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 إيداء 

 

 

 

 أيدي مثسة جًدي

 أبي  إىل مو  تهحين  ياميت  لٌ  خجال   

 أمي    إىل مو  محلتين  ويها  على  ويو 

 إىل مو أشد  بًم   أشزي  إخوتي  وأخواتي

 إىل كل أضاترتي يف معًد احلكوق

 احلكوق والعلوم الطياضية إىل كل موظفي ملتبة 

 إىل مجيع األصدقاء

 

 مسري  
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 كلمة شلس وعسفاى

يطسني  أى  أتكد  جبصيل  الشلس  والعسفاى  إىل  اللجهة املوقسة  اليت قبلت 

 مهاقشة يرا البحث املتواضع

كما  أتكدم  بالشلس  اجلصيل  إىل  الري  قومين، شجعين  ووقف  وزاء  يرا  

ًوداتٌ  ونصائحٌ  الكيمة  اليت  أنازت  طسيكي  وقومت  العمل املتواضع  مبج

 مطازي ، إىل  زمص  العلم، العمل  وااللتصام

 أضتاذي املشسف الدكتوز 

 "إقلولي حممد"

 

 مسري
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 :مقدمة

التي عرفتيا الجزائر منذ سنوات الثمانينات بعد  االقتصاديةفرضت األزمة 
ني المستوى المعيشي نظرا لتدىور األوضاع تدانخفاض عائداتيا مف البتروؿ، 

، وتـ تبني إصالحات االقتصاديحدوث تحوالت جذرية مست النشاط و ، االجتماعية
عديدة بفتح المجاؿ أماـ المبادرة الخاصة واعتماد مبدأ المنافسة الحرة  اقتصادية

وقواعد  ، وكذا التفكير في وضع مكانيزماتاالقتصاديةأساسي لتنظيـ الحياة  كمبدأ
 .االقتصادي جديدة ذات طابع ليبرالي لضبط النشاط

إعادة النظر في منظومتيا في  ماشيا مع ىذا التوجو الجديدت الجزائر شرعت
المتضمف  10-77قانوف رقـ صدور  في ح اإلصالح األولىممالالقانونية وتجمت 

 01-78قانوف رقـ كذا و ، (1)االقتصاديةالقانوف التوجييي لممؤسسات العمومية 
مبادئ ليبرالية بعد ذلؾ تشريعات متعددة متضمنة  لتتوالى، (2)المتعمؽ باألسعار
زالة االقتصادية و وؿ خوصصة المؤسسات العمومية انصبت مجمميا ح  االحتكاراتا 

زالة التنظيـ، العمومية شممت مياديف عدة تجارية وصناعية إلى أف تـ التأكيد حيث  وا 
وذلؾ في  0885تكريسو صراحة في دستور  الذي تـ السوؽ اقتصادعمى تبني نظاـ 

 منو التي تنص عمى أنو:  26المادة 
 (3)"اعة مضمونة وتمارس في إطار القانونحرية التجارة والصن"

المحتكر الوحيد لوظائؼ  "le tout Etat"تحولت الجزائر مف الدولة الكؿ 
 le peu" االستغالؿ، التسيير والرقابة والمكّرسة في النظاـ االشتراكي إلى الدولة األقؿ

                                                           
، ج ر االقتصاديةيتضمف القانوف التوجييي لممؤسسات العمومية ، 0877جانفي 01مؤرخ في  10-77قانوف رقـ -1

 .0878 جويمية 08صادر في ،  11عدد 
 . 0878 جويمية 08صادر في ، 18ج ر عدد  ،تعمؽ باألسعاري ،0878ماي 14مؤرخ في  01-78قانوف رقـ  -2
، ج.ر عدد 0885ديسمبر  6في مؤرخ  327-85مرسوـ رئاسي رقـ  :المنشور بموجب، 0885نوفمبر  16دستور  -3

صادر في  ،14ج.ر عدد ،  1111أفريؿ 01مؤرخ في  14-11، المتمـ بقانوف رقـ 0885ديسمبر  7صادر في  ،65
 05صادر في  ،52، ج.ر عدد 1117نوفمبر   04مؤرخ في  08-17، المعدؿ بموجب قانوف رقـ 1111أفريؿ  03

 .1117نوفمبر 
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d’Etat" ، في: يتمثؿ األوؿ بإقراره لمبدأيف ىاميف 0885وىو انتقاؿ عززه دستور 
ف آىما مبدحماية الممكية الخاصة و يتمثؿ في  ،أما الثانيلتجارةاحرية الصناعة و 

 (1)ميبرالي لما يسمحاف بو مف تحرير لممبادرة الفردية.النظاـ الركيزة يشكالف روح و 
صدر في إقرار مبادئ ليبرالية المتميز  االقتصاديالسياؽ  تبمور عف ىذا

نظر في الدور صفة كبيرة في إعادة الساىـ بالذي قانوف المنافسة  خضميا
، حيث لـ تعد ىذه األخيرة الفاعؿ باالقتصادطبيعة عالقتيا لمدولة و  االقتصادي

وذلؾ بالمرور مف  االقتصاديةالوحيد في السوؽ، بؿ شيدت تحوال جذريا في وظائفيا 
 التجاري المباشر والرقابة اإلدارية إلى دور جديد يتعمؽ أساسا االستغالؿوظائؼ 

رساء التوازنات والظروؼ الضرورية لممارسة الحريات واألنشطة  بالتحكيـ وا 
 . االقتصادية

العمومي إلى المنافسة إلى إعادة النظر في وظائؼ  االحتكارأدى المرور مف  
الدولة وعالقتيا باالقتصاد عف طريؽ الفصؿ التاـ بيف وظائفيا بصفتيا عوف تجاري 

 طة عامة ضامنة لممرفؽ العاـ عمى الشكؿ التالي: ا سمباعتبارىووظائفيا  اقتصادي
التجاري فقد أصبحت مفتوحة عمى المنافسة  االستغالؿ: فيما يخص وظيفة أوال

والمبادرة الخاصة لممتعامميف الخواص المحمييف واألجانب عمى قدـ المساواة وىذا 
ـ القطاع الخاص في استغالؿ وتسيير المرفؽ العا اشتراؾبالنظر إلى أىمية 

ومساىمتو الفعالة في تمويؿ أعباء الخدمة العمومية وتحسيف نوعيتيا مقارنة بالعجز 
 العمومي. االحتكارالمسجؿ مف طرؼ 

: فيما يخص الوظيفة الرقابية الضبطية، فقد تـ تحويميا لصالح ىيئات ثانيا
ىيئات جديدة في القانوف  إنشاءالضبط المستقمة، حيث شيدت العديد مف القطاعات 

ولة في ممارسة دزائري تتمتع بنظاـ قانوني خاص وىي ىيئات تنوب عف الالج
 وظائفيا الضبطية والرقابية الجديدة. 

                                                           
 .6ص ،1100دار بمقيس لمنشر، الجزائر، في القانوف الجزائري،  قتصادياال، سمطات الضبط وليد بوجممين-1
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تكتفي الدولة ممثمة في إدارتيا المركزية في إطار دورىا الجديد بالتخطيط  ثالثا:
السياسات العمومية القطاعية دوف تدخؿ مباشر في التسيير وال  وصياغةالقطاعي 
 بة.في الرقا

س مف يكر ت" الضبطىذا الدور الجديد لمدولة والذي اصطمح عمى تسميتو " يتجمى
، -لالقتصادة مف التسيير المباشر بعد انسحاب الدول -الناحية المؤسساتية القانونية 

ىذه األخيرة في مياميا الرقابية لمسوؽ  عفظيور شكؿ تنظيمي جديد ينوب 
لتقميدية لنظرية ر معيودة  في التقسيمات  اوالمنافسة، ويتعمؽ ىذا الشكؿ بييئات غي

 .التنظيـ اإلداري
اقتصاد  ةعمى المنافسة الحرة وترقي الحفاظتجسدت ىذه الييئة المختصة في 

صالحيات أىميا السمطة بتـ تزويده الذي  ،(0884سنة)(1)مجمس المنافسةفي  السوؽ
متعامميف حوؿ تطبيؽ القمعية التي يفصؿ مف خالليا في النزاعات التي تشوب بيف ال

 قانوف المنافسة.
لطبيعة الدور  ستجابةاالاستدعتو ضرورة  استحداث جياز مجمس المنافسةإف 

، وىذا بالنظر إلى أنيا تعكس سياقا سياسيا قانونيا إال ،الجديد لمدولة االقتصادي
اة لحساسية مياميا ووظائفيا وىو ما أدى عية فصميا عف السمطة السياسية مراحتم
 (2)االعتراؼ ليا بخصوصية السمطة.إلى 

                                                           

، ممغى 0884فيفري  11صادر في  18ر عدد  ، يتعمؽ بالمنافسة ج0884جانفي  14مؤرخ في  15-84أمر رقـ  -1
، 1112جويمية  11صادر في  ،32ج ر عدد  ،، يتعمؽ بالمنافسة1112جويمية  08مؤرخ في  12-12مر رقـ ألبا

 .ؿ ومتمـمعد
أف  بوبشيراختمؼ الفقياء في الشروط التي يتعيف توفرىا مف أجؿ وصؼ جياز معيف بالسمطة، ويرى األستاذ  -2

لوصؼ جياز بسمطة يتعيف توفر شرطاف مجتمعاف يتمثؿ أوليما في استقاللو وثانييما في تمتعو باختصاص مانع، 
 :لمزيد مف التفاصيؿ أنظر

دكتوراه دولة في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة  رسالة، تفاء السمطة القضائية في الجزائرعف ان ،بوبشير محند أمقران -
 .00-6ص ص  ،1115مولود معمري تيزي وزو، 
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جياز الضبط العاـ مكمفا بالسير عمى  باعتبارهونظرا ألىمية مجمس المنافسة 
مبادئ وأحكاـ قانوف المنافسة  واحتراـوعمى تطبيؽ  (1)ياالقتصادحماية النظاـ العاـ 

ىذا الموضوع  اختياررأي عمى الاستقر المالي، و  االقتصاديفي كؿ قطاعات النشاط 
تجربة اقتصادية جديدة، أساسيا مبدأ حرية المنافسة مف خالؿ طرح اإلشكالية  برازإل

 التالية:
 ؟.السوق في ضبطمجمس المنافسة  فعاليةمدى 

سنتناوؿ تكريس مجمس المنافسة كسمطة في ضبط  ىذه اإلشكاليةلإلجابة عمى 
وكذا  وذلؾ مف خالؿ دراسة الطبيعة القانونية لممجمس ،(الفصل األولالسوؽ )

سمطة مجمس  عف مدى فعميةسنبحث ثـ ، مارسة مجمس المنافسة لسمطة الضبطم
الفصل ) عنصر االختصاصالمنافسة في ضبط السوؽ بالنظر لعنصر االستقاللية و 

التحميؿ يجمع بيف ، معتمديف عند معالجتنا ليذا الموضوع عمى منيج (الثاني
 والمقارنة.

 

 

 

 

                                                           
: االقتصادية واالجتماعيةالفكرتيف المتيف تعكساف العوامؿ التي تتأرجح بينيما الحياة  االقتصادييحمؿ النظاـ العاـ  -1

ال يرغب  اقتصادية واجتماعيةحاجة إلى توجيو وتسيير الفرد، فيجبر عمى المساىمة في غاية  فأحيانا يكوف المجتمع في
األقوياء، فتتوفر لو تمؾ الحماية، وىكذا يكوف ىػػذاف  اضطيادفييا، وأحيانا أخرى يكوف الفرد في حاجة إلى الحماية مف 

 Ordre publicتوجييي أو موجػػػو   اقتصادياـ عػػػاـ الذي يتفرع إلى نظ االقتصاديوجييف لمنظػػاـ العػػاـ  االىتماماف

économique de direction   اجتماعيونظاـ عاـ حمائي أوordre public économique de protection  لمزيد .
 :مف التفاصيؿ أنظر

 .178- 156ص ص  ، 1117 ،الجزائػر لمنشر، النظرية العامة لمعقد، موفـ-االلتزامات، فياللي عمي - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انفظم األول

تكزَس يجهس انًُبفست كسهطت 

 نضبظ انسىق
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لمتطمبات  استجابة التي باشرتيا  االقتصاديةعد اإلصالحات ب الجزائر تبنت
والذي  االقتصادي الجديد واالتجاهتتماشى لمجموعة مف القوانيف العالمي،  االقتصاد

ة ر لمقطاعات االقتصادية ووصايتيا المباش احتكارىاعف  أعمنت مف خالليا االستغناء
مف صفة الدولة المتدخمة إلى الدولة  نتقاؿباالعف طريؽ الوزارات وىذا ما يعبر عنو 

المحافظة عمى المنافسة الحرة  في السعي إلى تجسد دور الدولة الضابطة، و الضابطة
قتصاد السوؽ ومحاربة كؿ أشكاؿ التصرفات والممارسات التي تمس اوترقيتيا في 

وتـ تزويده  مجمس المنافسةتـ إنشاء ، وفي سبيؿ ذلؾ بالسير العادي لمسوؽ
تكريس الحيات الضبط العاـ عمى جميع النشاطات االقتصادية وىذا ما يعبر عنو بص

 .سمطة مجمس المنافسة في ضبط السوق

التطرؽ إلى المميزات الخاصة  استوجب ،وإليضاح الصورة حوؿ ىذا التكريس 
الطبيعة القانونية   مف خالؿ التعرض إلى عف الييئات التقميدية المعروفة  هتميز التي 

إتباع  مف خالؿالضبطية  والذي يمارس سمطتو(، ولاأل مبحث ال) المنافسة لمجمس
 (.ثانيالمبحث اللو ) المخوؿ الختصاصا ضمفإجراءات قانونية 
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 ولاأل  مبحثال
 المنافسة الطبيعة القانونية لمجمس

آلية تكريس فكرة  باعتبارهتتجسد سمطة مجمس المنافسة في ضبط السوؽ 
 ،(ولاأل مطمب الالدولة مف الحقؿ االقتصادي ) النسحاب الضبط االقتصادي تعويضا

مطمب الالخصائص التي تميزه عف باقي الييئات التقميدية المعروفة ) بالنظر إلىو 
 (.ثانيال

 انًطهب األول

 ت نضبظ انسىق.هُئيجهس انًُبفست ك

لما كاف إقرار حرية المنافسة بدوف ضوابط مف شأنو ترتيب نتائج عكسية نظرا 
ر ياستعماؿ أساليب غبلنشاط االقتصادي اة لجوء المؤسسات لممارسة إلمكاني

، باتت مسألة تدخؿ (1)ضي إلى تقييد المنافسة أو منعيا أو عرقمتيافمشروعة ت
المشرع لتحقيؽ التوازف بيف صيانة حرية المنافسة وبيف المصمحة االقتصادية العامة 

لتمؾ  ةر قانوف المنافسة مراعافتـ إصدا ،وكذا مصمحة المستيمؾ، ضرورة ال بد منيا
(، وتـ إنشاء جياز مكمؼ بالمنافسة يعتبر بمثابة الحارس ولاأل فرع ال) االعتبارات

 (.ثانيالفرع الالطبيعي لقواعد الممارسة االقتصادية )
 انفـــزع األول

 يبهُت لبَىٌ انًُبفست

خمؽ  نما وسيمة تيدؼ إلىوا  ذاتو،  حدتقرير مبدأ المنافسة غاية في ال يعد 
مجاؿ خصب لممبادرات اإلنتاجية والخدماتية الحرة، وال يتـ ذلؾ إال في وضع اطار 
قانوني لذلؾ )أوال( وىذا بغية تحقيؽ أىداؼ مرتبطة بتنظيـ المنافسة وترقيتيا وكذا 

 )ثانيا(. االجتماعيةتحقيؽ الفعالية االقتصادية و 

                                                           
 .02، ص 1112، تنظيـ المنافسة، دار النيضة العربية، الطبعة األولى، القاىرة، الماحي حسين -1
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 أوال: تؼزَف لبَىٌ انًُبفست:

 إذ كممة، (1)عة فطرية تدعو إلى بذؿ الجيد في سبيؿ التفوؽالمنافسة في المغة ىي نز 
"concurrence" المقابمة لكممة منافسة في المغة العربية مشتقة مف المصطمح الالتيني"Cum 

ludere"الذي يعني "jouer ensemble " الذي يعني المعب في جماعة أو يجري مع أو يسرع
حالة  ومفيـو المنافسة في بداية شيوع ولقد كاف، "  à courir ensemble"في جماعة 

 La concurrence est une situation deخصومة وتنافس وصراع وحالة عداء مستمرة.

rivalité de compétition de lutte de conflit. 
المنافسة ىي العمؿ لممصمحة  ففإ االقتصادالمفيـو االقتصادي وحسب عمماء وفي 

يضيؼ ، (2)ف والمشتريف، في أي منتج وأي سوؽالشخصية لمشخص وذلؾ بيف البائعي
 االقتصادطار إ، أف مفيـو المنافسة الحرة، ال يمكف تصوره إال في "شومبتير"االقتصادي 

الحر، الذي يعطي الحرية الكاممة لممؤسسة االقتصادية، وفي نفس السياؽ يرى 
بطبيعتيا أسموب تحميل الرأسمالية أف " "شومبيتر"االقتصاديوف الذيف اتبعوا تحميؿ األستاذ 

اقتصادي يجدد بصفة دائمة اليياكل االقتصادية من الداخل بحيث يقصي بصفة مستمرة 
 عمى عناصر ىذه األخيرة القديمة ويختمف بصفة مستمرة عناصر جديدة".

« Le capitalisme est de par sa nature un type ou une méthode de 

transformation économique qui révolutionne constamment de l’intérieur, les 

structures économiques en détruisant continuellement des éléments vieillis et 

en créant continuellement des éléments neufs » 
ر المبدع" يوبالتالي فالمنافسة الحرة محرؾ وعامؿ ىاـ في مرحمة تسمى "بالتدم

 قتصادية لعناصر اليياكؿ اال
« Le processus de destruction créatrice des éléments des 

structures économiques ».
(3)

 

                                                           
، منشورات بغدادي ،11-13والقانوف  12-12، قانوف المنافسة والممارسات التجارية وفقا لألمر و محمد شريفتك -1

 .18، ص 1101الجزائر، 
 .01المرجع نفسو، ص  -2
فرع قانوف  في القانوف، الماجستيرافسة الحرة في القانوف الوصفي، مذكرة لنيؿ شيادة مبدأ المن ،جالل مسعد -3

 نقال عف: .01،02 ص، ص ،1111 جامعة مولود معمري، ،مية الحقوؽك األعماؿ،
-PHILIPPE Laurent, GLAIS Michel, traité d’économie et de droit de la concurrence, PUF, 

Paris, S.D.E ,p 11 et 12. 
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أما مف الناحية القانونية فالمنافسة تتحقؽ شريطة أال تكوف مخالفة لمقانوف 
التجارة، وذلؾ ميما كاف مصدر اإلعاقة  إعاقةأنو يحظر كؿ فعؿ مف شأنو  باعتبار

يمكف تعريؼ قانوف و ، (1)ربيف التجا طواعيةالذي يبـر  التفاؽاسواء العقد أو 
بيف األعواف  التنافسالمنافسة عمى أنو: "مجموعة القواعد القانونية التي تحكـ 

(2).االقتصادييف في البحث عف الزبائف والحفاظ عمييـ
 

قانون المنافسة يتكون من عمى أنو: " "DELVOLVE" يعرفو األستاذكما 
 ."قواعد المنظمة لسموك المتعاممين في التنافس االقتصاديمجموعة من ال

« le droit de la concurrence est constitué par l’ensemble des 

règles régissant le comportement des opérateurs dans la 

compétition économique».
(3) 

لمنافسة، إال أنيـ ف واالقتصادييف بشأف ايرغـ اختالؼ أوجو النظر بيف القانوني
طار قانوني محكـ وذلؾ لوجود ميؿ طبيعي مف إيتفقوف عمى ضرورة تنظيميا في 

 ءالمتعامميف االقتصادييف األقوياء إلى الييمنة واإلحتكار عمى السوؽ وبالتالي اقصا
 ".كثرة المنافسة تقتؿ المنافسةالضعفاء منيا وىذا طبقا لممقولة الشييرة "

«  trop de concurrence tue la concurrence ». 

ىذا مف جية، ومف جية أخرى فإف التجربة أثبتت أف قواعد المنافسة تعتبر 
 (4).رع الواقي لمسير الطبيعي لممنافسة مف كؿ تعطيؿ أو تقييددبمثابة ال

 انًُبفست لبَىٌ حبَُب: أهذاف

فقو فؽ الفقو في إيجاد أىداؼ موحدة لقانوف المنافسة، فيذىب جانب مف الو لـ ي
ىو تحقيؽ الفعالية و ليدؼ وحيد  إلى القوؿ بأف قوانيف المنافسة لـ تعرؼ الوجود إال

 (5).في أوربا وىي فكرة سادت ،االقتصادية
                                                           

دكتورة  رسالة، الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري، دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي، كتو محمد شريف -1
 .8، ص2005مية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كدولة في القانوف، فرع القانوف العاـ، 

2
- BENADJI Chrif, «  Le droit de la concurrence en Algérie »,RASJEP, N° 03,2000, p 143. 

3
-Cité par :SANTIAGO-JUNIOR (F.O) , La régulation du secteur des télécommunications par 

l’autorité de régulation des télécommunications et le conseil de la concurrence, mémoire de DEUA 
en droit public, Université de Paris  I, 2002, p19. 
4
-BOUTARD-LABRAD Marie Chantal, CANIVET Guy, “Droit Français de la concurrence, 

LGDJ, Paris, 1994, p 173. 
5
-MALAURIE–VIGNAL Marie,  droit de la concurrence,2

éme
 éd., Armand  Colin, Paris,2003, p3. 
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«la concurrence a pour seul objectif l’efficience économique  ». 

إذ  ،اير لما ىو سائد في أروباغمريكية مفيوـ مالواليات المتحدة األ ساد في
ينظر لممنافسة عمى أنيا ىدؼ لبموغ درجة متقدمة مف التطور االقتصادي، وعمى ىذا 

التشريعات المضادة لالحتكار ليس تحقيؽ الفعالية االقتصادية بؿ ىدؼ األساس فإف 
يرى أف ىدؼ قانوف  ، إال أنو ىناؾ مف(1)تجنب أي احتكار لمسمطة االقتصادية

لمقصد حسبيـ مف حضر كؿ ممارسة مقيدة ، فاالمنافسة ىو ضماف احتراـ المنافسة
لممنافسة وكذا الحد مف كؿ تعسؼ مؤسسة  لقوتيا االقتصادية ىو حماية المنافسة 

. ورغـ ىذا (2)وتعزيزىا، وذلؾ بخضوع كؿ المتعامميف االقتصادييف لنفس قواعد المعبة
المطاؼ االختالؼ في آراء الفقياء، فإف الجانب العممي ليذه القوانيف تيدؼ في آخر 

مسألة تغميب ىدؼ ما عمى  أماإلى تحقيؽ التطور والنمّو في المجاؿ االقتصادي، 
 آخر فيي متروكة لمتشريعات.

وتتضح أىداؼ قانوف المنافسة في الجزائر مف خالؿ استقراء المادة األولى مف 
 المتعمؽ بالمنافسة بنصيا عمى:   الممغى 15-84أمر رقـ 
لى تحديد قواعد ييدف ىذا األمر إلى تنظيم ا» لمنافسة الحرة وترقيتيا وا 

ة المستيمكين، وييدف شحمايتيا، قصد زيادة الفعالية االقتصادية، وتحسين معي
 .«اأيضا إلى تنظيم شفافية الممارسات التجارية ونزاىتي

 نستخمص مف خالؿ ىذا النص األىداؼ المحددة وىي: 
 تنظيـ المنافسة وترقيتيا -
 حماية المنافسة  -
 يادة الفعالية االقتصادية وتحسيف معيشة المستيمكيفز  -
 تنظيـ شفافية الممارسات التجارية ونزاىتيا.  -

                                                           
 .13ص  ،مرجع سابؽ ...،افسة في القانوف الجزائريالممارسات المنافية لممن، و محمد الشريفتك -1

2-PERROT Anne, « Les frontières entre régulation sectorielle et politique de la concurrence », 

Revue Française d’Economie,  N° 04, 2004, p 85. 
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السالؼ الذكر، فإف  95-06الذي ألغى القانوف 12-12 بالرجوع إلى األمر
 المادة األولى منو تقر أنو:

ييدف ىدا األمر إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل »
االقتصادية قصد زيادة الفعالية  سات مقيدة لممنافسة ومراقبة التجميعاتممار 

 (1).«يمكينتاالقتصادية وتحسين ظروف معيشة المس
بنفس أىداؼ القانوف السابؽ إال يالحظ مف خالؿ ىذه المادة أف المشرع احتفظ 

وحمت محميا  "تنظيم المنافسة وترقيتيا"فت مف خالؿ عبارة حذو بتعديؿ بسيط نأ
، ما يجعؿ القوؿ أف المنافسة لـ تعد تحتاج إلى "تحديد شروط المنافسة"بارة ع

 ما تحتاج إلى تحديد شروط الممارسة. درترقيتيا بعد انتشارىا في جميع القطاعات بق

 

 انفزع انخبٍَ

 إحذاث جهبس انًُبفست

ارتبط والذي اقة في إنشاء ىيئات المنافسة، بتعتبر التشريعات المقارنة السّ 
(، أما أوالالمخمة بالمنافسة ) لمممارساترىا بظيور أولى القوانيف المناىضة ظيو 

فمـ ينشأ جياز المنافسة إال سنة التجربة الجزائرية فيي حديثة في ىذا المجاؿ، 
 (   ثانياوذلؾ بموجب أوؿ قانوف لممنافسة الحرة.) 0884

 : إحذاث أجهشة انًُبفست فٍ انتشزَؼبث انًمبرَتأوال

جة لحماية المنافسة الحرة منذ زمف مبكر في البمداف المنتيجة لنظاـ الحاظيرت 
االقتصاد الحر، ويعتبر قانوف المنافسة مف بيف الوسائؿ القانونية لالنتقاؿ مف االقتصاد 

 Économie dite de"الحر إلى االقتصاد"Économie dite administrée"الموجو 

marché."(2) 
                                                           

، 1112جويمية  11صادر في  ،32ج ر عدد  ،، يتعمؽ بالمنافسة1112جويمية  08مؤرخ في  12-12أمر رقـ  -1
 1117جويمية  11صادر في  ،25ج ر عدد  ،1117جواف  14مؤرخ في ال ،01-17قانوف رقـ المعدؿ ومتمـ بموجب 

 .1101أوت  07 في صادر، 35 عدد ر ج ،1101 جويمية 08مؤرخ في ال 14-01ومعدؿ ومتمـ بموجب القانوف رقـ 
2
- BENADJI Cherif, « Le droit de la concurrence », Op.cit., P. 143. 
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تـ إنشاء أجيزة  ،تراـ قواعد المنافسة وحمايتيااستجابة ليذا التحوؿ وبغرض اح
ذا مختمفة مف تشريع آلخر مف حيث تكييفيا القانوني والصالحيات المخولة ليا، و  ا 

ننا سنتعرض إلى نشأة إلى معظميا في ىذا الصدد، فإغير اإلمكاف التطرؽ  مفكاف 
ظير فييا ىذا  ىيئة المنافسة في التشريع األمريكي، كونو مف التشريعات األولى الذي
لتكريس قانوف  يالجياز ثـ نتطرؽ إلى التشريع الفرنسي باعتباره المصدر الرئيس

 في التشريع الجزائري. المنافسة
 األمريكي: المنافسة في التشريعأجيزة  -1

قة لوضع أسس وقواعد المنافسة ايعد التشريع األمريكي مف التشريعات السب
  « lois antitrust »"ادة لالحتكار"التشريعات المضبػػ والتي تعرؼ الحرة 

ع بمقتضاه أي شخص أو شركة مف احتكار التجارة أو التواطؤ عمى نوالذي يم
 (1).لى القضاء عمى المنافسةإإعاقتيا أو تقييدىا بما يؤدي 

ذا كانت القواعد والتدابير األولى المضادة لالحتكار قد اقترنت بمجاؿ السكؾ  وا 
 interstate commerce »لجنة تدعى 0776 الحديدية، حيث انشئت في سنة

commission »   لتمنع الممارسات التجارية التمييزية، فإف التشريع األساسي المضاد
الذي أعتبر كؿ  0781لسنة   (Sherman Act)شيرمافلالحتكار يتمثؿ في قانوف 

اتفاؽ، جمعية....، ممارسة غير  احتكار أي كاف الشكؿ الذي يظير عميو عقد،
عة تؤدي إلى تقزيـ التجارة واإلخالؿ بقواعد المنافسة الحرة داخؿ الدولة أو مشرو 

(2) خارجيا
.  

   قانوف كاليتوفليصدر  0803ومع ذلؾ كاف ينبغي انتظار سنة 
(ClaytonAct)  ارسات غير ملماتحديده للتوضيح أحكاـ قانوف شرماف، جاء الذي

                                                           
 .12ص ...، مرجع سابؽ،12-12 لألمر، قانوف المنافسة والممارسات التجارية وفقا كتو محمد شريف -1

2 - CHARBIT Nicolas, Le droit de la concurrence et le secteur public, éd. L’Harmattan, Paris, 

2000, p 30. 

 لمزيد مف التفاصيؿ أنظر أيضا:
- GUEDON José-Marie, Les autorités administratives indépendantes, LGDJ, Paris 1991, p29. 
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ماؿ المؤسسة باستغالؿ وضعية )التمييز في األسعار، إعادة شراء راس  المشروعة
جياز مكمؼ بوضع حد لالحتكارات االقتصادية لإحداثو بذا ىو  الييمنة...(،

 Federal)والممارسات التجارية غير المشروعة يدعى "بالمجنة الفيدرالية لمتجارة"

Trade commission)
لحاجيات استجابة وكاالت مستقمة لتتوالى فيما بعد إنشاء ، (1)

لسياؽ االقتصادي واالجتماعي يضمف توافؽ تدخؿ الدولة مع منطؽ مختمفة حسب ا
 .النظاـ الميبرالي إضافة إلى ىذا التفسير االقتصادي

ف إنشاء ىذه الوكاالت في الواليات المتحدة مرده إلى خمفية سياسية تتعمؽ إف 
برغبة الكونغرس في عزؿ ىذه الييئات اإلدارية مف تأثير الرئاسة والوزارات أي 

(2)مطة التنفيذية.الس
 

 يفرنسالتشريع الفي المنافسة مجمس  -2
ولقد ، (3)ونيساستوحى المشرع الفرنسي مجمس المنافسة مف النموذج االنجموسك

 ة ىي:ثالث مراحموالتي تتجسد في  مر بعدة مراحؿ ليصؿ إلى ما ىو عميو اليوـ
 المرحمة األولى:

، الذي 0842أوت  8مرسوـ  حماية المنافسة، بصدوريتولى ميمو ظير أوؿ جياز 
والتي عرفت  commission technique des ententesاحدث "المجنة التقنية لالتفاقات" 

 1بعدما صدر قانوف  " المجنة التقنية لالتفاقات ووضعيات الييمنة"ػػػ الحؽ ب تفي وق
 (4)، الذي جاء في أحكامو معاقبة التعسؼ في وضعيات الييمنة.0852جويمية 

                                                           
1
- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique 

en Algérie, éd. Houma, Alger, 2005, p 13. 
 .00، مرجع سابؽ، صدي في القانوف الجزائري، سمطات الضبط االقتصابوجممين وليد -2
لنيؿ شيادة  مذكرة  ،السمطة القمعية لمييئات االدارية المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي ،عيساوي عز الدين -3

 .7ص ،1114 تيزي وزو، جامعة مولود معمري ،كمية الحقوؽفرع قانوف األعماؿ،  في القانوف، ماجستير
4-MORIN (J.), « le droit de la concurrence », Rapport au Congrès National des Tribunaux de 

Commerce, 19 novembre 2004, P 3.  www.pagesperso-orange.fr 

http://www.pagesperso-orange.fr/
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ىـ ما يميز ىذه المجنة ىو دورىا الذي ال يتعدى تقديـ اآلراء حوؿ إال أف أ
ـ يقوـ أاالتفاقات ووضعيات الييمنة لوزير االقتصاد الذي يصدر إما عقوبات مالية، 

 لى القاضي الجزائي.إبإرساؿ الممؼ 
 المرحمة الثانية:

 08( في Raymond Barre) "رايموند بار"قانوف بدأت ىذه المرحمة بصدور 
 La"، والذي عوض المجنة التقنية الموجودة سابقا بمجنة المنافسة  0866يمية جو 

commission de la concurrence ةميشكتبكونيا منظمة ب" وتتميز عف سابقتيا 
مف رئيس ومقرريف يمارسوف مياميـ بصفة دائمة  كوفتتضمف استقالليتيا، بحيث ت

و المستيمكيف، أالجمعيات المينية خطار المباشر مف مكانية اإلإومستمرة، إلى جانب 
وفي ىذا االطار قمصت سمطات الوزير المكمؼ بالتجارة نوعا ما، إذ ال يمكف ليذا 

ىذا ما أدى األخير أف يتخذ قرارات إال في حدود االقتراحات المقدمة عف ىذه المجنة، 
فعال بالبعض إلى تصنيفييا ضمف قائمة السمطات اإلدارية المستقمة، وقد تـ تأكيده 

والذي ادخؿ في مضمونو  0874ديسمبر  21" في BEREGOVOYبصدور قانوف "
(1)عبارة السمطات اإلدارية المستقمة.

 

 المرحمة الثالثة: 
مف  11تتميز ىذه المرحمة بإحداث مجمس المنافسة الذي أنشأ بموجب المادة 

المتعمؽ بحرية األسعار  0875المؤرخ في أوؿ ديسمبر  0132-75األمر رقـ 
 (2).مجنة المنافسةبوالمنافسة، الذي عوض 

بالسير عمى احتراـ تطبيؽ قواعد المنافسة وتخويمو  مجمس المنافسة  تـ تكميؼ
عتراؼ سمطات استشارية وأخرى تنازعية، تكفؿ لو أداء المياـ المنوطة بو، خاصة اال

                                                           
، مذكرة لنيؿ شيادة 12-12 واألمر رقـ 15-84، المركز القانوني لمجمس المنافسة بيف األمر رقـ ناصري نبيل -1

 .00، ص 1112في القانوف، فرع قانوف األعماؿ، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  الماجستير
2
-GALENE René, Le droit et la concurrence, 4

ème
 éd, EPE, Paris,1994, p 23. 
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سة توقيع العقوبة عمى كؿ مف يقوـ بممارسات تؤدي إلى تقييد المناف باختصاصلو 
.والقاضي الفرنسي االقتصادبعدما كانت سمطة توقيعيا في يد كؿ مف وزير 

(1)
 

 : إحذاث يجهس انًُبفست فٍ انتشزَغ انجشائزٌَُبحب

عادة  تزامف ظيور مجمس المنافسة الجزائري مع تحرير النشاط االقتصادي وا 
لصعيديف ولما كاف اتباع بالدنا لمنيج الميبرالي عمى ا، (2)النظر في وظائؼ الدولة

، فقد ظيرت مالمحو مع صدور القانوف المتعمؽ بالمنافسة (3)القانوني والمؤسساتي
، أيف اعترؼ المشرع بصفة ضمنية بحرية المنافسة، بنصو 0878واألسعار في سنة 

عمى قمع كؿ ممارسات تجارية تتعارض مع المنافسة، كالعمميات المدبرة واالتفاقيات 
الشرعي لمسوؽ، التشجيع المصطنع لرفع األسعار قصد التي ترمي إلى عرقمة الدخوؿ 

 (4)المضاربة والتعسؼ الناتج عف ىيمنة عمى السوؽ أو جزء منو....
مع ذلؾ فإف ىذا القانوف لـ ينص صراحة عمى تحرير األسعار وحرية المنافسة 
ولـ يبيف اإلجراءات الواجب اتخاذىا لمالحقة الممارسات مع عدـ إنشائو لجياز 

بالوسائؿ المالئمة لتولي ميمة ضبط ىذه المنافسة، ولـ يتحقؽ ذلؾ إال  وتزويده
 12-12المتعمؽ بالمنافسة والذي تـ إلغائو بصدور األمر  15-84بصدور األمر 

 لمواكبة التغييرات االقتصادية.
 نًطهب انخــبٍَا

 يجهس انًُبفست سهطت إدارَت يستمهت

ضمف ما  والذي يوصؼ ،افسةيعتبر مجمس المنافسة سمطة الضبط العاـ لممن
"السمطات اإلدارية المستقمة" التي تعتبر نموذجا حديثا لتنظيـ المجاؿ  ػيعرؼ ب

                                                           
1
- MALAURIE–VIGNAL Marie, Droit de la concurrence, Op.cit.,p03. 

 .11ص ،1111 ،10عدد  ،إدارة ،«السمطات اإلدارية المستقمة»، لباد ناصر -2
توزيع االختصاص ما بيف مجمس المنافسة وسمطات الضبط القطاعية في القانوف الجزائري،  شيخ أعمر يسمينة، -3

، 1118ف ميرة، بجاية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع القانوف العاـ، كمية الحقوؽ، جامعة عبد الرحم
 .11ص 

 ، مرجع سابؽ.01-78مف قانوف رقـ  20-16-15أنظر المواد  -4
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 ةالمعدل 12-12األمر  مف 12ممادة ل اطبقً  ، وىذا الوصؼ َتَجسداالقتصادي والمالي
الذي يستدعي منا الوقوؼ عند كؿ خاصية مف حيث أنو ، و 01-17القانوف موجب ب

 (.فرع ثانيال)( وكذا اعتباره جياز مستقؿ الفرع األولإداري ) سمطة ذات طابع

 انفزع األول

 يجهس انًُبفست سهطت إدارَت

براز تمؾ المبررات  ،سمطة إدارية بأنو وصؼ مجمس المنافسة يستمـز توضيح وا 
طابع سمطوي )أوال( وكذا طابع  لو أف عمى طمؽ ىذا الوصؼيالتي جعمت المشرع 

 إداري )ثانيا(.
 انًُبفست ًجهسهانطببغ انسهطىٌ ن أوال:

يراد بػمصطمح "السمطة" الذي أطمؽ كتسمية عمى مجمس المنافسة عدـ اعتباره 
، بؿ سمطة بأتـ معنى الكممة نظرا لتمتعو بسمطة اتخاذ القرار مجرد ىيئة استشارية

 « Chapus »ويرى األستاذ ، (1)الذي كانت تؤوؿ في األصؿ إلى السمطة التنفيذية
ليا ولت خالمستقمة إال إذا  اإلداريةيمكف الحديث عف خصوصية السمطات  نو الأ

 :سمطة اتخاذ القرار
« la catégorie des autorités administratives indépendantes ne peut 

avoir de spécificité (tel le terme d’autorité ne peut  être justifié) que si 

elle ne comprend que des organisme détenant،pour l’accomplissement 

même de leur missions،un pouvoir de décision »
2 

المعدلة بموجب  12مف خالؿ المادة  المنافسة كسمطة مجمس وصؼ تضحي
فبعدما كاف الوزير ، ....."تنشأ سمطة إدارية مستقمة" حيث تنص: 01-17القانوف 

الذي  المنافسة ط السوؽ، حؿ محمو مجمسالمكمؼ بالتجارة السمطة المختصة بضب

                                                           
1- ZOUAIMIA Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique » ,  IDARA,  N° 02, 2003, p30. 
 .26مرجع سابؽ، ص ،...ف مجمس المنافسة ما بي االختصاص، توزيع شيخ أعمر يسمينة: نقال عف -2
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شموليتيا عمى كؿ ب زتاوالتي تم ،بسمطة حقيقية لضبط المنافسة في السوؽ يتمتع
 :عمى 14-01مف القانوف رقـ  1حيث تنص المادة  ،القطاعات االقتصادية

بغض النظر عن كل األحكام األخرى المخالفة، تطبق أحكام ىذا األمر عمى »
 ما يأتي:

إلنتاج، بما فييا النشاطات الفالحية وتربية المواشي: ونشاطات نشاطات ا 
التوزيع ومنيا تمك التي يقوم بيا مستورد السمع إلعادة بيعيا عمى حاليا والوكالء 

ونشاطات الخدمات والصناعة  ووسطاء بيع المواشي وبائعو المحوم بالجممة،
ية عمومية وجمعيات التقميدية والصيد البحري وتمك التي يقوم بيا أشخاص معنو 
 ومنظمات مينية ميما يكن وضعيا القانوني وشكميا وىدفيا. 

