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الشكر و العرفان 
 

يرفع اهلل الذيف آمنكا منكـ كالذيف أكتكا العمـ درجات كاهلل بما " يقكؿ اهلل تعالى في كتابو الكريـ 
(11)سكرة المجادلة اآلية " تعممكف خبير  

نشكر اهلل عز كجؿ الذم سدد خطانا كأنار سبيمنا كمنحنا العقؿ كأليمنا الصبر كمكننا مف 
، كما نتقدـ بالشكر الجزيؿ  تخطي الصعاب إلتماـ ىذه المذكرة فمؾ الحمد كالشكر ياحي يا قيـك
لألستاذة المشرفة الدكتكرة كالي نادية التي قدمت لنا يد العكف ك كاف ليا الفضؿ الكبير في 

انجاز ىذا العمؿ المتكاضع، كما نتفضؿ بشكر الدكتكرة بمحارث ليندة التي أعطتنا مف كقتيا ك 
ساعدتنا في تصحيح ىذا العمؿ، دكف إف ننسى كؿ األساتذة الذيف اشرفكا عمى دراستنا مف 

مرحمة الجامعية، كما نتقدـ بشكر الجزيؿ لجميع زمالئنا الطمبة كالى كؿ اؿالطكر االبتدائي إلى 
 مف ساعدنا مف قريب أك بعيد في انجاز ىذا العمؿ، لكـ جميعا فائؽ

. االحتراـ ك التقدير  

 

لف تناؿ العمـ إال بستػة           سأنبئؾ عف تفصيميا ببيػػػاف :     الشافعي رحمو اهللقولي

                       ذكاء كحرص كاجتياد          كبالغة كصحبة أستاذ كطكؿ زماف
 

 

 



 اإلىداء

 الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيد خمؽ اهلل محمد صمى

:كسمـ كمف تبعو إلى يـك الديف أما بعد  اهلل عميو  

  لي نكرا تأىدم ثمرة جيدم إلى مف كانا لي نبع العطاء كبر األماف ككاف

م إلى مف قاؿ فييا رسكلنا الكريـضعؼفي دربي كسندم عند   

إلى مف كانت" الجنة تحت أقداـ األميات" محمد صمى اهلل عميو كسمـ   

  مصباحا ينير دربي، إلى التي حممتني صغيرا كرعتني كبيرا 

. حفظيا اهلل كأطاؿ في عمرىا آسياكصبرت عميا كثيرا كدعت لي كثيرا أمي الغالية  

 إلى مف عممني أف األمؿ عمؿ كأف النجاح تحدم 

 إلى أنسي في كحشتي كنكرم في ظممتي كقكتي عند ىزيمتي 

ره ـ كأطاؿ في ع اهلل حفظومحمد شيخكأممي عند يأسي أبي الغالي   

"كقؿ ربي إرحميما كما ربياني صغيرا"  

أخكام العزيزيف عمى قمبي إلى   

لى األىؿ كاألقارب مف قريب أك مف بعيد، إلى زميمة العزيزة في المذكرة العمرم أمينة، ك إلى كؿ األحباب  كا 
لى كؿ ط  كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية        البكاألصدقاء إلى كؿ مف ساعدنا عمى إتماـ ىذا العمؿ كا 

                                           

 

 



 اإلىداء
 

الحمد هلل المنعكت بأكمؿ الصفات كالصالة كالسالـ عمى صاحب المعجزات نبي اليدل كالرحمة 
:كعمى آلو كأصحابو أما بعد  

 أىدم ثمرة اجتيادم المتكاضع إلى أغمى الناس إلى قمبي كمف أنار دربي 

 كالػػػدم الػػكريػػميف

 إلى منبع الحناف كالكفاء التي ال أنساىا أبدا أمي الغالية

 إلى معنى الحياة كرمز الكـر أبي العزيز

 رفيقة  كأختي أخكام العزيزيفإلى مف تربطني بيـ صمة الرحـ كيجمعني بيـ الحب كالحناف
 دربي

 إلى كؿ األىؿ كاألقارب مف بعيد أك مف قريب

 كزميمتي المحترمة في المذكرة مصاكر إكراـ أتمنى ليا التكفيؽ في الحياة إلى ةإلى صديقة العزيز
لى زمالئي في الدراسة خاصة طمبة الحقكؽ ك العمـك السياسية فكؿ األصدقاء بدك  استثناء كا 

قلمي يسعهم ولم قلبي وسعهم من كل إلى و  
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شيد النظاـ االقتصادم العالمي تغيرات جذرية نتج عنيا ظيكر التزامات متعددة في ضكء 
 ليفتح بذلؾ السكؽ أماـ الخكاص دكف قيكد مف ،تفعيؿ مبدأ حرية ممارسة الصناعة كالتجارة

، حيث تجسده المؤسسات االقتصادية في الكاقع باستخداميا مجمكعة الكسائؿ القانكنية الدكلة
. كاالقتصادية، في إطار سعييا لتحقيؽ الربح

بذلؾ ظير التجميع االقتصادم كأىـ كسيمة مؤدية إلى القكة االقتصادية، ألنيا تعكد 
ثر عمى مصمحة باقي ؤبالفائدة عمى المؤسسة المعنية، لكف نتائجيا قد تككف عكسية إذا ت

المؤسسات في السكؽ، كمف ناحية أخرل قد تساىـ بمركزىا في تطكير اقتصاد الدكلة الف ىذه 
األخيرة تعتمد في عممية التنمية االقتصادية عمى قكة المؤسسات داخؿ أسكاقيا المحمية، السيما 

. بعد انسحابيا مف الحقؿ االقتصادم
برز في ىذا اإلطار مكضكع مراقبة التجمعات االقتصادية الذم يمعب دكرا ىاما في 

السكؽ الحرة حيث ييدؼ إلى المكازنة بيف مصالح المؤسسات المتجمعة، كمصمحة المتنافسيف 
. في سكؽ كاحدة، كمصمحة االقتصاد الكطني التي تقـك عمى رعاية ىذه المصالح السابقة

عات االقتصادية في الكاليات المتحدة األمريكية، كذلؾ بتكريس مكاف أكؿ ظيكر لمتجـ
قانكف مراقبة التجميعات االقتصادية التي تمارسيا المجنة التجارية الفدرالية كالقسـ القضائي 

، أما عمى مستكل الدكؿ األكركبية بدا تكريسو في بداية الستينيات كالذم 1914كذلؾ في سنة 
استكجب ضركرة إصدار قكانيف لمكافحة ىذه التكتالت، حيث أككمت ميمة المراقبة عمى 

. المفكضية األكركبية
عرفت الجزائر الكثير مف التغيرات خصكصا عمى مستكل البنية السياسية كما لحقيا مف 
تغيرات في الييكمة االقتصادية، ففي كؿ مرحمة تغير فييا سياستيا االقتصادية التي اعتمدت 
عمى الظركؼ المحمية كاإلقميمية كالدكلية، ينعكس ذلؾ عمى منظكمتيا القانكنية، أيف تبنى 

المشرع الجزائرم نظاـ االقتصاد المكجو  الذم فشؿ في تحقيؽ أىداؼ تنمكية، مما استدعى 
تبني نظاـ جديد يتناسب مع النظاـ االقتصاد العالمي الجديد الذم يقـك عمى الفكر الميبرالي، 

، ليتحكؿ بذلؾ مف االقتصاد المكجو (1)1988فكرس مبدأ حرية الصناعة كالتجارة كذلؾ سنة 

                                                           

، يتضمف القانكف التكجييي لممؤسسات العمكمية االقتصادية، جريدة 1988 جانفي سنة 12 مؤرخ في 01-88 قانكف رقـ (1)
 .)ممغى  (.1988-01-13، مؤرخ في 02رسمية عدد 
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إلى االقتصاد الحر كاالنفتاح االقتصادم، كقد ظير مصطمح التجميعات االقتصادية ألكؿ مرة 
 المتعمؽ 06-95 ثـ في األمر رقـ )1( المتعمؽ باألسعار12-89في الجزائر في القانكف رقـ 

 منو، ثـ عزز دستكريا مف خالؿ تكريس مبدأ حرية 12 ك11 مف خالؿ المادتيف )2(بالمنافسة
حرية التجارة والصناعة  ":1996 مف دستكر 37التجارة كالصناعة الذم نصت عميو المادة 

". )3(مضمونة وتمارس في إطار القانون
 الممغى أف ينظـ مكضكع التجمعات 06-95لكف لـ يستطع قانكف المنافسة رقـ 

االقتصادية تنظيما يشمؿ كؿ مراحؿ المشركع لغاية الحصكؿ عمى ترخيص بو مف قبؿ مجمس 
-03المنافسة أالنو اعتمد عمى مادتيف فقط، لذلؾ أعاد المشرع النظر فييا بمكجب األمر رقـ 

 الذم نظـ مكضكع التجمعات االقتصادية، في فصؿ كامؿ تحت )4(المتعمؽ بالمنافسة 03
 المتعمؽ بالمنافسة بمكجب القانكف 03-03عنكاف التجميعات االقتصادية، كقد عدؿ األمر رقـ 

 كما دعـ بالمرسـك التنفيذم رقـ )6( المتعمقاف بالمنافسة05-10 كالقانكف رقـ (5)12-08رقـ 
 المتعمؽ بالترخيص لعمميات التجميع الذم يبيف كيفية الترخيص بالتجميع 05-219

 . (7)االقتصادم

                                                           

 جكيمية 19، مؤرخ في 29، يتعمؽ باألسعار، جريدة رسمية عدد 1989 مام 05 مؤرخ في 12-89 قانكف رقـ (1)
 .)ممغى(1988

 1995 فيفرم 22، مؤرخ في 09، يتعمؽ بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 1995 يناير 25 مؤرخ في 06-95أمر رقـ  (2)
 .)ممغى(

، يتضمف إصدار دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1996 ديسمبر 07 مؤرخ في 438-96 مرسـك رئاسي (3)
، الجريدة 2002 افريؿ 10 المؤرخ في 03-02، معدؿ بالقانكف رقـ 1996 ديسمبر 08،  مؤرخ في 76جريدة رسمية عدد 

، الجريدة الرسمية العدد 2008 المؤرخ في 19-08 ك المعدؿ بالقانكف رقـ 2002 افريؿ 14، المؤرخ في 25الرسمية العدد 
، الجريدة الرسمية العدد 2016 مارس 06 المؤرخ في 01-16 ك المعدؿ بالقانكف رقـ 2008 نكفمبر 10، المؤرخ في 63
 .2016 مارس 07، المؤرخ في 14

 .2003 يكليك 20، مؤرخ في 25، يتعمؽ بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 2003 يكليك19 مؤرخ في 03-03 أمر رقـ (4)

، 36، المتعمؽ بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 03-03، يعدؿ كيتمـ األمر رقـ 2008 يكنيك 25 مؤرخ في 12-08أمر رقـ (5)
 .2008 يكليك 02مؤرخ في 

، المتعمؽ بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 03-03، يعدؿ ك يتمـ األمر رقـ 2010 أكت 15 مؤرخ في 05-10 أمر رقـ  (6)
 .2010 أكت 18،  مؤرخ في 46

جريدة  االقتصادم، التجميع لعمميات بالترخيص يتعمؽ ، 2005سنة جكاف 22 في  مؤرخ219-05 مرسـك تنفيذم رقـ (7)
 .2005 جكاف سنة 22، مؤرخ في 43عدد رسمية
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 : أىمية دراسة الموضوع
تتمثؿ أىمية دراسة التجميعات االقتصادية في مدل أىميتيا في السكؽ التنافسية بالنسبة 

، ككف لالقتصاد الكطني مف خالؿ التأثير المباشر كغير المباشر عمى المنتكج الكطني
المؤسسات الكطنية الصغيرة كالمتكسطة لف تستطيع مجابية استحقاقات االنفتاح عمى السكؽ 

 لكف قد ييدؼ التجميع االقتصادم إلى تشكيؿ مؤسسات كالعكلمة كتحرير التجارة الخارجية،
. كبيرة قادرة عمى مكاجية الشركات الكبرل العابرة لمقارات

باإلضافة إلى ككف التجميعات كسيمة ذاتية لضبط المنافسة يمكف أف يمجا إلييا المتعاممكف 
، بدؿ رجكعيـ لمجيات التنظيمية في كؿ في السكؽ لمكاجية بعض الممارسات المقيدة لممنافسة

 .، ليا حمكؿ عممية خاصة إذا تعمؽ األمر بأمكر اقتصاديةمرة،
: أسباب اختيار الموضوع

كلعؿ أىـ األسباب التي دفعتنا لدراسة ىذا المكضكع ىك ضركرة كجكد حمكؿ لمقضايا 
 .االقتصادية المتعمقة بالتجميعات االقتصادية

باإلضافة إلى ككف ىذه القضايا االقتصادية الرتباطيا بالحياة اليكمية، المساىمة في إثراء     
المكتبة الجامعية بيذه الدراسة لمحاكلة إزالة بعض المبس كالغمكض حكؿ مكضكع الدراسة، كما 
يمكننا أف نحث الطمبة عمى التعمؽ أكثر في ىذه الدراسة، كككف مكضكع البحث متجدد بكثرة 

. التعديالت التي طرأت عمى نصكصو القانكنية التي تمس ىذا المكضكع
:  اإلشكالية

مراقبة التجميعات االقتصادية كآلية لحماية المنافسة بشكؿ عممية  المشرع الجزائرم نظـكيؼ - 
 ؟يتكافؽ مع مختمؼ المصالح االقتصادية إلحداث التكازف في السكؽ

: المنيج المعتمد في الدراسة
لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية المطركحة تـ االعتماد عمى المنيج الكصفي مف خالؿ 
جراءات مراقبتيا، باإلضافة  التعرؼ عمى عمميات التجميع االقتصادم الخاضعة لمرقابة كا 

لممنيج التحميمي الذم ساعدنا في فيـ التركيبات القانكنية كاالقتصادية كشرح النصكص القانكنية 
التي تقـك عمييا عمميات التجميع، كما تـ االعتماد عمى المنيج المقارف لدراسة التجربة األجنبية 
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في ىذا المجاؿ مف عدة جكانب كذلؾ لعدة عكامؿ أكليا اعتبار قانكني ككف القانكف األجنبي 
لقانكف الجزائرم كالقانكف الفرنسي مثال، كثانييما التعامالت االقتصادية التي جرت ا يستمد منو

بيف الجزائر كاالتحاد األكركبي الذم قامت بإبراـ معو اتفاقيات تجارية كصناعية، ككذا نجاح 
بعض الدكؿ العربية كاإلقميمية في ىذا المجاؿ كالقانكف المغربي كالقانكف التكنسي مثال، 

فباعتبار أف ىذه التجربة جديدة السيما عمى الجزائر في الناحية العممية كالتطبيقية زادت الحاجة 
. ليذا المنيج لالستفادة مف التجربة األجنبية كمقارنتيا مع تجربة الجزائرية كتقييميا

عات مالتجـ ،كلإلجابة عف ىذه اإلشكالية قمنا بتقسيـ مكضكع المذكرة إلى فصميف
، كالقكاعد اإلجرائية لمراقبة (الفصؿ األكؿ)الخاضعة لمرقابة في القانكف الجزائرم االقتصادية 

 .(الفصؿ الثاني)عات االقتصادية مالتجـ
 
 

 



 

 
 

 
 
 

الفصل األول 
الخاضعة لمرقابة التجميعات االقتصادية 

 في القانون الجزائري 
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 القانكنية النصكص التي تدرجيا التجميعات االقتصادية الخاضعة لمرقابة، ىي تمؾ تعد
 أثر ليا ليس التي العمميات باستثناء ىذا اإلطار كذلؾ باالعتماد عمى عدة معايير محددة ضمف
 المؤسسات بعض بمكغ عدـ بيدؼ كمسبقا العمميات احتياطيا مراقبة ىذه كتعد المنافسة، عمى

 الممارسات حظر ييدؼ المقابؿ، في كضع مييمف، في االقتصادية يجعميا القكة مف مستكل
 التي الالحقة الرقابة إلى كيخضع ىذا الحظر كقكعيا أك بعد عند المنافسة لحرية المقيدة
. بذلؾ المكمفة الييئات تمارسيا

مف خالؿ قانكف المنافسة الذم خصص  اإلقتصادية التجميعات مشركعية المشرع اظير
 مف الفصؿ الثاني تحت 1995 لسنة المنافسة قانكف في أدرجت بعدما منو الثالث ليا الفصؿ

 منو باألثر  إدراكا"لممنافسة المنافية والمعامالت المنافسة ممارسة"عنكاف  الثاني تحت الباب
 المشرع الجزائرم لـ أف يعني ال لكف ىذا الكطني، اإلقتصاد التجميع عمى اإليجابي لعمميات

يخؿ  الذم قد السمبي جانبو لو اإلقتصادم التجميع ألف الحر مقتضيات السكؽ مع يتفاعؿ
مف قانكف  15 المادة نص في المذككرة المؤسسات عمميات تجميع أخضع بالمنافسة، لذا

يتناسب كمتطمبات  ما كىذا بالمنافسة شرط مساسيا تحقؽ إذا السابقة المراقبة إلى المنافسة
 .الحر السكؽ

 15كضح المشرع الجزائرم العمميات التي تؤدم لمتجميع االقتصادم طبقا لنص المادة 
: األمر إذا ىذا مفيوم في التجميع يتم": التي نصت عمى ما يمي)1(مف قانكف المنافسة

 قبل؛ من مستقمة كانت أكثر أو مؤسستان  إندمجت -1
 أو األقل، عمى مؤسسة عمى نفوذ ليم طبيعيين أشخاص عدة أو شخص حصل -2

 أو جزء مؤسسات عدة أو مؤسسة مراقبة عمى مؤسسات أو عدة مؤسسة حصمت
 عن أو المال في رأس أسيم أخد عن طريق مباشرة، غير أو مباشرة بصفة منيا،

 أخري؛ وسيمة أو أي عقد بموجب أو المؤسسة أصول من طريق شراء عناصر
 ".ةلمستق اقتصادية مؤسسة وظائف جميع دائمة بصفة تؤدي مشتركة مؤسسة أنشئت -3

 

                                                           

 . مرجع سابؽ، يتعمؽ بالمنافسة، المعدؿ ك المتمـ03-03 مف األمر رقـ 15المادة  (1)
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كلمتأكد مف مدل تالءـ ىذه المادة مع متطمبات نظاـ المراقبة يتكجب عمياف التعرؼ عمى 
كبيدؼ تحديد دقيؽ لنطاؽ ، (المبحث األكؿ)أشكاؿ التجمعات االقتصادية الخاضعة لمرقابة 

التجمعات االقتصادية الخاضعة لمرقابة كضع المشرع الجزائرم معيار المساس بالمنافسة 
 .(المبحث الثاني)
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المبحث األول 
 أشكال التجميعات االقتصادية

تعتبر التجميعات االقتصادية كؿ العمميات التي مف شأنيا أف تؤدم إلى زيادة حجـ 
الكحدات االقتصادية بفعؿ التمركز كاالندماج في كياف اقتصادم كاحد لتعزيز الكضعية التنافسية 

 كتمجأ المؤسسات ليذا التركيز االقتصادم لحماية رقـ أعماليا كمحاكلة الييمنة داخؿ السكؽ،
 مف 15، لـ يقـ المشرع الجزائرم في نص المادة (1)عمى التعامالت االقتصادية داخؿ السكؽ

نما اقتصر عمى 03-03األمر رقـ   المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ ك المتمـ بتقديـ مفيـك لمتجميع كا 
ذكر أشكاؿ التي يتحقؽ مف خالليا عممية التجميع االقتصادم كالتي تتمثؿ في اندماج 
نشاء مؤسسة مشتركة . مؤسستيف أك أكثر، ككسائؿ ممارسة الرقابة عمى تمؾ المؤسسة كا 

كيحدث التجميع االقتصادم بطرؽ منيا االندماج كعمميات االستيالء كالمشاريع المشتركة 
كة، ىذا كقد عرؼ الدكتكر عبد الفتاح ركغيرىا مف أشكاؿ السيطرة مثؿ حاالت اإلدارة المشت

: مراد التجميعات االقتصادية في كتابو شرح قانكف المنافسة كمنع الممارسات االحتكارية بقكلو
ىو االلتحام بين مؤسستي أعمال أو أكثر يتم بموجبيا فقدان ىوية مؤسسة أعمال أو أكثر "

".   وتكون النتيجة قيام مؤسسة واحدة
كتقـك التجميعات االقتصادية عمى عدة مستكيات اقتصادية، فالتجميع األفقي يتـ عمى 
نفس المستكل االقتصادم سكاء بيف المنتجيف أك المكزعيف أك مؤدم الخدمات أما التجميع 
العمكدم أك الرأسي ىك الذم ينشا بيف مؤسسات تمارس نشاطيا عمى المستكيات اقتصادية 
مختمفة تتـ عادة بيف المنتجيف كالمكزعيف، باإلضافة إلى التجميع المختمط الذم يككف بيف 

مؤسسات تمارس أنشطة اقتصادية مختمفة كفي ىذا السياؽ نجد أف المشرع الجزائرم قد ذكر 
عات االقتصادية تختمؼ حسب  م مف قانكف المنافسة أشكاؿ مختمفة مف التجـ15في نص المادة 

طبيعة الكسيمة القانكنية المعتمد عمييا كالتي تتكافؽ جميعا في ككنيا تحمؿ نفس األثر عمى 
. (2)المنافسة

                                                           

أيكب غكقالي، قمع الممارسات التجارية غير الشرعية، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في قانكف األعماؿ، كمية  (1)
 .18، ص2017الحقكؽ بجامعة قاصدم مرباح، كرقمة، 

 تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، كمية العايب شعباف، مراقبة التجميعات االقتصادية في القانكف الجزائرم، مذكرة (2)
 .6، ص 2014الحقكؽ كالعمـك السياسية، بجامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، 
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كقد انعكس تعدد أشكاؿ التجميعات االقتصادية عمى نظاميا القانكني باإلضافة لقانكف 
 منو، كما أعطاىا القانكف التجارم الجزائرم 16 ك15المنافسة الذم نضميا بمكجب المادتيف 

أىمية بالغة ككف التجارة تعد مف أكسع المجاالت التي تشغميا المنافسة حيث خصص المشرع 
 في القسـ الرابع )1( مف القانكف التجارم764 ك744الجزائرم أىـ شكؿ ليا منيا بيف المادتيف 

بينما اكتفى قانكف المنافسة باإلشارة إليو بمكجب الفقرة األكلى  ،تحت عنكاف اإلدماج كاالنفصاؿ
. )المطمب األكؿ(15مف نص المادة 

كما يمكف أف تنشأ في حاالت غير محصكرة نتيجة لمتصرؼ الذم قامت بو ىذه المؤسسة 
أك عدة مؤسسات اتجاه مؤسسة عمى أقؿ، شرط أف يخكليا ىذا التصرؼ بسط سيطرتيا كنفكذىا 

األكيد عمى مؤسسة أخرل خاضعة لرقابتيا، كبذلؾ يفتح المجاؿ أماـ جميع القكانيف المنظمة 
لمعالقات العقدية بيف مؤسستيف لتطبيؽ أحكاميا عمى أشكاؿ التجميعات االقتصادية بما في 

 الفقرة 15ذلؾ القانكف المدني كالقانكف التجارم كقانكف البكرصا كىذا تقتضيو أحكاـ المادة 
. )المطمب الثاني(الثانية مف قانكف المنافسة 

كقد تمجأ مؤسستاف أك أكثر لبسط نفكذىما عمى قطاع اقتصادم أك داخؿ سكؽ معينة 
لكنيا تفضؿ المحافظة عمى استقالليا القانكني كاالقتصادم حيث تقـك بإنشاء مؤسسة اقتصادية 

. )المطمب الثالث( مف قانكف المنافسة 15مستقمة كىذا بمكجب الفقرة الثالثة مف نص المادة 

المطمب األول 
 اندماج مؤسستين أو أكثر كانت مستقمة من قبل 

يتميز النظاـ االقتصادم العالمي بظاىرة تجميع المؤسسات كالشركات التجارية كتحالؼ 
الشركات الكبرل لبناء كحدات اقتصادية عمالقة، كيعد االندماج إحدل كسائؿ ىذا التجميع أك 

. التحالؼ بؿ يعد أىـ كأشمؿ الكسائؿ عمى اإلطالؽ
لـ يعرؼ قانكف المنافسة الجزائرم ظاىرة االندماج سكاء ككسيمة لمتجميع أك غير ذلؾ بؿ 

 15اكتفى بالنص عمييا باعتبارىا احد آليات التجميع حيث تنص الفقرة األكلى مف نص المادة 
 :يتم التجميع في مفيوم ىذا األمر إذا": مف قانكف المنافسة عمى أنو

                                                           

 30، مؤرخ في 101، يتضمف القانكف التجارم ، جريدة رسمية عدد 1975 سبتمبر سنة 26 مؤرخ في 59-75أمر رقـ  (1)
 .، معدؿ ك متمـ1975ديسمبر 
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 "....اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقمة من قبل - 1
التحام ": لقد اىتـ الفقو بتعريؼ التجميع كاستقر ىذا األخير عمى تعريؼ االندماج بأنو

.  "شركتين أو أكثر التحاما يؤدي إلى زواليما معا وانتقال جميع أموليا إلى الشركة الدامجة
ىو فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى أو فناء شركتين أو "كاالندماج في تعريؼ آخر 

  .(1)"أكثر وقيام شركة تنتقل إلييما أموال الشركة الفانية
 كاآلثار القانكنية التي تترتب )الفرع األكؿ(كبذلؾ يمزمنا دراسة الطبيعة القانكنية لالندماج 

. )الفرع الثاني(عنو 
الفرع األول 

  الطبيعة القانونية لالندماج
يمـز لدراسة مكضكع االندماج عمى األقؿ تحديد الطبيعة القانكنية لالندماج التي تقتضي 
ضركرة التطرؽ إلى تعريفو حتى يتسنى في األخير التعرؼ عمى أثاره القانكنية، لكف المشرع 

. الجزائرم لـ يناكؿ تعريؼ الندماج شانو شاف نظيره المشرع الفرنسي
كمف بيف ىذه التعريفات التي تحاكؿ تحديد كصؼ عممية االندماج، ككذلؾ مف تحديد 

ضم بمقتضاه شركة أو أكثر إلى شركة أخرى فتزول الشخصية المعنوية نعقد ت"أثرىا عمى أنو 
 .(2)" إلى شركة جديدة)ديونيا(لمشركة المنضمة، وتنتقل أصوليا وخصوميا 

عف طريؽ الضـ أك (كيتضح مف خالؿ ىذا التعريؼ أف االندماج يمكف أف يتـ بأسمكبيف 
 كىك فعال ما تناكلو المشرع الجزائرم في القانكف التجارم الجزائرم حيث لـ )عف طريؽ المزج 

 مف القانكف التجارم التي 744يقدـ تعريفا لالندماج، غير أنو تناكؿ أساليبو أك صكره في المادة 
لمشركة ولو في حالة تصفيتيا أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساىم : "تنص عمى ما يمي

. في تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج

                                                           

 منصكر داكد، اآلليات القانكنية لضبط النشاط االقتصادم في الجزائر، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه العمـك في (1)
 .45، ص2016الحقكؽ، تخصص قانكف األعماؿ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

نجاة بف جكاؿ، النظاـ القانكني التجميعات االقتصادية في ظؿ قانكف المنافسة، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في  (2)
 .31، ص2009قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ بجامعة محمد بكقرة، بكمرداس، 
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كما ليا أن تقدم ماليتيا لشركات موجودة أو تساىم معيا في إنشاء شركات جديدة بطريقة 
 ". ...االندماج 

 :كمف ثـ فاف االندماج يأخذ أحد ىاتيف الصكرتيف
 االندماج بطريق الضم : أوال

كيتـ ىذا النكع مف االندماج بانضماـ شركة إلى شركة أخرا أم باندماج شركة في شركة 
أخرل قائمة، كيترتب عميو انقضاء الشركة المندمجة كزكاؿ شخصيتيا، كتظؿ الشركة الدامجة 

 . (1)ىي الشركة القائمة كالمتمتعة بالشخصية المعنكية

ضافة ممتمكاتيا  كيؤدم ىذا النكع مف االندماج إلى حؿ الشركة المندمجة أك المستكعبة كا 
إلى الشركة الدامجة أك المدمجا كذلؾ بزيادة رأسماؿ األخيرة بحصة عينية تمثؿ أصكؿ كخصـك 
الشركة المستكعبة، كتعد ىذه الزيادة خاضعة إلجراءات التخميف كالمصادقة مف قبؿ الجمعية 
العامة االستثنائية لمشركة المدمجة، كتبقى ىذه األخيرة قائمة كمحتفظة بشخصيتيا المعنكية 

 .(2)كيترتب عمى تمؾ الزيادة في رأس الماؿ ضركرة تعديؿ قكانينيا األساسية
كيعد ىذا النكع مف االندماج األكثر شيكعا ككقكعا مف الناحية العممية إذ غالبا ما تختمؼ 

القدرات المالية لمشركات الداخمية في االندماج حيث تمجا الشركة األقكل إلى ضـ الشركة 
ال عد استحكاذا بقكة، باإلضافة إلى أف األخذ بيذا  األضعؼ كلكف بشرط مكافقة ىذه األخيرة كا 
النكع مف االندماج أيسر كاقؿ تكمفة لمشركات الرغبة فيو عمى خالؼ النكع الثاني مف االندماج 
بطريؽ المزج الذم يتطمب اتخاذ إجراءات تأسيس شركة جديدة عمى أنقاض الشركات المندمجة 

. (3)كبرأكىذا اإلجراء يتطمب كقتا أطكؿ كنفقات 
 
 

                                                           

سكيقات عبد الكىاب، التجمعات االقتصادية، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ بجامعة  (1)
 .16، ص2017قاصدم مرباح، كرقمة، 

 .32نجاة بف جكاؿ، مرجع سابؽ، ص (2)

فايز إسماعيؿ بصبكص، اندماج الشركات المساىمة العامة كاآلثار القانكنية المترتبة عمييا، الطبعة األكلى، دار الثقافة  (3)
 .36-35، ص ص2010لمنشر كالتكزيع، عماف، 
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االندماج بطريق المزج  : ثانيا
ينتج ىذا النكع مف االندماج عندما تمتزج شركتاف قائمتاف أك أكثر امتزاجا يؤدم إلى زكاؿ 
الشخصية المعنكية لكؿ منيما، كانتقاؿ أصكليا كخصكميا إلى الشركة الجديدة كيترتب عف ىذا 
النكع مف االندماج فناء الشركات الداخمة في االندماج كزكاؿ شخصيتيا المعنكية كظيكر شركة 

 .(1)بشخصية معنكية جديدة تختمؼ عف شخصية الشركات الداخمة في االندماج
يمر االندماج بنكعيو بعدة مراحؿ كصكالن إلى إقراره مف قبؿ الجمعيات االستثنائية لكؿ 

شركة مف الشركات الداخمة فيو، بدا بمرحمة اإلعداد التي تجرم مف خالليا مفاكضات أكلية بيف 
الشركات كيتـ في ىذه المرحمة عرض جميع الصعكبات كالمشاكؿ التي قد تقع أك المحتممة 

     . (2)كقكعيا كتسبب مشاكؿ تعيؽ طريقة االندماج بغية الكصكؿ إلى الحمكؿ المشتركة

 أك "باتفاق النوايا"تمييا بعد ذلؾ مرحمة إفراغ المسائؿ محؿ االتفاؽ في كثيقة تسمى 
 االندماج حيث تتناكؿ كؿ كاحدة منيا المسائؿ القانكنية أك المالية أك االقتصادية "بروتوكول"

حسب صفة المفاكضات التي يمر بيا االندماج، كذلؾ بتناكؿ كؿ مسالة مف المسائؿ بصفة 
مستقمة، كبركتكككؿ االندماج ليس لو أم قكة إلزامية سكاءن بالنسبة لألشخاص الذيف قامكا 

