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 مقدمة
 
 

بعــــــد األزمــــــة التــــــي عرفتهــــــا الدولــــــة الجزائريــــــة مــــــن ثمانينــــــات القــــــرن الماضــــــي ، نتيجــــــة انهيــــــار أســــــعار 

البتــــرول ، ومـــــا تبعـــــه مـــــن نقـــــص فـــــي الســـــيولة الماليـــــة لـــــديها، و التـــــي اثبتـــــت هشاشـــــة و ضـــــعف البنيـــــة 

ذلــــــك مــــــن آثــــــار و االقتصــــــادية ، و فشــــــل الدولــــــة فــــــي تنظــــــيم المجــــــال االقتصــــــادي ، و مــــــا نــــــتج عــــــن 

تبعـــــــات اجتماعيـــــــة خطيـــــــرة ، جعلـــــــت الســـــــلطات العامـــــــة تعـــــــي ضـــــــرورة مراجعـــــــة الثوابـــــــت السياســـــــية و 

ــــى  ــــبالد ، مــــن خــــالل تغييــــر جــــذري لنظامهــــا االقتصــــادي مــــن نظــــام االقتصــــاد الموجــــه ال االقتصــــادية لل

  .نظام اقتصاد السوق ، القائم على الحرية و تشجيع المبادرة الخاصة 

التوجـــــه الجديـــــد شـــــرعت الجزائـــــر فـــــي إعـــــادة النظـــــر فـــــي منظومتهـــــا القانونيـــــة ، تماشـــــيا مـــــع هـــــذا 

ــــــــم  ــــــــانون رق ــــــــث كــــــــان الق ــــــــة  01-88حي ــــــــوجيهي الخــــــــاص بالمؤسســــــــات العمومي ــــــــانون الت ــــــــق بالق المتعل

ــــــك صــــــدور دســــــتور )1(االقتصــــــادية ــــــري ، تــــــاله بعــــــد ذل نقطــــــة تحــــــول جــــــذري للنظــــــام االقتصــــــادي الجزائ

 12-89االقتصـــــــاد ، و ترتـــــــب عنـــــــه صـــــــدور القـــــــانون رقـــــــم ، و الـــــــذي كـــــــرس مبـــــــدأ تحريـــــــر )2( 1989

، لتتـــــــوالى بعـــــــد ذلـــــــك تشـــــــريعات متعـــــــددة ، متضـــــــمنة مبـــــــادئ لبراليـــــــة ، انصـــــــبت )3(المتعلـــــــق باألســـــــعار

  .مجملها حول خوصصة المؤسسات العمومية االقتصادية و إزالة االحتكارات العمومية 

فـــــروع قانونيـــــة جديـــــدة علـــــى مســـــتوى  فـــــي خضـــــم هـــــذه التحـــــوالت العميقـــــة التـــــي شـــــهدتها الجزائـــــر بـــــرزت

ــــر ان اهــــــم نــــــص جســــــد بصــــــورة فعليــــــة و نهائيــــــة سياســــــة االنفتــــــاح  المنظومــــــة القانونيــــــة الجزائريــــــة ، غيــ

، و  )1(المتعلــــــق بالمنافســــــة 06-95االقتصــــــادي القــــــائم علــــــى مبــــــدأ االمنافســــــة الحــــــرة هــــــو األمــــــر رقــــــم 
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قتصـــــاد الحـــــر ، ليـــــتم بعـــــد الـــــذي حـــــرص علـــــى ضـــــبط الســـــوق و تنظيمـــــه وفـــــق مـــــا يتماشـــــى مـــــع روح اال

  . )2( 1996ذلك تعزيز مبدأ حرية المنافسة بموجب دستور 

ـــــيم وضـــــعية النشـــــاط التنافســـــي فـــــي ظـــــل األمـــــر رقـــــم  ـــــه بعـــــد تقي ـــــأت الســـــلطة  06-95إال ان ، ارت

االقتصــــادية فــــي الدولــــة عصــــرنة األحكــــام التــــي تضــــبط حريــــة المنافســــة لتســــتجيب لمتطلبــــات الســــوق ، 

، لتتـــــوالى عليـــــه بعــــــد ذلـــــك تعـــــديالت أخــــــرى )3(المتعلـــــق بالمنافســــــة 03-03و ذلـــــك مـــــن خــــــالل األمـــــر 

  .المتعلقين بالمنافسة  05-10و القانون رقم  12-08متمثلة في القانون رقم 

ـــــع القيــــــــود و الحــــــــواجز علــــــــى  ــــتج عــــــــن  تحريــــــــر النشــــــــاط االقتصــــــــادي ، بواســــــــطة إلغــــــــاء جميـــ نــــ

الــــــوطني ، لكــــــن بــــــالتزامن مــــــع ذلــــــك  ممارســــــة النشــــــاط الصــــــناعي و التجــــــاري ، فائــــــدة علــــــى االقتصــــــاد

ترتــــب عــــن هــــذه الحريــــة  انعكاســــات ســــلبية ســــتؤثر ال محالــــة علــــى مبــــدأ المنافســــة الحــــرة ، األمــــر الــــذي 

ـــــــولى ادارة و  ـــــــة تت ـــــــات و ميكانزمـــــــات معقول ـــــــة ، مـــــــن خـــــــالل إيجـــــــاد ووضـــــــع آلي ـــــــدخل الدول اســـــــتدعي ت

فــــــــي التجــــــــارة و  تســـــــيير الســــــــوق ، و تعمــــــــل علــــــــى تنظيمـــــــه و ضــــــــبطه حفاظــــــــا علــــــــى حريـــــــة الجميــــــــع

  .الصناعة 

ــــــوانين لتنظــــــيم  ــــــري ، بســــــن مجموعــــــة مــــــن الق ــــــي المشــــــرع الجزائ ــــــم يكتف بغــــــرض ضــــــبط الســــــوق ل

عمليـــــة االنتـــــاج و التوزيـــــع ، التـــــي تســـــمح للدولـــــة كســـــلطة عامـــــة بصـــــفة غيـــــر مباشـــــرة التـــــدخل و ضـــــبط 

ـــــين األعـــــوان االقتصـــــاديين و المؤسســـــات ،  ـــــل تعـــــداه النشـــــاط االقتصـــــادي ، ضـــــمانا للمنافســـــة الحـــــرة ب ب

ــــــك مــــــن أجــــــل  ــــــت لهــــــا ســــــلطة الضــــــبط االقتصــــــادي ، و ذل ــــــة مســــــتقلة ، أوكل ــــــات اداري الــــــى إنشــــــاء هيئ

  .تحقيق التوازن في السوق 
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ــــــــة المنافســــــــة ،باعتبــــــــاره  ــــــــة المســــــــتقلة األساســــــــية لحماي ــــــــس المنافســــــــة الهيئــــــــة االداري ــــــــر مجل يعتب

ــــر دورا بــــارزا فــــي الحفــــاظ ع لــــى المنافســــة الحــــرة صــــاحب االختصــــاص العــــام ، حيــــث يــــؤدي هــــذا األخي

ـــة االقتصــــــــاد و تطــــــــويره مــــــــن خــــــــالل تزويــــــــده بصــــــــالحيات فعالــــــــة لــــــــردع الممارســــــــات المنافيــــــــة  و ترقيـــــ

  .للمنافسة و ضبط و تنظيم السوق 

بغيـــــة القضــــــاء علــــــى الممارســــــات التــــــي مــــــن شـــــانها المســــــاس بالســــــير العــــــادي للســــــوق و التــــــأثير 

ــــــري فــــــي مــــــنح ــــــم يتــــــردد المشــــــرع الجزائ ــــــى المنافســــــة فيــــــه ، ل ــــــات القضــــــائية صــــــالحية حمايــــــة  عل الهيئ

المنافســــــة ، ســــــواء كــــــان ذلــــــك بصــــــفة مباشــــــرة عــــــن طريــــــق تطبيــــــق قــــــانون المنافســــــة ، او بصــــــفة غيــــــر 

  .مباشرة عن طريق فرض الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة  

إلـــــى جانــــــب الهيئــــــات ســــــالفة الــــــذكر تشــــــارك وزارة التجـــــارة هــــــي األخــــــرى فــــــي حمايــــــة المنافســــــة ، 

خـــــالل ممثليهـــــا و مصـــــالحها المركزيـــــة والخارجيـــــة طبقـــــا للنصـــــوص المعمـــــول بهـــــا فـــــي التشـــــريع و مـــــن 

  .التنظيم ، خاصة اثناء عملها الميداني 

مــــن خــــالل تعــــدد الهيئــــات التــــي أوكــــل إليهــــا المشــــرع الجزائــــري مهمــــة حمايــــة المنافســــة ، نســــتنتج 

التصـــــدي لكـــــل ممارســـــات تعرقـــــل أن هــــذا األخيـــــر حـــــاول تـــــوفير حمايـــــة شـــــاملة للمنافســــة الحـــــرة تضـــــمن 

الســـــير الطبيعـــــي للســـــوق بغـــــض النظـــــر عـــــن الشـــــكل الـــــذي تتخـــــذه ، مـــــن هنـــــا تتجلـــــى اهميـــــة الموضـــــوع 