الصفقات العمومية بدءا بنشر اإلعالن عن المناقصة إلى غاية المنح  
 «.النيائي لمصفقة

مف نص ىذه المادة أف قانوف المنافسة يخاطب كؿ القطاعات  ستخمصي
أيضا  يرظ، وتالخدمات واالستيراد ، التوزيع،اإلنتاجاالقتصادية المتعمقة بنشاطات 

وذلؾ بتعديمو  (1)توسيع مجاؿ اختصاص مجمس المنافسةفي رغبة المشرع الجزائري 
بالقانوف 12-12مف قانوف المنافسة مرتيف، األولى بمناسبة تعديؿ األمر  1لممادة 

 والثانية بمناسبة تعديؿ، (2)ليشمؿ مجاؿ االستيراد وميداف الصفقات العمومية 17-01
 ليشمؿ مجاؿ النشاطات الفالحية وتربية المواشي. 01-14بالقانوف  12-12األمر 

                                                           
يتميز اختصاص مجمس المنافسة بالطابع العمومي والشمولي بيدؼ ضماف اتزاف العالقات التي تربط بيف متعاممي  -1

 أنظر:« Un droit symétrique» السوؽ مما أدى إلى تسمية قانوف المنافسة بالقانوف المتماثؿ.

-NAUGE Sabine, « L’articulation entre droit commun de la concurrence et droit de la régulation 

sectorielle », AJDA, N° 13, 2007, P 672. 
، 41، يتضمف تنظيـ الصفقات العمومية، ج ر، عدد 1111جويمية  13، مؤرخ في 141-11مرسوـ رئاسي رقـ  -2

، ج ر، 1112سبتمبر  00مؤرخ في ال، 210-12، معدؿ ومتمـ بالمرسوـ الرئاسي رقـ 1111جويمية  17صادر في 
 عدد ر، ج ،1117  أكتوبر 15 في مؤرخال ،227-17 رقـ الرئاسي وبالمرسوـ ،1112سبتمبر  03، صادر في 44عدد 

 .1117 نوفمبر 18 في صادر ،51



  تكريس جمهس املنافسة كسهطة نضبط انسوق   انفصم األول:

 

23 
 

كانت  اذاويمو السمطة القمعية، ختبرز أيضا سمطة مجمس المنافسة مف خالؿ ت
ختصاص ال 0878ممنافسة تخضع في ظؿ قانوف األسعار لسنة لالممارسات المقيدة 

االقتصادية  األوضاعة عمى مسايرة المحاكـ الجزائية، غير أنو لما أصبحت غير قادر 
الجديدة التي تتسـ بسرعة الحركة والتغير، تـ نقؿ ىذا االختصاص مف القاضي 

المتعمؽ بالمنافسة نص  15-84 رقـ صدور األمر، وب(1)الجزائي إلى مجمس المنافسة
 منو عمى أنو: 81/0في المادة 

ن ىذا األمر من م 12و 11، 11، 9، 7، 6تعتبر المخالفات ألحكام المواد »
 12-12بموجب األمر  15-84وبعد إلغاء األمر ، «اختصاص مجمس المنافسة

المتعمؽ بالمنافسة، أصبحت متابعة الممارسات المنافية لممنافسة مف اختصاص 
 مجمس المنافسة بصورة كمية.

أف مجمس المنافسة قد خوؿ اختصاص تنظيمي، وىذا طبقا  نشير إلى في األخير
والذي  2008المعّدؿ بموجب قانوف  03-03مف األمر رقـ  34/2المادة لما نصت عميو 

"... يمكن مجمس المنافسة اتخاذ كل تدبير في شكل نظام أو تعميمة أو جاء فيو: 
 ."منشور ينشر في النشرة الرسمية لممنافسة ...

يوحي ألّوؿ وىمة بأّف المجمس قد خّوؿ باختصاص تنظيمي كما ىو الشأف  
ّف األستاذ إال أس النقد والقرض ولجنة تنظيـ عمميات البورصة ومراقبتيا، بالنسبة لمجم

زوايمية رشيد يرى أّف التشريع الخاص بيذه المسألة يعتريو نوًعا مف النقص، كونو ال 
يحّدد نطاؽ اختصاص مجمس المنافسة فيما يخص سمطة التنظيـ، الّتي تظّؿ حسب رأيو 

ا أّنيا تنشر في النشرة الرسمية لممنافسة وليس في مف صالحيات السمطة التنفيذية، عممً 
للمجلس اتخاذ أي تعليمة أو أي منشور في سبيل الفهم الجريدة الرسمية. في حيف يمكف 

 الصحيح ألحكام قانون المنافسة.

                                                           
1-ZOUAIMIA Rachid, « les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes  

statuant en matière économique », IDARA, N° 02, 2004, p. 130. 
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 نًجهس انًُبفست تكزَس انطببغ اإلدارٌحبَُب: 

ف أقر بأ إذ، لمجمس المنافسة أكد مجمس الدولة الفرنسي عمى الطابع اإلداري
كونيا  ،ىذه الييئات تعتبر سمطات إدارية رغـ خضوعيا لمسمطة السممية الوزارية

التي تتحمؿ المسؤولية في حالة ارتكاب ىذه السمطات  تعمؿ باسـ ولحساب الدولة
ألخطاء جسيمة لعدـ تمتعيا بالشخصية المعنوية، وكذلؾ بالنظر إلى طريقة تعييف 

تـ تعينيـ في الغالب مف طرؼ رئيس الجميورية أو أعضاء ىذه السمطات الذيف ي
 (1)الوزراء، حيث تساىـ طريقة التعييف ىذه في إضفاء الطابع اإلداري عمييا.

أما فيما يخص التشريع الجزائري فإنو بالرجوع إلى النصوص المنشئة لسمطات 
مى الضبط االقتصادي، نالحظ أف نية المشرع الجزائري في إضفاء الطابع اإلداري ع

ىذه الييئات تعرؼ نوعا مف التذبذب والغموض، إذ يعترؼ لبعض السمطات صراحة 
بطابعيا اإلداري وال ينص صراحة عمى ىذا الطابع لمبعض اآلخر، كما ىو الشأف 
بالنسبة لمجمس المنافسة، فبعدما كاف يكتنؼ طبيعتو اإلدارية الغموض في ظؿ أوؿ 

مشرع بالنص فقط عمى المياـ المخولة ( أيف اكتؼ ال15-84قانوف لممنافسة )أمر 
، حيث 01-17المعدؿ بقانوف  12-12، أصبح يتمتع صراحة بيا في ظؿ األمر 2لو

 منو عمى: 12تنص المادة 
، وبالتالي فإنو يمكف إثبات ىذا الطابع مف خالؿ «تنشأ سمطة إدارية مستقمة»

 معيارييف ىما:
 المنافسة من حيث الميام الموكمة لمجمس-أ

التي يقوـ بيا، مف أجؿ السير عمى تطبيؽ قواعد المنافسة في  األعماؿتعتبر 
السوؽ والعمؿ عمى احتراميا والتي تتخذ شكؿ قرارات إدارية إلزامية بمثابة أعماؿ 

كما أف ميزانية مجمس المنافسة تسجؿ ، نت مف اختصاص وزير التجارةاإدارية ك

                                                           
 .31، مرجع سابؽ، صالضبط...ما بيف مجمس المنافسة وسمطات  االختصاصتوزيع  ،شيخ أعمر يسمينة -1
 مرجع سابؽ. ،الممغى 15-84مف أمر  05أنظر المادة  -2
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ة لمتسيير، وىذا ما يؤكد بأف ضمف ميزانية وزارة التجارة، وتخضع لمقواعد العام
 .مجمس المنافسة ىو سمطة ذات طابع إداري

 من حيث خضوع قراراتو لرقابة القضاء اإلداري-ب
رغـ أف معيار تحديد الجية القضائية المختصة في النظر في الطعوف ضد 

ىذا ما أقره ، يعتبر معيار محدد لمطبيعة اإلدارية اإلدارية المستقمة  قرارات سمطات
س الدولة الفرنسي، إال أف مجمس المنافسة يشكؿ طابعا استثنائيا مقارنة بتمؾ مجم

الممارسة عمى قرارات سمطات الضبط القطاعية كونيا ال تخضع جميعا لرقابة 
قرارات المجمس الصادرة بشأف قمع الممارسات في القضاء اإلداري، إذ يتـ الطعف 

ضاء الجزائر(، ومع ذلؾ فيذا ال ينفي المقيدة لممنافسة أماـ القضاء العادي )مجمس ق
 الذي يؤوؿ االختصاص، أما ىذا طابعو اإلداري المكرس قانونا كما أشرنا إليو سابقا

إال تعبيرا عف ظاىرة متفشية في  زوايميةرشيد األستاذ ، ال يراه إلى القضاء العادي
 le phénomène de mimétisme ».(1) »الجزائر وىي ظاىرة التقميد. 

 انخــبٍَ انفزع

 استمالنُت يجهس انًُبفست

 باعتبارىا االستقاللية إحدى أىـ الخصائص التي تميز السمطات اإلدارية دتع 
الصفة البارزة في تنميتيا، كما أنيا تمثؿ المحرؾ الرئيسي في أداء ىذه السمطات 

ذ كاف المشرع الجزائري قد اعترؼ صراحة باستقاللية مجمس ، و (أواللوظائفيا) ا 
فسة، فإنو ال يمكف االعتماد عميو كعامؿ أساسي في تحديد وقياس درجة المنا

 (.ثانيا) عضوية ووظيفية بؿ يتـ استخالصيا مف خالؿ معايير ،االستقاللية
 أوال: يفهىو االستمالنُت

يقصد باالستقاللية تحرر السمطات اإلدارية مف الخضوع ألية وصاية أو سمطة 

                                                           
 أنظر في ىذا الصدد: -1

- ZOUAIMIA Rachid,« Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 

concurrence en droit algérien », Revue du Conseil d’Etat, N° 07, 2005,pp 61-62 
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ف السمطات السياسية والحكومية ال توحي أأيضا بيعني مبدأ االستقالؿ ، و (1)سممية
كما أف القرارات الصادرة عنيا، ، (2)بأي توجيو في اختيار وقرارات السمطات اإلدارية

 ال يمكف أف تكوف محال ألي إلغاء أو تعديؿ أو سحب مف أي سمطة تعموىا.

بخصوص ىذه االستقاللية أف القواعد  Marie-José Guédonترى األستاذة  
تي ترتب استقاللية ىذه الييئات تشكؿ منطقيا عامال ىاما في طبيعة ىذه الييئات ال

 Originalité وانفراد الف ىذه االستقاللية في حد ذاتيا ىي التي تعطي خصوصية
ليذه الييئات ضمف جياز الدولة، فسمطتيا ومصداقيتيا مرىونة بمدى استقالليتيا عف 

إذ ليست ليا شرعية ديمقراطية مباشرة،  ،ةالسمطات األخرى، فيي سمطات غير عادي
 .(4)، ولـ تكرسيا الدساتير(3)كما أنيا ال تتمتع بالشخصية المعنوية

« les règles relatives à l’indépendance sont logiquement un 

volet essentiel du régime juridique des autorités administratives 

indépendantes puisque c’est cette indépendance qui leur confère 

une originalité dans l’appareil de l’État, l’indépendance vis-à-vis 

du pouvoir  conditionne l’autorité et la crédibilité de ces instances 

« Hors normes » qui n’ont pas de légitimité démocratique direct ne 

sont pas dotées de la personnalité morale et dans l’existence n’est 

pas consacrée par la constitution ».
(5) 

                                                           
1-ZOUAIMIA Rachid,« Les autorités administratives indépendantes », op.cit, p 25. 

ة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة وسمطة الضبط لمبريد والمواصالت دراسة حالة الجن» ،بن زيطة عبد اليادي -2
أياـ  ،جامعة عبد الرحمف ميرة بجاية الوطني حوؿ السمطات اإلدارية المستقمة،  ممتقىأعماؿ ال ،«السمكية والالسمكية

 .071ص  ،1116ماي  13، 12
 في ىذا الشأف: ال تعتبر الشخصية المعنوية معيار لقياس درجة االستقاللية، انظر -3

-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendante et la régulation économique en 

Algérie, op.cit., pp 34-35. 
مف أقرت بيذه االستقاللية بتكريسيا في الدستور كحالة سمطة الضبط لمبث اإلذاعي  ىناؾ مف التشريعات المقارنة -4

 . أنظر في ىذا الشأف:مف الدستور المالطي 008و 007مادة المكرسة بموجب ال
-AQUILINA (K), « Confirmation de l’indépendance de l’autorité de la radiodiffusion par une 

juridiction civile », Iris, 2008. www.Olos.coe.int 
الوطني  ممتقىأعماؿ ال ،«اسة نقدية في سمطات الضبط المستقمة: في شرعية سمطات الضبط المستقمةدر »، أيت وازو زينة -5

 نقال عف:  ،359ص ،1116ماي  13، 12أياـ  ،جامعة عبد الرحمف ميرة بجاية حوؿ السمطات اإلدارية المستقمة، 
 - GUEDON Marie José, Les autorités administratives indépendantes , op.cit, p49. 

http://www.olos.coe.int/
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 لقوانيف المنشئة ليا.تيا مف استقالليتستمد سمطات الضبط في التشريع الجزائري ا

 03-03المشرع الجزائري صراحة عمى استقاللية مجمس المنافسة في ظؿ األمر  نصلـ ي
ى بتكييفو بسمطة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالؿ فتكالمتعمؽ بالمنافسة حيث ا

-03لألمر  12-08أما بعد التعديؿ بموجب القانوف  .الحكومة رئيسالمالي، وتنشأ لدى 
تنشأ سمطة عمى " 23تنص المادة  حيث، أصبح مجمس المنافسة يتمتع باالستقاللية 03

بالشخصية القانونية  تتمتعإدارية مستقمة تدعى في صمب النص مجمس المنافسة 
ـ ذلؾ فتجسيد ىذه "، ورغواالستقالل المالي، توضع لدى الوزير المكمف بالتجارة

 االستقاللية يظير مف خالؿ  معايير عضوية ووظيفية.

 استمالنُت يجهس انًُبفست حبَُب : يظبهز تجسُذ

 :Marie-Anne Frison Roche األستاذة عمى حد تعبير
 «االستقاللية ال يجب فقط أف تكوف موجودة بؿ أكثر يجب أف تظير» 

« L’indépendance doit non seulement exister mais, encore se donner à voir »
(1) 

عتماد عمى وعميو، سنحاوؿ أف نبرز أىـ مظاىر تجسيد ىذه االستقاللية، باال
 (.ب( والمعيار الوظيفي )أكؿ مف المعيار العضوي )

 وفقا لممعيار العضوي:-1
 وعيدة تتحدد االستقاللية العضوية لمجمس المنافسة مف خالؿ تشكيمة المجمس

 .األشخاص
 
 

                                                           
1-ROCHE FRISON Marie-Anne, « Les autorités administratives indépendantes : Évaluation 

d’un objet non identifié », rapport sur les autorités administratives indépendantes, tome II, 

Annexes, sénat, Paris, 2006,p91, www.assemblée-National.Fr 

http://www.assemblée-national/
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 تشكيمة مجمس المنافسة: -أ

نموذجيف في تكويف سمطات الضبط االقتصادي، األوؿ  بيف  يزيتماليمكف 
والثاني تعددي، حيث تكوف عمى رأس ىذه  (1)إنجمتراانفرادي معتمد بصورة شائعة في 

مجموعة مف األشخاص التي تتولى ميمة الضبط، وىو النموذج المتبع في  السمطات
مقارنة كونو يجسد حقيقة إحدى مميزات ىذه السمطات وىي معظـ التشريعات ال

 االستقاللية.
تكوف مف عدة أعضاء، فقد كاف ع إلى تشكيمة مجمس المنافسة نجده يبالرجو 

 18ليتقمص العدد إلى  عضوا (01ىو اثنى عشر ) 15-84عددىـ في ظؿ األمر 
 األوؿلقانوف إلى ما كاف عميو في ظؿ ا، ليرجع العدد 12-12أعضاء في ظؿ األمر 

، حيث تنص 01-17 ( عضوا بصدور القانوف رقـ01عشر ) اثنىلممنافسة وىو 
 عمى: منو 01المادة 

 «..ينتمون إلى الفئات اآلتية 12يتكون مجمس المنافسة من اثني عشر عضوا »

 صفة األعضاء: اختالف -ب

مف ، فإف مجمس المنافسة يتكوف 15-84األمر  مف 18استنادا إلى المادة 
ذو الكفاءات العالية في الميداف االقتصادي أو في ميداف  واألشخاصقضاة ال

، مما يجعؿ مختمفةيف الذيف يختاروف مف مجاالت نوكذا المعي ،المنافسة واالستيالؾ
 (2).عضويا ةً استقاللية أعضائو مضمون

عضوا  01تقميص عدد أعضاء المجمس )مف تـ   12-12األمر رقـ  وبصدور
في تشكيؿ  رفييفحعف مشاركة المينييف وال المشرع استغف ما كأعضاء(،  18إلى 

مف األمر  13المادة  نص وتعديؿ 01-17بصدور القانوف  إال أنو، مجمس المنافسة
 بموجب نص ة مجمس المنافسةالمينييف ضمف تشكيم إدراج المشرع أعاد، 12-12

                                                           
1 - CORDOVA-NAVION (C.) et HANLON (D.), « Gouvernance de la régulation, amélioration 

institutionnelle des autorités de régulation sectorielles ». Revue de l’OCDE sur la gestion 

budgétaire, Vol2,  N° 03, Paris, 2002, p92. 
 )ممغى(، مرجع سابؽ. 15-84أمر رقـ مف  18أنظر المادة  -2
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 سة التنوع والثراء،يالحظ عمى تشكيمة مجمس المناف ، وما(1)مف ىذا القانوف 01المادة 

إذ كاف كؿ فيدعـ استقاللية المجمس ويؤدي إلى شفافية أشغالو،  ما مف شأنو أف
 المجمس المساس بحياد إلىاألمر  سيؤديأعضاء المجمس ينتموف إلى قطاع واحد، 

 .المنافسة التي يتمتع بيا مجمس يةستقاللالاالتأثير سمبا عمى و 

 قنية العيدة:مدة تعيين األعضاء أو ما يعرف بت -ج

يعتبر تحديد مدة انتداب أعضاء سمطات الضبط المستقمة مف بيف الضمانات 
 ،العضوية ةوالدعامات األساسية التي تسمح لنا بالتعرؼ عمى مدى تكريس استقاللي

يجعميـ عرضة لمعزؿ في أي لحظة مف  ،ةالنص عمى تحديد ىذه المدة القانوني فعدـ
 المساس باستقالليتيـ. إلى طرؼ الجية المعينة ليـ مما يؤدي

عمى أنو يعيف رئيس المجمس ونائب  12-12األمر  مف 14/0تنص المادة 
( سنوات قابمة 14الرئيس واألعضاء األخروف بموجب مرسوـ رئاسي لمدة خمس )

نية المشرع في تكريس استقاللية كؿ مف رئيس مجمس المنافسة  ىذا ما يبنيف لمتجديد،
 01-17مف القانوف رقـ  00في حيف أنو باستقراء المادة  ء،ونائبو وكذا باقي األعضا

 والتي تنص عمى أنو:  14المعدلة لممادة 
األعضاء األخرون لمجمس المنافسة و يعين رئيس المجمس ونائبا الرئيس »

نص صراحة عمى ي لـ الجزائري أف المشرعوبالتالي يتبف  ،«بموجب مرسوم رئاسي
خالليا أعضاء المجمس لمياميـ فيؿ ىذا يعني أنيـ  العيدة القانونية التي يمارس مف

 ينوف لمدة غير محددة قانونيا؟عي
 والتي تنص عمى: ،00المادة  أجابت عف ىذا التساؤؿ الفقرة الرابعة مف

في حدود نصف  سنوات 4كل  فسةيتم تجديد عيدة أعضاء مجمس المنا" 
 " أعاله 24أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.01-17مف قانوف  01أنظر المادة  -1
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يفيـ ضمنيا مف استعماؿ المشرع لمصطمح "عيدة" أف ىؤالء األعضاء 
والتي يمكف استنباطيا مف خالؿ المدة  يضطمعوف بمياميـ خالؿ فترة محددة قانونا،

والتي تعتبر ىي األخرى مظيرا  سنوات، 3 ػبوىي المتعمقة بتحديد ىذه العيدة 
 .مجمس المنافسة الستقاللية

ص عمى قابمية تجديد العيدة في حدود نصؼ لقد أصاب المشرع عندما ن 
في  12-12 األعضاء كؿ مف الفئات المكونة لو وىذا عكس ما كاف عميو األمر

كؿ أعضاء المجمس وىذا مف شأنو التأثير سمبا لحيث كانت تجدد فيو العيدة  السابؽ،
 عمى درجة االستقاللية التي يتمتع بيا المجمس.

 (Le principe d’incompatibilité) مبدأ التنافي: -د

ىا ال  يراد بيا عدـ خضوع ،االقتصاديإذا كانت استقاللية سمطات الضبط 
يعتبر وجيا  فاف حيادىا في أدائيا وظائفيا، لمسمطة الرئاسية وال لموصاية اإلدارية،

ويمكف أف يكوف  أخر لتمؾ االستقاللية مف خالؿ تكريس ما يعرؼ "بمبدأ التنافي"
التنافي الكمي أو المطمؽ ىو تنافي وظيفة أعضاء الييئات  يا،التنافي كميا أو جزئ

اإلدارية المستقمة ال سيما أعضاء مجمس المنافسة مع أي وظيفة أخرى سواء في 
 القطاع العاـ أو القطاع الخاص.

ممارسة أي نشاط  مف أعضاء مجمس المنافسة بمنع اكتفى المشرع الجزائري
دة انتخابية وال مسألة الحصوؿ عمى فوائد يع ميني ولـ يثر إلى أي منع لمدخوؿ في

 مف مؤسسة معينة.
تفطف المشرع إلى أىمية المبدأ في دعمو لالستقاللية وحياد أعضاء سمطات 
الضبط االقتصادي، ال سيما أف بعض القوانيف المنشئة ليذه السمطات لـ تكرس ىذا 

وذلؾ ت الضبط ، فعمد إلى تعميمو عمى جميع أعضاء سمطا(1)المبدأ بصورة كمية

                                                           
1
-ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives ... », op.cit., 

p143. 
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المتعمؽ بحاالت التنافي وااللتزامات الخاصة ببعض  10-16األمر رقـ  هر اصدإب
(1)المناصب والوظائؼ.

 

 (Le procédé de l’empêchement)إجراء االمتناع:-ه
يعتبر ىذا اإلجراء أحد المظاىر األخرى المجسدة الستقاللية سمطات الضبط 

العضو  ممارسة  عفإذا كاف نظاـ التنافي يمن ،االقتصادي وحيادىا في ممارسة وظائفيا
بعض النشاطات المينية التي قد تؤثر سمبا عمى حياد المجمس عند النظر في النزاع، فإف 

مداولة نظرا لوجود مصالح معينة تربطو النظاـ التنحي يمنع العضو مف المشاركة في 
 و:بأن 12-12مف األمر  18بأحد األطراؼ وىذا ما نصت عميو المادة 

ال يمكن أي عضو في مجمس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعمق بقضية »
لو فييا مصمحة أو يكون بينو وبين أحد أطرافيا صمة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو 

 «.يكون قد مثل أو يمثل أحد األطراف المعنية
 التسبيب:-و

 معيار إجراء جوىري يرتب تخمفو عدـ مشروعية القرار، وىو يعتبر التسبيب
يوضح حياد المجمس مف خالؿ إبراز األسس القانونية المعتمدة عمييا في اتخاذ 

 نو: أعمى  12-12مف األمر  34حيث تنص المادة  ،(2)القرارات
يتخذ مجمس المنافسة أوامر معممة ترمي إلى وضع حد لمممارسات المعاينة »

ليو أو التي يبادر بيا المقيدة لممنافسة عندما تكون العرائض والممفات المرفوعة إ
 .«من اختصاصو..

 
 

                                                           
 تنافي وااللتزامات الخاصة ببعض المناصبيتعمؽ بحاالت ال 1116مؤرخ في أوؿ مارس  10-16مر رقـ أ -1

 .1116مارس 6 في صادر ،05عدد  رج ، والوظائؼ

الرقابة القضائية عمى شرعية الجزاءات اإلدارية العامة، دار الجامعة الجديدة لمنشر، محمد باىي أبو يونس،  -2
 .082، ص 1111، اإلسكندرية
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 وفقا لممعيار الوظيفي -2

 االعتراف بالشخصية المعنوية: 
 1111خالفا لمقانوف الفرنسي، فقد اعترؼ المشرع الجزائري انطالقا مف سنة 

بالشخصية المعنوية لسمطات الضبط االقتصادي، وبذلؾ يكوف قد اعطى ليذه 
 (1).نظيره الفرنسيالييئات تصورا ومفيوما مغايرا ل

عمى تمتع  01-17 المعدلة بموجب القانوف 12-12 مف األمر 12المادة  أكدت
 :، إذ تنص عمىالمجمس بالشخصية المعنوية

في صمب  الوزير المكمف بالتجارة تدعى نشأ سمطة إدارية مستقمة لدىت» 
 .«تمتع بالشخصية القانونية واالستقالل المالي....ت مجمس المنافسة صالن

عتراؼ جميع اآلثار المترتبة عمى اكتساب الشخصية المعنوية الا ىذا يترتب عف
 (2)المعروفة في القواعد العامة كأىمية التعاقد وأىمية التقاضي.
عامال حاسما لقياس درجة  ال يعد تمتع مجمس المنافسة بالشخصية المعنوية

االستقاللية وذلؾ  نو يؤثر ويساعد بنسبة معينة في إضفاء ىذهأاالستقاللية، إال 
بالنظر إلى النتائج واآلثار المترتبة عف الشخصية المعنوية وأىمية التقاضي وتمثيؿ 

 .المجمس أماـ العدالة باسـ الدولة

 اختصاص مجمس المنافسة بوضع نظامو الداخمي: 

تكمف استقاللية مجمس المنافسة وباقي السمطات اإلدارية المستقمة، في حرية 
داخمي المكوف مف مجموع القواعد التي تحدد كيفية عمميا بصفة وضعيا لنظاميا ال

 مستقمة عف أية سمطة أخرى وبالخصوص السمطة التنفيذية.
 

                                                           
 .43الجزائري، مرجع سابؽ، ص ، سمطات الضبط االقتصادي في القانوفبوجممين وليد-1
، السمطات اإلدارية المستقمة الفاصمة في المواد االقتصادية والمالية، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير في حدري سمير -2

 .021ص ، 1115القانوف، فرع قانوف األعماؿ، جامعة بومرداس، 
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ذا كانت بعض السمطات اإلدارية المستقمة كمجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة و  ا 
، 1وسمطة ضبط البريد والمواصالت، تتمتع باالستقاللية والحرية في وضع نظاميا الداخمي

مف صالحية وضع نظامو  حيث تـ تجريده ،بالنسبة لمجمس المنافسة ليس كذلؾفاألمر 
 31حيث آلت ىذه الصالحية بموجب المادة ، 03-03الداخمي بنفسو بصدور أمر رقـ 
-95كاف ىذا االختصاص يعود إليو في ظؿ أمر رقـ  منو إلى السمطة التنفيذية بعدما

المحدد لمنظاـ الداخمي لمجمس  44-96، ليوقؼ العمؿ بالتالي بالمرسـو الرئاسي رقـ 06
  .المنافسة

عمى اختصاص السمطة التنفيذية في تحديد  12-08أبقى التعديؿ بموجب القانوف 
 التي تنص عمى:  31ىذا النظاـ بموجب المادة

 . «يحدد تنظيم مجمس المنافسة وسيره بموجب مرسوم تنفيذي »
 241-11المذكورة أعاله، صدر المرسـو التنفيذي رقـ  31وتطبيقا ألحكاـ المادة 

الذي يحدد تنظيـ مجمس المنافسة وسيره، الذي خّوؿ  2011ويمية ج 10مؤرخ في ( 2)
 منو. 15لمجمس المنافسة صالحية وضع نظامو الداخمي طبقا لممادة 

 
 

                                                           
1
، ج المتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة 0882 ماي 12المؤرخ في  01-82مف المرسوـ التشريعي رقـ  15المادة ر ظأن - 

، 12، ج ر عدد 0885جانفي  01 يمؤرخ فال 01-85بموجب األمر معدؿ ومتمـ  ،0882، صادر في 23ر عدد 
، صادر 21، ج ر عدد 1112فيفري  06المؤرخ في  13-12 ، والمعدؿ والمتمـ بالقانوف 0885جانفي  03صادر في 

 .1112ماي  6في 
 مرجع سابؽ ،12-1111مف القانوف رقـ  11دة الماأنظر أيضا: 

، 28،  يحدد تنظيـ مجمس المنافسة وسيره، ج ر عدد1100جويمية  01مؤرخ في  130-00مرسوـ تنفيذي رقـ  -2
 .1100جويمية  02صادر في 
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 مبحث ثانيال
 ممارسة مجمس المنافسة لسمطة الضبط
أوكمت لو  اختصاصاتيمارس مجمس المنافسة سمطتو الضبطية مف خالؿ عدة 

(، الصالحيات ولاأل مطمب ال) االستشاريةصالحيات وتظير في صور مختمفة منيا ال
( وكذا اإلجراءات القانونية المتبعة بغية محاربة الممارسات ثانيالمطمب ال) التنازعية

 (ثالثالمطمب الالمقيدة لممنافسة )

 انًطهب األول

 االستشبرَتانظالحُبث 

لو أف يعتبر مجمس المنافسة بمثابة الخبير المختص في مجاؿ المنافسة، حيث 
يبدي رأيو بشأف نصوص حيز التحضير أو حوؿ المسائؿ التي ليا صمة بالمنافسة 

أماـ مجمس المنافسة وسيمة في متناوؿ جميع المشاركيف في الحياة  االستشارةوتعد 
مف السمطة العامة إلى المواطف البسيط  ابتداءداخؿ الدولة  واالجتماعيةاالقتصادية 

وغيرىا مف األشخاص التي ليا أف  ة،عيات المينيعبر جمعيات المستيمكيف والجم
 .(1)تستشير مجمس المنافسة حوؿ األمور التي ليا عالقة بالمنافسة

سمطة الضبط العميا، ورغـ عدـ  باعتبارهفي ىذا اإلطار فإف مجمس المنافسة  
الحكومة بيذا  واضطالعتمتعو بسمطة تنظيمية في المسائؿ المتعمقة بالمنافسة 

تدفعنا إلى طرح   2وزير التجارة( إال أنو يعرؼ سمطة استشارية واسعةاالختصاص )
( والقيمة القانونية ليذه األخيرة فرع األولالأنواع االستشارات المقدمة لممجمس ) مسألة

  .(فرع ثانيال)

                                                           
 . 40ص  ...، مرجع سابؽ،المركز القانوني لمجمس المنافسة  ،ناصري نبيل -1
 .008مرجع سابؽ ص ، ...االقتصادي ، سمطات الضبطوليد بوجممين -2
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 انفزع األول

 انًُبفست انًمذيت أيبو يجهس االستشبراث

 12-12ى وكذا أمر الممغ 15-84نص المشرع الجزائري مف خالؿ األمر 
المعدؿ والمتمـ المتعمقيف بالمنافسة، عمى نوعيف مف االستشارة أماـ مجمس المنافسة، 

يا الجية ب( وأخرى إلزامية تتقيد أوالحرية المجوء إلييا )باختيارية لمجية المعنية 
 (.ثانيااستشارة المجمس ) االمعنية إجباري

 أوال: االستشبرة االختُبرَت

ة االختيارية إمكانية المجوء إلى مجمس المنافسة بكؿ حرية أو يقصد باالستشار 
االمتناع عف ذلؾ دوف أف يترتب أي أثر عمى ذلؾ، فيي مسألة متروكة لمجيات 

 المعنية بذلؾ. 
-12مف األمر  27و 24كال مف المادة  االستشارةنصت عمى ىذا النوع مف و 

 عمى ما يمي: 24حيث تشير المادة ، المعدؿ والمتمـ 12
يبدي مجمس المنافسة رأيو في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طمبت »

 . الحكومة منو ذلك ويبدي كل اقتراح في مجاالت المنافسة
ويمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسيا الجماعات المحمية والمؤسسات 

 «المالية والجمعيات المينية والنقابية وكذا جمعيات المستيمكين
 : أكد مف خالؿ نصيا عمىفيي ت 27ادة أما بخصوص الم

يمكن أن تطمب الجيات القضائية رأي مجمس المنافسة فيما يخص معالجة »
القضايا المتصمة بالممارسات المقيدة لممنافسة كما ىو محدد بموجب ىذا األمر 
وال يبدي رأيو إال بعد إجراءات االستماع الحضوري، إال إذا كان المجمس قد درس 

 «. نيةالقضية المع
يظير مف خالؿ األحكاـ الواردة في المادتيف تحديد المشرع لألشخاص التي 
بإمكانيا استشارة مجمس المنافسة والمتمثمة في الحكومة والمؤسسات والييئات 



  تكريس جمهس املنافسة كسهطة نضبط انسوق   انفصم األول:

 

36 
 

قد اسقط  12-12والجمعيات المختمفة، وكذا الجيات القضائية، والمالحظ أف األمر 
 08في المادة  15-84لمجمس، عكس األمر إمكانية الييئة التشريعية مف استشارة ا

 منو التي تنص عمى ىذه اإلمكانية.

كما يظير أيضا مف خالؿ أحكاـ المادتيف عمى اختيارية استشارة مجمس 
المنافسة مف خالؿ استعماؿ المشرع لعبارات تدؿ عمى داللة قاطعة عمى ذلؾ، مثؿ 

مكن أن " وعبارة "يشيرهيمكن أن يست" وعبارة "إذا طمبت الحكومة منو ذلكعبارة "
 ". تطمب الييئات القضائية

 االستشارة من طرف الحكومة:  -أ
تتمتع الحكومة بإمكانية استشارة مجمس المنافسة في كؿ المسائؿ المرتبطة 

األمر  مف 25المذكورة أعاله وبالرجوع إلى المادة  24طبقا لنص المادة  بالمنافسة
إف الحكومة تستشير مجمس المنافسة ف 01-17القانوف المعدلة بموجب  12-12

نافسة حيث محوؿ كؿ مشاريع النصوص التشريعية والتنظيـ التي ليا عالقة بال
 نصت: 
يستشار مجمس المنافسة في كل مشروع نص تشريعي وتنظيمي لو صمة »

 بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأنيا ال سيما:
إلى قيود من ناحية إخضاع ممارسة مينة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما 

 الكم.
 وضع رسوم حصرية في بعض المناطق أو النشاطات  -
 فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات.  -
 «تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع -

 01-17القانوف  المعدلة بموجب 12-12األمر  مف 25المادة  مفالمالحظ 
ما لـ تنص  ىوو  ،مة لمجمس المنافسة في كؿ مشروع تشريعيإمكانية استشارة الحكو 
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وىذا ما يعكس رغبة المشرع  ، (1)قبؿ التعديؿ  12-12مف أمر  25عميو في المادة 
القوانيف المتعمقة بالمنافسة وخاصة وأف المادة  إثراءختصاص في أىؿ اال إشراؾفي 
ت المنافسة عكس تعطي لمجمس المنافسة سمطة إبداء االقتراح في كؿ مجاال 24

الممغى المذكورة أعاله والتي تنص عمى إبداء الرأي  84/15مف األمر  08المادة 
 . دوف أف يتعداه إلى االقتراح ستشارةفقط حوؿ اال

استشارة الييئة  إلمكانيةالمشرع  إسقاطورغـ ذلؾ يبقى التساؤؿ قائما حوؿ 
 التشريعية لمجمس المنافسة.