  .(3)بالمفاكضات كال بالنسبة لمشركات الراغبة في االندماج
يمي ىذه المرحمة القياـ بإعداد مشركع االندماج المحددة كالمعدة مف قبؿ مجمس اإلدارة 

 مف القانكف 747متضمنة جميع الكثائؽ الالزمة كالمطمكبة كىذا ما جاء في نص المادة 
يحدد مجمس اإلدارة مشروع االندماج أو االنفصال ": التجارم الجزائرم التي تتضمف ما يمي

سواء لكل واحدة من الشركات المساىمة في اإلدماج أو لمشركة المقرر إدماجيا ويجب أن 
: يتضمن البيانات التالية

 أسباب االندماج أو االنفصال وأىدافو وشروطو، .1
 تواريخ قفل حسابات الشركة المعنية، المستعممة لتحديد شروط العممية، .2
 تعيين وتقديم األموال والديون المقررة نقميا لمشركات المدمجة أو الجديدة، .3

                                                           

 .16سكيقات عبد الكىاب، مرجع سابؽ، ص (1)

(2) 
 .33نجاة بف جكاؿ، مرجع سابؽ، ص 

 .34 نفسو، صالمرجع (3)



  الخاضعة للزقابة في القانىن الجزائزي التجميعات االقتصادية:                      الفصل األول 

 

14 
 

 تقرير روابط مبادلة الحصص، .4
 المبمغ المحدد لقسط اإلدماج أو االنفصال، .5

يبين المشروع أو أي بيان ممحق بو طرق التقديم المستعممة وأسباب خيار مبادلة 
 .(1)"الحصص

لغاية ىذه المرحمة ال يككف مشركع االندماج ممزما إال بعد التصديؽ عميو مف قبؿ 
الجمعيات العامة االستثنائية لمشركات المعنية، بمعنى ال يككنكف مجبريف عمى تنفيذ أم 

التزامات، كال يفرض عمييـ إتماـ عممية اندماج كال يخكليـ الحؽ في المطالبة بالتعكيض عف 
. (2)األضرار التي لحقتيـ جراء عدـ تنفيذ مشركع االندماج

تختص الجمعية العامة غير االستثنائية كحدىا بصالحيات إقرار االندماج كتعديؿ القانكف 
األساسي لمشركات في جميع أحكامو، سكاء كاف ذلؾ بالنسبة لمشركات الجديدة المنشأة عف 

طريؽ المزج أك الشركات المدمجة عف طريؽ الضـ، فاالندماج بنكعيو يتكلد عنو تغير رأس ماؿ 
 مف القانكف التجارم 674الشركة مما يستكجب تعديؿ قانكنييا األساسي كىذا حسب نص المادة 

تختص الجمعية العامة غير العادية وحدىا بصالحية تعديل القانون ": التي تنص عمى
 .(3)"…األساسي في كل أحكامو

كبعد إقرار االندماج مف قبؿ الشركات الداخمة فيو يقـك مندكبي الحسابات بتقرير طرؽ 
االندماج الذم يقدـ لكؿ شركة مف الشركات المندمجة ككذلؾ تقرير الحصص المقدمة مف 
الشركات المستكعبة أك المندمجة، كمف اجؿ قياـ ىذه األعماؿ البد مف االطالع عمى كافة 

 .(4)المستندات المفيدة، لدل كؿ شركة مف الشركات المعنية باالندماج

أما فيما يخص تحديد الطبيعة القانكنية لالندماج فانو بالرغـ مف انو يؤدم إلى تغير 
الشكؿ القانكني لمشركة المستكعبة أك المدمجة، كما أنو يؤدم إلى انقضاء شخصيتيا المعنكية 

كانتقاؿ كامؿ ذمتيا إلى الشركة المدمجة أك الجديدة مع استمرار مشركعيا المالي أك 
االقتصادم، إال أنو ال يخرج عف ككنو ذك طبيعة عقدية أم أف االندماج عبارة عف عقد كىذا ما 

                                                           

 . المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ59-75 مف األمر رقـ 747 المادة (1)

 .35نجاة بف جكاؿ، مرجع سابؽ، ص (2)

 .35المرجع نفسو، ص(3)

 . المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ59-75 مف األمر رقـ 751 المادة (4)
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يوضع " مف القانكف التجارم عمى أنو 748اخذ بو المشرع الجزائرم حيث كرد في نص المادة 
مشروع عقد االندماج بأحد مكاتب التوثيق لممحل الموجود بو مقر الشركات المدمجة أو 

 ".المستوعبة ويكون محل نشر في احد الصحف المعتمدة لتمقي اإلعالنات القانونية

فمف خالؿ ىذا النص يتضح لنا أف المشرع اعتبر مشركع االندماج الذم يعد مف قبؿ 
نما    مجمس اإلدارة عبارة عف عقد بدكف تصديؽ كمف ثـ لف تتغير ىذه الطبيعة بالتصديؽ كا 
يتحكؿ مشركع العقد إلى عقد نيائي الذم يستكجب خضكعو إلجراءات الشير القانكنية، كما 
يمكف أف يتكلد عف ىذا العقد انقضاء الشخصية المعنكية لمشركة المستكعبة باإلضافة إلى 

 .انتقاؿ ذمتيا المالية إلى الشركة الجديدة

كيتـ انتقاؿ الذمة المالية الشركات المستكعبة أك المدمجة إلى الشركة المدمجة أك الشركة 
الجديدة الناتجة عف عممية االندماج في الحالة التي تككف عمييا في تاريخ تحقيؽ العممية 

 . (1)النيائية

كىذا االنتقاؿ يتـ طبقا لنظاـ قانكني لنقؿ الحصص العينية كحتى كلك تضمنتو ىذه 
الحصص مبالغ نقدية بؿ كلك كانت جؿ ىذه الذمة المالية عبارة عف مبالغ نقدية فقط، حيث 

الشركة  يمكف أف تككف الشركة الجديدة أك المدمجة مف حصص االندماج دكف غيرىا كتصبح
في ىذه الحالة خمفا لمشركة المندمجة كتحؿ مكانيا حمكالن قانكنيا فيما ليا كما عمييا في حدكد 

كعمى الرغـ مف اإلقرار باف الندماج عقد إال أنو ذك  ،(2)االتفاؽ دكف اإلخالؿ بحقكؽ الدائنيف
طبيعة خاصة فال يتكقؼ فقط عمى اتفاؽ إرادتيف، بؿ البد مف مصادقة الجمعية العامة 

. االستثنائية التي تممؾ السمطة لتعديؿ مشركع االندماج 
الفرع الثاني 

 اآلثار القانونية المترتبة عن عممية االندماج 
يترتب عف عممية االندماج آثارا قانكنية في غاية األىمية سكاء كاف ذلؾ بالنسبة لمشركة 

 باإلضافة إلى أنو يؤثر تمقائيا عمى الشركاء أك المساىميف جاالمستكعبة أك بالنسبة لمشركة المدـ
في كمتا الشركتيف، كما تؤدم إلى انقضاء الشركة المستكعبة كانتقاؿ كامؿ مكجكداتيا المتمثؿ 

                                                           

 .36 نجاة بف جكاؿ، مرجع سابؽ، ص(1)

 . المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ59-75المادة مف األمر رقـ (2)
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في أصكليا كخصكميا إلى الشركة المندمجة أك الجديدة حيث قد يؤثر ىذا عمى حقكؽ الدائنيف 
المؤجريف، لذلؾ قاـ المشرع بالتدخؿ لحماية كتنظيـ حقكؽ ىؤالء لدل الشركة المدمجة أك 

الجديدة كما أف انقضاء الشركة المستكعبة ليس معناه تحمميا مف القيكد التي تككف طرفا فييا 
ألف الشركة المدمجة تحؿ محميا فيما ليا مف حقكؽ كما عمييا مف التزامات كعمى ىذا األساس 
البد مف التطرؽ لمعرفة أىـ ىذه اآلثار القانكنية التي مف الممكف أف تترتب عف عممية االندماج 

: كالتي تتمثؿ فيما يمي

اآلثار القانونية لالندماج عمى الشركات  : أوال 
ليتـ االندماج يستكجب تكافر شركتيف شركة مستكعبة كشركة مدمجة لذلؾ فاف اآلثار 

. االندماج تختمؼ بحسب مركز الشركة مف االندماج
آثار االندماج بالنسبة لمشركة المستوعبة  - 1

مف بيف أىـ اآلثار التي يمكف أف تنشأ عف عممية االندماج كالتي تمس الشركة المستكعبة 
 :ما يمي

يؤدم االندماج إلى انحالؿ الشركة المستكعبة كمع ذلؾ تبقى : زوال الشخصية المعنوية- أ
، كما ال يشترط أف (1)الشخصية المعنكية لمشركة قائمة لمقياـ بعممية التصفية إلى أف يتـ إقفاليا

 .(2)يككف االندماج مسبكقا بتصفية
كحتى لك كاف االندماج مسبكقا بتصفية لمشركة إال أنو ال يؤدم إلى اقتساـ األصكؿ ككف 
الشركة في ىذه الحالة تفقد شخصيتيا المعنكية بالنسبة لمغير، غير أنيا ال تفقدىا في عالقتيا 
مع الشركة المدمجة كذلؾ بالنظر لما تمتمكو مف حقكؽ في المفاكضات كالمطالبة بالفسخ أك 

. ببطالف مشركع االندماج
كىذا الطرح كالذم يستكجب أف تككف الشركات الداخمة في االندماج متمتعة بالشخصية 

تتمتع  المعنكية كىك ما يقصي بالضركرة شركة المحاصة مف االندماج بمعناه الحقيقي ككنيا ال

                                                           

 .38نجاة بف جكاؿ، مرجع سابؽ، ص (1)

، 1997 القاىرة ، العربية، دار النيضة طبعة، بدكف القانكنية، الكجية مف كانقساميا الشركات اندماج محرز، حمد  أحمد(2)
 .230ص
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بالشخصية االعتبارية، رغـ أف المشرع الجزائرم قد أقر اإلمكانية لجميع الشركات عمى اختالؼ 
شكميا القانكني في االندماج، كمع ذلؾ نجد أف الشكؿ األكثر تداكال في االندماج ىك اندماج 

:  (1)شركات المساىمة لسببيف
 قانكني مفاده أف اندماج شركة مساىمة مع شركة أخرل يؤدم بالضركرة أف تككف السبب األول

الشركة الدامجة أك الجديدة شركة مساىمة، نظرا أف األشكاؿ األخرل ال يمكنيا استيعاب شكؿ 
ىك أكبر شكؿ مكجكد قانكنيا نظرا الف – شركة المساىمة–شركة المساىمة الف ىذا الشكؿ 

االندماج يؤدم إلى زيادة التزامات الشركاء كالمساىميف كمف ثمة فال يقرر إال بمكافقة الشركاء 
 كتغيبيـ عف حضكر الجمعيات العامة لشركة المساىمة  (2)المذككريف أك المساىميف باإلجماع

 كاقعي نظرا الف اندماج الشركات المساىمة يؤدم إلى خمؽ كحدات اقتصادية والسبب الثاني
ضخمة كقكية كليا أف تقرر حسب الشركط المطمكبة في االندماج تعديؿ قانكنيا األساسي أـ 

، إذا كاف مف شاف عممية االندماج زيادة تعيدات الشركاء أك المساىميف لشركة فيجب (3)ال
. تعديؿ قانكنيا األساسي إذا يشترط مكافقة المساىميف كالشركاء في الشركة

يؤدم االندماج بنكعيو سكاء كاف عف طريؽ الضـ أك : انتقال كافة موجودات الشركة- ب
المزج إلى نقؿ الذمة المالية لمشركة المندمجة سكاء تعمؽ األمر بأصكليا أك خصكميا إلى 

الشركة المدمجة أك الجديدة، حيث أف رأسماؿ الشركات المستكعبة يؤكؿ إلى الشركة المدمجة         
أك الشركات الجديدة عف االندماج مف تاريخ تحقيؽ العممية النيائية، حتى أنو يمكف أف تنشا 

الشركة الناتجة بأكمميا عف طريؽ االندماج مف الحصص المقدمة فقط مف الشركات المندمجة 
 .دكف الحاجة إلى أمكاؿ أخرل

كحتى يككف االندماج صحيحا ال بد أف يؤدم إلى انتقاؿ كامؿ مكجكدات الشركة 
المستكعبة أك المدمجة ككف أف ىذه األخيرة تحؿ حمكال قانكنيا مكاف األكلى ذلؾ أف انتقاؿ جزء 

. مف الذمة المالية ال يعد اندماجا
 

                                                           

 .38 نجاة بف جكاؿ، مرجع سابؽ، ص(1)

  المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ59-75 مف األمر رقـ 746 المادة (2)

 . المعدؿ ك المتمـ،  مرجع سابؽ59-75 مف األمر رقـ 745/2 المادة (3)
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 :آثار االندماج بالنسبة لمشركة المدمجة- 2
مف بيف اآلثار التي يمكف أف تمحؽ الشركة المدمجة باعتبارىا خمفا عاما لمشركة 

: المستكعبة ما يمي
مف بيف ىذه الحقكؽ أف يؤدم االندماج إلى زيادة رأسماؿ : آثار تتعمق بانتقال الحقوق-أ

 749/2الشركة المدمجة في حالة االندماج بطريؽ الضـ، كيبدك ذلؾ كاضحا مف خالؿ المادة 
أن رأسمال الشركات المستوعبة أو المدمجة يؤول إلى ": مف القانكف التجارم التي تنص عمى

الشركة المدمجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن االندماج في الحالة التي تكون عمييا في 
 ".تاريخ تحقيق العممية النيائية

كالمقصكد بالعممية النيائية ىنا ىك إقرار االندماج مف الشركات الداخمة فيو مف قبؿ 
. (1)الجمعية العامة االستثنائية

أما إذا كاف االندماج عف طريؽ المزج أك الدمج فاف أثاره تنتقؿ إلى الشركة الجديدة مما 
يترتب عف ذلؾ المشاركة في تككيف رأسماؿ ىذه األخيرة مف الحصص المجتمعة نتيجة 

االندماج كالدليؿ عمى ذلؾ أف الشركة الجديدة يمكف ليا أف تنشأ مف حصص االندماج فقط 
دكف الحاجة إلى حصص مالية أخرل، كىذا ما جاء بو المشرع في المادة أعاله التي تنص 

إذا تحقق االندماج عن طريق إنشاء شركة جديدة فانو يمكن أن تتكون ىذه  ":عمى أنو
". ...الشركة دون حصص أخرى غير تمك التي تكونت من جراء االندماج

كيترتب عمى ىذا التغير في رأس الماؿ ضركرة تعديؿ القانكف األساسي لمشركة المدمجة 
الذم تختص بو الجمعيات العامة االستثنائية، كانتشاء الشركة الجديدة كفقا لإلجراءات المطبقة 

. (2)عمى اإلحكاـ التي تنظـ تككيف الشركات المساىمة
ككاف عمى المشرع عدـ حصر ىذه اإلجراءات في الشركات المساىمة ذلؾ أف االندماج 

أم -، كبالتالي األخذ بالنص عمى العمـك(3)كما سبؽ بيانو يتـ بيف شركات ذات شكؿ مختمؼ

                                                           

 .79 فايز إسماعيؿ بصبكص، مرجع سابؽ، ص(1)

 . المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ59-75 مف األمر رقـ 674المادة  (2)
 . المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ59-75 مف األمر رقـ 745/1المادة  (3)
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دكف الحاجة إلى تحديد نكع –كفقا لإلجراءات المطبقة عمى األحكاـ التي تنظـ تككيف الشركات 
. ىذه الشركات

 مف القانكف 753/1كإلثبات ىذه التغير في رأس الماؿ اكجب المشرع الجزائرم في المادة 
يحقق المندوبون المكمفون بتقدير الحصص المقدمة خصوصا بان مبمغ المال " :التجارم أف

الصافي الذي قدمتو الشركات المدمجة يعادل عمى األقل مبمغ زيادة رأس مال الشركة 
 ".المدمجة أو مبمغ رأس مال الشركة الجديدة الناتجة عن االندماج

 سبؽ القكؿ أف االندماج الصحيح ىك الذم يؤدم إلى انتقاؿ :آثار تتعمق بانتقال الديون- ب
كقد اقر المشرع - انتقاؿ الحقكؽ كالديكف-كافة مكجكدات الشركة المستكعبة إلى الشركة المدمجة

تصبح الشركة مدينة  ": التي تنص مف القانكف التجارم756فكرة انتقاؿ الديكف في المادة 
 ".لدائني الشركة المدمجة في محل ومكان تمك دون أن يترتب عمى ىذا الحمول تجديد ليم

لكف ىذا االنتقاؿ في الحقكؽ كالديكف ال يعتمد عمى اإلجراءات المتبعة في حكالة الحؽ 
نما يككف محؿ اتفاؽ بيف الشركتيف . كالديف كا 

 أثار االندماج عمى أصحاب الحقوق : ثانيا
مف بيف األشخاص الذيف يتأثركف باالندماج ىـ أصحاب الحقكؽ حيث أف لكؿ كاحد منيـ 

 :أثار تصيبو جراء عممية االندماج عمى اختالفيا كىي عمى النحك التالي
بالنسبة لمدائنيف تصبح الشركة المدمجة أك : أثار االندماج عمى الدائنين وأصحاب العقود-أ

الجديدة مدينة لدائني الشركة المستكعبة في محؿ كمكاف الشركة األخيرة دكف أف يترتب عمى 
ىذا الحمكؿ تجديد ليـ، كما يجكز ليـ االعتراض عمى عممية االندماج، متى كاف دينيـ سابقا 

ابتداء مف تاريخ نشره في احد الصحؼ المعتمد لتمقي   يكما،"30"لنشر مشركع االندماج في أجؿ
تنتيي المعارضة المقدمة مف طرؼ الدائنيف إلى القضاء بقرار إما رفض  ،(1)اإلعالنات القانكنية

ما بإلغاء عممية االندماج، أك بتسديد الديكف أك  المعارضة كمف ثمة مكاصمة عممية االندماج كا 
باستثناء ضمانات تقدميا الشركة المدمجة أك الجديدة لمدائنيف بشرط أف يككف ىذه الضمانات 

                                                           

 .42نجاة بف جكاؿ، المرجع السابؽ، ص (1)
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كافية، كفي غير ذلؾ ال يمكف االحتجاج بعممية االندماج عمى الدائنيف اشتراط التسديد العاجؿ 
  .(1)لدينيـ

أما بالنسبة ألصحاب العقكد يجكز لمؤجرم األماكف المؤجرة لمشركات المندمجة أك 
أما بالنسبة لعقكد اإليجار المبرمة قبؿ االندماج، لـ يحدد  (2)المستكعبة االعتراض عمى االندماج

المشرع أحكاما خاصة بيا ىذا يدؿ عمى أف األمر يرجع االتفاؽ األطراؼ كالشركط المبرمة في 
العقد، أما بالنسبة لعقكد العمؿ المبرمة قبؿ االندماج فتبقى مستمرة مادامت مدتيا لـ تنتو بعد ك 

، التي تنص )3( المتعمؽ بعالقات العمؿ11-90 مف القانكف رقـ 74بالرجكع إلى أحكاـ المادة 
إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية لمييئة المستخدمة، تبقى عالقات العمل ": عمى ما يمي

. المعمول  بيا يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد والعامل
ال يمكن أن يطرأ أي تعديل في العالقات العمل إال ضمن األشكال وحسب الشروط التي ينص 

 ".عمييا ىذا القانون وعن طريق المفاوضات الجماعية
مما يفيد باف عقكد العمؿ يبقى العمؿ بيا سارم المفعكؿ رغـ زكاؿ المؤسسة المستخدمة 

.  األكلى نتيجة عممية االندماج كتتحمميا المؤسسة الجديدة الدامجة
بالنسبة لممساىـ باعتباره شريكا في الشركة المستكعبة التي : أصحاب األسيم والسندات- ب 

تنتقؿ ذمتيا المالية إلى الشركة المدمجة، فيذه الصفة تنتقؿ إلى الشركة الجديدة، كتمـز بإصدار 
مقابؿ الزيادة في أمكاليا نتيجة االندماج المقدمة مف طرؼ المساىـ، عددا مف األسيـ إذا كانت         

مف شركات األمكاؿ أك حصص إذا كانت مف شركات األشخاص، حيث أنو ال كجكد الندماج 
في حالة حصكؿ المساىميف عمى مقابؿ ألسيـ، كما أف األسيـ تصبح قابمة لمتداكؿ في 
األسكاؽ قصد تحقيؽ االندماج إما بإصدار أسيـ جديدة أك بتحكيؿ السيـ القديـ إلى سعر 

  .ةمعادؿ أك إلى تسعير
بالنسبة ألصحاب السندات يجب التكضيح باف ىنالؾ اختالؼ بيف أصحاب السند 

كصاحب السيـ، حيث األكؿ يعد دائنا لمشركة يكسبو ضماف عاـ عمى كؿ مكجكداتيا في ذلؾ 
                                                           

 . المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ59-75 مف األمر رقـ 6 ك5 ك4 ك3/ 756 المادة (1)

 . المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ59-75 مف األمر رقـ 757 المادة (2)

 ابريؿ 26، مؤرخ في 17، يتعمؽ بعالقات العمؿ، جريدة رسمية عدد 1990 ابريؿ 21 مؤرخ في 11-90 قانكف رقـ (3)
1990. 
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رأس ماؿ، أما صاحب السيـ ىك شريؾ في الشركة يحصؿ عمى األرباح كما يتحمؿ الخسارة 
المحتممة كبما أف صاحب السند ىك دائف في الشركة المستكعبة فانو يصبح دائنا في الشركة 
المدمجة كيترتب لو نفس الحقكؽ التي ىي لمدائنيف، أما بالنسبة لمسندات القابمة لمتحكيؿ إلى 

يجوز ألصحاب قسيمات ... " : مف القانكف التجارم129 مكرر715أسيـ فقد نصت المادة 
  .(1)"...االكتتاب أن يكتتبوا أسيما في الشركة الممتصة أو الجديدة 
المطمب الثاني  

ممارسة الرقابة عمى مؤسسة آلية التجميع االقتصادي 
 المتعمؽ بقانكف المنافسة كنص 03-03 الفقرة الثانية مف أمر رقـ 15طبقا لنص المادة 

 15 من المادة 2يقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة ":  متعمقة بيا التي تنص عمى16المادة 
أعاله، المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطى بصفة فردية أو جماعية 
حسب الظروف الواقعة، إمكانية ممارسة النفوذ األكيد والدائم عمى نشاط مؤسسة، السيما 

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

 .(2)"ناحية تشكيميا أو مداوالتيا أو قراراتيا
 الثانية أف سمطة المراقبة المذككرة في ىذه المادة تعتبر ة الفقر15يتضح مف خالؿ نص المادة 

كاحدة مف كسائؿ تجميع المؤسسات الكاجب إخضاعيا لممراقبة كذلؾ إذا برز عنصر النفكذ 
، بحيث تقـك ىذه المراقبة كأثر االتجاه إرادة األكيد الدائـ المؤدم إلى المساس بالمنافس

المؤسسات إلحداثيا بقصد أك بدكف قصد بعد قياـ األطراؼ بتصرفات أك استعماؿ كسائؿ سكاء 
كانت القانكنية أك مادية ينتج عنيا نقؿ لحؽ الممكية أك جزء منيا أك حؽ انتفاع أك حقكؽ أخرل 

كاردة عمى ممتمكات المؤسسة أك أصؿ مف أصكليا أبرزىا العقد باإلضافة إلى اخذ أسيـ في 
.  رأس ماؿ كشراء عناصر مؤسسة

                                                           

 .44نجاة بف جكاؿ، مرجع سابؽ، ص (1)

بكحاليس الياـ، االختصاص في مجاؿ المنافسة، شيادة نيؿ الماجستير في مجاؿ القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة قسنطينة  (2)
 .33، ص2005منتكرم، 
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كنقدر في عممية المراقبة أىمية عنصر النفكذ األكيد الدائـ الذم يفرض كجكده باعتباره 
 كمف ناحية )الفرع األكؿ(عنصر اقتصادم كأكؿ اثر ينتج عف المراقبة الحالة عمى المؤسسة 

الفرع (أخرل دراسة عنصر النفكذ األكيد الدائـ المعتمد في البحث عف كجكد تجميع اقتصادم 
. )الثاني

الفرع األول 
 مضمون المراقبة عمى المؤسسة

مضمكف المراقبة غير كاضحة المعالـ كذلؾ ككنيا كاسعة جدا، استعممت في القانكف 
التجارم لمداللة عمى سمطة المؤسسة مف طرؼ الشريؾ عمى إدارة شركتو مثؿ حقو في طمب 

 . استفسارات مف المسير ككذا السمطة الممارسة مف طرؼ الشركة األـ عمى فركعيا
ينتج عف العمميات الكاقعة عمى حقكؽ ممكية شركة أك أصكليا أك حؽ االنتفاع بسبب 

المعامالت التجارية أك تصرؼ المساىميف في أسيميـ انتقاؿ ىذا الحؽ أك ىذه السمطة 
. الممنكحة داخؿ الشركة إلى مساىـ أجنبي عنيا

تقـك المؤسسة بيذا النكع مف العمميات لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية بكاسطة ما تمتمكو مف 
سمطة أك حؽ ليا تأثير مباشر عمى القرارات الميمة الصادرة عف اإلدارة أك الجمعية العامة 

لمؤسسة أخرل، حيث تفقد استقالليا االقتصادم خصكصا إذا كاف المساىـ الجديد منافس في 
السكؽ، ألف اليدؼ الرئيسي مف قيامو بذلؾ ىك تركيز السمطة لدل إدارتو باستغاللو النفكذ 

. (1)لتسير الشركة ك إدارتيا كفؽ ما يخدـ مصالحو االقتصادية
 مف القانكف التجارم أف المشرع في تكييفو 731كما يمكننا مالحظتو مف نص المادة 

لممراقبة أعطى اعتبارا لمسيطرة عمى حقكؽ التصكيت في شركة ما، لكنو لـ ييتـ بالطريقة 
فقد : المؤدية إلى ذلؾ حيث اشترط كاحد مف الطرؽ التالية لمحصكؿ عمى أغمبية األصكات

، أك االتفاؽ مع باقي المساىميف أك الشركاء )أكال(تككف المساىمة في جزء مف رأس الماؿ 
، كما يمكف التحكـ في الكاقع  بمكجب حقكؽ التصكيت التي تمتمكيا في قرارات الجمعية )ثانيا(

، كيجب استخداـ المعيار الكمي المستعمؿ مف طرؼ المشرع )ثالثا(العامة لشركة أخرل 
  .الجزائرم لفيـ ىذه الحاالت التي تمثؿ المراقبة في قانكف الشركات

                                                           

 .14العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص  (1)
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المراقبة المطمقة   : أوال
 فإذا مالي في رأس مساىمتيا بمقدار  شركة أخرل في لشركة التصكيت في الحؽ يمنح
 في األصكات أغمبية حتما تقابميا فييا بحقكؽ مقايضاتيا أك بشرائيا األسيـ عمى أغمبية حصمت
 نجدىا التجارم القانكف مف 729 المادة نص مف األكلى الفقرة إلى العامة، كبالرجكع جمعيتيا
 الثانية تعد أخري شركة مال رأس من %50لشركة أكثر من  إذا كانت": التالي عمى تنص
 أخرل شركة ماؿ ارس في %50مف  نسبة أكثر عمى أف الحصكؿ كنالحظ ،"لألولى تابعة
 في األصكات أغمبية مف تمثمو لما ليا تابعة الثانية كبذلؾ تككف فييا، المساىمة أغمبية تمثؿ

 .(1)العامة جمعيتيا
 المراقبة باالتفاق : ثانيا

" الشركة ىذه في األصوات أغمبية 731" المادة فحكل في المذككرة الثانية الحالة تضمنت
 أف يعنى مما األكلى الحالة في المذككرة" العامة الجمعيات في األصوات أغمبية"كليس 

 بذلؾ العامة، يؤخذ الجمعية في التصكيت عمى يقتصر كال كتشكيالتيا يشمؿ مداكالتيا التصكيت
 سمطة ليا يخكؿ مما اإلدارة، أعضاء انتخاب أك المديريف، تعييف االعتبار عند في التصكيت
 .السيطرة إدارية فتككف كعزليـ، تعيينيـ

 الشركاء باقي مع االتفاؽ نتيجة الحالة ىذه في ما شركة عمى السيطرة كتفرض
 معيار فإف كعميو المساىمات، أغمبية عمى الحصكؿ أساس عمى فييا كليس كالمساىميف

. (2)المراقبة ممارسة المؤدم إلى الكحيد ليس األغمبية
النسبة  ىذه لكف ثانية شركة في المساىمات مف %50أقؿ مف  عمى شركة تتحصؿ كقد

 أية تعتبر": التجارم القانكف مف 732 المادة عميو تنص ما كىذا إلى المراقبة، تؤدم قد
 مباشرة غير بصفة محيزة بأنيا مراقبة شركة تحوزىا %10أقل من  كانت لو مساىمة حتى

التي  ىي مساىمة األقؿ الشركة لتصبح العالقات إذ تنحرؼ ،"االتي تراقبو طرف الشركة من
 مساىماتيا فيو تربط مسبقا مدركس مربح كمشركع استثمارم العممية بيذه ألنيا تقـك تراقب
 مساىمة ككنيا شركة امتيازات رغـ مف خاللو عمى تحصؿ باتفاؽ بالنظر لباقي الشركاء القميمة

                                                           

 . المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ59-75 مف األمر رقـ 729مادة  اؿ (1)

 .17-16العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص ص  (2)
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 لحقكؽ ممكيتيا تتعدل أف تجارم عمى قانكف 729 المادة نص مف الفقرة الثانية بمفيـك
 ما كفؽ جزئيا، مف عمى أكثر الحصكؿ أخر شريؾ أك مساىـ ألم كال يجكز 40% التصكيت

. (1)التجارم القانكف  مف317المادة  عمية تنص
 الرقابة الواقعية : ثالثا

مساىمة في  نسبة امتالكيا لكف المراقبة يخكليا اتفاؽ كدكف قميمة بنسبة شركة تساىـ قد
الشركة  عمى قرارات سيطرتيا لفرض تكفي المساىميف لباقي بالنظر األكثر ىي رأس الماؿ

انفرادىا  السكؽ بمكجب في إستراتجيتو بتحديد فيو تتحكـ لنشاطيا الشركة فعند ممارسة المعنية
التصكيت  حقكؽ استحكاذىا عمى نتيجة إقصائيـ يتـ حيث المساىميف مشاركة باقي دكف بالقرار
جميع  في المراقبة الشركة دكر ليقتصر الشركة، ليذه العامة في قرارات الجمعية تمتمكيا التي

. الشركة المراقبة أكامر تنفيذ عمى الحاالت
   المادة بمكجب ،(2)المراقبة الشركة عمى"القابضة الشركة" تسمية الجزائرم المشرع أطمؽ

 عمى السيطرة أساسيا المؤسسات تجميع كسائؿ مف كاحدة إذف التجارم، فيي مف التقنيف 731
 .كاإلدارة األصكات

مف  ليا لما األـ الشركة فرع عف تختمؼ كىي التابعة بالشركة المراقبة الشركة كتسمى
نما  مستقمة مالية ذمة كال مستقمة معنكية شخصية لو ليس الذم الفرع عكس استقاللية قانكنية كا 

. األصمية مف الشركة جزء يعتبر
المنافسة  قانكف كسع لكف أخرل، عمى شركة مراقبة التجارم القانكف بمكجب المشرع قصد

المؤسسة  بالمراقبة لتشمؿ القائمة األشخاص نطاؽ 15 المادة نص مف الثانية بمكجب الفقرة
الخدمات  أك التكزيع أك اإلنتاج نشاطات يمارس معنكيا أك طبيعيا شخصا سكاء كانت بمفيكمو