الـــــــذي تناولنـــــــاه بالدراســـــــة ، مـــــــن خـــــــالل تحليـــــــل اآلليـــــــات و الســـــــبل الكفيلـــــــة بضـــــــمان تحقيـــــــق المنافســـــــة 

لقضـــــائية ، حيـــــث تعـــــد هـــــذه المطلوبـــــة و الســـــعي لتفعيلهـــــا ، ســـــواء تلـــــك االجهـــــزة القانونيـــــة االداريـــــة او ا

  .االجهزة من الركائز األساسية لخلق بيئة اقتصادية تنافسية 

نظــــــرا ألهميــــــة هــــــذا الموضــــــوع و عــــــدم احاطتــــــه بمــــــا يســــــتحق مــــــن الدراســــــة ،مــــــن قبــــــل البــــــاحثين 

الجزائـــــــريين ، بســـــــبب حداثتـــــــه نســـــــبيا و تعـــــــديل القـــــــوانين فيـــــــه بصـــــــفة مســـــــتمرة ، باالضـــــــافة الـــــــى عـــــــدم 



 مقدمة
 
 

صــــــفة شــــــاملة كموضــــــوع دقيــــــق ، زيــــــادة علــــــى الرغبــــــة الشخصــــــية فــــــي توســــــيع التطــــــرق الــــــى دراســــــته ب

المعـــــارف العلميـــــة فيمـــــا يخـــــص مجـــــال حمايـــــة المنافســـــة باعتبارهـــــا ركيـــــزة اساســـــية لقيـــــام نظـــــام اقتصـــــاد 

الســــوق ، اســــتهدفنا مــــن خــــالل دراســـــة هــــذا الموضــــوع تقيــــيم مـــــدى اســــهامات هــــذه اآلليــــات المؤسســـــاتية 

  . في السوق  في تفعيل مبدأ المنافسة الحرة

مــــا مــــدى فعاليــــة : تأسيســــا لمــــا ســــبق تــــأتي هــــذه الدراســــة لالجابــــة علــــى االشــــكالية التاليــــة 

الميكانزمـــات المؤسســـاتية التـــي اوجـــدها المشـــرع الجزائـــري لحمايـــة المنافســـة 

  في السوق ؟  

لإلجابـــــة علـــــى هـــــذه االشـــــكالية اعتمـــــدنا فـــــي دراســـــتنا علـــــى المـــــنهج التحليلـــــي الوصـــــفي ، و الـــــذي 

الفصـــــــل (يتخللـــــــه بعـــــــض المقارنـــــــة مـــــــع التشـــــــريع الفرنســـــــي ، حيـــــــث قســـــــمنا دراســـــــتنا الـــــــى فصـــــــلين ، 

ـــــى ) األول ـــــة المنافســـــة ، و قســـــمناه ال تطرقنـــــا فيـــــه الـــــى دور ســـــلطات الضـــــبطاالدارية المســـــتقلةفي حماي

ــــــين ،  ــــــة المنافســــــة ،أمــــــا) المبحــــــث األول(مبحث ــــــي حماي ــــــس المنافســــــة ف ــــــه دور مجل ــــــا في المبحــــــث (تناولن

  . فتناولنا فيه اسهامات سلطات الضبط القطاعية في حماية المنافسة ) الثاني 

تطرقنـــــــا الـــــــى دور األجهـــــــزة القضـــــــائية و المصـــــــالح االداريـــــــة فـــــــي ) الفصـــــــل الثـــــــاني ( فـــــــي 

ـــــــة المنافســـــــة  دور القضـــــــاء فـــــــي حمايـــــــة المنافســـــــة ، أمـــــــا ) المبحـــــــث األول(، حيـــــــث أبرزنـــــــا فـــــــي حماي

ـــــاني( ـــــوز ) المبحـــــث الث ـــــة التابعـــــة ل ـــــين دور المصـــــالح االداري ـــــا بتبي ـــــة المنافســـــة قمن .ارة التجـــــارة فـــــي حماي
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لفيــــــة الماضــــــية تحــــــوالت اقتصــــــادية نتيجــــــة دوافــــــع داخليــــــة وخارجيــــــة أجبرهــــــا شــــــهدت الجزائــــــر خــــــالل األ

ــــــاج ، إلــــــى نظــــــام  ــــــة العامــــــة لوســــــائل اإلنت ــــــي علــــــى الملكي علــــــى االنتقــــــال مــــــن النظــــــام االشــــــتراكي المبن

اقتصــــاد الســــوق الــــذي يقــــدس الملكيــــة الخاصــــة وحريــــة المنافســــة، ممــــا ترتــــب عــــن ذلــــك انســــحاب جزئــــي 

 .من الحقل االقتصاديو تدريجي للدولة الجزائرية 

بغيـــــة خلـــــق تـــــوازن بـــــين انســـــحاب الدولـــــة مـــــن الحقـــــل االقتصـــــادي وبـــــين وجـــــوب االحتفـــــاظ بـــــدورها فـــــي 

الرقابــــــة عليــــــه، كــــــان مــــــن الضــــــروري أن يترافــــــق ذلــــــك االنســــــحاب و التحــــــوالت الســــــالف ذكرهــــــا بإيجــــــاد 

أدى الـــــى اســـــتحداث آليـــــات قانونيـــــة للتكيـــــف مـــــع االتجـــــاه االقتصـــــادي والسياســـــي الجديـــــد، األمـــــر الـــــذي 

  .هيئات الضبط االقتصادي المستقلة التي أوكلت لها اختصاصات رقابية وتنظيمية واسعة

قـــــام المشـــــروع الجزائـــــري بتوزيـــــع هـــــذه الهيئـــــات علـــــى العديـــــد مـــــن القطاعـــــات االقتصـــــادية التـــــي كانـــــت 

ســــــابقا خاضــــــعة الحتكــــــارات الدولــــــة، ومــــــن أهــــــم هــــــذه الهيئــــــات نــــــذكر منهــــــا مجلــــــس المنافســــــة بصــــــفته 

ـــه مخــــــــتص بحمايــــــــة المنافســــــــة فــــــــي جميــــــــع مجــــــــاالت النشــــــــاط  ـــــ ســــــــلطة ذات اختصــــــــاص عــــــــام، أي أًن

ــــذي منحــــه المشــــروع الجزائــــري لهيئــــات الضــــبط االقتصــــادي، وحتــــى نتعــــر  ــــدور المهــــم ال ــــى ال ــــر عل ف أكث

ــــــــي  ــــــــس  )المبحــــــــث األول(االقتصــــــــادي مــــــــن أجــــــــل حمايــــــــة المنافســــــــة ركزنــــــــا ف ــــــــى صــــــــالحيات مجل عل

ــــة المنافســــة، لنتطــــرق فــــي   )المبحــــث الثــــاني(المنافســــة لضــــبط الســــوق بإعتبــــاره الجهــــاز األساســــي لحماي

  .قتصادي القطاعية في حماية المنافسةإلى إسهامات مختلف هيئات الضبط اال
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  جهاز أساسي لحماية المنافسةكمجلس المنافسة : المبحث األول

ــــولى نظــــرا للخصوصــــية    ــــة خاصــــة تت ــــي يتميــــز بهــــا قــــانون المنافســــة أحــــدث المشــــروع الجزائــــري هيئ الت

ـــــه المشـــــروع  ـــــذي كيف ـــــس المنافســـــة ال ـــــق األمـــــر بمجل ـــــة األنشـــــطة االقتصـــــادية وضـــــبط الســـــوق، يتعل مراقب

ــــــري بموجــــــب المــــــادة  ــــــانون المنافســــــة المعــــــدل و المــــــتمم  03-03مــــــن األمــــــر  23الجزائ ــــــق بق  )4(المتعل

  .مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل الماليعلى أًنه سلطة إدارية 

ــــــي الضــــــــبط العــــــــام للمنافســــــــة ــ ــــــــس المنافســــــــة ف ــــــــرز دور مجل ــــــــع أشــــــــكال  ، يب مــــــــن خــــــــالل ضــــــــبط جمي

ـــــي تقيـــــد المنافســـــة الحـــــرة داخـــــل الســـــوق، ويعمـــــل فـــــي مباشـــــرته لمهمـــــة الضـــــبط  عتمـــــادًا االممارســـــات الت

ي مجــــــال المنافســــــة، ســــــواًء صــــــالحيات علــــــى مجموعــــــة مــــــن صــــــالحيات التــــــي أوكلهــــــا إليــــــه القــــــانون فــــــ

  .)المطلب الثاني(تنازعية أو صالحيات ذات صيغة  ،) المطلب األول(ذات صيغة إدارية

  .غة اإلداريةباختصاصات مجلس المنافسة ذات الص: المطلب األول

ــــمي فــــــي مجــــــال المنافســــــة، بحيــــــث يقــــــوم بنشــــــر ثقافــــــة المنافســــــة  يعتبــــــر مجلــــــس المنافســــــة الخبيــــــر الرســ

ـــي كـــــــــل المســـــــــائل المتعلقـــــــــة  استشـــــــــارتهوذلـــــــــك عـــــــــن طريـــــــــق االختصـــــــــاص االستشـــــــــاري، فـــــــــيمكن  فــــــ

