسة، مّما يستوجب 
وبالتالي أصبحت ،خبرة لمفصؿ في مثؿ ىذه المنازعات المنافسة بالّرغـ مف أّنيا الييئة األكثر

بموقؼ  إقتداءالّصفقات العمومية خاضعة ألحكاـ قانوف المنافسة في القانوف الجزائري 
المشّرع الفرنسي الّذي أصبح يقّر بخضوع تصرفات األشخاص العمومية إلى قانوف المنافسة، 

انوف عمى الشخص العاـ، عندما تثير لمقضاء اإلداري لتطبيؽ ىذا الق االختصاصمع إبقاء 
 246القرارات الّتي يصدرىا ىذا األخير منازعات تمّس بالمنافسة الحّرة في السوؽ.

 نطاق تطبيق قانون المنافسة عمى الّصفقات العمومية: ا:رابع
، خضوع رالّسالفة الذك 03-03مف األمر 2يمـز المشّرع الجزائري وفقا لنص المادة 

مف نشر اإلعبلف عف المناقصة إلى غاية المنح  بتداءافقات العمومية لقانوف المنافسة الصّ 
جراءات إبراـ  النيائي لمصفقة، أي أّنو يجب إعماؿ مبدأ المنافسة في جميع مراحؿ وا 

، كونيا إجراء يستيدؼ 247المناقصة التي تعتبر القاعدة العامة في إبراـ الّصفقات العمومية
ف عدة متنافسيف مع تخصيص الّصفقة لمعارض الّذي يقّدـ أفضؿ الحصوؿ عمى عروض م

 248عرض.
تعتمد المناقصة عند إجرائيا عمى مبدأيف أساسييف، يتمثؿ األوؿ في حرية المنافسة 

يؤدي إلى  والثّاني في المساواة بيف المترشحيف، بشكؿ يضمف تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص مّما
ف لـ يّنص و  ،نجاح وفعالية المناقصة المشّرع الجزائري صراحة عمى مبدأ حرية المنافسة في ا 

القانوف المتعمؽ بالّصفقات العمومية بعكس ما فعمو في القانوف المتعمؽ بالمنافسة، إاّل أّنو 
المتعمؽ بالصفقات  236-10مف القانوف رقـ  26يمكف أف نستنتج ذلؾ مف خبلؿ المادة 

ناقصة باألساس تقوـ عمى التّنافس بيف العمومية، فكممة" متنافسيف" تّدؿ عمى أّف الم
 المترشحيف.  

                                                 
 .89كتو محمد شريؼ، المنافسة في الصفقات العمومية، مرجع سابؽ، ص -246
تبرم الصفقات العمومية :" المتعّمؽ بالّصفقات العمومية عمى ما يمي236-10الّرئاسي مف المرسـو 25تنص المادة -247

 ."وفقا إلجراء المناقصة الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي
المناقصة ىي إجراء يستيدف الحصول عمى عروض :"عمى ما يمي 236-10مف المرسـو الّرئاسي 26تنص المادة -248

 ."متنافسين مع تخصيص الصفقة لمعارض الذي يقدم أفضل عرض من عدة متعيدين
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ويعّد أخذ المشّرع الجزائري بيذا الموقؼ بمثابة تأّثر بالموقؼ الّذي نجده في القانوف 
مف قانوف العقود اإلدارية الفرنسي  01المقارف السيما القانوف الفرنسي، حيث تنص المادة 

واة بيف المتنافسيف والّشفافية في اإلجراءات، مبادئ حرية المنافسة والمسا احتراـعمى وجوب 
 12ىذه المبادئ، وذلؾ في المادة  احتراـوبالمثؿ نجد قانوف االتحاد األوروبي يّنص عمى 

 249مبدأ حرية الّدخوؿ إلى المنافسة. احتراـمنو التي تؤكّد عمى 
 إلزامية اإلعالن عن المناقصة:  ا:خامس

إجراء تقـو بو اإلدارة إعماال بمبدأ المنافسة، ذلؾ أّنو يعتبر اإلعبلف عف المناقصة أوؿ 
يتـ مف خبلليا دعوة كافة المتعيديف والمقاوليف الّراغبيف في التعاقد مع اإلدارة، مع بياف 

 45في ىذا الّصدد نجد المادة و الشروط الموضوعية الّتي يّتـ عمى أساسيا الّتقدـ بالعروض.
يكون الّمجوء إلى اإلشيار ": المتمـ، تنص عمى ما يميالمعّدؿ و  236 -10مف المرسوـ رقـ 

الّدعوة إلى ، المناقصة المحدودة، الصحفي إلزاميا في الحاالت اآلتية:  المناقصة المفتوحة
 ".المزايدة، المسابقة، االنتقاء األولي

مف خبلؿ ىذه المادة ت مـز الّسمطات العامة بالّمجوء إلى اإلشيار واإلعبلف عف 
بأشكاليا المختمفة، وذلؾ حتى يفتح فرصة المنافسة أماـ جميع العارضيف وكذا المناقصة 

وقد نّص قانوف االتحاد األوروبي عمى ضرورة  ،ا لمبدأ المساواة بيف المتنافسيفتطبيق
االعتماد عمى اإلعبلف عف المناقصات كطريقة لتطوير المنافسة في مجاؿ العقود 