في  معتبرة مقاعد بامتالكو سكاء مؤسسة عمى نفكذه يمارس الذم الشخص الطبيعي إضافة مع
اشتغالو  كحتى ماليا ارس في ميمة أسيـ أخد العامة، أك في جمعيتيا أصكات أك إداراتيا
ممارستو المراقبة عمى  مع في مؤسسة نفكذ عمى فالعبرة بحصكلو محاسبا أك مدير منصب
نقؿ  الفرنسي حيث التجارم القانكف مف L430 نص المادة في نجده ماال كىذا أخرل، مؤسسة

                                                           

 17العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص  (1)

 .402ص  ،2008عماف،   الثقافة، دار مقارنة، دراسة :التجارية الشركات الكيالني، محمكد (2)
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 ليم طبعيين أشخاص عدة أو شخص حصل"إضافة عبارة  مع حرفيا المادة الجزائرم المشرع
حاالت  المراقبة عمى ببسط الجزائرم القانكف في يسمح ما  كىذا"األقل عمى مؤسسة عمى نفوذ

 .(1)المنافسة لتقييد األحياف في أغمب كالتي تؤدم مؤسسة مراقبة إلى تؤدم التي اإلدارة تشابؾ
الماؿ  برأس مرتبطة أنيا إذ المالي، الجانب عمى التجارم القانكف في تقتصر المراقبة

ميـ كىك  اقتصادم عنصر المنافسة قانكف مف 16 المادة فأضافت فيو، إلى الزيادة كتيدؼ
الميداف  في الممارسات خصكصا السكؽ عف الناتجة المراقبة الدائـ لتشمؿ األكيد النفكذ

 .الييمنة كضعية مثؿ االقتصادم
ألف  منيا جزء أك مؤسسة ألصكؿ مالكة كليست حائزة كانت متى مراقب مؤسسة تعتبر
لممالؾ  يخكؿ الذم الممكية حؽ عكس عمى السمطات بجميع القانكف فيو يعترؼ ال حؽ االنتفاع

الحائز  يمارسيا الممكية، فالمراقبة التي حؽ عناصر جميع كاالستغالؿ كالتصرؼ حؽ االستعماؿ
القانكف  قيكد مف المنافسة قانكف يتحرر الدائـ األكيد النفكذ معيار أساس تككف كاقعية كعمى

لتقييد  احتماؿ فيو كاف الترخيص متي المراقبة عمى طمب المؤسسات جميع كيتـ إجبار التجارم،
 .المنافسة

جياز مراقبة  سمطات تكسيع في الدائـ األكيد النفكذ شرط يمعبو الذم اتضح جميا الدكر
مف  الثانية الفقرة بمفيـك المؤسسات لتجميع كشكؿ مؤسسة عمى المراقبة ممارسة السكؽ كتكييؼ

ككذلؾ  السكؽ، كمراقبة المالية المراقبة عف الناتج اإلقتصادم التجميع  السيما51المادة  نص
 بجميع اإلحاطة يتـ المراقب القانكني لسمطتو، كبذلؾ جانب إلى المراقب الفعمي إخضاع

 ذكرت 15 المادة نص مف كالثالثة األكلى فالفقرة كالخدمات؛ سكؽ السمع في العمميات المحتممة
 تؤدم كانت ما إذا تجنبيا المؤسسات عمى يجب التجميع االقتصادم إلى يؤدياف شكميف ميميف

لمختمؼ  شامؿ كمعيار الدائـ، األكيد النفكذ شرط 16 أضافت المادة حيف في المنافسة إلي تقييد
 .(2)المنافسة قيدت ما السكؽ لمراقبتيا إذا في قياميا المحتمؿ العمميات

ككنو  أساس عمى المراقبة يككف لعنصر المشرع استعماؿ مبرر فإف سبؽ ما بناءن عمى
جانب  كمف إليو المؤدية القانكنية الكسائؿ بجميع اإلحاطة يتـ بكاسطتو كاسع عنصر قانكني

                                                           

 .18العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (1)

 .20مرجع نفسو، صاؿ (2)
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الكسائؿ  لتشمؿ المراقبة يكسع اقتصادم عنصر اعتباره عمى الدائـ األكيد فيو النفكذ اشترط أخر
االقتصادية  العمميات مف العديد تفمت دكنو فمف المؤسسات طرؼ المستعممة مف االقتصادية

يمكف  ال إذ المنافسة مساس مدل لقياس كمؤشر استخدامو باإلضافة إلى قانكنية ليست ككنيا
 .(1)السكؽ في لتقييـ المنافسة قانكني عنصر عمى االعتماد

الفرع الثاني 
 ممارسة النفوذ األكيد والدائم عمى نشاط المؤسسة

 مف قانكف المنافسة نجد أف المشرع الجزائرم قد عرؼ الرقابة 16بالرجكع لنص المادة 
بطريقة كاسعة جدا فالكسائؿ المستعممة في المراقبة ليست محصكرة، إذ جعؿ الحصكؿ عمييا 

مخكلة لجميع األشخاص طبيعي كاف أك معنكم، باإلضافة إلى انو لـ يعط أىمية بالنسبة 
لألشكاؿ القانكنية الكتساب الرقابة ذلؾ أف العبرة بالنتيجة المحققة رقابة مباشرة أك غير 

. (2)مباشرة
     كما عرؼ النفكذ األكيد الدائـ مف طرؼ االجتياد القضائي األكركبي الصادر عف المجنة 

يجوز ألعضاء مجمس اإلدارة أو المساىمين : "األكركبية في أغمب قراراتيا عمى النحك التالي
في الشركة منع القرارات اإلستراتيجية لممشروع المشترك، مثل تمك المتعمقة بتعيين ىيئات 

  .(3)"اتخاذ القرار في التعيد المشترك لمجمس اإلدارة والمجمس اإلشرافي
نستنتج مف ىذا التعريؼ أف النفكذ األكيد الدائـ ييدؼ إلى كقؼ القرارات اإلستراتيجية 

لمؤسسة ما بصفة دائمة سكاء تعمؽ األمر بمسائميا الميمة كاالستثمارات أك المخططات، مما 
نما مكجية  يؤدم إلى فقدانيا االستقاللية االقتصادية، ألنيا ال تككف حرة في اتخاذ القرارات كا 

. كفؽ إرادة المؤسسة المراقبة
تعييف  ناحية مف كتركيبتيا اإلدارة تسيير في عف طريؽ التدخؿ الدائـ األكيد النفكذ ينتج

 السكؽ في بكضكح ذلؾ آثار كتظير العامة، الجمعية في أصكات عمى أعضاءىا كالحصكؿ
ألنيا  المراقبة المؤسسة تحدده الذم الممارس النشاط عمى ىذه التصرفات نظرا النعكاس

                                                           

 .20العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص  (1)

 .46نجاة بف جكاؿ، مرجع سابؽ، ص  (2)

 .21العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (3)
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 القرار عمى السيطرة جانب إلى اإلدارة في كالتأثير في السكؽ الييمنة مما يجعؿ منافسة،
 عالقة تربطيا مؤسسة في الدائـ األكيد النفكذ تكفر عنصر مدل عف مفتكحة لمبحث مجاالت
  .أخرل بمؤسسة

 مف قانكف المنافسة مجمكعة مف العناصر إذا تـ المساس بيا يحصؿ 16أضافت المادة 
بضركرة نفكذ أكيد عمى المؤسسة المعينة ال سيما إذا تعمؽ األمر بحقكؽ الممكية أك حقكؽ 

االنتفاع عمى ممتمكات المؤسسة أك جزء منيا، فكؿ تصرؼ يككف مكضكعو أصكؿ المؤسسة أك 
جزء منيا كفرعيا أك نشاطيا أك آالت مف مصنع أك أسيـ ينتج عنو حتما نفكذ أكيد باإلضافة 
إلى مختمؼ الحقكؽ التي يتـ الحصكؿ عمييا كحؽ الشفعة عمى األسيـ مع المساىمة في رأس 

. (1)الماؿ كالكضعية الدائنية كميا تصرفات يمكنيا أف تؤدم إلى النفكذ األكيد
األكيد،  لمنفكذ مكضكع تعتبر التي العناصر الذكر بحصر السابؽ 16 المادة نص       لـ تقـ
عف  أمثمة فحكاىا في ذكرت التي 15 المادة في نجده األمر كنفس ،"سيما ال"  استنادا لعبارة

 كيجب ،"أخرى وسيمة أو بأي"  لعبارة استنادا أكثر أك مؤسسة المؤدية لممراقبة عمى الكسائؿ
عممية  أساسي في شرط اعتباره عمى األكيد النفكذ إلى مجمميا تؤدم في ألنيا معا البحث فييما
 كالمساىمات ،(أكال)التعاقدية  العالقات أىـ عند الكقكؼ بالدراسة مع مؤسسة المراقبة عمى

. (ثالثا)اإلدارة  تشابؾ ، كحاالت(ثانيا)المالية 
  الدائم األكيد لمنفوذ المؤدية التعاقدية العالقات أىم :أوال

الدكر  أعطاه ما ىذا قانكنية كسيمة أىـ باعتباره اإلقتصادية المعامالت جؿ يكرس العقد
كأف  سيما ال مؤسسة عمى المراقبة ممارسة طريقة عمى إقتصادم تجميع تشكيؿ الكبير في

الحقكؽ  بأصحاب األحياف أغمب في يضحي مما المتعاقديف لحرية عاـ مترككة كمبدأ العقكد
نقصا  يتخمميا خاصة نصكص بمكجب منظمة عقكد في نصكص تشريعية لغياب الضعيفة
النمط  باعتبارىا األعماؿ عقكد ذلؾ مقدمة كفي الجزائرم المشرع عمى جديد كأف بعضيا خاصة
. يساير الخكصصة الذم الجديد

خاصة كىذا  قكانيف بمقتضى أك كالتجارم المدني القانكف بأحكاـ العقكد أغمبية ىذه نظمت
تحديد  إلى حتما يؤدم عقد اعتبار كؿ إبراـ يمكف ال عامة كقاعدة لكف القانكني ىك مجاليا

                                                           

 .33بكحاليس الياـ، مرجع سابؽ، ص  (1)
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يمكف  ال ذلؾ عمى كبناءا السكؽ، في أك الداخمية تركيبتيا ناحية مف إستراتجية مؤسسة سكاء
التي  الرئيسية العالقة عف تعبر التي تمؾ في اقتصادية تجميعات تشكؿ العقكد التي حصر

البيع  عقد مثؿ التداكؿ في طرحيا يعيد أك يستيمكيا بمف الخدمة أك منتج السمعة يرتبط بمكجبيا
البضائع  كمرسؿ الناقؿ بيف يبـر الذم النقؿ عقد أك التجزئة كالمستيمؾ بائع بيف يبـر الذم
أك  اإلنتاج شركط لتحقيؽ الزمة كانت إذا خاصة الستمرار المؤسسة أىمية ذات عقكد فيناؾ
  .المؤسسة أك تمكيؿ تكزيعو
 تؤدم التي العقدية الحاسمة العالقات في محصكرة خاصة كضعيات فيي تمثؿ كبيذا 

 مدة تمنح لصاحبيا التي التعاقدية الحقكؽ بمكجب مخكلة عمى مؤسسة دائـ أكيد نفكذ إلى
 كىذا كبناء السكؽ، المؤسسة تركيبة في تغيير فيحدث التأثير، يستطيع مف خالليا مفرطة طكيمة
 عمى أكيد دائـ، نفكذ إلى تؤدم أف يمكنيا فيو ككسيمة التحقيؽ يمكف الذم العقكد مف النكع
 مثاؿ ذلؾ، ككأىـ شركط تكفرت إذا المساس بالمنافسة يمكنو إقتصادم تجميع يشكؿ أنو أساس
 الترخيص ببراءة االختراع ألنيا كعقد كعقد الفرنشيز التسيير عقد نجد العقكد مف النكع ىذا عمى

 تجميع إلى تشكيؿ يؤدم أكيد نفكذ لممؤسسة المستفيدة ستمنح فحتما مؤسسة بممتمكات مرتبطة
 .(1)اقتصادم

:  عقد التسيير- 1
 عقد: "يمي ما عمى المدني لمتقنيف  المتمـ01-89 رقـ القانكف مف األكلى المادة تنص

 إزاء مسيرا يسمى بيا معترف بشيرة يتمتع متعامل بموجبو يمتزم الذي العقد ىو التسيير
 باسميا بعضيا أو أمالكيا كل بتسيير االقتصاد مختمطة شركة أو عمومية اقتصادية مؤسسة

 من تستفيد ويجعميا ومعاييره مقاييسو حسب عالمتو ييالع أجر فيضفي مقابل ولحسابيا
 .(2)"والبيع بالترويج الخاصة شبكاتو

مؤسسة  أمالؾ تسيير ما حؽ لمؤسسة تمنح التي الكسائؿ مف التسيير عقد بذلؾ يعتبر
الخاصة  كتزكيدىا بشبكاتو عالمتو بإضفاء مالي بمقابؿ كلحسابيا باسميا منيا جزء أك أخرل

في كضعية  األخيرة ىذه تككف حيث المسيرة، المؤسسة مراقبة يمنحيا ما كىذا كالبيع بالتركيج
                                                           

 .23العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (1)

، 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58-75، المعدؿ ك المتمـ لألمر رقـ 1989 فيفرم سنة 7 مؤرخ في 01-89قانكف رقـ  (2)
 .1989-02-08، المؤرخ في06المتضمف القانكف المدني، الجريدة الرسمية العدد 
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مف القانكف  9 المادة عميو تنص لما كفقا فسخو كيمكف المدة محدد العقد أف رغـ لممسير، تبعية
الذكر، لكف يؤدم ىذا لفقداف العالمة التجارية بعد فسخو مما يؤثر ذلؾ عمى مركز  السالؼ

 الذم يجعميا تقـك األمرالمؤسسة في السكؽ، كذلؾ الرتباط زبائف ىذه المؤسسة بعالمة المسير 
. (1) بإعادة إبراـ العقد كفؽ الشركط التي تفرضيا عمييا المؤسسة المسيرة

 :نشيزاعقد الفر- 2
فيو  تمتـز المؤسسة بحيث ممكية محميا يككف التي العقكد مف كاحد نشيزاالفر عقد       يعتبر

تخكيؿ استعماؿ  إلى باإلضافة التقنية المساعدة كتقديـ الفنية المعرفة بنقؿ المانح تدعى مؤسسة
تمؾ العناصر  باستثمار تتكفؿ لو الممنكح تدعى أخرل لمؤسسة السمع كتزكيد التجارية العالمة
 .(2)السرية عمى كالمحافظة المنافسة بعدـ االلتزاـ مع بمقابؿ
مستقؿ  األخير ىذا ألف األخر المتعاقد نشاطات بمراقبة كأصؿ نشيزاالفر عقد يسمح ال
 دائـ أكيد نفكذ إلى تؤدم كانت إذا إقتصادم تجميع تككف أف يمكف العممية في المقابؿ قانكنا،
كالعالمة  التجارم االسـ في التصرؼ لو حؽ لمممنكح يخكؿ العقكد مف ىذا النكع كأف ال سيما

يككف  الذم المانح إشراؼ تحت أك الخدمات السمع مف كمجمكعة المعرفة الفنية إلى باإلضافة
 كمتشابكة متبادلة بعالقات الحقكؽ الممنكحة لو، ك ارتباطييا فعمى نتيجة الحالة مراقب ىذه في

 الخدمات كفقا أك المنتجات تقديمو عند المستمرة كالمراقبة المانح السيطرة يمارس فييا
 قانكني كاحد كياف أنو المستيمؾ يظير أماـ بما عالمتو تحمؿ ألنيا يحددىا لإلستراتجية التي

 تخكؿ األجؿ طكيمة قركض أك تقديـ ميمة أسيـ باقتناء يرتبط أف يمكف عقد الفرنشيز ككمثاؿ
. األكيد الدائـ النفكذ

 األكيد النفكذ إلى تؤدم كانت المراقبة متى إلى العقكد مف النكع ىذا مثؿ يخضع كعميو
الفرانشيز ال ينطكم عمى إطار  عقد كأف خصكصا السكؽ في المنافسة عمى كليا أثر الدائـ

مكحد مف النشاط، إنما يتعدد ليتناسب مع الكضع القائـ كمع طبيعة النشاط التجارم، كيمكف 

                                                           

 .25العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (1)

دعاء طارؽ بكر البشتاكم، عقد الفرانشيز كاثاره، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف الخاص، كمية الدراسات  (2)
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  الخاضعة للزقابة في القانىن الجزائزي التجميعات االقتصادية:                      الفصل األول 

 

30 
 

نشيز التصنيع كالتكزيع كالبنياف افر: تقسيـ ىذه األنكاع إلى خمسة أنكاع رئيسية تتمثؿ في
  .(1)نشيز الخدماتي كاالستثمارماالتجارم باإلضافة إلى فر

 :عقد الترخيص باستغالل براءة االختراع- 3
عقد الترخيص كسائر العقكد، يرتب التزامات متقابمة في ذمة أطرافو بناءن عمى طبيعتو 
كمحمو كما يقتضيو العرؼ كطبيعة العمؿ، فالمرخص يمتـز بعدة التزامات تجاه المرخص لو 
نابعة مف مركزه كحائز لمتكنكلكجيا كمصدر ليا، األمر الذم يستدعي أف يقـك بااللتزاـ تجاه 

المرخص لو بعدة أمكر لحسف سير عممية نقؿ التكنكلكجيا كاإلفادة منيا، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة 
لممرخص لو الذم يتطمب مركزه أيضان أف يمتـز بعدة أمكر تجاه المرخص لضماف حسف 

   .(2)استخداـ التكنكلكجيا محؿ العقد كالمحافظة عميو
 األخيرة ببراءة االختراع كباعتبار ىذه االنتفاع مف لو المرخص بتمكيف المرخص يمتـز

 مف لصاحبيا تمنح لما المنافسة عمى كقدرة مكانة االقتصادم لممشركع تضمف معرفة تكنكلكجية
 يتعيف التي اإلنتاج لكمية العقد مضمكف تحديد مثؿ بشركط اقترنت ما إذا متميزة، خاصة سمطة
 كيترتب عنيا، لو النزكؿ يجكز ال التي الجكدة مستكيات أك تحديد لو تحقيقيا المرخص عمى
 كأف خاصة لممرخص االقتصادية التبعية نتيجة المشركعيف بيف عمى المنافسة القضاء ذلؾ عمى

 مف اإلخطار عمى تتكقؼ آلية بطريقة العقد تجديد إلى تؤدم حقكقا حصرية براءة االختراع تكلد
 مؤسسة عمى الدائـ األكيد النفكذ ممارسة إلى يؤدم ىذا العقد، ككؿ مدة بذلؾ لتطكؿ الطرفيف
. (3)اقتصادم تجميع تشكيؿ كبالتالي

كبيذا نككف قد قمنا بذكر أىـ العقكد التي يككف ليا دخؿ في تككيف تجميع اقتصادم 
بممارسة النفكذ األكيد الدائـ الذم نتج في اغمب األحياف عف الحقكؽ الناتجة عف العقد كىذا ال 

ينفي كجكد عقكد أخرل مثؿ االتفاؽ التعاكني بيف أكثر مف مؤسستيف لالستغالؿ المشترؾ 
لمدراسات كالبحكث كعقكد المقاكلة مف الباطف ليبقى العقد مجرد كسيمة مف الكسائؿ العديدة التي 

                                                           

 .09، ص سابؽمرجع ، دعاء طارؽ بكر البشتاكم(1)

أحمد طارؽ بكر البشتاكم، عقد الترخيص باستغالؿ براءة االختراع، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف  (2)
 .14، ص2011الخاص، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطني في نابمس، فمسطيف، 

 .26العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (3)



  الخاضعة للزقابة في القانىن الجزائزي التجميعات االقتصادية:                      الفصل األول 

 

31 
 

تشكؿ تجميع اقتصادم يخضع لممراقبة إذا ما أدل لممارسة النفكذ األكيد الدائـ عمى مؤسسة 
. أخرل
 التركيبات المالية المختمفة: ثانيا

 المقايضة مثؿ كمعقدة مركبة مالية عمميات بكاسطة مؤسسة في أسيـ عمى الحصكؿ يتـ
 عف أك االستثمار سندات أك كاألسيـ ليا تابعة مؤسسات أك المستفيدة المؤسسة بحقكؽ في

 طرؼ مف التنازؿ طريؽ عف عمييا الحصكؿ أك نقدم ثمف بمقابؿ عممية الشراء طريؽ
 .فيو تصدر الذم الشكؿ بحسب اقتداكؿ مؤسسة بكاسطة في المساىميف
 المؤسسة أك المؤسسة داخؿ كالشركاء لممساىميف األسيـ ىذه عمى الحصكؿ أكلكية تخكؿ
 أخرل كمؤسسات أشخاص أماـ المجاؿ يفتح تممكيا في رغبتيـ إبداء عدـ بمجرد بحد ذاتيا

 .(1)االقتصادم التجميعات مف الشكؿ بذلؾ ىذا ليبرز
المؤسسة؛  في المساىـ أك الشريؾ صفة السند، لحامؿ السندات، تداكؿ عممية تمنح ال
 عمى إدارتيا، تأثير أم لو كليس فييا، الخسارة يتحمؿ ال فالحامؿ المضاربة، إلى ال تيدؼ ألنيا

 في صناعة أك االشتراؾ  داخميا، التصكيت في المساىمة أك أعضائيا، عند انتخاب خاصة
 لحاممو حؽ يخكؿ أف يمكنو السند ألف اقتصادم، تجميع العممية ينفي اعتبار ال كىذا قرارىا،
نما أكثر، أك ثانية شركة رأسماؿ في ليس بالمساىمة إذف فالعبرة الشفعة،  الناتجة عف بالحقكؽ كا 
غير  لألثر كنظرا السكؽ، في المؤسسة إلستراتيجية كمدل تحديدىا المالية، الركابط مجمكع
بمقتضى  بالذكر الجزائرم المشرع خصيا المؤسسة، عمى إستراتجية المالية لممساىمات المباشر
 . مؤسسة عمى المراقبة تخكؿ كأىـ كسيمة ، 15المادة نص مف الثانية الفقرة
 حاالت تشابك اإلدارة: ثالثا

يمتقي  أك األقؿ عمى مؤسستيف إدارة مجمس عضكية يشغؿ أف طبيعي لشخص يمكف
مؤسسات  متشابكة أطرافيا إدارة بذلؾ لتتشكؿ إحداىما إدارة مجمس في أكثر أك ممثمكا مؤسستيف

                                                           

 .27العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص  (1)
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ىذه  تتعدل كقد ،)1(مختمفة أـ لمؤسسات فرعية مؤسسات أك فرعية كأخرل أـ أك مؤسسات أـ
 .مختمفتيف مؤسستيف في مدير أك مكظؼ أك لتشمؿ عامؿ العممية

لو  التي المؤسسة في النفكذ عمى الطبيعي الشخص حصكؿ الجزائرم المشرع اشترط
لمفقرة  استنادا اإلدارة تشابؾ حالة لحدكث ثانية مؤسسة مراقبة عمى مع حصكلو فييا عضكية
 إلى المؤدية الحاالت جميع عمى سيطرت بذلؾ ك الذكر  السالفة15 المادة نص مف الثانية

 .في السكؽ حصكليا المحتمؿ تشابؾ اإلدارة

دراج  سابقة، إخضاعيا لرقابة إلزامية يرجح المنافسة عمى اإلدارة تشابؾ حاالت تأثير إف كا 
تؤثر في الكاقع  أف خالليا مف يمكف إدارية سيطرة إلى تؤدم فيي عمييا المسبقة شرط المكافقة

 السيما (2)المؤسستيف بيف إستراتيجية مشتركة ككضع كاإلنتاج باإلستثمار القرارات المتعمقة عمى
متكاممة  كانت دمج األنشطة، السيما إذا إلى تؤدم قد السكؽ، كما كتقاسـ يخص األسعار فيما
 .(3)منافسة مناطؽ في لمنشاط المجاؿ فتح مصنع كمكزع، أك عدـ حالة مثؿ

عمى   اإلقتصادية التبعية تعرؼ التي المنافسة قانكف مف 03 المادة نص إلى        بالرجكع
 رفض أرادت إذا مقارن بديل حل ما لمؤسسة فييا يكون ال التي ىي العالقة التجارية:"أنيا

يالحظ أف  ")4(ممونا أو زبونا كانت سواء أخرى مؤسسة عمييا التي تفرضيا بالشروط التعاقد
 عمى المراقبة ممارسة بمفيـك االقتصادم التجميع كسائؿ  إحدلالتبعية االقتصادية قد تشكؿ

 كيحدث التابعة المؤسسة عمى المتبكعة المؤسسة أكيد دائـ تمارسو نفكذ عنيا نتج متى مؤسسة
 بشركط مرتبطة غير مشركعة عقكد عف الحاالت أغمب في التبعية ناتجة عالقة تككف متى ىذا

 سكاء بمكضكعيا صمة ليا ليس لخدمات إضافية الشركاء مع إبراـ عقكد إخضاع مثؿ تعسفية
 التبعية إستعماؿ في تعسؼ بيذا المعنى تعتبر حيث السائدة حسب األعراؼ أك طبيعتيا بحكـ

 (5)االقتصادية

                                                           

 المتحدة، األمـ المنافسة، كسياسات المنافسة قضايا بشأف سمسمة دراسات االكنكتاد المنافسة، بشأف النمكذجي القانكف (1)
 58 ص ، 2000جنيؼ،

عبد الدايـ سميرة، الممكية الصناعية كالمؤسسة، مذكرة ماجستير في القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك اإلدارية، جامعة يكسؼ  (2)
 77، ص 2006بف خدة، سنة 

 .59المرجع نفسو، ص  (3)

 . المعدؿ ك المتمـ ، مرجع سابؽ03-03 مف األمر رقـ 03المادة  (4)

 .32العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (5)
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المطمب الثالث 
إنشاء مؤسسة مشتركة 

 األمر بتحكيؿ فيتعمؽ ،(1)تنشأ المؤسسة المشتركة برؤكس أمكاؿ مممككة ألشخاص مختمفة
 ىذه المؤسسة إلى األقؿ عمى لمؤسستيف مممكؾ مف ذلؾ جزء أك أصكؿ أك أمكاؿ رؤكس

 فإف المؤسسة إقتصادم، كعميو لمقياـ بمشركع ثانية مف كآخر لمؤسسة، فرع عف كالتنازؿ
 االقتصادية مثؿ الكظيفة بجميع متطمبات ليا المنشأة المؤسسات طرؼ مف تدعـ المشتركة
. (1)االستقاللية ليا تضمف التي كالمالية البشرية المكارد

أىمية  المشتركة المؤسسة إلى تحكيمو يتـ الذم المنشأة المؤسسات ممكية عنصر يأخذ
المشتركة  المؤسسة تقـك أساسو المؤسسات، فعمى لتجميع أكؿ معيار لدرجة إعتباره كبيرة

الناحية  مف أنو رغـ) األكؿ الفرع)ؽ السك في مستقمة منافسة نشاطيا كمؤسسة كتزاكؿ بكظائفيا
 كسيمة بذلؾ كيجعميا المشتركة، المؤسسة عمى لممؤسسات المنشأة المراقبة يمنح الكاقعية

 أساسيا شرطا المراقبة عنصر أعتبر كاإلنتاج، لذلؾ كالمبيعات األسكاؽ اقتساـ تستعمميا في
 .(الثاني الفرع)إقتصادم  تجميع أنيا المعنية لتكييؼ العممية

األول  الفرع
 المؤسسة المشتركة لوظائفيا بصورة مستقمة ودائمة ممارسة

 ألنو مشركع مشتركة مؤسسة إنشاء إلى الظاىر في األقرب ىك اإلقتصادم التجميع يعتبر
 اإلقتصادم عف التجميع نالحظ اختالفو أحكامو إلى كبالرجكع ، مؤسستيف مف أكثر مشترؾ بيف

 في مختمؼ السائدة" االقتصادي التركيز" تسمية الجزائرم المشرع غير األساس ىذا كعمى
تسمية  أخذت التي الدكؿ بعض إلى باإلضافة الفرنسي، غرار المشرع عمى العالمية القكانيف

 .(2)االقتصادم لمتجميع القانكنية األشكاؿ لجميع الشاممة اإلقتصادم  بمدلكليا"اإلندماج"
كلككف ىذه المؤسسة غالبا ما تكضع تحت رقابة المؤسسات األـ بالتساكم، حيث تممؾ 

كؿ مؤسسة مف المؤسسات األـ حصة متساكية مف أسيـ المؤسسة المشتركة ككذا حقكؽ 
انتخاب جمعية المؤسسة، فاف ىذا األسمكب يمكف المؤسسات األـ مف الممارسة المشتركة لمنفكذ 

                                                           

 .35بكحاليس الياـ، مرجع سابؽ، ص (1)

 .34مرجع سابؽ، ص   العايب شعباف،(2)
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األكيد الدائـ عمى نشاط المؤسسة الفرع، كىك األمر الذم قد يستغؿ في بسط السيطرة عمى 
قطاع اقتصادم معيف، أك السيطرة عمى أسكاؽ معينة كالحد مف المنافسة فييا، كىي مبررات 

. كافية العتبارىا مبدئيا آلية مف آليات التجميع االقتصادم كلتككف الرقابة ىي الفاصؿ
:       كلتحديد مفيـك الممارسة التامة، ال بد مف تكافر عنصريف أساسيف

حيث أف المؤسسة المشتركة تؤدم في السكؽ جميع : لديمومةيتمثؿ في ا: العنصر األول
. الكظائؼ الطبيعية كالعادية الممارسة مف طرؼ منافسييا

كىك في حالة كجكد مكارد أكلية كافية لدل المؤسسة المشتركة : االستقالليةىك : العنصر الثاني
. (1)مف اجؿ تكظيفيا كاستغالليا بصكرة مستقمة عف مؤسسييا

الثاني  الفرع
 المنشأة المؤسسات طرف المراقبة من  ممارسة

 يتمتع التي السمطات إلى بالنظر المراقب القانكني مكضع األحياف أغمب في المالؾ يتخذ
 ىذه ليا المنشأة المؤسسات تفقد مشتركة مؤسسة إنشاء حالة في أنو إال القانكف، بيا باعتراؼ

 سكاء عنيا تجعميا مستقمة التي الكسائؿ بجميع تزكد المشتركة المؤسسة أف عمى أساس السمطة
 تنفرد بشخصيتيا كبذلؾ السكؽ في إستراتيجيتيا تحديد أك اإلدارة تعييف أعضاء ناحية مف

. (2)منافسة مؤسسة كظائؼ جميع تمارس مما يجعميا كالقانكنية اإلقتصادية
 تككف التي التصرفات بعض عمى المشركعية مؤسسة طابع عمى المراقبة تضفي سمطة
:  التي تنص عمى)3(كالقرض النقد قانكف مف 120 المادة نص فمثال نجد في أصؿ ممنكعة،

يمنع عمى كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بالعمميات التي تجربيا البنوك و المؤسسات "
سمطة المراقبة التي تمارسيا  لكف "115 و 114المالية بشكل عادي عمال بأحكام المادتين 

                                                           

 .18سكيقات عبد الكىاب، التجميعات االقتصادية، مرجع سابؽ، ص  (1)

 .37العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص  (2)

 أكت 27، مؤرخ بتاريخ 52، يتعمؽ بالنقد ك القرض، جريدة رسمية عدد 2003 أكت 26 مؤرخ في 11-03 أمر رقـ (3)
 سبتمبر 1، المؤرخ في 50، الجريدة الرسمية العدد 2010 أكت 26 المؤرخ في 04-10، المعدؿ ك المتمـ باألمر رقـ 2003
 أكتكبر 12، المؤرخ في 57، الجريدة الرسمية العدد 2017 أكتكبر11 المؤرخ في 10-17، كالمتمـ بالقانكف رقـ 2010
2017. 
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الشركة األـ عمى الشركات التابعة ليا بررت ليا الخركج عف ىذا الحظر القانكني كأصؿ 
 .كأعطت ليا الحؽ في القياـ باستثناء

أساسي  شرط المراقبة مشتركة، فممارسة مؤسسة إنشاء لعممية بالنسبة األمر ككذلؾ
السيطرة  بسط المستقمة ىك الفركع مف النكع ىذا إنشاء  مفاليداؼ تجميع إقتصادم، إذ إلعتباره