  .)الفرع األول(بالمنافسة

المتعلــــــــق بالمنافســــــــة وســــــــع مــــــــن  03-03المعــــــــدل والمــــــــتمم لألمــــــــر  12-08كمــــــــا أن القــــــــانون رقــــــــم 

ـــــه  صـــــالحيات ـــــة ومكن ـــــس التنظيمي ـــــة مناالمجل ـــــدابير فـــــي شـــــكل نظـــــام  واتخـــــاذتخـــــاذ قـــــرارات فردي كـــــل الت

  .)الفرع الثاني(أوتعليمة أو منشور

   

                                                           
 .،متعلق بالمنافسة معدل و متمم ، سالف الذكر 03-03رقم  من األمر 23المادة )4
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  االختصاص االستشاري لمجلس المنافسة : الفرع األول

تعتبــــر االستشــــارة مــــن أهــــم العمليــــات الحيويــــة فــــي المجــــال االداري ألًنهــــا تســــاعد علــــى االســــتعانة بــــآراء 

ــــى البيانــــات و الدراســــات الدقيقــــة تفاديــــا للوقــــوع فــــي أصــــحاب  الخبــــرة فــــي المجــــاالت الفنيــــة للحصــــول عل

ـــــديمالخطـــــأ،  ـــــدأ تق ـــــات  ب ـــــبعض الهيئ ـــــدور االستشـــــاري ل ـــــة لل ـــــداءًا مـــــن ســـــنة إاألهمي ـــــي إطـــــار  2000بت ف

  )5( .إصالح هياكل الدولة ومهامها

المنافســـــة فـــــي األوســـــاط القانونيـــــة ر ثقافـــــة بنشـــــتنـــــدرج االستشـــــارة ضـــــمن دور مجلـــــس المنافســـــة كمكلـــــف 

المتعلـــــــق  03-03 رقـــــــم مـــــــن األمـــــــر 38-36-35-34 : ب المـــــــوادحســـــــواالقتصـــــــادية فـــــــي الجزائـــــــر، ف

بالمنافســــــــة المعــــــــدل و المــــــــتمم، يمكــــــــن أن يستشــــــــار المجلــــــــس فــــــــي كــــــــل المســــــــائل التــــــــي لهــــــــا عالقــــــــة 

ن االستشــــــــــارة أو ، إال أينبالمنافســــــــــة، ســــــــــواءًا مــــــــــن طــــــــــرف االدارة المركزيــــــــــة أو األعــــــــــوان االقتصــــــــــادي

اآلراء التــــــي يقــــــدمها المجلــــــس ال تكــــــون ملزمــــــة للجهــــــات المستشــــــيرة إال فــــــي الحــــــاالت التــــــي يســــــتوجبها 

  )6(.للطعنمحال   القانون، ففي هذه الحالة يكون العمل المتخذ 

  .الهيئات التي لها الحق في طلب االستشارة /أوال

ســــــواءًا كــــــان ، يتمتـــــع مجلــــــس المنافســـــة بســــــلطة إبـــــداء الــــــرأي حـــــول كــــــل مســـــألة ذات صــــــلة بالمنافســـــة 

ذلــــك بمبــــادرة منــــه، حيــــث يســــتطيع أن يقتــــرح مــــن تلقــــاء نفســــه كــــل مــــا مــــن شــــأنه أن يتضــــمن الضــــبط 

 03-03 رقــــم مــــن األمــــر 34وهــــذا مــــا نصــــت عليــــه المــــادة ، الفعــــال للســــوق والســــير الحســــن للمنافســــة 

يتمتــــــــع مجلــــــــس المنافســــــــة بســــــــلطة إتخــــــــاذ القــــــــرار و " منافســــــــة المعــــــــدل و المــــــــتمم المتعلــــــــق بال

                                                           
ـــــوراة ،  )5 ـــــل شـــــهادة دكت ـــــة المنافســـــة، أطروحـــــة  لني ـــــة لحماي ـــــات القانوني ـــــة صـــــورية، اآللي ـــــة فـــــرع قاب القـــــانون الخـــــاص، كلي

 .313، ص2017، الجزائر، )1(الحقوق ،جامعة الجزائر
، 2017لوطنيـــــــــة للكتـــــــــاب، الجزائـــــــــر، بوضـــــــــياف أحمـــــــــد ،الهيئـــــــــات االستشـــــــــارية فـــــــــي اإلدارة الجزائريـــــــــة ، المؤسســـــــــة ا)6

 .260-219ص
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ــــه ــــادرة من ــــرأي بمب ــــداء ال ــــس مــــن )7(" ....االقتراحوٕاب ، فــــيمكن أن تنــــدرج االقتراحــــات التــــي يقــــدمها المجل

تلقـــــاء نفســـــه ضـــــمن التقريـــــر الســـــنوي الـــــذي يقدمـــــه المجلـــــس ســـــنويا إلـــــى الهيئـــــة التشـــــريعية وٕالـــــى الـــــوزير 

الـــــوزير المكلـــــف بالتجـــــارة، أو ضـــــمن الخبـــــرة والبحـــــوث ودراســـــات يـــــأمر المجلـــــس القيـــــام بهـــــا األول وٕالـــــى 

  )8(.ويحولها على شكل تقارير إلى الوزير المكلف بالتجارة

الحكومـــــة، الجماعـــــات المحليـــــة، الهيئـــــات االقتصـــــادية والماليـــــة، : كمـــــا يحـــــق طلـــــب االستشـــــارة لكـــــل مـــــن

ــــة والنقابيــــــــة وكــــــــذلك جمعيــــــــات فــــــــي المواضــــــــيع التــــــــي تتصــــــــل ، حمايــــــــة المســــــــتهلك  الجمعيــــــــات المهنيــــ

  )9(.المعدل والمتمم 03-03من األمر رقم  35و هذا طبقا لنص المادة  بالمنافسة

ـــــذكر  ـــــات ســـــالفة ال ـــــى الهيئ ـــــب االستشـــــارة أيضـــــا مـــــن ، باإلضـــــافة إل ـــــه يمكـــــن للجهـــــات القضـــــائية طل فإن

ـــــدة ل ـــــس المنافســـــة، فيمـــــا يخـــــص القضـــــايا المتصـــــلة بالممارســـــات المقي ـــــس مجل ـــــدي المجل لمنافســـــة، وال يب

رأيـــــه إال بعـــــد االســـــتماع الحضـــــوري لألطـــــراف المعنيـــــة إال إذا كـــــان المجلـــــس قـــــد درس القضـــــية مســـــبقا، 

  )10(.ثم تبلغ المحاضر والتقارير ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلى الجهات القضائية

  أنواع االستشارات التي يقدمها مجلس المنافسة: ثانيا

يمكـــــــن لمجلـــــــس المنافســـــــة أن يبـــــــدى نـــــــوعين مـــــــن االستشـــــــارة، بحيـــــــث هنـــــــاك إستشـــــــارةإختيارية وأخـــــــرى 

ـــــــة أو  ـــــــى طبيعـــــــة االستشـــــــارة هـــــــل هـــــــي إختياري ـــــــم يـــــــنص صـــــــراحة عل وجوبيـــــــة، صـــــــحيح أن المشـــــــرع ل

                                                           
ـــــــانون رقـــــــم  18المـــــــادة )7 ـــــــة للمـــــــادة  12-08مـــــــن الق ـــــــم  34المعدل ـــــــق بالمنافسة،،ســـــــالف الم 03-03مـــــــن األمـــــــر رق تعل

 .الذكر
ة لهــــــا علــــــى ضــــــوء يــــــنافســــــة الحــــــرة مــــــن الممارســــــات المنافقفيفــــــة  جمــــــال، ســــــلطة مجلــــــس المنافســــــة كآليــــــة لحمايــــــة الم)8

فســـــــة بـــــــين دســــــترة حريـــــــة المبـــــــادرة ومتطلبـــــــات ، الملتقــــــى الـــــــوطني المعنـــــــون بـــــــحرية المنا03-03قــــــانون المنافســـــــة رقـــــــم 
 .7، ص2018الضبط، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة البويرة، الجزائر، 

 .، سالف الذكرتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم الم 03-03 رقم من األمر 35المادة ) 9
 .من قانون المنافسة  38المادة ) 10
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إذا " ، "يمكـــــن" وجوبيـــــة لكـــــن يمكـــــن اســـــتنتاج هـــــذا مـــــن خـــــالل صـــــياغة المـــــواد مـــــن وجـــــود مصـــــطلحات 

  .الخ " ...وباج"، "طلبت الحكومة ذلك 

 :اإلستشارة االختيارية -1

وتعنـــــــي إمكانيـــــــة اللجـــــــوء إلـــــــى المجلـــــــس بكـــــــل حريـــــــة أو االمتنـــــــاع عـــــــن ذلـــــــك دون أن يرتـــــــب أي أثـــــــر 

  :يكون هذا النوع من االستشارة في حالتين هما)11(قانوني

 :االستشارة االختيارية العامة  - أ

هـــــذه الفئـــــة مـــــن االستشـــــارة االختياريـــــة ربطهـــــا المشـــــرع بكـــــل المجـــــاالت التـــــي لهـــــا عالقـــــة بالمنافســـــة   

ــــذي يجعلهــــا واســــعة ــــنص المــــادة )12(األمــــر ال ــــس  35، فطبقــــا ل مــــن قــــانون المنافســــة يمكــــن إستشــــارة مجل