بلف فإّنو يجب أف يكوف منطويا عمى البيانات الّتي لكي يتحقؽ اليدؼ مف اإلعو 250اإلدارية.
 46تطّمب القانوف ضرورة أف يشمميا، وتتمثؿ ىذه البيانات في تمؾ التي نّصت عمييا المادة 

 236.251-10مف المرسـو الّرئاسي رقـ 

                                                 
 .169مرجع سابؽ، ص  ،المناقصة العامة كطريقة لمتعاقد اإلداريسردوؾ،  ىيبة -249
 .112ص ،2007 ، الجزائر،جسور لمنشر والتوزيع،عّمار بوضياؼ، الصفقات العمومية في الجزائر،الطبعة األولى-250
يجب :"المتعّمؽ بالّصفقات العمومية المعّدؿ والمتمـ عمى ما يمي 236-10الّرئاسي رقـ مف المرسـو  46تنص المادة -251

تسمية المصمحة المتعاقدة وعنوانيا، ورقم تعريفيا الجبائي.  -أن يحتوي إعالن المناقصة عمى البيانات اإللزامية اآلتية:
قائمة موجزة بالمستندات المطموبة مع  –عممية. موضوع ال  -شروط التأىيل أو االنتماء األولي.  –كيفية المناقصة.  –

 إحالة القائمة المفصمة إلى أحكام دفتر الشروط ذات الصمة...".
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ونظرا ألىمية إجراء اإلعبلف عف المناقصة فقد نّص نفس المرسـو كذلؾ عمى بعض 
منو، بحيث  49القواعد الّتي يجب إبدائيا في اإلعبلف وتتمثؿ في ما نصت عميو المادة 

يحرر إعالن المناقصة بالمغة العربية وبمغة أجنبية واحدة عمى األقل، كما "تّنص عمى ما يمي: 
لنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي )ن،ر،ص، م، ع ( وعمى األقل في ينشر إجباريا، في ا

 252".جريدتين يوميتين وطنيتين، موزعتين عمى المستوى الوطني...
 المطمب الثاني:

ضد قرارات سمطات الضبط القضاء اإلداري بالفصل في الطعون  اختصاص
 .القتصاديةا

بالّنظر في الّطعوف ضّد قرارات  بالّتحديد مجمس الدولةو  يخّتص القضاء اإلداري
حيث تكوف قرارات ، مف ىذه القرارات المقدمة مف طرؼ األطراؼ المتضّررة بطسمطات الضّ 

معظـ سمطات الّضبط المستقمة قابمة لمّطعف أماـ مجمس الّدولة وىذا بموجب الّنصوص 
إدارية مستقمة  طةأيضا سم باعتبارهالمنشئة ليذه الييئات، أّما فيما يّخص مجمس المنافسة 

عف ىذه القاعدة فاف  كاستثناءلكف و  نجد أّف قراراتو تخضع الختصاص القضاء العادي،
تخضع ىي األخرى  االقتصادية قرارات مجمس المنافسة المتعمقة برفض الّتجميعات

 القضاء اإلداري. الختصاص
 :األول الفرع

المتعمقة برفض اختصاص مجمس الدولة بنظر الطعون ضد قرارات مجمس المنافسة 
 .التجميعات االقتصادية

عمى أنو يمكف أف يرخص مجمس المنافسة  03-03مف األمر  19تنص المادة 
في حالة رفض التجميع يمكف و  بالتجميع أو يرفضو بمقرر معمؿ بعد أخذ رأي وزير التجارة

ربعة يحدد أجؿ الطعف أماـ مجمس الدولة بأو  لممعني بالقرار رفع طعف أماـ مجمس الدولة،
أشير تسري مف تاريخ التبمي  الشخصي بنسخة مف القرار اإلداري الفردي أو مف تاريخ نشر 

ذلؾ طبقا لما ينص عميو و  القرار اإلداري المتضمف رفض التجميع الجماعي أو التنظيمي،

                                                 
 ؽ.عمؽ بالصفقات العمومية، مرجع سابالمت 236-10مف المرسـو الّرئاسي  49المادة -252
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في قانوف المنافسة الجزائري  قانوف اإلجراءات اإلدارية بسبب عدـ النص عمى ميعاد خاص
ى مجمس المنافسة في اآلجاؿ شخص المعني بقرار رفض التجميع تقديـ تظمـ إليجوز لمحيث 

 بمعنى أربعة أشير. المشار إلييا،
يعد سكوت مجمس المنافسة عف الرد خبلؿ شيريف بمثابة قرار بالرفض، ويبدأ ىذا 

وفي حالة السكوت يستفيد المتظمـ المعني بقرار رفض  253األجؿ مف تاريخ تبمي  التظمـ،
ع بأجؿ شيريف لتقديـ طعنو القضائي الذي يسري ابتداء مف تاريخ انتياء اجؿ التجمي

الشيريف، ويثبت إيداع التظمـ أماـ مجمس المنافسة بكؿ الوسائؿ المكتوبة ويرفؽ مع 
 .                   254العريضة

السالفة الذكر ينص  19بموجب المادة و  وما تجدر اإلشارة إليو أّف المشرع الجزائري
عمى إمكانية الطعف ضد قرارات رفض التجميعات، دوف إعطاء الحؽ بالّطعف في تمؾ  فقط

ؽ األطراؼ الخارجة عف ىو ما يعتبر تجاىؿ ألو  القرارات التي ترخص بيذه التجميعات،
 255عممية الّتجميع مف الّطعف في قرارات الّترخيص في حالة تضّررىا مف العممية.