حوؿ النصوص التنظيمية كانت ممزمة في إطار  والمالحظ أيضا أف االستشارة
"يستشار مجمس المنافسة  عمى: 11)الممغى( حيث تنص المادة  15-84األمر 

وىذا عمى خالؼ األمر  .وجوبا حول كل مشروع نص تنظيمي لو ارتباط بالمنافسة "
حيث تـ حذؼ عبارة "وجوبا" مف نص  01-17المعدؿ والمتمـ بالقانوف  12-12

  (2).25المادة 

 25ضؼ إلى ذلؾ أف المواضيع المتعمقة بالمنافسة والتي تـ ذكرىا في المادة 
جاءت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر وىذا ما يتضح مف خالؿ استعماؿ المشرع لعبارة 

 .«notamment »" وتقابميا بالفرنسية ال سيما"
 وتجدر اإلشارة إلى أف أغمب االستشارات التي التمستيا الحكومة مف طرؼ

بالرجوع إلى القانوف  ، غير أنو(3)موضوعيا عمى األسعار اقتصرمجمس المنافسة 
الفرنسي نجد أف المجمس الفرنسي لممنافسة أكثر نشاط وخبرة في الميداف، بحيث 

                                                           
 مرجع سابؽ. ،12-12مف أمر  25أنظر المادة  -1
 عمى عكس القانوف الفرنسي الذي يعتبر االستشارة في ىذا المجاؿ ذات طابع إلزامي.  -2

 ( مف التقنيف التجاري الفرنسي.L 410-02انظر المادة )
 .46مرجع سابؽ، ص ، المركز القانوني لمجمس المنافسة...، ناصري نبيل -3
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سبؽ وأف تمت استشارتو حوؿ عدة مشاريع القوانيف نذكر منيا مشروع القانوف 
 (1)إلخ. 0876مارس  20ريخ المتعمؽ بتوزيع األدوية الصيدالنية وذلؾ بتا

 لجمعيات المختمفةاستشارة من طرف المؤسسات والييئات و اال -ب
عمى أشخاص وجيات أخرى التي خوليا  12-12مف قانوف 24/1نصت المادة 

 المشرع إمكانية وحرية استشارة مجمس المنافسة وىي: 
 وطف.المحمية: وتشمؿ كؿ مف البمديات والواليات عمى مستوى ال الجماعات -
االقتصادية والمالية: تشمؿ الييئات المختمفة التي تنشط في المجاؿ  الييئات -

االقتصادي والمالي، مثؿ البنوؾ التجارية والمؤسسات المالية، شركات التأميف، 
 وكذا ىيئات الضبط االقتصادي والمالي. واالجتماعي المجمس الوطني االقتصادي

 المعدلة بموجب 12-12األمر مف 12بمفيوـ المادة  يقصد المؤسسات: -
 :تنص عمى أنو 01-17القانوف 
 :يقصد في مفيوم ىذا األمر ما يأتي» 

المؤسسة : كل شخص طبيعي أو معنوي أي كانت طبيعتو يمارس بصفة 
 نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو االستيراد"        دائمة 
قابية وجمعيات حماية وتتمثؿ في الجمعيات المينية، النالجمعيات:  -

 .المستيمكيف
 االستشارة من الجيات القضائية: -ج

السالفة الذكر إمكانية استشارة مجمس المنافسة مف طرؼ  27/0خولت المادة 
الييئات القضائية حوؿ القضايا المرفوعة أماميا والمتكمفة  موضوعيا بالممارسات 

ونتيجة لذلؾ ال يمكف لممجمس  المقيدة لممنافسة، وىذا الحؽ مقرر لمجيات القضائية
أف يقوـ بذلؾ تمقائيا، أي أنو ال يستطيع التدخؿ مف تمقاء نفسو أماـ ىذه الجيات 

 إلعطاء رأيو واتخاذ موقؼ إزاء القضية المعروضة عمييا.
                                                           

1
-PEDAMON Michel, Droit commercial, 2

ème
 édition, Dalloz,  Paris, 2000, p 403. 
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 حبَُب: االستشبرة اإلنشايُت

ستشارة المجمس افيما يخص االستشارة اإللزامية فالجية المعنية ممزمة وجوبا ب
ي مجمس المنافسة مف عدمو، وبالرجوع أذلؾ بغض النظر عف مدى ضرورة األخذ بر و 

المعدؿ والمتمـ، نجد أف استشارة المجمس  12-12إلى مواد قانوف المنافسة أي األمر 
خروج الدولة عف مبدأ حرية األسعار )تقنيف حالة واحدة وىي وجوبا تكوف في 

 .السعار(
نافسة مبدأ حرية مالمتعمؽ بال 12-12مر أقر المشرع الجزائري في إطار األ

نصت  التياألسعار اعتمادا عمى قواعد المنافسة الحرة بموجب المادة الرابعة منو 
 عمى:  
إال ، «تحدد بصفة حرة أسعار السمع والخدمات اعتمادا عمى قواعد المنافسة»

شروط  لخروج عف ىذا المبدأ العاـ مف طرؼ الدولة وفؽاأنو قد أقر كذلؾ استثناء 
وذلؾ بعد  01-17القانوف المعدلة بموجب  12-12األمر  مف  14حددتيا المادة 

 أخذ رأي مجمس المنافسة حيث تنص:
الخدمات التي تعتبرىا الدولة ذات طابع و يمكن تقنين أسعار السمع »

 «استراتيجي بموجب تنظيم بعد أخذ رأي مجمس المنافسة
ن ارتفاع األسعار أو تحديد األسعار كما يمكن اتخاذ تدابير استثنائية لمحد م

في حالة ارتفاعيا المفرط بسبب اضطراب خطير لمسوق أو كارثة، أو صعوبات 
ي ، أو فمزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة

تتخذ ىذه التدابير االستثنائية بموجب تنظيم لمدة  حالة االحتكارات الطبيعية.
 .«( أشير بعد أخذ رأي مجمس 6أقصاىا ستة )

 فينفي حالة تق إلزاميةيستشؼ مف ىذه المادة أف استشارة مجمس المنافسة 
الدولة لألسعار في حالة السمع والخدمات ذات طابع استراتيجي إال انو ال يوجد 
معيار دقيؽ يميز السمع التي تعد ذات طابع استراتيجي وبالتالي فإف الدولة تتمتع 
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كما يمكف لمدولة ، (1)ديرية في اعتبار سمعة ما ذات طابع استراتيجيبالسمطة التق
 تـ ذكرىا في المادة.  األسعار لالرتفاعاتخاذ تدابير استثنائية بغرض وضع حد 

غرض وضع ل، 14-01بالقانوف  12-12مف األمر  14غير أنو بتعديؿ المادة 
، أصبحت استشارة (2)باً اآلليات الضرورية لمتحكـ في أسعار المواد التي تعرؼ اضطرا

عمى  14-01مف القانوف  4مجمس المنافسة غير مطموبة أصال، حيث تنص المادة 
 أنو:

أعاله، يمكن أن تحدد ىوامش وأسعار السمع  4تطبيقا ألحكام المادة »
والخدمات أو األصناف المتجانسة من السمع والخدمات أو تنسيقيا أو التصديق 

تدابير تحديد ىوامش الربح، أسعار السمع  عمييا عن طريق التنظيم، تتخذ
 «والخدمات أو تنسيقيا أو التصديق عمييا عمى أساس اقتراحات القطاعات المعنية

 انفزع انخــبٍَ

 انًُبفس راء يجهسانمًُت انمبَىَُت ِ

نص قانوف المنافسة عمى االستشارة المقدمة مف طرؼ المجمس المنافسة 
أي مدى  ،ؿ قوة أراء المجمس بشأف ىذه األخيرةبنوعييا إال أف التساؤؿ يبقى حو 

 إلزاميتيا أو وجوبيا بالنسبة لألشخاص الطالبة ليا؟
اإلجابة عف ىذا التساؤؿ تبياف القيمة القانونية لالستشارات المقدمة فيما تقتضي 

 (.ثانيا(، وكذا االستشارات اإللزامية )أواليخص االستشارات االختيارية )
 شبراث االختُبرَت:ببنُسبت نالست -أوال

ال تعتبر مسألة االستشارة االختيارية صعبة حيث أف المشرع الجزائري كاف 
واضحا بشأف عدـ إلزامية المجوء إلى مجمس المنافسة لطمب استشارتو في مسائؿ 

                                                           
 41مرجع سابؽ، ص ...،المركز القانوني لمجمس المنافسة ناصري نبيل، -1
ربح ، يحدد السعر األقصى عند االستيالؾ وكذا ىوامش ال1100مارس 15المؤرخ في  017-00مرسوـ تنفيذي رقـ  -2

القصوى عند االنتاج واالستيراد وعند التوزيع بالجممة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر والعادي والسكر األبيض، 
 .1100مارس 18صادر في  04ج ر عدد 
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ف عدـ استشارة ىذه األخيرة  تراىا الييئة طالبة االستشارة ليا صمة بالمنافسة، وا 
 أثر قانوني. لممجمس ال يترتب عميو أي

إذا كاف األمر بيذه الصورة بالنسبة لطمب االستشارة، فإف أراء مجمس المنافسة 
في حالة االستشارات االختيارية تعتبر ىي األخرى غير إلزامية، إذ ال تعدو أف تكوف 

 (1).ةالمستشير مجرد اقتراحات ال تكتسي أي طابع إلزامي بالنسبة لمييئة 
 اإلنشايُت: ببنُسبت نالستشبراث -حبَُب

نيا شأف االستشارات ألى مجمس المنافسة شإتكوف االستشارات االلزامية المقدمة 
ثر قانوني، أمجرد اقتراحات ليس ليا أي  إال كوفتاالختيارية محؿ آراء ال تعدو أف 

إذ أف المجمس في ىذا النوع مف االستشارة يمارس دور الييئة االستشارية فال تكوف 
نو ما ىو أ، غير بياامية وال تكوف الييئة طالبة االستشارة ممزمة آلرائو القوة اإللز 

 (2).إلزامي ليا ىو وجوب قياميا باالستشارة

 انًطهب انخبٍَ

 طالحُبث انًجهس انتُبسػُت

يرتبط مفيوـ المجاؿ التنازعي بتمؾ الممارسات التي ترتكبيا المؤسسات في 
قدرتيا التنافسية بطريقة غير إطار القياـ بنشاطاتيا االقتصادية مف اجؿ تعزيز 

مشروعة، ومف اجؿ تفادي ىذا النوع مف التصرفات خوؿ المشرع الجزائري لمجمس 
وتتخذ الممارسات المقيدة لممنافسة التي  ،المنافسة صالحية وضع حد ليذه التصرفات

شكاؿ مختمفة تتمثؿ في االتفاقات المقيدة أ يضطمع مجمس المنافسة بمحاربتيا،
 عاتيثاني( وكذا حالة التجمالفرع الوؿ(، الممارسات التعسفية )األفرع لا)لممنافسة 

 ثالث(.الفرع الاالقتصادية )

                                                           
 ،األعماؿ ، فرع قانوفقانوفالمذكرة ماجستير في  ،الدور االستشاري لمجمس المنافسة دراسة تطبيقية، عميان مالك -1

 .21ص ،1112 ،جامعة الجزائر ،ة الحقوؽكمي
 .21المرجع نفسو، ص -2
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 انفزع األول

 حظز االتفبلبث انًمُذة نهًُبفست

كرس المشرع الجزائري مبدأ حظر االتفاقات المقيدة لممنافسة في قانوف المنافسة 
 عمى ما يمي: 12-12مف األمر  5حيث تنص المادة 

الصريحة أو الضمنية  واالتفاقاتتحظر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقيات »
عندما تيدف أو يمكن أن تيدف إلى عرقمة حرية المنافسة أو الحد منيا أو اإلخالل بيا في 

 نفس السوق أو في جزء جوىري منيا، السيما عندما ترمي إلى: 
 ق النشاطات التجارية فيياالحد من الدخول في السوق أو في منافذ التسوي -
 تقميص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطوير التقني -
 اقتسام األسواق أو مصادر التموين  -
عرقمة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار أو  -

 النخفاضيا.
ت تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرميم تطبق شروط غير متكافئة لنفس الخدما -

 من منافع المنافسة 
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبوليم خدمات إضافية ليس ليا صمة بموضوع  -

 ىذه العقود سواء بحكم طبيعتيا أو حسب األعراف التجارة
 «السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب ىذه الممارسات المقيدة -

ع قد تبنى مبدأ حظر االتفاقات المقيدة لممنافسة إذا ما توفرت نالحظ أف المشر 
وجود اتفاؽ )أوال(، حظر ىذا االتفاؽ لممنافسة )ثانيا( وىي  التاليةالعناصر الثالثة 

والعالقة السببية بيف االتفاؽ المعني القائـ بيف األطراؼ المتواطئة وبيف الضرر الذي 
 .ألحؽ بالمنافسة )ثالثا(

 التفبقا وجىد :أوال

وال ييـ الشكؿ الذي يكتسبو  ،يعتبر االتفاؽ قائما بمجرد تبادؿ اإليجاب والقبوؿ
فقد يكوف صريحا أو ضمنيا مكتوبا أو شفييا أو اتفاؽ حقيقي أو عبارة  ،ىذا االتفاؽ
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عف عمؿ مدبر أو ترتيبات أو تفاىمات حوؿ عرقمة المنافسة وال ييـ في نظر قانوف 
إف  ، ىو، فالميـ في كؿ ىذه الحاالت(2)، أـ عموديا(1)أفقيا إذ كاف االتفاؽ المنافسة

يتـ ىناؾ توافؽ أو تفاىـ بيف األطراؼ مف شأنو أف يؤدي إلى إعاقة المنافسة الحرة 
أو تقييدىا، سواء بتحديد األسعار أو تقميص اإلنتاج أو الحد مف الدخوؿ في السوؽ 

 (3)لممنافسيف، أو اقتساـ األسواؽ أو مصادر التمويف.
لما كاف الطابع االقتصادي ىو الغالب عمى ىذه االتفاقات المقيدة لممنافسة، الذي يجد 

ما سار عميو  مرجعو في السوؽ تتولد الصعوبة في تحديدىا تحديدا دقيقا وحصريا وىو
المشرع حيث حدد عمى سبيؿ المثاؿ في المادة السادسة المذكورة أعاله االتفاقات 

 .افسةالتي يمكف أف تقيد المن
فمنيـ مف  المحظورالمحاوالت الفقيية التي تعرضت لتعريؼ االتفاؽ  تباينت
توافؽ صريح أو ضمني إلرادة مؤسستيف أو أكثر تتمتعاف باالستقاللية في عرفو بأنو 

اتخاذ القرار عمى إتباع سموؾ معيف أو تحقيؽ غرض مشترؾ في السوؽ يتسـ 
 (4).بالطابع المقيد لممنافسة
مى أنو تبنى خطة مشتركة بيف مجموعة مف األعواف ويعرؼ أيضا ع

االقتصادييف تيدؼ إلى اإلخالؿ بحرية المنافسة داخؿ سوؽ واحدة لمسمع والخدمات 
أنو عمى يتـ تكييؼ اتفاؽ معيف  لكيو ، (5)وال يقوـ االتفاؽ في غياب ىذا الشرط

                                                           
 يقصد باالتفاقات العمودية االتفاقات التي تتـ عمى مستويات مختمفة في السوؽ مف المرتبة العميا إلى المرتبة الدنيا. -1
اسة تحميمية مقارنة بيف القانونيف مدى تقييد عقد القصر لممنافسة الرأسية، در  الممحم أحمد عبد الرحمن، أنظر في ىذا الشأف:  -

 .10،  ص 0885، الكويت، 3األمريكي واألوربي مع اإلشارة إلى الوضع في الكويت، مجمة الحقوؽ، عدد 
أما االتفاقيات األفقية فيي التواطئ الذي يحصؿ بيف متعامميف أو أكثر عف طريؽ االتفاؽ، بحيث يكوف المتعامميف  -2

 أنظر:عمى مستوى واحد في السوؽ. 
، 3مجمة الحقوؽ، عدد  ،«التقييد األفقي لممنافسة، مع التركيز عمى اتفاؽ تحديد األسعار»الممحم أحمد عبد الرحمن،  -

 .27، ص0884الكويت، 
 .26ص مرجع سابؽ، ....،، قانوف المنافسة والممارسات التجاريةكتو محمد الشريف -3

4 - VOGEL Louis, Définition et preuve de l’entente en droit français de la concurrence, la semaine 

juridique, éd. entreprise, Paris, 1996, p 491. 
5
 - SAIDI Abdelmadjid, Présentation des pratiques anticoncurrentielles, leur contrôle et leur 

sanction, in : www.ministereducomerce.dz.org , p03 

http://www.ministereducomerce.dz.org/
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قتصادي مخالؼ لقانوف المنافسة فال بد أف تكوف أطرافو ممف يمارس النشاط اال
 وممف يتمتع باالستقاللية في اتخاذ قراراتو االقتصادية في السوؽ.

 ممارسة أطراف االتفاق لمنشاط االقتصادي -1
يقصد بيذا الشرط كؿ عوف اقتصادي سواء كاف شخصا طبيعيا أو معنويا عاما أو 

 1خاصا تاجرا أو غير تاجر، الميـ أف الشخص يمارس النشاط االقتصادي بصورة دائمة.
 كما يمي: 01-17القانوف  المعدلة بموجب 12-12األمر  مف 2وتعرؼ المادة 

المؤسسة: كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعتو يمارس بصفة  -أ»
 .«دائمة نشاطات اإلنتاج والتوزيع أو الخدمات أو االستيراد

 استقاللية األطراف -2
عضيا عف البعض أطرافو، واستقاللية ب تعدداالتفاؽ المحظور  يفترض في

اآلخر، ولذا فاف االتفاؽ الذي يبـر بيف الشركة األـ وفرع ليا مثال، ال يعتبر اتفاقا 
 (2)مقيدا لممنافسة، وذلؾ لوجود وحدة اقتصادية وتجارية بيف الشخصيف.

 حبَُب: تمُُذ االتفبق نهًُبفست

التفاؽ ال مف قانوف المنافسة السالفة الذكر، فإف ا 15بالرجوع إلى أحكاـ المادة 
عرقمة أو الحد أو اإلخالؿ  ىيعتبر محظورا إال إذ كاف ييدؼ أو يمكف أف ييدؼ إل

 ، حيث تنص عمى:ة المنافسةبحري

تحظر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقيات واالتفاقات الصريحة أو »
 ....«الضمنية عندما تيدف أو يمكن أن تيدف عمى عرقمة حرية المنافسة

 قيد المنافسة:ىدف االتفاق  -1

االتفاؽ السموؾ المراد أو المقبوؿ مف أطرافو والذي سيؤدي إلى تقييد  يعتبر
ال يشترط إلدانة ىذا المنافسة وىو ما يمكف استخالصو مف ألفاظ االتفاؽ وعباراتو، و 

                                                           
 .27ص ،مرجع سابؽ، : قانوف المنافسة والممارسات التجارية....محمد الشريفكتو -1
 .31ص نفسو،مرجع ال -2
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االتفاؽ أف يوضع موضع التنفيذ أو يتحقؽ تقييد المنافسة عمميا، بؿ أف االتفاؽ يعد 
 (1)تو سواء تحقؽ ىدفو أو لـ يتحقؽ.ممنوعا في حد ذا

 أثر االتفاق يقيد المنافسة:  -2

يقصد بذلؾ حظر االتفاقات التي يمكف أف ترتكب عمييا آثار سمبية تخؿ 
 بالصياغة الفرنسية: 12-12مف األمر  5بالمنافسة وىذا ما نستشفو مف المادة 

« sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir effet.» 

والمقصود مف ذلؾ منع االتفاقات نتيجة آلثارىا المخمة بالمنافسة حتى ولو لـ 
أف صياغة المادة المذكورة أعاله بالمغة العربية مختمفة عف  تكف مقصودة، ويالحظ

 صياغتيا بالفرنسية.
ىذا الصدد ضرورة إعادة النظر في في  "كتو محمد الشريف"يرى األستاذ 

: تحظر الممارسات واألعماؿ المدبرة عمى النحو التالي، 5ة لممادة الصياغة العربي
واالتفاقيات واالتفاقات الصريحة أو الضمنية، عندما يكوف ىدفيا، أو مف شأف األثر 
المترتب عمييا، عرقمة حرية المنافسة أو الحد منيا أو اإلخالؿ بيا في نفس السوؽ 

 (2)و.أو في جزء جوىري من
 دة عمى حظر االتفاقات والممارسات المقيدة لممنافسة:االستثناءات الوار  -3

الحظر في مجاؿ االتفاقات المقيدة لممنافسة ليس مبدأ مطمؽ، بؿ يتضمف  يعد
استثناءات نظرا لمتطمبات واعتبارات معينة، مرتبطة أساسا بشروط منصوص عمييا 

 :عمى أنو 12-12مف األمر  8قانونا، حيث تنص المادة 
أعاله االتفاقات والممارسات الناتجة عن  7و  6المادتين ال تخضع ألحكام »

تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا لو، يرخص باالتفاقات 
لى تطور اقتصادي أو تقني إوالممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابيا أنيا تؤدي 

                                                           
 .30ص ،مرجع سابؽ، : قانوف المنافسة والممارسات التجارية....محمد الشريفكتو  -1
 .30، ص المرجع نفسو -2
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أو تساىم في تحسين التشغيل أو من شأنيا السماح لممؤسسات الصغيرة 
ة بتعزيز وضعيتيا التنافسية في السوق، وال تستفيد من ىذا الحكم سوى والمتوسط

 «االتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخيص من مجمس المنافسة
يالحظ مف أحكاـ المادة المذكورة أعاله، أف المشرع قد استثنى بعض الحاالت 

 مف حظر االتفاقات وىي:
 تطبيؽ لو.اتخذ ( 1)حالة وجود نص تشريعي أو تنظيمي -
 مساىمة االتفاؽ أو الممارسات في تحسيف التشغيؿ. -
مساىمة االتفاؽ أو الممارسات في تعزيز وضعية المؤسسات الصغيرة  -

 والمتوسطة التنافسية في السوؽ.
 حبنخب : انؼاللت انسببُت بٍُ االتفبق انًحظىر واإلخالل ببنًُبفست

االتفاؽ المبـر بيف  يجب أف يكوف الضرر الذي لحؽ المنافسة ناتج عف
األطراؼ المتواطئة، ووجود العالقة السببية بيف االتفاؽ وتقييد المنافسة يفرض عمى 
مجمس المنافسة إجراء دراسة معمقة لالتفاؽ، كما أف عنصر اإلثبات يمعب دورا كبيرا 
لمتأكد مف وجود العالقة السببية بيف االتفاؽ المحظور والمساس بالمنافسة مف 

 (2)عدميا.
 انفزع انخبٍَ

 انًًبرسبث انتؼسفُت

توجد في بعض األسواؽ مؤسسات تمجأ الستغالليا القوة االقتصادية التي تتمتع 
، بيا. مما يؤدي إلى ارتكابيا لممارسات تعسفية، ينتج عنيا آثار سمبية عمى المنافسة

تظير صور ىذا التعسؼ في كؿ مف التعسؼ في وضعية الييمنة االقتصادية و 
                                                           

عدـ التدخؿ بيحدد كيفيات الحصوؿ عمى التصريح  1114 ماي 17مؤرخ في  064-14مرسوـ تنفيذي رقـ  -1
 .1114ماي  07 ، صادر في24 عدد ج ر، بخصوص االتفاقات ووضعية الييمنة عمى السوؽ

 في القانوف، فرع تحوالت الدولة،  ضبط السوؽ عمى ضوء قانوف المنافسة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ،جراي يمينة-2
 .71ص ،1116 تيزي وزو، جامعة مولود معمري ،الحقوؽكمية 
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( والبيع بأسعار مخفضة ثانياوالتعسؼ في وضعية التبعية االقتصادية )(، أوال)
 .(ثالثاتعسفيا )

 أوال: انتؼسف فٍ وضؼُت انهًُُت االلتظبدَت

 :نوأ عمى 12-12مف األمر  6تنص المادة 
يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية ىيمنة عمى السوق أو احتكار ليا أو »

 عمى جزء منيا قصد:
 لسوق أو ممارسة النشاطات التجارية فييا.الحد من الدخول في ا 
تقميص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور  
 التقني.

 اقتسام األسواق و مصادر التموين. 

عرقمة تحديد األسعار حسب القواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع  
 األسعار والنخفاضيا.

س الخدمات تجاه الشركاء التجاريين مما يحرميم تطبيق شروط غير متكافئة لنف -
 .من منافع المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبوليم خدمات إضافية ليس ليا صمة " 
 «.  بموضوع ىذه العقود سواء بحكم طبيعتيا أو حسب األعراف التجارية

يالحظ مف خالؿ نص ىذه المادة أف المشرع قاـ بحظر كؿ تعسؼ مترتب عف 
ضعية ىيمنة عمى السوؽ ما إذا كاف مف شانو تقييد المنافسة بتوفر الشرطيف و 

 التالييف:

 تواجد المؤسسة في وضعية الييمنة. 

 التعسؼ في استغالؿ وضعية الييمنة. 
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 :تواجد المؤسسة في وضعية الييمنة -0
وضعية االحتكار باعتبار أف المحتكر يستحوذ عمى مجمؿ الطمب،  ال يصعب تحديد

فإف تواجد المؤسسة أو العوف االقتصادي في وضعية الييمنة،  ، وبالتاليحصص السوؽوكؿ 
، مما يقتضي تحديد مفيـو الييمنة االقتصادية، وتحديد السوؽ (1)ال تصؿ إلى حالة احتكار

 السمع والخدمات وكذا المعايير التي يعتمد عمييا لكشؼ وضعية الييمنة.

 مفيوم الييمنة: أ(
المتعمؽ بالمنافسة وضعية  12-12مف األمر  (ج)فقرة الي ف 2 تعرؼ المادة
 الييمنة كما يمي:

وضعية الييمنة: ىي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول عمى مركز قوة »
اقتصادية في السوق المعني من شأنيا عرقمة قيام منافسة فعمية فيو وتعطييا إمكانية القيام 

 .«منافسييا أو زبائنيا أو ممونييابتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء 
يقصد بالييمنة تمؾ القوة االقتصادية التي تتحصؿ عمييا مؤسسة وتتيح ليا 

 (2)سمطة التخمص مف منافسة مؤسسات أخرى، موجودة في نفس السوؽ.
 تحديد السوق محل الييمنة: ب(

الممغى السوؽ محؿ  203-1111مف المرسوـ التنفيذي رقـ  2عرفت المادة 
 منة، عمى أنو:اليي

"يقصد بالسوق أو جزء من السوق المرجعي، لتحديد وضعية الييمنة، السمع 
أو الخدمات التي يعرضيا العون االقتصادي والسمع أو الخدمات البديمة التي يمكن 

.أن يحصل عمييا المتعاممون أو المتنافسون في نفس المنطقة الجغرافية"
(3) 

                                                           
 34ص ،مرجع سابؽ، ، قانوف المنافسة والممارسات التجارية....كتو محمد الشريف -1
 34ص  ،المرجع نفسو -2
، يحدد المقاييس التي تبيف أف العوف االقتصادي في 1111أكتوبر  03مؤرخ في  203-1111مرسوـ تنفيذي رقـ  -3

 07صادر في  ،50وكذلؾ مقاييس األعماؿ الموصوفة بالتعسؼ في وضعية الييمنة، ج ر عدد وضعية الييمنة 
 .12-12مف األمر  62، الممغى بموجب المادة 1111أكتوبر
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 السوؽ عمى أنو: 12-12راألم مف الفقرة )ب( 2عرفت المادة 
السوق: كل سوق لمسمع والخدمات المعنية بممارسات مقيدة لممنافسة  -ب" 

وكذا التي يعتبرىا المستيمك مماثمة أو تعويضية، ال سيما بسبب مميزاتيا وأسعارىا 
واالستعمال الذي خصصت لو، والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فييا 

 "ةالسمع أو الخدمات المعني
نو أيتضح  أعاله ةالمذكور  2ومف خالؿ التعريؼ المنصوص عميو في المادة 

يشترط وجود عنصريف ىما: سوؽ السمع والخدمات وكذا  ،لتحديد السوؽ محؿ الييمنة
 معرفة الحدود الجغرافية ليا.

 .سوق السمعة والخدمة* 
 يشترط في ىيمنة مؤسسة عمى السوؽ عدـ توفر سمع وخدمات توفرىا مؤسسات
أخرى متواجدة في نفس السوؽ، تحؿ محؿ السمع أو الخدمات التي توفرىا المؤسسة 
المييمنة مف وجية نظر المستيمؾ، وىو ما يعرؼ سوؽ السمع والخدمات البديمة أو 

فإذا كاف ىناؾ غالء في سمعة أو خدمة معينة عادة ما يؤدي إلى  ،السوؽ المرجعي
يا، تقوـ بنفس الغرض، وبالتالي يتعمؽ انصراؼ العمالء إلى سمعة أخرى مشابية ل

األمر في ىذه الحالة بالبحث عف مدى توفر عروض بديمة، إال أف اإلشكاؿ  يطرح 
في صعوبة القرار بالمطابقة البديؿ. وأماـ ىذه الصعوبة، ذىب مجمس المنافسة 
الفرنسي، وكذا القضاء الفرنسي إلى إيجاد بعض المعايير يعتمد عمييا في اختيار 

 (1)رض البديؿ والتي تتمثؿ فيما يمي:الع

دراسة المنتوج سواء مف حيث الشكؿ والتشكيمة مدة االستعماؿ وكؿ  -
 خصوصيات التي تميز عف غيره.
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دراسة منافذ التوزيع بحيث يسمح لمجمس المنافسة الفصؿ بيف األسواؽ مختمفة  -
 لمنتوجات مف نفس الطبيعة ونفس االستعماؿ.

 السوق الجغرافي:*
لسوؽ المرجعي المكاف الذي تتالقى فيو العروض والطمبات، وحتى يعتبر ا

يتمكف مجمس المنافسة مف الوقوؼ عمى مدى توفر وضعية الييمنة في السوؽ يجب 
تحديد الرقعة الجغرافية ليذه األخيرة إذ سعة السوؽ تختمؼ باختالؼ النشاط 

جيوية أو وطنية  ، فيمكف أف تكوف ىذه المنطقة مدينة أو حي أو سوؽ(1)االقتصادي
شرط عدـ وجود سوؽ بديؿ يقصده المستيمكيف في منطقة خارج ىذا النطاؽ ب

الجغرافي أو عدـ وجود الرغبة مف طرؼ المستيمكيف في تبديؿ اختيارىـ نحو عرض 
 (2)خارج السوؽ.

 معايير تقدير الييمنة: ج(
ي بعض المعايير الت إلىالممغى  203 -1111تطرؽ المرسوـ التنفيذي رقـ 

 1يعتمد عمييا لمكشؼ عمى وضعية الييمنة لمعوف االقتصادي حيث نصت المادة 
 منو عمى:
المقاييس التي تحدد وضعية ىيمنة عون اقتصادي عمى سوق لمسمع أو »

 الخدمات أو عمى جزء منيا ىي عمى الخصوص ما يأتي:
حصة السوق التي يحوزىا العون االقتصادي مقارنة الى الحصة التي  

 ل عون من األعوان االقتصادية اآلخرين الموجودين في نفس السوق.يحوزىا ك
 االمتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العون االقتصادي المعني. 

العالقات المالية أو التعاقدية أو الفعمية التي تربط العون االقتصادي بعون  
 ألنواع.أو عدة أعوان اقتصاديين، والتي تمنحو امتيازات متعددة ا

                                                           
 .38، ص0884، 2، مجمة الحقوؽ، عدد«منافسة التجاريةمدى مخالفة االندماج والسيطرة ألحكاـ ال»، الممحم عبد الرحمن -1
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 «." امتيازات القرب الجغرافي التي يستفيد منيا العون االقتصادي المعني 

  :ومعايير كيفية ويمكف تصنيؼ ىذه المعايير عمى أساس معايير كمية
 وتشمؿ المقاييس التالية: المعايير الكمية:* 

ويقصد بيا تمؾ الحصة التي يحوزىا العوف االقتصادي مقارنة  حصة السوق: -
التي يحوزىا كؿ عوف مف األعواف االقتصادييف اآلخريف الموجوديف في نفس بالحصة 

السوؽ. وتعد الحصة في السوؽ المقياس األكثر داللة عمى وضعية الييمنة وقد يكوف 
 منيا عمى المستفيد وضعية االحتكار التي تمكفكافيا إلثباتيا وأحسف مثاؿ عمى ذلؾ 

ريؽ اكتساب كؿ أو أغمبية حصص سوؽ معينة مف احتالؿ موقع الييمنة عف ط
وال يوجد رقـ معيف يحدد ىذه الحصة، غير أنو مف الممـ بو أف تجاوز ، (1)السوؽ

 (2)مف حصص السوؽ يفترض فييا قياـ وضعية الييمنة. %71حصة المؤسسة 

تعتبر القوة االقتصادية والمالية مقياسا ميما  االقتصادية والمالية: القوة -
 مؤسسة لوضعية الييمنة.لتقدير مدى حيازة ال

 (3)وتشمؿ المعايير التالية:المعايير الكيفية:  *
االمتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العوف االقتصادي، مما  

 يستوجب عمى مجمس المنافسة التأكد مف توفر ىذه االمتيازات.
 ادي بنظرائو.العالقات المالية أو التعاقدية أو الفعمية التي تربط العوف االقتص 

 امتيازات القرب الجغرافي. 

 الشيرة أو العالمة 
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الوضعية التنافسية: بحث أنو يتطمب موقع الييمنة عالوة عمى ما سبؽ تحميؿ  
الوضعية التنافسية عمى مستوى قطاع معيف لمتأكد مف قدرة المتعامؿ 

 االقتصادي عمى االحتفاظ بموقعو رغـ المنافسة الحادة.

 في وضعية الييمنة:ستغالل التعسف ا -2

 ،ال يمكف إدانة مؤسسة مييمنة عمى السوؽ بمجرد أنيا تحوز عمى ىذه المرتبة
نما بشرط أف ال تدخؿ  ،البد أف يصدر منيا سموؾ أو فعؿ يؤدي إلى تقييد المنافسة وا 

  .12-12مف األمر  8سابقا بموجب المادة  اليوضمف اإلعفاء المشار 
عمى مقاييس معينة في  203-1111نفيذي مف المرسوـ الت 4المادة  أشارت

 تقدير الطابع التعسفي لمممارسات الناتجة عف وضعية الييمنة وذلؾ كما يمي:
يعتبر تعسفا في وضعية الييمنة عمى السوق أو عمى جزء منو، كل فعل »

يرتكبو عون اقتصادي في وضعية ىيمنة عمى السوق المعينة، ويستجيب عمى 
 الخصوص لممقاييس اآلتية:

 المناورات التي تيدف إلى مراقبة الدخول الى السوق أو سيرىا. 

 المساس المتوقع أو الفعمي بالمنافسة. 

 .«غياب حل بديل بسبب وضعية تبعية اقتصادية 

 حبَُب: انتؼسف فٍ وضؼُت انتبؼُت االلتظبدَت

ترتكب بعض المؤسسات القوية اقتصاديا بعض األفعاؿ وسموكيات اتجاه بعض 
مثؿ في فرض بعض الشروط التعسفية عمييا، نتيجة استغالؿ حالة المؤسسات، تت

التبعية التي تتواجد عمييا ىذه المؤسسات التي ال تممؾ خيارات كافية أو حموؿ بديمة 
 (1).لرفض تمؾ الشروط المجحفة

مف  00ونظرا لما تسببو ىذه الممارسة مف ضرر بالمنافسة فقد نصت المادة 
 يمي:     عمى حظرىا كما 12-12األمر 
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يحظر عمى كل مؤسسة التعسف في استغالل وضعية التبعية لمؤسسة أخرى »
 بصفتيا زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة.

 يتمثل ىذا التعسف عمى الخصوص في: 
 رفض البيع بدون مبرر شرعي  -
 البيع المتالزم أو التمييزي  -
 كمية دنيا  باقتناءالبيع المشروط  -
 بإعادة البيع بسعر أدنى االلتزام -
 قطع العالقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة.  -
 .«كل عمل من شأنو أن يقمل أو يمغى منافع المنافسة داخل السوق -

وجود حالة  إثباتوالتبعية االقتصادية يشترط  وضعية التعسؼ في يالحظ أفٌ 
 .)ب(ستغالؿ التعسفي ليذه الحالة ال( واأتبعية اقتصادية )

 االقتصادية:  التبعية-أ
التبعية  المتعمؽ بالمنافسة 12-12مف األمر رقـ  12/3عرفت المادة 

 :كما يمياالقتصادية 
: ىي العالقة التجارية التي ال يكون فييا ةوضعية التبعية االقتصادي»

ط التي تفرضيا عمييا لمؤسسة ما حل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشرو 
لكي نكوف أماـ حالة تبعية  وبالتالي .(1)«مؤسسة أخرى كانت زبونا أو ممونا

 منيا:  ( 2)عاييراقتصادية يجب توفر بعض الم

                                                           
الكافي ألحد الشركاء واألعواف  االختيارعمى أنيا: غياب  االقتصاديةعرفت محكمة باريس وضعية التبعية  -1

 :نقال عف موزع في عالقاتو بمنتج أو مموف،بصفة  االقتصادييف
 76ص  ،مرجع سابؽ، ضبط السوؽ عمى ضوء قانوف المنافسة، جراي يمينة  -
، أنو لكي تقوـ قرينة عمى وجود تبعية اقتصادية، فال بدا أف 0876أوضح مجمس المنافسة الفرنسي في تقرير لعاـ  -2

ير أنو ليس مف الضروري أف تتوافر جميع المعايير بؿ يكفي أف يتوافر تتوافر معايير كثيرة لمقوؿ بوجود ىذه التبعية، غ
 :نقال عف عدد كبير منيا،

 .40ص ، مرجع سابؽ.، ، قانوف المنافسة والممارسات التجارية..كتو محمد الشريف-



  تكريس جمهس املنافسة كسهطة نضبط انسوق   انفصم األول:

 

54 
 

 معايير تبعية الموزع لمممون:  -
: شيرة العالمة، حصة المموف في ىي في أربع معايير تبعية الموزع تحدد

 (1)اب منتجات بديمة في السوؽ.السوؽ وأىمية رقـ األعماؿ وغي

 معايير تبعية الممون لمموزع-
تتمثؿ ىذه الحالة في حالة تمتع الموزع بمركز قوي، حيث تصبح العالقة التعاقدية 

 (2)لصالحو وذلؾ لمقدرات الواسعة التي يممكيا في السوؽ )التفاوض، قدرة الشراء(

لتسويؽ المنتوجات  غياب منافذ اقتصادية وىيمعيار غياب الحل البديل:  -
 (3).وأىمية الموزع في مجاؿ التسويؽ

 ستغالل التعسفي لحالة التبعية االقتصاديةاال-ب
ال تعتبر حالة التبعية اقتصادية أمرا محظورا في حد ذاتو بؿ النتائج التي يمكف 

المذكورة أعاله  00نصت المادة  ، حيث بالمنافسة إخاللوأف تترتب عنو مف جراء 
الحصر ال عمى الممارسات المشكمة لمتعسؼ عمى سبيؿ المثاؿ  12-12مف األمر 

ضؼ إلى ذلؾ ما يستخمص مف العبارة ، وذلؾ باستعماؿ عبارة عمى الخصوص
 بنصيا عمى: 12-12مف األمر  00الواردة في آخر المادة 

مما ، «كل عمل آخر من شانو أن يحد أو يمغي منافع  المنافسة في السوق»
 ة الممارسات التعسفية مفتوحة.يؤدي إلى جعؿ قائم

 حبنخب: انبُغ بأسؼبر يُخفضت تؼسفُب

 :السالؼ الذكر 12-12مف األمر  01تنص المادة 

                                                           
1
 .41ص ، مرجع سابؽ، : قانوف المنافسة والممارسات التجارية....محمد الشريفكتو  - 

2
 .41ص  المرجع نفسو، - 

3-BOUTARD – LABRADE Chantal Marie, CANIVET Guy, Droit Français de la concurrence, 

op.cit.,p 94 
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يحظر عرض األسعار أو ممارسة أسعار منخفضة بشكل تعسفي لممستيمكين »
مقارنة بتكاليف اإلنتاج والتحويل والتسويق إذا كانت ىذه العروض أو الممارسات تيدف 

 .«أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقمة أحد منتوجاتيا من الدخول إلى السوقأو يمكن 
 مفيومو وشروطو:  .1

البيع بأسعار منخفضة تعسفيا ضمف الممارسات  01 تـ إدراج بموجب المادة
تتمثؿ ىذه الممارسة، في ذلؾ البيع الذي يعرض فيو العوف ، المقيدة لممنافسة

قؿ عف سعر اإلنتاج والتحويؿ والتسويؽ الذي االقتصادي بيع سمعة لممستيمؾ بسعر ي
حد منتوجاتيا مف أبعاد مؤسسة أو عرقمة إتؤدي إلى  ، كما يؤدي إلى عرقمة المنافسة

 وىي: يشترط القانوف توفر بعض العناصر لقياميا، و الدخوؿ إلى السوؽ
عرض أسعار البيع: ويتـ ذلؾ بجميع الوسائؿ القانونية بإعالنيا أو إشيارىا  -

 ممارسة البيع بصورة فعمية.أو 

يشترط أف يتـ البيع لممواد  البيع بأقؿ تكاليؼ اإلنتاج، التحويؿ، التسويؽ: -
 المنتجة، المحولة أو المسوقة بأقؿ مف تكاليؼ السمعة. 

توجيو البيع لممستيمؾ: يشترط البيع بأسعار منخفضة تعسفيا، أف يكوف  –
 موجيا لممستيمؾ. 

تب عمى ىذه الممارسة تقييد لممنافسة في السوؽ، تقييد المنافسة: أف يتر  
 سواء كاف ذلؾ عف قصد أو بدوف قصد. 

 تمييزه عن البيع بالخسارة: .2

مف خالؿ ما تقدـ أنو ىناؾ مجموعة مف العناصر التي تميز البيع  يالحظ
بأسعار منخفضة تعسفيا عف عممية البيع بالخسارة، بحيث أف عممية البيع بأسعار 

أو تحويميا باإلضافة  إنتاجيايستوجب أف تكوف السمعة المراد بيعيا قد تـ  منخفضة تعسفيا
ع بالخسارة فيي مجرد عممية إعادة بيع السمعة عمى حالتيا يلباإلى تسويقيا، أما عممية 

يحدد القواعد  11-13مف القانوف  08دوف أف يحدث فييا أي تغيير، ولقد نصت المادة 
ة عمى منع إعادة البيع بالخسارة إال أنيا لـ يتـ تحدد المطبقة عمى الممارسات التجاري
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أطراؼ البيع، وعميو يمكف القوؿ بأف عممية البيع بالخسارة قد تكوف إما بيف األعواف 
 االقتصادييف فيما بينيـ، أو بيف األعواف االقتصادييف والمستيمكيف.