مطالبيا  تحقيؽ إلى باإلضافة المؤسسات، بيف المنافسة مف الحد مع سكؽ معيف أك قطاع عمى
 .)1(قانكني ال مراقب فعمي المنشأة المؤسسات تككف بصفة متساكية، كبذلؾ المشتركة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

 39العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (1)
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الثاني  المبحث
 االقتصادية لممراقبة التجميعات إخضاع 

 االقتصادية الفعالية تحقيؽ إلىنصت عميو المادة األكلى طبقا لما  ييدؼ قانكف المنافسة
 "بالمنافسة المساس" لذلؾ قاـ المشرع باستعماؿ شرط )1(المستيمكيف معيشة ظركؼ كتحسيف
 حقكؽ بيف التكازف حفظ عمى ىذا الشرط يعمؿ االقتصادية حيث لمراقبة التجميعات كمبرر

 ألف العممية، إيجابيات مف ىذا اإلطار في الكطني ليستفيد اإلقتصاد المنافسة كحرية المؤسسات
. المنافسة سمبي عمى أثر ليا التي العمميات سكل عمى قيكد يضع ال المنافسة قانكف

ىذا األمر الذم يمنح فرصة لتنمية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ، حيث يقـك  
تعزيز الكضع  التجميع شأف مف التي اإلقتصادية القدرة ذات المؤسسات عمى بفرض المراقبة

من  تجميع كل: "التي تنص عمى ما يمي 17 المادة نص بمكجب كذلؾ االقتصادم في السكؽ،
أن  يجب ما سوق عمى مؤسسة ىيمنة بتعزيز وضعية والسيما بالمنافسة المساس شأنو

. (2)"أشير ثالثة في اجل فيو يبث الذي المنافسة مجمس إلى يقدمو أصحابو
 مف قانكف المنافسة سالفة الذكر فإنيا تشترط في التجميعات 17طبقا لنص المادة 

تعزيز وضعية ىيمنة "  باإلضافة إلى"تمس بالمنافسة"االقتصادية الخاضعة لمرقابة أف 
 ".مؤسسة عمى سوق ما

إلى  المنافسة قانكف  مف15إذف تستند عمميات المراقبة المنصكص عمييا في نص المادة 
عمى  األخير ىذا يدرس لذلؾ الييمنة كضعية تعزيز طريؽ عف بالمنافسة المساس شرط تحقيؽ

المطمب )الجزائرم  القانكف في بالمنافسة إلقرار المساس األساسي التطبيقي اعتباره المعيار
المجاؿ  الرائدة في ىذا العالمية التجارب مع بالمقارنة ، كتقييمو الستدراؾ النقائص)األكؿ

. (المطمب الثاني)

 
 

                                                           

 .، المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ03-03 مف األمر رقـ 01المادة  (1)

 .40العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (2)
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األول  بلالمط
 شروط مراقبة التجميعات االقتصادية  

نتيجة  كقكعيا فرص تزيد يظير ىدؼ المراقبة في تجنيب السكؽ الكضع المسيطر، حيث
فيو  القرار مصدر السكؽ، كتركيز تركيبة في بالتغيير المؤسسات تكتسبيا التي القكة اإلقتصادية

لتحقيقيا  تسعي التي االقتصادية القكة تمثؿ الييمنة فيي كضيعة المشرع لذلؾ اختار ككنتيجة
آثاره  تجاكز بعد فيما يصعب الذم التعسؼ إلى يؤدم ما طاقتيا بكاسطة تجميع المؤسسات

نقطة  كىي إلتماميا المسبؽ الترخيص اشترط حيث قبؿ كقكعيا المشرع ليا تصدل لذلؾ
في  كقكعيا بعد تراقب التي مقيدة لممنافسة الييمنة كممارسة كضعية في التعسؼ مع االختالؼ

 .(1)السكؽ
إف الشركط الكاجب تكفرىا إلخضاع التجميعات االقتصادية لرقابة مجمس المنافسة تكمف 

، الذم يمكف المؤسسة مف (الفرع األكؿ)في تعزيز كضعية الييمنة نتيجة التجميع االقتصادم 
 .(الفرع الثاني)امتالؾ القكة االقتصادية نتيجة كضعية الييمنة التي تخكليا المساس بالمنافسة

األول  الفرع
 المؤسسة ىيمنة وضعية تعزيز 

ال يخضع لممراقبة إال التجميع الذم تقـك بو المؤسسات المتمتعة بالقكة االقتصادية ذات 
التأثير القكم في المنافسة، كمعرفة مدل القكة االقتصادية المحصمة بفعؿ التجميع يتـ كفؽ 

  .(2)مقاييس يفترض القانكف أف بمكغيا سيؤدم إلى المساس بالمنافسة
 17 المادة نص في  الكاردة"سيما ال" المعدؿ ك المتمـ عبارة 03-03األمر رقـ  أعتمد
 رقـ األمر مف 11 المادة نص إلى أحكاـ كبالرجكع ،"الخصوص عمى"التي تعني  سالفة الذكر

 المساس: ىما اإلقتصادية التجميعات لمراقبة شرطيف  نجدىا كرست)الممغى( 95-06
 أن شأنو من": كالتالي المنافسة الجزائرم مجمس ذلؾ ىيمنة كما أكد كضعية كتعزيز بالمنافسة

 صياغة بذلؾ تعتبر ،2"المنافسة يمس وأن السوق الييمنة في وضعية الخصوص عمى يدعم
  ألف06-95 األمر رقـ  مف11المادة  نص مف  أحسف03-03األمر رقـ  مف 17 المادة نص

                                                           

 .41العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (1)

  .42المرجع نفسو، ص (2)
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 في التعسؼ مظير كتتخذ بذلؾ كضعيا، لتقكية آلية المؤسسات تستعممو اإلقتصادم التجميع
 .)1(بالمنافسة المساس بدكرىا تمثؿ التي معيف سكؽ عمى مؤسسة ىيمنة كضعية

المادة  نص تطبيؽ المشرع ربط الجزائرم المنافسة قانكف في المعيار بيذا العمؿ لتكضيح
التجميع  تأثير شدة لقياس السكؽ حصة معيار بتعييف القانكف نفس مف 18 المادة  بنص17

 التي المعنية السكؽ في مشتريات أك مف مبيعات40% مف أكثر بتحقيؽ اإلقتصادم؛ كذلؾ
 عمى تنص حيث بالمنافسة اإلقتصادم التجميع مساس لمعرفة كىي طريقة الييمنة تمثؿ درجة

     يفوق حد تحقيق إلى يرمي التجميع كان كمما  أعاله،17المادة  أحكام تطبق ": يمي ما
 .(2)"معين سوق المنجزة في المشتريات أو  من المبيعات% 40

تبعا لما سبؽ ذكره سنتطرؽ لدراسة مضمكف مقياس حصة السكؽ الذم يكضح تعزيز 
، ثـ نحدد السكؽ المرجعية لإلحاطة بالكضعية التنافسية لمتجميع (أكال)كضعية الييمنة

  .(ثانيا)االقتصادم 
  السوق حصة مقياس تحميل :أوال

السكؽ  حصة في متمثؿ كمي بمعيار جزائرماؿ القانكف في اإلقتصادية التجميعات تقدر
 .ما سكؽ في مشتريات أك مف مبيعات 40% مف أكثر تحقيؽ احتماؿ كتخضع لممراقبة ببمكغ أك

يطمؽ عمى ىذه النسبة عتبة التجمعات االقتصادية الخاضعة لممراقبة، حيث تحكؿ دكف 
" سفيطاؿ" المحافظة عمى المنافسة في السكؽ، كعبر عنيا مجمس المنافسة الجزائرم في قضية 

إن المراقبة التي تخضع ليا و جوبا مشاريع التجميع و التجمعات التي :" عمى النحك التالي
 حققت العتبة المذكورة أو تيدف إلى تحقيقيا ترمي إلى متابعة اليياكل االقتصادية و التدخل

احتياطيا عندما يتبين من دراسة ىذا النوع من العمميات دراسة معمقة إنيا تحاول أو قد 
 )3("تحاول دون المحافظة عمى منافسة فعمية في السوق

                                                           

أعماؿ الممتقى الكطني حكؿ " تنظيـ المنافسة الحرة كآلية لضبط السكؽ التنافسية ك حماية المستيمؾ"  ناصرم نابيؿ، (1)
 .147، ص 2009 نكفمبر 18 ك 17المنافسة ك حماية المستيمؾ، كمية الحقكؽ، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية يكمي 

 .، المعدؿ ك المتمـ ، مرجع سابؽ03-03 مف األمر 18المادة  (2)

 .43، ص مرجع سابؽ العايب شعباف، (3)
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تأثير  درجة لحساب تقديرية كقاعدة  "المشتريات أك المبيعات" تجسيد مف المشرع يقصد لـ
ألف  لمجاؿ المراقبة اإلقتصادم النشاط قطاعات جميع شمكؿ المنافسة عمى التجميع اإلقتصادم

. 03-03 رقـ األمر مف 02 المادة نص بمكجب  محدد ذلؾ
عف قياس حصة السكؽ إذا تعمؽ األمر بتجميع " المبيعات ك المشتريات" يعجز معيار 

  لـ تذكر عمى سالفة الذكر 02اقتصادم يمارس نشاط الخدمات خاصة، ك أف نص المادة 
سبيؿ المثاؿ نتيجة غياب عبارات دالة عمى ذلؾ، حيث يكاجو مجمس المنافسة صعكبة في 

 . )1(قياس حصة سكؽ ما في مجاؿ الخدمات
 المرجعي السوق تحديد :ثانيا

ال يتـ تحديد السكؽ المرجعية إال إذا تـ تحديد أبعاد ىذا السكؽ كذلؾ ما نصت عميو 
 المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ ك المتمـ، بحيث اكتفت ىذه المادة 03-03 مف األمر رقـ 18المادة 

 12دكف ذكر تحديد أبعاده، كذلؾ عكس ما نصت عميو المادة " السوق المعنية" بذكر مصطمح
 المتعمؽ بالمنافسة ك الممغى الذم حدد مفيـك السكؽ 06-95الفقرة األكلى مف األمر رقـ 

عمى مستوى السوق :" ... المعني بالتجميعات االقتصادية الخاضعة لمرقابة بدقة تامة بقكليا
، بذلؾ تككف ىذه المادة قد حصرت مجاؿ السكؽ المعني أك )2("الداخمية من السمع و الخدمات

. المرجعي بالسكؽ الداخمية فقط دكف األسكاؽ األخرل
 :" المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ ك المتمـ مايمي03-03 مف األمر رقـ 03تضمنت المادة 

 تمك التي وكذلك لممنافسة مقيدة بممارسات المعنية أو الخدمات لمسمع كل سوق: السوق
الذي  واإلستعمال وأسعارىا مميزاتيا بسبب السيما أو تعويضية، مماثمة المستيمك يعتبرىا

، "المعنية الخدمات أو السمع فييا المؤسسات تعرض الجغرافية التي والمنطقة لو، خصصت
 النطاؽ )1(فبمقتضى ىذه المادة يحدد السكؽ بمعياريف أساسييف ىما السمع ك الخدمات

. )2(الجغرافي
 

                                                           

 44 العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص(1)

 مزغيش عبير،اآلليات القانكنية لحماية المنافسة الحرة مف الممارسات المقيدة لممنافسة ك التجميعات االقتصادية، أطركحة (2)
   .   2016مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه العمـك في الحقكؽ، كمية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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: معيار السمع والخدمات- 1
بسمككو  المستيمؾ ليتدخؿ كالطمب العرض بيف المشترؾ العامؿ كالخدمات السمع تعتبر

السمع  سكؽ تضييؽ أك تكسيع في كيساىـ االقتصادية العالقة في ميـ طرؼ ألنو عامؿ كأىـ
العرض  قابمية" اقتصاديا عميو يطمؽ ما كىذا ذلؾ عدـ مف عنيا آخر بديؿ بامتالكو كالخدمات

. لإلبداؿ المنافسة محؿ كالخدمات السمع كالطمب عمى
كبناء عمى ذلؾ يتعيف عمى مجمس المنافسة الجزائرم كقبؿ منحو تراخيص لمتجميعات 

االقتصادية، أف يحدد كؿ مف السمع األصمية ك السمع البديمة، التي تكمف أىميتيا لتحديد مدل 
 )1(.التركيز كأثره عمى المنافسة، كينطبؽ األمر نفسو عمى الخدمات

 المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ ك المتمـ، انو قد 03-03  رقـمف األمر 2 الفقرة 03تشير المادة  
اعتمدة عمى سكؽ السمع ك الخدمات فقط دكف النظر إلى سكؽ عناصر اإلنتاج ك المتمثمة في 

. )2(العمؿ ك رأس الماؿ ك العارض كغيرىا
 :الجغرافي المعيار -3

كاضح  جغرافي نطاؽ اإلقتصادية تحديد التجميعات  تقتضي الرقابة الكاجب فرضيا عمى
الجغرافي  المكقع يقابؿ معينة، منتجات كطمب عرض تؤثر عمى العكامؿ التي تحميؿ قصد
 المستيمكيف ثبات ضركرة مع المعنية العممية المؤسسات محؿ التي تعرضيا كالخدمات لمسمع
األخرل، فبذلؾ حدكد السكؽ المعنية ترسـ بامتداد  المؤسسات طمبيـ ليا مقارنة بعركض في

النشاط الجغرافي الذم تمارسو المؤسسات أطراؼ التجميع االقتصادم بشرط عدـ كجكد عرض 
بديؿ ليا بنظر المستيمؾ كبذلؾ قد تشغؿ كامؿ اإلقميـ الدكلة الجزائرية أك دائرة أك كالية بحيث 

. (3)تشكؿ جزء مف السكؽ تسمى بالسكؽ الكطنية كالمحمية
   قرر مجمس المنافسة الفرنسي مثال أف العائدات المحمية يمكف أف تككف ظرؼ يتدخؿ  

مثال يستخدمكف القرميد في " األلزاس" في رسـ حدكد السكؽ الجغرافية فسكاف منطقة 

                                                           

 .509مزغيش عبير، مراجع سابؽ، ص  (1)

 .46لعايب شعباف، مرجع سابؽ، ص ا (2)

 . 48 المرجع نفسو، ص(3)



  الخاضعة للزقابة في القانىن الجزائزي التجميعات االقتصادية:                      الفصل األول 

 

41 
 

ات السكانية ك ىي غير قابمة لإلبداؿ بالبالطة الخرسانية بينما يمكف ذلؾ في ئالمنش
 . )1(المناطؽ األخرل

 المتعمؽ بالمنافسة الممغى محصكرا في 06-95   كاف تعريؼ السكؽ في ظؿ األمر رقـ 
 مف نفس األمر ذلؾ بسبب ككف السكؽ 12المجاؿ الداخمي فقط كىذا ما نصت عميو المادة 

فو عند صدكر ىذا األمر باإلضافة لمكضعية االقتصادية التي كانت ركالجزائرية لـ تكف مع
سائدة في تمؾ الفترة حيث ميزىا رككد في العالقات الخارجية نتيجة األزمة السياسية ك 

االجتماعية التي كانت تعرفيا الجزائر آنذاؾ، كفي فترة الحقة اندمجت الجزائر في االقتصاد 
براـ عالقات في المجاؿ التجارم ك الصناعي األمر الذم  العالمي عف طريؽ التكقيع كا 

.  )2(استمـز األخذ باالعتبار االتفاقيات الدكلية كمبدأ المعاممة بالمثؿ
    تحدد السكؽ الجغرافية طبقا لممكاد المتعمقة بالتجمعات االقتصادية بالمجاؿ الداخمي أك 

. الخارجي بحسب النطاؽ الذم تتكاجد فيو منتجات المؤسسة الماسة بالمنافسة 
نما يقصد بيا تحديد      ال تعتبر معرفة السكؽ الجغرافية لمسمع ك الخدمات ىدفا في ذاتيا كا 

السمطة السكقية لممشركع المعني خاصة فيما يتعمؽ بقدرتو عمى زيادة سعر السمع بشكؿ 
. يتجاكز األسعار التنافسية حيث يختؿ بذلؾ مبدأ العرض ك الطمب في السكؽ

الثاني  الفرع
 المنافسة مجمس لتقدير الخضوع

 السكؽ حصة لمعيار إستنادا المنافسة عمى اإلقتصادم التجميع أثر في المجمس  يبحث
 بيا، المساس مفيـك إلتساع نظرا لممنافسة بالنسبة المعنية العممية مركز لتحديد غير كافيا كذلؾ
 ال اإلطار ىذا خارج ألنو الختصاصو تقريره عند المؤشرات بجميع عميو األخذ كجب لذلؾ
 القانكنية النصكص مع عميو المعركضة الكقائع جميع حيث تكيؼ المنافسة قكاعد تطبؽ

 التجميع عمميات عمى المراقبة تتحقؽ ، كبذلؾ18 ك17، 16، 15كىي المكاد  سابقا المذككرة
 .بالمنافسة الماسة االقتصادم

                                                           

تكاتي محمد شريؼ، قمع االتفاقيات في قانكف المنافسة ، مذكرة ماجستير في القانكف، فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ ك  (1)
 .33، ص2007العمـك التجارية، جامعة بكمرداس، 

أكشف ليمى، الشركات األجنبية ك المؤسسات االقتصادية الجزائرية، مذكرة ماجستير في القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة  (2)
 .35، ص2011مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
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التجميعات  مفيـك ضمف المؤسسات بيا تقـك التي العمميات دخكؿ مف التأكد إذف يجب
بالمنافسة  المساس عنصر إلى االنتقاؿ ثـ ،)أكال(المنافسة  قانكف بمكجب المحددة االقتصادية
. )ثانيا(السكؽ  لحصة تكميمية معايير استعماؿ ضركرة الذم يتطمب

 االقتصادي التجميع مفيوم ضمن المؤسسات نشاط دخول :أوال

تمجا المؤسسات التي تقـك بعمميات التجميع االقتصادم بتبميغ مجمس المنافسة عف ىذه 
العمميات التي تقـك بيا في سكؽ معينة، كذلؾ تفاديا لتسميط أم عقكبات جراء تخمفيا عف القياـ 

 التجميع مجاؿ ضمف المنافسة تدخؿ مجمس عمى معركضة عممية كؿ ليس لكف بيذا اإلجراء،
، كمف 16 ك15المادتيف  نص كضحتو الذم المنافسة قانكف في الكارد بالمعنى اإلقتصادم

ة أمثمة ذلؾ ما صدر عف سمطة المنافسة الفرنسية بعد فحصيا لمطمب المقدـ مف طرؼ مؤسس
Bevicor ك  Copel العاممتيف في مجاؿ الثركة الحيكانية كمستمزمات الخدمة الزراعية أيف تبيف

أف ىذه العممية ال تنطبؽ عمييا أحكاـ المراقبة التي ينظميا المشرع الفرنسي نتيجة عدـ تكافر 
دالئؿ تثبت أف ىذه العممية تجميع اقتصادم ك بذلؾ ليس مف اختصاصو قبكؿ العممية أك 

 .)1(رفضيا
 المراقبة شرط لتقدير تكميمية معايير تكريس أىمية :ثانيا

ينعقد اختصاص مجمس المنافسة بمجرد مساس ىذا التجميع بالمنافسة في سكؽ ما ككنو 
 مف كليس فيو المكجكد النقص ناحية مف الكضعية في ىذه دراستو يعد عنصرا أساسيا، كيتطمب

المساس  عف تعبر التي الييمنة كضعية لقياس السكؽ حصة معيار ال يكفي إذ الناحية اإلجرائية
قكة  نتيجة مييمف كضع تحتؿ كال السكؽ مف معتبرة مؤسسة لحصة تحكز فقد بالمنافسة

. (2)السكؽ نفس في األخرل المؤسسات
قانكف  أىداؼ يحدث ذلؾ تناقضا مع" حصة السكؽ"إف استعماؿ معيار كاحد كالمتمثؿ في 

عف طريؽ   ككنيا ال تسمح لممؤسسات التي تتمتع بالقكة االقتصادية دكرىا االقتصادم، المنافسة

                                                           

 52العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (1)

 .52المرجع نفسو، ص(2)
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 تكميمية باعتماد عمى المعايير المنافسة مجمس اختصاص تحديد ذلؾ يستكجب التجميع كعميو
  .(1)تنافسو في مجاؿ االقتصادم التجميع مركز عمى لو بالتعرؼ تسمح السكؽ لحصة

 

  الثاني المطمب
 اإلقتصادية مراقبة التجميعات شرط مستوى  تقييم

تتضمف عممية تقييـ مشركع التجميع مجمكعة مف اإلجراءات مف خالليا يبرز دكر مجمس 
المنافسة، إال انو ال يكفي االعتراؼ لو بيذا الدكر دكف إرفاقو بمجمكعة مف السمطات مف شانيا 

أف تحقؽ فاعمية الرقابة، السيما إزاء إمكانية تدخؿ السمطة التنفيذية التخاذ قرارات تؤثر عمى 
عمميات تنفيذ التقييـ، يتطمب أكال تكضيح مجاؿ تدخؿ مجمس المنافسة في ظؿ ازدكاجية الرقابة 

، كأثر إبعاد معيار )األكؿ الفرع(بأنكاعو  التعسفي عمى التجميعات االقتصادية كمتابعة الكضع
. (الثاني الفرع(رقـ األعماؿ 

 األول الفرع
 اإلقتصادية مراقبة التجميعات أىداف ازدواجية

الطرؼ  يجعؿ قكم إقتصادم مركز في تكاجدىا عند أخرل تقـك مؤسسة ما بالضغط عمى
لعدـ  اإلقتصادية العالقة في ضعفيا مستغمة تعسفية ممارسات باستعماليا تبعية الثاني في
اإلقتصادية،  التبعية كضعية في بالتعسؼ يسمى ما معيا، كىذا التعامؿ بديؿ في حؿ إمتالكيا

كحتى  زبائنيا أك إزاء منافسييا معتبر حد إلى منفردة بتصرفات ما تقـك مؤسسة أف يمكف كما
في  الفعمية المنافسة عرقمة إلى ذلؾ يؤدم بحيث اقتصادية قكة حصكليا عمى أجؿ مف ممكلييا
. )2(الييمنة كضعية في الممارسة بالتعسؼ ىذه كتسمى السكؽ

يالحظ مما سبؽ أف التعسؼ الناتج عف القكة االقتصادية بنكعيو ىك الذم يؤثر عمى 
المنافسة ك يمغي منافعيا في السكؽ ك متابعتيا مف طرؼ األجيزة المخكؿ ليا بذلؾ يككف بناءا 

ما المراقبة السابقة لمقكة االقتصادية الناجمة عف  أعمى إخالليا الفعمي أك المحتمؿ بالمنافسة، 
                                                           

 .53العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (1)

 كمية األعماؿ، قانكف فرع الحقكؽ، في ماجستير مذكرة االقتصادية، التبعية كضعية استغالؿ في التعسؼ عبير، مزغيش (2)
 .22، ص 2008الجزائر، جامعة الحقكؽ،
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تجميع المؤسسات فتيدؼ إلى تجاكز اآلثار السمبية المتكقعة عمى المنافسة كال يرجى منيا أم 
ىدؼ في حاؿ المساس الفعمي بالمنافسة الف األفعاؿ التي تقـك بيا المؤسسات في ىذه الحالة 

تكيؼ عمى أنيا ممارسات مقيدة لممنافسة ك مراقبتيا تككف الحقة، كعميو يمكف القكؿ أف 
المساس بالمنافسة الذم تكجيت إرادة المشرع الجزائرم إليو في التجمعات االقتصادية متكقع أك 

 . محتمؿ كليس فعمي
 ممارسة لذلؾ إخضاعيا دكف الذم يتكفر فيو شرط المراقبة اإلقتصادم التجميع يكيؼ

 المقيدة الممارسات بو تتابع الذم المراقبة الالحقة نظاـ لنفس خاضع كيعتبر مقيدة لممنافسة
. فييا عامال ميما اإلقتصادية القكة عنصر يككف التي السيما لممنافسة،

بتطكير  يسمح مجاال اإلقتصادية يعتبر التجميعات مراقبة نظاـ أف يالحظ سبؽ مما     انطالقا
الضارة  الممارسات كمتابعة (أكال)المختمفة  أشكاليا باستعماؿ االقتصادية المؤسسات لقكتيـ

مراقبة  أىداؼ ازدكاجية نالحظ كبذلؾ (ثانيا)متكقعة  أك فعمية كانت عنيا سكاء الناتجة بالمنافسة
 .الجزائرم في القانكف االقتصادية التجميعات

المتجمعة  لممؤسسات اإلقتصادية القوة تنمية تدعيم: أوال
تقـك التجميعات االقتصادية بإنشاء كضع تعسفي سكاء كاف األمر ناتجا عف كضعية 

الييمنة أك استغالؿ كضعية التبعية االقتصادية، كلكف ال يتطمب األمر عند إخضاعيا لممراقبة 
 في المشتريات أك المبيعات مف %40 نسبة مف أكثر عنصر التعسؼ بؿ يستكجب تحقيؽ

 في لمتحكـ كافية ألنيا الييمنة مكقع لتدعيـ نسبة مؤىمة إعتبرىا ألف المشرع المعنية السكؽ
 اإلقتصادية تماشيا قكتيا لتنمية أماـ المؤسسات  مجاؿكبذلؾ يقـك بفتح ،(1)الجزائرم اإلقتصاد

 اإلنعكاسات إلى النسبة ىذه حيث تشير الجزائر تعرفيا التي المرحمة اإلنتقالية متطمبات مع
 اإلقتصادية بخصكص التجميعات المنافسة قانكف تطبيؽ عدـ تتحمميا نتيجة التي الميمة
كمشكؿ التسيير أك  مثال يعد المراقبة فال عممية مف كالمتكسطة المؤسسات الصغيرة بإقصاء

التسكيؽ مما قد يؤدم بيا إلى اإلفالس فينا تعمؿ ىذه األخيرة عمى تجميع أنشطتيا مع 
. )2(مؤسسات أخرل قصد تحسيف كضعيتيا في السكؽ

                                                           

 .57 مرجع سابؽ، ص العايب شعباف، (1)

 الحقكؽ كمية الييمنة، المسؤكلية فرع القانكف، في ماجستير مذكرة الحرة، المنافسة ظؿ في المستيمؾ زكبير،حماية أرزقي (2)
 113. ص ، 2011 كزك، تيزم معمرم، مكلكد جامعة  السياسية، كالعمـك
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يتضح مما سبؽ أف مراقبة التجمعات االقتصادية تكاجو عدـ تقبؿ الدكؿ النامية كاعتبارىا 
غير مالئمة لعجز المؤسسات المحمية أماـ التنافس الدكلي دكف تحقيؽ الحجـ الذم تتطمبو 

: االقتصاديات الصغيرة الحجـ لكف ذلؾ مرفكض لألسباب التالية
 .جني أرباح عمى حساب المستيمك المحمي و تنمية االقتصاد الوطني -
منح المؤسسات األجنبية القوية فرصة دخول السوق المحمية المفتوحة أمام المنافسة من  -

. )1(جانب الواردات أو االستثمار األجنبي المباشر

 لمتجميع السابقة المراقبة في المحتمل التعسفي الوضع منع: ثانيا

التي  العديدة الكسائؿ مف بذلؾ إقتصادية، كيعتبر لمقكة مركزا اإلقتصادم التجميع يحدث
مف  أكثر قدرىا سكقية بحصة الجزائرم المشرع حدده الذم المييمف الكضع إلى إساءة تؤدم
بالسكؽ  إخالليا نتيجة المنافسة إضعاؼ عف النسبة ىذه تعبر المبيعات كالمشتريات مف 40%

نفسو المساس  ىك المييمف المركز إساءة تعادليا كبذلؾ قكة أخرل تكجد ال ألنيا الكطنية
بعد  فيما تجاكز آثاره يصعب كضع إلى التنافسية السكؽ في تغيير مساىمتو الحتماؿ بالمنافسة

االستئثار  إلى حتما يؤدم تجميع تشكؿ 30% السكؽ كأخرل مف 25% مؤسسة فمثال تحكز
إذا  قانكنا المحددة النسبة لتجاكزىا المنافسة في طبيعة تؤثر أف يرجح السكؽ في ميمة بحصص
. (2)المنافسة مف قانكف 15 المادة نص في المذككرة الكسائؿ استعممت

ال يتطمب األمر كجكد قكة اقتصادية في طرفي التجميع االقتصادم كلكف يكفي أف تككف 
كاحدة منيا ذات مركز مييمف في سكؽ السمع ك الخدمات ذات صمة بشرط أف تككف بصفة 
مستمرة مع تجاكز النسبة المذككرة أعاله مثؿ تمكيف مجمكعة مف المؤسسات العامة معا مف 

. إبقاء األسعار فكؽ المستكيات التنافسية لمدة طكيمة بما يعكد عمييا بالربح
خكفا مف انحراؼ القكة االقتصادية لممؤسسات االقتصادية عف مسارىا الطبيعي يتـ تقييد 

حريتيا الف الحرص عمى كجكد اإلنتاج يسبب ارتفاع نفقاتو نتيجة إجراء الدراسات الالزمة 
لمتطكر مثال كبذلؾ يستخدـ التجميع االقتصادم آلية لتحمؿ ك اقتساـ مصاريؼ البحث بيف 

المؤسسات ذات كزف اقتصادم تتحكـ باألسعار بتخفيضيا كمرحمة أكلية كبعد إخراج منافسييا 

                                                           

 .113زكبير، مرجع سابؽ، ص   أرزقي(1)

 .58مرجع سابؽ، ص العايب شعباف، (2)



  الخاضعة للزقابة في القانىن الجزائزي التجميعات االقتصادية:                      الفصل األول 

 

46 
 

مف السكؽ تعمؿ عمى رفعيا، كىذا مثاؿ عف التجميع االقتصادم الذم يستغمو أطرافو بشكؿ 
. )1(تعسفي

يكمف كجو االختالؼ بيف التعسؼ في كضعية الييمنة ك تعزيز كضعية الييمنة 
المستكجبة لمراقبة التجميع االقتصادم أف ىذه األخيرة احتمالية عكس األكلى مرتبطة بأعماؿ 

تأتييا عدة مؤسسات أك مؤسسة كاحدة في السكؽ كما قد تككف احتمالية مجسدة في نية 
 .المؤسسات فقط

الثاني  الفرع
 األعمال رقم معيار إبعاد أثر 

      يقصد بمعيار رقـ األعماؿ حجـ المبيعات مقكما تقيما ماليا أم ذلؾ الرقـ الذم حققتو 
، كبالتالي يتمثؿ رقـ األعماؿ في المبمغ الصافي )2(المؤسسة خالؿ السنة المالية المنصرمة

المحصؿ عميو مف المبيعات أك الخدمات خالؿ السنة المالية مخصكما منو نفقات البيع ك 
 . )3(الرسـك الضريبية المدفكعة المتصمة برقـ األعماؿ

قياـ  ما خدمة أك بمنتج يتصؿ فييا المؤسسات تجميع عف الناجمة السكقية الحصة تؤدم
السكؽ كتعد  عمى قميمة مؤسسات سيطرة ذلؾ كيحقؽ كبير بشكؿ المنافسة تحد مؤسسة مييمنة
قكانيف  في انتشار المعايير أكثر المعنية العممية أطراؼ المؤسسات تممكيا التي حصة السكؽ

 .الجزائرم القانكف في استعمالو نجاعة عف يعبر ذلؾ كال الدكؿ
يتطمب العمؿ بمعيار رقـ األعماؿ تحديد دقيؽ لمسكؽ التنافسية قصد حساب نصيب 
المؤسسات المتجمعة مقارنة بمنافسييا كيعتبر ذلؾ حاجزا أماـ المؤسسات خاصة في ظؿ 

. (4)انتشار األسكاؽ الغير رسمية في الجزائر
كرست بعض التشريعات تشكيمة مقاييس مجتمعة أك بصفة استبدالية حيث استغنى 