 الفرع الثاني:
 قطاعيةن ضد قرارات سمطات الضبط الاري بالطعواختصاص القضاء اإلد

مطابقة مع الّنظاـ القانوني الّذي يحكميا، و  إّف وظيفة الّضبط ال يمكف أف تكوف شرعية
لرقابة قضائية و  إاّل إذا كانت قرارات سمطات الّضبط المستقمة خاضعة لمبدأ المشروعية

ذلؾ أّف ىذه السمطات في أحياف كثيرة تّتخذ قرارات ال تتماشى مع أىداؼ الميمة  256فعمية.
المصمحة الخاصة لؤلعواف و  ىي الّتوفيؽ بيف المصمحة العامةو  مف اجميا أال أنشأتالّتي 

االقتصادييف، الّذيف تصدر بشأنيـ قرارات مجحفة في بعض األحياف، تتطّمب إعادة الّنظر 

                                                 
 .440صالمنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابؽ،  ثرأجبلؿ مسعد،مدى ت -253
 منو  830و 829مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية الجزائري التي تحيمنا إلى المواد  907المادة -254
 .150ص،مرجع سابؽ،النظاـ القانوني لمنازعات مجمس المنافسة، عمورة عيسى-255

256LAGET-ANNAMAYER Aurore, la régulation des services publics en réseaux, 
télécommunication et électricité, BRUYLANT BRUXELLES, L.G.D.J, Paris, 2002, p21. 
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الغموض في بعض الّنصوص المنشئة ليذه السمطات، خاصة تمؾ الّتي  ىذا راجع إلىو  فييا،
 .اختصاصاتياو  تتعّمؽ بتحديد مياميا

وىذا ما أّدى بالمشّرع الجزائري إلى الّنص عمى خضوع القرارات اإلدارية الّصادرة عف 
مف ىذه الّسمطات لرقابة القضاء اإلداري مف خبلؿ إمكانية الّطعف ضّدىا أماـ مجمس الّدولة 

 قبؿ األطراؼ المتضررة منيا.
الّنظر في قرارات الّسمطات اإلدارية المستقمة،  اختصاصويرجع منح المشرع الجزائري 

ىذا و  لحسابيا،و  باسمياكونيا تمارس صبلحيات الّدولة و  ،ابع اإلداري ليذه الييئاتإلى الطّ 
 257يستدعي تطبيؽ المعيار العضوي.

دارية المستقمة التي تخضع قراراتيا لمجمس نتطّرؽ ليذه الّسمطات اإلوفيما يمي 
 المنافسة:
 مراقبة عمميات البورصة:و  لجنة تنظيمأوال:

عقوبات مالية في مواجية المساس و  تصدر ىذه الّمجنة قرارات في شكؿ تنظيمات
 258تكوف ىذه القرارات خاضعة لرقابة القضاء اإلداري.و  بالّسير الّطبيعي لمّسوؽ المالي،

مراقبة عمميات البورصة الّتابع و  القانوف الفرنسي نجد أّف قسـ لجنة تنظيـبالرجوع إلى 
لمحكمة استئناؼ باريس، ىي الّتي تخّتص بالّنظر في الّطعوف المقدمة ضّد قرارات ىذه 

الّتعويض الّتي قد تترّتب عمييا مسؤولية الدولة، في حالة و  المجنة، بالّنسبة لطمبات اإللغاء
 259ت الّتي تصدرىا.عدـ مشروعية القرارا

أّما بالّنسبة لمقانوف الجزائري فاّف قرارات ىذه الّمجنة تكوف قابمة لمّطعف باإللغاء أماـ 
 04.260-03مف القانوف رقـ  57ىذا حسب نص المادة و  مجمس الدولة،

 
                                                 

 مساىمة القضاء اإلداري في حماية المنافسة الحرة في القانوف الجزائري، مرجع سابؽ.، جبلؿ مسعد-257
 مراقبة عمميات البورصة في الجزائر، الممتقى الوطني حوؿ سمطاتو  القواعد اإلجرائية لمجنة تنظيـ مزاولي محمد،-258

 .254، ص2007ماي 24و 23المالي، جامعة بجاية، أياـ و  الضبط المستقمة في المجاؿ االقتصادي
 .257، صنفسو المرجع-259
 10ػ-93ممرسـو التشريعي رقـ ل، المعدؿ والمتمـ 17/02/2003المؤرخ في  04ػ-03مف القانوف رقـ  57المادة -260

 المنقولة.، المتعمؽ ببورصة القيـ 23/05/1993المؤرخ في 
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 .في المجال المصرفيا:ثاني
 الّمجنة المصرفية:-1

 107ىذا بحسب نص المادة و  تكوف قرارات ىذه الّمجنة مف اختصاص مجمس الدولة
 القرض، والّتي تنص عمى ما يمي:و  المتعّمؽ بالّنقد 11-03مف األمر 

العقوبات و  "...تكون قرارات المجنة المتعمقة بتعيين قائم باإلدارة مؤقتا، آو المصفي
 261."التأديبية وحدىا قابمة لمطعن القضائي....تكون الّطعون من اختصاص مجمس الدولة

 القرض: و مجمس النقد-2
القرض تكوف و  مف األمر الّسالؼ الذكر، فإّف قرارات مجمس النقد 87طبقا لنص المادة 

 المواصالت: و سمطة ضبط البريدثالثا: .262محؿ طعف أماـ مجمس الدولة
المواصبلت، و  الّذي يحّدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد 03-2000لقد جاء في األمر 

يمكف الّطعف في قرارات مجمس سمطة الضبط أماـ مجمس منو عمى أّنو  17في المادة 
 263الدولة.