 

 انفزع انخبنج

 يزالبت انتجًُؼبث االلتظبدَت

ية خاصة، لما تعود عمى المؤسسات بالنفع وذلؾ مف أىم التجميعاتتكتسي 
عمى ىذا األساس فإف قانوف المنافسة ال ، و خالؿ زيادة كفاءتيا اإلنتاجية ورفع قدراتيا

التي تؤدي إلى تقييد  تمؾبؿ يمنع ( 1)في حد ذاتيا ألنيا مشروعة التجميعاتيمنع 
التجميعات  مفيوـ يقتضي منا تحديد ومف ىنا( 2).المنافسة لذا أوجب مراقبتيا

 )ثانيا(. ا)أوال( وشروط مراقبتي االقتصادية
 أوال: يفهىو انتجًُغ االلتظبدٌ

نما اكتفى بذكر الحاالت أو األشكاؿ (3)التجميعات الجزائري لـ يعرؼ المشرع ، وا 
 وىي: مف قانوف المنافسة 04التي ترد عمييا وذلؾ طبقا لنص المادة 

 كانت مستقمة مف قبؿإذ اندمجت مؤسستاف أو أكثر  -   
إذ حصؿ شخص أو عدة أشخاص طبيعييف ليـ نفوذ عمى مؤسسة أو عدة  -

مؤسسات أو جزء منيا بصفة مباشرة  أو غير مباشرة عف طريؽ أخذ أسيـ في 

                                                           
 .ةفسضمف الممارسات المنافية لممنا ، والذي أدرج التجميعالممغى 84/15ألمر رقـ ل خالفا -1
خطاره مف مؤسسة "سيفيتاؿ" إبمناسبة و  إذ في رأي مجمس المنافسة ،مراقبة التجميع ال تعتبر قيد عمى المنافسة -2
ال تشكؿ عائؽ أماـ المؤسسات بقدر ما ىي ضماف لممحافظة عمى المحيط التنافسي الضروري  التجميعاتة براقمعتبر أ

 االقتصادي.لتنافسيتيـ، ومف ثـ فإنيا تمثؿ أداة فعالة لتوفير الشروط المالئمة لمنمو 
قانوف المنافسة  ، تو محمد الشريفك :نقال عف. 1110أكتوبر  16في مؤرخ  1110-ر-11رقـ  مجمس المنافسةرأي 

 .46ص  ،مرجع سابؽ، ...والممارسات التجارية
تكتل أو تجمع مؤسستين أو أكثر ضمن  "التجميع عمى أنو :   BLAISE JEAN BERNARDيعرؼ األستاذ  -3

  الستقالليتياقدان كل المؤسسات المتجمعة تشكيمة قانونية معينة، بغية إحداث تغيير دائم في ىيكمة السوق، مع ف
 :" أنظرلمجموعيا االقتصاديةتعزيزا لمقوة 

-BLAISE Jean Bernard, droit des affaires,LGDJ,Paris,1999,p 452. 
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رأس الماؿ أو عف طريؽ شراء عناصر مف أصوؿ المؤسسة أو بموجب عقد أو 
 بأي وسيمة أخرى.     

ؤدي بصفة دائمة جميع وظائؼ مؤسسة اقتصادية إذا أنشئت مؤسسة مشتركة ن -
 .مستقمة

 : عمى أنو 12-12األمر مف  05وتضيؼ المادة 
( أعاله، المراقبة 15من المادة ) 2 يقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة»

الناتجة عن قانون العقود أو طرق أخرى تعطي بصفة فردية أو جماعية حسب 
لنفوذ األكيد والدائم عمى نشاط مؤسسة ال سيما ممارسة ا إمكانيةالظروف الواقعة، 

 فيما يتعمق بما يأتي: 
 عمى ممتمكات مؤسسة أو عمى جزء منيا، االنتفاع حقوق الممكية أو حقوق -1
حقوق أو عقود المؤسسة التي يترتب عمييا النفوذ األكيد عمى أجيزة  -2

أحكاـ المادتيف  يستشؼ مف، «مؤسسة من ناحية تشكيميا أو مداولتيا أو قراراتيا
ف التصرفات المشكمة لعممية التجميع يمكف تمييزىا انطالقا مف أالمذكورتيف أعاله، 

 معياريف ىما: معيار قانوني وأخر اقتصادي.
 المعيار القانوني:  –1

 ويتمثؿ في التصرفات القانونية التي يمكف أف تأخذ الصور التالية: 
ندماج، المساىمات المالية خالؿ اال: ويتـ مف العقد المتضمن نقل الممكية -أ

 والمؤسسات المشترطة.
ندماج: يتـ مف خالؿ ضـ مؤسستيف أو أكثر قائمتيف بطريقة قانونية في اال -

 (1).مؤسسة واحدة
المساىمة المالية: تتمثؿ في استحواذ مؤسسة عمى غالبية أو جزء كبير مف أسيـ 

                                                           
 ،يتضمف القانوف التجاري ،0864سبتمبر 15مؤرخ في  48-64مر مف األ 633أنظر المادة  االندماجمعرفة صور ل -1

 .مـالمعدؿ والمت
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 المؤسسة والتأثير عمى قراراتيا. وحصص مؤسسة أخرى، مما يسمح ليا بالتدخؿ في تسيير
المؤسسات الفرعية التي ليا  في النوع يتجسد ىذاالمؤسسات المشتركة:  -

استقالليا القانوني لكنيا تخضع عامة إلى رقابة المؤسسات األـ ويمجأ إلى ىذا النوع 
 مف المؤسسات لتحقيؽ أىداؼ مشتركة. 

االقتصادية يمكف إبراـ  اتالتجمعفي إطار  نتفاع:العقد المتضمن نقل اال  -ب
عقود ناقؿ لالنتفاع ويتمثؿ ىذا النوع مف العقود مثال في تأجير أصؿ مف أصوؿ 
المؤسسة التجارية والتي يمكف استثمارىا مف مؤسسة أخرى كبراءة االختراع أو 

 (1)العالمة التجارية.
كثر عمى يتمثؿ في النفوذ األكيد الذي تمارسو مؤسسة أو أ االقتصادي: المعيار -2

أخرى والذي يمنحيا االستحواذ عمى كؿ أو بعض األصوؿ التجارية أو بواسطة شراء كؿ 
 (2).األسيـ أو غالبيتيا ويكوف ىذا األمر حاسما في التأثير عمى قرارات المؤسسة

المتعمؽ بالمنافسة عمى النفوذ األكيد  12-12مف األمر  05ولقد نصت المادة 
أعاله، المراقبة ناتجة عن  15من المادة  2ي الحالة يقصد بالمراقبة المذكورة ف" 

قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردية أو جماعية حسب الظروف 
 " الواقعة، إمكانية ممارسة النفوذ األكيد والدائم عمى نشاط مؤسسة....

ءت يتضح جميا مف أحكاـ المادة أعاله اختالؼ وسائؿ ممارسة النفوذ واألكيد والتي جا
اؿ ال الحصر عمى أساس أف النفوذ األكيد فكرة اقتصادية تتسـ بالتغير ثعمى سبيؿ الم

فقد تستحوذ مؤسسة عمى ، والمرونة، وىو ما يصعب إعطاء مفيـو دقيؽ لماىية النفوذ األكيد
أكثر مف نصؼ عدد أسيـ مؤسسة أخرى دوف أف يكوف ليا نفوذ أكيد عمييا، عندما يكوف 

اض، كما أف امتالؾ مؤسسة لمجموعة كبيرة مف األسيـ في مؤسسة أخرى لألقمية حؽ االعتر 
ال يؤدي حتما إلى ممارسة النفوذ األكيد عمى تمؾ المؤسسة، بالعكس ما يحدث أحيانا، فقد 

                                                           
 ، الكويت،0884 ،2عدد  ،مجمة الحقوؽ ،«ألحكاـ المنافسة التجارية االندماجمدى مخالفة » ،الممحم عبد الرحمن -1

 .15ص
 .05ص  المرجع نفسو، -2
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تممؾ مؤسسة أقمية مف األسيـ تمكنيا مف ممارسة النفوذ األكيد بالنظر إلى توزع بقية األسيـ 
 (1).عمى عدد ىائؿ مف المساىميف

 حبَُب: شزوط يزالبت انتجًُغ:

اس سمراقبة مجمس المنافسة، في حالة الملع إال أنو يخضع و يعتبر التجميع مشر 
المشرع في  احددىشروط وذلؾ وفؽ  12-12مف األمر  06بالمنافسة تطبيقا لممادة 

 مف نفس األمر.  07المادة 
 مساس التجميع بالمنافسة:  – 1

ة كؿ تجميع مف شأنو المماس بالمنافسة يدخؿ في اختصاص مجمس المنافس
 عمى أنو:12-12مف األمر  06حيث تنص المادة 

كل تجميع من شأنو المساس بالمنافسة، وال سيما بتعزيز وضعية ىيمنة »
مؤسسة عمى سوق ما، يجب أن يقدمو أصحابو إلى مجمس المنافسة الذي يبث 

 .«( أشير13فيو في أجل ثالثة )
 جميع: عممية التمن حد ال – 2

حد التجميع الخاضع لمراقبة مجمس المنافسة والذي  12-12حدد األمر 
 منو عمى: 07حيث تنص المادة ، %31يفوؽ

تحقيق حد يفوق  إلىأعاله، كمما كان التجميع يرمي  17تطبق أحكام المادة »
 «من المبيعات والمشتريات المنجزة في سوق معينة 41%

تماد المشرع عمى معيار اقتصاد ستشؼ مف خالؿ أحكاـ ىذه المادة اعي
السوؽ حيث أف عممية التجميع ال تخضع لمرقابة إال إذ تجاوزت النسبة المحددة مف 

ذا كاف مف شأنيا المساس أو إلحاؽ ويتـ ، الضرر بالمنافسة المبيعات والمشتريات وا 
مما يستوجب  ،تقدير ىذه النسبة بالرجوع إلى المبيعات والمشتريات في سوؽ معينة

 (2)ميال مسبقا لمسوؽ المعينة لتحديد حصة المعنييف بعممية التجميع فيو.تح

                                                           
 .22...، مرجع سابؽ، ص  االندماجمدى مخالفة  ،الممحم عبد الرحمن -1

2
 - CHAPUT Yves, le droit de la concurrence, que sais-je ?, 2

ème
 édition PUF, Paris, 1991, p 56. 
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تعتمد طرؽ تحديد الحصة في السوؽ عمى عدة عناصر منيا عمى وجو 
الخصوص تقييـ االستيالؾ الوطني لممنتوج المعني باإلضافة إلى تحديد رقـ األعماؿ 

يشكؿ ىذا التقييـ المعيار وال  (1)المنجز في السوؽ مف طرؼ المعنييف بعممية التجميع
الوحيد الذي يعتمد عميو لتقييـ التجميع، بحيث يمكف االستئناس بالعديد مف المقاييس 

1111/204التي أقرىا المرسوـ التنفيذي رقـ 
)الممغى( الذي يحدد مقاييس تقدير  (2)

مشاريع التجميع أو التجميعات، والتي تتمثؿ في حصة السوؽ التي يجوزىا كؿ عوف 
وتحدد ، (3)صادي بعممية التجميع، وكذا حصة السوؽ التي تمسيا ىذه العمميةاقت

حصة السوؽ بالعالقة الموجودة بيف رقـ أعماؿ كؿ عوف اقتصادي متدخؿ في نفس السوؽ 
 في نفس السوؽ. يفورقـ األعماؿ العاـ ليؤالء األعواف االقتصادييف المتواجد

السوؽ فقط رغـ وجود معايير أخرى  الحظ أف المشرع الجزائري اعتمد عمى معياري
 والذي يسمح بمراقبة المؤسسات المعنية بالتجميع التي ال يمكف (4)منيا معيار رقـ األعماؿ

إخضاعيا لمرقابة استنادا لمعيار حصة السوؽ لكونيا ال تستحوذ عمى حصة جوىرية مف 
ي تمارسيا عمى مستوى النشاطات الت السوؽ، إال أنيا تحقؽ رقـ أعماؿ معتبر بالنسبة لمختمؼ

 السوؽ الوطنية وليس فقط السوؽ المعني بالتجميع. 
 القرار الصادر في التجميع: -3

يتخذ مجمس المنافسة بعد القياـ بعممية التقدير بموجب تحميؿ معمؽ ودقيؽ، 
مقررا مسببا اعتمادا عمى عدة عوامؿ، بعد أخذ رأي  كؿ مف وزير التجارة والوزير 

لمعني بالتجميع محؿ الرقابة يتضمف إما الترخيص بالتجميع لعدـ المكمؼ بالقطاع ا

                                                           
 .017، المركز القانوني لمجمس المنافسة...، مرجع سابؽ، ص ناصري نبيل -1
لتجميعات، ج ر عدد ا)الممغى( الذي يحدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع أو  204-1111المرسوـ التنفيذي رقـ  -2

 . 1111أكتوبر  07، صادر في 50
 مف نفس المرسـو 2انظر المادة  -3
ط اقتصادي إلى آخر، ااعتمد المشرع الفرنسي عمى معيار رقـ األعماؿ في تقديـ طمب التجميع، ويتفاوت مف نش -4

مف  321-1السيما في مجاؿ التوزيع بالتقسيط حيث يعتمد عمى حد أدنى مف رقـ األعماؿ، انظر في ىذا الشأف المادة 
 التقنيف التجاري الفرنسي.
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ما رفض التجميع إذا ما ثبت أف اآلثار الناجمة عنو مف شأنيا  إضراره بالمنافسة، وا 
 المساس بالمنافسة.

عمى أف:  01-17المعدلة بموجب القانوف  12-12مف األمر  08تنص المادة 
أو يرفضو بمقرر معمل بعد أخذ رأي يمكن مجمس المنافسة أن يرخص بالتجميع "

 الوزير المكمف بالتجارة والوزير المكمف بالقطاع المعني بالتجميع.

ويمكن أن يقبل مجمس المنافسة التجميع وفق شروط من شأنيا تخفيف آثار 
التجميع عمى المنافسة. كما يمكن المؤسسات المكونة لمتجميع أن تمتزم من تمقاء 

 تخفيف آثار التجميع عمى المنافسة. نفسيا بتعيدات من شأنيا

 يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجمس الدولة.
 

 بنجانًطهب انخ

 اإلجزاءاث انًتبؼت أيبو يجهس انًُبفست

الميزة األساسية لمضبط في تجميع عدة وظائؼ مختمفة بيف يدي سمطة  تتمثؿ
ؾ نحو المستوى األدنى مياميا المختمفة، فيي ال تتحر بالضبط لمسماح ليا بالقياـ 

فقط لمفصؿ في النزاعات بيف األعواف االقتصادييف في مستوى تطبيقي، لكنيا تتحرؾ 
قواعد  المعبة بيف األعواف  أيضا نحو مستوى أعمى نظري لممساىمة في إيجاد

لسياسات ا والبحث عف التوازنات الضرورية بينيـ، وىذا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ
 .قتصاديالعمومية في جانبيا اال

قواعد اإلجرائية المفصمة سعى المشرع إلعطاء مجمس المنافسة مجموعة مف ال 
في مباشرة دعوى المنافسة أماـ مجمس المنافسة لمفصؿ فييا، بداية مف أجراء أولي 

القضية)الفرع يتمثؿ في اإلخطار الذي يسمح بإعطاء صورة أولية عف موضوع 
لتحقيؽ بشأف الوقائع )الفرع الثاني(، وبانتياء األوؿ(، ثـ تأتي بعدىا مرحمة التحري وا

 إجراء التحقيؽ يتـ الفصؿ في القضية )الفرع الثالث(.
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 انفزع األول

 إخطبر يجهس انًُبفست

يعد اإلخطار المحرؾ األساسي لكؿ اإلجراءات المتبعة أماـ مجمس المنافسة 
شخاص وىذا الحؽ مكفوؿ أل ،بشأف المخالفات التي تندرج ضمف نطاؽ صالحيتو

محؿ فحص لمتأكد مف إمكانية قبولو مف عدمو  اإلخطارمعينة )أوال( وتكوف عممية 
 )ثانيا(.

 أوال: األشخبص انًؤههت إلخطبر يجهس انًُبفست: 

المتعمؽ بالمنافسة، وفي إطار  12-12مف األمر  33بالرجوع إلى نص المادة 
 اختصاصاتو التنازعية فإنو:

التجارة مجمس المنافسة، ويمكن المجمس يمكن أن يخطر الوزير المكمف ب»
أن ينظر في القضايا من تمقاء نفسو أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من 

إذا كانت  13- 13من األمر رقم  35من المادة  12الييئات المذكورة في الفقرة 
مف األمر  24مف المادة  11والييئات المذكورة في الفقرة  «.ليا مصمحة في ذلك

 ي: ىو  12-12
  اإلخطار الخارجي: -0

 وىي فئة مف األشخاص التي ال تنتمي إلى تشكيمة المجمس وىي:

 الوزير المكمف بالتجارة: - أ

يتولى الوزير المكمؼ بالتجارة بإخطار مجمس المنافسة باعتباره الشرطة 
اإلدارية الساىرة عمى المصمحة العامة، ويمجأ لدى ىذا اإلخطار بعد التحقيقات التي 

لمصالح المكمفة بالمنافسة وذلؾ يطمب مف الوزير أو عف طريؽ شكوى تقدـ تقوـ بيا ا
 بيا أحد المؤسسات المتضررة إلى ىذه المصالح.
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 المؤسسات االقتصادية: - ب

يقصد بالمؤسسة كؿ شخص طبيعي أو معنويا كانت طبيعتو يمارس نشاط 
وعميو  01-17المعدلة بالقانوف رقـ  12-12مف األمر  12اقتصادي طبقا لممادة 

فكؿ عوف اقتصادي متضرر مف جراء الممارسات المنافية لممنافسة في سوؽ معيف 
 يمكف لو إخطار مجمس المنافسة، وذلؾ لمتدخؿ بغية وضع حد لتمؾ الممارسات.

 جمعيات المستيمكين: - ج

يعتبر المستيمؾ المعني بالدرجة األولى بالعممية التنافسية، لما توفره لو مف 
ف السمع والخدمات، وبما تحققو مف خفض األسعار تساعده عمى بيف عدد م االختيار

وبالرغـ مف أف جمعيات الدفاع عف المستيمؾ ال تعتبر ، (1)رفع قدراتو الشرائية
أشخاصا لقانوف المنافسة، إال أف ىذا القانوف حرص عمى إشراكيـ في محاربة ىذه 

إبطاؿ أي إلزاـ أو الممارسات، بحيث مكنيـ برفع دعاوى أماـ المحاكـ المختصة ب
 (2)اتفاقية أو شرط تعاقدي في استخداـ وضعية الييمنة عمى السوؽ

 الجماعات المحمية: - د

إف الطابع التنافسي لقانوف الصفقات العمومية يجعؿ مف الوالية والبمدية تتمتع 
بحؽ إخطار مجمس المنافسة حوؿ كؿ الممارسات المقيدة لممنافسة، والتي تمحؽ 

 لعامة المكمفة بحمايتيا.أضرار بالمصالح ا
 الجمعيات النقابية: - ه

األمر  تعمؽيمكف لمجمعيات النقابية أف تخطر مجمس المنافسة كمما 
بالممارسات التي تمس بالمصالح التي تمثميا، وفي ىذا الشأف اعتبر مجمس المنافسة 

أف التنظيـ الداخمي لمجمع اقتصادي  0881جانفي  03الفرنسي في قرار صادر في 
 0881أكتوبر  20اتفاؽ مقيد لممنافسة وفي قرار آخر صادر عنو بتاريخ يشكؿ 

                                                           
، ص 1111الجزائر  ،12، مجمة إدارة، عدد «حماية المستيمؾ مف الممارسات المنافية لممنافسة»، الشريف كتو محمد -1

62. 
 .63المرجع نفسو، ص  -2
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( غير Syndicat d’opticienاعتبر أف نقابة األخصائيوف في النظارات الطبية )
مرتكبة لمممارسات المنافية لممنافسة عندما رفعت الدعوى لتدافع عمى احتكار اعترؼ 

 (1)بو القانوف وىو بيع العدسات.

  La saisine d’officeتمقائي: اإلخطار ال -2

بسمطة اإلخطار  12-12مف األمر  33/0بموجب المادة يتمتع مجمس المنافسة 
 01، 01،00، 6، 5كمما تبيف لو أف ممارسة ما تشكؿ مخالفة ألحكاـ المواد  ،تمقائيا

 .01-17القانوف  ة بموجبالمعدل 12-12مف أمر 
ى أف مجمس المنافسة غير إل في ىذا الصدد أشارت محكمة استئناؼ باريس
أي ذكر األسباب التي جعمتو يتخذ ىذا القرار،  ،مقيد بتعميؿ قراره باإلخطار التمقائي
التي تتطمبيا المحاكمة العادلة وتضيؼ  األنصاؼألف ذلؾ ال يعد مساسا بقواعد 

محكمة استئناؼ باريس في نفس السياؽ أف المجمس غير مقيد بالتبميغ أو بنشر قرار 
التمقائي ألف  اليدؼ منو فتح إجراءات المتابعة أمامو دوف أف يحدث في  راإلخطا

 (2).ىذه المرحمة أي تكييؼ لموقائع واألفعاؿ
 حبَُب: فحض اإلخطبر:

عريضة اإلخطار المرسمة إلى مجمس المنافسة إلى عممية الفحص وذلؾ  تخضع
 لمتأكد مف مدى توافر شروط قبوؿ اإلخطار وأثاره.

 خطار:شروط قبول اإل-أ
ليكوف اإلخطار مقبوال، يتعيف عمى مقدمو أف يستوفي باإلضافة إلى الشروط العامة 

 المقررة قانونا لقبوؿ الدعاوي القضائية مف أىمية وصفة ومصمحة الشروط التالية: 
أف يكوف موضوع اإلخطار داخال في اختصاص المجمس طبقا لما نصت  -

 والمتمـ.  المعدؿ 12-12مف األمر  33/2عميو المادة 
                                                           

1
- ALFONDRI Elie,Droit des affaires, Letic, Paris, 1993, p77. 

2-ARHEL Pierre,« Activité de la cour d’appel de Paris dans le domaine des pratiques 

anticoncurrentielles », les petites affiches, N° 244, 2011, P 45. 
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(1)إرفاؽ عريضة -
اإلخطار بعناصر مقنعة، تدعـ الوقائع المعروضة أي تقديـ  

 مف نفس األمر. 33/2مقدـ اإلخطار المادة  ادعاءاتاألدلة واألسانيد التي تدعـ 
عدـ تقادـ الدعاوي المرفوعة أماـ المجمس والمحددة مدتيا ثالث سنوات إذا  -

 مف نفس األمر. 33/3ة المادة لـ يحدث بشأنيا أي بحث أو معاين
 األثار الناتجة من توفر شروط قبول اإلخطار:  -ب

ينتج عف توفر جميع الشروط المطموب إستيفاؤىا لقبوؿ اإلخطار أثار ىامة 
 تتمخص فيما يمي: 

 . 12/12مف األمر  33/12المادة وفؽ التصريح بقبوؿ اإلخطار  -
-12األمر  مف 28المادة  وفؽ ارإعالـ السمطات اإلدارية المستقمة باإلخط -

  01-17القانوف  المعدلة بموجب 12
  12-2مف األمر  35المادة  وفؽ إمكانية طمب تدابير تحفظية -
 مباشرة إجراء التحقيؽ.  -

 

 انفزع انخبٍَ

 كــــــــــــــــانتحمُ

بإستفاء اإلخطار الشروط الشكمية والموضوعية، فإف مجمس المنافسة يصرح 
نتيجة لذلؾ يقوـ بإجراء التحري والتحقيؽ فيما ورد فيو مف وقائع لمتأكد مف بقبولو وك

وال يتـ ذلؾ إال عبر مراحؿ معينة حددىا  ،صحة وقوع ممارسات مقيدة لممنافسة
( ومرحمة أوالمرحمة التحريات األولية ) المشرع في قانوف المنافسة مف خالؿ مرحمتيف،

 (. ثانياالتحقيؽ الحضوري )

                                                           
يحدد  0885جانفي  06مؤرخ في  33-85مرسوـ رئاسي رقـ  :لمزيد مف التفاصيؿ مف الناحية اإلجرائية أنظر -1

 . 0885جانفي 10، صادر في14ر عدد  النظاـ الداخمي في مجمس المنافسة، ج



  تكريس جمهس املنافسة كسهطة نضبط انسوق   انفصم األول:

 

66 
 

 هت انتحزَبث األونُت:أوال: يزح

نص المشرع عمى األشخاص الذيف توكؿ الييـ ميمة البحث والتحقيؽ في الممارسات 
المقيدة لممنافسة، وحدد بصورة دقيقة لالجراءات الضرورية الواجب مراعاتيا في تمؾ 

 (1).الميمة، وكيفية اجرائيا حفاظا عمى مصالح األطراؼ وحقوؽ الدفاع

 باشرة التحري والتحقيق: األعوان المؤىمون لم -أ
يؤىؿ لمقياـ بالتحري والتحقيؽ في الممارسات المقيدة لممنافسة، األشخاص 

 01-17 معدلة بموجب القانوف 12-12األمر مكرر مف  38المذكوريف في المادة 
 التي تنص عمى أنو:

عالوة عمى ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عمييم في قانون »
ئية، يؤىل لمقيام بالتحقيقات المتعمقة بتطبيق ىذا األمر ومعاينة اإلجراءات الجزا

 ذكرىم.   اآلتي مخالفة أحكامو، الموظفون
 األعوان المعنيون التابعون لمصالح اإلدارة الجبائية -
 «المقرر العام والمقررون لدى المجمس -
 كيفية التحري والتحقيق:  -ب

 عمى أف:  01-17القانوف وجب المعدلة بم 12-12األمر مف  41نصت المادة 
يحقق المقرر العام والمقررون في القضايا التي يسندىا إلييم رئيس مجمس »

 المنافسة 
من ىذا األمر فإنيم يعمموا بذلك  44إذا ارتأوا عدم قبوليا طبقا ألحكام المادة 

 «.رئيس مجمس المنافسة برأي معمل
القضية المكمؼ بيا، دوف المقرر  بفحص كؿ وثيقة ضرورية لمتحقيؽ في  قوـي

أف يمنع مف ذلؾ بحجة السر الميني، ويمكنو استالـ أية وثيقة حيثما وجدت وميما 
                                                           

1
 .57، قانوف المنافسة والممارسات التجارية...، مرجع سابؽ، صفكتو محمد شري - 
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تكف طبيعتيا، وحجز المستندات التي تساعده عمى أداء ميامو، وتضاؼ المستندات 
 (1).12-12مف أمر  40أو ترجع في نياية التحقيؽ طبقا لممادة  المحجوزة إلى التقرير

-13نة المخالفات حسب األشكاؿ والكيفيات المحددة في القانوف رقـ تتـ معاي 
كما يمكف لممقرر االستماع ، (2)يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 11

إلى أي شخص يرى في االستماع إلى أقوالو تكممة وتوضيحا لممعمومات المتعمقة 
 :عمى 12-12 مف األمر 42بالوقائع محؿ التحقيؽ، حيث تنص المادة 

عند االقتضاء محررة في  تكون جمسات االستماع التي قام بيا المقرر،»
محضر يوقعو األشخاص الذين استمع إلييم، وفي حالة رفضيم التوقيع يثبت ذلك 

 «. بمستشار االستعانةفي المحضر ويمكن لألشخاص الذين يستمع إلييم 
 حبَُب: يزحهت انتحمُك انحضىرٌ

ؽ الحضوري جممة مف الضمانات المقدمة إلى األطراؼ تعتبر مرحمة التحقي
 المعنية بالقضية المرفوعة أماـ مجمس المنافسة يختص بيا المقرر.

بعد الحصوؿ عمى المحاضر والتقارير التي تعايف وقوع الممارسات المقيدة 
لممنافسة، يحرر المقرر تقريرا أوليا يتضمف عرض الوقائع والمآخذ المسجمة ضد 

لى  بارتكابالمتيميف  الممارسات المحظورة ويبمغو إلى رئيس مجمس المنافسة، وا 
 12األطراؼ المعنية، الذيف يمكنيـ إبداء مالحظات مكتوبة في آجؿ ال يتجاوز 

 .12-12مف األمر  41أشير وىذا ما نصت عميو المادة 
وبعد أف يتمقى المقرر مالحظات األطراؼ المكتوبة، يقوـ عند اختتاـ التحقيؽ 

داع تقرير معمؿ لدى مجمس المنافسة، يتضمف المآخذ المسجمة ومرجع المخالفات بإي
 .12-12مف األمر  43المرتبكة واقتراح القرار تطبيؽ لممادة 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.12-12مف األمر  40انظر المادة  -1
صادر في  03يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، ج ر عدد  ،1113 جواف 12مؤرخ في  11-13قانوف رقـ  -2

 .1101، صادر في 35، ج ر عدد 1101أوت  07مؤرخ في  15-01، معدؿ ومتمـ بموجب قانوف رقـ 1113
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لى الوزير  ويبمغ رئيس مجمس المنافسة التقرير مرة أخرى إلى األطراؼ المعنية وا 
ؿ شيريف، ويحدد ليـ كذلؾ بداء مالحظات مكتوبة في أجإالمكمؼ بالتجارة الذيف يمكنيـ 

تاريخ الجمسة المتعمقة بالقضية، ويمكف أف يطمع األطراؼ عمى المالحظات المكتوبة 
 .12-12مف األمر  44المذكورة، قبؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ الجمسة المادة 

 انفــزع انخبنج

 انفظم فٍ انمضبَب

فييا، بعقد مجمس  بعد االنتياء مف إجراء التحقيؽ، تكوف القضية جاىزة لمفصؿ
 )ثانيا(.تتوج باتخاذ قرارات يفصؿ بموجبيا في القضية )أوال(المنافسة جمسات 

 أوال: جهسبث انًجهس:

يعقد مجمس المنافسة جمساتو لمفصؿ في القضايا المرفوعة إليو، وال تصح إال 
وىو ما نصت  ،(1)وتكوف الجمسات سرية بحضور ثمانية مف أعضائو عمى األقؿ،

 .12-12مف أمر  17دة عميو الما
يستمع مجمس المنافسة حضوريا إلى األطراؼ المعنية في القضايا المرفوعة إليو 
والتي يجب عمييا تقديـ مذكرة بذلؾ ويمكف أف تعيف ىذه األطراؼ ممثال عنيا أو 

 تحضر مع محامييا أو مع شخص تختاره.
عمى الممؼ  عاالطاليحؽ لألطراؼ المعنية وممثؿ الوزير المكمؼ بالتجارة حؽ 

مرئيس بمبادرة منو أو بطمب مف األطراؼ لغير أنو يمكف ، والحصوؿ عمى نسخة منو
المعنية، رفض تسميـ المستندات أو الوثائؽ التي تمس بسرية المينية، وفي ىذه الحالة، 
تسحب ىذه المستندات أو الوثائؽ مف الممؼ وال يمكف أف يكوف قرار مجمس المنافسة مؤسسا 

 .12-12مر األمف  21ات أو الوثائؽ  المسحوبة مف الممؼ المادة عمى مستند
صدار القرار الذي  بعد انتياء أشغاؿ الجمسة ينسحب المجمس إلجراء المداولة وا 

وال ، يتخذ باألغمبية البسيطة لألعضاء وفي حالة التساوي يكوف صوت الرئيس مرجحا

                                                           
 .12فقرة  23الممغى والذي كاف ينص عمى عمنية الجمسات بموجب المادة  15-84بخالؼ ما كاف عميو الحاؿ في إطار أمر  -1
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و فييا مصمحة، أو يكوف يمكف ألي عضو في مجمس المنافسة المشاركة في مداولة ل
بينو وبيف أحد األطراؼ عالقة قرابة مف الدرجة الرابعة ويكوف قد مثؿ أو يمثؿ أحد 

 األطراؼ المعنية. 
وال تحضر األطراؼ المعنية المداوالت، كما أف ممثؿ الوزير المكمؼ بالتجارة يحضر 

 :ونعمى أ 12-12مف أمر  15الجمسات وال يحضر المداوالت حيث تنص المادة 
يعين الوزير المكمف بالتجارة ممثال دائما لو وممثال مستخمف لو لدى »

مجمس المنافسة، بموجب قرار ويشاركان في أشغال مجمس المنافسة دون أن يكون 
 .«ليم الحق في التصويت
 حبَُب: لزاراث انًجهس

يتمتع مجمس المنافسة بسمطة اتخاذ القرار أو أي عمؿ أو تدابير مف شأنو 
المعدلة  12-12مر األمف  23سير الحسف لممنافسة وىذا عمال بالمادة ضماف ال
 .01-17بالقانوف 

بناءا عميو يمكف أف تتنوع مضاميف وموضوعات القرارات بحسب ما يقدره 
المجمس، وال يشترط في ىذه القرارات أي شكؿ معيف، بينما يجب أف تبمغ ىذه 

 القرارات إلى األطراؼ المعنية بطريقة مضمونة.
 : عمى أف 01-17القانوف المعدلة بموجب  12-12األمر مف  36حيث تنص المادة 

تبمغ القرارات التي يتخذىا مجمس المنافسة إلى األطراف المعنية لتنفيذىا »
 «. وترسل إلى الوزير المكمف بالتجارة، عن طريق محضر قضائي

 تية: يمكف تصنيؼ القرارات الصادرة عف مجمس المنافسة حسب الكيفية األ
 قرارات مرتبطة بتدابير وقائية: -1

نتعرض أوال إلى صالحية مجمس المنافسة في إصدار األوامر ثـ في صالحيتو في 
 .اتخاذ تدابير مؤقتة
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 األوامر: - أ

تعتبر صالحية إصدار مجمس المنافسة أوامر لممؤسسات التي قامت بارتكاب 
 أمر مف 45 المادة رتدابي ىبمقتض مف صميـ اختصاصاتومارسات مقيدة لممنافسة م

 لمممارسات حد وضع إلى ترمي معممة أوامر يتخذ مجمسفال ،بالمنافسة المتعمؽ 03.03
 بيا يبادر التي أو وإلي المرفوعة والممفات العرائض تكوف عندما لممنافسة المقيدة المعاينة

م نافدة إما مالية عقوبات يقرر أف لممجمس يمكف أنو المادة وتضيؼ ختصاصو،ا مف  اوا 
 أو قراره بنشر يأمر أف أيضا ويمكنو األوامر، تطبيؽ عدـ عند يحددىا التي اآلجاؿ في

 (1) .توزيعو أو تعميقو أو منو مستخرج

 :Mesures provisoires التدابير المؤقتة - ب

 األمر في مستحدثا أمرا يعتبر المؤقتة، بالتدابير يسمى ما اتخاذ إجراء إف
 ىذا عمى نصت وقد .بالمنافسة المتعمؽ السابؽ األمر يتضمنو لـ ( (03-03الحالي
 الوزير من أو المدعي من بطمب المنافسة مجمس يمكن":   بقوليا  46 المادة اإلجراء
 موضوع لممنافسة المقيدة الممارسات من لمحد مؤقتة تدابير اتخاذ بالتجارة المكمف
 ممكن يرغ محدق ضرر وقوع لتفادي المستعجمة الظروف ذلك اقتضت إذا التحقيق
 عند أو الممارسة ىذه جراء من مصالحيا تأثرت التي لفائدة المؤسسات إصالحو
 ." العامة بالمصمحة االقتصادية اإلضرار

مف  المؤقتة التدابير ىذه اتخاذ أف منيا يستخمص أف يمكف النص ىذا قراءة إف
ي تمق ضرورة في الشروط ىذه تتمثؿ توافرىا، مف بد ال لشروط يخضع قبؿ المجمس

أال تتجاوز  وأخيرا توجبيا، التي االستعجاؿ حالة تتوافر وأف بخصوصيا، طمبا المجمس
 . المؤقت طابعيا التدابير ىذه

 قرارات مرتبطة باإلجراءات التفاوضية: -2
سّخرت لمجمس المنافسة قانونا وسائؿ تدخؿ تتخذ شكؿ التعاقد أو التفاوض مع 

 سمطات القطاعية، نذكرىا تبعا فيما يمي:المؤسسات المعنية تقربو كثيًرا مف وظائؼ ال
                                                           

 ، مرجع سابؽ12-12األمر  -1
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 :La procédure de clémenceإجراء العفو:  -أ
بإجراء العفو، إعفاء المؤسسات التي تبادر بالتبميغ عف ممارسة تبيف ليا أّنيا مقّيدة  يراد

 لممنافسة كانت طرفا فييا وتعّرفت عمى فاعمييا، مف توقيع العقوبة المالية عمييا كميا أو جزئيا.
، الوحيد الذي مف شأنو حث Vialfondويعتبر ىذا اإلجراء حسب ما يراه األستاذ 

 .(1)المؤسسات المعنية عمى التصريح بالممارسات المقّيدة لممنافسة قبؿ مباشرة عممية التحقيؽ
 ونجد أف المشرع الفرنسي قد كّرس ىذا اإلجراء في التقنيف التجاري، حيث تنص المادة

L.464.2 :عمى أّنو 
 « Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut 
être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, 
mise en œuvre une pratique prohibée et à identifier ses auteurs … »  

ت المقارنة إلى التوسيع مف نطاؽ ىو توجو معظـ التشريعا المالحظغير أّف 
تطبيؽ ىذا اإلجراء إلى غاية المرحمة التي تمي بداية التحقيؽ في موضوع القضية، األمر 

األمر مف  60، وىذا وفقا لممادة الذي جعؿ المشرع الجزائري يكّرس صراحة ىذا اإلجراء
03-03. 

 La procédure d’engagementإجراء التعيد:   -ب
راء عدـ توقيع العقوبة المالية عمى المؤسسات التي تتعيد بوضع بيذا اإلج يقصد

حٍد لمممارسات التي ترتكبيا قبؿ أف يتـ إبالغيا بالمآخذ المسّجمة عمييا وكذا قبؿ تكييفيا 
 .(2)بمخالفات مف قبؿ مجمس المنافسة

 ويعمؿ بيذا اإلجراء غالبا، في القضايا البسيطة التي ال ينوي المجمس االقرار فييا
 بالعقوبة رغبة في تركيز تدخمو عمى القضايا الخطيرة التي مف شأنيا تقييد المنافسة.

                                                           
1
- « La procédure de clémence est la seule qui peut être considérée comme une incitation pour l’entreprise 

à révéler ses pratiques anticoncurrentielles avant le début d’une investigation » : VIALFONT (A.), « Le 

droit de la concurrence et les procédures négociées », RIDE, n°2, 2007, p160.  
2
- LASSER Bruno, « La politique des engagements en matière anticoncurrentielle : premiers pas 

et premier bilan en France »,  www.conseil.concurrence.fr .  

http://www.conseil.concurrence.fr/
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مف  L.464-2-Iتـ تكريس ىذا اإلجراء في القانوف الفرنسي والذي نّصت عميو المادة 
 التقنيف التجاري:

«L’autorité de la concurrence (…) peut aussi accepter des 
engagements proposés par les entreprises et de nature à mettre un 
terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer 
des pratiques prohibées ». 