المشرع الفرنسي مثال عف معيار حصة السكؽ بمكجب قانكف التنظيمات االقتصادية الجديد، 
                                                           

دراسة تحميمية مقارنة، دار : أسامة فتحي عبادة يكسؼ، النظاـ القانكني لعمميات التركز االقتصادم في قانكف المنافسة  (1)
 .101، ص2014الفكر ك القانكف، المنصكرة، 

 .75 نجاة بف جكاؿ، مرجع سابؽ، ص(2)

 .216جالؿ مسعد ، مرجع سابؽ، ص  (3)

 .75نجاة بف جكاؿ، مرجع سابؽ، ص (4)
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 مميكف اكرك كرقـ أعماؿ 150كأبقى العمؿ بمقياس رقـ األعماؿ مف دكف الرسـك  المحددة ب 
 مميكف اكرك لكؿ مؤسسة عمى حدل كفقا لما نصت عميو المادة 50عالمي ك أخر كطني يفكؽ 

L430-2 مف القانكف التجارم الفرنسي  .
كما تشترط الئحة الدكؿ األكركبية مثال اإلخطار بجميع عمميات التركيز الذم يبمغ 

 اكرك ك تطبؽ 250 مميارات اكرك كال يقؿ كؿ كاحد منيا عف حد 05مجمكع رقـ أعماليا 
المراقبة أيضا عمى العمميات األصغر حجما التي يككف ليا تأثير عمى ثالث دكؿ أعضاء 

 بضركرة 2005استنادا لرقـ األعماؿ، كفي ىذا اإلطار قضى القانكف التكنسي قبؿ تعديؿ سنة 
 مميكف دينار كنصيب السكؽ يقدر ب 03تكفير شرطيف متالزميف ىما رقـ معامالت يتجاكز 

 مف مبيعات ك مشتريات استعمؿ كاقعيا حصة السكؽ نتيجة تدني رقـ المعامالت مقارنة % 30
بالمرحمة االقتصادية التي عرفتيا تكنس في تمؾ الفترة كبعد التعديؿ فتح المشرع التكنسي المجاؿ 

 .)1(لالختيار بيف كاحدة منيما

                                                           

 .62العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص  (1)



 

 
 

 
 

الفصل الثاني 
القواعد اإلجرائية لمراقبة التجميعات 
االقتصادية في القانون الجزائري 
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تباشر إجراءات الرقابة عمى التجمعات االقتصادية بكصكؿ المؤسسات المجتمعة سقؼ 
 المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ ك المتمـ 03-03 مف األمر رقـ 18 ك17القدر المحدد في المادتيف 

عات محيث تدخؿ بذلؾ عممية التجميع االقتصادم في نطاؽ النص التشريعي لمرقابة عمى التجـ
االقتصادية، ككمبدأ عاـ تتكلى نفس الميمة أجيزة حماية في مختمؼ التشريعات المقارنة مف 

. اجؿ ضبط النشاط االقتصادم مع مقتضيات المنافسة الحرة
    كليحافظ المشرع الجزائرم عمى حرية المنافسة في السكؽ قاـ بفرض التزامات إجرائية أماـ 
مجمس المنافسة عمى المؤسسات المعنية إلضفاء الطابع القانكني عمى عممية التجميع، كبذلؾ 
يقـك بتحديد الجانب اإلجرائي لطمب الترخيص لعممية التجميع االقتصادم، كسيمة ىامة تساعد 
في فعالية المراقبة خصكصا أنيا تمتاز بالحياد، إذا يمتـز بدراسة كؿ حالة عمى حدل كحسب 
معطياتيا في السكؽ المعنية، كفي مقابؿ ذلؾ منح لمجمس المنافسة مجمكعة مف السمطات 

عات االقتصادية، ك بذلؾ برز دكره في تكضيح ملتمكينو مف أداء ميمتو بخصكص التجـ
إلى غاية صدكر قرارات ، (المبحث األكؿ)عات االقتصادية منذ بدايتيا مإجراءات مراقبة التجـ

. (المبحث الثاني)عات االقتصادية ممجمس المنافسة الخاصة بالتجـ
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 المبحث األول 
 اختصاص مجمس المنافسة بمراقبة التجمعات االقتصادية

 المتعمؽ 12-89 مف القانكف رقـ 31بمكجب نص المادة  الجزائرم المشرع أدرج
عات االقتصادية، غير انو اتصفت بالنقص السيما م، أحكاـ خاصة بمراقبة التجـ )1(باألسعار

في غياب كجكد نصكص قانكنية خاصة تنظـ األجيزة المكمفة بمنح التراخيص بالتجميع، كبذلؾ 
 المتعمؽ بالمنافسة أكؿ قانكف ينشا مجمس منافسة كآلية لحماية السكؽ 06-95يعد األمر رقـ 

غير أف طبيعتو القانكنية كانت غير كاضحة ككانت محؿ خالؼ بيف ككنو ىيئة إدارية مستقمة 
 06-95  رقـ مف األمر16كىيئة إدارية شبو قضائية كىذا ما يتضح لنا مف نص المادة 

. )الممغى(المتعمؽ بالمنافسة 
 مف 16كككف مجمس المنافسة يقـك بكظيفة ميمة لحماية السكؽ تـ تعديؿ نص المادة 

 المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ ك المتمـ في 03-03 الممغى بمكجب األمر رقـ 06-95األمر رقـ 
 صمب في تدعى إدارية سمطة الحكومة رئيس لدى ينشأ: " التي نصت عمى ما يمي23المادة 
، كنالحظ أف المشرع "المالي واالستقالل القانونية بالشخصية تتمتع ،"مجمس المنافسة "النص

الجزائرم لـ يتكقؼ عند ىذا الحد، بؿ طكر مف مركزه القانكني لمجمس المنافسة مف خالؿ 
 توضع لدى"التعديالت التي طرأت عمى قانكف المنافسة حيث أضاؼ في أخر تعديؿ عبارة 

". بالتجارة المكمف الوزير
كاصؿ المشرع الجزائرم قيامو بإصالح المنظكمة القانكنية االقتصادية مف أجؿ سعيو 

لتطكير النشاط االقتصادم، كحماية السكؽ مف التغيرات التي تطرأ في مجاؿ التجارة كالصناعة 
الدكلية دعت الضركرة إلدخاؿ آليات قانكنية جديدة يكرس بكاسطتيا مبدأ حرية الصناعة 

، فقاـ بإنشاء سمطات ضبط قطاعية كخكؿ ليا بمكجب نصكصيا التجارية صالحية )2(كالتجارة
، كباعتبار مجمس (المطمب األكؿ)عات االقتصادية إلى جانب مجمس المنافسة ممراقبة التجـ

 مف قانكف المنافسة  يتمتع بمجمكعة مف السمطات 23المنافسة ىيئة إدارية مستقمة طبقا لممادة 

                                                           

 . ، مرجع سابؽ)ممغى(، يتعمؽ باألسعار12-89قانكف رقـ  (1)

 .67العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص  (2)
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، ينتيي بسمطتو في تقييـ عممية (المطمب الثاني)بداء مف تمقي اإلخطار مف قبؿ المكمفيف 
 . (المطمب الثالث)التجميع 

 األول المطمب
 مجمس المنافسة مراقبة ظل في القطاعية الضبط سمطات تدخل مجال

 الرئيسي السكؽ كالفاعؿ يعد مجمس المنافسة ىك المسئكؿ عف احتراـ قكاعد المنافسة في  
إلى مراقبة المنافسة،  تتسع التي الكاسعة صالحياتو خالؿ مف االقتصادم الضبط عممية في

تمييز، إال  أف ذلؾ لـ يمنع  دكف النشاطات كؿ في ليا المقيدة الممارسات مختمؼ كمعاقبة
 المنافسة، لذلؾ تمنح عمميات كضبط تنظيـ في تساىـ جانبو المشرع مف خمؽ أجيزة إلى

 التجميعات اإلقتصادية مراقبة صالحية القطاعية الضبط سمطات التأسيسية لبعض النصكص
 العمميات يختص بجميع الذم المنافسة مجمس عكس منيا كاحدة التابع لكؿ النشاط تمارس التي
 .(1)كالمالي النشاط االقتصادم قطاعات يشمؿ أفقي يممؾ اختصاص ألنو لنشاطيا، اعتبار دكف

بيا  الجزائرم يقـك القانكف في اإلقتصادية التجميعات مراقبة إزدكاجية ذلؾ مف يتضح
مثمما  القطاعية الضبط سمطات بعض جانب إلى المنافسة قانكف ألحكاـ كفقا مجمس المنافسة

 الرقابة إدارة لمراقبة يخضع: "كالتالي ذلؾ  عمى)2(التأمينات قانكف  مف230 عميو المادة  تنص
ليذه  دمج أو تمركز شكل في التأمين إعادة أو/و التأمين شركات إلى تجميع كل أجزاء ييدف
تمركز  في التأمين مجال في السمسرة لشركات تجميع لنفس اإلجراء كل يخضع الشركات، كما

عمميا  المنصوص الكيفيات بنفس إلييا المشار الدمج التمركز أو عمميات إشيار دمج، يتم أو
الكيرباء  ضبط لمجنة التأسيسي القانكف  مف115المادة  كذلؾ ، كتنص"أعاله 229 المادة في

تكتل  عمميات في المسبق إبداء الرأي يجب: "عمى التالي اختصاصيا تحديد إطار في  كالغاز
أخرى،  مؤسسة طرف من أكثر أو واحدة مؤسسة كيربائية عمى الرقابة فرض أو المؤسسات،

 ".بو المعمول التشريع إطار أعاله في األولي المادة في المذكورة النشاطات تمارس

                                                           

 .68العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (1)

، 1995-03-08مؤرخ في  ،13،يتعمؽ بالتأمينات، جريدة رسمية عدد 1995 جانفي 25 مؤرخ في 07-95 أمر رقـ (2)
 .معدؿ كمتمـ
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المكاد  أحكاـ السيما المنافسة قانكف بمكجب المحدد المراقبة مجاؿ إلى الرجكع مف البد
التأسيسية  النصكص تكرسيا التي المراقبة مقتضيات مع اختالفيا  لتبيف18ك17ك 16 ك 15

تكريس قكاعد التعاكف بيف  يتضح القدر ذلؾ ، كعمى(الفرع األكؿ)الضبط القطاعية  لسمطات
 .(الفرع الثاني)قانكف المنافسة ك السياسة القطاعية  

األول  الفرع
القطاعية  والقوانين بين قانون المنافسة المراقبة مقتضيات تباين

لممراقبة  اإلقتصادية التجميعات إخضاع مقتضيات بيف اإلختالؼ إيضاح أىمية تبرز
الضبط  في االختصاص بيف سمطة التنازع إلى المؤدم التداخؿ تجاكز في العمكدية كاألفقية

ىاتيف السمطتيف  اختصاصات يحصر لـ الجزائرم التشريع أف كبما المنافسة ، كمجمس الخاصة
أك  األحياف، بعض في بعض االختصاصات تتقاسـ قانكني إذ تشابؾ في جعميا ىذا األمر

مف  مرفكضة تجميع اقتصادم حالة يفرض الذم األمر أخرل، أحيانان  االختصاص نفس تتكلى
. (1)أك العكس ذلؾ ليا المخكؿ األخرل السمطات مف بو كمرخص المنافسة مجمس طرؼ

 تأميف دكف مكافقة مؤسسات بيف إقتصادم تجميع فعمى سبيؿ المثاؿ  إذا تمت عممية
جديد  بداية لنشاط ذلؾ ألف ضدىا التأديبية اإلجراءات التأمينات، تحرؾ عمى اإلشراؼ لجنة

 ذلؾ تدخؿ يتطمب ال كبالمقابؿ جديدة، مؤسسة إحداث ذلؾ شأف في شأنيا الترخيص، يستكجب
. (2)المنافسة قانكف مقتضيات كفؽ بالمنافسة اإلخالؿ حاؿ في إال مجمس المنافسة

كاألىداؼ  المالية لمسياسة التجميع مسايرة مدل مف التأمينات عمى اإلشراؼ لجنة تتحقؽ
اإلخالؿ  عمى المنافسة مجمس عمؿ يقـك بينما تقنية فنية كىي مراقبة النشاط، يقـك عمييا التي

الضبط  لسمطات المؤسسة القانكنية النصكص بيف تداخؿ بذلؾ يكجد ال في السكؽ، بالمنافسة
. اإلقتصادية التجميعات مراقبة يخص فيما كمجمس المنافسة القطاعية
 

 
                                                           

كصي النظاـ العاـ االقتصادم، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في : سخرم سعاد كرمظاني العمجة، مجمس المنافسة (1)
 .56، ص2014الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة عند الرحماف ميرة، بجاية، 

 .70العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (2)
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الثاني  الفرع
القطاعية  والسياسة المنافسة تكريس قواعد التعاون بين قانون

تحضى المنافسة بمكانة متميزة في السياسات االقتصادية ككنيا تقـك بإدماج االقتصاد 
الكطني في االقتصاد العالمي لتحرير المنافسة، كدفع االستثمار ك التصدير، فيي بذلؾ تحقؽ 

األىداؼ المرسكمة لذا ربط المشرع الجزائرم بيف الضركريات االقتصادية المتعمقة بمراقبة 
 .(1) التجميعات في ظؿ عدة قطاعات متكاممة

 المتعمؽ بالمنافسة 03-03كرس المشرع الجزائرم ىذا التعاكف في نصكص األمر رقـ 
 منو عمى اخذ مجمس المنافسة رأم الكزير المكمؼ 19المعدؿ ك المتمـ، حيث تنص المادة 

 مف األمر سالؼ الذكر عمى انو عندما ترفع 39بالقطاع المعني بالتجميع، كما تنص المادة 
قضية أماـ مجمس المنافسة تتعمؽ بقطاع النشاط يدخؿ ضمف اختصاص سمطة الضبط يرسؿ 

 )30(المجمس نسخة مف الممؼ إلى سمطة الضبط المعنية إلبداء الرأم في مدة أقصاىا ثالثكف
. )2(يـك

في القطاع  المنافسة تعزيز مع قكانينيا تطبيؽ الجزائر في القطاعية الضبط سمطات تتكلى
بكاسطة القنكات  )3(الغاز كتكزيع بالكيرباء المتعمؽ القانكف مف 06 المادة تنص حيث المعني،

بو وأحكام  المعمول لمتشريع طبقا المنافسة عمى الكيرباء إنتاج نشاطات تفتح: "التالي عمى
السير  بميمة المجنة تقوم: "التالي القانكف ذات مف 113 المادة كتضيؼ ،"ىذا القانون

 ".المتعاممين وفائدة المستيمكين لفائدة الوطنية والسوق الكيرباء التنافسي وشفافية سوق

المادة   نصت السكؽ ىذا في الميمة اآلليات مف كاحدة اإلقتصادية تعتبر التجميعات
المسبق  الرأي إبداء يجب: "التالي عمى الذكر السابؽ الغاز كتكزيع الكيرباء قانكف  مف115

 من أكثر أو واحدة كيربائية مؤسسة عمى الرقابة فرض أو المؤسسات في عمميات تكتل

                                                           

 .71العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (1)

في  المنافسة حرية حكؿ الكطني الممتقى أعماؿ الجزائرم، القانكف في االقتصادية التجميعات مراقبة كماؿ، منصكر  أيت(2)
 .1، ص2013مام،  06 ك 05 يكمي عنابة، مختار، باجي جامعة الحقكؽ، كمية الجزائرم، القانكف

، 08، يتعمؽ بالكيرباء ك تكزيع الغاز بكاسطة القنكات، جريدة رسمية عدد 2002 فيفرم 05 مؤرخ في 01-02قانكف رقـ  (3)
 .2002-02-06مؤرخ في 
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 التشريع إطار في أعاله األولى المادة في المذكورة النشاطات أخرى تمارس طرف مؤسسة
 كاسعة صالحيات تتكلي كالالسمكية السمكية كالمكاصالت سمطة البريد ، كبالتالي"المعمول بو

 ظرؼ في كالالسمكية السمكية كالمكاصالت البريد تطكير قطاع كىي كاحد في إطار تنصب
 .الحرة المنافسة بمبدأ المتعمقة الذكر  السالفة115ك 6 المادة لنص كذلؾ مراعاة تنافسي

نشاطيا  سياسة مالئمة عمى تعمؿ ىامة جية القطاعية الضبط سمطات بذلؾ تشكؿ
مف  المنافسة مجمس مع الميداني بالتعاكف إال ذلؾ يتحقؽ كال ، المنافسة قانكف اإلقتصادم مع

القطاعية  الضبط كسمطات المنافسة مجمس كيستمـز اإلقتصاد في المنافسة دعـ مستكل أجؿ
معمكمات  بنؾ إنشاء مثؿ التكاصؿ قنكات عف بالبحث كذلؾ بينيا عالقات التعاكف تطكير
قامة مشترؾ كالتجارب  الخبرات تبادؿ قصد التدريبية األنشطة كمبادالت إجتماعات تنسيقية كا 
في  القانكنية النصكص تطبيؽ تحسيف بيدؼ العممي خاصة في الكاقع اإلشكاالت كمعالجة
 .قانكف المنافسة مع تعارض دكف قطاع كؿ مجاؿ

 المطمب الثاني
 إجراءات تحريك مراقبة التجمعات االقتصادية 

 تحريكيا أماـ  عديدة مف اجؿعات االقتصادية القياـ باإلجراءاتمتتطمب مراقبة التجـ
 كالسيما أنيا تختمؼ عف (1)مجمس المنافسة باعتباره ىيئة فعالة في الميداف القانكني كاالقتصادم

.  المعمكؿ بو في القكاعد العامة
يعتبر اإلخطار بمثابة اإلجراء األكلي الذم تبدأ بو المتابعة اإلدارية أماـ مجمس المنافسة 
لتحريؾ عممية مراقبة التجميعات االقتصادية بناءا عمى نظاـ المراقبة المسبقة المعمكؿ بو في 

 المعدؿ ك 03-03  رقـ مف األمر17القانكف الجزائرم، كىذا ما يتضح لنا مف نص المادة 
. (2)المتمـ كبذلؾ يككف اإلخطار إلزامي قبؿ تأسيس عممية التجميع

تبنت معظـ تشريعات الدكؿ لنظاـ المراقبة المسبقة لعممية التجميع باعتباره أكثر األنظمة 
فعالة ككنو يمكف أجيزة المراقبة مف تقييـ العممية كيبحث عف أية أثار سمبية قد تنتج عنيا لتقـك 

                                                           

برم حسيبة كعناني حكيمة، إجراءات قمع الممارسات المنافية لممنافسة، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، تخصص  (1)
 .2013قانكف األعماؿ، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، 

 .73العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص  (2)
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بتقييدىا قبؿ دخكليا لمسكؽ، كما يمكف القياـ بمرحمة تسبؽ عممية اإلخطار تسمى باالستشارة 
 ثـ القياـ )الفرع الثاني(كبعد ذلؾ يمارس اإلخطار كجكبيا ، (الفرع األكؿ)السابقة عمى اإلخطار 

 .(الفرع الثالث)بإجراءات التحقيؽ 
 

الفرع األول 
 االستشارة السابقة عمى اإلخطار 

تعتبر االستشارة مف أىـ العمميات الحيكية في المجاؿ اإلدارم، ألنيا تساعد عمى 
االستعانة بآراء أصحاب الخبرة في مجاؿ المعرفة كالميارات الفنية كالتقنية لمحصكؿ عمى 

، بحيث يمكف االستفادة (1)البيانات التفصيمية كالدراسات الكاممة تفاديا لمكقكع في بعض النقائص
 مف قانكف 35مف االستشارة السابقة لإلخطار كالتي قاـ المشرع بإدراجيا في نص المادة 

المنافسة، فبالرغـ مف أنيا ال تختص بعممية التجميع االقتصادم بالتحديد لكنيا تكظؼ عمى 
يبدي : "أساس اليدؼ مف مراقبتيا ك تعزيز المنافسة في السكؽ، إذ تنص ىذه المادة عمى

، ويمكن أن تستشيره أيضا في ...مجمس المنافسة رأيو في كل مسالة ترتبط بالمنافسة
المواضيع نفسيا الجماعات المحمية والييئات االقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات 

 .(2)"المينية والنقابية وكذا جمعيات المستيمكين
تساعد االستشارة السابقة لإلخطار المؤسسات التي تبحث عف األماف القانكني لعممية 
معينة في السكؽ كذلؾ بالحصكؿ عمى مساعدة خاصة مف طرؼ مجمس المنافسة باعتباره 
المختص في تحديده لمسكؽ كالقطاع المعني كالتأثير الذم يطرأ عمى المنافسة، كبذلؾ يككف 

عمى معرفة تامة بالمعمكمات المطمكبة في اإلخطار اإللزامي لتفادم الرفض، كما يستفيد مجمس 

                                                           

الحقكؽ،  في الماستر شيادة لنيؿ مذكرة الجزائز، في المنافسة مجلش رقابة فعالية مذيكاتية،  صبرينة، خالد إشعاللف (1)
 .8، ص2013بجاية،  – ميرة الرحماف عبد السياسية، جامعة كالعمـك الحقكؽ لألعماؿ، كمية العاـ القانكف تخصص

 مسعد جالؿ، دكر مجمس المنافسة الجزائرم في ضبط السكؽ كتكجيو سمكؾ األعكاف االقتصادييف، أعماؿ الممتقى الكطني (2)
، 2015-02-03حكؿ قانكف المنافسة بيف تحرير المبادرة كضبط السكؽ، كمية الحقكؽ جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، يـك 

 .13ص 
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المنافسة مف ىذه االستشارة بالتعرؼ عمى العممية المعنية في مرحمة متقدمة مما يسيؿ عممية 
 .(1)التحقيؽ

الثاني  الفرع
 اإلقتصادية بالتجميعات المنافسة مجمس  إخطار

 في المنافسة، يالحظ مجمس باإلخطار إقتصادم تجميع الرسمية لمراقبة اإلجراءات تنطمؽ
 )ثانيا(  البيانات المتعمقة باإلخطار)أكال(الجزائرم لـ يحدد ميعاد لإلخطار  المنافسة قانكف

 التزاـ مجمس المنافسة بالرد عمى اإلخطار في أجاؿ )ثالثا(األشخاص المكمفكف باإلخطار قانكنا 
.  )رابعا(محدد 
 اإلقتصادية بالتجميعات لإلخطار ميعاد تحديد عدم :أوال

حفاظا عمى المسار التنافسي الطبيعي في السكؽ، خكؿ القانكف لمسمطات العمكمية حؽ 
 المشزع ، كتحقيقا ليذه الغاية كرس(2)مراقبة أك مراجعة مشاريع كعمميات التجميع االقتصادم

بمكجب المادة     إتماميا قبؿ اإلقتصادم التجميع لعمميات اإللزامي اإلخطار  مبدأالجزائزي
عمى  نص مف ذلؾ كبالمقابؿ لو، المستكجبة المرحمة تحديد أغفؿ لكنو المنافسة قانكف  مف17
يتخذ  يمكن أن ال: "كالتالي المنافسة قانكف مف 20 المادة نص بمكجب لإلخطار الكاقؼ األثر

لصدور قرار  المحددة المدة خالل فيو رجعة ال يجعمو تدبير أي التجميع عممية أصحاب
 ."المنافسة مجمس

 مف قانكف المنافسة لـ تكضح تاريخ بدا حساب مدة ثالثة أشير 17لكف نص المادة 
أف  التجميع عممية ألصحاب يمكف ال التي المدة نفسيا تعتبر لصدكر قرار مجمس المنافسة التي

 مف قانكف 20فيو كىذا ما نصت عميو المادة  رجعة ال تجعمو تدبير أم في شأنيا يتخذكا
إذ  منو 03  الفقرة304المادة  نص السيما الفرنسي التجارم القانكف إلى المنافسة، كبالرجكع

                                                           

 .75العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (1)

شراديد محمد الحاج، النظاـ القانكني إلخطار مجمس المنافسة، مذكرة مقدمة الستكماؿ متطمبات شيادة الماستر األكاديمي،  (2)
 .49، ص 2016تخصص قانكف الشركات، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، 
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الصفقة المتفؽ  حكؿ كاضح لتصكر تكصميـ عند اإلخطار بتقديـ المعنية األطراؼ تكتفي
 .(1)عمييا

نما يقع عمى عاتؽ المؤسسات المعنية  لـ يقـ المشرع الفرنسي بتحديد ميعاد اإلخطار كا 
إخطار مجمس المنافسة في الكقت المناسب إذا أرادت أف تتحصؿ عمى الترخيص مع تحمميا 

 الفقرة  430Lكافة المسؤكلية عف مخالفة أحكاـ التجميع االقتصادم، لكنو نص بمكجب المادة 
 بأف تاريخ اإلخطار بالصفقة يمثؿ كقؼ لمتنفيذ إلى غاية صدكر قرار تكقفيا مع بدا 04

، إذف بإمكاف المشرع الجزائرم أف يعتمد تاريخ اإلخطار ىك تاريخ (2)المنافسة في السكؽ
حصكؿ المجمس عمى جميع المعمكمات الكافية لصدكر القرار كأجؿ لحساب مدة ثالثة أشير، 
لكف مجمس المنافسة ليس ممزما عمى احتراـ ىذه المدة فمو الحؽ في زيادتيا أك تقميصيا حسب 

.  مقتضيات كؿ قضية
 الفقرة 4حددت اغمب قكانيف الدكؿ المدة الزمة لإلخطار مثؿ ما نصت عميو المادة 

: األكلى مف الالئحة األكركبية التي كضعت التكاريخ التالية كآجاؿ مستكجبة تتمثؿ في
 يجب إخطار بيذا القانون قبل وبعد االنتياء من االتفاق، -
 نشر المناقصة أو عرض الصرف أو استحواذ مصمحة مسيطرة، -
يمكن أيضا أن يتم اإلخطار عند الشركات تشعر بالنية الحسنة تثبت لمجنة نية إبرام  -

 االتفاق 
. (3)حالة وجود عرض شراء أو تبادل عندما يعمن عن نيتو لتقديم مثل ىذا العرض -
 االقتصادية التجميعات باإلخطار عن المتعمقة البيانات :ثانيا

تتقدـ المؤسسات التي تريد الترخيص بالتجميع بطمب متمثؿ في اإلخطار بترخيصو إلى 
مجمس المنافسة يككف ذلؾ بشكؿ المقرر في نمكذج الممحؽ األكؿ مف المرسـك التنفيذم رقـ 

 المتعمؽ بالترخيص لعمميات التجميع االقتصادم يككف مؤرخ كمكقع مف المؤسسات 05-219

                                                           

 .76-75العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص ص (1)

(2)Le code commerce français. L430-4   

الئحة االندماج االتحاد (، بشاف مراقبة دمج التعيدات 2004 يناير20 المؤرخ 139/2004الئحة المجمس األكركبي رقـ  (3)
 )األكركبي
 .12/09/2018:بتاريخ اإلطالع تـ ، http://www.wipo.int/wipolex/ar :التالي اإللكتركني المكقع
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، إلى جانب استمارة معمكمات المدرجة في الممحؽ الثاني (1)المعنية أك ممثميا المفكضيف قانكنا
 مف نفس المرسـك 6مف نفس المرسـك مع إرفاقيا بكافة المستندات المذككرة في نص المادة 

: التي نصت عمى
 تبرير السمطات المخولة لمشخص أو األشخاص الذين يقدمون الطمب، -
نسخة مصادق عمى مطابقتيا من القانون األساسي لممؤسسة أو المؤسسات التي تكون  -

 طرفا في الطمب،
 األخيرة المؤشر والمصادق عمييا من محافظ )3(نسخ من حصائل السنوات الثالث -

الحسابات أو نسخة من الحصيمة األخيرة في الحالة التي ال يكون لممؤسسة أو المؤسسات 
 سنوات من الوجود، وعند االقتضاء نسخة مصادق عمييا من )3(المعنية فييا ثالث 

     . (2)"...القانون األساسي لممؤسسة المنبثقة من عممية التجميع
تككف ىذه المستندات مرفقة مع الطمب األصمي، أك مصادؽ عمى مطابقتيا لألصؿ إذا 

 نسخ، يكدع )5(كانت نسخا مصكرة بحيث يرسؿ الطمب كمرفقاتو مف المالحؽ في خمس 
الطمب لدل األمانة العامة لمجمس المنافسة مقابؿ كصؿ االستالـ أك ترسؿ لو عف طريؽ إرساؿ 
مكصى عميو، يجب أف يحمؿ كصؿ االستالـ رقـ تسجيؿ الطمب المقدـ ليككف دليال عمى إيداع 

  .(3)الطمب
تحتكم الكثائؽ عمى المعمكمات تعرؼ بأصحاب مكضكع الطمب كالمشاركيف اآلخريف 
باإلضافة إلى المعطيات المتعمقة بالتجميع كأطرافو كالسكؽ المعنية بو، فبكؿ ىذه المعمكمات 
يمكف لمجمس المنافسة التعرؼ عمى كضعية التجميع االقتصادم بالنسبة لممنافسة في السكؽ 

. المعنية
 األشخاص المؤىمون إلخطار مجمس المنافسة بالتجميع االقتصادي : ثالثا

الحديثة أطراؼ عممية التجميع إخطار األجيزة المكمفة  التشريعات  تمـز معظـ
 عف باإلخطار المنافسة قانكف منظكر مف المصمحة أصحاب قياـ يمنع ال  ذلؾلكف، (1)بالرقابة

 .(2)غير مرخص بو تجميع إقتصادم
                                                           

 .50شراديد محمد الحاج، مرجع سابؽ، ص (1)

 .، مرجع سابؽ219-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 06المادة (2)

 .، مرجع سابؽ219-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 07المادة (3)
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: االقتصادي التجميع أطراف المؤسسات- 1
يجب أف تخطر المؤسسات المعنية بالتجميع االقتصادم مجمس المنافسة كذلؾ كفؽ ما 

 مف 03 مف قانكف المنافسة، كما يتضح لنا ذلؾ مف خالؿ نص المادة 17تضمنتو المادة 
 إذ يجب أف تككف المتعمؽ بالترخيص لعمميات التجميع، 219-05المرسـك التنفيذم رقـ 

عمميات التجميع مكضكع طمب الترخيص مف أصحابيا لدل مجمس المنافسة طبقا لألحكاـ 
، كما يمكف أف يقدـ ممثمك ىذه المؤسسات المعنية بالتجميع تككيال  المحدد في ىذا المرسـك

، لكف في القانكف المغربي كالتكنسي ال تممؾ (1)مكتكبا يبرر صفة التمثيؿ المخكؿ ليـ
المؤسسات المعنية حؽ إخطار المجمس مباشرة الف ذلؾ مف اختصاص الكزير األكؿ بعد تبميغو 

-99 مف القانكف المغربي رقـ 07بمشركع العممية المعنية مف طرفيا كذلؾ طبقا لنص المادة 
 المتعمؽ 64-91 مف القانكف التكنسي رقـ 07 المتعمؽ بحرية األسعار كالمنافسة كالمادة 06

 .(2)بالمنافسة كاألسعار
ميزت الالئحة األكركبية بيف األشخاص الممزميف باإلخطار طبقا لنكع العممية المخطر بيا 

:  التي تنص عؿ ما يمي2 الفقرة 4كذلؾ بمكجب نص المادة 
 01 الفقرة 03 - المادة لنص الخاضعة المشروعات بين االندماج حالة-A تكون 

 .األطراف بواسطة
 الخاضعة السيطرة عمي المشترك لالستحواذ بالنسبة األمر وكذلك العممية في المشاركة 

 .الالئحة نفس من B-1 الفقرة03 المادة  لنص
 اإلخطار يخص آخر مشروع أسيم من معينة نسبة عمى ما مشروع استحواذ حالة 

 .المشروع المستحوذ
 3(باإلخطار يمتزم الذي العرض ىو فمقدم العامة الشراء عروض حاالت(  .