يجوز الّطعن في قرارات مجمس سمطة الضبط أمام "حيث تنص المادة عمى ما يمي: 
 "ليس ليذا الّطعن أثر موقف.و  مجمس الّدولة في أجل شير واحد ابتداء من تاريخ تبميغيا،

 
 

 الغاز: و لجنة ضبط الكيرباء: ثالثا
 -مجمس الدولة–الّمجنة بدورىا تكوف قراراتيا خاضعة لرقابة القضاء اإلداري ىذه 

توزيع الغاز عف طريؽ و  المتعمؽ بالكيرباء 01-02مف القانوف  139بموجب نص المادة 
يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة، ويمكن أن تكون "الّتي تنص عمى ما يمي: و  القنوات،

 264."الدولةموضوع طعن قضائي لدى مجمس 
                                                 

 .137المالي، مرجع سابؽ، صو  عيساوي عز الديف، السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة في المجاؿ االقتصادي-261
 القرض، مرجع سابؽ.و المتعمؽ بالنقد 11-03مف األمر  87المادة -262
 مرجع سابؽ.جبلؿ مسعد، مساىمة القضاء اإلداري في حماية المنافسة الحرة في القانوف الجزائري، -263
اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، رسالة لنيؿ درجة دكتوراه دولة في القانوف، كمية الحقوؽ،  بوجادي عمر،-264

 .248، ص2011جامعة مولود معمري،  تيزي وزو،
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 لجنة اإلشراف عمى التأمينات:: رابعا
بالّنسبة ليذه الّمجنة فإّف قراراتيا القاضية برفض االعتماد تكوف محّؿ طعف أماـ مجمس 

المتعّمؽ  04-06مف األمر  218المعدلة لممادة  86ىذا طبقا لنص المادة و  الدولة،
االعتماد بموجب قرار من الوزير يجب أن يكون رفض بالتأمينات، الّتي تنص عمى ما يمي : "

يكون ىذا القرار قابال لمّطعن أمام مجمس و  يبمغ لطالب االعتماد،و  المكّمف بالمالية مبررا قانونا،
 265."الّدولة طبقا لمتشريع السّاري المفعول

كوف أّف مجمس الدولة ىو الّذي يختص و  و مف خبلؿ استعراض مختمؼ ىذه الّسمطات
 بشأنيا، يتبّيف لنا اختصاص القضاء اإلداري في الّضبط اإلقتصاديبالّطعوف المقدّمة 

دورىا في حماية المنافسة الحرة، بحيث يمعب دور ىاـ مف خبلؿ الّرقابة عمى و  الماليو 
 .ي تصدرىا ىذه الييئاتالقرارات التّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .249ص، نفسو مرجعال-265
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 :ةنخاتم
أوجد و  عمؿ المشرع الجزائري كغيره مف التشريعات عمى حماية المنافسة في السوؽ،

 مجموعة مف  قوانيف ىامة وضع مف خبللياو  قاـ بسّف تشريعاتو  العديد مف الوسائؿ لذلؾ،
 لـ يكتفي بسّف القوانيف فحسبو  ضبطيا،و  المنظمة لممنافسة اإلجرائيةو  الموضوعية قواعدال
ّنما عمؿو  تطبؽ قواعد و  األنظمةو  ىذه القوانيف عمى إنشاء مؤسسات تعمؿ عمى تطبيؽ ا 

فكاف إنشاء مجمس المنافسة  ،قانوف المنافسة، لضماف حماية مناسبة ليذه األخيرة في السوؽ
الحسف لمسوؽ نظرا لما يتمتع و  خطوة جّد ىاّمة خطاىا المشرع في سبيؿ ضماف السير العادؿ

بمراقبة مدى  ،واسعة، فمو صبلحية ضبط السوؽ سمطاتو  بو ىذا المجمس مف صبلحيات
تقديـ و  ،رقابة التجميعاتو  احتراـ األعواف االقتصادييف لقواعد المنافسة في السوؽ،

عمى كؿ مف يرتكب كما لو سمطة توقيع العقاب  سألة ترتبط بالمنافسة،االستشارات في كؿ م
مف  سمطة يتمتع بيا مجمس المنافسة لما فيياممارسة مخالفة لممنافسة ولعّؿ ىذه السمطة أىـّ 

لكف رغـ االىتماـ الذي أواله المشرع ليذا المجمس مف  ،لمثؿ ىذه الممارسات قمعو  ردع
( 2013في ر عف تنصيبو فمـ يتـ تنصيبو إال مؤخرا )تأخّ  خبلؿ العديد مف القوانيف إال أنو