مف ىذه المادة أّنو يمكف لسمطة المنافسة أف تقبؿ تعيدات مقترحة مف  يستشؼ
تقـو بيا والتي يمكف أف تشّكؿ طرؼ مؤسسات أو أجيزة، تتعمؽ بوضع حٍد لألفعاؿ التي 

 ممارسة محظورة.
بيذا اإلجراء كذلؾ في مجاؿ التجميعات االقتصادية، إذ يمكف  عمؿكما تـّ ال

ألطراؼ التجميع أف تتعيد باتخاذ تدابير ترمي إلى معالجة اآلثار المنافية لممنافسة الناتجة 
، أو في وقت آخر بشرط أف عف عممية التجميع سواء أثناء إخطار المنافسة بيذه العممية

 .1( يوما مف تاريخ اإلخطار الكمي25يتـ ذلؾ قبؿ انقضاء ميمة الخمسة وعشريف )
 ىذا كّرس نجده ،منو 19/3أّما فيما يخص قانوف المنافسة الجزائري، فطبقا لنص المادة 

 شأنيا مف بتعيدات نفسيا تمقاء مف تمتـز أف لمتجميع المكّونة لممؤسسات يمكف حيث اإلجراء،

 مجاؿ يخص فيما قانونيا نصا نجد كّنا إف حيف في ،المنافسة عمى التجميع آثار تخفيؼ

 إلييا العودة بعدـ لمخالفات المرتكبة المؤسسات تعيد إمكانية يتضمف لممنافسة المقّيدة الممارسات

 بالمآخذ". "االعتراؼ بػ يعرؼ آخر إلجراء تكريًسا إالّ  ليس فيذا مستقبال،
 La procédure de non contestation des griefs بالمآخذ: ترافاالع إجراء - ج

يقصد بيذا اإلجراء، إقرار مجمس المنافسة تخفيض مبمغ الغرامة أو عدـ الحكـ بيا 
عمى المؤسسات التي ال ترفض أو ال تنفي المآخذ المسّجمة عمييا والتي تـ إبالغيا بيا 

 وتتعيد بتعديؿ وتغيير سموكيا المستقبمي.
                                                           

1
- Art L.430-5 du code de commerce français, modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, op.cit.  
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الحظ أف ىذا اإلجراء يختمؼ عف "إجراء التعيد" كونو ال يعّتد بدرجة خطورة والم
القضية وكذا العتبار السموكات الممارسة مخالفات تستوجب المعاقبة عمييا، ونظرا لكونو 

 .1يمّكف مجمس المنافسة مف اإلسراع في النظر في القضية المعروضة عميو
لى جانب تكريس اإلجرائيف المذكوريف آنفا وبالرجوع إلى التشريع الفرنسي نجد أّنو إ
مف التقنيف التجاري التي  L.464-2-IIIتـ تكريس ىذا اإلجراء كذلؾ بمقتضى المادة 

 تنص عمى أّنو:
« Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la 

réalité des griefs qui lui sont notifiés (…) le montant maximum de la 
sanction encourue est réduit de moitié… ». 

، قد كّرست بدورىا 60/1أّما فيما يخص قانوف المنافسة الجزائري، نجد أف المادة 
"يمكن مجمس المنافسة أن يقرر تخفيض مبمغ ىذا اإلجراء، حيث تنص عمى أّنو: 

بة إلييا أثناء الغرامة أو عدم الحكم بيا عمى المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسو 
التحقيق في القضية وتتعاون في اإلسراع بالتحقيق فييا وتتعيد بعدم ارتكاب المخالفات 

 .المتعمّقة بتطبيق أحكام ىذا األمر
رغـ اختالؼ طبيعة اإلجراءات المذكورة أعاله، إاّل أّنيا تتقاسـ ىدفا مشتركا فيما 

ضرورة قياـ مجمس المنافسة بينيا وىو التخفيؼ مف شّدة العقوبة والذي يفترض بال
بالتفاوض مع المؤسسات المعنية مثال حوؿ مبمغ الغرامة الذي سوؼ يقّرره في حالة ما إذا 
تـ تخفيضو مما يجعمو يحتؾ بشكؿ دائـ مع ىذه المؤسسات ويؤدي دوره كسمطة ضبط 
قطاعية بؿ إمكانية تعرضو لمخطر الذي ييدد ىذه األخيرة والمتمثؿ في الضغوطات 

ارسة عمييا مف قبؿ المؤسسات المعنية والتي بإمكانيا التأثير سمبا عمى الحياد في المم
 اتخاذ القرارات.

                                                           
1
- VIALFONT (A.), « Le droit de la concurrence… », op.cit, p171.  
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 :بالعقوبة الماليةقرارات مرتبطة ال -3

 التي األوامر تطبيؽ عدـ عند أو مباشرة تطبؽ مالية عقوبات المنافسة مجمس رقر ي

 القوانيف خالؼت التي تالمؤسسا حؽ في ذاىو  المحددة، اآلجاؿ في اىأصدر  قد يكوف

 ،يمنةيوضعية ال استغالؿ المشروعة، غير االتفاقات وبالخصوص المنافسة تضبط التي
 تحديد في المشرع إعتمد وقد. الممنوعة والتجميعات التبعية لحالة المفرط االستغالؿ

 7 % يىو  سنة آخر في المحقؽ األعماؿ رقـ مف مئوية نسبة أساس عمى العقوبة قيمة

 لمتعديؿ تبعا أقصى كحد   12 %تصبح أف قبؿ 03-03 األمر مف 61 المادة بمقتضى
 لممعني أعماؿ رقـ تحديد إمكانية عدـ حالة وفي 08-12 قانوف مف 56 المادة في الوارد

 . أقصى كحد دج مالييف بستة المالية الغرامة حدد قد المشرع فإف المالية بالغرامة

 عمى فنص الغرامة، لتقدير المنافسة مجمسل واسعة تقديرية سمطة المشرع ترؾ كما

 باالقتصاد يمحؽ الذي والضرر الممارسة خطورة مدى مثؿ العقوبة تشديد ظروؼ بعض

 عدـ أو العقوبة تخفيؼ ظروؼ وكذلؾ المخالؼ، طرؼ مف المحقؽ الربح وقيمة الوطني

 في يؽالتحق أثناء ايإلي المنسوبة بالمخالفات تعترؼ التي المؤسسات عمى ايب الحكـ
 األمر اىذ أحكاـ بتطبيؽ المتعمقة المخالفات إرتكاب بعدـ ديوتتع وتتعاوف القضية
 ديديةيالت بالغرامة النطؽ المجمس لصالح المشرع قرر كما ، 03-03األمر مف 62 المادة

 المؤقتة واإلجراءات األوامر تنفد لـ إذا تأخير، يوـ كؿ عف دج ألؼ 150 ب المقدرة

 .03-03األمر مف 58 المادة ألحكاـ وفقا ، 46 و 45 فالمادتي في الواردة
 القرارات المرتبطة بالعقوبة التكميمية: -4

 وعف الجزائر قضاء مجمس وعف وعن الصادرة القرارات بنشر المنافسة مجمس يقوـ

 كما ،لممنافسة الرسمية النشرة في بالمنافسة والمتعمقة الدولة مجمس وعف العميا المحكمة

 إعالمية، وسيمة أي بواسطة األخرى المعمومات وكؿ وقرارات مف خرجاتمست نشر يمكف

،  03-03األمر مف 49 المادة لنص المعدلة 08-12 قانوف مف 23 المادة لنص وفقا
 يعتبر ما وىو  ،مادية بأضرار ايويصيب لممؤسسات ةيالتجار  بالسمعة يمس األمر وىذا

 .المنافسة تشريع أحكاـ إلحتراـ وداعيا ليا رادعا
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ط الضوء موسمجمس المنافسة المشرع الجزائري في الطبيعة القانونية ل فصؿ
تدابير تشريع المنافسة  ضمفيذا الخصوص بعمى الغموض الذي كاف يطبع موقفو 

المتعمؽ بالمنافسة قد اعترؼ بأف  12-12، فإذا كاف  األمر 0884الممغى لسنة 
قانوني جديد  نؼعمى ص تطمؽ مستقمة" وىي التسمية التي المجمس ىو "سمطة إدارية

وذلؾ بعد انسحاب الدولة مف الحقؿ ، جاء استجابة لخمفية اقتصادية محضة
االقتصادي، والذي استدعى إيجاد شكؿ مؤسساتي جديد ينوب عنيا في ضبط النشاط 

 االقتصادي وكذا حماية مبدأ المنافسة الحرة.
بيعتو القانونية وكذا وقد حاولنا إبراز مظاىر سمطة مجمس المنافسة مف خالؿ ط

االختصاصات المخولة لو في مجاؿ الممارسات المقيدة لممنافسة، والتي تضمنيا 
واختصاصات أخرى في مجاؿ  12-12الفصؿ الثاني مف الباب الثاني لألمر 

 03-03 األمر مف الثاني الباب مف الثاني لفصؿتضمنيا   التجمعات االقتصادية التي

 مف الثالث الفصؿ تضمنيا التي االقتصادية لتجمعاتا مجاؿ في أخرى اختصاصاتو 

 . األمر نفس مف الثاني الباب
 بالمنافسة ةسالما والتجمعات لممنافسة المقيدة الممارسات كانت فإذا ذلؾ ومع

 يتطمب ذلؾ فإف ،ليا التصدي طريؽ عف المنافسة مجمس الختصاص مجاالت تعتبر

 ضمف تجسدت خاصة - الخصوـ يتبعيا التي اإلجرائية القواعد مف جممة في آليات أيضا

صدار القضايا في التحقيؽ اجؿ مف المجمس وكذا، 12-12 أمر      .فييا المناسب القرار وا 
أصالة  مف وذا الدور الجديد، وخاصة لما يبديىونظرا لطبيعة وحساسية 

ومف ثـ إمكانية  ،عف السمـ اإلداري التقميدي وخارجيتو  حكومةعف ال يةاستقاللو 
بذلؾ يثير مشاكؿ وصعوبات قانونية جمة بالنسبة لمنص األساسي في  و، فإنهادحي

لموائمة المشرع ، أيف تدخؿ وي منفرنسال، خاصة عمى عكس القوانيف المقارنة الدولة،
وـ مع الدستور والنظاـ اإلداري، فما موقع التجربة الجزائرية مف يذا المفىوموافقة 

   النماذج؟ هذى



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انفظم انخبٍَ

سهطت يجهس انًُبفست فٍ ضبظ  يذي فؼهُت

 انسىق
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صالحيات الضبط  عمى غرار باقي سمطات بتزويد مجمس المنافسة  يطرح
التنظيمية والقمعية  االختصاصاتأكثر مف إشكاؿ السيما أف  االقتصاديالضبط 

سمطة مجمس المنافسة في ضبط كانت تؤوؿ سابقا لإلدارة التقميدية مما يجعؿ 
سا بمسألة مدى تقبؿ البنية مرتبطة أسا ذا بالنظر لعدة معطيات.ىو  السوق نسبية
القمعية  االختصاصات، السيما ايالسمطات الحديثة وكذا اختصاص هذيالمؤسساتية ل

لدى المشرع الجزائري، إذ تثير نص قانوني غياب أي  ظؿ والتنظيمية خاصة في
ومف ، وؿ(األمبحث ال) مف جية ، ىذاجدال كبيرا اياستقالليتا ومدى يمسألة تكييف

 ،مانع اختصاصالضبطية ال تعبر عف  وسة مجمس المنافسة لسمطتممار  أخرى، جية
 ىيئات والتي تعنيمختمؼ الفي مة الضبط يم أداءفي حيث يشارؾ مجمس المنافسة 

المشروعة غير محاربة الممارسات بغية وذلؾ  ،صالح العاـمبحماية المنافسة خدمة ل
 .مبحث ثاني(الا )يوالقضاء عمي
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 ولاأل  مبحثال
 ود استقاللية مجمس المنافسةحد

مجمس المنافسة بمثابة سمطة عامة عمى جميع النشاطات  اعتباررغـ 
المؤسساتية وعمى غرار باقي السمطات تطرح مسألة مكانة  و، فإف وضعيتاالقتصادية

مطمب الالسمطات في البناء المؤسساتي بالنظر لمسمطات المعروفة في الدولة ) هذى
الدولة  انسحابحميؿ القانوف المتعمؽ بالمنافسة يوحي بعدـ (، ضؼ إلى ذلؾ أف تأول

 (.مطمب ثانيالكميا مف تأطير القطاعات التابعة لمجمس المنافسة )
 انًطهب األول

 ُئبث اإلدارَت انًستمهت دستىرَب.هأشكبل لبىل ان

صعوبات  وولحداثت ويطرح مصطمح السمطات اإلدارية المستقمة نظرا لغموض
السمطات الجديدة بالنسبة لمنظاـ المؤسساتي في  هذىوموقع  بشأف تكييؼ مكانة

 )الفرع األول(الدولة. 
شكاؿ إكما أف تحويؿ السمطات اإلدارية المستقمة االختصاص القمعي يطرح أكثر مف 

 (.فرع ثانيمة لتوقيع العقوبات )ىي الوحيدة المؤ ىباعتبار أف السمطة القضائية 
 انفزع األول

 ث اإلدارَت انًستمهت فٍ انُظبو انذستىرٌ.طؼىببث إديبد انسهطب

ا، يباستقالليت والسمطات وخاصة ما تعمؽ من هذيإف خصوصية النظاـ القانوني ل
ا، يطرح يقضائية( التي تتمتع ب وونظرا لمسمطات الواسعة )تنفيذية، تشريعية وشب

الصيغة اإلدارية الجديدة بالنسبة لمنص األساسي في الدولة  هذىمسألة وضعية 
( خاصة ثانياالسمطات ضمف النظاـ اإلداري لمدولة ) هذى(، إضافة عمى مكانة أوال)

 هذىاد قضائي دستوري بشأف يد غياب أي اجتيفي القانوف الجزائري والذي يش
 السمطات.
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 أوال: انسهطبث اإلدارَت انًستمهت وانذستىر

رئاسية ا ألية رقابة يالمستقمة عدـ خضوع اإلداريةتعني استقاللية السمطات 
االستقاللية تثير إشكاال بالنظر لتنظيـ السمطة في الدستور،  هذىأو قضائية، غير أف 

ذا  إنشاءتـ  وؿ المقصود أنيوالذي يكرس ثالث سمطات تقميدية، ف سمطة رابعة؟ وا 
 السمطات في البنية المؤسساتية لمدولة؟ هذىكانت اإلجابة بالنفي فما موقع 

ولو بصورة ضمنية بشأف وجود السمطات  فصؿ المجمس الدستوري الفرنسي
 وا، ذلؾ أنيلمنصوص األولى المتعمقة بإنشائ واإلدارية المستقمة، وذلؾ بمناسبة فحص

في المقابؿ تدخؿ بخصوص  وإال أن( 1)ايلـ يبد أية مالحظة بشأف مدى دستوريت
 ( عفCNCLالسمطة التنظيمية التي خولت لمجنة الوطنية لالتصاؿ والحريات )

 .0875إصدار قرار في سبتمبر طريؽ 
مف الدستور الفرنسي تنص عمى تمتع  10بالرغـ مف أف أحكاـ المادة  ويرى أن 

منع المشرع  إمكانيةا ال تشكؿ عائقا يحوؿ دوف يالوزير األوؿ بالسمطة التنظيمية، فإن
يئات عمومية أخرى غير الوزير األوؿ صالحية تحديد القواعد التي تسمح بتطبيؽ ى

 .(2)ا القانوفىف، لكف بشرط أف يكوف ذلؾ في مجاؿ معيف وبشروط معينة حددالقانو 
فصؿ في  0876المؤرخ في جانفي  هكما أف المجمس الدستوري الفرنسي في قرار 

 هذىا ال يمكف أف تكوف إال تنفيذية وليست مستقمة، و يالسمطة، فيؤكد أن هذىطبيعة 
وال يمكف أف تتعمؽ إال بتدابير ذات السمطة البد أف تمارس في إطار احتراـ القانوف 

ا، فاألمر يتعمؽ إذف ىا أو بالنسبة لمحتوايمية محدودة سواء بالنسبة لمجاؿ تطبيقىأ
بسمطة تنظيمية جد ضيقة ومتخصصة والتي ال يمكف بأي شكؿ مف األشكاؿ أف تؤثر 

 (3)عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات.
الجزائري حوؿ مدى تقبؿ البنية  أماـ سكوت المؤسس الدستوري والقاضي الدستوري

السمطات  هذىعف مكانة  نتساءؿيئات اإلدارية المستقمة، يالمؤسساتية لمدولة لفكرة ال
 كفئة جديدة مف المؤسسات. 0885و 0878بالنسبة لدستوري 

                                                           
 .21، سمطات الضبط االقتصادي في القانوف الجزائري، مرجع سابؽ، ص بوجممين وليد -1
 .21، السمطات اإلدارية المستقمة ...، مرجع سابؽ، صحدري سمير -2
 .21لجزائري، مرجع سابؽ، ص ، سمطات الضبط االقتصادي في القانوف ابوجممين وليد -3
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ال يتضمف أي نص أو قاعدة دستورية  0878في إطار العمؿ بدستور 
فئة السمطات اإلدارية المستقمة  همقتضاتسمح لمسمطة التشريعية سف قوانيف تنشأ ب

والمتمثمة آنذاؾ في مجمس المنافسة، المجمس األعمى لإلعالـ، مجمس القرض 
مجاال محدد  15ومف بيف  ووالنقض، لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة، حيث أن

 السمطات. هذى، ال توجد أية أحكاـ تسمح بإنشاء 004بموجب المادة 
، إال إذا ايإنشائؿ النص الدستوري السمطة التنفيذية ىيؤ ال في نفس الوقت، 

ورية يذا االختصاص في إطار التنظيمات المستقمة لرئيس الجمىتـ التسميـ بإدراج 
مف  014والتي تكوف في المجاالت الغير مخصصة لمقانوف حسب نص المادة 

 (1).الدستور

والتي  0885أما بخصوص السمطات المنشأة في ظؿ الدستور الحالي لسنة 
رباء يا سمطة ضبط قطاع البريد والمواصالت، لجنة ضبط الكينذكر مف بين

مف نفس الدستور، إذ تنص  011ا في المادة يا وأساسيوالغاز...إلخ، فتستمد شرعيت
مجاال المخصصة لمتشريع عمى صالحيات السمطة التشريعية  21مف  18الفقرة 

 ا دستوريا؟يبإنشاء فئات المؤسسات، ومف ثـ تبرير إنشائ
ا لمتكيؼ مع الحاجيات يوقابميت 18يرى األستاذ خموفي بفرضية انفتاح الفقرة 

الجديدة الخاصة وأف لفظي "فئات" و"المؤسسات" قد جاء عمى صيغة الجمع ويمكف 
ما فكرة مجموعة موسعة مف األشخاص المعنوية ذات الطبيعة يأف يحمال في طيات

مؤسسات تفسير ضيقا عمى غرار التعريؼ اإلدارية ويضيؼ أف تفسير مصطمح ال
 هذىلى الجـز بعدـ دستورية إالقانوف اإلداري يمكف أف يؤدي  والتقميدي الذي يمنح

 (2).السمطات

                                                           
1-KHELOUFI Rachid, « Les institutions de régulation en droit algérien », IDARA, n° 02, 2004, 

p82. 
2
- Ibid, p 82. 
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الفرضية األكثر  هذيال يمكف األخذ ب وعمى ذلؾ بأن بوجممينعقب األستاذ 
ـ و يكاف قد أعطى مف قبؿ تحديدا تشريعيا لمف واتساعا، ذلؾ أف المشرع نفس

 يئات في:                يال هذىأيف حصر  10-77المؤسسات مف خالؿ القانوف رقـ 
 يئة العمومية ذات الطابع اإلداري.يال -
 يئة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.يال -
 يئة العمومية المحمية.يال -
 يئة العمومية ذات الطابع الخاص.يال -
 مراكز البحث والتنمية. -

الفرضية مردودة ذلؾ أف المعنى المكرس مف قبؿ المشرع  هذىفإف ، ووعمي
يئة ىوـ التقميدي لمقانوف اإلداري إلى يو المعنى الضيؽ بالمفىلمصطمح المؤسسات 

 (1).القانوف العاـ المكمفة بتسيير مرفؽ عاـ
 هذىؿ يمكف المجوء إلى فرضية أخرى تتعمؽ باعتماد مجاالت نشاط ى، ووعمي

 ا؟ىدستورية إنشاء السمطات لتأسيس
مف الدستور يوحي باختصاص البرلماف  011إف الرجوع إلى فحص المادة 

 بما يمي:
 نظاـ إصدار النقود ونظاـ البنوؾ والقرض والتأمينات. -

 .هالنظاـ العاـ لمميا -

 النظاـ العاـ لممناجـ والمحروقات. -

 هذىلـ تنص عمى اختصاص المشرع إال في  011إذا كانت المادة 
ا يت التي يمكف أف تخص سمطات الضبط، فإلى أي مدى يمكف قبوؿ بأنالقطاعا

 ا؟يتشكؿ األساس الدستوري إلنشائ

                                                           
 23مرجع سابؽ، ص  ،، سمطات الضبط االقتصادي في القانوف الجزائريوليد بوجممين-1
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لتأسيس إنشاء سمطات الضبط المستقمة، حيث اعتمد  011المشرع عمى المادة اعتمد 
مف المادة  04والمجنة المصرفية عمى أحكاـ الفقرة  (1)في إنشاء مجمس النقد والقرض

 13اعتمادا عمى الفقرة  (3)وسمطة ضبط المحروقات (2)مناجـ، ووكالتي ال011
 الخاصة بالنظاـ العاـ لممناجـ والمحروقات.

ا عمى المادة يأما عف سمطات الضبط األخرى فقد اعتمد المشرع في إنشائ
دوف أي تحديد، ويتعمؽ األمر بكؿ مف لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات  011

والسيما مجمس المنافسة محؿ  (5)واصالت، سمطة ضبط البريد والم(4)البورصة
 الدراسة.

 هينشأ بموجب قانوف، بؿ تـ إنشاء ـل وويشكؿ مجمس المنافسة استثناء ألن
ؿ يتعمؽ األمر بمجرد بروز ىنا يمكف التساؤؿ عف الغاية مف ذلؾ. ىعف طريؽ أمر و 

ميد ال وتزايد استعماؿ طريقة التشريع بأوامر أـ أف األمر البد وأف يبكوف مجرد تق
 عف طريؽ أمر؟ هغير، خاصة وأف مجمس المنافسة الفرنسي قد تـ إنشاؤ 

                                                           
، معدؿ 1990، صادر في 16تعمؽ بالنقد والقرض، ج ر عدد ي 1990أفريؿ  14مؤرخ في  10-90قانوف رقـ  -1

، 11-03، وباألمر رقـ 2001، صادر في 14، ج ر عدد 2001فيفري  27المؤرخ في  01-01ومتمـ باألمر رقـ 
 .2003أوت  27، صادر في 52، يتعّمؽ  بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26مؤرخ في ال
جويمية  04، صادر في 35، يتضمف قانوف المناجـ، ج ر عدد 2001يمية جو  03، مؤرخ في 10-01قانوف رقـ  -2

مارس  7، صادر في 16، ج ر عدد 2007جانفي  01، المؤرخ في 02-07، معّدؿ ومتّمـ بموجب األمر رقـ 2001
2007. 

جويمية  19، صادر في 50المحروقات، ج ر عددب،  يتعمؽ 2005أفريؿ  28، مؤرخ في 07-05القانوف رقـ  -3
 30، صادر في 48، ج ر، عدد 2006جويمية  29مؤرخ في ال، 10-06، معدؿ ومتمـ بموجب األمر رقـ 2005
 .2006جويمية 

، صادر في 34، يتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة، ج ر عدد 1993ماي 23، مؤرخ في 10-93مرسوـ تشريعي رقـ  -4
، صادر في 03، ج ر عدد 1996انفي ج 10مؤرخ في ال، 10-96، معّدؿ ومتّمـ باألمر رقـ 1993ماي  23

)إستدراؾ في ج ر  2003، صادرة في 11، ج ر عدد 2003فيفري  17مؤرخ في ال، 04-03قانوف رقـ ال، وب1996
 (.2003 ماي 07، صادر في 32عدد 

، يحّدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد وبالمواصالت السمكية 2000أوت  05، مؤرخ في 03-2000قانوف رقـ  -5
 .2000أوت  06، صادر في 48والاّلسمكية، ج ر عدد 
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مف الدستور تنص عمى صالحية الوزير األوؿ  74ف المادة إة أخرى فيمف ج
إذا  ونأالمادة يمكف استنتاج  هذىدارة العمومية عمى ضوء ر عمى حسف سير اإليبالس

ا ي يمكف التشكيؾ في خضوعيئات إدارية فالىكانت السمطات اإلدارية المستقمة 
ف إلمسمطة التنفيذية عمى غرار السمطات اإلدارية األخرى، لكف في المقابؿ ف

السمطة التنفيذية ومف ثـ التشكيؾ حوؿ  هالخضوع تجا ا مف مبدأيا تعفيياستقالليت
 ا اإلدارية.يطبيعت

كؿ وبالنتيجة مخالفة لمدستور، إذ أف  74ذا ما يعد مخالفة ألحكاـ المادة ىو 
 ي تخالؼ الدستور.يإدارة ال تخضع لرقابة الحكومة ف

 مدى لفحص وتعرض عدـ الدستوري المجمس عمى باعي افك إذامف ثـ و 

 واألمنية السياسية لمظروؼ أوال يعود األمر ذاى فإف المستقمة، اإلدارية يئاتيال دستورية

 أحاؿ قانوني عائؽ ودلوج وثانيا التسعينيات، فترة في الجزائر ايعرفت التي قتصاديةواال

 واقع في يحتكره الذي اإلخطار إجراء وىو  أال المقنعة البطالة مف نوع عمى المجمس

 مف لكؿ أيضا الحؽ ذاى أعطى األساسي القانوف أف برغـ ذاىو  ورية،يالجم رئيس الحاؿ

 .البرلمانيتيف الغرفتيف رئيسي

 : انسهطبث اإلدارَت انًستمهت وانُظبو اإلدارٌ حبَُب

السمطات أحد العناصر المكونة  هذىر الطبيعة اإلدارية المضفاة عمى تعتب
ا ألوؿ مرة في فرنسا في سنوات السبعينيات كيفت يا الخاصة، إذ بإنشائيلطبيعت

ا ضمف فئة يقانونا بػ "السمطات اإلدارية المستقمة"، مما يزيؿ أي شؾ حوؿ إدراج
ا ىالسمطات يميز  هذيالقانوني ل ما كاف النظاـ ويئات الدولة اإلدارية، غير أنى

يئات اإلدارية التقميدية تتميز بخاصية التبعية يبخاصية االستقاللية، السيما أف ال
ا سمطات يلمسمطات السياسية، يجعمنا نتساءؿ عما إذا كانت االستقاللية التي تتمتع ب

 ا اإلدارية؟يا مف طبيعتىالضبط االقتصادي ال تفغر 

ف كانت االستقاللية تتعارض ومبدأ التبعية السممية الذي يعتبر مف حقيقة و  ا 
ذا ال ينفي خروج السمطات ىـ المبادئ المكرسة في اإلدارات التقميدية إال أف ىبيف أ
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ا ىاإلدارية المستقمة عف النظاـ القانوني السائد في الدولة، وذلؾ أف الرغبة في إبعاد
ا جزء مف الدولة، يى إقصاء فكرة كونعف سمطة الحكومة ال يمكف أف يؤدي إل

ي تخضع لمنظاـ يوباستثناء بعض األحكاـ الخاصة المحددة عف طريؽ القانوف، ف
ا إال ييئات اإلدارية لمدولة، وأف خاصية االستقاللية لـ تضؼ إلييالقانوني المشترؾ لم

يب ا التسييرية تستجيا عف مؤسسات الدولة الكالسيكية التي لـ تعد أدواتىلتمييز 
 (1)لممناخ االقتصادي الجديد المتميز بالسرعة والتطور

يئات، يذا النوع مف الىتـ طرح مجموعة مف الحموؿ لقبوؿ  هذا االتجاىوفي 
 هورية في قرار يففي فرنسا أكد مجمس الدولة الفرنسي عمى الطابع اإلداري لوسيط الجم

0880الصادر في جويمية 
 وي، بعض الفقيفقذا القرار كاف محؿ نقد ى، غير أف (2)

يئة ال تنتمي ال إلى السمطة التنفيذية وال يال هذى( يؤكد أف Y. GAUDMETمثؿ )
 السمطة القضائية وال التشريعية.

ا ييئات باإلدارية فقط لعدـ إمكانية إلحاقيال هذىـ في ذلؾ أف تكييؼ يوحجت
يئات لـ يكف يال هذيل ولمسمطتيف التشريعية والقضائية، فالطابع اإلداري الذي تـ منح

ي ى وذا الفقىناتجا عف تفكير قانوني متيقف لكف عف طريؽ الخطأ، والنتيجة حسب 
 هذىإدخاؿ السمطات اإلدارية المستقمة ضمف السمطات الثالث التقميدية، و  إمكانيةعدـ 

ا التي تمثؿ اإلجابة ىيئات تشكؿ سمطة جديدة وفكرة السمطة الرابعة وحديال
يئات اإلدارية المستقمة ضمف حركة تحوؿ يقانوني يدرج ال وناؾ فقى. و (3)المقنعة

يئات اإلدارية المستقمة تكرس تحوؿ مزدوج، يا اإلدارة، فالىديعامة وعميقة وجذرية تش
ة أخرى تحوؿ يور شكؿ جديد لتدخؿ الدولة بواسطة الضبط ومف جية بظيفمف ج

 (4)المبادئ التي تحكـ التنظيـ اإلداري.

                                                           
1
- AUBY  Jean-Marie, « Autorités administratives et autorités juridictionnelles », AJDA, 1995, 

p102. 
2
- AUBY Jean-Marie,  « Note de jurisprudence », RDP, 1991, p1687. 

، الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط «تقمة في مواجية الدستورالييئات اإلدارية المس»، عيساوي عز الدين -3
 29-28ص ، ص 2007ماي  24و 23أياـ  ، جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية،المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي

 .33 المرجع نفسو، ص -4
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ذا تقدـ، ما عمى وبناءا  السمطة مقومات كؿ يمتمؾ المنافسة مجمس أف سممنا وا 

 أبجديات ضمف عاديا أمرا بإعتباره قانوني إشكاؿ أي يثير ال األمر ايذف اإلدارية،

 مف 9 المادة بموجب ول المنشأ النص في وردت التيو إستقالليت لكف ،اإلداري القانوف

 المحورية القضية يى  03-03 األمر مف 23 المادة لنص المعدلة01-17 القانوف

 اإلدارية السمطة وـيبيف مف التناقض ويشب ما لوجود مستمرا يايفق جدال تثير التي

 سيادة تعني التي اإلستقاللية وـيمف وبيف وصائية أو رئاسية تبعية بوجود تتميز التي

 أما .الجزائري التشريع ظؿ في التناقض اىذ تفسير يصعب، و ايتبعيت وعدـ يئةيال ذهى

 وضع) خاص قانوني بوضع ايل باإلعتراؼ ذاىو  اإلشكاؿ ذاى تجاوز فتـ رنساف في

 سمطات إنشاء أف ول قرار في نص الذي الدستوري المجمس مف بتدخؿ ،(جيفى

 الدستورية، المبادئ مع يتناقض ال ايومجاالت ايصالحيات وتحديد المستقمة الضبط

 ومجاؿ الضبطية ايسمطات وحصر وحده القانوف سمطة إلى يئاتيال ذهى بخضوع اىذو 

 السمطة مف ينتقص وال العامة السمطة إمتيازات رىبجو  يمس ال بشكؿ اينشاط

 .(1)يذيةالتنف السمطة ممثمة لمحكومة العامة التنظيمية

أصدر المجمس الدستوري الفرنسي الحقا في قضية تتعمؽ  هذا االتجاىوفي 
 هذىعمى استقاللية  وؤكد في( قرار يCNCLبالمجنة الوطنية لالتصاالت والحريات )

ا لمرقابة القضائية وعف مسؤولية الحكومة أماـ البرلماف عف نشاطات ييئة وخضوعيال
 (2)إدارات الدولة.

يئات يال هذىمريكية فتـ اعتماد الرقابة السياسية عمى أما في الواليات المتحدة األ
مكانية تعديؿ ا يا وتحديد ميزانيتيمف طرؼ الكونغرس عف طريؽ تعييف أعضاء في وا 

 3.ا غير مشروعة عف طريؽ التشريعىبعض القرارات التنظيمية التي يعتبر 

                                                           
1
 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes… Op.cit , p. 80.  

2
- TETTOEN FOLLY Catherine, « Les instances de la régulation de la constitution » R.D.P, 

1990, p 202. 
 .51ص، مرجع سابؽ،  ...، السمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة عز الدين عيساوي -3
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 نفزع انخبٍَا

 إشكبنُت يطببمت انسهطت انمًؼُت نهذستىر

العادي  االختصاصتشكؿ مجاؿ  -ويؿ اختصاصات قضائيةختصطدـ عممية ت
لمكرسة لمبدأ يئات إدارية باألحكاـ الدستورية اىح اللص -والطبيعي لمقاضي الجزائي

األخيرة لجممة الضمانات القضائية المكفولة  هذىالفصؿ بيف السمطات ومدى احتراـ 
في سمطة التحقيؽ )أوال( وسمطة توقيع العقوبات التي تمس  ور صورتيدستوريا، وتظ

السمطة القمعية  هذيب االعتراؼ ورغـ ذلؾ فقد تـ ،بمبدأ الفصؿ بيف السمطات )ثانيا(
 ا أماـ القضاء الجزائي )رابعا(.يحدود الضمانات المقر في)ثالثا( وذلؾ في 

 : سهطت انتحمُك وأحكبو انذستىرأوال

يئات اإلدارية المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي وسائؿ يتممؾ غالبية ال
 هذىفي  وا بالحصوؿ عمى معمومات حوؿ القطاع الذي تتولى ضبطيتحقيؽ تسمح ل

والتي تتمثؿ في  non coercitivesقيقات غير القسرية النقطة يجب التفرقة بيف التح
الدخوؿ إلى محالت المؤسسة المعنية وفحص المستندات والوثائؽ لمحصوؿ عمى 

ا يالتحقيقات التي يقوـ ب والتي تشب coercitiveالمعمومات وبيف التحقيقات القسرية 
دى إلى البحث أعواف الشرطة القضائية والتي ال تتوقؼ فقط عند المعاينة لكف تتع

 (1).التحقيقات تشمؿ التفتيش والحجز هذيعف المخالفات، ف
ا لشروط تضمف حماية الحقوؽ يخضعأقد  ،نجد وفي إطار القانوف الفرنسي

ا أعواف مجمس المنافسة أو ياألساسية لمشخص المعني، فالتحقيقات التي يقوـ ب
ي الزماف والمكاف األعواف المكمفيف بذلؾ مرخصة مف قبؿ القاضي وتكوف محددة ف

 (2).ويجب كذلؾ أف تكوف مبررة
حيث تنص ، لقد اعترؼ المشرع الجزائري لمجمس المنافسة بسمطة التحقيؽ

 عمى ما يمي:01-17القانوف المعدلة بموجب  12-12األمر مف  41المادة 

                                                           
   .50ص ، ع سابؽمرج، لسمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة...ا ،عز الدينعيساوي  -1
 .50ص المرجع نفسو،  -2
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م رئيس مجمس يا إليىيحقق المقرر العام والمقررون في القضايا التي يسند»
 "«...المنافسة

 : والتي تنص 40/1المادة وفؽ سمطة التحقيؽ القسرية وما تـ منحك
ا يما تكن طبيعتيأية وثيقة حيثما وجدت وم باستالمأن يطالب  و...ويمكن»

 «...واميعمى أداء م هوحجز المستندات التي تساعد
وبالمقابؿ لـ يتضمف قانوف المنافسة المعدؿ والمتمـ عمى أي ضمانات محيطة 

السمطة )التحقيؽ( ال سيما أف  هذىرح أكثر مف تساؤؿ حوؿ دستورية بالتحقيؽ مما يط
 تنص عمى ما يمي: 0885مف دستور  27/2المادة 
ال يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيمة أخرى من وسائل التبميغ »

 «. واإلعالم إال بمقتضى أمر قضائي
 كر عمى ما يمي: مف الدستور السالؼ الذ 2و 1ا يفي فقرت 31كما تنص المادة 

 . و"...فال تفتيش إال بمقتضى القانون في إطار احترام
 ." وال تفتيش إال بأمر مكتوب صادر عن السمطات القضائية المختصة

 سهطت تىلُغ انؼمىببث ويبذأ انفظم بٍُ انسهطبثحبَُب: 

 يميز الدستور الجزائري بيف ثالث سمطات
 يةسمطة تشريعية تكمؼ يوضع القاعدة القانون -
 ر عمى تنفيذ القوانيف.يسمطة تنفيذية تعمؿ وتس -
 سمطة قضائية تضمف إصدار أحكاـ قضائية. -

يئات اإلدارية يور اليذا التقسيـ سميـ مف الناحية النظرية، فإف ظىإذا كاف 
يئات إدارية تضطمع ىور يذا التقسيـ، وذلؾ بظىالمستقمة أعاد النظر في 

لمجمس المنافسة  يقؿ االختصاص القمعمثاؿ عمى ذلؾ ن باختصاصات قضائية
 المعدؿ والمتمـ.  12-12بموجب األمر 
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مف الدستور  035القمعي حسب المادة  اياختصاص السمطة القضائية وتمارس
عمى  028التي تنص عمى إصدار األحكاـ القضائية مف طرؼ القضاة وتنص المادة 

مف لمجميع ولكؿ واحد ي التي تحمي المجتمع والحريات وتضىأف السمطة القضائية 
 ـ األساسية.     يالمحافظة عمى حقوق

يئات ىذا االعتراؼ لصالح يومف ثـ يثار التساؤؿ حوؿ األساس الدستوري ل
مع مبدأ الفصؿ بيف  وأو انسجام وقضائية ومدى تعارض باختصاصاتإدارية 

 السمطات؟ 
 إتباعـ عدل ذاىو  الجزائري، التشريع ظؿ في السؤاؿ ذاى عمى اإلجابة تصعب

 ألف تطوره، في القانوف اييسمك أف يفترض التي المنطقية الخطوات الجزائري المشرع

 وثقافية، وسياسية جتماعيةا عديدة بعوامؿ يتأثر ،االجتماعية العموـ مف كغيره القانوف

 ومؤسسات وتكويف قواعده صياغة وفي تطوره وتوجي في حاسما دورا العوامؿ ذهى تمعب
 .ةالتنفيذي ووأدوات

 المؤسسات تمعب أيف ،الفرنسية المنظومة القانونية في يحدث لما خالفا ذاىو 

 والمجمس المزوـ عند النواب فيتدخؿ ،وإختصاص مجاؿ في كؿ ايل المقررة اىأدوار 

 يؤدي والذي المستمر ييالفق الجدؿ مع موازاة ذاى وكؿ الدولة، مجمس اذوك الدستوري

 التجسيد إلى ايطريق تجد وقضائية يةيفق اداتياجت إلى الوصوؿ إلى األمر ايةين في

 .تشريعية قانونية قواعد عبر
 : لبىل انسهطت انمًؼُتنخبحب

ناؾ مف ييئات اإلدارية المستقمة فيال وتـ االعتراؼ بالقمع اإلداري الذي تمارس
( أما في دوؿ أخرى فتـ االعتراؼ بذلؾ بموجب Iالدوؿ مف تبنت الفكرة دستوريا)

 (.    IIري)القضاء الدستو 

 االعتراف الدستوري بالقمع اإلداري:  -أ
 14/0مكانا لمعقوبات اإلدارية فالمادة  0867أعطى الدستور اإلسباني لسنة 

ال يمكف أف يداف أو يعاقب أي شخص بمناسبة ارتكاب  وذا الميثاؽ تقتضي بأنىمف 
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ؾ بالنظر إلى وذل وفعاؿ ال تمثؿ جريمة أو مخالفة إدارية في الوقت الذي ارتكب فيأ
 ا. يالنص القانوني الساري المفعوؿ وقت ارتكاب

فيفرؽ بيف المخالفات الجزائية واإلدارية،  0865أما الدستور البرتغالي لسنة 
يعطي الحؽ لممشرع اختصاص في تحديد النظاـ العاـ  ومن 057/0فتنص المادة 

 (1)لممخالفات التأديبية واألفعاؿ الغير مشروعة.
 بالسمطة القمعية:  ء الدستوريلقضااالعتراف ا -ب

ذا النظاـ، فنجد أف القاضي الدستوري ىا عمى ىأما الدوؿ التي لـ تنص دساتير 
في فرنسا، تدخؿ المجمس الدستوري حوؿ ، ففي ا قد قاـ بقبوؿ فكرة القمع اإلدارييفي
 اميف: ىالمسألة كاف انطالقا مف قراريف  هذى

 CSAسمعي البصري المتعمؽ بالمجمس األعمى لم هقرار  -

 COBالمتعمؽ بمجنة عمميات البورصة  هوقرار  -

لـ يعترض المجمس الدستوري الفرنسي عمى مبدأ منح سمطة العقاب اإلداري 
 األوؿ:  هيئات اإلدارية المستقمة: ويرى في قرار يلم

La loi peut, sans qu’il soit porté atteinte au principe de 

séparation des pouvoirs, doter l’autorité indépendante chargée de 

garantir l’exercice de la liberté de communication de pouvoir de 

sanction dans la limite nécessaire à l’accomplissement de sa mission.  