 يفيـ )4( مف المرسـك التنفيذم المتعمؽ بالترخيص لعمميات التجميع4بالرجكع لنص المادة 
 :معنى النص كالتالي

                                                           

 .، مرجع سابؽ219-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 1 الفقرة 05المادة (1)

 .79العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (2)

 .، مرجع سابؽ139/2004 الئحة المجمس األكركبي رقـ (3)

 .، مرجع سابؽ219-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 04 المادة (4)
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نشاء مؤسسة مشتركة كما ىك منصكص عميو بمفيـك  في حالة اندماج مؤسستيف أك أكثر كا 
 مف قانكف المنافسة يقدـ طمب الترخيص لالشتراؾ بيف األطراؼ المعنية، 3 ك1 الفقرة 15المادة 

 مف نص 2أما إذا كاف طمب الترخيص مف أجؿ الحصكؿ عمى الرقابة المذككرة في الفقرة 
 سابقة الذكر يقدـ الطمب مف طرؼ الشخص أك األشخاص الذيف يقكمكف بعممية 15المادة 
    .التجميع

 أصحاب المصمحة- 2
 المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ ك المتمـ التي 03-03  رقـ مف األمر44حسب نص المادة 

يمكن أن يخطر الوزير المكمف بالتجارة رئيس مجمس المنافسة، ويمكن لممجمس : "تنص عمى
 من المادة 2النظر في القضايا من تمقاء نفسو، أو بإخطار من الييئات المذكورة في الفقرة 

 : منو عمى2 فقرة 35، كما تنص المادة " من ىذا األمر إذا كانت ليا مصمحة في ذلك35
يمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسيا الجماعات المحمية والييئات االقتصادية "

. (1)"والمالية والمؤسسات والجمعيات المينية والنقابات وكذا جمعيات المستيمكين
كنستخمص مف خالؿ ىاتيف المادتيف انو يتـ إخطار مجمس المنافسة مف طرؼ 

:  األشخاص التالية
باعتباره مف بيف السمطات الساىرة عمى المصمحة العامة يتكلى : الوزير المكمف بالتجارة- أ

 المتعمؽ بالمنافسة إخطار المجمس كذلؾ بعد 03-03  رقـ مف األمر44طبقا لنص المادة 
نياية التحقيؽ الذم تقـك بو المصالح المكمفة بالتحقيقات االقتصادية، كتبدأ اإلجراءات بإرساؿ 

الممؼ إلى المفتشية المركزية في ستة نسخ التي تقـك بدكرىا بإحالتو كامال عمى مديرية المنافسة 
 نذكر التي بمديرية المنافسة المتعمقة سمطتو السيما تحت مكضكعة لدل كزارة التجارة ألنيا

 :منيا
 المنافسة قانكف لترقية الفرعية المديرية 

                                                           

 براش خميجة كبف اعمارة غانية، النظاـ القانكني لمجمس المنافسة في ظؿ القانكف الجزائرم، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة (1)
 .18، ص2013الماستر، تخصص القانكف العاـ لألعماؿ، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية ، 
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 (1)الفرعية تنظيـ لمالحظة الدائـ لألسكاؽ المديرية. 

  :بالتالي المنافسة مجاؿ في يكمفاف ىماباعتبار  كخص بالذكر

 في كمبادئيا المنافسة قكاعد تعزيز إلي المكجية التدابير كؿ كترقية الدراسات كؿ إنجاز 
 . كالخدمات سكؽ السمع سير

 المنافسة قانكف بتكريس المتعمقة القانكنية األدكات اقتراح 

 (2)كالخدمات السمع سكؽ كضع عمى مالحظة ترتيب اقتراح. 

 يعيف األخير أف ليذا يمكف التجارة ككزير مجمس المنافسة بيف التعاكف عالقة تدعيـ قصد
 أشغاؿ في المشاركة أجؿ مف قرار المنافسة بمكجب مجمس لدل مستخمؼ كآخر لو دائما ممثال

 كذلؾ المجمس قرار استقاللية أجؿ ضماف مف التصكيت في الحؽ ليـ يككف أف دكف المجمس
 .كالتنسيؽ قناة لمتكاصؿ يخمؽ ما كذلؾ المنافسة قانكف مف 26 المادة نص بمكجب

يقصد بذلؾ انو يحؽ لمجمس المنافسة مباشرة الدعكة، : اإلخطار التمقائي لمجمس المنافسة- ب
مستقمة  إدارية سمطة باعتباره قانكنا بذلؾ دكف انتظار أف يرفع األمر أمامو مف طرؼ المكمفيف

مستخدما  التنافسية األسكاؽ كاقع عمى مباشرة تحقيقات إجراء بكاسطة السكؽ مكمفة بضبط
 :كالتالي اإلقتصادية التجميعات مجاؿ في ذلؾ فائدة  كتظير)3(أمامو القانكنية المتاحة اآلليات

 متابعتو فيمكف شكال أك مكضكعا كرفضو اإلقتصادم التجميع أصحاب مف إخطار تقديـ 
 . السكؽ في المنافية الممارسات مف كاحدة شكؿ إذا ما تمقائيا

 مف االطراؼ بيا اإلخطار تـ التي اإلقتصادم التجميع بعممية منافية ممارسات إرتباط 
 .المعنية

 إقتصادم تجميع كجكد عند المنافسة مجمس تدخؿ السكؽ في المؤسسات مصمحة تستكجب 
 .ذلؾ عف كافية معمكمات تكفر بعد بو غير مرخص

                                                           

 كزير التجارة، صالحيات ، يحدد2002ديسمبر سنة  21 في المؤرخ 453-02 مف المرسـك التنفيذم رقـ 04المادة  (1)
 .2002-12-22، المؤرخ في 85العدد الجريدة الرسمية

 في اإلدارة المركزية تنظيـ ، يتضمف2002ديسمبر سنة  21 في  المؤرخ454-02 مف المرسـك التنفيذم رقـ 03المادة  (2)
 .2002-12-22، المؤرخ في 85العدد جريدة الرسميةاؿ التجارة، كزارة

 .19 براش خميجة ك بف اعمارة غانية، مرجع سابؽ، ص (3)
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 كدفعو المنافسة مجاؿ في تكجياتو الحقيقية بتنفيذ المنافسة لمجمس التمقائي التدخؿ يسمح 
 العاـ النظاـ عف المسئكؿ ىك المنافسة مجمس ألف بدكرىـ لمقياـ بإخطاره لممكمفيف قانكنا

 .االقتصادم
بيا  المعنييف طرؼ مف اإلقتصادية بالتجميعات اإلخطار ثقافة نشر المنافسة مجمس عمى

المساس  بعد اإلخطار بإمكانيا المنافسة قانكف مف 44 المادة عمييا تنص التي الثانية الفئة ألف
تساىـ  التي لممؤسسات السكؽ امتيازات في تضع األجنبية التشريعات بعض الفعمي بالمنافسة،

. المعنية العممية عف كافية تقديـ معمكمات في
  اإلخطار على المنافسة مجلس لرد المحددة المدة :ربعا

 التجميع بخصكص قرار إلصدار ثالثة أشير بمدة الجزائر في المنافسة مجمس يتقيد
 تاريخ مف تحسب يـك 25 بمدة المنافسة سمطة يمـز الفرنسي المشرع أيضا االقتصادم كنجد

 .1التجارم القانكف مف L 430- 5 المادة نص كذلؾ بمكجب التبميغ إيداع
 

الفرع الثالث 
 عات االقتصاديةي إجراءات التحقيق مع التجم

ييدؼ إجراء التحقيؽ إلى جمع المعمكمات الالزمة عف عممية التجميع االقتصادم  
المخطر بيا، في البداية يتأكد المجمس مف التصريحات المكجكدة في الطمب كفي حالة عدـ 

كفايتيا يقـك بإكماليا، عمى أصحاب عممية التصريح التكقيع عمى صحة ىذا التصريح كما ىك 
، ثـ يتأكد المقرر (2) سابؽ الذكر219-05مبيف في الممحؽ األكؿ مف المرسـك التنفيذم رقـ 

المكمؼ بالتحقيؽ مف مطابقتيا مع الكقائع المعركضة بطريقة مكضكعية بكاسطة تقديـ طمب 
 مف 8إيضاح يحتكم عمى معمكمات أك سندات إضافية يراىا ضركرية كذلؾ تطبيقا لنص المادة 

. (3) المتعمؽ بالترخيص لعمميات التجميع219-05المرسـك التنفيذم رقـ 

                                                           

 .83 العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص(1)

 .، مرجع سابؽ219-05الممحؽ األكؿ مف المرسـك التنفيذم رقـ (2)

 .، مرجع سابؽ219-05 مف المرسـك التنفيذم رقـ 8المادة  (3)
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بعدىا يحرر المقرر تقريرا أكليا يتضمف عرض الكقائع ككذا المأخذ المسجمة، كيبمغ رئيس 
لى الكزير المكمؼ بالتجارة ككذا جميع األطراؼ ذات  المجمس التقرير إلى أطراؼ المعنية كا 
.   (1)المصمحة الذيف يمكنيـ أف يقـك بإبداء مالحظاتيـ مكتكبة في اجؿ ال يتجاكز ثالثة أشير

طبقا لقانكف المنافسة الجزائرم يمكف لمجمس المنافسة القياـ بكؿ األعماؿ المفيدة التي 
تندرج ضمف اختصاصو السيما كؿ تحقيؽ أك دراسة أك خبرة بكاسطة المصالح كاألشخاص 

 : مف قانكف المنافسة عمى ما يمي3 ك2 في الفقرتيف 34المكمفيف بذلؾ، حيث نصت المادة 
تقديم  بإمكانو شخص أي إلي يستمع أو خبير بأي مجمس المنافسة يستعين أن يمكن"

تمك  السيما اإلقتصادية بالتحقيقات المكمفة المصالح من يطمب أن يمكنو كما لو، معمومات
ضمن  تندرج التي المسائل حول خبرة أو تحقيق إجراء كل بالتجارة المكمفة لموزارة التابعة

. (2)"اختصاص
 المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ كالمتمـ لألمر 12-08 مف األمر رقـ 24كتطبيقا لنص المادة 

، حدد المشرع الجزائرم األشخاص المؤىميف لمقياـ بالتحقيقات المتعمقة بتطبيؽ 03-03رقـ 
المنافسة  قانكف مف مكرر 49 المادة تنص ، كما(3)قانكف المنافسة كمعاينة كمخالفة أحكامو

قانون  في عمييم المنصوص القضائية الشرطة ضباط وأعوان عمى عالوة: "عمى ما يمي
األمر  ىذا أحكام مخالفة ومعاينة بتطبيق بالتحقيقات المتعمقة لمقيام يؤىل اإلجراءات الجزائية،

 :ذكرىم الموظفون اآلتي
 المكمفة التابعون لإلدارة بالمراقبة الخاصة األسالك إلى المنتمون المستخدمون 

. بالتجارة
 الجبائية اإلدارة لمصالح التابعون المعنيون األعوان .
 (4)"المنافسة مجمس لدى والمقررون العام المقرر. 

رقـ  التنفيذم المرسـك مف 9 المادة نص خالؿ مف الجزائرم كرس المشرع أف يالحظ
حؽ  ككفالة المنافسة لمجمس الممنكحة التحقيؽ سمطات بيف التكفيؽ عمى حرصو 05-219

                                                           

 . ، المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ03-03 مف أمر رقـ 52المادة  (1)

 . المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ03-03 مف األمر رقـ 34المادة (2)

 .25-24 براش خميجة كبف اعمارة غانية، مرجع، ص ص(3)

 .، مرجع سابؽ12-08 مف األمر رقـ 24المادة (4)
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عمى  منيا األكلى الفقرة نصت حيث االقتصادية، أسرارىا عمى المحافظة في المؤسسات المعنية
بعض  تكون بأن المفوضون، ممثموىا أو المعنية المؤسسات تطمب يمكن أن": التالي

تودع في  ترسل أو أن يجب "األعمال بسرية "بعبارة محمية المستندات المقدمة أو المعمومات
منيا عبارة  صفحة كل فوق وتحمل منفصمة بصفة المعنية المعمومات والمستندات الحالة ىذه

. (1)"األعمال سرية"
 

المطمب الثالث 
 سمطة مجمس المنافسة في تقييم مشروع التجميع االقتصادي 

     تتضمف عممية تقييـ مشركع التجميع االقتصادم مجمكعة مف اإلجراءات مف خالليا يبرز 
، حيث يشغؿ إجراء التحقيؽ مكانة ىامة في تقدير عممية التجميع التي (2)دكر مجمس المنافسة

يعرؼ مجمس المنافسة في ظميا مدل تأثير ىذه العممية عمى المنافسة في السكؽ، كيعد ذلؾ 
السبب الرئيسي في فرض نظاـ المراقبة السابقة عمى ىذا النكع مف العمميات، كبذلؾ يبرز دكر 
مجمس المنافسة، لكف ىذا األمر ال يكفي إذ يتطمب االعتراؼ القانكف بدكر مجمس المنافسة في 

. تقيميا، كيتجسد األمر عف طريؽ منحو صالحيات تجعمو صاحب الخبرة  في ىذا المجاؿ
حيث يمتمؾ مجمس المنافسة سمطة منح الترخيص تقييـ بعممية التجميع االقتصادم في 

المنافسة  قانكف مف 19 المادة عميو تنص ما  كذلؾالسكؽ مف خالؿ النتائج المتكصؿ إلييا
أري  أخد بعد معمل بمقرر يرفضو أو بالتجميع يرخص أن المنافسة مجمس يمكن ":كالتالي
مجمس  يقبل أن بالتجميع، ويمكن المعني بالقطاع المكمف والوزير المكمف بالتجارة الوزير

يمكن  كما المنافسة، عمى التجميع أثار تخفيف شأنيا بشروط من التجميع المنافسة
أثار  تخفيف شأنيا من بتعيدات نفسيا من تمقاء تمتزم أن لمتجميع لممؤسسات المكونة

 "....عمى المنافسة التجميع
يتبيف لنا مف خالؿ نص المادة سابقة الذكر عدـ كضع المشرع الجزائرم لمعايير محددة 

أعطى  قد يككف المشرع ضمنية ، كبطريقة(الفرع األكؿ)لتقييـ عممية التجمعات االقتصادية 
                                                           

 .86 العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص(1)

 .2كماؿ، مرجع سابؽ ص  منصكر أيت (2)
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أىداؼ  تتالءـ مع افتراضية معايير عف البحث لو مجاؿ تفتح تقديرية سمطة المنافسة لمجمس
 .(الفرع الثاني)المنافسة  قانكف

الفرع األول 
 االقتصادية التجميعات تقييم لمعايير قانوني تحديد غياب

 لذلؾ التحقيؽ عممية جراء مف إلييا تكصؿ التي النتائج المنافسة مجمس قرارات تعكس
 تغييره أمر لمحككمة يسيؿ مما لذلؾ محددة معايير يضع لـ لكنو تبريرىا ضركرة أشترط المشرع

المصمحة  مبررات تحت المنافسة قانكف مف 21 المادة أحكاـ كفؽ أماميا الطمب إعادة رفع بعد
إلييا  يستند قانكنية مبررات لغياب محدكد المنافسة مجمس عمؿ يككف كبذلؾ أك الخاصة العامة

في  المنجزة المشتريات المبيعات أك مف %40 نسبة"تكفيو  ال كأنو التقييـ، خاصة عممية في
إلخضاعيا  أساس مجرد ألنو إقتصادم تجميع أم قبكؿ أك  كمؤشر لرفض"معينة سكؽ

 .(1)لممراقبة

 مف قانكف المنافسة أف المشرع الجزائرم منح لمجمس المنافسة 19يتضح مف خالؿ المادة 
إمكانية التفاكض مع المؤسسات المعنية في حالة ما إذا رأل انو مف شاف التجميع إف ينتج أثار 

عمى المؤسسات المعنية شركط أك سمبية عمى المنافسة، كلغرض التخفيؼ منيا يمكف أف يقترح 
يقبؿ التجميع بناء عمى التزاميا بتعيدات، كيالحظ عدـ تحديد المشرع لمشركط التي يمكف أف 
يقترحيا عمى المؤسسات المعنية كىك ما يؤكد تمتعو بالسمطة التقديرية في تقريرىا كاف يفرض 
قيكد عمى عممية التسكيؽ، كما يمكف أف تحدد بالتفاكض مع المؤسسات المعنية مع مراعاة 

. (2)مصالحيا
 
 
 
 

 

                                                           

 .88-87 العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص ص (1)
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الفرع الثاني 
السمطة التقديرية لمجمس المنافسة في تقييم التجميع االقتصادي 

 الذم يحدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع أك 315-2000اعتبر المرسـك التنفيذم رقـ      
، بمثابة خطكط استرشادية يستدؿ مف خالليا مجمس المنافسة معايير معينة، بناء )1(التجميعات

عمييا يصؿ إلى تقدير عممية التجميع االقتصادم، كمعرفة مدل مساسيا بالمنافسة، كبناء عمييا 
تقاس سمبيات ك ايجابيات ذلؾ التجميع، فيتـ التدقيؽ في جممة مف المعايير، التي يقيـ عمى 

: أساسيا التجميع االقتصادم يذكر منيا
 حصة السكؽ التي تحكزىا كؿ مؤسسة معنية بعممية التجميع االقتصادم. 
 حصة السكؽ التي تمسيا عممية التجميع االقتصادم. 
  آثار عممية التجميع االقتصادم كتأثيرىا عمى حرية اختيار الممكنيف ك المكزعيف أك

 .المتعامميف االقتصادييف اآلخريف
 النفكذ االقتصادم ك المالي الناتج عف عممية التجميع االقتصادم. 
 تطكر العرض ك الطمب عمى السمع ك الخدمات المعنية بعممية التجميع االقتصادم. 
 2(حصة الكاردات مف سكؽ السمع ك الخدمات نفسيا( .

مشاريع  تقدير مقاييس بتحديد  المتعمؽ315-2000بعد إلغاء المرسـك التنفيذم رقـ 
اإلقتصادم، لكف في المقابؿ  التجميع لعممية تقييـ كالتجميعات انتيى معو معايير التجميع

 مف قانكف 19أعطى المشرع مجمس المنافسة سمطة تقديرية التي تظير مف خالؿ نص المادة 
قرار بإعتباره  ألم إتخاذه عند أكلكية التنافسية العممية بإعطاء المنافسة سالفة الذكر، كذلؾ

تحد مف اآلثار  آلية المنافسة مجمس بذلؾ القانكف، فيككف أنشأه أجمو مف الذم األساسي الغرض
 لكف ال تككف ىذه اآلثار سمبية دائما بؿ )أكال(اإلقتصادم  التجميع عممية عف السمبية الناجمة

. )ثانيا(قد تساعد في تطكر االقتصاد الكطني 
 
 

                                                           

، يحدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع أك التجميعات، جريدة 2000 أكتكبر 14 مؤرخ في 315-2000 مرسـك تنفيذم رقـ (1)
 )ممغى(. 2000-10-18، مؤرخ في 61رسمية عدد 

 .551 مزغيش عبير، مرجع سابؽ، ص  (2)
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 تحديد الضرر الذي يقع عمى المنافسة: أوال
لتقدير آثار التجميع االقتصادم السمبية، ال يكفي مجمس المنافسة بدراسة نصيب 

نما تأخذ في اعتباره نصيب المشركعات  المشركعات المندمجة أك المجتمعة في السكؽ فقط، كا 
المنافسة مف ذات السكؽ، كأىمية االستثمارات التي تمت بكاسطة المشركعات أطراؼ عممية 
التركيز كمدل تقدميـ التكنكلكجي، ما إذا كانت تمؾ العكامؿ سكؼ تؤدم إلى تبعية عمالئيـ 

إلييـ تبعية مؤكدة كبالتالي احتكارىـ لمسكؽ، كما ينظر إلى إمكانية لجكء عمالء تمؾ 
. (1)المشركعات لالستيراد بدال مف االعتماد عمى المشركعات المتركزة مف عدمو

كفي تقدير الجانب السمبي لعممية التجميع يذىب مجمس المنافسة الفرنسي إلى مدل قدرة 
المشركعات عمى اختراؽ السكؽ في ظؿ قياـ عممية التجميع، فإذا كانت عكائؽ دخكؿ 

المشركعات إلى السكؽ الذم تمت في إطار عممية التجميع العكائؽ الجسيمة، كأف يطمب 
اختراؽ السكؽ استثمارات شديدة الضخامة عمى سيبؿ المثاؿ، فاف عممية التجميع في ىذه 

الحالة تككف ضارة بالمنافسة في السكؽ كبعبارة أخرل يجب إال تؤدم عممية التجميع 
. (2)االقتصادم إلى كضع عكائؽ جسيمة تمنع اختراؽ المشركعات لمسكؽ المعني

 مف المبيعات أك %40بالرجكع لمجمس المنافسة في الجزائر يمكنو اعتماد نسبة 
المشركعات المنجزة في سكؽ السمع كالخدمات لقياس مدل مساس التجميع بالمنافسة مع األخذ 
:  في االعتبار أكلكية القطاع االقتصادم في التنمية كعميو يتضمف تحميؿ العممية الجكانب التالية

 النحك عمى كالخدمات كالسمع الجغرافي المكقع حيث مف ةؿالص ذات السكؽ تحديد 
 .سابقا المبيف

 تتنافس أف يمكف أك فعال المتنافسة المنتجات كصؼ. 

 بالمنافسة تيدد أف يمكف التي المؤسسات. 

 المنتجات أسكاؽ يخص فيما المؤسسات ليذه اإلستراتيجية كاألىمية النسبية الحصة. 

 الجديدة الخكؿ عمميات أماـ فعالة حكاجز ككجكد جديدة دخكؿ عممية حدكث احتماؿ. 

                                                           

 النيضة دار كاألكربي، كالفرنسي المصرم القانكف في مقارنة  دراسة:االحتكار كمنع المنافسة حماية قانكف ذكي، حسف  لينا(1)
 .279، ص 2006القاىرة،  العربية،

 .280-279 لينا حسف ذكي، ص ص (2)
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مراعاة  التقديرية لسمطتو إستعمالو عند المنافسة مجمس مف يتطمب سبؽ ما عمى بناءا
بالمنافسة  الالحؽ مف زاكية الضرر النظر كعدـ اإلقتصادم التقدـ في التجميع مدل مساىمة

الحجـ  المزايا ككفرت تحقيؽ في إيجابياتو أف إال المنافسة، عمى سمبيات يحممو مف ما فرغـ
بتعكيضو األضرار  المعنية العممية نتائج في  يكازف"اإلقتصادي تحقيق التقدم"عنصر مف يجعؿ

. )1(بالمنافسة الالحقة
 مساىمة التجميع في التقدم االقتصادي : ثانيا

يتطمب في عمؿ مجمس المنافسة ليس فقط الحرص عمى حماية المنافسة كالعمؿ كفؽ 
كتجسيد  متطمبات السكؽ الحر، بؿ أيضا مراعاة بعض المصالح االقتصادية كاالجتماعية

سياسة الدكلة في المجاؿ االقتصادم مف خالؿ التجميعات االقتصادية، كينص مثال في نص 
: عمى أنو )2( المتعمؽ باألسعار ك المنافسة الحرة06-99 مف القانكف المغربي رقـ 40المادة 

ينظر مجمس المنافسة فيما إذا كان مشروع التركيز أو عممية التركيز يساىم في التقدم "
االقتصادي مساىمة كافية لتعويض األضرار الالحقة بالمنافسة ويراعي المجمس القدرة 

 ".التنافسية لممنشآت المعنية بالمقارنة مع المنافسة الدولية
 عمى حماية الدكر 2008كقد حرص المشرع الجزائرم في تعديؿ قانكف المنافسة سنة 

 مكرر كالتي 21اإليديكلكجي لمدكلة في عمميات مراقبة التجميعات االقتصادية بإضافة المادة 
 أعاله 18ال يطبق الحد المنصوص عميو في المادة "...: تنص في فقرتيا الثانية عمى أنو

عمى التجميعات التي يمكن أن يثبت أصحابيا أنيا تؤدي السيما إلى تطوير قدراتيا التنافسية 
أو تساىم في تحسين التشغيل أو من شانيا السماح لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز 

 .(3)"وضعيتيا التنافسية في السوق
 18كفؽ النص، ال يأخذ مجمس المنافسة بعيف االعتبار الحد المنصكص عميو في المادة 

مف المبيعات كالمشتريات في السكؽ المعنية، كعمى % 40كالمتمثؿ في النسبة التي تفكؽ 
 18 إلى 15أساس النص، تخضع كؿ التجميعات االقتصادية التي تتكافر فييا أحكاـ المكاد مف 

                                                           

 90العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص (2)

 5 مؤرخ في 225-00-01باألسعار ك المنافسة الحرة، صادر مف الظيير الشرفي رقـ ، يتعمؽ 06-99قانكف مغربي رقـ  (3)
 .2001-09-27، صادر بتاريخ 4938، جريدة رسمية عدد 2000جكاف 

 .7كماؿ، مرجع سابؽ، ص منصكر أيت (1)
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، إال انو تختمؼ معاممة المؤسسات فيما يتعمؽ بالحد المطمكب حيث ال 03-03مف األمر رقـ 
يأخذه المجمس بعيف االعتبار كدراسة مدل تأثيره عمى المنافسة في حالة ماذا قدمت المؤسسات 

المعنية الدالئؿ التي تبيف تحقيؽ التطكر االقتصادم كالعمؿ عمى تدعيـ دكر المؤسسات 
الصغيرة كالمتكسطة محؿ اىتماـ السمطات الجزائرية أك تشجيع االستثمار في بعض المناطؽ 

 .الجغرافية كالقطاعات الحيكية، أك خمؽ مناصب الشغؿ، الحفاظ عمييا أك تعزيزىا
كلغرض تدعيـ مياـ مجمس المنافسة كتحقيؽ البعد التكاممي في حماية كترقية المنافسة، 

قرر المشرع مشاركة الييئات التي لدييا عالقة بالمنافسة، كقد تقرر ذلؾ بصفة فعالة في تعديؿ 
 حيث أضاؼ الكزير المكمؼ بالقطاع المعني بالتجميع إذ قبؿ ذلؾ اقتصرت المادة 2008سنة 
. )1( عمى اخذ رأم الكزير المكمؼ بالتجارة19
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المبحث الثاني 
  قرارات مجمس المنافسة الخاصة بالتجميعات االقتصادية

بعد مضي ثالثة أشير، مف تاريخ تقديـ أصحاب التجميعات االقتصادية، لطمب الترخيص 
بذلؾ التجميع االقتصادم، يسعى مجمس المنافسة جاىدا لتقييـ ك تحميؿ تمؾ العمميات، ك 

محاكلة الكصكؿ إلى مدل مساس التجميع االقتصادم بالمنافسة، ككذا تعزيز لكضعية ىيمنة 
مؤسسة عمى السكؽ، كبعد جممة مف اإلجراءات ك المراحؿ التي يمر بيا مجمس المنافسة، في 
سبيؿ مراقبة عمميات التجميع االقتصادم، لينتيي األمر في األخير إلي البت في أمر التجميع، 
ك إصدار قراره بقبكؿ التجميع االقتصادم أك رفضو، بإضافة إلى إخضاع ىذه القرارات لرقابة 

  .القضاء
بناء عمى ىذا قسمنا البحث إلى مطمبيف مضمكف قرارات مجمس المنافسة مف التجميع 

 )المطمب الثاني( الرقابة القضائية عمى قرارات مجمس المنافسة )المطمب األكؿ(االقتصادم 

المطمب األول  
مضمون قرارات مجمس المنافسة 

تعتبر سمطة اتخاذ القرار أىـ ما يكرس الطابع السمطكم لييئة ما، كفي مجاؿ المنافسة 
تتجو العديد مف القكانيف المقارنة كالقانكف الفرنسي إلى منح جياز السكؽ سمطة إصدار القرارات 

.  (1)فيما يتعمؽ بمراقبة التجمعات االقتصادية، كىك ما يتضمنو قانكف المنافسة الجزائرم
يظير دكر مجمس المنافسة الجزائرم في اتخاذ القرارات الخاصة بالتجميعات االقتصادية 

 كفي حالة التجميع المنصكص )الفرع األكؿ(مف خالؿ االعتراؼ لو بسمطة الترخيص بالتجميع 
 المعدؿ ك المتمـ يمكف لممجمس 03-03 مف األمر رقـ 18 إلى 15عمييا في المكاد مف 

قرارات  تنفيذ مسألة األخير في كتطرح )الفرع الثاني(معاقبة التجميعات المخالفة ألحكاـ المراقبة 
 .)الفرع الثالث(المنافسة  مجمس
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 الفرع األول
  سمطة مجمس المنافسة في اتخاذ قرارات الترخيص بالتجميع

بعد استكماؿ مجمس المنافسة إلجراءات تقييـ مشركعات التجميع، خكؿ لو المشرع 
 إمكانية اتخاذ القرار فيما يتعمؽ بمشركع 03-03  رقـ مف األمر19بمكجب نص المادة 

 43التجميع عمى خالؼ القانكف المغربي مثال حيث منح االختصاص بمكجب نص المادة 
يجوز لموزير األول أن يتخذ عمى اثر الرأي الصادر عن :" لمسمطة التنفيذية إذ تنص عمى انو

إما بعدم انجاز مشروع : مجمس المنافسة قرارا معمال يأمر فيو المنشآت داخل اجل معين
ما بتغيير أو تتميم العممية أو باتخاذ  التركيز أو بإعادة  إقرار الوضعية القانونية السابقة، وا 

، يالحظ في مكقؼ المشرع الجزائرم مف خالؿ "كل تدبير كفيل بضمان أو إقرار منافسة كافية 
 المعدؿ ك المتمـ إمكانية اختالؼ طبيعة قرارات قبكؿ 03-03 مف األمر رقـ 19نص المادة 

مكانية رفض الترخيص بالتجميع في حالة عدـ مالئمة المشركع المقترح )أكال(التجميع  . )ثانيا( كا 
 قرار قبول التجميع االقتصادي: أوال

لمدكلة  اإلقتصادية المصالح بيف مكازنة إحداث إلى اإلقتصادية التجميعات مراقبة تيدؼ
كذلؾ  معينة، سكؽ في كالمشتريات المبيعات مف %40 نسبة تمثمو الذم كالمساس بالمنافسة

يتخذىا  ذلؾ كبعد المنافسة، عمى آثارىا تبيف حيث لمعممية إجراء دراسة تحميمية مف الغرض
 مف 19، كنميز بمكجب نص المادة (1)بالترخيص قراره مادية لتسبيب ككقائع المنافسة مجمس

:  قانكف المنافسة بيف قرارات قبكؿ التجميع كالتي يتخذىا مجمس المنافسة كتتمثؿ في
 : قرار الترخيص العادي -1

يتمثؿ في القرار الذم يتخذ مف طرؼ مجمس المنافسة في إطار تقييـ ما عرض في 
المشركع المقترح مف طرؼ المؤسسات، كالذم مف خاللو يتبيف أف التجميع ال يثير أية مخاكؼ 

قانكف  أىداؼ مع عمى أثار التنافسية، أك في حالة ماذا كاف يترتب عميو أثار ايجابية تتماشى
االقتصاد  عمى يعكد بما لتدعيميا الدكلة تسعى التي المجاالت بعض في ، كذلؾ(2)المنافسة

                                                           

 .95 العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص  (1)

 الحقكؽ كمية الدكلة، تحكالت فرع القانكف، في ماجستير مذكرة السكؽ، في المنافسة مجمس سمطة عف سمير،  خمايمية(2)
 .59، ص2013السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،  كالعمـك
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تكازف  يحقؽ العمالقة التكزيع لمشركعات اإلقتصادم الثقؿ ذلؾ عف كالمستيمكيف بالفائدة ككمثاؿ
كذلؾ  المشركعات تمؾ فيو تشاركيا معيف منتج سكؽ مستكل عمى تتـ تجميع إقتصادم لعممية

 .المنافسة اإلعتداء عمى يعكض ما
 : قرار الترخيص المشروط -2

إذا انتيى مجمس المنافسة في عممية التقييـ إلى إثبات كجكد أثار سمبية عمى المنافسة، 
التفاكض مع المؤسسات المعنية، فيمكف  يمكف لو رغـ ذلؾ قبكؿ الترخيص بالتجميع في إطار