 رغـ مرور عدة سنوات عمى إنشاءه بموجب القوانيف.
المنافسة بسمطات الضبط أّف المشرع الجزائري قاـ بدعـ دور مجمس كما الحظنا أيضا 

الحيوية كّؿ في مجاليا و  القطاعية، فيذه السمطات تشرؼ عمى العديد مف القطاعات اليامة
ليا ميمة ضماف منافسة نزيية في و   لمسوؽ في مجاؿ اختصاصيا،وتقوـ بدورىا كضابطة 

عمؿ ىذه السمطات مع عمؿ مجمس المشرع األكثر مف ذلؾ فقد نّسؽ و  ىذه القطاعات،
عمى  03-03النصوص القانونية خاصة األمر  المنافسة، إذ نجده نص في العديد مف

وأيضا نص عمى ذلؾ بموجب القوانيف  ،مجمس المنافسةو  تنسيؽ العمؿ بيف ىذه المؤسسات
المتعمؽ  01-02مف األمر  115مثمما ىو األمر في المادة المنظمة ليذه السمطات 

 التنسيؽ لو أىمية بالغة في تنظيـ األسواؽو  ما نستنتجو ىو أّف ىذا الدعـو  ،الغازو  بالكيرباء
 .النزييةو  الحفاظ عمى المنافسة الحرةو  مراقبتياو 

 بما ليا مف صبلحيةيضاؼ إلى كؿ ىذا دور المؤسسات القضائية في حماية المنافسة 
سمطات الضبط و  رقابة قرارات مجمس المنافسة كذا دورىا الميـ فيو  تطبيؽ قانوف المنافسة،
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كما يساىـ أيضا القضاء  ،كذا دوره في إبطاؿ الممارسات المقيدة لممنافسةو  القطاعية،
الذي كاف يمنحو دور في  06-95الجزائي في ىذه الحماية رغـ تراجع دوره بعد إلغاء األمر

  توقيع الجزاءات عمى المخالفيف. 
 ج بعد ىذه الدراسة حوؿ المؤسسات المختصة بحماية المنافسة، بأنيا كؿ متكامؿنستنت

بداية تطبيؽ قواعدىا في السوؽ، و  افسةمنيا دور ىاـ في حماية المن متناسؽ، حيث أّف لكؿو 
المتخصصة في ىذا المجاؿ، وصوال إلى سمطات مف مجمس المنافسة الذي يعتبر الييئة 

ات االقتصادية، فنجد ىذه السمطات عمى مختمؼ القطاعالضبط القطاعية التي تشرؼ 
مشرفة عميو، و  في السوؽ، كرقيبة( تمارس دورىا األخرىسمطات الضبط و  )مجمس المنافسة

لى جانبيا نجد الييئات القضائية التي تتمتع و  ولة عف السوؽ بصفة مباشرة،فيي مسؤ  ا 
مى قرارات ىذه السمطات، مما بسمطة تطبيؽ قانوف المنافسة ىي أيضا، وممارسة الرقابة ع

يعتبر التكامؿ بيف ىذه السمطات و  واحدة مف ىذه المؤسسات مكمؿ لآلخر،يجعؿ دور كّؿ 
 لممستيمكيف أيضا.و  ألعواف االقتصادييفمصالح االقضاء ضماف لو  اإلدارية
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قبئمت المراجع
 



 المراجع بئمتق

 

 

114 
 

 قائمة المراجع:
 أوال: بالمغة العربية:

 :بالكت-أ
، الصفقات العمومية في الجزائر، الطبعة األولى، جسور لمنشر بوضياف عمار  -1

 .2007والتوزيع، الجزائر، 
 .2001،  الجزائر، د.د.ف،اختصاص،و  ، القضاء اإلداري، تنظيـخموفي رشيد -2
لباد  القانوف اإلداري، التنظيـ اإلداري، الجزء األوؿ، الطبعة الثانية،، لباد ناصر -3

 .2006، الجزائر، التوزيعو  لمنشر
، تقنيات البنوؾ، دراسة بطريقة استخداـ النقود مف طرؼ البنوؾ مع لطرش طاىر -4

 .2001إشارة إلى التجربة الجزائرية، ديواف المطبوعات الجامعية الجزائرية، 
منع االحتكار، دار النيضة العربية، و  انوف حماية المنافسة، قكيلينا حسن ز  -5

 .2006القاىرة، 
، الرقابة القضائية عمى شرعية الجزاءات اإلدارية العامة، محمد باىي أبو يونس -6

 .2000دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 
)مصادر االلتزاـ، الواقعة  الجزائري، شرح القانوف المدنيمحمد صبري السعدي -7

 .2004القانونية(، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار اليدى، الجزائر، 
، الجرائـ االقتصادية في التشريع األردني، دار الفكر لمنشر نائل عبد الرحمن صالح -8

 .1990والتوزيع، عماف، 
القانونية،  ، المناقصة العامة كطريقة لمتعاقد اإلداري، مكتبة الوفاءىيبةسردوك -9

 .2009اإلسكندرية، 
 المذكرات الجامعية:و  الرسائل -ب



 المراجع بئمتق

 

 

115 
 

 الرسائل: -
اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، رسالة لنيؿ درجة دكتوراه  ،بوجادي عمر -1

 .2011دولة في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
التجارية، رسالة لنيؿ درجة ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات جالل مسعد -2

الدكتوراه في القانوف، فرع قانوف األعماؿ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
2012. 

، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري، ) دراسة كتو محمد شريف -3
مقارنة بالقانوف الفرنسي(، أطروحة لنيؿ درجة دكتوراه دولة في القانوف، جامعة 

 . 2005-2004مولود معمري، تيزي وزو، 

 : المذكرات-
القانوف ، مسؤولية العوف االقتصادي عف الممارسات المقيدة لممنافسة في دلبوجميل عا-1

الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجيستير في القانوف، فرع المسؤولية المينية، جامعة مولود 
 .2012معمري تيزي وزو، كمية الحقوؽ 

، سمطات الضبط اإلقتصادي في القانوف الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة بوجممين وليد -2
 .2007جامعة الجزائر  المؤسسات العمومية،و  الماجستير في القانوف، فرع الدولة

، االختصاص في مجاؿ المنافسة، بحث مقدـ لنيؿ شيادة الماجستير في بوحاليس إليام-3
 .2005القانوف الخاص، فرع قانوف األعماؿ، جامعة قسنطينة، كمية الحقوؽ، 

، ضبط السوؽ عمى ضوء قانوف المنافسة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في جراي يمينة-4
 2007تحوالت الدولة، جامعة مولود معمري، كمية الحقوؽ، تيزي وزو،  القانوف، فرع



 المراجع بئمتق

 

 

116 
 

 ،خصوصية الجريمة االقتصادية في ضوء قانوني المنافسةسامية أيت مولود5-
الممارسات التجارية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع قانوف األعماؿ، كمية و 

 2006الحقوؽ،جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
 ، السمطة القمعية لييئة االدارية المستقمة في المجاؿ االقتصاديالدين عيساويعز 6-
المالي، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير فرع قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ جامعة تيزي وزو، و 

2004-2005 
، مجمس المنافسة، مذكرة التخرج لنيؿ شيادة المدرسة العميا لمقضاء، عماري بمقاسم7-

 .2006-2005العميا لمقضاء، الجزائر، المدرسة 
، النظاـ القانوني لمنازعات مجمس المنافسة، مذكرة لنيؿ شيادة عمورة عيسى8-

الماجستير في القانوف، فرع قانوف األعماؿ، جامعة مولود معمري ، كمية الحقوؽ، تيزي 
 .2007وزو،
الماجستير في القانوف، ، القانوف اإلجرائي لممنافسة، مذكرة لنيؿ شيادة عيساوي محمد9-

 2005فرع قانوف األعماؿ، جامعة مولود معمري، كمية الحقوؽ، تيزي وزو، 
لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، كمية  مذكرة، مجمس المنافسة، قابة صورية-10

 .2000الحقوؽ، جامعة الجزائر، 
لنيؿ شيادة  مذكرةاألشخاص العمومية في الجزائر، و  ، قانوف المنافسةقايد ياسين-11

 .2000الماجستير في القانوف، فرع قانوف األعماؿ، جامعة الجزائر، 
، ردع الممارسات المنافية لممنافسة في التشريع الجزائري، مذكرة التخرج قوعراب فريزة -12

 .2008لنيؿ شيادة المدرسة العميا لمقضاء، المدرسة العميا لمقضاء، الجزائر، 
لنيؿ شيادة الماجستير  الشفافية في قانوف المنافسة بالجزائر، مذكرةمبدأ ، لطاش نجية -13

 .2004-2003في القانوف، فرع قانوف األعماؿ، جامعة الجزائر، كمية الحقوؽ، 
،دور الييئات القضائية العادية في تطبيؽ قانوف المنافسة، مذكرة موساوي ظريفة-14

،كمية المينية، جامعة مولود معمري لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع المسؤولية
 2011تيزي وزو  الحقوؽ،
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األمر رقـ و  06-95، المركز القانوني لمجمس المنافسة بيف األمر رقـ ناصري نبيل-15
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة مولود 03-03

 .2004-2003معمري، تيزي وزو، 

 المقاالت:  -ج
، دور لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات في ضبط سوؽ التأميف، الممتقى الكاىنةارزيل -1

امعة بجاية، المالي، جو  الوطني حوؿ سمطات الضبط المستقمة في المجاؿ اإلقتصادي
 .123-107ص ص ، 2007ماي  24و23أياـ 

عبلقة مجمس المنافسة بسمطات الضبط القطاعية تنازؿ أـ تكامؿ؟  بن حممة سامي،-2
الممتقى الوطني حوؿ آليات تفعيؿ مبدأ المنافسة الحرة في التشريع الجزائري، جامعة 

 . 28-17، ص ص قسنطينة
، نطاؽ اختصاص السمطات اإلدارية المستقمة، الممتقى الوطني بن زيطة عبد اليادي-3

المالي، جامعة بجاية، أياـ و  في المجاؿ اإلقتصادي حوؿ سمطات الضبط المستقمة
 .183-168، ص ص 2007ماي  24و23

مجمس المنافسة، الممتقى و  ، اإلندماج المصرفي ما بيف المجنة المصرفيةبو الخضرة نورة-4
المالي، جامعة بجاية، أياـ و  في المجاؿ اإلقتصاديالوطني حوؿ سمطات الضبط المستقمة