إذا كاف القرار األوؿ يستعمؿ معيارا عضويا حصريا )كؿ سمطة إدارية مستقمة(، 
قرار الثاني يوسع مجاؿ القمع اإلداري إلى كؿ سمطة إدارية تنشط في إطار فإف ال

 (2).و معيار مادي واسعىامتيازات السمطة العامة و 

                                                           
 .51مرجع سابؽ ص ، لسمطة القمعية لمييئات اإلدارية المستقمة....ا: عز الدين عيساوي :نقال عف -1
 .020ص  ،مرجع سابؽ، ....االقتصاديالضبط  ،وليد بوجممين :نقال عف -2
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، فتعتبر السباقة في تخويؿ االختصاص األمريكيةأما في الواليات المتحدة 
ي قد نجد كذلؾ القاضي الدستوري اإليطال، حيث (1)يئات اإلدارية المستقمةيالقمعي لم

وتـ تحويؿ العقوبات الجزائية إلى عقوبات إدارية أي تبني فكرة  هاالتجاب في نفس ىذ
(2).رة إزالة التجريـىأو ظا

 

أما المحكمة الدستورية األلمانية توصمت إلى التمييز بيف المخالفات الجزائية 
ة يئات اإلدارييوالمخالفات المرتبطة بالمجاؿ االقتصادي والذي يعود االختصاص لم

 (3).المستقمة
 : تأطُز يًبرست انسهطت انمًؼُترابؼب

رسـ المجمس الدستوري الفرنسي المعالـ الرئيسية لموظيفة القمعية لسمطات 
و قمع إداري قريب ومختمؼ في نفس الوقت عف القمع الجزائي وذلؾ ىالضبط و 

ضرورة  ماي( وثانيIما عدـ توقيع عقوبات سالبة لمحرية )يباحتراـ شرطيف أساسييف أول
 (.IIاحتراـ المبادئ العامة التي تكفؿ حماية الحقوؽ والحريات المحمية دستوريا )

 عدم توقيع عقوبات سالبة لمحرية:  -أ
يئات اإلدارية يحسب قضاء المجمس الدستوري الفرنسي فإف السمطة القمعية لم

ا أف ييئات ال يمكف ليال هذىال تمثؿ مساسا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات طالما أف 
 توقع عقوبات سالبة لمحرية كالحبس أو السجف. 

ذا القرار يضع حدودا فاصمة بيف سمطة القاضي وسمطة اإلدارة في مجاؿ ىإف 
 (4).و مف يستأثر بسمطة توقيع عقوبات سالبة لمحريةى هالعقاب فالقاضي وحد

 

                                                           
1 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives et la régulation économique en Algérie, 

Op.cit.  p43. 
2 - MODERNE Franck, « Sanction administrative, élément d’analyse comparative », RFDA, N° 

03,2002,P491 
 .008ص ، سابؽ مرجع، السمطات اإلدارية المستقمة... ،حدري سمير -3
 .61ص  ،مرجع سابؽ، ....المستقمةلسمطة القمعية لمييئات اإلدارية ا،عيساوي عز الدين -4
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 احترام المبادئ العامة: -ب
 أف 0878جانفي  06المؤرخ في  هالمجمس الدستوري الفرنسي في قرار  اعتبر

مف  17يئة ولو غير قضائية تخضع حسب المادة ىالعقوبات التي تسمط مف طرؼ 
اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف والمواطف لنفس الضمانات التي تحكـ تسميط 

 العقوبات القضائية.
« Qu’il résulte de l’article 08 de la déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen, qu’une peine ne peut être infligée  qu’à la 

condition que soient respectés le principe de la nécessité des peines, 

le principe de non rétroactivité de la loi pénale d’incrimination plus 

sévère aussi que le principe du respect de droit de la dépense, ces 

exigences ne concernant pas seulement les peines prononcées par 

les juridictions répressives mais s’étendent à toute sanction ayant le 

caractère  de punition même si le législateur a laissé le soin de la 

prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle »
(1)

 

المبادئ في النص المتضمف إنشاء  هذىرج دلـ ي وأما المشرع الجزائري فإن
يئات يمجمس المنافسة الجزائري، لكف رغـ ذلؾ وجب عمى مجمس المنافسة، وكؿ ال

المبادئ العامة، التي تمثؿ مجموعة مف الضمانات  هذىاإلدارية األخرى أف تحتـر 
فإف النظاـ العقابي المتبع أماـ سمطات  و، وعيم(2)جزائيالموجودة في القانوف ال

 ي:ىالضبط يخضع لنفس المبادئ والضمانات في النظاـ الجزائي و 

(3)عدـ رجعية القانوف -
 

يقتضي مبدأ التناسب وجود  قاعدة ضرورة وتناسبية العقوبات مع الواقع: -
 تناسب بيف الخطأ والعقوبة

 ضماف حقوؽ الدفاع  -

 ال جريمة وال عقوبة إال بنص وة: يقصد بمبدأ الشرعية أنمبدأ شرعية العقوب -

                                                           
 .021،022 ص ص ،مرجع سابؽ، ...الضبط االقتصادي  سمطات ،بوجممين وليد -1
 016،017ص ص  ضبط السوؽ عمى ضوء قانوف المنافسة، مرجع سابؽ،، جراي يمينة -2
 .0885مف دستور  35انظر المادة  -3
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ذا المبدأ مسائمة الشخص المرتكب الفعمي ىمبدأ شخصية العقوبة: يقتضي  -
 لممخالفة.

 عدـ الجمع بيف العقوبات.  -

معاقبة فعؿ واحد  وال يعرؼ الضبط االقتصادي التقييـ الثالثي لمجرائـ ما قد ينجر عن
 .(1)بيف العقوبة اإلدارية والجزائيةأكثر مف مرة، فيتـ الجمع 

 

 انًطهب انخبٍَ

 انًُبفستيجهس  استمالنُتز تمُُذ هيظب

مجمس المنافسة، إال أف  باستقالليةالمشرع الجزائري وبصفة صريحة  اعترؼ
يؾ ى، ناوويكفي التمعف في النص القانوني المنشئ ل ،كثيرا ما تختفي االستقاللية هذى

السمطة التنفيذية  باحتفاظخاصة  االستقاللية هذىدـ عف الواقع العممي حيث تصط
( ومف الناحية ولاأل فرع الر ذلؾ مف الناحية العضوية )يببعض وسائؿ التأثير ويظ

 ( فرع ثانيالالوظيفية)
 انفزع األول

 انًؼُبر انؼضىٌوفمب 

 ا:يمن بمحمس المنافسة عضويا مف عدة جوان استقالليةر نسبية يتظ
 انتُفُذَت نظالحُت انتؼٍُُ : احتكبر انسهطتأوال

 :ابيقوؿ أحد الكتّ 

« le principe de l’indépendance de l’autorité de la régulation 

signifie que les urgences des pouvoirs politiques et le gouvernement 

n’impriment aucune direction dans le choix et les décisions des 

régulateurs, la mise en œuvre de ce principe suppose que le 

                                                           
 .066ع سابؽ، ص، ضبط السوؽ عمى ضوء قانوف المنافسة، مرججراي يمينة -1
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processus de nomination des régulateurs repose sur le mérite et la 

collégialité» 

ات تعييف أعضاء سمطات الضبط يذا التعريؼ أف تعدد جىيتضح لنا مف خالؿ 
ذا ىات و السمط هذىاالقتصادي يشكؿ إحدى الدعامات األساسية لتجسيد استقاللية 

ناؾ دوؿ تمجأ يويتنوع أسموب التعييف ف ،في التشريعات المقارنة واإلجراء معموؿ ب
مما يؤدي الى تجريد السمطة  ولمبرلماف وفي أحياف أخرى مف طرؼ لجنة خاصة داخم

 .الصالحية هذى مف التنفيذية
عف  هرقابة البرلماف رغـ صدور  إلىناؾ مف الدوؿ مف تخضع سمطة التعييف ى
ناؾ مف الدوؿ ىة التنفيذية بشرط فقط أف تكوف حالة االعتراض مبررة، و السمط

تعييف رؤساء السمطات اإلدارية المستقمة مف طرؼ ل تستوجب المصادقة بموجب قانوف
، أو أف يتقاسـ صالحية التعييف بيف كؿ مف السمطة إيطالياورية مثؿ يرئيس الجم

 (1).في التشريع الفرنسي وو معموؿ بىالتنفيذية والسمطة التشريعية، كما 
، فإف السمة األعضاءورغـ ثراء التشكيمة وتعدد  ،يالحظ فيما يخص مجمس المنافسة

 األعضاءعمى تشكيمة محددة مف حيث عدد  ثباتووعدـ  الجزائريالبارزة ىي تردد المشرع 
 (ىغ)المم 06-95مر األوكذا الفئات المكونة لممجمس، فبعدما كاف عدد أعضائو في ظؿ 

ثـ عاد بعد تعديؿ األمر  ،أعضاء 09إلى  03-03مر في ظؿ األتقمص  ،ضواع 12
تدريجيا عمى فئة  اءغناالست كما تـّ  ،عضوا 12لى إ 12-08بموجب القانوف  03-03

دـ وجود أي ضابط أو معيار ع مىع ؤكدالقضاة مف تركيبة المجمس، كميا عوامؿ ت
ود أي معيار واضح يدا ىو عدـ وجمر تعقموضوعي تحدد تركيبة المجمس، وما يزيد األ

مف بيف الفئات المنصوص  باالنتقاءوحتى الجية التي تختص  ،لالنتقاءيعتمده المشرع 
اء بالنص عمى كممة "يختاروف" ما يعزز فرضية تبعية المجمس لمسمطة فتكعمييا، واال
ىذا ما و  ،وانتقائيـ األعضاءىي صاحبة القرار في اختيار  األخيرةف ىذه أالتنفيذية، و 

التي تقتضييا مبادئ الحكـ الراشد ىذا مف جية، ومف جية أخرى فإف  والشفافيةيتنافى 
                                                           

1-CARANTA Roberto« Les conditions et modalités juridiques de l’indépendance du régulateur » 

in : Marie-Anne Roche (s/d de), les régulations économiques ; légitimité et efficacité, Presses des 

Sciences Po/DALLOZ, Paris, 2004, p14. 
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أيف  (1)حالة المجمس األعمى لإلعالـ استثناء، بسمطات الضبط المستقمة أعضاءتعييف 
ورية ورئيس المجمس الشعبي الوطني، ييتقاسـ سمطة التعييف كؿ مف رئيس الجم

، سنة  أقدمية 04بيف الصحافييف الذيف يتمتعوف ب  إضافة إلى انتخاب أعضاء مف
سمطات الضبط في المجاؿ االقتصادي عرفت تركيزا في يد فإف صالحية التعييف في 

 حيث مجمس المنافسة،، وىو حاؿ تعييف أعضاء وريةيي رئيس الجمىسمطة واحدة و 
 : وعمى أن 01-17القانوف المعدلة بموجب 12-12األمر مف  14تنص المادة 

يعين رئيس المجمس ونائبا الرئيس واألعضاء اآلخرون لمجمس المنافسة، »
 «...ايم باألشكال نفسياميى ميبموجب مرسوم رئاسي وتن

 يفكؿ أعضاء مجمس المنافسة بموجب مرسوم فوتطبيقا لذلؾ، تـ تعيي
  (2)يف.رئاسي
االحتكار التاـ لسمطة التعييف في يد رئيس  ذا النصىمف خالؿ  الحظي
مما يدفع لمتساؤؿ حوؿ ما إذا كاف يراد فعال  ،مجمس المنافسة رية ألعضاءو يالجم

 ودتيع في الحالي يوريةالجم رئيس إنتخاب ومنذ وأن والمؤسؼ ،ذا المجمسياالستقاللية ل
(3)النوعية المناصب في هيد في التعييف لسمطة تركيزا نالحظ األولى، اإلنتخابية

 ووعمي ،
 أعضاء تعييف في المشاركة عف الجزائرية التجربة في رلمافالب إقصاء سبب يـفي ال وفإن

 كاف وقد الدور، ىذا لعب عف ونفس البرلماف أقصى لماذا باألحرى أو المنافسة، مجمس

                                                           
عدد  ، ج ر0881أفريؿ  12يتعمؽ باإلعالـ المؤرخ بتاريخ  16-81مف القانوف رقـ  61المادة بموجب  تـ إنشاؤه -1

مؤرخ في  141-82مرسوـ رئاسي رقـ  تـ إلغاء المجمس األعمى لإلعالـ بموجب ،0881أفريؿ  13صادر في  ،03
 .0882، صادر سنة 58تضمف حؿ المجمس األعمى لإلعالـ، ج ر عدد ي 0882أكتوبر  15

2
 21صادر 6يتضمف تعييف أعضاء مجمس المنافسة، ج ر عدد  ،1102جانفي 04مرسوـ رئاسي مؤرخ في  - 

 .1102جانفي 
جانفي  21صادر  6يتضمف التعييف بمجمس المنافسة، ج ر عدد  ،1102جانفي 04مرسوـ رئاسي مؤرخ في  .

1102 
 16في  خالمؤر  131-88ئاسي رقـ المرسوـ الر  صدورو  33-78خصوصا مع إلغاء المرسوـ الرئاسي  - 3

، والذي 0888أكتوبر  20، صادر في 65الوظائؼ المدنية والعسكرية، ج ريتعمؽ بالتعييف في   ،0888أكتوبر 
 ورية لتصؿ إلى حد تعييف األمناء العاميف لبمديات مقر الواليات.يوّسع سمطة التعييف لرئيس الجم
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 غير يراه ما ويمغي المناقشة أثناء وعمي المعروضة القوانيف نصوص يعدؿ أف وبوسع
 إلى يفتقد البرلماف أف سؼأ بكؿ نقوؿ يجعمنا ما ىذاو  ديمقراطيا، غير أو مناسبا

 السمطة وتراقب وتواج حقيقية سمطة وكون عف بكثير أبعد ىوو  و،نفس ىو اإلستقاللية
 (1).التنفيذية

 بو أػضبء يجهس انًُبفستهبء يه: ظزوف إََُبحب

 :وعمى أن 01-17القانوف  المعدلة بموجب 12-12األمر مف  14تنص المادة  
( سنوات في حدود 4المنافسة كل أربع )دة أعضاء مجمس ي....يتم تجديد ع»

 «هأعال 24نصف األعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 
( 3ي أربعة )ىالمادة أف مدة تعييف أعضاء مجمس المنافسة  هذىـ مف ييف

ـ يرغـ ممارسة أعضاء مجمس المنافسة لوظائف ويالحظ أن وسنوات قابمة لمتجديد لكن
باستقراء  وعتبر نوع مف ضمانة الستقاللية المجمس إال انخالؿ فترة محددة والتي ت

المعدؿ والمتمـ فإف المشرع لـ يقـ بذكر األسباب أو  12-12جميع أحكاـ األمر 
ا كالعزؿ مثال لخطأ جسيـ يـ قبؿ إتماميدتياء عيلى إنإا يالظروؼ التي تؤدي تحقق

 وورية الذي بإمكانيجما لرئيس الىأو العزؿ لظروؼ استثنائية، مما يخوؿ سمطة تقدير 
 الذيمي حاج ناصر ستعبد الرحماف ر  السيدالة ح، وأبرز مثاؿ عمى ذلؾ ايالتعسؼ في

 (2) 1990أفريؿ  15سنوات بموجب مرسـو رئاسي في  6عيف محافظ لبنؾ الجزائر لمدة 
 (3)1992جويمية  21عيدتو في  إتماـقالتو بنفس الطريقة دوف إوتتـ 

                                                           

ربي بيف األسطورة والواقع، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، دولة القانوف في العالـ العخروع أحمد - 1
 .75ص ،1117

يتضمف تعييف محافظ البنؾ المركزي الجزائري السيد عبد الرحماف  1990افريؿ  15مرسوـ رئاسي مؤرخ في  - 2
 .1990جويمية  11، صادر في 28رستمي حاج ناصر، ج ر عدد 

ينيي مياـ محافظ البنؾ المركزي الجزائري السيد عبد الرحماف رستمي  1992جويمية  20مرسوـ رئاسي مؤرخ في  - 3
 1992جويمية  26، صادر في 57حاج ناصر، ج ر عدد 
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اـ أعضاء السمطات اإلدارية المستقمة ياء مينسي إنالتشريع الفر  ال يمكف في
اء تمؾ يـ، حتى إذا لـ يوجد نص قانوني يتضمف أسباب إنيدتيـ لعيقبؿ إتمام

والمعروؼ  0887مجمس الدولة الفرنسي في قرار صادر سنة  هدة، حسب ما أقر يالع
اـ ياء ميبعدـ إمكانية إن ه، والذي جاء في محتوا(arrêt Ordinneau) "بقرار أوردنو"

ف كانوا قد بمغوا سف أـ، حتى و يدتيأعضاء السمطات اإلدارية المستقمة قبؿ إتماـ ع
 (1)التقاعد القانونية.

 انفزع انخبٍَ

 وفمب نهًؼُبر انىظُفٍ

ر في العناصر يأما مف الناحية الوظيفية فنسبة استقاللية مجمس المنافسة تظ
 التالية:

 سهطت انتُفُذَتان ػٍاالستمالل اإلدارٌ انُسبٍ أوال: 

 :مف قانوف المنافسة المعدؿ والمتمـ عمى أف 12لقد نصت المادة 
تتمتع  "مجمس المنافسة"تنشأ سمطة إدارية مستقمة تدعى في صمب النص »

 «بالشخصية القانونية واالستقالل المالي، توضع لدى الوزير المكمف بالتجارة

تنشأ لدى » وى أنعم 12-12مف األمر  12ذا التعديؿ نصت المادة ىقبؿ 
والمالحظ  «رئيس الحكومة سمطة إدارية تدعى في صمب النص مجمس المنافسة

رغـ اعتبار صراحة أف مجمس المنافسة سمطة إدارية مستقمة بعد التعديؿ في  وان
توضع لدى الوزير »:ذا وفقا لعبارة ىنصت عمى ما يناقض ذلؾ و  والوقت ذات

 والغموض؟ ألن وإداريا أمرا يعتري واستقالليت مما يجعؿ الحديث عف «المكمف بالتجارة
ازا إداريا خاضع مباشرة يإال ج هالمادة ال يمكف اعتبار  هذىوحسب ما جاء في 

 ذا األخير.يزة اإلدارية التابعة ليمف األج هلوصاية وزير التجارة، كغير 

                                                           
1
-POULET-GIBOT LECTLERC Nadine, Droit administratif, sources- moyens- contrôles ,3

ème
 

éd, Bréal, Paris, 2007, P44. 
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 15-84ذا النص في إطار األمر رقـ ىال وجود لمثؿ  ونأوالجدير بالذكر 
 ذا األمر.ىا في ظؿ يما يدؿ عف مدى االستقاللية التي كاف يتمتع بالممغى م

 هػذو اختظبص انًجهس فٍ وضغ يُشاَُت :َُبحب

 22حيث تنص المادة  وفي إعداد ميزانيت مستقالال يعتبر مجمس المنافسة 
 عمى: 01-17المعدلة بموجب قانوف رقـ 

التجارة، وذلك تسجل ميزانية مجمس المنافسة ضمن أبواب ميزانية وزارة »
في حيف كانت تسجؿ قبؿ «ا ...يطبقا إلجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول ب

ضمف أبواب ميزانية رئيس  12-12المادة في ظؿ أمر  هذى تالتعديؿ الذي مس
ا تخضع زيادة عمى ذلؾ لمقواعد العامة لمتسيير المطبقة يكما أف ميزانيت، الحكومة

 :ا عمىيبنص 22مف المادة  2الفقرة  وكما أقرت عمى ميزانية الدولة
...تخضع ميزانية مجمس المنافسة لمقواعد العامة لمتسيير والمراقبة المطبقة »

 «عمى ميزانية الدولة
إف اعتماد المجمس عمى ميزانية الدولة بشكؿ كمي ليس باألمر الذي يكرس 

ؾ الماؿ يممؾ عامؿ ألنو كما يقاؿ مف يمم ريو عامؿ تبعية، بؿ ىو أخطفاستقالليتو 
السمطة، فال غرابة في تحكـ الجياز التنفيذي في المجمس ألنو في النياية ىو الذي 

إلى إطالؽ وصؼ  زوايميةـ األستاذ يأدى بالبعض ومف بينذا ما ى، يحدد ميزانيتو
indépendance virtuelleا المجمس ياالفتراضية عمى االستقاللية التي يتمتع ب

(1) 
  ُئت انتشزَؼُت ويًخهٍ انحكىيتهانسُىٌ إنً انرفغ انتمزَز  :حبنخب

يرفع مجمس المنافسة تقريرا  عمى أف " 12-12مف أمر  16تنص المادة 
لى الوزير المكمف يإلى ال وسنويا عن نشاط لى رئيس الحكومة وا  يئة التشريعية وا 

 ......" بالتجارة

                                                           
1-ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et  la régulation économique, 

op.cit., p 36 
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ورية يمإلى رئيس الج والممغى برفع 15-84فبعدما كاف يكتفي في إطار أمر 
 يئة التشريعية فقط.يوال

بكؿ  ور تقييد حرية المجمس في القياـ بنشاطىرا مف مظايذا ما يعتبر مظىو 
 ا الحكومة عمى النشاطات السنوية لممجمس.ياستقاللية: نتيجة الرقابة التي تمارس

 إيكبَُت انحكىيت انتزخُض ببنتجًُغ :رابؼب

خاذ القرار المتعمؽ يمكف لمحكومة أف تحؿ محؿ مجمس المنافسة في ات
ا يمف قانوف المنافسة المعدؿ والذي يخول 10قا لنص المادة بيبالتجميعات، تط

لى ذلؾ المصمحة العامة بالتجميع الذي كاف إصالحية الترخيص تمقائيا إذا ما دعت 
محؿ رفض مف مجمس المنافسة بناء عمى تقرير الوزير المكمؼ بالتجارة والوزير 

 .لتجميعالمعني بالقطاع محؿ ا
لكف  وفاألمر ال يخص فقط الحموؿ محؿ مجمس المنافسة في اتخاذ قرارات ووعمي

ذا مساس واضح باستقاللية مجمس ىا، و ىاألمر يتعمؽ بمخالفة القرارات التي اتخذ
المنافسة، في حيف كاف مجمس المنافسة يستقؿ بترخيص أو رفض التجميع في إطار 

استقاللية المجمس التي تقضي عدـ قابمية  ذا ما يتنافى معىالممغى و  84/15أمر 
بالنسبة  وواألمر عمى خالف( 1)ا مف طرؼ السمطة التنفيذيةيإلعادة النظر في وقرارات

Autorité de concurrenceلمجمس المنافسة الفرنسي حاليا 
(2)

ذا ىفبعدما كاف  
 واألخير ال يتدخؿ لترخيص أو رفض عمميات التجميع إال مف خالؿ إبداء رأي

إلى سمطة اتخاذ القرار، الذي كاف بيد وزير االقتصاد،  هاالستشاري دوف أف يتعدا
مة الترخيص أو رفض يأصبح المجمس بموجب قانوف عصرنة االقتصاد يستأثر بم

.عمميات التجميع
(3) 

 
                                                           

 ،كمية الحقوؽ ،المجمة النقدية لمقانوف والعموـ السياسية ،مدى استقاللية وحياد مجمس المنافسة ،جالل مسعد محتوت -1
 .140، ص 1118، 0العدد  ،جامعة مولود معمري تيزي وزو

2 - Voir : la loi de modernisation de l’économie N° 2008-766, Op.cit. 
3
- Ibid.  



 فعهية  سهطة جمهس املنافسة يف ضبط انسوقانثاني:                                                                          مدى  انفصم

 

99 
 

 المبحث الثاني
 في مجال المنافسة مانع باختصاصعدم تمتع مجمس المنافسة 

منحيا الشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي  المشرع ىيئة متخصصةإنشاء  فإ
سائؿ والسمطات مف أجؿ و وأوكؿ إلييا ميمة مراقبة المنافسة، وزودىا بمختمؼ ال

التصدي لمختمؼ الممارسات المقيدة لممنافسة لـ يغنيو في الواقع مف االحتفاظ مف 
دارية جية ببعض االختصاصات لصالح السمطة التنفيذية والمتمثمة في المصالح اإل

المكمفة بالمنافسة عمى مستوى وزارة التجارة )مطمب أوؿ( ومف جية ثانية احتفاظ 
العادية واإلدارية بقواعد االختصاص الكالسيكية في مجاؿ المنافسة الييئات القضائية 

فتح بعض الكاممة لممنافسة قد رافقو إنشاء سمطات  إلى)مطمب ثاني(، إضافة 
نشاء سمطات إؽ العامة لممنافسة قد رافقو كما أف فتح بعض المراف متخصصة

لييا ميمة السير عمى حسف سير إمتخصصة سميت بسمطات الضبط ووكمت 
   )المطمب الثالث(. المنافسة في قطاع النشاط الموضوع تحت رقابتيا

 

 نًطهب األولا

 طالحُبث وسارة انتجبرة فٍ يجبل انًُبفست 

وى وزارة التجارة مف أجؿ حماية بالمنافسة عمى مست اإلداريةتتدخؿ المصالح 
المنافسة أثناء عمميا الميداني عمى مستويات مختمفة، فمنيا ما ىو عمى المستوى 

 )الفرع األوؿ( ومنيا ما ىو عمى المستوى الجيوي أو المحمي)الفرع الثاني(.المركزي 
 انفزع األول:

 ػهً انًستىي انًزكشٌ

في كؿ مف مديرية المنافسة تتمثؿ المصالح المركزية المكمفة بالمنافسة 
 والمفتشية المركزية لمتحقيقات االقتصادية وقمع الغش.
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 مديرية المنافسة: -أوال
جواف  05المؤرخ في  83/117ا بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ يتـ تنظيم

ياكؿ المشكمة ي، وتعد مف ال(1)والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التجارة 0883
 ذا المرسوـ.ىادة األولى مف ا طبقا لمميل

 تنظيم السمطات المكمفة بالمنافسة  -1
 (2)ا بالمنافسة:ياميتتكوف مديرية المنافسة مف ثالث مديريات فرعية ترتبط م

المديرية الفرعية لقانوف المنافسة، والمديرية الفرعية لتطوير المنافسة، والمديرية 
 الفرعية لممنازعات.

وزير التجارة مف مكتبيف  هية بتنظيـ مختمؼ، يحددالمديريات الفرع هذىتحظى 
 (3)إلى أربعة مكاتب.

تتمتع مديرية المنافسة بدور الشرطة القضائية، حيث تعمؿ عمى قمع األعماؿ 
13/11مف القانوف رقـ  38حيث حددت المادة  ،المخمة بمبدأ المنافسة الحرة

(4 )

إلى جانب ضباط  ـىو ، (5)اتميف لمقياـ بالبحث والتحقؽ عف المخالفىاألشخاص المؤ 
ـ في قانوف اإلجراءات الجزائية، واألعواف يوأعواف الشرطة القضائية المنصوص عمي

المعنيوف التابعوف لمصالح اإلدارة الجبائية نجد المستخدميف المنتميف إلى األسالؾ 

                                                           
، 36رعدد  ج ،تضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التجارةي،0883جواف  05المؤرخ في  83/117مرسوـ تنفيذي رقـ -1

 .0883جواف  11 في صادر
 .83/117مرسوـ تنفيذي رقـ المف  01لمادة ا أنظر -2
 .83/117مرسوـ تنفيذي رقـ ال مف 04لمادة أنظر ا -3
 معدؿ ومتمـ، مرجع سابؽ. 02-04قانوف رقـ  -4
عمى اختصاصات اإلدارة المركزية  06-95المتعمؽ بالمنافسة، نص األمر  03-03وعمى خالؼ األمر رقـ  -5

 منو عمى: 78والجيوية مف خالؿ المادة 
لتحقيقات االقتصادية المتعمقة بتطبيق ىذا األمر عالوة عمى ضباط وأعوان الشرطة القضائية...، يؤىل لمقيام با"

 ومعاينة مخالفات األحكام، الموظفون االتي ذكرىم:
 "أعوان اإلدارة المكمفون بالتحقيقات االقتصادية والمنافسة واألسعار والجودة وقمع الغش-
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تجارة الخاصة بالمراقبة التابعوف لإلدارة المكمفة بالتجارة، وأعواف اإلدارة المكمفة بال
 (1).ذا الغرضيعمى األقؿ المعينوف ل 03المرتبوف في الصنؼ 

 ام السمطات المكمفة بالمنافسة:يم-2
صالحيات واسعة في القياـ بالتحقيقات ومعاينة بأعواف مديرية المنافسة يتمتع 

المخالفات، حيث يكفموف باالطالع عمى الوثائؽ والمستندات اإلدارية والتجارية 
بية، وكذلؾ أية وسائؿ مغناطسية أو معموماتية دوف االحتجاج والمالية والمحاس

 ا.ىما كاف مكاف وجوديا مىا وحجز يـ استالميني، ويمكنيبالسر الم
ـ الدخوؿ إلى المخازف والمحالت التجارية والمكاتب والممحقات يكما يمكن

وأماكف الشحف أو التخزيف، والدخوؿ وتفتيش المحالت السكنية، طبقا لقانوف 
ـ فتح الطرود أو أي متاع بحضور المرسؿ والمرسؿ يراءات الجزائية، كما يمكناإلج
 (2).11-13أو الناقؿ طبقا لمقانوف  وإلي

 11-13مف القانوف  42ومنع القانوف معارضة لمتحقيؽ حيث نصت المادة 
منع تأدية  ويعاقب جزائيا عمى كؿ عرقمة وكؿ فعؿ مف شأن والسالؼ الذكر عمى أن

 اـ:يوتعتبر معارضة ألداء الم 3ميف لذلؾ،ىمف طرؼ الموظفيف المؤ  اـ التحقيؽيم
 ـ.ياميا السماح بتأدية ميرفض تقديـ الوثائؽ التي مف شأن -
 منع الموظفيف مف الدخوؿ الحر ألي مكاف غير محؿ السكف. -
 ـ.يرفض االستجابة الستدعاءات -

                                                           
لعمؿ طبقا لإلجراءات التشريعية يجب أف يؤدي الموظفوف التابعوف لإلدارة المكمفة بالتجارة، اليميف وأف يفوضوا با -1

والتنظيمية المعموؿ بيا. كما يجب عمييـ أثناء قياميـ بمياميـ، أف يبينوا وظيفتيـ وأف يقدموا تفويضيـ بالعمؿ. انظر 
 .126... مرجع سابؽ، ص 03-03كتو محمد شريؼ، الممارسات المنافية لممنافسة وفقا لألمر 

 12-12األمر  عكسعمى  مديرية المنافسة، عمى سمطات أعواف 15-84مف األمر  70إلى  68نصت المواد  -2
وأغفؿ عف ذكر  ،الذي اكتفى فيو المشرع بتعداد سمطات المقرر في مجاؿ التحقيؽ في الممارسات المقيدة لممنافسة

ف ىذه عف ما يفيد إمكانية المجمس أف يطمب  م 23السمطات المكمفة بالتحقيقات االقتصادية ولو أنو نص في مادتو 
 المصالح القياـ بتحقيؽ.

 .، مرجع سابؽ)ممغى( 15-84مف األمر  71نصت عميو كذلؾ المادة  -3
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، أو حث أعواف اقتصادييف أخريف عمى وتوقيؼ عوف اقتصادي لنشاط -
 رب مف المراقبة.يـ قصد التييؼ نشاطتوق

 التحقيقات. إنجازاستعماؿ المناورة لممماطمة وعرقمة  -
 ديد أو شتـ أو سب الموظفيف المكمفيف بالمنافسة.يوت إىانة -
ـ، أو ياميـ الجسدية أثناء تأدية ميالعنؼ والتعدي الذي يمس بسالمت -

 (1)ـ.يبسبب وظائف
ف المكمفيف بذلؾ بمعاينة المخالفات اء مف التحقيقات يقوـ األعوايعند االنت

اية يالمخالفات في محضر في ظرؼ ثمانية أياـ مف تاريخ ن هذىا وتثبت يوتكييف
نوع المعاينات المسجمة، وتصنؼ المخالفة حسب أحكاـ القانوف  والتحقيؽ، ويدوف في

 إبالغوا وتـ ىبتاريخ ومكاف تحرير  إعالموويذكر أف مرتكب المخالفة قد تـ  13/11
وتكوف لممحاضر وتقارير التحقيؽ، حجية قانونية ، (2)ضرورة الحضور أثناء التحريرب

 ا بالتزوير.يحت يطعف في
ترسؿ المحاضر إلى المدير الوالئي لمتجارة، الذي يتمتع بسمطة تقديرية في أف 

أف الوقائع ال تشكؿ مخالفة مف المخالفات  وإذا ما تبيف لف ،يتابع أو ال يتابع القضية
 حفظ المحضر. وا قانونيا، أو أف األدلة منعدمة أو غير كافية، يمكنيوص عميالمنص
مف القانوف  51أف عناصر المخالفة متوفرة، فإف المادة  وأما إذا ما تبيف ل 

السالؼ الذكر تمنح لمدير الوالئي المكمؼ بالتجارة اقتراح غرامة مصالحة  13-11
في حدود غرامة تقؿ أو تساوي مميوف  األخيرة هذىعمى مرتكب المخالفة عندما تكوف 

ذا كانت تزيد عف ذلؾ وال تفوؽ ثالثة مالييف دينار يمكف في  الحالة  هذىدينار، وا 
لكف عندما ، لوزير التجارة أف يقبؿ مف األعواف االقتصادييف المخالفيف بمصالحة

ف المخالفة المسجمة تفوؽ ثالثة مالييف دينار فإف محضر المعاينة يرسؿ مباشرة م
 ورية قصد المتابعة القضائية.يطرؼ المدير الوالئي المكمؼ بالتجارة إلى وكيؿ الجم

                                                           
 .017-016 ص ص ،مرجع سابؽ...، قانوف المنافسة والممارسات التجارية، محمد شريفكتو -1
 .، مرجع سابؽ11-13مف القانوف  44لمادة أنظر ا -2
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 المفتشية المركزية لمتحقيقات االقتصادية وقمع الغش -ثانيا
83/101ا المرسوـ التنفيذي رقـ ىأنشأ

 ا.يا وصالحياتياميوحدد م( 1)
 ا:يتنظيم -1

في وزارة  إنشاءى عم 83/101نصت المادة األولى مف المرسوـ التنفيذي 
از دائـ لمتفتيش والرقابة والتقويـ، يسمى المفتشية المركزية لمتحقيقات يالتجارة ج

االقتصادية وقمع الغش، تسير مف طرؼ مفتش مركزي، يكمؼ بالتنسيؽ وخمسة 
 ـ بموجب مرسوـ تنفيذي.يمفتشيف يتـ تعيين

 ا:ياميم-1
المفتشية  هذىاـ يعمى م 83/101نصت المادة الثانية مف المرسوـ التنفيذي 

 المركزية كما يمي:
مراقبة احتراـ المصالح الخارجية المكمفة بالمنافسة واألسعار والجودة  -

جراءات الرقابة والتحقيؽ كما  ي ىوالتحقيقات االقتصادية وقمع الغش، لقواعد وا 
 ا.يمحددة في القوانيف والتنظيمات المعموؿ ب

ا ياالقتصادية في المصالح الخارجية وتنسيقأعماؿ الرقابة والتحقيقات  وتوجي -
 ا دوربا.يا وقدراتيوتقويـ نتائج

 تفتيش المخابر العممية والتقنية التي تحمؿ وتراقب الجودة وأمف المنتوجات. -
مف المرسوـ السالؼ الذكر تقوـ المفتشية  2/1عالوة عمى ذلؾ، طبقا لممادة 

قيقات اقتصادية كمما اقتضى األمر المركزية لمتحقيقات االقتصادية وقمع الغش بتح
ا الخاصة واف استمـز تمجأ إلى مساعدة موظفي إدارة يوتستعمؿ في ذلؾ وسائم، ذلؾ

 المنافسة واألسعار والجودة وقمع الغش.