أف يقترح عمى المؤسسات المعنية شركط أك يقبؿ التجميع بناء عمى التزاميا بتعيدات، كيالحظ 
عدـ تحديد المشرع لمشركط التي يمكف أف يقترحيا عمى المؤسسات المعنية كىك ما يؤكد تمتعو 

بالسمطة التقديرية في تقريرىا كاف يفرض قيكد عمى عممية التسكيؽ، كما يمكف أف تحدد 
. )1(بالتفاكض مع المؤسسات المعنية مع مراعاة مصالحيا

الضمني  القبول عمى النص عدم -3
 المعدؿ كالمتمـ عمى عرض كؿ مشركع تجميع 03-03 مف األمر رقـ 17تنص المادة 

أشير، إال انو  )3(مف شانو المساس بالمنافسة عمى مجمس المنافسة الذم يبت فيو أجؿ ثالثة 
لـ ينص القانكف عمى الترخيص الضمني في حالة تجاكز المدة مف طرؼ مجمس المنافسة، 

. كيعتبر مكقؼ المشرع الجزائرم مساسا لمصمحة المؤسسات المعنية
بذلؾ يخالؼ القانكف الجزائرم أغمبية التشريعات التي تعتبر أف فكات المدة المقررة لتقييـ 
مشركع التجميع دكف اعتراض جياز الرقابة يعد ترخيصا ضمنيا، كفي ذلؾ ينص مثال القانكف 

 المتعمؽ بحرية األسعار كالمنافسة عمى 06-99 مف القانكف رقـ 2 فقرة 12المغربي في المادة 
يعتبر عدم الجواب خالل مدة شيرين قبوال ضمنيا لمشروع التركيز وكذا االلتزامات : "أنو

.  "المضافة إليو احتماال

إال أنو يمكف اعتبار سككت مجمس المنافسة في اتخاذ قرار التجميع في المدة القانكنية 
بمثابة رفض لمشركع التجميع، كذلؾ عمى أساس بركز مثؿ ىذه المكاقؼ في مختمؼ النصكص 

 مف قانكف المنافسة التي تنص تمنع المؤسسات 20القانكنية، كما يؤكد المكقؼ ىك نص المادة 

                                                           

 .8كماؿ، مرجع سابؽ، ص منصكر  أيت(1)
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المعنية مف اتخاذ أم مكقؼ أك تدبير يجعؿ التجميع ال رجعة فيو خالؿ المدة المحددة لصدكر 
. (1)قرار مجمس المنافسة

قرار رفض التجميع : ثانيا
يتخذ مجمس المنافسة قرار رفض التجميع في حالة ماذا تبيف مف خالؿ عممية التقييـ بأنو 
سيترتب مف التجميع المقترح أثارا سمبية عمى المنافسة، أك إذا كاف مف غير الممكف أف تؤدم 

. التعيدات المقدمة مف المؤسسات المعنية إلى إزالة اآلثار السمبية عمى المنافسة
يبدك أف قرار رفض التجميع في القانكف الجزائرم أكثر إمكانية لمتنفيذ عمى أساس أنو 

 مف قانكف المنافسة بتقديـ مشركع التجميع كليس 17تمتـز المؤسسات المعنية بمكجب المادة 
التجميع، ىذا عمى خالؼ القكانيف التي تسمح بتنفيذ التجميع كدخكلو حيز التنفيذ ثـ يعرض 

. عمى سمطة المنافسة كيمقى قرار الرفض
رغـ رفض مجمس المنافسة الترخيص لعممية التجميع إال انو يمكف أف ترخص بو الحككمة 

يمكن : " المتعمؽ بالمنافسة عمى أنو03-03 مف األمر رقـ 21كذلؾ ما تضمنتو نص المادة 
أن ترخص الحكومة تمقائيا، إذا اقتض المصمحة العامة ذلك، أو بناء عمى طمب من األطراف 
المعنية، بالتجميع الذي كان محل رفض من مجمس المنافسة، وذلك بناء عمى تقرير الوزير 

. (2)"المكمف بالتجارة والوزير الذي يتبعو القطاع المعني بالتجميع
يعتبر الترخيص مف الحككمة إجراءا استثنائيا بمكجبو تحؿ السمطة التنفيذية محؿ مجمس 
المنافسة باعتبارىا السمطة المكمفة أصال بالمراقبة، كذلؾ إذا اقتضت المصمحة العامة، كفي 
إطار المفيـك الكاسع لممصمحة العامة في القانكف الجزائرم يمكف لمحككمة أف ترخص مثال 

. (3)بالتجميع ألىداؼ تكنكلكجية
 سابقة الذكر، يقـك ترخيص الحككمة بناء عمى 21كعمى أساس المعطيات المادة 

المصمحة العامة كالتي يمكف أف تتعدد أكجييا، كيمكف القكؿ بأنو ال يؤثر ىذا اإلجراء عمى دكر 

                                                           

 .، المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ03-03 مف األمر رقـ 20المادة (1)

عمراف مراد، ارزقي نكارة، استقاللية مجمس المنافسة، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، تخصص قانكف العاـ  (2)
 .54، ص2015لألعماؿ، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، 

 .102 العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص(3)
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مجمس المنافسة إذ يفترض لتحقيؽ أىداؼ قانكف المنافسة ليس مراعاة فقط قكاعد المنافسة الحرة 
بؿ أيضا مختمؼ األىداؼ االقتصادية، كفي حالة ما إذا لـ يراع مجمس المنافسة ىذه األىداؼ 

. (1)يمكف أف تحكؿ السمطة التنفيذية محمو في تحقيؽ ذلؾ
الفرع الثاني 

 المراقبة ألحكام المخافة التجميعات  معاقبةقرار
تعتبر األىداؼ المالية السبب الذم يؤدم بالمشاريع االقتصادية إلى مخالفة النصكص 
، (2)القانكنية المعمكؿ بيا، لذا تعد العقكبات المالية الكسيمة الفعالة لمكاجية الجرائـ االقتصادية

 اإلقتصادية التجميعات مراقبة كككف أف المشرع الجزائرم قد اعترؼ لمجمس المنافسة بميمة
 المحصكرة المكاد بمكجب كرسو ما مخالفتيا، كذلؾ عمى الجزاءات تكقيع سمطة أدل إلى تخكيمو

 نكع حسب ليا تقديره يختمؼ  ، حيث(3) مف قانكف المنافسة62 إلى المادة 56مف المادة 
 عممية تنفيذ كانت سكاء الجزائرم القانكف المراقبة المكرسة في ألحكاـ بالنسبة المخالفة المرتكبة
 (ثانيا)المبـر  االتفاؽ محؿ االلتزامات ا مخالفةقتنفيذ أك (أكال)بيا  يرخص لـ تجميع اقتصادم
 .(ثالثا)العقكبات  مف التخفيض أك اإلعفاء أحكاـ بعض لكف المشرع كرس

 العقوبات الخاصة بالتجمعات غير المرخصة: أوال
تمتـز المؤسسات المعنية بتبميغ مجمس المنافسة بكؿ مشاريع التجميع، ك ذلؾ تطبيقا 

 مف قانكف المنافسة ، لذا أخذ القانكف الجزائرم بنظاـ اإلخطار اإلجبارم قبؿ 17األحكاـ المادة 
، 18ك15إتماـ التجميع، فيعرض عمى المجمس كؿ مشركع تجميع تتكافر فيو أحكاـ المادتيف 

.   ككؿ تجميع خارج ترخيص مجمس المنافسة يعتبر غير مشركع
كتعتمد القكانيف المقارنة عمى رقـ األعماؿ المحققة خالؿ السنة لتقرير قيمة الغرامات 

غير  االقتصادية التجميعات عمى المنافسة قانكف عاقب كقد، (4)المالية كالقانكف الفرنسي
 يعاقب: "التالي النحك عمى  المعدؿ ك المتمـ03-03رقـ   مف األمر61المادة  في المشركعة

                                                           

 .9كماؿ، مرجع سابؽ، ص منصكر  أيت(1)

 .9المرجع نفسو، ص (2)

 .107 العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص(3)

 .10كماؿ، مرجع سابؽ، ص منصكر  أيت(4)
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 والتي أعاله، 17 المادة أحكام في عمييا المنصوص التجميع االقتصادي عمميات عمى
 رقم من 7% إلى يمكن أن تصل بغرامة مالية المنافسة، من مجمس ترخيص بيدف أنجزت

 مؤسسة كل ضد مختتمة، مالية سنة الجزائر خالل أخر الرسوم المحقق في غير األعمال من
 .(1)"التجميع عممية تكونت من التي أو المؤسسة التجميع طرف في ىي
 العقوبات الخاصة بمخالفة االلتزامات: ثانيا
الشركط  تحتـر لـ التي االقتصادية لمتجميعات بالنسبة أخرل عقكبة المشرع قرر كما   

التي  بالشركط  مف نفس األمر كالمتعمقة2 الفقرة 19كااللتزامات المذككرة في نص المادة 
مف شأنيا  كالتي نفسيا مف تمقاء المؤسسات بيا تتعيد التي أك االلتزامات يفرضيا المجمس

 مف قانكف المنافسة عمى 62المنافسة، كتنص المادة  عمى االقتصادم التجميع تخفيض آثار
يمكن مجمس المنافسة في حالة عدم احترام الشروط أو االلتزامات المنصوص عمييا في ": أنو

 من رقم األعمال من غير %5 أعاله، إقرار عقوبة مالية يمكن أن تصل إلى 19المادة 
الرسوم المحققة في الجزائر خالل أخر سنة مالية مختتمة ضد كل مؤسسة ىي طرف في 

. (2)"التجميع أو المؤسسة التي تكونت من عممية التجميع
 إمكانية التخفيض أو اإلعفاء من العقوبات: ثالثا

تعاكف  عمى يساعد المخالفة ىك إجراء التجميعات ضد العقكبات مف يعد اإلعفاء
القانكف  كقكعيا، تبني لحظة التجاكزات عف بالكشؼ المنافسة أجيزة مع المؤسسات المعنية

 60 المادة بمكجب نص بيا الحكـ عدـ أك العقكبة مف التخفيض نظاـ الخصكص الجزائرم بيذا
تخفيض مبمغ  يقرر أن المنافسة مجمس يمكن": التالي عمى التي تنص المنافسة قانكف مف

 أثناء إلييا المنسوبة بالمخالفات تعترف التي المؤسسات عمى بيا الحكم عدم أو الغرامة
 .(3)"األمر ىذا أحكام بتطبيق المتعمقة المخالفات ارتكاب بعدم وتتعيد القضية التحقيق في
ال تطبؽ  حيف في المخالفة التجميعات منيا تستفيد تخفيؼ ظركؼ المادة أحكاـ ىذه تجسد
عقكبات  تفرض كما المرتكبة المخالفات طبيعة تكف ميما العكد حاؿ في األحكاـ مثؿ ىذه

                                                           

 .113 نجاة بف جكاؿ ، مرجع سابؽ، ص(1)

 . المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ03-03 مف األمر رقـ 62المادة (2)

 . المعدؿ ك المتمـ ، مرجع سابؽ03-03 مف األمر رقـ 60المادة (3)
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تتياكف  أك كاممة غير أك خاطئة المطمكبة المعمكمات تقديـ تتعمد التي عمى المؤسسات إضافية
 فيي دينار ألؼ ثماف مئة مبمغ إلى تصؿ قد المقرر قبؿ مف المحددة داخؿ اآلجاؿ ذلؾ في

 في الكافية المعمكمات عمى لمحصكؿ إستعماليا المنافسة بإمكاف مجمس تشديد بذلؾ ظركؼ
 .(1)لالقتصاد الكطني بالنسبة المناسب إتخاذ القرار
المخالفات  بحسب الجزائرم القانكف في لمعقكبات تنكع ىناؾ نصؿ إلى أنو األخير في
كما  أساسيا عمى نفذ التي االلتزامات مخالفة أك بو مرخص غير تجميع سكاء تنفيذ المرتكبة

لحؽ  الذم كالضرر المرتكبة الممارسة بخطكرة السيما متعمقة معايير عمى أساس العقكبات تقرر
مع  المتيمة المؤسسات تعاكف كمدل المخالفة مرتكبي طرؼ المجمعة مف كالفكائد باإلقتصاد

ككؿ  السكؽ في المعنية المؤسسة كضعية كأىمية في القضية التحقيؽ خالؿ المنافسة مجمس
 .الجزاء كشخصية العقكبة تناسب مبدأم يجسد ذلؾ

الفرع الثالث 
  تنفيذ قرار مجمس المنافسة بخصوص التجميعات االقتصادية

إرساؿ  بكاسطة لتنفيذىا المعنية األطراؼ إلى المنافسة مجمس يتخذىا التي القرارات تبمغ
تنفيذىا  عمى يسير الذم بالتجارة المكمؼ الكزير إلى كترسؿ باالستالـ كصؿ  عميو مع مكصى

منو، كما  47 المادة نص بمكجب  المعدؿ ك المتمـ03-03السياؽ ذىب األمر رقـ  ىذا في
ألنو  القرارات نفس في الطعف إمكانية التجارة لكزير الحؽ القانكف نفس مف 63 المادة نص خكؿ
كأنو ال  السيما العدالة قكاعد مع يتكافؽ ال ىذا لكف المصمحة اإلقتصادية، حماية عمى يسير

العاصمة  قضاء مجمس رئيس عمى تقتصر المقيدة ففي الممارسات تنفيذىا، كقؼ طمب يستطيع
 .مكرسة غير فيي التجميع قرارات أما

 مف 22 حيث جاءت المادة 2008لكف المشرع الجزائرم تدارؾ األمر بعد تعديؿ سنة 
 متضمف 03-03 مف األمر رقـ 47 المتعمؽ بالمنافسة لتعديؿ نص المادة 12-08 رقـ لقانكفا

تبمغ القرارات التي يتخذىا مجمس المنافسة : "قانكف المنافسة التي أصبحت تنص عمى ما يمي
حيث أصبح المحضر ، (2)"إلى األطراف المعنية لتنفيذىا عن طريق محضر قضائي

                                                           

 .110 العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص(1)

 .، المتعمؽ بالمنافسة، مرجع سابؽ12-08 مف األمر رقـ 22 المادة (2)



              القكاعد اإلجرائية لمراقبة التجميعات االقتصادية في القانكف الجزائرم                                                                           :الثانيالفصل 

 

77 
 

 ىك المسؤكؿ عف تنفيذ قرارات مجمس المنافسة كفؽ لمتشريع المعمكؿ بو كمف بينيا (1)القضائي
 .تمؾ المتعمقة بالتجميعات االقتصادية

الصادرة  القرارات المنافسة مجمس ينشر أنو عمى المنافسة قانكف مف 49 المادة كنصت
مف قراراتو، ككؿ  مستخرجات نشر يمكف الرسمية، كما النشرة في بالمنافسة عنو كالمتعمقة

أخرل، كما اشترط المشرع بمكجب نص المادة  إعالمية كسيمة أم األخرل بكاسطة المعمكمات
 أسماء ككذلؾ الطعف، ىذه القرارات أجؿ تبيف  مف قانكف المنافسة المذككرة أعاله أف47

 .(2)بمبدأ المشركعية لتعمقيا البطالف طائمة تحت بيا بمغت التي األطراؼ كصفات كعناكيف
 

المطمب الثاني 
 الرقابة القضائية عمى قرارات مجمس المنافسة 

الكسائؿ التي خكلو  كجممة المنافسة لمجمس المشرع منحيا التي االختصاصات جممة إف
قابمة  غير المجمس عف الصادرة القرارات أف أبدا تعني ال االختصاصات، بيذه لمقياـ إياىا

لممراجعة، فقد اعتمد المشرع في إخضاع قرارات مجمس المنافسة لرقابة القضاء عمى ازدكاجية 
 .  (3)االختصاص القضائي

قضائي  طعف ألم اإلقتصادية بالتجميعات المتعمقة الحككمة قرارات المشرع يخضع لـ
القضاء  رقابة مف تفمت التي السيادة بأعماؿ إال كصفيا يمكف ال آمرة سياسية ألف قراراتيا

 المتعمؽ باختصاصات مجمس 01-98 مف القانكف العضكم رقـ 09نص المادة  أف فاألصؿ
 .المركزية السمطة قرارات جميع في الطعف  يقتضي(4)الدكلة كسيره كعممو

                                                           

، صادر 14، يتضمف مينة المحضر القضائي، جريدة رسمية عدد 2006 فيفرم سنة 20 مؤرخ في 03-06 قانكف رقـ (1)
 .2006 مارس 8بتاريخ 

 .111 العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص(2)

زاىية ىقي، دكر مجمس المنافسة في ضبط النشاط االقتصادم في الجزائر، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، (3)
 .104، ص2015فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الشييد حمو لخضر، الكادم، 

كعممو، جريدة  كتنظيمو الدكلة مجمس باختصاصات ، يتعمؽ1998سنة  مام 30 في مؤرخ 01-98قانكف عضكم رقـ  (4)
، 2011سنة  جكيمية 26 في  المؤرخ13-11رقـ  العضكم بالقانكف كمتمـ ، معدؿ1998-05-01، مؤرخ في 37رسمية عدد 

 .2011-08-03، المؤرخ في 43الجريدة الرسمية العدد 
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مجمس  أعماؿ تقكيـ إختصاص يممؾ الجزائر في الدكلة مجمس أف سبؽ يظير مما
الفرع (الرفض  في قرار المنافسة قانكف حصرىا التي اإلقتصادية المتعمقة بالتجميعات المنافسة
. (الثاني الفرع(القبكؿ  بخصكص قرار  كسكت)األكؿ

الفرع األول 
  اختصاص مجمس الدولة بالطعن في قرار رفض التجميع

 منح المشرع الجزائرم صراحة اختصاص لمجمس الدكلة لمفصؿ في الطعكف المقدمة مف 
أطراؼ التجميع ضد قرار مجمس المنافسة القاضي برفض عممية التجميع، حيث تشير المادة 

 المعدؿ ك المتمـ إلى قرار رفض التجميع االقتصادم أك قبكلو 03-03 مف األمر رقـ 19
يتخذه مجمس المنافسة بمكجب الصالحيات الممنكحة لو بمكجب قانكف المنافسة، كيتـ الطعف 
بإلغائو أماـ مجمس الدكلة، كىك خركج عف قاعدة تكحيد االختصاص التي اعتمدىا المشرع 

الجزائرم فيما يتعمؽ بقضايا المنافسة، أيف نجده منح لمجمس القضاء الجزائر اختصاص الفصؿ 
 12-08 مف األمر رقـ 31في كؿ الطعكف ضد قرارات مجمس المنافسة طبقا لنص المادة 

.  (1)المتعمؽ بالمنافسة
كقد تككف ىناؾ مبررات مكضكعية استند عمييا المشرع الجزائرم في منحو االختصاص 

لمجمس الدكلة تتمثؿ في مبرر قانكني يتمثؿ في ككف مجمس المنافسة سمطة إدارية مستقمة 
باعتراؼ المشرع، كبالتالي قرار الرفض لمتجميع الصادرة عنو ذك طابع إدارم يختص بو مجمس 

 المتعمؽ باختصاصات 01-98 مف القانكف العضكم رقـ 09الدكلة كذلؾ طبقا لنص المادة 
. )2(مجمس الدكلة كسيره كعممو

التجميع  قرار رفض طعف في الدكلة لمنظر الجزائرم لمجمس المشرع إسناد يككف كبذلؾ
 )أكال(بيا  يتمتع التي السمطة بطبيعة تتعمؽ مسائؿ عدة يطرح لكنو كصحيح االقتصادم مبررا

النقائص  التطرؽ لمجمكع كيجب )ياثاف(ة المنافس لمجمس التقديرية مع السمطة مالئمتو كمدل

                                                           

 بكجميؿ عادؿ، مسؤكلية العكف االقتصادم عف الممارسات المقيدة لممنافسة في القانكف الجزائرم، مذكرة ماجستير في (1)
، ص 2012القانكف، فرع قانكف المسؤكلية المينية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

 .169-168ص

 .، مرجع سابؽ01-98 مف القانكف رقـ 09 المادة (2)
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تفرض  اإلقتصادم التي التجميع لطبيعة بالنظر الجزائرم المنافسة قانكف مستكل عمى المكجكدة
. )ثالثا(العامة  القكاعد عف تميزىا خصكصية

 التجميع رفض قرار في لمطعن كأساس اإللغاء  دعوى:أوال

المادة  نص لكف االقتصادم التجميع رفض بقرار الدكلة مجمس أماـ المقدـ الطعف يتعمؽ
القانكف  أحكاـ في النظر يستدعي مما طبيعتو القانكنية، يكضح لـ المنافسة  مف قانكف19

 السيما المنافسة مجمس ينظـ اختصاصات المعدؿ ك المتمـ الذم)1(01-98 رقـ  العضكم
 يتعمؽ الطعف أف يتضح أعاله المذككرة النصكص  كعند تحميؿ11 ك10 ك9 المكاد نصكص

 البقية دكف التجميع رفض قرار بإلغاء كذلؾ درجة كأكؿ كآخر الدكلة مجمس باختصاصات
 كاألكامر باألحكاـ االستئناؼ يخص لمجمس المنافسة؛ بحيث اإلدارية الطبيعة مع لتنافييا
 مف درجة آخر عف الصادرة بالنقض األحكاـ القضائية، كتخص الطعكف الجيات عف الصادرة
 بمنح مختصة سمطة ألف امتناع التفسير دعكل إدراجيا تحت يمكف ال كما القضائية، الجيات
مشركعية قرار رفض التجميع  مدل تقرير كراء مف تكجد فائدة ال كما ذلؾ يستكجب ال ترخيص

. (2)دكف إلغائو
 أدرج إذا إال كأخيرة أكلى درجة بصفتو الدكلة مجمس أماـ الطعف يتحقؽ أف يمكف ال      لكف

 التي سالفة الذكر، 9 المادة عمييا تنص التي الكطنية العمكمية الييئات ضمف مجمس المنافسة
 اإلدارية السمطات المرفكعة ضد بالطعكف المختصة القضائية الجية في تحديد األساس تعتبر

 فيي ذلؾ عمى صراحة نصت ما إستثناء مع المعنكية بالشخصية منيا المتمتعة السيما المستقمة
 .مينية منظمات أك سمطات مركزية تعتبر أف مستبعدة

 مف بتأكده اإلقتصادم التجميع برفض القاضي المنافسة مجمس الدكلة قرار مجمس      يفحص
 قانكف مف 18 ك 17 ك 16 ك 15المكاد  نصكص ألحكاـ اإلقتصادم التجميع مدل مكافقة

 تخفيؼ بإمكانيا التي المؤسسات كتعيدات المنافسة مجمس قدميا التي ككذلؾ الشركط المنافسة
 مدة في بإصداره القرار المنافسة مجمس إختصاص إلى باإلضافة المنافسة عمى السمبية اآلثار
 ذلؾ مف القانكف المتعمؽ بالمنافسة، كبعد 19 المادة نص كفؽ عمى أسباب بناء أشير ثالث

                                                           

 .، معدؿ ك متمـ، مرجع سابؽ01-98 قانكف عضكم رقـ (1)

 .114 العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص(2)
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قرار مجمس المنافسة القاضي برفض التجميع إما  في يفصؿ الدكلة مجمس يصدر قرار
 .)2( أك إلغائو)1(بتأييده

 :رفض التجميع قرار تأييد- 1
حالة  في بو الترخيص أك التجميع برفض القاضي المنافسة مجمس قرار الدكلة مجمس يؤيد

 المتعمؽ 03-03رقـ  األمر إياه منحيا التي لالختصاصات المنافسة مجمس احتراـ مف تأكده
حكؿ  المثارة الدفكع في يبحث كما قانكنا، المفركضة لإلجراءات احترامو كمدل بالمنافسة،

 .(1)القانكنية لمقكاعد المنافسة تطبيؽ مجمس
 :إلغاء قرار مجمس المنافسة- 2

المشركعية  عيكب بإحدل مشكب التجميع رفض قرار بأف الدكلة مجمس قاضي الحظ إذا
يقضي  جديد قرار اتخاذ يعني ال هذا لكف باإللغاء، قراره بإصدار فيقـك الداخمية، أك الخارجية

 إلغاء فكرة أف ، إال(2)المنافسة اختصاص مجمس مف يبقى ذلؾ ألف التجميع، بالترخيص لعممية
 االقتصادية بالتجميعات المتعمقة القرارات أف إال أك جزئية، كمية تككف أف يمكف اإلدارية القرارات
 المعنية لمسكؽ ككاممة شاممة دراسة بعد اتخذ القرار أف ذلؾ ككف جزئيا، بإلغائيا القكؿ يصعب

. (3)إلغائو كميا إلى القاضي يمجأ ما عادة لذا بو،
 المنافسة لمجمس التقديرية السمطة مع الدولة مجمس سمطة مالئمة عدم: ثانيا

السيما  اإلشكاليات مف العديد الدكلة مجمس أماـ التجميع رفض قرار  في الطعف يطرح
في  خبرة أكثر مستكاه عمى القضاة تشكيمة تككف أف يمكف ال ألنو مكضكعو، في النظر عند

تكجد  ال كما المعنية، العممية تقييـ في المتنكعة المنافسة مجمس كسائؿ مف المجاؿ اإلقتصادم
قراره  أسس التي الكقائع تقصى في بيا االستعانة المنافسة يمكف مجمس خبرة مف أكثر ىيئة
كبالتالي  األسكاؽ، بكاقع ربطو يجب اقتصادية طبيعة ذك قانكف المنافسة كأف السيما عمييا

                                                           

 دبش سميرة كدحكش صافية، االختصاص القضائي في منازعات المنافسة، مذكرة ماستر في الحقكؽ، فرع قانكف األعماؿ، (1)
 .50، ص2016كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، 

تحكالت  فرع القانكف، في ماجستير مذكرة االقتصادم، الضبط سمطات بنشاط المتعمقة المنازعات نظاـ جكىرة،  بركات(2)
 .59 ص ،2008كزك،  تزم معمرم، مكلكد جامعة الحقكؽ، كمية الدكلة،

 .51 دبش سميرة كدحكش صافية، مرجع سابؽ، ص(3)
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نصكص  عمى اعتمادىا مف أكثر االقتصادية المالئمة لفكرة المنافسة كفقا مجمس تصدر قرارات
نما لمتجميع يرخص أف الدكلة يمكف لمجمس ال يكف كميما قانكنية جامدة، عند  إلغائو يقرر كا 

التخاذ  الشكمية المنافسة باإلجراءات مجمس عند إخالؿ تأسيسا أكثر شرعيتو كتككف إثبات عدـ
. محددة قانكنا ألنيا اإلثبات سيؿ يككف الذم قرار الرفض
لمشركع  الرافض اإلقتصاد كزير قرار بخصكص 2000 سنة الفرنسي الدكلة مجمس اعتمد

ل ؿع Pernod-Ricard كمجمكعة  Société de COCA-COLA قضية اإلقتصادم في التجميع
 مف  L 462- 3المادة  لنص المقابمة 1986 مف أمر 26 لنص المنافسة تطبقا أراء مجمس

ال  لكنو المنافسة، مجمس استشارة إمكانية القضائية لمييئات تخكؿ التي التجارم الفرنسي القانكف
: يمي كما المعنى في ىذا الجزائرم المنافسة قانكف مف 38 المادة كنصت، )1(بتحميمو قراره يقيد
القضايا  معالجة يخص فيما المنافسة، مجمس الجيات القضائية رأي تطمب أن يمكن"

بعد  إال رأيو يبدي وال األمر، بيذا محدد كما ىو المقيدة لممنافسة، بالممارسات المتصمة
 .(2)مجمس قد درس القضية المعنية كان إذا إال الحضوري، االستماع

في األخير يمكننا القكؿ أف قرارات إلغاء تككف ضئيمة في ظؿ السمطة التقديرية لمجمس 
المنافسة الف سمطة مجمس الدكلة تحدد بناءن عمى سمطة مجمس المنافسة التي تيتـ بالمصمحة 

.  العامة االقتصادية أكثر مف مصمحة المؤسسات الخاصة
 نقائص قانون المنافسة الجزائري: ثالثا

فيو  نقصا ذلؾ يعتبر كال المنافسة، قانكف بمكجب المسائؿ بعض الجزائرم المشرع ينظـ لـ
كضع  بخصكصيات المنافسة تتميز لكف العامة، القكاعد لتطبيؽ مجاؿ تفتح السككت ألف حالة

المنافسة  قانكف بنقص الحكـ كمف ىذه الناحية يمكف إطالقيا، عمى القاعدة لمعمؿ بيذه حد
القكاعد  في بو المعمكؿ عف يختمؼ بالطعف خاص لميعاد تحديده األمر بعدـ تعمؽ إذا السيما
رفض  قرار تنفيذ كقؼ عمى نصو ، كعدـ(1)سرعة الفصؿ فيو إلى الحاجة نتيجة العامة

. (2)جسيمة أضرار حصكؿ حالة التجميع في

                                                           

 جالؿ مسعد ، مدل تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه في القانكف، فرع قانكف (1)
 . 245، ص2012األعماؿ، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

 . المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ03-03مف األمر رقـ 1 الفقرة 38المادة (2)



              القكاعد اإلجرائية لمراقبة التجميعات االقتصادية في القانكف الجزائرم                                                                           :الثانيالفصل 

 

82 
 

 :شرط ميعاد الطعن في قرار رفض التجميع -1
في  بو المعمكؿ عف مختمفا ميعادا المستقمة الضبط لسمطات القانكنية النصكص أغمب تقر
 لمقكاعد  المحدد04-18 مف القانكف رقـ 22المادة  إليو نص ذىب ما مثؿ العامة القكاعد

تاريخ  مف كاحد شير ميعاد حددت ، التي (1)كالمكاصالت االلكتركنية بالبريد العامة المتعمقة
 مدة شير المنافسة قانكف مف 63 المادة كحددت الضبط سمطة مجمس قرارات لمطعف في التبميغ
 لممنافسة كيرفع المقيدة بالممارسات المتعمقة القرارات في لمطعف القرار تاريخ استالـ مف كاحد

 في أجؿ األمر نفس  مف46المادة  نص في عمييا المنصكص اإلجراءات المؤقتة في الطعف
. يكما عشركف
 يضعو االقتصادم مما التجميع رفض في قرار الطعف بخصكص سكت النص حيف في
 تاريخ أشير مف أربعة ، كىي(2)اإللغاء دعكل عمى تسرم التي العامة لممكاعيد النصكص ضمف
 مالت أك النشرات الرسمية النشرات أك الرسمية الجريدة في المطعكف فيو اإلدارم القرار نشر

 ىذا الميعاد في الدعكل ترفع لـ  فإذا)3(بو الشأف تبميغ صاحب أك العامة المصالح تصدرىا
.  (4)باإللغاء الطعف ضد محصنا اإلدارم كأصبح القرار إقامتيا في الحؽ سقط

 أساس عمى اإلقتصادية التجميعات رفض في قرار بالطعف خاصة أجاؿ الميـ تنظيـ فمف
 الدكلة مجمس أماـ فييا الطعف يتـ المستقمة التي الضبط مف قرارات سمطات كغيرىا معاممتيا

 ضمانة يعطي ما كذلؾ أعاله تمؾ المذككرة مثؿ العامة القكاعد في المحددة تمؾ مف أقؿ بمدة
 كذلؾ كنظرا كطني، منو دكلي أكثر بعد ليا المعنية العممية أف السيما المؤسسات لحقكؽ أكثر

 قةؿالمتع المنازعات الفصؿ في سرعة مف المنافسة قانكف أحكاـ بيا تتمتع التي المركنة لخاصية
 .(5)طكيمة تعتبر التي العادم لمقضاء المنظمة العامة األحكاـ مع بالمقارنة بيا

                                                           

االلكتركنية، جريدة  كالمكاصالت بالبريد العامة المتعمقة لمقكاعد ، المحدد2018 مام 10 مؤرخ في 04-18 قانكف رقـ (1)
 .2018 مام 13، مؤرخ في 27رسمية عدد 