 .384-364، ص ص 2007ماي  24و23
، مدى استقبللية وحياد مجمس المنافسة، المجمة النقدية لمقانوف والعمـو جالل مسعد-1

 .2009، 01السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كمية الحقوؽ، العدد 
مداخمة في إطار  ، الحماية المؤسساتية لممنافسة الحرة في القانوف الجزائري،جالل مسعد-2

حماية المنافسة في القانوف الجزائري جامعة باجي مختار عنابة،  الوطني حوؿ تقىالمم
 مقاؿ غير منشور.،2013أفريؿ 4و3أياـ 
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مساىمة القضاء اإلداري في حماية المنافسة الحّرة في القانوف ،جالل مسعد-3
مداخمة في إطار الممتقى الوطني حوؿ آليات تفعيؿ مبدأ المنافسة الحرة في ،الجزائري
 ، مقاؿ غير منشور.2013ماي  16و 15الجزائري، جامعة باتنة، أياـ التشريع 

عمؽ تالتنظيـ المو  دورىا في استقرار التشريعو  سمطات الضبط المستقمة ،ري سميرذح-4
 .64-43، ص ص2010الجزائر، -2العدد،20المجمد ،مجمة إدارة ر،باالستثما

، مدى استقبللية المجنة المصرفية وظيفيا، الممتقى الوطني حوؿ سمطات دموش حكيمة-5
ماي  24و23المالي، جامعة بجاية، أياـ و  االقتصاديالضبط المستقمة في المجاؿ 

 .91-82، ص ص 2007

، دور القضاء العادي في تفعيؿ مبدأ المنافسة الحرة، مداخمة في الممتقى رفيقة قصوري-6
، جامعة قسنطينة، مبدأ حرية المنافسة في القانوف الجزائريالوطني حوؿ آليات تفعيؿ 

 .44-32ص ص 
الغاز، الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط و  ، لجنة ضبط الكيرباءعسالي عبد االكريم-7

، ص 2007ماي  24و23المالي، جامعة بجاية، أياـ و  المستقمة في المجاؿ اإلقتصادي
 .167-150ص 

المجمة الجزائرية لمعمـو  سة في الصفقات العمومية،، حماية المنافكتو محمد الشريف-8
 -73 ص،ص 2010، 02االقتصادية، جامعة الجزائر، كمية الحقوؽ،عدد و  القانونية
100. 

،إجراءات الطعف في قرارات مجمس المنافسة، الممتقى الوطني حوؿ لخضاري أعمر-9
 – 259جامعة بجاية،ص ص  2007ماي  24و 23سمطات الضبط المستقمة،أياـ

271. 
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دراسة نقدية لبعض القواعد اإلجرائية في قانوف المنافسة، المجمة  لخضاري أعمر، -10
، 2007زي وزو، ي، جامعة مولود معمري، ت02العمـو السياسية، العددو  النقدية لمقانوف

 .271-259ص ص 
 ، دور القضاء اإلداري في حماية مبدأ حرية المنافسة، الممتقى الوطنيليمى بوكحيل -11

، ص ص 2007ماي  24و 23حوؿ سمطات الضبط المستقمة، جامعة بجاية، أياـ 
05-15. 

، تكريس الرقابة القضائية عمى سمطات الضبط المستقمة في التشريع ليمى ماديو -12
لي، في المجاؿ االقتصادي والماالجزائري، الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط المستقمة 

 .286-272ص ص ، 2007ماي 24-23جامعة بجاية، أياـ 
مراقبة عمميات البورصة في الجزائر، و  القواعد اإلجرائية لمجنة تنظيـ ،مزاولي محمد -13

المالي، جامعة و  الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط المستقمة في المجاؿ االقتصادي
 .258-243، ص ص 2007ماي24و23بجاية، أياـ 

الدولة المتدخمة إلى الدولة ، سمطات الضبط المستقمة، آلية التدخؿ مف نزيموي صميحة -14
 الضابطة، الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط المستقمة في المجاؿ اإلقتصادي

 .23-05، ص ص 2007ماي  24و23المالي، جامعة بجاية، أياـ و 
،سمطات القضاء في شؿ القوة التنفيذية لقرارات مجمس المنافسة،الممتقى ىديمي أحمد -15

، ص 2007ماي  24و23مة،جامعة بجاية،أياـ الوطني حوؿ سمطات  الضبط المستق
 .368-287ص 
 

 النصوص القانونية: -د
 اإلتفاقات الدولية: -
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يتضمف التصديؽ عمى  2005افريؿ  27المؤرخ في  159-05المرسـو الرئاسي، 
االتفاؽ األورو متوسطي لتأسيس شراكة بيف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 بفالونسيا وّقعمالدوؿ األعضاء فييا مف جية أخرى، الو  األروبيةالمجموعة و  مف جية
 .2005أفريؿ 30الصادر في  31ج.ر العدد 2002أفريؿ  22يـو 

 التشريعية:  النصوص -

،المتضمف القانوف المدني، ج.ر، عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58-75األمر رقـ -1
 ، المعدؿ و المتمـ.1975لسنة  78