                                                           
،  يتضمف إنشاء مفتشية مركزية لمتحقيقات االقتصادية 0883واف ج 05مؤرخ في  101-83مرسوـ تنفيذي رقـ  -1

 .0883جواف  11، صادر في 36وقمع الغش في وزارة التجارة وتحديد اختصاصاتيا، ج ر عدد 
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تقـو المفتشية طبقا لممادة السادسة مف المرسـو السالؼ الذكر بإعداد تقارير عف 
ا ممارسات تجارية يا عمى أنيات التي تـ معاينتالتحقيقات االقتصادية ومحاضر عف المخالف

ما، كما تضبط كيفيات المتابعة يمقيدة أو معرقمة لممنافسة طبقا لمتشريع والتنظيـ المعموؿ ب
ا، وتعد مف أجؿ ذلؾ تقاريرا فصمية يالتي ترتبط بسير التحقيقات االقتصادية ونتائج واإلعالـ

ذا ىوعمى ، بقا لممادة السابعة مف نفس المرسـووسنوية ترسؿ إلى الوزير المكمؼ بالتجارة ط
ا مقيدة يا عمى أنيذا األخير بإعالـ مجمس المنافسة بالممارسات التي تـ تكييفىاألساس يقـو 

 لممنافسة وفقا لمتحقيقات االقتصادية التي تمت.
  :انفزع انخبٍَ

 ىٌ أو انًحهٍهػهً انًستىي انج

وي والمحمي عف يعمى المستوى الج متابعة الممارسات المقيدة لممنافسةيتـ 
 إنشاؤىاطريؽ المصالح الخارجية لوزارة التجارة المكمفة بالمنافسة واألسعار، والتي تـ 

المتضمف تنظيـ  15/13/0880المؤرخ في  80/80بموجب المرسوـ التنفيذي 
ا، والمعدؿ والمتمـ بالمرسوـ يا وعمميالمصالح الخارجية لممنافسة واألسعار وصالحيت

 وتتضمف: ( 1) 20/12/0887المؤرخ في  87/014لتنفيذي ا
 عمى المستوى المحمي، مديرية والئية لممنافسة واألسعار.-
 وية لمتحقيقات االقتصادية وقمع الغش.يوي، مفتشية جيعمى المستوى الج -

 المديريات الوالئية لممنافسة واألسعار -أوال
مديريات والئية لممنافسة  هالمذكور أعال 80-80بموجب المرسوـ  إنشاءتـ 

ا بموجب قرار يا وصالحياتيواألسعار عبر مختمؼ واليات الوطف، وتـ تحديد تنظيم
 .0881وزاري مشترؾ سنة 

 
                                                           

يتضمف المصالح الخارجية لممنافسة واألسعار وصالحياتيا  0880أفريؿ  5مؤرخ في  80-80مرسوـ تنفيذي رقـ  -1
 20مؤرخ في ال 014-87بػالمرسـو التنفيذي رقـ ، المعدؿ والمتمـ 0880أفريؿ  5صادر في  ،05وعمميا، ج ر عدد 

 .0887 أفريؿ 10، صادر في 08، ج ر عدد 0887مارس 
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 ايتنظيم -1

طبقا لممادة السادسة مف المرسوـ  تتكوف المديرية الوالئية لممنافسة واألسعار
80-80

ا مف مكتبيف ىكوف بدور ، مف مديريتيف إلى خمس مديريات فرعية والتي تت(1)
ا الفرعية الخمس، األربع، الثالث يالمديريات، بمديريات هذىوتشترؾ ، إلى أربع مكاتب

 ا.يفي ضـ مديرية فرعية واحدة مكمفة بالمنافسة، إذا تخمو مديرية والئية من
 ا ياميم-2

المؤرخ في  80/80طبقا لممادة الثالثة مف المرسوـ التنفيذي رقـ 
الؼ الذكر، المعدؿ والمتمـ، تشرؼ المديرية الوالئية لممنافسة ، الس15/13/0880

مة تنفيذ السياسة الوطنية في مياديف المنافسة واألسعار والنوعية يواألسعار بم
 :(2)والتنظيـ التجاري، وتقوـ أساسا

االشراؼ عمى تطبيؽ جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي -0
 والنوعية وتنظيـ التجارة. المتعمقة باألسعار والمنافسة

في ميداف المنافسة  وتقديـ االقتراحات بشأف مالءمة التنظيـ وتصحيحات-1
 مف المياديف. هوغير 

ر عمى احتراـ القواعد المتعمقة بالمنافسة متأكدة مف أف شروط التنافس يالس -2
 ا.يالسميـ والصادؽ بيف المتعامميف تـ مراعات

 والتوزيع. اإلنتاجفي ميداف  ومنافسة وترقيتمة في تطوير قانوف الىالمسا-3

ا المديريات الوالئية لممنافسة واألسعار مف ياـ المكمؼ بيالم هذىر مف يويظ
 0880تماـ المشرع في ىة ثانية اياـ مجمس المنافسة، ومف جيا مع ميية تشابيج.

 ا.يقبؿ صدور قانوف المنافسة بالقواعد المتعمقة ب
 

                                                           
 .، مرجع سابؽ80-80مف مرسوـ  15أنظر المادة  -1
 نفس المرسوـ.مف  12أنظر المادة  -2
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 لمتحقيقات االقتصادية وقمع الغش  ويةيالمفتشيات الج-ثانيا
المؤرخ في  80/80المفتشيات بموجب المرسوـ التنفيذي  هذىأنشأت 

ا يالمتضمف تنظيـ المصالح الخارجية لممنافسة واألسعار وصالحيت 15/13/0880
 .ايوعمم

 ا:يتنظيم -1
تحديد مقار المفتشيات  11/01/0880تناوؿ القرار الوزاري الصادر في 

حيث ، (1)ايا اإلقميمية وتنظيميقات االقتصادية وقمع الغش وصالحياتوية لمتحقييالج
في  هوي، يساعديا مفتش جيوية عبر اإلقميـ الوطني، يترأسيأحدث سبع مفتشيات ج

ـ مكمؼ بتفتيش المصالح ىوياف مساعداف، أحديمفتشاف ج واـ المسندة إلييأداء الم
ويساعد ، تدخالت المتخصصةو مكمؼ باليوتنسيؽ نشاطات المراقبة، أما الثاني ف

وي المساعد المكمؼ بتفتيش المصالح وتنسيؽ نشاطات المراقبة في يالمفتش الج
 ، ثالثة مكمفيف بالدراسات:واميم

 مكمؼ بالدراسات، يكمؼ بمراقبة األسعار والممارسات التجارية. -

 مكمؼ بالدراسات، يكمؼ بمراقبة الجودة وقمع الغش. -

 بتفتيش المصالح والوسائؿ. مكمؼ بالدراسات، يكمؼ -

مكمفاف  هوي المساعد المكمؼ بالتدخالت المتخصصة، فيساعديأما المفتش الج
 بالدراسات:

مكمؼ بالدراسات، ويكمؼ بالتدخالت المتخصصة في ميداني األسعار  -
 والتحقيقات االقتصادية.

مكمؼ بالدراسات، ويكمؼ بالتدخالت المتخصصة في ميداني الجودة وحماية  -
 المنتوجات.

                                                           
تحديد مقر المفتشيات الجيوية لمتحقيقات المتضمف  0880وبرأكت 11مف القرار الوزاري الصادر في  4و 3المادة  -1

 .االقتصادية وقمع الغش وصالحياتيا اإلقميمية وتنظيميا
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 ـ ثالثة.ىـ رؤساء فرؽ ال يتجاوز عدديامييساعد المكمفيف بالدراسات في م
 ايصالحيات-2

وية لمتحقيقات االقتصادية وقمع الغش في تنشيط ياـ المفتشيات الجيتتمثؿ م
ا ييا اإلقميمي وتوجييأعماؿ المديريات الوالئية لممنافسة واألسعار التابعة الختصاص

نجازظيـ ا، وفي تنيتبومراق تحقيقات اقتصادية بشأف المنافسة واألسعار والنوعية  وا 
 وأمف المنتوجات.

 ي مكمفة فيما يخص مجاؿ المنافسة بما يمي: يالصفة ف هذيفب
 تنسيؽ أعماؿ المديريات الوالئية السيما في مجاؿ المراقبة.-
اـ خاصة لمراقبة مخالفات التشريع والتنظيـ في مجاؿ المنافسة يتنجز م-

 ا.يألسعار والنوعية وأمف المنتجات ومتابعتوا
تقوـ بأعمؽ التحقيقات االقتصادية التي تتطمب تدخؿ فرؽ متعددة -

 (1)االختصاصات.
وي في القضايا موضوع التحقيؽ لتفادي تداخؿ ييشترط توافر االختصاص الج

 اء مفيوعند االنت، ا وبيف المديريات الوالئية لممنافسة واألسعارياالختصاص بين
ا ينوعية المخالفة وتكييف ووية بإعداد محضر تبيف فييالتحقيؽ، تقوـ المفتشيات الج

ا ممارسات مقيدة لممنافسة فتحاؿ القضية لموزير المكمؼ بالتجارة يفإذا كيفت عمى أن
 ا.يخطار مجمس المنافسة ليبث فيإب هالذي يقوـ بدور 

 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.80/80مف المرسوـ التنفيذي  16لمادة أنظر ا -1
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 انخبٍَانًطهب 

 بفستفٍ يجبل انًُ ءهمضبانًخىنت نظالحُبث ان

ويؿ مجمس المنافسة سمطة إصدار األوامر وتوقيع الجزاءات المالية خال يعد ت 
ممنافسة، بؿ تـ تزويد لة يدبالنظر في دعاوي الممارسات المق وقصرا لالختصاص عمي

ا في مادة المنازعات المتعمقة بالمنافسة ال ياف بييئات القضائية بصالحيات ال يستيال
 ، باإلضافة إلى )الفرع األوؿ(لممنافسةعتبر ممارسات مقيدة سيما تمؾ المخالفات التي ت

الرقابة عمى قرارات مجمس المنافسة، وىذا بالنظر لإلختصاص العاـ لمقضاء )فرع 
 .ثاني(

 :انفزع األول

 انؼمىببث فٍ يجبل انًُبفستتىلُغ  

يئات القضائية بتوقيع الجزاء في مجاؿ المنافسة ال سيما إبطاؿ يتختص ال
 .)ثانيا(ايوكذا التعويض عف األضرار الناتجة عن )أوال(ات المقيدة لممنافسةالممارس
 إبطال الممارسات المقيدة لممنافسة-أوال
والشروط العقدية  االتفاقاتكؿ إبطاؿ الممارسات المقيدة لممنافسة  تضمفي

عمى  12-12مف األمر رقـ  02حيث تنص المادة ، ورةظالمكونة لمممارسات المح
 :ونأ

يبطل كل التزام أو  ذا األمر.ىمن  19و 8اإلخالل بأحكام المادتين  دون» 
، 7، 6اتفاقية أو شرط عاقدي يتعمق بإحدى الممارسات المحضورة بموجب المواد 

 «هأعال 12، 11، 11
 ويعد البطالف مطمقا باعتبار قواعد المنافسة مف قواعد النظاـ العاـ لمتوجي

 (1)االقتصادي.

                                                           
1-BOUTARD- LABARD Marie Chantal, CANIVET Guy, Droit  français de la concurrence, 

Op.cit.,p 245. 
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الحالة  هذى، وفي وأو بشرط محدد في وف باالتفاؽ بكامميمكف أف تتعمؽ البطال
 ريا.ىجو  اال يمثؿ شرط واألخيرة فالقاضي يبحث فيما كاف البند المتنازع في

 رفع دعوى البطالنم يل ألشخاص المخولةا -1

  و، فإن12-12مف األمر  37سواء أكاف شخصا طبيعيا أو معنويا طبقا لممادة 
و الشرط التعسفي أو االلتزاـ أكف طرؼ في االتفاؽ مصمحة ولو لـ يذي يحؽ لكؿ 

و الوزير المكمؼ بالتجارة أإذ بإمكاف كؿ مف مجمس المنافسة  ،أف يمجأ إلى القضاء
ما يأف يأمر بإبطاؿ كؿ التزاـ أو شرط مسبب لمممارسة المقيدة لممنافسة ما داـ أف ل

 011نصت المادة  وقد، ي الحفاظ عمى النظاـ العاـ االقتصاديىمصمحة في ذلؾ و 
 ا:يبقول مف القانوف المدني عمى نفس المعنى

ذا يإذ كان العقد باطال بطالنا مطمقا جاز لكل أي مصمحة أن يتمسك ب»
 (1).«ا و ال يزول البطالن باإلجازةيمن تمقاء نفس والبطالن، ولممحكمة أن تقضي ب

 
 نافسة.أطراف االتفاق أو االلتزام أو الشرط التعاقدي المنافي لمم -2

يستطيع أي طرؼ في االلتزاـ أو في االتفاقية أو في الشرط التعاقدي المطالبة 
ا في ىة القضائية المختصة بدعوى البطالف لـ يرد تحديديلج، واوبإبطاؿ ما التـز ب

طبقا لمقواعد العامة، يؤوؿ االختصاص في  و، غير أن12-12مف األمر  02المادة 
 نية أو التجارية بحسب طبيعة األطراؼ.مواد اإلبطاؿ إلى المحاكـ المد

 أثار البطالن:  -3

وعندما تكوف ، وآثار البطالف إلى كؿ االتفاقيات أو عمى شرط معيف في تمتد
ذا ىف إدعوى البطالف مرتبطة بشرط أو أكثر مف العقد المكوف لمممارسة المحظورة، ف

اثر  ويكوف إلبطالذا الشرط أو الشروط ويبقى العقد قائما، و ىالحكـ ال يمس إال 

                                                           
معدؿ  ، 0864 ، صادر في67ج ر عدد  ،يتضمف القانوف المدني 0864سبتمبر  15مؤرخ في  47-64مر رقـ أ -1

 .ومتمـ
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 (1).فلـ يك ورجعي وكأن
 تقادم دعوى البطالن: -4

 :ونأعمى  12-12مف األمر  33تنص المادة 
( 3ا )يال يمكن أن ترفع إلى مجمس المنافسة الدعاوي التي تجاوزت مدت»

تنص المادة  ففي حي، «ةا أي بحث أو معاينة أو عقوبيسنوات إذا لم يحدث بشأن
 :ونأي عمى مف التقنيف المدن 011

، وبالتالي فإف «سنة من وقت إبرام العقد 15تسقط دعوى البطالن بمضي » 
تقادـ الدعاوي أماـ مجمس المنافسة ال يخؿ بحؽ المتضرر بإبطاؿ االتفاؽ أو الشرط 

 سنة. 04التعاقدي المكوف لمممارسة المقيدة لممنافسة لمدة 

 .لمحظورةالتعويض عن األضرار الناتجة عن الممارسات اثانيا: 

متضررا مف ممارسة مقيدة رفع دعوى تعويض  ويحؽ لكؿ شخص اعتبر نفس
يئات القضائية المختصة عف الضرر الناتج في إحدى الممارسات المحظورة يأماـ ال

 حيث تنص:  12-12مف األمر  37ذا طبقا لممادة ىو 

متضررا من ممارسة مقيدة  ويمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفس»
ة القضائية يذا األمر، أن يرفع دعوى أمام الجىوم أحكام يسة وفق مفلممناف

 «.والمختصة طبقا لمتشريع المعمول ب

ا يا المخوؿ ليي األشخاص نفسىو  األشخاص المخولة رفع دعوى التعويض:
 رفع دعوى البطالف: وتتمثؿ في:

 

                                                           
 .48ص ،مرجع سابؽ ،...الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري ،كتو محمد الشريف -1
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 :أحد اطراف الممارسات المقيدة لممنافسة-
فكيؼ يمكف لشخص كاف أحد ، ة بالتعويضبلؤالء المطايمبدئيا ال يمكف ل

بالحؽ في الحصوؿ عمى  ول االعتراؼأطراؼ االتفاؽ المنافي لممنافسة 
 التعويض؟

 ألفعاؿ وفارتكاب ،ـ في مخالفة القانوفىألطراؼ عمى عمـ أو سااحد أاعتبار ب
، مف التعويض ولممنافسة، فإف ذلؾ الفعؿ يعتبر غير مشروع ويحـر صاحب ةمنافي
ذا األصؿ تاركة ىالتقاضي في  إلىب بعض التشريعات ىذا الطرح تذىدي مثؿ ولتفا
 (1).لة الحكـ بالتعويض لمسمطة التقديرية لمقاضيأمس

ساس أبحؽ المطالبة بالتعويض عمى  األطراؼ هذيلفقد تـ اإلقرار  في فرنسا أما
 وقع ضحية لمتعسؼ في ونأالمسؤولية التقصيرية عمى أف يثبت الطرؼ المتضرر 

استعماؿ الحؽ، والذي يتجسد في فرض طرؽ عمى أخر شروط ممنوعة بموجب 
 (2)االتفاقيات. هذىالنصوص التي تحظر مثؿ 

 المتضرر من الممارسات المقيدة لممنافسة: -
ا مف الممارسات ىيمنة أو غير يلكؿ شخص كاف ضحية اتفاؽ أو تعسؼ في ال

وقد يكوف الطمب الحصوؿ  والمنافية لممنافسة أف يطمب إصالح الضرر الالحؽ ب
أو يتعمؽ الطمب  دذا العقىمف جراء  وعمى تعويض في مقابؿ األضرار التي لحقت

 (3)الممارسات. هذىبمنع االستمرار في مثؿ 

 

 

                                                           
مذكرة لنيؿ  ،افسة والممارسات التجاريةقتصادية في ضوء قانوني المنريمة االجخصوصية ال ،ايت مولود سامية -1

 .086ص ،1115 ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،كمية الحقوؽ ،فرع قانوف االعماؿ في القانوف،  شيادة الماجستير
مرجع ...،الممارسات المنافية لممنافسة في القانوف الجزائري )دراسة مقارنة بالقانوف الفرنسي( ،كتو محمد الشريف -2

 251ص ،سابؽ
3 - BLAISE Jean-Bernard, Droit des affaires, op.cit, p 446. 
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 مك:يجمعيات حماية المست -
مكيف المعتمدة ييحؽ لجمعيات حماية المست 12-12مف األمر  37طبقا لممادة 

ذا حفاظا عمى حقوؽ ىا و ير الالحقة بمصالحالمطالبة بالتعويض عف األضرا
 .مؾيالمست

 ة القضائية المختصة بدعوى التعويض:يالج -

طبقا لمقواعد العامة، يعد الفصؿ في دعاوى التعويض مف أكثر االختصاصات 
ينطبؽ في مجاؿ المنافسة بشأف القضايا  وبروز عند القاضي المدني األمر ذات

 اتج عف إحدى الممارسات المقيدة لممنافسة.المتعمقة بالتعويض عف الضرر الن
 :انفزع انخبٍَ

 انزلببت ػهً لزاراث يجهس انًُبفست 

يئات القضائية في مجاؿ المنافسة عمى توقيع الجزاء يال يقتصر تدخؿ ال
نما ل  األخيرة صالحيات أخرى تتمثؿ في: هذيفحسب، وا 

 النظر في الطعوف ضد قرارات مجمس المنافسة. - 0
 ذ قرارات مجمس المنافسة المتعمقة باإلجراءات المؤقتة.وقؼ تنفي-1

 النظر في الطعون من قبل القاضي التجاري لمجمس قضاء الجزائر أوال:
 01-17القانوف  المعدلة بموجب 12-12األمر مف  0فقرة  52تنص المادة 

 : ونأ عمى
تكون قرارات مجمس المنافسة قابمة لمطعن أمام مجمس قضاء الجزائر الذي »

يفصل في المواد التجارية من األطراف المعينة أو من الوزير المكمف بالتجارة في 
را واحدا ابتداءا من تاريخ استالم القرار، يرفع الطعن في ياجل ال يتجاوز ش

( 21في اجل عشرون ) هأعال 46ا في المادة ياإلجراءات المؤقتة المنصوص عمي
 (1).«يوما

                                                           
 مرجع سابؽ. ،01-17قانوف رقـ مف  52انظر المادة  -1
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المرفوعة ضد قرارات مجمس المنافسة  اختصاص الفصؿ في الطعوف إسنادإف 
 والمعدؿ والمتمـ والمصادؽ عمي 12-12لمقضاء العادي، يثير إشكاؿ دستورية األمر 

، مف حيث عدـ 1112أكتوبر  14المؤرخ في  01-12بموجب قانوف عادي رقـ 
مع أحكاـ الدستور فيما يخص إحالة الطعف في قرارات مجمس المنافسة إلى  وتعارض

ة عادية، والتي مف المفروض أف تكوف مف اختصاص مجمس الدولة يئة قضائيى
10-87بموجب القانوف العضوي رقـ 

، ذلؾ أف تعديؿ مضموف قانوف عضوي (1)
 (2)بقانوف عادي يعتبر مخالفة صريحة لمبدأ تدرج القوانيف.

غموض في مآؿ قرارات مجمس  هر باستقراء المادة المذكورة أعاليكما يظ
قابمة لإللغاء أو التعديؿ؟ السيما أف المشرع الفرنسي قد نص  يىؿ يالمنافسة، ف

إلغاء أو تعديؿ أي قرار صادر عف مجمس المنافسة مف طرؼ  المكانيةصراحة عمى 
 مف التقنيف التجاري.  L464-8و L464-7محكمة باريس وذلؾ بموجب المواد  

قاضي إضافة إلى ذلؾ فإف قرارات مجمس المنافسة تثير إشكاالت عديدة لم
ا يذا األخير سمطة إعادة النظر في القضية مف بدايتيالمختص، مف حيث إذا كاف ل

 أـ ال. إلى مف اإلخطار في حاؿ معاينة عيب في اإلجراءات

                                                           
1
، يتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو، ج ر عدد 0887ماي  21مؤرخ في  10-87قانوف عضوي رقـ  - 

 .0887جواف  10، صادر في 26
2
، 1111/و ف د/ـ د/ 01نظاـ الداخمي لممجمس الوطني الشعبي وذلؾ بموجب الرأي رقـ بمناسبة النظر في مراقبة ال - 

، اعتبر المجمس الدستوري أف تعديؿ مضموف قانوف عضوي بقانوف عادي يعتبر مخالؼ 1111ماي 02مؤرخ في 
 لمدستور.
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كما نشير أخيرا إلى أف كؿ القرارات القضائية الصادرة بشأف قرارات مجمس 
 (1)المنافسة يمكف أف تكوف محؿ طعف أماـ المحكمة العميا.

االستعجاؿ أماـ رئيس مجمس قضاء الجزائر لوقؼ تنفيذ قرارات مجمس  -1
 مقة باإلجراءات المؤقتة:المنافسة المتع

 01-17القانوف  المعدلة بموجب 12-12األمر مف  1فقرة  52تنص المادة 
 :ونعمى أ
مجمس  لقراراتأثر موقف  الجزائريال يترتب عمى الطعن لدى مجمس قضاء  »

يمكن لرئيس مجمس قضاء الجزائر في اجل ال يتجاوز خمسة  والمنافسة غير أن
 46و  45ا في المادتين يفيذ التدابير المنصوص عمي( يوما، أن يوقف تن15عشر )

الصادرة عن مجمس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع  هأعال
 .«الخطيرة

 ونأأثر موقؼ لمتنفيذ، غير  ومبدئيا، الطعف ضد قرارات مجمس المنافسة ليس ل
قضاء  ، يمكف لرئيس مجمسها الفقرة أعالياستثناءا في حاالت معينة نصت عمي

يوما، وقؼ تنفيذ  04جؿ ال يتجاوز أالجزائر الذي يقوـ بدور قاضي االستعجاؿ  في 
قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالتدابير أو اإلجراءات المؤقتة لوضع حد لمممارسات 

 المقيدة لممنافسة.
لـ يعرؼ العجمة  هالمالحظ أف المشرع الجزائري في نص المادة المذكورة أعال

لعبارة الظروؼ  ونما اقتصر عمى ذكر الحالة وذلؾ عند استخدامإا، يتفي حد ذا
و أساس التفرقة بيف ما يعد خطرا حقيقيا وما ىوالوقائع الخطيرة، ولكف المشكؿ ما 

 يعد خطر غير حقيقيا؟

                                                           
1
ممتقى بجاية  ،«لمستقمةخصوصية إجراءات الطعف في القرارات الصادرة عف السمطات اإلدارية ا» ،بزعيش بوبكر - 

ماي  13و 12جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية، أياـ  ،السمطات اإلدارية المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي حوؿ
  .205ص  ،1116
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ذ كانت سمطة القاضي تقديرية في  ا تتـ وفؽ شروط ي، إال أن(1)ذا الشأفىوا 
 وذاما بينتىادات القضائية، و يا مف االجتينستنتج وقؼ تنفيذ القرار اإلداري التي

ا، فقضت بأف القاضي ال ينطؽ يوقؼ تنفيذ قرار يالمحكمة العميا مف خالؿ قراريف ل
إداري، إال إذا كاف لطعف القضائي اإلداري المرفوع في الموضوع حظوظ االستجابة 

ذا كاف مف شأف وإلي ويشترط  إلصالحذا القرار التسبب في إضرار غير قابمة لى، وا 
 (2)دوء العاـ.يأف ال يكوف ماسا بالنظاـ وال

 النظر في الطعون من طرف القاضي اإلداريثانيا: 
منح المشرع صراحة اختصاص النظر في الطعف ضد قرارات مجمس المنافسة 

مف األمر  2فقرة  08المتعمقة برفض التجميع أماـ مجمس الدولة، حيث تنص المادة 
 :وعمى أن 12-12

 «مكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجمس الدولةي »
عمى خالؼ القرارات األخرى الصادرة عف مجمس المنافسة التي تكوف محؿ 

 يعود سبب -وكما سبؽ تناول -طعف أماـ الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر
سي الفرن هنظير  ومسايرة وتقميد المشرع الجزائري لما توصؿ إلي إلى االختصاص إسناد

 كوففي مجاؿ الطعف في القرار التجميع، دوف األخذ في الحسباف أو دوف مراعاة 
اختصاص مجمس الدولة الفرنسي في الطعوف في القرارات الرافضة لمتجميع يرجع 

 .سابقا ايتكتسبكانت  لمطبيعة الوزارية التي
إضافة إلى ذلؾ تـ تخويؿ القاضي اإلداري اختصاصات أخرى في مجاؿ 

عندما تكوف الدولة الوالية أو البمدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات المنافسة 
مف قانوف اإلجراءات المدنية  711ا طبقا لممادة يالصبغة اإلدارية طرفا في

                                                           
، الممتقى الوطني حوؿ سمطات «سمطات القضاء في شكؿ القوة التنفيذية لقرارات مجمس المنافسة»، ىديمي أحمد -1

ص  ،1116ماي  13و 12جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية، أياـ  في المجاؿ االقتصادي والمالي، الضبط المستقمة
183. 

 . 205ص  مرجع سابؽ،  ... ،خصوصية إجراءات الطعف  ،بزعيش بوبكر -2



 فعهية  سهطة جمهس املنافسة يف ضبط انسوقانثاني:                                                                          مدى  انفصم

 

116 
 

حيث تختص المحاكـ اإلدارية بالفصؿ في طمبات إبطاؿ العقود اإلدارية ، (1)واإلدارية
وذلؾ عندما تشكؿ خرقا  هذكورة أعاليئات الميا اليالمبرمة والتي تكوف أحد أطراف

 لقواعد قانوف المنافسة.
 

 انًطهب انخبنج

 دور سهطبث انضبظ فٍ يجبل انًُبفست

اتبعت اإلصالحات االقتصادية بالفتح التدريجي لممنافسة لبعض المرافؽ العامة 
التابعة لمقطاع العاـ، ورغبة في ضبط السير التنافسي ليذه النشاطات، تـ تنصيب 

خاصة، ىذه الييئات عادة ما يطمؽ عمى تسميتيا "سمطات الضبط" قد ىيئات 
اعترفت ليا القوانيف المنشئة ليا وحتى قانوف المنافسة بدورىا في تنظيـ العممية 

 .)الفرع األول(التنافسية 
ىي  ولما كانت قطاعات النشاط االقتصادي والمالي الخاضعة لضبط المنافسة

(، الفرع الثانيلضبط إلى مجاؿ األخرى أمر وارد )نفسيا، فإف تدخؿ إحدى سمطتي ا
األمر الذي يستوجب تدخؿ الجيات المختصة إلرساء األسس القانونية لعالقة وظيفية 

  (.الفرع الثالثتي الضبط )طال سمفعالة بيف ك
 انفزع األول

 انمطبػُت سهطبث انضبظبٍُ يجهس انًُبفست وختظبص تذاخم اال

لمشرع لسمطات الضبط المستقمة قد كاف نتيجة ممحة مما ال شؾ فيو فإف إيجاد ا
 لتحقيؽ مقتضيات المنافسة عند فتح بعض المرافؽ العامة.

بالرغـ مف كوف الوظيفة الضبطية القطاعية التي تؤدييا السمطات المختصة و 
يطغى عمييا الطابع التقني واالقتصادي، الذي ينسب إلييا نتيجة لخصوصية وتقنية 

                                                           
، صادر 10المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، ج ر عدد  1117فيفري 14مؤرخ في  18-17قانوف رقـ  -1

 .1117أفريؿ  12في 
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لمضبط تارة أو بالنظر إلى الوسائؿ القانونية، المادية والبشرية  القطاعات الخاضعة
إال أف قياـ المشرع بتزويد الييئات ، التي زّودت بيا تمؾ السمطات تارة أخرى

االختصاصات تظير مف خالليا كسمطة قادرة عمى إعطاء التوصيات بمجموعة مف 
صدار القرارات ا يلى فتح أسواقإيا تسعى ا تقنيا واقتصاديا بتأطير قطاعاتيتسمح ل وا 

ا مف الناحية العممية  تتدخؿ في اختصاص مجمس المنافسة يذا ما يجعمىلممنافسة، 
في حماية المنافسة مف كؿ الممارسات التي قد  وذا األخير نشاطىعندما يمارس 

بعض النصوص القانونية عمى إشراؾ بعض السمطات  أشارت، و ا الطبيعيىتعيؽ سير 
مجالي الممارسات المقيدة المنافسة وكذا التجميعات االقتصادية  لمضبط القطاعية في

ا، قطاع يوذلؾ لمقتضيات الخبرة التقنية واالقتصادية في بعض المجاالت نذكر من
 .)ثالثا(رباء والغازيقطاع الكو  )ثانيا( ثـ قطاع التاميف )أوال(البريد والمواصالت

 لطبع انبزَذ وانًىاطالث : أوال

نظيمية لسمطة ضبط لمبريد والمواصالت السمكية والالسمكية عمى تعد الوظيفة الت
ا بوظيفة ضبط قطاع البريد يالسمطة وباضطالع هذىمية، ذلؾ أف ىقدر بالغ مف األ

ا القانوف اإلطار ىداؼ والتدابير التي سطر ىـ في تحقيؽ األىوالمواصالت، تسا
والذي يعتبر المرجع  (1)(12-1111المتعمؽ بالقواعد العامة لمبريد والمواصالت رقـ )

 (2)ية لمقطاع.ياألوؿ لمحكومة في تحديد السياسة التوجي
مف القانوف  01بموجب المادة ت سمطة الضبط لمبريد والمواصالت أأنش

السمطة في مجاؿ  هذى، وبالرجوع لنفس القانوف يمكف تعداد صالحية 1111-12
 عمى: 02/1المنافسة، حيث تنص المادة 

                                                           
 ، مرجع سابؽ.12-1111قانوف رقـ  -1
دراسة حالة لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة وسمطة البريد والمواصالت السمكية » ،عبد اليادي بن زينة-2

، جامعة عبد الرحمف ميرة، الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي ،«والالسمكية
 .083ص  ،1116ماي  13و 12ة، أياـ بجاي



 فعهية  سهطة جمهس املنافسة يف ضبط انسوقانثاني:                                                                          مدى  انفصم

 

118 
 

فسة وفعمية ومشروعية في سوقي البريد والمواصالت ر عمى منايالس» 
السمكية والالسمكية باتخاذ أول التدابير الضرورية لترقية واستعادة المنافسة في 

 «اتين السوقينى
ذا النص أف سمطة البريد والمواصالت قد خولت صالحيات ىيتضح مف خالؿ 

 ةد منافسة مشروعر عمى وجو يالسو حماية المنافسة في سوقي البريد والمواصالت 
مكانية و  فعالةو   ا.يا واستعادتياتخاذ أي إجراء لترقيتا 

 :ونأالقانوف عمى  سمف نف 16المادة شارت أيضا أو 
ال يمكن لمتعامل أو موفر الخدمات أن يقدم أي نشاطات أخرى إعانة مالية »

يمن يذا المتعامل أو موفر الخدمات في وضعية مى ومأخوذة من نشاط يكون في
 25الموافق ل  1415شعبان عام  23مؤرخ في  16-95وم أحكام األمر يحسب مف

 «.والمتعمق بالمنافسة 1995يناير 
ا صالحية يلالسمطة قد خولت  هذىذا النص أف ىيبدو واضحا مف خالؿ 

يمنة طبقا لقانوف المنافسة مف خالؿ تحديد وضعية يالكشؼ عف وضعية ال
 (2).أو موفر الخدمة (1)المتعامؿ
تمس تدخؿ سمطة ضبط البريد والمواصالت السمكية والالسمكية في كما نم 

ا المادة ىا إيايا التنازعية التي منحتيلصالحيات اياستخداممجاؿ المنافسة مف خالؿ 
والتي تقوـ عمى الفصؿ في النزاعات المتعمقة  همف القانوف المذكور أعال 02/6

 ، (3)بالتوصيؿ

                                                           
المتعامؿ: كؿ شخص طبيعي أو معنوي يستغؿ شبكة عمومية لممواصالت السمكية والالسمكية أو يقدـ لمجميور  -1

 خدمة المواصالت السمكية والالسمكية.
 ية.: كؿ شخص طبيعي أو معنوي يقدـ خدمات مستعمال وسائؿ المواصالت السمكية والالسمك موفر الخدمات -2
 ، مرجع سابؽ12-1111مف القانوف  3أنظر المادة  -3
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 يٍُألطبع انت حبَُب: 

 هجتماعية ترمي إلى إيجاد نوع مف التعاوف بيف أفراداكوسيمة  يعتبر التأميف
ذا النشاط، خاصة بعد ىة األخطار وأماـ حيوية وخطورة يـ عمى مواجيدؼ مساعدتيب

فتح المجاؿ أماـ الخواص، تولدت الحاجة إلى تدخؿ المشرع لتنظيـ مختمؼ عمميات 
 (1)أمينات.التأميف، ونتيجة لذلؾ تـ تأسيس لجنة خاصة تشرؼ عمى الت

-84مف األمر  118المعدلة لممادة  15/13مف قانوف  15تنص المادة حيث 
16
 عمى ما يمي:(2)

تنشأ لجنة اإلشراف عمى التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابية بواسطة »
 يكل المكمف بالتأمينات لدى وزارة المالية.يال

عادة التامين من ط تمارس رف لجنة رقابة الدولة عمى نشاط التأمين وا 
 «...هاإلشراف عمى التأمينات المذكورة أعال

 :ونأالتي تنص عمى مف نفس األمر  117المادة وبالرجوع إلى 
عندما تقوم شركات التامين بإبرام أي اتفاق يخص التعريفات أو الشروط »

ني أو المنافسة أو التسيير المالي يتعين يالعامة أو الخاصة لمعقود أو التنظيم الم
يز التنفيذ ح ومسبق إلى إدارة الرقابة قبل وضع وذا االتفاق تبميغىي عمى موقع

ذا ىعمى إلزاـ شركات لمتاميف باتخاذ ، وبالتالي فإف النص «تحت طائمة البطالن
مدى مشروعية االتفاؽ المعيف  رقابة وكاف الغرض من -التبميغ -اإلجراء المسبؽ

 (3).ا ألحكاـ قانوف المنافسةممارسة مقيدة لممنافسة طبق هوبالتالي عدـ اعتبار 
 : ونأعمى التي تنص القانوف  سمف نف 121مادة كما أنو طبقا ألحكاـ ال
                                                           

، الممتقى الوطني حوؿ سمطات «دور لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات في ضبط سوؽ التأميف »، الكاىنة إرزيل -1
ص  ،1116ماي  13و 12الضبط المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية، أياـ 

000. 
مؤرخ  13-15، يتعمؽ بالتأمينات، معدؿ ومتمـ بموجب القانوف رقـ 0884جانفي  14مؤرخ في  16-84ر رقـ أم -2

 .1115مارس  01، صادر في 04يتعمؽ بالتأمينات، ج ر عدد  1115فيفري  11في 
3-ZOUAIMIA Rachid, droit de la régulation économique, op.cit., pp 113 - 114.  



 فعهية  سهطة جمهس املنافسة يف ضبط انسوقانثاني:                                                                          مدى  انفصم

 

120 
 

تجميع شركات التامين أو  ىدف إلييخضع لموافقة إدارة الرقابة كل إجراء ي»
 «إعادة التأمين في شكل تمركز أو اندماج لشركات التامين..

ولة بصالحية الرقابة عمى إحدى خميتضح لنا أف لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات 
حاالت التجميعات االقتصادية المذكورة في قانوف المنافسة )اندماج مؤسسات 

ويؿ لجنة خ" عمى تايمية رشيدو ز ذا الصدد يتساءؿ األستاذ "ىوفي ، مستقمة(
التأمينات سمطة الموافقة عمى التجميعات االقتصادية بدال مف مجمس المنافسة الذي 

ذا بإعطاء ىنا يرى ضرورة استدراؾ المشرع لذلؾ و ىومف  ،لضبط العاـاز اييعتبر ج
مف االختصاص  وإلى الموافقة ألن هالمجنة حؽ إبداء الرأي فقط وذلؾ دوف أف يتعدا

متعمؽ بالمنافسة معدؿ  12-12مف أمر  28األصيؿ لمجمس المنافسة طبؽ لممادة 
 (1)ومتمـ.
 زببء وانغبسهلطبع انك حبنخب: 

رباء يات الجديدة لالقتصاد الوطني بصفة عامة، وقطاع الكيد التوجـ ما يجسىأ
رباء والغاز يو استحداث لجنة جديدة تتولى ضبط قطاع الكىوالغاز بصفة خاصة 

مف  000ذا بموجب المادة ىو  CREGرباء والغاز يتسمى لجنة ضبط قطاع الك
لتي تنص عمى ا القانوف نفس مف 002المادة  وتطبيقا ألحكاـ (2)،11/10القانوف 

 :أنو

رباء ير عمى السير التنافسي والثقافي لسوق الكيمة السيتقوم المجنة بم»
ويستشؼ مف نص ، «مكين وفائدة المتعاممينيوالسوق الوطنية لمغاز لفائدة المست

وضعية منافية لممنافسة في  ةا صالحية التدخؿ لوضع حد ألييجنة لمالمادة أف ال
 رباء والغاز.يسوؽ الك

عمى التأكد مف عدـ  10-11مف قانوف  004/7عمى ذلؾ نصت المادة  ةإضاف
ا متدخموف آخروف عمى تسيير مسير المنظومة ومسير ييمنة يمارسيوجود وضعية م

                                                           
1
-ZOUAIMIA Rachid, droit de la régulation économique, op.cit., pp 114 -115. 