القانكف،  في ماجستير مذكرة المخصص، ىدفو عف المنحرؼ القرار عمى الرقابة في اإلدارم القاضي دكر كريمة،  أمزياف(2)
دارة إدارم قانكف تخصص  .70، ص2001باتنة،  لخضر، الحاج جامعة السياسية، كالعمـك الحقكؽ كمية عامة، كا 

، يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية، 2008 فيفرم سنة 28 المؤرخ في 09-08 مف القانكف رقـ 429المادة (3)
 .2008 افريؿ 23، المؤرخ في 21الجريدة الرسمية العدد 

، " كاإلدارية المدنية اإلجراءات قانكف المتضمف " 09-08القانكف  كفؽ  :اإللغاء دعكل رفع آجاؿ " الكريـ، عبد  بكدريكة(4)
 .27-23، ص ص 2010، 01عدد  ،القانكني لمبحث األكادمية المجمة

 .119مرجع سابؽ، ص  العايب شعباف، (5)
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 :وقف تنفيذ قرار رفض التجميع -2
يؤدم  ال باإللغاء، إذ فيو طعف لك حتى صدكره فكر اإلقتصادم التجميع رفض قرار ينفذ

لكف  المنافسة، مجمس عمؿ تسيير في تساىـ آلية القرار سريانو ألف كقؼ إلى بذاتو ىذا األخير
االقتصادية  بمصالحيـ تتعمؽ ألنيا المعنية المؤسسات دفاع لحقكؽ إنقاصا ذلؾ بالمقابؿ يعد

إرادة  اتجيت لذلؾ لسمطتو المنافسة مجمس تجاكز يتبيف بعد كفيما القرار، نفذ إذا كالمالية خاصة
إلى  لممنافسة المقيدة الممارسات بخصكص المنافسة مجمس قرارات كقؼ إلى إمكانية المشرع
 الفقرة 63 المادة تنص حيث العاصمة قضاء مجمس رئيس طرؼ مف في الدعكل الفصؿ حيف

أثر  أي الجزائر قضاء مجمس لدى الطعن عمى يترتب ال": التالي المنافسة عمى قانكف  مف2
 ال أجل الجزائر في قضاء مجمس رئيس أنو يمكن غير المنافسة، مجمس لقرارات موقف

 46و 45 المادتين في عمييا المنصوص التدابير يوقف تنفيذ أن يوما، عشر يتجاوز خمسة
 ، (1)"الخطيرة الوقائع أو الظروف ذلك عندما تقتضي المنافسة مجمس عن أعاله، الصادر

 سرعة ذلؾ كيبرر لممنافسة الممارسة المقيدة لمرتكب الحؽ تكريس ىذا أغفؿ المشرع لكف
 .المنافسة قرارات مجمس كفعالية

 أماـ اإلقتصادم التجميع رفض قرار تنفيذ بخصكص كقؼ الجزائرم المشرع تبنى لقد
 فييا يطبؽ الذم األخرل المستقمة اإلدارية السمطات إليو بخصكص ذىب ما نفس مجمس الدكلة

 بالمصمحة ييتـ المشرع قراراتيا، كذلؾ راجع لككف ضد المرفكعة الطعكف كقؼ تنفيذ عدـ
 بخصكص كمبرر ال يصمح كىذا لممؤسسات، الخاصة المصمحة مف أكثر العامة اإلقتصادية
 كقؼ إعتبار إلى ذلؾ ضؼ المكقعة، المالية الجزاءات لخطكرة بالنظر اإلقتصادية التجميعات

 اإللغاء تقتضيو في دعكل التقميدية العامة القكاعد أف كما القضاء أماـ أساسية كضمانة التنفيذ
 . قانكف المنافسة بمكجب الحؽ ىذا تكريس المشرع عمى كاف كعميو الدكلة مجمس أماـ المرفكعة
 
 
 
 
 

                                                           

 . المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ03-03 مف األمر رقـ 2 الفقرة 63(1)
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الفرع الثاني 
بالتجميع  الترخيص قرار في الطعن إمكانية عمى النص عدم إشكالية

السمطات  عف صادر قرار أم في الطعف يمكف الدستكر مف 145 المادة لنص تطبقا
تعدـ  مثال اإللغاء فدعكل المشركعية مبدأ حماية ىك ذلؾ مف كاليدؼ القضاء أماـ اإلدارية

كتجعؿ  الغاية أك السبب أك المحؿ أك الشكؿ أك االختصاص في بعيب المشكب القرار اإلدارم
مف  مصمحة تكجد ال مشركعة أصميا في تككف التي األعماؿ لكف القانكف في إطار عمال منو
إلتماـ  رخصة بمنح القاضي المنافسة مجمس قرار في يفترض كىذا ما (1)فييا الطعف كراء

السيما  المعنية السكؽ في المصالح بمختمؼ المساس تثار مسألة أنو إال (أكال)تجميع اقتصادم 
 .(ثانيا)تضارب المصالح  عمى يقـك الحر كأف السكؽ

 الترخيص قرار طعن في المعنية لممؤسسات مشروعة مصمحة غياب :أوال

يستكجب القانكف لرفع أم طعف ضد قرارات مجمس المنافسة نفس الشركط الشكمية 
النظاـ  مف كىك ضمنيا المصمحة بانعداـ الدفع ، كيندرج(2)كالمكضكعية لرفع أم دعكل إدارية

أماميا  المطعكف القضائية لمجية يمكف كما الدعكل عميو كانت مرحمة في أم إثارتو يمكف العاـ
تمقاء نفسيا، ماداـ ال يكجد كضع قانكني أك اقتصادم يؤسس عميو ال يككف أماـ  مف فيو البحث

المؤسسات، المعنية مصمحة قائمة مف كراء الطعف في قرار الترخيص بالتجميع كحتى إذا كجد 
فيك حتما غير مشركع، كعميو يككف المشرع الجزائرم قد كفؽ في عدـ تكريسو اإلمكانية الطعف 
في قرار قبكؿ التجميع االقتصادم عمى اعتبار انو ال تكجد فائدة مف ذلؾ إال الزيادة مف أعباء 

 .القضاء، إال انو يمكف أف تتحقؽ العممية كبذلؾ تظير قيمة تطبيؽ أحكاـ الدستكر
 تأسيس الطعن عمى أساس مختمف المصالح في السوق المعنية: ثانيا

تعرؼ المصمحة بأنيا المنفعة التي تعكد عمى المدعي لمجكء إلى القضاء كيجب أف تككف 
المصمحة مستندة إلى حؽ كمركز قانكني، ك أف تككف شخصية، ك أف تككف قائمة أك محتممة 

                                                           

 .11كماؿ، مرجع سابؽ، ص  ايت منصكر(1)

 .91-88، ص ص 2004مجمس المنافسة، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، عنابة، :  محمد الصغير بعمي، القضاء اإلدارم(2)
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 الترخيص بالتجميع قرار في الطعف طمب كقت المصمحة قياـ تنتفي ، كبذلؾ(1)كيقرىا القانكف
القطاع  كزير أك بو المرخص لمتجميع المنافسة المؤسسات مف مثال مرفكعة كانت السيما إذا
 المساس ألف العامة اإلقتصادية المصمحة عمى يسير الذم التجارة كزير أك التجميع الذم يتبعو
 في كمممكس مباشر بشكؿ أثره يحدث ال الشأف بيذا المنافسة مجمس قرار عف الذم ينجر

 األطراؼ  تسعى ىذه التي المصمحة تككف ال كبذلؾ سابؽ أنو ترخيص السكؽ السيما
 القضائية الجيات أماـ الممكف الطعف ميعاد أف القرار السيما صدكر قائمة كقت إلقتضائيا

 إذا السمبية اآلثار كبياف قرار الترخيص مف التجميع المستفيد تطبيؽ ما قكرف بمدة ، إذا(2)قصير
 مجمس إتخاذ عند اإلعتبار بعيف يؤخذ أصحاب المصمحة رام فإف ذلؾ مف كجدت، كأكثر ما

 مف قانكف المنافسة التي تنص عمى ما 52المادة  نصت حيث الخصكص قراره بيذا المنافسة
لى الوزير المكمف بالتجارة " ...: يمي ويبمغ رئيس المجمس التقرير إلى األطراف المعنية،  وا 

وكذا إلى جميع األطراف ذات المصمحة، الذين يمكنيم إبداء مالحظاتيم مكتوبة في اجل ال 
  .(3)" أشير)3(يتجاوز ثالثة

مجمس  بإخطار بو مرخص إقتصادم تجميع مف المحققة األضرار متابعة يمكف ذلؾ رغـ
تحصينو  يعني ال بالتجميع الترخيص ألف السكؽ، في بيا يقـك التي عف الممارسات المنافسة

السكؽ  في تصرفاتو لجميع بعدية يتطمب مراقبة شبية محؿ فيو ذلؾ بؿ عكس المخالفات مف
 .التنافسية السكؽ في الفاعمة بيف األطراؼ التعاكف ذلؾ كيتطمب

 
 

                                                           

 عزار ندير، عرفي عبد القادر، إشكالية كقؼ تنفيذ قرارات سمطات الضبط المستقمة، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في (1)
 . 52، ص2017الحقكؽ، تخصص قانكف العاـ لألعماؿ، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، 

 .122 العايب شعباف، مرجع سابؽ، ص(2)

 .، المعدؿ ك المتمـ، مرجع سابؽ03-03 مف األمر رقـ 52المادة (3)
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مف خالؿ دراسة مكضكع الرقابة عمى التجميعات االقتصادية كآلية لحماية المنافسة، 
نالحظ مراعاة المشرع الجزائرم في قكاعد مراقبة التجمعات االقتصادية اآلليات المعمكؿ بيا في 

الدكؿ ذات النظاـ الميبرالي، أيف أصبحت المؤسسات االقتصادية ممزمة بطمب ترخيص مف 
مجمس المنافسة في حالة ما إذا لجأت لدخكؿ السكؽ في شكؿ مف أشكاؿ التجميعات 

 مف قانكف المنافسة المتمثمة في اندماج مؤسستاف 15االقتصادية المنصكص عمييا في المادة 
نشاء مؤسسة مشتركة باإلضافة إلى ممارسة الرقابة عمى  أك أكثر كانت مستقمة مف قبؿ، كا 

 مف نفس القانكف التي تعتمد عمى 16مؤسسة أك عدة مؤسسات كالتي ربطيا مع نص المادة 
مجمكعة مف العالقات القانكنية كاالقتصادية، متمثمة في النفكذ األكيد الدائـ لتحقيؽ عممية 
التجميع، باإلضافة إلى العالقات التعاقدية بيف األفراد كغيرىا، التي تعتبر آلية لممارسة 

. المراقبة
 مف قانكف المنافسة أشكاؿ التجمعات 17أكجب المشرع الجزائرم طبقا لنص المادة 

االقتصادية المذككرة في المكاد سالفة الذكر  أف تمس بالمنافسة حتى تخضع لعممية المراقبة مف 
 مف نفس القانكف الذم 18قبؿ المجمس، كاعتمد المشرع المعيار الكمي الذم تضمنتو المادة 

 %40يركز عمى حصة المؤسسة في السكؽ، كذلؾ إذا كاف التجميع يرمي إلى تحقيؽ حد يفكؽ 
مف المبيعات كالمشتريات كىك ما ينص عميو مثال القانكف المغربي عمى خالؼ القانكف الفرنسي 
الذم يعتمد عمى حجـ رقـ األعماؿ، كىي النسبة التي تتكافؽ مع المرحمة االنتقالية التي تمر بيا 

الجزائر خاصة أنيا تحرص عمى تنمية المؤسسات الصغيرة ك متكسطة الحجـ  عمى تطكير 
. جانبيا االقتصادم لتستطيع الدخكؿ في السكؽ التنافسية خاصة تجاه المؤسسات األجنبية
تدعـ المؤسسات المستقمة  النظاـ القانكني لمراقبة التجمعات االقتصادية مع مراعاة 

مصمحة االقتصاد الكطني كالمستيمؾ، كىذا ما يجسده مجمس المنافسة أيف اعترؼ لو بسمطة 
تمقي اإلخطارات مف المؤسسات المعنية بعممية التجميع كفؽ إجراءات معنية التي كضحيا 

 المتعمؽ بالترخيص لعمميات التجميع 219-05المشرع الجزائرم بمكجب المرسـك التنفيذم رقـ 
كما يممؾ سمطة التحقيؽ كالسمطة التقديرية في اتخاذ قرارات الترخيص كالرفض حيث يستكجب 

عميو استشارة الكزير المكمؼ بالتجارة كالكزير القطاع الذم يقع في دائرة اختصاصو ىذا 
التجميع، كيمكف لمحككمة التدخؿ تمقائيا لمترخيص بعد رفض مجمس المنافسة أك بطمب مف 

. األطراؼ المعنية بالتجميع
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طار حماية المؤسسات االقتصادية يمكف الطعف ضد قرار مجمس المنافسة مأما في إ
الرافض لعممية التجميع في حيف ال تخضع قرارات الحككمة ألم طعف قضائي مما يجعميا 

. تكصؼ بالسيادية، الف المشرع راعى المصمحة العامة كاالقتصاد الكطني
انطالقا مف الدراسة أعاله، يالحظ أف المشرع الجزائرم قاـ بمراعاة مصمحة المؤسسات 

لمراقبة التجميعات  القانكني النظاـ مراجعة يجب أنو إال االقتصاد الكطني، مع بالمكازاة
: الحقا، فمف خالؿ مما سبؽ نقدـ التكصيات التالية االقتصادية

  نشر الكعي بأحكاـ التجميعات االقتصادية ككنو يقدـ فائدة كبيرة لممؤسسات الصغيرة
كمتكسطة الحجـ لمدخكؿ في المنافسة، كذلؾ عف طريؽ عقد الندكات التحسيسية مع 

 .المؤسسات كعقد الممتقيات في مختمؼ جامعات الكطف
 العامة  المصمحة بحجة المنافسة مجمس اختصاص في التقميؿ مف حجج تدخؿ الحككمة

 فييا بدقة، تتدخؿ أف لمحككمة يمكف التي االقتصادية التجميعات كذلؾ مف خالؿ تحديد
بمعيار عاـ  االحتجاج كليس الكطني لالقتصاد قصكل أىمية ذات تككف يجب أف كالتي

 .المنافسة قانكف تسييس إلى يؤدم ذلؾ العامة ألف كالمصمحة

 قطاعية كمجمس المنافسة في ميداف العمؿ عف طريؽ تبادؿ ؿالتنسيؽ بيف سمطات الضبط ا
 المعمكمات كالخبرات كذلؾ باعتبار باف الترخيص لعممية التجميع مساحة مشتركة

  إنشاء بنؾ معمكمات يساعد في ربط العالقات يبف مجمس المنافسة كسمطات الضبط
 .القطاعية كالحككمة مف اجؿ تجاكز عقبة النزاع حكؿ االختصاص

 قصد  جدا، كاسع العامة المصمحة مفيـك أف السيما الحككمة، تدخؿ إجراءات في التفصيؿ
.  المنافسة لمجمس استقاللية ضماف

  إدراج رأم مجمس المنافسة كعنصر في تقييـ الترخيص الذم تمنحو سمطات الضبط
.   القطاعية لممفات التجمعات االقتصادية

  مف 63تكحيد جية الطعف في القرارات الصادرة عف مجمس المنافسة كذلؾ بتعديؿ المادة 
قانكف المنافسة كذلؾ ككف أف تقديـ طمب الطعف ضد القرار الرافض لمترخيص بالتجميع 
االقتصادم يككف أماـ مجمس الدكلة في حيف أف طمب الطعف في القرارات الصادرة في 
الممارسات المقيدة لممنافسة تككف أماـ الغرفة التجارية لمجمس المنافسة كىذا األمر ال 
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أساس لو، ككف الطعف صادر مف نفس الييئة يتـ عمى مستكل جيتيف قضائيتيف 
 .مختمفتيف

 االقتصادية التجميعات الحالي لمراقبة القانكني اإلطار أف إلى نصؿ الدراسة، آخر في
 خالؿ مف الدكلة دكر يكرس كما كالمتكسطة، الصغيرة لممؤسسات حماية مف يكفره إيجابي، لما

 المعايير يجارم كبذلؾ المسطرة، البرامج االقتصادية حسب التجميع تكجيو مساىمتيا في
 الحظنا أيف الجزائرية، السكؽ في الكاقعي التنفيذ أجؿ مف التدخؿ يتطمب كاف ذلؾ كاف الدكلية،
 كعي نقص عمى يدؿ مما المنافسة، مجمس عمى المعركضة مف القضايا النكع ىذا غياب

 .القانكنية النصكص تكظيؼ كعدـ الكطني، كضعؼ االقتصاد المؤسسات،
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 الرسائل والمذكرات الجامعية: ثانيا
: رسائل الدكتوراه- أ
جالؿ مسعد، مدل تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، أطركحة لنيؿ شيادة  -1

الدكتكراه في القانكف، فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 
. 2012الجزائر، 

مزغيش عبير،اآلليات القانكنية لحماية المنافسة الحرة مف الممارسات المقيدة لممنافسة ك  -2
التجميعات االقتصادية، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه العمـك في الحقكؽ، كمية 

 .   2016الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
منصكر داكد، اآلليات القانكنية لضبط النشاط االقتصادم في الجزائر، أطركحة مقدمة  -3

لنيؿ شيادة دكتكراه العمـك في الحقكؽ، تخصص قانكف األعماؿ، جامعة محمد خيضر، 
 .2016بسكرة، 
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 :مذكرات الماجستير- ب
أحمد طارؽ بكر البشتاكم، عقد الترخيص باستغالؿ براءة االختراع، مذكرة تخرج لنيؿ  -1

شيادة الماجستير في القانكف الخاص، كمية الدرسات العميا، جامعة النجاح الكطني في 
. 2011نابمس، فمسطيف، 

فرع  القانكف، في ماجستير مذكرة الحرة، المنافسة ظؿ في المستيمؾ زكبير، حماية أرزقي -2
كزك،  تيزم معمرم، مكلكد جامعة كالعمـك السياسية، الحقكؽ كمية الييمنة، المسؤكلية

2011. 
أكشف ليمى، الشركات األجنبية ك المؤسسات االقتصادية الجزائرية، مذكرة ماجستير في  -3

 .2011القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

ىدفو  عف المنحرؼ القرار عمى الرقابة في اإلدارم القاضي دكر كريمة، أمزياف -4
دارة إدارم قانكف القانكف، تخصص في ماجستير مذكرة المخصص، الحقكؽ  كمية عامة، كا 

. 2001باتنة، الجزائر،  لخضر، الحاج جامعة السياسية، كالعمـك
مذكرة  االقتصادم، الضبط سمطات بنشاط المتعمقة المنازعات نظاـ جكىرة، بركات -5

كزك،  تزم معمرم، مكلكد جامعة الحقكؽ، كمية تحكالت الدكلة، فرع في القانكف، ماجستير
. 2008الجزائر، 

مذكرة تخرج لنيؿ برية حسيبة، عناني حكيمة، إجراءات قمع الممارسات المنافية لممنافسة،  -6
، كمية الحقكؽ بجامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، شيادة الماجستير في قانكف األعماؿ

2013. 
بكجميؿ عادؿ، مسؤكلية العكف االقتصادم عف الممارسات المقيدة لممنافسة في القانكف  -7

الجزائرم، مذكرة ماجستير في القانكف، فرع قانكف المسؤكلية المينية، كمية الحقكؽ كالعمـك 
. 2012السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

بكحاليس الياـ، االختصاص في مجاؿ المنافسة، شيادة نيؿ الماجستير في مجاؿ  -8
 .2005القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة منتكرم قسنطينة، 

 تكاتي محمد شريؼ، قمع االتفاقيات في قانكف المنافسة ، مذكرة ماجستير في القانكف،  -9
 .2007فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ ك العمـك التجارية، جامعة بكمرداس، 
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فرع  القانكف، في ماجستير مذكرة السكؽ، في المنافسة مجمس سمطة عف سمير، خمايمية -10
السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك،  كالعمـك الحقكؽ كمية الدكلة، تحكالت

. 2013الجزائر، 
دعاء طارؽ بكر البشتاكم، عقد الفرنشيز كأثاره، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في  -11

القانكف الخاص، كمية الدرسات العميا، جامعة النجاح الكطني في نابمس، فمسطيف، 
2008 .

 مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير في ، التجمعات االقتصادية،سكيقات عبد الكىاب -12
 .2017، كمية الحقكؽ بجامعة قاصدم مرباح، كرقمة، الجزائر، قانكف األعماؿ

 مذكرة تخرج لنيؿ ، مراقبة التجمعات االقتصادية في القانكف الجزائرم،العايب شعباف -13
، بجاية، عبد الرحماف ميرة، كمية الحقكؽ بجامعة شيادة الماجستير في قانكف األعماؿ

 . 2014، الجزائر
عبد الدايـ سميرة، الممكية الصناعية كالمؤسسة، مذكرة ماجستير في القانكف، كمية الحقكؽ  -14

. 2006كالعمـك اإلدارية، جامعة يكسؼ بف خدة، 
غكقالي أيكب، قمع الممارسات التجارية غير الشرعية، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجستير  -15

. 2017في قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ بجامعة قاصدم مرباح، كرقمة، 
في  ماجستير مذكرة االقتصادية، التبعية كضعية استغالؿ في التعسؼ عبير، مزغيش -16

. 2008الجزائر،  جامعة الحقكؽ، كمية األعماؿ، قانكف فرع الحقكؽ،
مذكرة تخرج نجاة بف جكاؿ، النظاـ القانكني لتجمعات االقتصادية في ظؿ قانكف المنافسة،  -17

، كمية الحقكؽ بجامعة محمد بكضياؼ المسيمة، لنيؿ شيادة الماجستير في قانكف األعماؿ
 .2016الجزائر، 

: مذكرات الماستر- ج
لنيؿ  الجزائر، مذكرة في المنافسة مجمس رقابة فعالية كاتية، مدل صبرينة، خالد إشعاللف -1

كالعمـك  الحقكؽ لألعماؿ، كمية العاـ القانكف الحقكؽ، تخصص في الماستر شيادة
 .2013بجاية، الجزائر،  – ميرة الرحماف عبد السياسية، جامعة
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براش خميجة، بف اعمارة غانية، النظاـ القانكني لمجمس المنافسة في ظؿ القانكف  -2
الجزائرم، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر، تخصص القانكف العاـ لألعماؿ، جامعة عبد 

. 2013الرحماف ميرة، بجاية، الجزائر، 
دبش سميرة، دحكش صافية، االختصاص القضائي في منازعات المنافسة، مذكرة ماستر  -3

في الحقكؽ، فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة عبد الرحماف 
 . 2016ميرة، بجاية، 

زاىية ىقي، دكر مجمس المنافسة في ضبط النشاط االقتصادم في الجزائر، مذكرة تخرج  -4
لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 

 .2015جامعة الشييد حمو لخضر، الكادم، 
كصي النظاـ العاـ االقتصادم، مذكرة : سخرم سعاد، رمظاني العمجة، مجمس المنافسة -5

تخرج لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة عند 
 . 2014الرحماف ميرة، بجاية، 

شراديد محمد الحاج، النظاـ القانكني إلخطار مجمس المنافسة، مذكرة مقدمة الستكماؿ  -6
متطمبات شيادة الماستر األكاديمي، تخصص قانكف الشركات، جامعة قاصدم مرباح، 

. 2016كرقمة، 
عزار ندير، عرفي عبد القادر، إشكالية كقؼ تنفيذ قرارات سمطات الضبط المستقمة، مذكرة  -7

لنيؿ شيادة الماستر في الحقكؽ، تخصص قانكف العاـ لألعماؿ، جامعة عبد الرحماف 
 .2017ميرة، بجاية، 

عمراف مراد، أرزقي نكارة، استقاللية مجمس المنافسة، مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في  -8
. 2015الحقكؽ، تخصص قانكف العاـ لألعماؿ، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، 

 المقاالت : ثالثا
قانكف   المتضمف09-08القانكف  كفؽ اإللغا دعكل رفع آجاؿ "الكريـ، عبد بكدريكة -1

 ص 2010، 01عدد  ،القانكني لمبحث األكادمية المجمة ،"كاإلدارية المدنية اإلجراءات
 .27-23ص 
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 المداخالت: رابعا
الممتقى  أعماؿ ،"الجزائرم القانكف في االقتصادية التجميعات مراقبة "كماؿ، منصكر أيت -1

 مختار، باجي جامعة الحقكؽ، كمية الجزائرم، القانكف في المنافسة حرية حكؿ الكطني
 .2013 مام 06- 05 يكمي عنابة،

دكر مجمس المنافسة الجزائرم في ضبط السكؽ كتكجيو سمكؾ األعكاف "مسعد جالؿ،  -2
، اعماؿ الممتقى الكطني حكؿ قانكف المنافسة بيف تحرير المبادرة كضبط "االقتصادييف

 .2015-02-03السكؽ، كمية الحقكؽ جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، يـك 
" تنظيـ المنافسة الحرة كآلية لضبط السكؽ التنافسية ك حماية المستيمؾ" ناصرم نابيؿ،  -3

أعماؿ الممتقى الكطني حكؿ المنافسة ك حماية المستيمؾ، كمية الحقكؽ، جامعة عبد 
 2009 نكفمبر 18 ك 17الرحماف ميرة، بجاية يكمي 

 النصوص القانونية: خامسا
 :الدستور- أ

 يتعمؽ بنشر تعديؿ الدستكر المكافؽ عميو ،1996 فيفرم 07 مؤرخ في ،483-96مرسـك رئاسي  -1
 معدؿ ك 1996 نكفمبر 28 مؤرخ في ،09 جريد رسمية عدد،1996 نكفمبر 28بمكجب استفتاء 

 .متمـ
، يتضمف إصدار دستكر الجميكرية الجزائرية 1996 ديسمبر07 مؤرخ في 438-96 مرسـك رئاسي  -2

، معدؿ بالقانكف رقـ 1996 دسيمبر 08، مؤرخ في 76الديمقراطية الشعبية، جريدة رسمية عدد 
 ك 2002 أفريؿ 14، المؤرخ في 25، الجريدة الرسمية العدد 2002 أفريؿ 10 المؤرخ في 02-03

 نكفمبر 10، المؤرخ في 63، الجريدة الرسمية العدد 2008 المؤرخ في 19-08المعدؿ بالقانكف رقـ 
، 14، الجريدة الرسمية العدد 2016 مارس 06 المؤرخ في 01-16 ك المعدؿ بالقانكف رقـ 2008

 .  2016 مارس 07المؤرخ في 

 :النصوص التشريعية- ب
، يتضمف القانكف التجارم ، جريدة 1975 سبتمبر سنة 26 مؤرخ في 59-75أمر رقـ  -1

 .، معدؿ كمتمـ1975 ديسمبر 30، مؤرخ في 101رسمية عدد 
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، 29، يتعمؽ باألسعار جريدة رسمية عدد 1989 مام 05 مؤرخ في 12-89قانكف رقـ  -2
 .)ممغى(1988 جكيمية 19مؤرخ في 

، يتضمف القانكف التكجييي لممؤسسات 1988 جانفي 12 مؤرخ في 01-88قانكف رقـ  -3
. )ممغى(.1988-01-13، مؤرخ في 02العمكمية االقتصادية، جريدة رسمية عدد 

 26 مؤرخ في 58-75، متمـ لألمر رقـ 1989 فيفرم 7، مؤرخ في 01-89قانكف رقـ  -4
-02-08، مؤرخ في 06، يتضمف القانكف المدني، جريدة رسمية عدد 1975سبتمبر 
1989 .

، 13،يتعمؽ بالتأمينات، جريدة رسمية عدد 1995 جانفي 25 مؤرخ في 07-95أمر رقـ  -5
 .، معدؿ كمتمـ 1995-03-08مؤرخ في 

، 09، يتعمؽ بالمنافسة، جريدة رسمية عدد1995 يناير 25، مؤرخ في 06-95أمر رقـ  -6
 .1995 فيفرم 22مؤرخ في 

مجمس  باختصاصات ، يتعمؽ1998 مام 30 في مؤرخ 01-98قانكف عضكم رقـ  -7
 ، معدؿ كمتمـ1998-05-01، مؤرخ في 37كعممو، جريدة رسمية عدد  كتنظيمو الدكلة

، الجريدة الرسمية العدد 2011 جكيمية 26 في ، المؤرخ13-11رقـ  بالقانكف العضكم
. 2011-08-03، المؤرخ في 43

، 225.00.1 يتعمؽ بحرية األسعار كالمنافسة، ظيير شريؼ رقـ 06-99قانكف رقـ  -8
، جريدة رسمية عدد 2000 جكاف سنة 5 المرافؽ ؿ 1421 الربيع األكؿ 2المؤرخ في 

 .2000-07-06، مؤرخ في 4810
 بالبريد العامة المتعمقة لمقكاعد ، المحدد2018 مام 10 مؤرخ في 04-18قانكف رقـ  -9

 .2018 مام 13، مؤرخ في 27االلكتركنية، جريدة رسمية عدد  كالمكاصالت
،يتعمؽ بالكيرباء ك تكزيع الغاز بكاسطة 2002 فيفرم 05 مؤرخ في 01-02قانكف رقـ  -10

 .2002-02-06، مؤرخ في 08القنكات، جريدة رسمية عدد 
، 25، يتعمؽ بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 2003 يكليك 19 مؤرخ في 03-03أمر رقـ  -11

 .2003 يكليك 20مؤرخ في 
، يتضمف مينة المحضر القضائي، 2006 فيفرم 20 مؤرخ في 03-06قانكف رقـ  -12

 .2006 مارس 8، مؤرخ في14جريدة رسمية عدد 
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، يتضمف قانكف اإلجراءات المدنية 2008 فيفرم 28 مؤرخ في 09-08قانكف رقـ  -13
 .2008 افريؿ 23، مؤرخ في 21كاإلدارية، جريدة رسمية عدد 

 المتعمؽ ،03-03  يعدؿ كيتمـ األمر،2008 يكنيك 25 مؤرخ في 12-08أمر رقـ  -14
 .2008 يكليك 02المؤرخ في ، 36 الجريدة الرسمية عدد ،بالمنافسة

، يتعمؽ بالنقد ك القرض، جريدة رسمية عدد 2003 أكت 26 مؤرخ في 11-03أمر رقـ  -15
 26 المؤرخ في 04-10، المعدؿ ك المتمـ باألمر رقـ 2003 أكت 27، مؤرخ في 52

، كالمتمـ بالقانكف 2010 سبتمبر 1، المؤرخ في 50، الجريدة الرسمية العدد 2010أكت 
 12، المؤرخ في 57، الجريدة الرسمية العدد 2017 أكتكبر11 المؤرخ في 10-17رقـ 

. 2017أكتكبر 
، المتعمؽ 03-03  يعدؿ كيتمـ األمر،2010اكت 15مؤرخ في  05-10قانكف رقـ  -16

 .2010 أكت 18، مؤرخ في 46بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 
 :النصوص التنظيمية- ج
كزير  صالحيات ، يحدد2002ديسمبر  21 في  مؤرخ453-02مرسـك تنفيذم رقـ  -1

. 2002-12-22، مؤرخ في 85عدد جريدة رسمية التجارة،
اإلدارة  تنظيـ ، يتضمف2002ديسمبر 21 في  مؤرخ454-02مرسـك تنفيذم رقـ  -2

. 2002-12-22، مؤرخ في 85عدد التجارة، جريدة رسمية كزارة في المركزية
، يتعمؽ بالترخيص لعمميات 2005 يكنيك 22 مؤرخ في 05/219المرسـك التنفيذم رقـ  -3

 .2005 يكنيك 22، مؤرخ في 43التجميع، جريدة رسمية عدد 
 :مواقع األنترنت- د
، بشأف مراقبة دمج 2004 يناير20 المؤرخ 139/2004الئحة المجمس األكركبي رقـ  -1

 :التالي اإللكتركني المكقع راجع )الئحة االندماج االتحاد األكركبي(التعيدات 
 http://www.wipo.int/wipolex/ar  
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