  .المنافسة حول كل مسألة تتعلق بالمنافسة من طرف أحد األشخاص المذكورين سابقا

ــــــه بعــــــ ــــــه يمكــــــن للحكومــــــة أن تستشــــــير  12-08لقــــــانون رقــــــم بموجــــــب ا 36د تعــــــديل المــــــادة كمــــــا أًن فإًن

ــس المنافســـــــــة حـــــــــول كـــــــــل مشـــــــــاريع النصـــــــــوص التشـــــــــريعية والتنظيميـــــــــة ذات صـــــــــلة بالمنافســـــــــة،  مجلـــــــ

هــــــل أوهــــــذا رغبــــــة مــــــن المشــــــرع فــــــي إشــــــراك "التشــــــريعية "فبموجــــــب التعــــــديل الجديــــــد تــــــم إضــــــافة عبــــــارة 

  : لمتعلقة بالمنافسة، ال سيما عندما يتعلق األمر بـــــاالختصاص في إثراء القوانين ا

 .إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط أو دخول سوق ما إلى قيود من ناحية الكم - 

 .فرض شروط خاصة لممارسة نشاط االنتاج والخدمات -

 )13(.تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع -

                                                           
، 2016 الجزائــــــر ،،21معــــــارف، العــــــدد فســــــة الحــــــرة، مجلــــــة لينــــــدة، دور مجلــــــس المنافســــــة فــــــي ضــــــبط المنا بلحــــــارث)11

 .234ص 
 .314ص ،مرجع سابق، قابة صورية  )12
 .234ص ،المرجع السابق، بلحارث ليندة )13
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 .االستشارة االختيارية الخاصة -  ب

فطبقــــــا لــــــنص ، لمنافســــــة فقــــــط لهــــــذه االستشــــــارة االختياريــــــة حصــــــرها المشــــــرع فــــــي الممارســــــات المقيــــــدة 

يمكـــــن للجهـــــات القضـــــائية طلـــــب رأي مجلـــــس المنافســـــة حـــــول هـــــذه الممارســـــات ويقـــــع علـــــى  38المـــــادة 

إجـــــراء االســـــتماع الحضـــــوري لألطـــــراف المعنيـــــة قبـــــل إبـــــداء رأيـــــه إال إذا  عـــــاتق مجلـــــس المنافســـــة إتخـــــاذ

ــــــزوم إتخــــــاذ هــــــذا اإلجــــــراء ــــقط ل ــــــل، فيســ ــــــغ الجهــــــات القضــــــائية  )14(كــــــان قــــــد درس القضــــــية مــــــن قب وتبل

  . مجلس المنافسة بناءا على طلبه المحاضر والتقارير ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إليه

لــــــــم يـــــــنص علــــــــى إمكانيــــــــة لجــــــــوء متعلـــــــق بالمنافســــــــة الملغــــــــى، ال 06-95الجـــــــدير بالــــــــذكر أن األمــــــــر 

ــــى طلــــب االستشــــارة مــــن مجلــــس المنافســــة  ممــــا يجعــــل هــــذه االستشــــارة أمــــر جــــد ، الجهــــات القضــــائية إل

توحيـــــد األحكـــــام بـــــين مختلـــــف الهيئـــــات المتداخلـــــة فـــــي عمليـــــة الـــــى مـــــن ورائـــــه المشـــــرع  يهـــــدفإيجـــــابي 

  )15(.نافسةالنظر في الممارسات التي يمكنها أن تمس بالم

كمـــــا أنـــــه يهـــــدف إلـــــى مســـــاعدة الجهـــــات القضـــــائية علـــــى معرفـــــة محتـــــوى وطريقـــــة الفصـــــل فـــــي القضـــــايا 

عـــــن طريــــــق طلــــــب هـــــذه االستشــــــارة بســـــبب عــــــدم تخصــــــص القضـــــاة فــــــي قــــــانون ، المتعلقـــــة بالمنافســــــة 

  .المنافسة

 

  

  

  

                                                           
يــــــل ، مــــــذكرة لن12-08والقــــــانون  03-03فضــــــيلة، المركــــــز القــــــانوني لمجلــــــس المنافســــــة بــــــين األمــــــر رقــــــم   مــــــيبراه)14

 .78، ص 2010شهادة الماجستر، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بجاية ، الجزائر ،
 .317ص،  مرجع سابق ، قابة صورية)15
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 اإلستشارةالوجوبية -2

ــــس، بغــــض النظــــر  ــــا بإستشــــارة المجل ــــة ملزمــــة وجوب ــــوع مــــن االستشــــارة أن الجهــــات المعني ــــي هــــذا الن يعن

، حيــــــث يجــــــب استشــــــارة  )16(قــــــدام علــــــى أي تصــــــرف ذي صــــــلة بالمنافســــــةقبــــــل اإلعــــــن موقفهــــــا وذلــــــك 

  .المجلس إذا توفرت الحاالت المنصوص علها في القانون

ــــة عــــن مبــــدأ حريــــة األســــعار و فيمــــا يخــــص  عــــات يتجمالتتمثــــل هــــذه الحــــاالت فيمــــا يخــــص خــــروج الدول

  .االقتصادية

 .حالة خروج الدولة عن مبدأ حرية األسعار  - أ

ــــــس  ــــــة المنافســــــة يستشــــــار مجل ــــــاع األســــــعار اإلزامــــــا فــــــي حال تخــــــاذ إجــــــراءات اســــــتثنائية للحــــــد مــــــن إرتف

ــــــدها  ــــــة فــــــي التمــــــوين داخــــــل بات الســــــوق أو اضــــــطر ابســــــبب ، المفــــــرط وتحدي كارثــــــة أو صــــــعوبات مزمن

  )17(.قطاع نشاط معين أو منطقة جغرافية معينة أو في حالة االحتكار الطبيعية

ــــين " المتعلــــق بالمنافســــة المعــــدل و المــــتمم  03-03 رقــــم مــــن األمــــر 5حيــــث نصــــت المــــادة  يمكــــن تقن

بموجـــب مرســـوم بعـــد أخـــذ رأي  أســـعار الســـلع والخـــدمات التـــي تعتبرهـــا الدولـــة ذات طـــابع إســـتراتيجي

  ."مجلس المنافسة

فـــــــي حـــــــال ، للحـــــــد مـــــــن إرتفـــــــاع األســـــــعار أو تحديـــــــد األســـــــعار  اســـــــتثنائيةكمـــــــا يمكـــــــن إتخـــــــاذ تـــــــدابير 

ــــــرط بســــــبب  ــــــي التمــــــوين  اضــــــطرابارتفاعهــــــا المف ــــــة ف ــــــي الســــــوق أو كارثــــــة أو صــــــعوبة مزمن ــــــر ف خطي

  .الطبيعية االحتكارداخل قطاع نشاط معين أو منطقة جغرافية معينة أو حاالت 

                                                           
 .335ص ، مرجع سابق، بلحارث ليندة )16
حريــــــة المنافســــــة فــــــي القــــــانون الجزائـــــــري،  :مجلــــــس المنافســــــة ، الملتقـــــــى الــــــوطني ختصاصــــــاتاعبــــــد اهللا العــــــوجي، ) 17

 .08، ص 2013كلية الحقوق، جامعة عنابة، الجزائر، 
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أشـــــهر بعـــــد أخـــــذ رأي مجلـــــس )6(تتخـــــذ هـــــذه التـــــدابير االســـــتثنائية بموجـــــب مرســـــوم لمـــــدة أقصـــــاها ســـــتة 

  )18(.المنافسة

ـــــه تـــــم تعـــــديل هـــــذه المـــــادة بموجـــــب القـــــانون رقـــــم  ـــــ 05-10غيـــــر أن ـــــث تـــــم بموجب إلغـــــاء االستشـــــارة  هحي

مش الـــــربح واألســـــعار مثلـــــه مثـــــل وأصـــــبح بإمكانـــــه فقـــــط تقـــــديم اقتراحـــــات تـــــدابير تحديـــــد هـــــوا، الوجوبيـــــة

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى   ، رى، هـــــذا األمـــــر يقلـــــص مـــــن دور مجلـــــس المنافســـــة هـــــذا مـــــن جهـــــة خـــــقطاعـــــات أ

فهــــــو يــــــدل علــــــى رغبــــــة الســــــلطة التنفيذيــــــة فــــــي االحتفــــــاظ بســــــلطة القــــــرار وعــــــدم التنــــــازل عنهــــــا لصــــــالح 

  )19(.سلطة مختصة في مجال ضبط السوق

 حالة التجميعات االقتصادية  -  ب

ـــــل لمؤسســـــات يتضـــــمن تغييقصـــــد  ـــــم فـــــي هياكـــــل الســـــوق مـــــع يـــــبالتجميعـــــات االقتصـــــادية كـــــل تكت ر دائ

ــــــى )20(زهــــــا للقــــــوة االقتصــــــادية للمجموعــــــة يفقــــــدان المؤسســــــة المتجمعــــــة إلســــــتقالليتها و تعز  ، وبنــــــاًءا عل