 المتضمف القانوف التجاري، المعدؿ 1975سبتمبر -26المؤرخ في  59-75رقـ  مراأل-2
 المتمـ.و 

المتعمؽ بالقانوف التوجييي الخاص بالمؤسسات االقتصادية، المؤرخ  02-89القانوف رقـ -3
 .1989جويمية  05في 
 29، ج.ر عدد 1989يوليو  5المتعمؽ باألسعار، المؤرخ في  12-89القانوف رقـ -4

 .1989يوليو  19الصادر في 
، ج.ر عدد 11-03القرض، الممغى بموجب األمر و المتعمؽ بالنقد 10-90القانوف رقـ -5

 .1990أفريؿ  18الصادر في  16
يناير  26الصادرة في  09المتعمؽ بالمنافسة الممغى، ج.ر العدد  06-95األمر رقـ -6

1995. 
 13بالتأمينات، ج.ر العدد المتعمؽ  1995-01-25المؤرخ في  07-95األمر رقـ -7

 المتمـ.و المعدل 1995-03-08الصادر في 
 59-75يتمـ األمر رقـ و  يعدؿ 1996-12-09مؤرخ في  27-96األمر رقـ -8

 .1996، الصادرة في 77عدد المتضمف القانوف التجاري، ج.ر 
 يديحدد القواعد العامة المتعمقة بالبر  2000أوت  05المؤرخ في  03 -2000قانوف رقـ -9
 .2000أوت  06الصادر بتاريخ  ،48البلسمكية، ج.ر عدد و  المواصبلت السمكيةو 

 10-90المتمـ لمقانوف رقـ و  ، المعدؿ2001فيفري 07المؤرخ في  01-01 األمر-10
 .2001، 14القرض، ج.رعددو  المتعمؽ بالنقد
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زيع الغاز تو و  ، المتعمؽ بالكيرباء2002فيفري 05المؤرخ في  01-02القانوف رقـ -11
 .2002الصادر في ،08عددبواسطة القنوات، ج.ر 

 22-96المتمـ لؤلمر رقـ و  ، المعدؿ2003-فيفري-19المؤرخ في  01-03مر األ-12
لى و  حركة رؤوس األمواؿ مفو  التنظيـ الخاصيف الصرؼو  المتعمؽ بقمع مخالفة التشريعو  ا 

 . 2003فيفري23الصادرة في ، 12الخارج، ج ر عدد 
 ،43عدد المتعمؽ بالمنافسة، ج.ر  2003-07-19المؤرخ في  03-03رقـ األمر -13

 المتمـ.و ، المعدل2003-07-20الصادرة في 
مرسـو التشريعي لمالمتمـ و  ، المعدؿ17/02/2003في المؤرخ  04-03القانوف رقـ -14
 ، المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة.23/05/1993المؤرخ في  10-93رقـ 
، المؤرخ 10-90القرض، الممغي ألحكاـ القانوف و  المتعمؽ بالنقد 11-03األمر رقـ -15
 .2003أوت  27الصادر في  ،52، ج.ر عدد 2003أوت  26في 
 07-95المتمـ لؤلمر و  ، المعدؿ2006فيفري  20المؤرخ في  04-06القانوف رقـ -16

-03-12الصادر في  ،15المتعمؽ بالتأمينات، ج.ر عدد و  1995-01-25المؤرخ في 
2006. 

يتمـ األمر و  ، يعدؿ2008نيويو 25، المتعمؽ بالمنافسة، المؤرخ في 12-08قانوف رقـ -17
الصادر في  ،36المتعمؽ بالمنافسة، ج.ر العدد و  2003يوليو 19المؤرخ في  03-03رقـ 
 . 2008-جويمية-02
المؤّرخ في  03-03يعدؿ ويتمـ األمر رقـ  2010أوت 15مؤّرخ في  05-10القانوف -18
 .2010أوت  18الصادر في  ،46رعدد.والمتعمؽ بالمنافسة، ج 2003يوليو19
 

 النصوص التنظيمية: -
 19، الصادر في 42، ج.ر عدد 1988أكتوبر 18، المؤرخ في 201-88مرسـو ال -1

 .1988أكتوبر 
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تعمؽ ببورصة القيـ الم 1993ماي  23المؤرخ في  10-93 رقـ التشريعيالمرسـو  -2
 الصادرة في 37، ج.ر عدد المنقولة

، يحدد كيفيات الحصوؿ 2005مايو  12مؤرخ في  175-05مرسـو تنفيذي رقـ ال -3
عمى التصريح بعدـ التدخؿ بخصوص االتفاقات ووضعية الييمنة عمى السوؽ، ج.ر 

 .2005لسنة ،35عدد 
المتعمؽ بالترخيص  2005يونيو 06المؤرخ في  219-05المرسـو التنفيذي رقـ  -4

 .2005يونيو 22، الصادرة في 43لعمميات التجميع، ج.ر العدد 
، يتضمف تنظيـ 2010أكتوبر  07مؤرخ في ال 236-10المرسـو الرئاسي رقـ  -5

 .07/10/2010، الصادر في58رعدد.الصفقات العمومية، ج
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concurrence et la constitution », GAZ, Pal,N°1, 1987. 

2- Emmanuelle CLAUDEL « concurrence »  revue trimestrielle 
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