، 17، يتعمؽ بالكيرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ج ر عدد 1111فيفري  14مؤرخ في  10-11قانوف رقـ  -2
 .1111فيفري  15صادر في 
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يمنة والذي يعتبر مف يوبالتالي فالمجنة تضطمع أيضا بمجاؿ وضعية ال لمسوؽ
 االختصاص األصيؿ لمجمس المنافسة.
مف نفس القانوف  004/02نصت المادة ،ية وفي مجاؿ التجميعات االقتصاد

 عمى:
إبداء الرأي المسبق في عمميات تكتل المؤسسات أو فرض الرقابة عمى »

ربائية واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى تمارس النشاطات يمؤسسة ك
 .«وب في إطار التشريع المعمول هأعال المذكورة في المادة األولى

مة إبداء الرأي في أي عممية يالمجنة م هذيوؿ صراحة لخنالحظ أف المشرع  
عات ليس مف االختصاص الحصري لمجمس ياندماج أو تكتؿ وبالتالي عممية التجم

 المنافسة. 
 انفزع انخبٍَ

 بٍُ يجهس انًُبفست وسهطبث انضبظ انمطبػُت األخزي االختظبص آحبر تذاخم

لضبط اتيف السمطتيف )سمطات اىاختصاصات  المشرع الجزائري حصرلـ ي
ا تتقاسـ بعض االختصاصات في ييجعم، األمر الذي الخاصة ومجمس المنافسة(

أو تتولى نفس االختصاص أحيانا أخرى، مما يؤدي إلى تنازع  ،بعض األحياف
 )ثانيا(، أو تواجد تعارض في القرارات)ثالثا(. أو السمبي )أوال(اإليجابياالختصاص 

 َجببٍتُبسع االختظبص اإلأوال: 

يجابي في حالة تمسؾ كؿ مف مجمس ة تنازع االختصاص اإلتتحقؽ حال
كأف تقدـ إحدى ، ا في نفس القضيةيالمنافسة وسمطة الضبط القطاعية باختصاص

، وا الدخوؿ إلييا تحتكر السوؽ فتمنع بالتالي منافسييالمؤسسات عمى عمؿ يجعم
مية المتعمقة لؼ القواعد التشريعية والتنظياا تخيعمى أن هذىا يفيمكف تكييؼ ممارست

 ة.يذا مف جىا االقتصادي، يبنشاط
ي تخؿ بقواعد المنافسة، فيكوف مف اختصاص مجمس ية أخرى فيومف ج

، يجابيتنازع االختصاص اإلذا ما يخمؽ ىالمنافسة أف يتدخؿ لمبث في األمر، 
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خطار و عمى أساس اإلأالحالة سواء تمقائيا  هذىويتدخؿ مجمس المنافسة في 
 االختياري:

 خطار االختياري لمجمس المنافسةاإل-1
مف قانوف  37طبقا لممادة  لممتضرر مف الممارسة المقيدة لممنافسة ثبتي

ات القضائية المختصة لمطمب يأماـ الج هالمنافسة، الحرية المطمقة في رفع دعوا
مختصا في  ه. أو أماـ مجمس المنافسة باعتبار وبالتعويض عف الضرر الذي لحؽ ب

ا يالممارسات، أو أف يمجأ لسمطة الضبط المختصة بالقطاع التي ل هذىمعاقبة مثؿ 
ف لجأ إلى ، الصالحية لمفصؿ في النزاع تدخؿ مجمس  امتناع يعني األخيرة، ال هذىوا 

 صالحية التدخؿ التمقائي.باألخير ذا ىلتمتع المنافسة لمنظر في نفس القضية 
 خطار التمقائي لمجمس المنافسةاإل-2

أف قضية ما  وإذا ما ارتأى ل والحية التدخؿ مف تمقاء نفسلمجمس المنافسة ص
ر عمى حسف سير ياز المكمؼ بالسيالج ها أف تخؿ بتوازف السوؽ، باعتبار يمف شأن

 مف قانوف المنافسة. 33المنافسة في السوؽ، طبقا لممادة 
انعداـ التنسيؽ والتعاوف بيف مجمس المنافسة وسمطات الضبط كما أف 

مف خالؿ  وا، حيث أنيأف يخمؽ احتماالت تنازع االختصاص بين ونالقطاعية، مف شأ
التمقائي في قضية تعمؽ  اإلخطارعف طريؽ  واستعماؿ مجمس المنافسة الختصاص

ا إحدى سمطات يا بمخالفة أحكاـ قانوف المنافسة قد سبؽ وأف أخطرت بياألمر في
ف تـ سحب ، الضبط القطاعية ذا ية معينة، فيج مجمس المنافسة مف قبؿ رطاخإحتى وا 

 .مف مواصمة التحقيؽ والنظر في القضية إذا ما رأى أف األمر يستمـز ذلؾ وال يمنع
 تُبسع االختظبص انسهبٍحبَُب: 

تتحقؽ حالة االختصاص السمبي في حالة رفض كؿ مف سمطات الضبط 
، حيث تـ في ايالقطاعية ومجمس المنافسة النظر في قضية ما بحجة عدـ اختصاص

اتؼ الخموي يميغ شكوى مف طرؼ أحد المتعامميف االقتصادييف في مجاؿ التبقضية 
 La direction générale de la concurrenceالؾ)يالمديرية العامة لممنافسة واالست

et de la consommationيمنة، التي يالم و( بحجة تعسؼ أحد المتعامميف بوضعيت
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إدارية مختصة بضبط القطاع ا لوجود سمطة يأقرت بعد تردد كبير بعدـ اختصاص
األخيرة النظر  هذىوالتي تتمثؿ في وكالة ضبط البريد والمواصالت، وماذا إف رفضت 

 (1)ا، فسنكوف حتما أماـ حالة التنازع السمبي.يفي الموضوع لعدـ اختصاص
 حبنت تؼبرع انمزاراث انظبدرة حبنخب:

لخاصة عدـ تواجد حدود واضحة بيف اختصاصات كؿ مف سمطات الضبط ا
إلى صدور قرارات متعارضة تخص نفس األطراؼ والموضوع، نظرا يؤدي والعامة 

داؼ والوسائؿ المعتمدة مف طرؼ كؿ مف مجمس المنافسة وسمطة ىالختالؼ األ
 الضبط القطاعية المختصة.

موضوع الممارسات المقيدة لممنافسة، بما إطار  يمنح مجمس المنافسة مثال في
ا تصريح يمف أجؿ منح وإلحدى المؤسسات التي تتقدـ إلي ادة السمبيةييعرؼ بالش

ا أف األمر ال يقيد يثباتإيمف في السوؽ بعد يا الميبعدـ التدخؿ إليقاؼ وضع
وفي نفس الوقت قد ترفع نفس القضية أماـ سمطة الضبط  (2)ا،يالمنافسة وال يعطم

سة، وتفصؿ القطاعية مف طرؼ أحد المتعامميف الذي يشتكي مف سموكات تمؾ المؤس
األخيرة مخالؼ لمقواعد  هذى والسمطة في الموضوع وتقرر بأف ما قامت ب هذى

 .التشريعية والتنظيمية السارية المفعوؿ
مف  121بموجب المادة  وعات، إذ أنيو الشأف بالنسبة لرقابة التجمىوكذلؾ 

التأمينات لمجنة المشرفة عمى ايخوؿ  (3)القانوف المتعمؽ بالتأمينات، المعدؿ والمتمـ،
دؼ إلى تجميع شركات التأميف، كما تخوؿ يا عمى اإلجراءات التي تيأف تمنح موافقت

لمجنة ضبط 4رباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،يمف القانوف المتعمؽ بالك 004المادة 
رباء والغاز صالحية الترخيص بتجمعات المؤسسات العاممة في القطاعيف. وقد يالك

                                                           
 031رجع السابؽ، ص توزيع االختصاص بيف مجمس المنافسة وسمطات الضبط...، المشيخ أعمر ياسمينة،  -1
 ، مرجع سابؽ.12-12مف األمر  7لمادة أنظر ا -2
 .مرجع سابؽ، 16-84األمر رقـ  -3
 .مرجع سابؽ، 10-11قانوف -4
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 هبذلؾ، باعتبار  هخطار إذا الشأف إذا ما تـ يقرارا معارضا بيصدر مجمس المنافسة 
 ا.ىمختصا بمراقبة التجمعات التي قد تمس بالمنافسة وتقيد

يئتيف أف تصدر قرارا ياتيف الييمكف ل وواالحتماؿ المعاكس موجود، حيث أن
 ا أف األمر قد يخؿ بالمنافسة فييالتجمعات إذا ما تبيف إلي واتىوافقة عمى مبعدـ ال

 هذيما، في حيف ذلؾ يمنح مجمس المنافسة ترخيصا ليالقطاعيف المذيف تشرؼ عمي
ا تساعد عمى تطوير القطاعيف يا تضر بالمنافسة لكنيالمؤسسات بالتجمع ولو أن

 (1)اقتصاديا واجتماعيا.
أف يمس باستقرار  والقرارات المتعارضة احتماؿ وارد مف شأن هذىصدور مثؿ 

أف يخمؽ نوعا مف "ال أمف" في وسط المتعامميف االقتصادييف المعامالت االقتصادية و 
ـ والمبادرة في النشاطات االقتصادية التي يـ عمى تطوير أعماليبدال مف تشجيع

 (2)ا تجر مختمؼ القطاعات نحو األماـ.ىوحد
فيما يخص الفصؿ في حاالت تنازع االختصاص  فراغ قانوني يتجمى لنا وجود

ي العامة أي مجمس المنافسة وسمطات الضبط الخاصة بيف سمطة الضبط االقتصاد
ف طرأ   وذا اإلشكاؿ فتطبيقا لمقواعد القانونية العامة يمكف لمف لىبكؿ قطاع، وا 

 المجوء إلى القضاء. في ذلؾ مصمحة

                                                           
 ، مرجع سابؽ.01-17مكرر مف القانوف  10انظر المادة -1
فالواقع  ،س المنافسةإذا لـ يشيد النشاط االقتصادي في الجزائر تعارضا بيف قرارات سمطات الضبط القطاعية ومجم -2

ت لجنة المنافسة وسمطة ضبط قطاع البريد احيث طرأ تعرضا بيف قرار  ،فمثال في جنوب إفريقيا ،شيده في بمداف أخرى
( فيما يخص تجميع في القطاع السمعي والمرئي حيث رفضت سمطة الضبط ىذه قرار لجنة ICASAوالمواصالت )

نظاـ المنافسة، حيث اعتبرت األمر أف األمر مخالؼ تماما وعمى العكس أنو المنافسة الذي اعتبر ىذا التجميع مخالؼ ل
ختصاص ما بيف توزيع اال ،شيخ أعمر يسمينة :انظر مف شأنو أف يشجع المساىمة االقتصادية في ىذا القطاع.

 .031، مرجع سابؽ، ص القطاعية في القانوف الجزائري طمجمس المنافسة وسمطات الضب
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 انفزع انخبنج

بٍُ يجهس انًُبفست وسهطبث انضبظ انمطبػُت  انتُظُى انمبَىٍَ نهؼاللت انىظُفُت

 األخزي

المشرع الجزائري التوزيع المتداخؿ لالختصاصات بيف مجمس المنافسة لـ يعالج 
سمطة عامة تشمؿ جميع القطاعات وسمطات الضبط التي تشرؼ عمى انفتاح  هباعتبار 

ذا ىذا التوزيع، حاوؿ ىقطاع معيف عمى السوؽ، ولتفادي المشاكؿ المثارة مف جراء 
ف السمطات وفؽ ما يسمى بإجراء ذا النوعيف مىاألخير تنظيـ العالقة الوظيفية بيف 

 )ثانيا(.  واإلخطار المتبادؿ إلبداء الرأي )أوال( مما يستوجب التطرؽ لمدى فعاليت
 أوال: إجزاء اإلخطبر انًتببدل إلبذاء انزأٌ

 لقوانيف القطاعية.ا وكذاالقانوني وفقا ألحكاـ قانوف المنافسة،  ويجد أساس
 وفقا ألحكام قانون المنافسة:  –1

تطمب االستشارة مف مجمس المنافسة في كؿ نلسمطات الضبط القطاعية أ يمكف
 23المادة  ورد فيا تطبيؽ أحكاـ قانوف المنافسة طبقا لما يالقضايا التي يستمـز في

 ، والتي تنص:مف قانوف المنافسة
و إبداء الرأي بمبادرة  االقتراحيتمتع مجمس المنافسة بسمطة اتخاذ القرار و »

ذا ى، و كمما دعت المصمحة إلى ذلؾ هخطار إكما يمكف ، ..«ذلك ومنكمما طمب  ومن
 :ومف نفس القانوف عمى أن 33/0لمادة ا وما نصت عمي

يمكن أن يخطر الوزير المكمف بالتجارة مجمس المنافسة ويمكن المجمس أن »
أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من  وينظر في القضايا من تمقاء نفس

ا مصمحة يذا األمر إذا كانت لىمن  35من المادة  2في الفقرة يئات المذكورة يال
 .«في ذلك

ة مع إرساؿ يإخطار سمطة الضبط المعن وكما يمكف لمجمس المنافسة مف جانب
قتصادي نسخة مف ممؼ القضية، كمما ارتبط موضوع اإلخطار بقطاع النشاط اال

 ة:مف قانوف المنافس 28/0المادة  وذا ما نصت عميىالذي تشرؼ و 
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عندما ترفع قضية أمام مجمس المنافسة حول ممارسة تتكمف بقطاع نشاط »
يكون تحت مراقبة سمطة ضبط فإن المجمس يرسل نسخة من الممف إلى السمطة 

 «المعينة إلبداء الرأي
 والتي صيغت كما يمي:  01-17بموجب القانوف  28/0تـ تعديؿ المادة 

مف بقطاع نشاط يدخل ضمن ندما ترفع قضية أمام مجمس المنافسة تتكع»
سمطة الضبط فإن المجمس يرسل فورا نسخة من الممف إلى سمطة  اختصاص

 .«( يوم31ا ثالثون )ىالضبط المعينة إلبداء الرأي في مدة أقصا
الطابع اإللزامي لتعاوف مجمس 28/0المعدؿ لممادة خالؿ نص يستنتج مف 

عماؿ المشرع عبارة "يرسؿ المنافسة مع سمطات الضبط المعينة وذلؾ مف خالؿ است
 فورا" وكذا إدخاؿ العامؿ الزمني. 

 وفقا ألحكام القوانين القطاعية:  -2
عمى عكس مجمس المنافسة الممـز بالتعاوف مع سمطات الضبط القطاعية، فإف 

السمطات وبيف  هذىتماما كبيرا لمعالقة أي يفترض أف تربط بيف ىالمشرع لـ يوؿ ا
 مجمس المنافسة. 

ا لـ تتطرؽ إلى يء جؿ القوانيف المتعمقة بسمطات الضبط القطاعية فإنبإستقرا
رباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات في يالمسألة باستثناء القانوف المتعمؽ بالك هذى

 التي تنص:  ومن 004/2المادة 
التعاون مع المؤسسات المعينة من أجل احترام قواعد المنافسة في إطار »

مف القانوف المتعمؽ بالبريد  002/00وكذا المادة ،(1)«والمعمول بالقوانين والتنظيمات 
 والمواصالت والتي تنص عمى:

                                                           
 .مرجع سابؽ، 10-11قانوف رقـ  -1
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يئات الوطنية واألجنبية يا مع السمطات األخرى أو الياميالتعاون في اطار م»
  (1).«دف المشتركيذات ال
ا يإلى سرد العالقة التعاونية والتي يمكف إدراج مف خالؿ المادتيف ار المشرعشأ

 اتيف السمطتيف. ىضمف اإلطار العاـ لمعالقة الوظيفية التي تربط بيف 
 حبَُب: يذي فؼبنُت إجزاء اإلخطبر:

ـ حقيقة في تفعيؿ العالقة التعاونية بيف سمطتي الضبط العاـ ىيعد اإلخطار آلية تسا
)مجمس المنافسة( أو الخاص )السمطات القطاعية( المبنية أساسا عمى التوزيع المتداخؿ 

 (2).ذا األخيرىا تؤدي إلى تفادي األضرار الناجمة عف يو المزدوج لالختصاصات كونأ
الفعالية، إذ أف كؿ  هذيالمساس ب ومف شأن وختياري المضطر عميغير أف الطابع اال

ذا اإلجراء بؿ ىمف سمطة المنافسة وسمطة الضبط القطاعية غير ممزميف قانونا باتخاذ 
مجمس المنافسة الفرنسي  و، ولقد أكد عميومىأـ تجا ومؿ بعما الحرية المطمقة في اليلدي

، حيث أوضح نسبية إجراء اإلخطار المتبادؿ المكرس بمقتضى وفي التقرير السنوي لنشاط
لف يضع حدا  ورباء الذي حسب رأييالقانوف المتكمؼ بتحديث وتطوير المرفؽ العاـ لمك

(3).طاقةمع تمؾ الصادر عف سمطة ضبط ال ولخطر تعارض قرارات
 

األمر مف 28/0وبالرجوع إلى القانوف الجزائري، فإف قانوف المنافسة ال سيما المادة 
تخاذ إجراء اإلخطار اتمـز مجمس المنافسة ب 01-17القانوف  المعدلة بموجب 12-12

تخاذ اوعمى العكس مف ذلؾ لـ ينص المشرع عمى إلزاـ سمطات الضبط القطاعية ب
ذا ما يؤدي إلى الحد مف ىتياري لبعض السمطات األخرى و اإلجراء، ويبقى ذو طابع اخ

 ذا اإلجراء. ىفاعمية 
عمى  ،أف التجربة الجزائرية في إنشاء مجمس المنافسة وما يمكف أف نخمص إلي

اصرة نسبيا ي تجربة حديثة يمكف أف تبقى قى ،غرار باقي سمطات الضبط المستقمة
                                                           

 مرجع سابؽ.، 1111/12قانوف  -1
 044ص ، مرجع سابؽ، ط...ختصاص ما بيف مجمس المنافسة وسمطات الضبتوزيع اال ،يسمينةأعمر شيخ  -2

3-Rapport annuel du conseil de concurrence Français Disponible sur le 

site :www.Autoritédelaconcurrence.fr 

http://www.autorité/
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 هذيإلى طبيعة مقاربة المشرع لذا بالنظر ىمية المرجوة، و ىاأل هذىعف تحقيؽ 
 .السمطات والتي تتسـ بنوع مف التقميد

ذا كانت ىذه السمطات المستقمة قد اكتسبت شرعيتيا في القانوف المقارف بموافقة  وا 
 القاضي الدستوري، فإف المجمس الدستوري الجزائري لـ يتدخؿ في ىذه المسألة، ورغـ

ؼ القوانيف المتعمقة بقطاعات النشاط ىذا فإف المشرع تبنى ىذه السمطات في مختم
 االقتصادي.

 استقالليتو مف تحد عديدة نقائض تشوبو الجزائرية طبعتو في المنافسة ومجمس
 فالمشرع القانونية، ووظيفت في يطعف بشكؿ الوظيفي أو العضوي جانبيا في سواء

 عمى تؤكد يالت القانونية النصوص برغـ االستقاللية وأسس لو أسباب يوفر لـ الجزائري

 المبدأ. ىذا

 



 خــــــامتة

 

129 
 

 خاتمة:

وعمى غرار التجارب المقارنة في  ،مجمس المنافسة في القانوف الجزائرييعتبر 
مف  باالنتقاؿيتعمؽ  ليبرالي اقتصاديامة لسياؽ ىاستجابة قانونية  ،ذا المجاؿى

 العمومي الممارس مف طرؼ الدولة إلى المنافسة وحرية السوؽ. االحتكار
مة جد يالمجمس مقارنة بآليات الرقابة الكالسيكية يضطمع بم ذاىومف ثـ فإف 

إلى  واالنتقاؿتتعمؽ بإرساء قواعد المنافسة  اقتصاديةحساسة في إنجاح أية سياسة 
 نظاـ ليبرالي حقيقي.

يحتؿ مكانة  وكبير لمجمس المنافسة مما جعم تماـىالقد أولى المشرع الجزائري 
لجزائر، ويتمتع بطبيعة قانونية خاصة كسمطة متميزة ضمف البناء المؤسساتي في ا

 وتخول استشاريةامة وواسعة مف الصالحيات ىبمجموعة  هإدارية مستقمة إذ تـ تزويد
حوؿ مسائؿ تتعمؽ بالمنافسة، وأخرى تنازعية تتعمؽ بحؿ النزاع التنافسي  وتقديـ آرائ

 .التجمعاتباإلضافة إلى اصطالحية مراقبة 
ي عمى تفعيؿ دور مجمس المنافسة إال أف ذلؾ يبقى رغـ حرص المشرع الجزائر 

 وتقميدا لمنموذج الفرنسي، إذ أف تحميؿ الجوانب القانونية المتعمقة بكؿ مف نظام
يوحي بوجود مقاربة خاصة لدى المشرع الجزائري مف حيث  والقانوني ونظـ تدخم

 المحتوى.
 وافسة، فإف نظاممجمس المن استقالؿفمف ناحية النظاـ القانوني، ورغـ إقرار 

ال  وفي إذ أنيالقانوني ال يتوفر عمى ضمانات كافية عمى المستوييف العضوي والوظ
القانوني، بؿ تبقى  وتامة عمى مستوى كؿ عناصر نظام استقالليةيستفيد مف 

 نسبية. استقاللية
بوظيفة الضبط العاـ يقتضي  اضطالع، ورغـ أف وأما مف حيث نظـ تدخم

ات الثالثة )تنفيذية، تشريعية، وقضائية(، إال أف مجمس المنافسة تحويؿ وتراكـ السمط
ذا رغـ ى، و ود تحويؿ كمي لصالحيات الضبط  لفائدتيفي القانوف الجزائري لـ يش

طير أا مف تيمعياري حقيقي يمكن الختصاصيفتقر  و، إال أنواختصاصحجـ  اتساع
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ر ذلؾ مف خالؿ يؼ ويظبقواعد قانونية أكثر مالئمة وتكي االقتصاديقطاع النشاط 
 المسائؿ التالية:

بيف مجمس المنافسة وسمطات الضبط األخرى،  االختصاصتداخؿ  أوال:
 هذىو ترقية األسواؽ التنافسية، إال اف ىما و يدؼ مشترؾ فيما بينىما يتقسماف ىفكال

اإلضرار بمصالح  وا األثر السمبي مف شأنيالعالقة التعاونية والتكميمية قد يكوف ل
 (.االختصاص)حالة تنازع  االقتصادييفعامميف المت

 مة.يضبطية م باالختصاصات اإلدارة المركزية احتفاظثانيا: 
مشاركة القاضي في وظيفة الضبط وخاصة القاضي العادي الذي يختص ثالثا: 

 بالنظر في المنازعات الناتجة عف تطبيؽ قانوف المنافسة
أف سمطات الضبط قضائي دستوري بش ادياجتأي ضؼ إلى ذلؾ غياب 

 ضمف النظاـ المؤسساتي لمدولة.  وومكانت االقتصادي
ا الموضوع ولضماف تدخؿ فعاؿ لمجمس ينظرا لمختمؼ اإلشكاالت التي يطرح
 ي:ىالمنافسة في إطار المبادئ العامة والتي 

 (Les exigences d’impartialitéمتطمبات عدـ التحييز ) -

 (Les exigences professionnalisme)  االحترافيةمتطمبات  -
  (Les exigences d’efficacité)   متطمبات الفعالية -

 فال بد مف إعادة النظر في:
 :االستقالليةمن الناحية  -1

 والقانوني عمى غرار باقي السمطات الضبط األخرى بتكريس وتحديد وضع -
 و الشأف في بعض الدوؿ.ىدستوريا كما 

التنفيذية وذلؾ بإعادة النظر في المنظمة عف السمطة  االستقالليةضماف  -
 الحقيقية. االستقالليةالقانونية والمؤسساتية حتى تتمكف مف تحقيؽ 
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 :االختصاصاتمن ناحية  -2
 بالطريقة التالية:  االختصاصتداخؿ  معالجة -أ
إضفاء الطابع اإللزامي إلجراء اإلخطار المتبادؿ إلبداء الرأي وتبادؿ الممفات  -

 ازي الضبط مع تحديد اإلجراءات ذلؾ.يج بيف كال مف
 التحديد عمى سبيؿ المثاؿ لمختمؼ أليات وميداف التعاوف والتنسيؽ. -
 .االختصاصة المختصة في الفصؿ في حاالت تنازع يتحديد الج -
في  والمخولة إلي االختصاصاتمجمس المنافسة في  باستشارةإلزاـ القاضي  -ب

بعجز  Gérard Lornuذا اإلطار يرى األستاذ ىوفي  ، ومجاؿ المنافسة لتقوية قرارات
 إلى رأي أكثر تخصصا: والمسائؿ وحاجت هذىالقاضي في بعض 

« Le juge est source de justice sans être source exclusive de 

lumière : il a ses lumières mais il a besoin de celle des autre  »
(1) 
 مجاؿ الضبط لفائدة مجمس المنافسة. تقميص دور اإلدارة في-ج    

قتصادي نكرس في دوؿ رأسمالية أخيرا يمكف القوؿ أف نظاـ سمطات الضبط اال
تتمتع بالديمقراطية والحريات الفردية والجماعية وبالتالي فإف فعالية مجمس المنافسة 

صالح شامؿ إلرساء معالـ دولة القانوف.  مرتبط بوجود إرادة سياسية وا 

                                                           
 نقال عف: .035، سمطات الضبط االقتصادي، مرجع سابؽ، ص وليد بوجممين -1

- BODMET Romain, « la participation des autorités administratives indépendantes au 

règlementent des litiges juridictionnelles de droit commun :l’exemple des autorité de marché » , 

RFDA ? sept-oct, 2002, p 960. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لبئًت انًزاجغ



 قـــــــــائمة   املراجع

 

133 
 

 أوال: بالمغة العربية:

I-:الكتب 

 ،الجزائػػػػػػػر لمنشر، النظرية العامة لمعقد، موفـ-، اإللتزاماتفياللي عمي - 1
1117، 

 12-12، قانوف المنافسة والممارسات التجارية وفقا لألمركتو محمد الشريف - 2
 .1101، الجزائر، منشورات بغدادي ،11-13والقانوف 

رة، ىضة العربية، القايـ المنافسة، الطبعة األولى، دار الن، تنظيالماحي حسين - 3
1112 

الرقابة القضائية عمى شرعية الجزاءات اإلدارية ي أبو يونس، ىمحمد با - 4
 العامة، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية.

دار بمقيس في القانوف الجزائري،  االقتصادي، سمطات الضبط وليد بوجممين - 5
 .1100لمنشر، الجزائر، 

دولة القانوف في العالـ العربي بيف األسطورة والواقع، ديواف خروع أحمد،  - 6
 .1117المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

II- :الرسائل والمذكرات الجامعية 

 أوال: الرسائل الجامعية

 هدكتورا رسالة، عف انتفاء السمطة القضائية في الجزائر ،بوبشير محند أمقران - 1
ية الحقوؽ، جامعة مولود معمري تيز دولة في القانوف، كم

 2116،وزو

دراسة  -في القانوف الجزائري الممارسات المنافية لممنافسةكتو محمد شريف،  - 2
دولة في القانوف،  اهدكتور  رسالةمقارنة بالقانوف الفرنسي، 
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 ، جامعة مولود معمري، تيزيالحقوؽ كميةفرع القانوف العاـ، 

 .1114وزو، 

 عيةثانيا: المذكرات الجام
في ضوء قانوني المنافسة  االقتصاديةريمة ج، خصوصية الايت مولود سامية - 1

في  ادة الماجستيريوالممارسات التجارية، مذكرة لنيؿ ش
، كمية الحقوؽ، جامعة مولود األعماؿ، فرع قانوف القانوف

 .1115 ،معمري تيزي وزو

ادة يش مبدأ المنافسة الحرة في القانوف الوصفي، مذكرة لنيؿ ،جالل مسعد - 2
 كمية الحقوؽفرع قانوف األعماؿ،  في القانوف، الماجستير

 .1111، تيزي وزو جامعة مولود معمري،

ادة يضبط السوؽ عمى ضوء قانوف المنافسة، مذكرة لنيؿ ش، جراي يمينة - 3
كمية الحقوؽ ، في القانوف، فرع تحوالت الدولة الماجستير

 .1116، تيزي وزو جامعة مولود معمري،

ما بيف مجمس المنافسة وسمطات  االختصاص، توزيع سمينةشيخ أعمر ي - 4
مذكرة لنيؿ شيادة القطاعية في القانوف الجزائري،  الضبط

كمية الحقوؽ فرع قانوف األعماؿ، ، في القانوف الماجستير
 .1118جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية، 

جاؿ المستقمة في الم اإلداريةيئات ي، السمطة القمعية لمالدين عيساوي عز - 5
في القانوف،  مذكرة لنيؿ شيادة الماجستيراالقتصادي والمالي، 
 ، جامعة مولود معمري  ،كمية الحقوؽفرع قانوف األعماؿ، 

 .1114، تيزي وزو

مذكرة لنيؿ الدور االستشاري لمجمس المنافسة دراسة تطبيقية،  ،عميان مالك - 6
قانوف األعماؿ، كمية  ، فرعفي القانوف شيادة الماجستير

 .1112جامعة الجزائر، ،وؽالحق
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واألمر  15-84المركز القانوني لمجمس المنافسة بيف األمر رقـ  ،ناصري نبيل - 7
في القانوف، فرع  ادة الماجستيري، مذكرة لنيؿ ش12-12

تيزي  ،جامعة مولود معمري ،كمية الحقوؽ ،األعماؿقانوف 
 .1113 ،وزو

III- :المقاالت 

، «ألحكاـ المنافسة التجارية ندماجاالمدى مخالفة »، الممحم عبد الرحمن - 1
  .017-00، ص ص 0884 ، الكويت،2، عددمجمة الحقوؽ

مع التركيز عمى اتفاؽ  التقييد األفقي لممنافسة،»ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  - 2
 .0884، الكويت،3، عدد مجمة الحقوؽ، «تحديد األسعار

مدى تقييد عقد القصر لممنافسة الرأسية: دراسة »ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــ - 3
تحميمية مقارنة بيف القانونيف األمريكي واألوربي مع اإلشارة 

 ،الكويت ،3عدد  ،مجمة الحقوؽ ،«إلى الوضع في الكويت
0885 

ة دراسة نقدية في سمطات الضبط المستقمة: في شرعي»، أيت وازو زينة - 4
الممتقى الوطني حوؿ سمطات ، «سمطات الضبط المستقمة

الضبط المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي، جامعة 
 .254-244ص ص ، 1116ماي  13-12ياـ أبجاية، 

دور لجنة اإلشراؼ عمى التأمينات في ضبط سوؽ »، نةىكاال إرزيل - - 5
وؿ سمطات الضبط المستقمة في ح، الممتقى الوطني «التأميف

 13-12ياـ أوالمالي، جامعة بجاية،  االقتصاديمجاؿ ال
 .034-000، ص ص 1116ماي 
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دراسة حالة لجنة تنظيـ ومراقبة عمميات البورصة »، ادييبن زيطة عبد ال - 6
، «وسمطة الضبط لمبريد والمواصالت السمكية والالسمكية

الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط المستقمة في المجاؿ 
ماي  13-12، جامعة بجاية، اياـ «االقتصادي والمالي

 .088-067ص ص ، 1116

خصوصية إجراءات الطعف في القرارات الصادرة عف »، بزعيش بوبكر - 7
الممتقى الوطني حوؿ سمطات ، «السمطات اإلدارية المستقمة

الضبط المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي، جامعة 
 .208-217ص ، 1116ماي  13-12بجاية، اياـ 

سمطات القضاء في شكؿ القوة التنفيذية لقرارات مجمس »، حمدديمي أى - 8
الممتقى الوطني حوؿ سمطات الضبط المستقمة ، «المنافسة

 13-12في المجاؿ االقتصادي والمالي، جامعة بجاية، اياـ 
 . 217-176ص ص  ، 1116ماي 

المجمة النقدية  ،«مدى استقاللية وحياد مجمس المنافسة»، جالل مسعد محتوت - 9
كمية الحقوؽ، جامعة ، 10عدد ، انوف والعموـ السياسيةلمق

 .140-110ص ص  ،1118، مولود معمري تيزي وزو

 ،1111، 10، عدد إدارة، «السمطات اإلدارية المستقمة»، لباد ناصر  - 11

IV- لنصوص القانونية:ا 

 أوال: الدستور
 6مؤرخ في  327-85بموجب مرسوـ رئاسي رقـ  منشور 0885نوفمبر  17دستور 

-11، متمـ بقانوف رقـ 0885ديسمبر  7صادر في  ،65ر عدد  ، ج0885يسمبر د
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، معدؿ 1111أفريؿ  03صادر في  ،14ر عدد  ج 1111أفريؿ  01مؤرخ في  14
صادر في ، 52ر عدد  ، ج1117نوفمبر   04مؤرخ في  08-17بموجب قانوف رقـ 

 .1117نوفمبر  05
 

 النصوص التشريعية ثانيا:

ج  ،يتضمف القانوف المدني، 0864سبتمبر  15 رخ فيمؤ ، 47-64أمر رقـ  - 1
 .معدؿ ومتمـ،  0864، صادر في 67ر عدد 

، ج ر يتضمف القانوف التجاري، 0864سبتمبر  15مؤرخ في  48-64أمر  - 2
 .معدؿ ومتمـ ،0864، صادر في 010عدد 

ي ييتضمف القانوف التوجي 0877جانفي 01مؤرخ في  10-77قانوف رقـ  - 3
صادر في  11، ج ر عدد االقتصادية لممؤسسات العمومية

 .0878 جويمية 08

 18ج ر عدد  ،تعمؽ باألسعاري 0878ماي  14مؤرخ في  01-78قانوف رقـ  - 4
 . 0878 جويمية 08صادر في 

، يتعمؽ بالنقد والقرض، ج ر 0881أفريؿ  03، مؤرخ في 01-81قانوف رقـ  - 5
 )ممغى(. 0881أفريؿ  07صادر في  ،05عدد 

ر عدد  ج ،، يتعمؽ بالمنافسة0884جانفي  14خ في مؤر  15-84أمر رقـ  - 6
 .0884فيفري  11صادر في  ،18

، يتعمؽ بالتأمينات، معدؿ ومتمـ 0884جانفي  14مؤرخ في  16-84أمر رقـ  - 7
 .1115فيفري  11 مؤرخ فيال 13-15قانوف رقـ البموجب 
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مارس  01صادر في  04يتعمؽ بالتأمينات، ج ر عدد 
1115. 

رباء وتوزيع الغاز ي، يتعمؽ بالك1111فيفري  14رخ في مؤ  10-11قانوف رقـ  - 8
فيفري  15، صادرة في 17بواسطة القنوات، ج ر عدد 

1111. 

، يتعمؽ بالمنافسة، ج ر عدد 1112جويمية  08مؤرخ في  12-12أمر رقـ  - 9
 .، معدؿ ومتمـ1112جويمية  11صادر في  32

ج ر لقرض، يتعمؽ بالنقد وا، 1112أوت 15، مؤرخ في 00-12األمر رقـ  - 11
 .1112 أوت 16 صارد في 41عدد 

يحدد القواعد المطبقة عمى  1113 جواف 12مؤرخ في  11-13قانوف رقـ  - 11
، 1113صادر في  ،03الممارسات التجارية، ج ر عدد 
أوت  07مؤرخ في  15-01معدؿ ومتمـ بموجب قانوف رقـ 

 .1101صادر في  35، ج ر عدد 1101

، يتعمؽ بحاالت التنافي 1116 ، مؤرخ في أوؿ مارس10-16مر رقـ أ - 12
عدد  روالوظائؼ، ج  وااللتزامات الخاصة ببعض المناصب

 .1116مارس 6 في ، صادر05

تضمف قانوف اإلجراءات ي 1117فيفري  14مؤرخ في  18-17قانوف رقـ  - 13
ريؿ فأ 12صادر في  ،10المدنية واإلدارية، ج ر عدد 

1117. 

عمؽ بالمنافسة، ج ر عدد يت 1117جواف  14، مؤرخ في 01-17قانوف رقـ  - 14
-12يعدؿ ويتمـ األمر  ،1117جويمية  11، صادر في 25
12. 
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 في ، صادر35ر  ، ج1101 جويمية 08مؤرخ في  ،14-01قانوف رقـ  - 15
 .12-12، يعدؿ ويتمـ األمر 1101

 ثالثا: النصوص التنظيمية
يتضمف تعييف محافظ البنؾ المركزي  ،0881افريؿ  04مرسوـ رئاسي مؤرخ في  - 1

زائري السيد عبد الرحماف رستمي حاج ناصر، ج ر عدد الج
 .0881جويمية  00، صادر في 17

ينيي مياـ محافظ البنؾ المركزي  0881جويمية  11مرسوـ رئاسي مؤرخ في  - 2
الجزائري السيد عبد الرحماف رستمي حاج ناصر، ج ر عدد 

 0881جويمية  15، صادر في 46

تضمف حؿ المجمس ي 0882وبر أكت 15مؤرخ في  141-82مرسوـ رئاسي رقـ  - 3
 .0882، صادر سنة 58األعمى لإلعالـ، ج ر عدد 

يحدد النظاـ الداخمي  ،0885جانفي  06مؤرخ في  85/33مرسوـ رئاسي رقـ  - 4
 جانفي 10، صادر في 14ر عدد  في مجمس المنافسة، ج

0885. 

يتعمؽ بالتعييف في ، 0888أكتوبر  16في  خمؤر  ،131-88مرسوـ رئاسي رقـ  - 5
 20صادر في  ،65عدد ائؼ المدنية والعسكرية، ج رالوظ

 .0888أكتوبر 

، يتضمف تعييف أعضاء مجمس 1102جانفي 04مرسوـ رئاسي مؤرخ في  - 6
 .1102جانفي  21في صادر ،6المنافسة، ج ر عدد 

، يتضمف التعييف بمجمس المنافسة، ج ر 1102جانفي 04مرسـو رئاسي مؤرخ في  - 7
 .1102جانفي  21 في صادر،  6عدد 



 قـــــــــائمة   املراجع

 

140 
 

يتضمف المصالح  ،0880أفريؿ  5مؤرخ في  ،80-80رقـ  يمرسوـ تنفيذ - 8
ا، ج ر عدد يا وعمميالخارجية لممنافسة واألسعار وصالحيات

تمـ بػمرسوـ م، معدؿ و 0880أفريؿ  5صادر في ، 08
ر  ، ج0887مارس  20مؤرخ في  ،014-87تنفيذي رقـ 

 .0887أفريؿ  10في  صادر ،08عدد 

يتضمف تنظيـ اإلدارة  0883جواف  05مؤرخ في ، 117-83مرسـو تنفيذي رقـ  - 9
جواف  11صادر في  ،36رة التجارة، ج ر عدداالمركزية لوز 

0883. 

يتضمف إنشاء مفتشية  ،0883جواف  05مؤرخ في ،  101-83مرسـو تنفيذي  - 11
وقمع الغش في وزارة التجارة وتحديد  االقتصاديةمركزية لمتحقيقات 

 .0883جواف  11ر في صاد ،36، ج ر عدد اياختصاصات

، يحدد 1111أكتوبر  03مؤرخ في  ،203-1111مرسوـ تنفيذي رقـ  - 11
يمنة يالتي تبيف أف العوف االقتصادي في وضعية الالمقاييس 

وكذلؾ مقاييس األعماؿ الموصوفة بالتعسؼ في وضعية 
، 1111أكتوبر 07، صادر في 50ر عدد  يمنة، جيال

المتعمؽ  12-12مف األمر  62الممغى بموجب المادة 
 .بالمنافسة

يحدد كيفيات  ،1114ماي  17مؤرخ في  064-14مرسوـ تنفيذي رقـ  - 12
عدـ التدخؿ بخصوص االتفاقات بالحصوؿ عمى التصريح 

 07 في صادر ،24ج ر ، يمنة عمى السوؽيووضعية ال
 .1114ماي 

، يحدد السعر األقصى 1100مارس 15مؤرخ في ، 017-00مرسـو تنفيذي رقـ  - 13
 اإلنتاجؾ وكذا ىوامش الربح القصوى عند عند االستيال

واالستيراد وعند التوزيع بالجممة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي 
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 18صادر في  04المكرر والعادي والسكر األبيض، ج ر عدد 
 .1100مارس
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 ممخص
 

يعتبر مجمس المنافسة جياز ضبط عاـ مكمؼ بالسير عمى تطبيؽ واحتراـ مبادئ 
المنافسة الحرة، فسمطتو تمتد إلى جميع النشاطات االقتصادية، إال أف سمطتو نسبية في 

و إشكاالت خاصة في تكييفو ومكانتو بالنسبة لمنظاـ ىذا المجاؿ، إذ تثير مسألة استقالليت
 المؤسساتي في الدولة، عمى غرار باقي سمطات الضبط القطاعية األخرى.

كما أف تدخؿ بعض الييئات )التنفيذية والقضائية( أو حتى سمطات مف نفس النوع 
تمتع  في مجاؿ ضبط النشاط االقتصادي ومعاقبة الممارسات المنافية لممنافسة، يحد مف

المجمس مف اختصاص مانع، وىذا مف شأنو أف يجعؿ العالقة فيما بينيا تنافسية 
 وتنازعية، كؿ ىذه العوامؿ تحد مف فعالية المجمس.

 
Résumé 

Le conseil de la concurrence est considéré  comme un organe 

de régulation générale, il est chargé de veiller au  respect  des 

principes de la libre concurrence. Ses compétences s’étendent à 

toutes les activités économiques.   

Cependant, son pouvoir est relatif et la question de son 

indépendance suscite plusieurs difficultés, notamment celles 

relatives à sa qualification et à sa place dans le système 

institutionnel de l’État. 

Par ailleurs, l’intervention des autres institutions (exécutives et 

judiciaires) ou autre autorité de même nature, limitent la jouissance 

de ce conseil d’une compétence exclusive dans le domaine de la 

régulation économique et la sanction des pratiques anti-

concurrentielle. Sa relation avec les différentes autorités devient 

alors concurrentielle et conflictuelle. Tous ces facteurs tendent à 

réduire l’efficacité de ce conseil. 