، فإنـــــــه يجــــــــب )21(متعلـــــــق بالمنافســــــــة المعـــــــدل والمــــــــتمم  03-03 رقــــــــم مــــــــن األمـــــــر 17نـــــــص المـــــــادة 

ــــس حــــو  ــــع مــــن شــــأنه المســــاس بالمنافســــة استشــــارة المجل ــــي هــــذه ، ل كــــل تجمي ــــس ف ــــث يفصــــل المجل حي

 21أو القبـــــول، غيـــــر أنـــــه بـــــالرجوع إلـــــى األحكـــــام المـــــادة  ضاالستشـــــارة خـــــالل ثالثـــــة أشـــــهر إمـــــا بـــــالرف

ـــــك ـــــأن الحكومـــــة تمل ـــــا ب ـــــس المنافســـــة ال حـــــق يتضـــــح لن ـــــرارات مجل ـــــات ر تجـــــاوز ق ـــــض عملي ـــــى رف ـــــة إل امي

                                                           
 .، سالف الذكر علق بالمنافسة المعدل والمتممالمت 03-03 رقم من األمر 05المادة )18

ــــأثير المنافســــة الحــــرة بالممارســــات التجاريــــة، أطرو جــــالل مســــعد )19 ــــور ، مــــدى ت ــــل درجــــة دكت ــــرع قانوناهحــــة لني أعمــــال، ، ف
 .274، ص2012كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

20)Jean B laise, Droit Des affaires, EDL.G.J.DETA ,France, 1999,p452. 

 .متمم ، السالف الذكرمتعلق بالمنافسة المعدل والال 03-03 رقم من األمر 17المادة  )21
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تـــــى وٕان كانـــــت إستشـــــارة المجلـــــس وجوبيـــــة فيمـــــا يخـــــص التجميـــــع إال وبالتـــــالي ح، التجميـــــع االقتصـــــادي 

  )22(.أن الحكومة تملك سلطة تجاوز قرارات المجلس

ــــانون الملغــــى  ــــي ظــــل الق ــــة ف ــــس إجباري ــــت إستشــــارة المجل ــــة فبعــــد أن كان أمــــا بالنســــبة لنصــــوص التنظيمي

  )23(.12-08أصبحت إختيارية بموجب القانون رقم 

  .االختصاص التنظيمي لمجلس المنافسة: الثاني الفرع

ــــي الدولــــــــة، فبعــــــــد أن أظهــــــــرت  تعــــــــد الســــــــلطة التنظيميــــــــة أحــــــــد أهــــــــم أدوات ممارســــــــة العمــــــــل اإلداري فــــ

األســــــاليب التقليديــــــة عجزهــــــا فــــــي تطــــــوير بعــــــض القطاعــــــات الحساســــــة، تــــــم مــــــنح هــــــذه الســــــلطة لعــــــدة 

  )24(.هيئات في مجال الضبط االقتصادي

ائــــــري االختصــــــاص التنظيمــــــي لكــــــل مــــــن مجلــــــس النقــــــد والقــــــرض الــــــذي أنشــــــئ فقــــــد مــــــنح المشــــــرع الجز 

ــــــذي يصـــــــــدر أنظمـــــــــة فـــــــــي القطـــــــــاع المـــــــــالي والمصـــــــــرفي،   الملغـــــــــى ، )25(10-90بموجـــــــــب القـــــــــانون والـــ

ــــــي تأسســــــــت بموجــــــــب المرســــــــوم  باإلضــــــــافة إلــــــــى لجنــــــــة تنظــــــــيم عمليــــــــات البورصــــــــة فــــــــي الجزائــــــــر التــ

  )   26(.10 -93التشريعي

                                                           
قـــــانون عـــــام، فـــــرع ، مـــــذكرة لنيـــــل شـــــهادة ماجســـــتير، 03-03بـــــن بخمـــــة جمـــــال، مجلـــــس المنافســـــة فـــــي ضـــــوء األمـــــر )22

 .87، ص2011الجزار ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، 
 .234ص ،مرجع سابق، بلحارث ليندة )23
شـــــــهادة الماجســـــــتير، فـــــــرع فتـــــــوس خديجـــــــة، االختصـــــــاص التنظيمـــــــي لســـــــلطات الضـــــــبط االقتصـــــــادي، مـــــــذكرة لنيـــــــل ) 24

 .10، ص2010قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة بجاية، الجزائر، 
، الصـــــــادرة فـــــــي 16دد ، المتعلـــــــق بالنقـــــــد والقـــــــرض، ج ر، العـــــــ1990أفريـــــــل  14المـــــــؤرخ فـــــــي  10-90 رقـــــــم قـــــــانون)25
، ج ر  ، يتعلــــــق بالنقــــــد و القــــــرض 2003أوت  11مــــــؤرخ فــــــي  11-03، ملغــــــى بموجــــــب أمــــــر رقــــــم 1990أفريــــــل  18

أوت  26مــــــؤرخ فـــــــي  04-10، المعـــــــدل و المــــــتمم بموجـــــــب قــــــانون رقـــــــم  2003أوت  27، صـــــــادرة فــــــي  52، العــــــدد 
 . 2010سبتمبر  01صادرة في  50، ج ر ، العدد  2010

، 34، يتعلـــــــق ببورصـــــــة القـــــــيم المنقولـــــــة، ج ر، العـــــــدد1993مـــــــاي  23مـــــــؤرخ فـــــــي  10-93مرســـــــوم تشـــــــريعي رقـــــــم )26
، ج ر ، العــــــدد  2003فيفــــــري  17مــــــؤرخ فــــــي  04-03مم بالقــــــانون رقــــــم عــــــدل والمــــــت، م1993مــــــاي  23درة فــــــي صــــــا
 . 2003فيفري  19، الصادرة بتاريخ  11
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ولجنـــــة  )27(تقـــــوم بإصـــــدار أنظمـــــة فـــــي مجـــــال البورصـــــة، وكـــــذا كـــــل مـــــن لجنـــــة الكهربـــــاء والغـــــاز حيـــــث

  )29(.ولجنة اإلشراف على التأمينات )28(االتصاالت السلكية و الالسلكية

ـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة  فـــي هـــذا اإلطـــار يمكـــن لمجلـــس المنافســـة إتخـــاذ كـــل تـــدبير فـــي "... 34ب

  )30(..."في النشرة الرسمية للمنافسةشكل نظام أو تعليمة أو منشور ينشر 

ــــس المنافســــة  ــــد مــــنح االختصــــاص التنظيمــــي أيضــــا لمجل ــــري ق ــــة ، نجــــد أن المشــــرع الجزائ ــــاره الهيئ بإعتب

يشــــــارك فــــــي وضــــــع التنظيمــــــات مــــــن خــــــالل إبــــــداء آراء استشــــــارية  حيــــــث  الســــــامية لحمايــــــة المنافســــــة،

  )31(.للحكومة في كل مشروع نص تنظيمي يخص المنافسة

ـــــس المنافســـــة مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر ممارســـــته  يعـــــد ـــــة لمجل ـــــراف المشـــــرع الجزائـــــري بالســـــلطة التنظيمي اعت

، بحيـــــــث يمـــــــارس مجلـــــــس المنافســـــــة اختصاصـــــــه التنظيمـــــــي مـــــــن خـــــــالل )32(المتيـــــــاز الســـــــلطة العامـــــــة 

  )33(.إصدار تعليمات ومنشورات وأنظمة تنشر في النشرة الرسمية للمنافسة

                                                           
ـــــــم ) 27 ـــــــانون رق ـــــــي  01-02ق ـــــــري  05مـــــــؤرخ ف ـــــــق بالكهر 2002فيف ـــــــوا، يتعل ـــــــع الغـــــــاز بواســـــــطة القن ـــــــاء وتوزي ، ج ر، تب

 .، معدل و متمم  2002فيفري  06، صادرة في 08العدد 
، يحــــــــدد القواعــــــــد العامــــــــة المتعلقــــــــة بالبريــــــــد و االتصــــــــاالت  2018مــــــــاي  10، مــــــــؤرخ فــــــــي  04-18 قــــــــانون رقــــــــم) 28

 . 2018ماي  13، الصادرة في  27اإللكترونية ، ج ر ، العدد 
مــــــارس  12، صــــــادرة فــــــي 15، يتعلــــــق بالتأمينــــــات، ج ر العـــــدد 2006فيفــــــري  20مــــــؤرخ فـــــي  04-06قـــــانون رقــــــم ) 29

 15، يتعلــــــق بالتــــــأمين ، ج ر ، العــــــدد  1995جــــــانفي  25، مــــــؤرخ فــــــي  07-95، يعــــــدل و يــــــتمم األمــــــر رقــــــم  2006
 . 2006مارس  12، صادرة في 

ـــــــم مـــــــن ال  18المـــــــادة ) 30 ـــــــانون رق ـــــــة للمـــــــادة  12-08ق ـــــــق بالمنافســـــــة المعـــــــدل المت 03-03 مـــــــن األمـــــــر  34المعدل عل
 .، سالف الذكروالمتمم 

ــــل شــــهادة الماج ماتســــيه) 31 ــــس المنافســــة، مــــذكرة لني ــــى أعمــــال مجل ــــة القضــــائية عل ــــة، الرقاب ــــانون عــــام ســــالمي ــــرع ق تير، ف
 .11، ص2012لألعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجابة، الجزائر،

ارة و رضــــــواني نســــــيمة، الســــــلطة التنظيميــــــة للســــــلطات اإلداريــــــة المســــــتقلة، مــــــذكرة لنيــــــل درجــــــة الماجســــــتير، فــــــرع إد)32
 .21، ص2010مالية، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، الجزائر، 

، يتضــــــــمن إنشــــــــاء النشــــــــرة الرســــــــمية للمنافســــــــة 2011جويليــــــــة  10، مــــــــؤرخ فــــــــي 242-11رقــــــــم المرســــــــوم التنفيــــــــذي)33
 .2011جويلية  13، صادرة في 39ويحدد مضمونها وكيفية إعدادها، ج رالعدد 
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نجـــــد أن االختصـــــاص التنظيمـــــي يعـــــود فـــــي األصـــــل للســـــلطة غيـــــر أنـــــه بـــــالرجوع إلـــــى أحكـــــام الدســـــتور 

هــــذا مــــا             ، نجــــد نصــــا تشــــريعيا يخــــول نفــــس الســــلطة لمجلــــس المنافســــة نفــــي حــــي ، التنفيذيــــة

ــار جـــــــدال واســـــــعا حـــــــول مشـــــــروعية هـــــــذه الســـــــلطة التنظيميـــــــة الممنوحـــــــة للمجلـــــــس باإلضـــــــافة   إلـــــــى  أثـــــ

  .نظيميتساؤالت حول نطاق ممارسة المجلس الختصاصيه الت

  مدى دستورية منح السلطة التنظيمية لمجلس المنافسة /أوالً 

مــــنح المشـــــرع الجزائـــــري االختصــــاص  التنظيمـــــي لمجلـــــس المنافســــة لكونـــــه يحتـــــاج فــــي مهمتـــــه المتمثلـــــة 

فـــــي الضـــــبط االقتصـــــادي لمجموعـــــة مـــــن الوســـــائل القانونيـــــة التـــــي تمكنـــــه مـــــن أداء مهمتـــــه علـــــى أكمـــــل 

ـــــالرجوع إلـــــى المـــــادة  ـــــة تعـــــود  )34(مـــــن الدســـــتور الجزائـــــري 143وجـــــه، لكـــــن ب نجـــــد أن الســـــلطة التنظيمي

ـــــيس الجمهوريـــــة أنظمـــــة فـــــي  ـــــوزير األول، بحيـــــث يتخـــــذ رئ فـــــي األصـــــل لكـــــل مـــــن رئـــــيس الجمهوريـــــة وال

ـــــــنص الدســـــــتور علـــــــى حـــــــق الت ـــــــي المجـــــــال التنظيمـــــــي ولـــــــم ي ـــــــوانين ف ـــــــالي ال يمكـــــــن ، ويض فـــــــالق وبالت

  ) 35(لمــــنح االختصــــاص التنظيمــــي لمجلــــس المنافســــةاالعتمــــاد علــــى فكــــرة التنــــازل عــــن الســــلطة كمبــــرر 

ـــــانوني أو قضــــــــائي، وعــــــــدم تــــــــدخل المجلــــــــس الدســــــــتوري الجزائــــــــري فــــــــ.      ي ظــــــــل غيــــــــاب أي تبريــــــــر قـــ

ــــي المقابــــل أن ، لتوضــــيح الغمــــوض  ــــي هــــذا الشــــأن نجــــد ف ــــى غيــــاب االجتهــــادات القضــــائية ف إضــــافة إل

ـــــد أثـــــار جـــــدال واســـــعا فـــــي فرنســـــا مـــــن  ـــــبعض الســـــلطات اإلداريـــــة المســـــتقلة ق مـــــنح الســـــلطة التنظيميـــــة ل

ـــــــث مشـــــــروعيتها  ـــــــرف بالســـــــلطة ، حي ـــــــس الدســـــــتوري الفرنســـــــي فصـــــــل فـــــــي األمـــــــر واعت ـــــــر أن المجل غي

                                                           
، يتضــــــمن التعــــــديل الدســــــتوري، ج ر العــــــدد 2016مــــــارس  06، مــــــؤرخ فــــــي 04-16 رقــــــم مــــــن قــــــانون 143المــــــادة ) 34
 .2016مارس  07، صادرة في 14
ـــــة الدســـــتور ) 35 ـــــدين عيســـــاوي، المكان ـــــة اإلجتهـــــاد يعزال ـــــين الســـــلطات، مجل ـــــدأ الفصـــــل ب ـــــة المســـــتقلة، مب ـــــات اإلداري ة للهيئ

 .208، ص2013، الجزائر، 4القضائي، العدد 
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منهــــا أن تكــــون هــــذه الســــلطة تهــــدف إلــــى تطبيــــق ،)36(الشــــروط التنظيميــــة لهــــا مــــع وجــــوب احتــــرام بعــــض

ـــــــــث النطـــــــــاق و  ـــــددة مـــــــــن حي النصـــــــــوص التشـــــــــريعية، كمـــــــــا أن هـــــــــذه الســـــــــلطة يجـــــــــب أن تكـــــــــون محــــ

  .المضمون

  مجال ممارسة المجلس االختصاصه التنظيمي /ثانيا

ــــــس  34بموجــــــب المــــــادة  مــــــن قــــــانون المنافســــــة نجــــــد أن المشــــــرع الجزائــــــري قــــــد عــــــزز صــــــالحيات مجل

تمكنــــــه مـــــــن إصــــــدار منشـــــــورات أو تعليمــــــات أو أنظمـــــــة عامــــــة ومجـــــــردة ، المنافســــــة بســــــلطة تنظيميـــــــة 

ــــك ألن  ــــس المنافســــة يشــــمل كــــل القطاعــــات ذل ــــه وباعتبــــار مجل ــــى جميــــع المتعــــاملين، غيــــر أن تطبــــق عل

كـــــــان لزامـــــــا علـــــــى المشـــــــرع أن يبـــــــين ، )37(التـــــــه علـــــــى أســـــــاس المنافســـــــة الحـــــــرةكـــــــل قطـــــــاع يبنـــــــى تعام

  .المجاالت التي أسند فيها حق التنظيم لمجلس المنافسة

منـــــه بمـــــنح مجلـــــس المنافســـــة ممارســـــة  34/2هـــــذا مـــــا ال نجـــــده فـــــي قـــــانون المنافســـــة إذا اكتفـــــت المـــــادة 

عديــــدة للمشــــروع الجزائــــري،  ســــلطة تنظيميــــة دون الــــنص علــــى مجــــال ذلــــك، وبالتــــالي وجهــــت إنتقــــادات

بإعتبـــــار أن عـــــدم تحديـــــد مجـــــال ممارســـــة المجلـــــس لســـــلطاته التنظيميـــــة، يجعـــــل المجلـــــس يملـــــك ســـــلطة 

هــــــذا خالفــــــا لهيئــــــات الضــــــبط األخــــــرى التــــــي ، )38(تنظيميــــــة واســــــعة كتلــــــك المخولــــــة للســــــلطة التنفيذيــــــة 

مــــــة، كمــــــا أخضــــــعها فقــــــد حــــــدد لهــــــا مجــــــال تــــــدخلها بإصــــــدار أنظ، هــــــا المشــــــرع الســــــلطة التنظيميــــــة حمن

ـــــة  ـــــة الســـــلطة التنفيذي ـــــس ، لرقاب ـــــة لمجل ـــــد مجـــــال الســـــلطة التنظيمي ـــــري لتحدي ـــــال المشـــــرع الجزائ أمـــــام إغف

يمكـــــن القـــــول أن الســـــلطة التنظيميـــــة ، المنافســـــة وال توضـــــيح طريقـــــة دخـــــول هـــــذه األنظمـــــة حيـــــز التنفيـــــذ 

                                                           
، أطروحـــــة )رنســـــيدراســــة  مقارنـــــة بــــين التشـــــريعين الجزائــــري والف(تفعيـــــل مبــــدأ حريـــــة المنافســـــة ة، أليــــات شـــــأمنــــة مخان) 36

، 2017، الجزائـــــــر، 1قــــــانون أعمـــــــال، كليـــــــة الحقـــــــوق والعلــــــوم السياســـــــية، جامعـــــــة باتنـــــــة ه ، فـــــــرع لنيــــــل شـــــــهادة دكتـــــــورا
 .314ص
 .81ص ، مرجع سابق،  براهمى  فضيلة) 37
 .80ص نفسه  ، مرجع ، البراهمى فضيلة ) 38
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لضــــبط المســــتقلة، بحيــــث الممنوحــــة لمجلــــس المنافســــة مختلفــــة تمامــــا عــــن تلــــك الممنوحــــة لبقيــــة هيئــــات ا

ار تعليمــــــات وأنظمــــــة مــــــن أجـــــــل تفســــــير النصــــــوص القانونيــــــة وتفـــــــادي ديقــــــوم مجلــــــس المنافســــــة بإصـــــــ

ـــــــة للنصـــــــوص ـــــــأويالت المختلف ـــــــة التـــــــي ، ) 39(الت فيتـــــــدخل مـــــــثال لتوضـــــــيح بعـــــــض المصـــــــطلحات النظري

اري أو أنـــــه يضـــــع الئحـــــة مـــــن خاللهـــــا ئثغالبـــــا مـــــا يجهلهـــــا المتعامـــــل االقتصـــــادي، مثـــــل عقـــــد بيـــــع اســـــت

  .يبين العقود والسلوكات التي يمكن أن تؤدي إلى تقييد المنافسة

  .غة التنازعيةباختصاصات المجلس ذات الص: المطلب الثاني

ــــــــة لضــــــــبط الســــــــوق والســــــــهر علــــــــى تطبيــــــــق فعإن ت ـــــه ســــــــلطة حقيقي ــــــــل دور مجلــــــــس المنافســــــــة وجعلـــ ي

مجموعـــــــة مـــــــن الوســـــــائل  منحـــــــهلـــــــزم المشـــــــرع الجزائـــــــري بأ، التنظيمـــــــات والقـــــــوانين الخاصـــــــة بالمنافســـــــة 

الفـــــرع (لمنافســـــةلالقانونيـــــة والصـــــالحيات التـــــي تمكنـــــه مـــــن الكشـــــف عـــــن الممارســـــات واألفعـــــال المقيـــــدة 

ـــــق إتخـــــاذ ، )االول ـــــس المنافســـــة بقمعهـــــا عـــــن طري ـــــك الممارســـــات يقـــــوم مجل ـــــوع تل ـــــوت وق ـــــي حـــــال ثب وف

  .)الفرع الثاني( التدابير وفرض العقوبات الالزمة

  .االختصاص الرقابي لمجلس المنافسة: الفرع األول

ـــــــي يملكهـــــــا  ـــــــس المنافســـــــة مـــــــن ضـــــــمن أهـــــــم الوســـــــائل الت ـــــــوح لمجل ـــــــابي الممن يعتبـــــــر االختصـــــــاص الرق

إذ يمكنـــــــه مـــــــن مراقبـــــــة تصـــــــرفات األعـــــــوان االقتصـــــــاديين وكـــــــذا مـــــــدى احتـــــــرامهم للقـــــــوانين ،المجلـــــــس 

  .والتنظيمات الخاصة بهذا المجال

تتخــــــذها و عــــــام مجموعــــــة القواعــــــد واإلجــــــراءات واألســــــاليب التــــــي تســــــير عليهــــــا أبوجــــــه يقصــــــد بالرقابــــــة 

ــــة  ــــة إليهــــا مهمــــة الرقاب ــــة والمســــاهمة فــــي ، الســــلطات الموكل ــــى ســــالمة المراكــــز المالي بهــــدف الحفــــاظ عل

                                                           
 .82ص،  مرجع سابق، براهمى فضيلة )39
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وبالتـــــــالي علــــــى قـــــــدرة الدولـــــــة ، التنميــــــة االقتصـــــــادية و الحفــــــاظ علـــــــى حقـــــــوق المــــــودعين والمســـــــتثمرين 

  ) 40(.والثقة بأدائها

ــــرع الجزائـــــــــري بأنـــــــــه لوجـــــــــود مراقبـــــــــة فعالـــــــــة للمنافســـــــــة  وجـــــــــب تزويـــــــــد المجلـــــــــس ، اقتناعـــــــــا مـــــــــن المشـــــ

التـــــي تتمثـــــل أساســـــا فـــــي ضـــــبط و باختصاصـــــات واســـــعة حتـــــى يـــــتمكن مـــــن تنفيـــــذ المهـــــام الموكلـــــة لـــــه، 

ـــــنح المجلـــــــس صــــــالحية إتخــــــاذ قـــــــرارات متعلقــــــة بمراقبــــــة التجميعـــــــات ، المنافســــــة فــــــي الســـــــوق  حيــــــث مـ

ا الرقابــــــــة علــــــــى الممارســــــــات المقيــــــــدة للمنافســــــــة، كمــــــــا أن المشــــــــرع وضــــــــع لمجلــــــــس االقتصــــــــادية وكــــــــذ

  .من التدخل لضبط المنافسة في السوق هالمنافسة القواعد االجرائية التي تمكن

  .مجاالت تدخل مجلس المنافسة لضبط السوق /أوال 

التجميعـــــات االقتصـــــادية وكـــــذا ، قـــــانون المنافســـــة بتحديـــــد ومنـــــع الممارســـــات المقيـــــدة للمنافســـــة اعتنـــــى   

ـــة، ذلــــــك عــــــن طريــــــق التصــــــدي لهــــــا مــــــن طــــــرف مجلــــــس المنافســــــة  غيــــــر أن دوره ال ، الماســــــة بالمنافســـ

ففـــــي إطـــــار تحقيـــــق الفعاليـــــة االقتصـــــادية ، منـــــع الممارســـــات المقيـــــدة للمنافســـــة لوحـــــدها  علـــــىيقتصـــــر 

لــــــبعض  أوجــــــد المشــــــرع الجزائــــــري بعــــــض االســــــتثناءات، وأعطــــــى صــــــالحية للمجلــــــس بمــــــنح التــــــراخيص

  )41(.الممارسات المنافية للمنافسة

 :الرقابة على الممارسات المقيدة للمنافسة -1

خــــــــول المشــــــــرع الجزائــــــــري لمجلــــــــس المنافســــــــة صــــــــالحية وضــــــــع حــــــــد لمختلــــــــف الممارســــــــات المنافيــــــــة 

  .للمنافسة ألجل تحقيق الشفافية للسوق

                                                           
ـــــل درجـــــة ) 40 ـــــة وســـــلطات الضـــــبط االقتصـــــادي، مـــــذكرة لني ـــــع االختصاصـــــات بـــــين الســـــلطة التنفيذي دحـــــاس صـــــونية، توزي

 .70، ص2011ماجستير، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة بجاية، الجزائر، 
ـــــــوحاليس) 41 ـــــــي مجـــــــال المنافســـــــة، مـــــــذكرة لنيـــــــل شـــــــهادة الماجســـــــتير، قـــــــانون أعمـــــــال، كليـــــــة  ب إلهـــــــام، االختصـــــــاص ف

 . 8، ص2005الجزائر ، الحقوق، جامعة قسنطينة، 
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 :حظر االتفاقيات المقيدة المنافسة  . أ

ـــــات ـــــدة للمنافســـــة كـــــ يقصـــــد باإلتفاقي ـــــد أو إتفـــــاق  لالمقي ـــــين المشـــــرعات أو أي عق ـــــي الســـــلوك ب تنســـــيق ف

لـــــه أو كانـــــت األثـــــار المترتبـــــة حإذا كـــــان م، ضـــــمني أو صـــــريح أو أيـــــا كـــــان هـــــذا الشـــــكل الـــــذي يتخـــــذه 

ر هـــــذا ظـــــلقـــــد كـــــرس المشـــــرع الجزائـــــري ح، )42(عنـــــه مـــــن شـــــأنها أن تمنـــــع أو تقيـــــد أو تحـــــرف المنافســـــة

المتعلـــــق بالمنافســـــة المعـــــدل  03-03 رقـــــم مـــــن األمـــــر 6 المـــــادة بموجـــــب نـــــص، النـــــوع مـــــن االتفاقيـــــات 

  )43(.والمتمم

 :حضر الممارسات التعسفية  . ب

  :ويتمثل الممارسات التعسفية في )44(يعرف التعسف بأنه كل استعمال بغير وجه حق

 :التعسف في وضعية الهيمنة االقتصادية •

المعـــــدل والمـــــتمم هـــــي الوضـــــعية التـــــي تمكـــــن  03-03 رقـــــم مـــــن األمـــــر 03إن الهيمنـــــة بحســـــب المـــــادة 

ــــــى مركــــــز قــــــوة  ــــــام امؤسســــــة مــــــن الحصــــــول عل ــــــة قي ـــــى، مــــــن شــــــأنها عرقل قتصــــــادية فــــــي الســــــوق المعنـ

وتعطيهــــــا إمكانيــــــة القيــــــام بتصــــــرفات منفــــــردة إلــــــى حــــــد معتبــــــر إزاء منافســــــتها أو ، منافســــــة فعليــــــة فيــــــه 

ــــم مــــن األمــــر 7لهيمنــــة بموجــــب المــــادة ، ولقــــد تــــم حظــــر االســــتغالل التعســــفي لوضــــعية ا)45(زبائنهــــا   رق

  )46(.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03

                                                           
 . 190، ص2013تيورسي محمد، الضوابط القانونية لحرية المنافسة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، ) 42
علــــــق بالمنافســــــة المعــــــدل المت 03-03 رقــــــم مــــــن األمــــــر 06المعدلــــــة للمــــــادة  12-08مــــــن القــــــانون رقــــــم  05المــــــادة ) 43

 .، سالف الذكروالمتمم 

ـــــات المحضـــــور براهمـــــى نوال،)44 ـــــل شـــــهادة الماجســـــتير،االتفاقي ـــــانون المنافســـــة فـــــي الجزائر،مـــــذكرة لني ـــــرع  ة فـــــي ق ـــــانون ف ق
 .62، ص2004، الجزائر، رعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائأ

بــــــزاز وليـــــــد، الســــــلطات القمعيـــــــة  لمجلــــــس المنافســـــــة بـــــــين حمايــــــة المنافســـــــة الحــــــرة وضـــــــبط حريــــــة المبـــــــادرة، مجلـــــــة ) 45
 . 373، ص2019، الجزائر، 06، مجلد 02الباحث للدراسات األكاديمية، عدد

 .، سالف الذكرلق بالمنافسة المعدل و المتمم المتع 03-03 رقم من األمر 07المادة ) 46
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 :التعسف في وضعية التبعية االقتصادية •

علــــــى كــــــل مؤسســــــة التعســــــف فــــــي  )47(المعــــــدل والمــــــتمم 03-03 رقــــــم مــــــن األمــــــر 11تحظــــــر المــــــادة 

ــــــة ا ــــــك يخــــــل بقواعــــــد ، مؤسســــــة أخــــــرى لســــــتغالل وضــــــعية التبعي ــــــا إذا كــــــان ذل ــــــا أو ممون بصــــــفتها زبون

ــــــت المــــــادة  ــــــد عرف ــــــة  03المنافســــــة، وق ــــــرة وضــــــعية التبعي ــــــي فقرتهــــــا األخي ــــــذكر ف مــــــن األمــــــر ســــــالف ال

ـــــي ال يكـــــون فيهـــــا لمؤسســـــة مـــــا حـــــل بـــــديل مقـــــارن إذا مـــــا  ـــــى أنهـــــا العالقـــــة التجاريـــــة الت االقتصـــــادية عل

  .مؤسسة أخرى سواءًا زبونا أو مموناأرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها 

 :  البيع بأسعار مخفضة تعسفا •

نجــــــد أن ) 48(المتعلــــــق بالمنافســــــة المعــــــدل والمــــــتمم 03-03 رقــــــم مــــــن األمــــــر 12بــــــالرجوع إلــــــى المــــــادة 

ا ضــــــمن الممارســــــات المنافيــــــة للمنافســــــة يقــــــد أدرج البيــــــع بأســــــعار مخفضــــــة تعســــــف، المشــــــرع الجزائــــــري 

حيــــث يشــــترط فــــي البيـــــع بأســــعار مخفضــــة تعســـــفا، أن يكــــون موجهــــا للمســــتهلك بســـــعر أقــــل مــــن ســـــعر 

ــــــــاج، تحويــــــــل، تســــــــويق(التكلفــــــــة الحقيقــــــــي  ــــــــي ، ) إنت ــــــــى المنافســــــــة ف ــــــــى القضــــــــاء عل بشــــــــكل يــــــــؤدي إل

المتعلـــــق بالمنافســـــة المعـــــدل  03-03 رقـــــم مـــــن األمـــــر 09غيـــــر أنـــــه بـــــالرجوع إلـــــى المـــــادة ،) 49(الســـــوق

والمـــــتمم نجـــــد أن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد أوجـــــد اســـــتثناءات علـــــى حظـــــر االتفاقيـــــات والممارســـــات المقيـــــدة 

ـــــات الناتجــــــة عــــــن تطبيــــــق نــــــص ل لمنافســــــة، حيــــــث أن هــــــذه االســــــتثناءات متعلقــــــة باالتفاقيــــــات والممارسـ

  . تشريعي أو نص تنظيمي أتخذ تطبيقا له

تصــــــــبح  7و 6ناء فــــــــإن االتفاقيــــــــات والممارســــــــات المحضــــــــورة طبقــــــــا للمــــــــادتين بمقتضــــــــى هــــــــذا االســــــــتث

تصــــرفات مشــــروعة، وحتــــى يكــــون لهــــذا االســــتثناء تطبيقــــا فــــي الواقــــع فــــال بــــد أن تكــــون الممارســــات فــــي 
                                                           

 .انون المنافسة قمن  11دة الما) 47
 . قانون المنافسةمن  12المادة ) 48
كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط االقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون أعمال، كلية ) 49

 .82، ص2010الحقوق، جامعة بومرداس، الجزائر، 
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 7و 6، وأن تكــــــون هــــــذه الممارســــــات محظــــــورة طبقــــــا للمــــــواد )50(نطــــــاق النشــــــاطات الخاضــــــعة للمنافســــــة

ون نتيجـــــة حتميـــــة لتطبيـــــق نـــــص تشـــــريعي أو نـــــص تنظيمـــــي تطبيقـــــا مـــــن األمـــــر ســـــالف الـــــذكر وأن تكـــــ

  )51(.له، أما النص التنظيمي منفردًا فهو ال يدخل إحتراما لمبدأ تدرج القوانين

ـــــق مصـــــلحة عامـــــة مـــــن  ـــــؤدي إلـــــى تحقي ـــــي ت ـــــق باالتفاقـــــات والممارســـــات الت ـــــاني فيتعل أمـــــا االســـــتثناء الث

ـــــــــي أو اقتصـــــــــادي أو تحســـــــــين التشـــــــــغ ـــــــــق تطـــــــــور تقن ـــــالل تحقي ـــــــــز الوضـــــــــعية التنافســـــــــية خــــ يل أو تعزي

وال تســـــتفيد مـــــن هـــــذا االســـــتثناء ســـــوى االتفاقـــــات والممارســـــات التـــــي ، للمؤسســـــات الصـــــغيرة والمتوســـــطة 

كيفيـــــــات  75-05كانـــــــت محـــــــل تـــــــرخيص مـــــــن مجلـــــــس المنافســـــــة وقـــــــد بـــــــين المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم 

بنـــــاًء علـــــى طلـــــب الحصـــــول علـــــى تـــــرخيص او التصـــــريح بعـــــدم التـــــدخل الـــــذي يســـــلمه مجلـــــس المنافســـــة 

  )52(.المؤسسات المعنية حيث يالحظ المجلس بموجبه عدم وجود داعي للتدخل

 :الرقابة على التجميع االقتصادي - 2

ــــــان  ـــــتج عنــــــه تعــــــديالت فــــــي بني ــــــع لمؤسســــــات ينـ ــــــه تجمي ــــــى أّن ــــــع االقتصــــــادي عل يمكــــــن تعريــــــف التجمي

فـــــــي مقابـــــــل تقويـــــــة الســـــــلطة االقتصـــــــادية  وهياكـــــــل الســـــــوق وفقـــــــدان المؤسســـــــة المتجمعـــــــة إلســـــــتقالليتها

ـــــــى المـــــــادة )53(للمجموعـــــــة  ـــــــالرجوع إل ـــــــم مـــــــن األمـــــــر 15، وب ـــــــق بالمنافســـــــة المعـــــــدل  03-03 رق المتعل

  .كون فيها أمام عملية تجميعنوالمتمم نجد أن المشرع الجزائري قد بين الحاالت التي 

                                                           
، سالف لق بالمنافسة المعدل و المتمم المتع 03- 03األمر  من  02المعدلة للمادة  12- 08من القانون رقم  02المادة ) 50

 . الذكر
 .21ص،  مرجع سابق،  بوحاليس إلهام) 51
ــــــذي رقــــــم ) 52 ــــــى التصــــــريح بعــــــدم 2005مــــــاي  12المــــــؤرخ فــــــي  175-05المرســــــوم التنفي ــــــة الحصــــــول عل ، يحــــــدد كيفي

 .2005ماي  08رة في ، الصاد35التدخل بخصوص االتفاقيات ووضعية الهيمنة على السوق، ج ر العدد 
 .150ص،  مرجع السابق، قابة صورية  )53
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ات وســـــــيلة عمـــــــل لقـــــــد نضـــــــم المشـــــــرع الجزائـــــــري عمليـــــــة التجميـــــــع االقتصـــــــادي حتـــــــى يضـــــــع للمؤسســـــــ

ولكـــــن علـــــى أهميـــــة هـــــذه اآلليـــــة فقـــــد يكـــــون لهـــــا ، ضـــــرورية تـــــدعم قـــــدراتها التنافســـــية المحليـــــة والدوليـــــة 

عمــــل الســــوق لــــذا وجــــب مراقبتهــــا لالســــتفادة مــــن إيحابياتهــــا وتفــــادي ســــلبياتها وذلــــك  ىآثــــار عكســــية علــــ

  .وفقا إلجراءات وشروط رقابية محددة

 :ديةشروط الرقابة على التجميعات االقتصا  . أ

) 54(المتعلـــــــق بالمنافســـــــة المعـــــــدل والمـــــــتمم 03-03مـــــــن األمـــــــر  18و 17مـــــــن خـــــــالل نـــــــص المـــــــادتين 

تتطلـــــــب مراقبـــــــة عمليـــــــة التجميعـــــــات االقتصـــــــادية أن تكـــــــون عمليـــــــة التجميـــــــع االقتصـــــــادي مـــــــن شـــــــأنها 

مـــــــن المبيعـــــــات أو المشــــــتريات فـــــــي ســـــــوق  %40وبلـــــــوغ التجميـــــــع عتبــــــة ، المســــــاس بالمنافســـــــة الحــــــرة 

  )55(.معين ويقصد به العرض والطلب في هذا السوق

 :اإلجراءات القانونية لمراقبة التجميعات االقتصادية  . ب

قــــوة القــــانون لرقابــــة مجلــــس المنافســــة حيــــث بإن تــــوفر الشــــروط الســــالف ذكرهــــا فــــي تجميــــع مــــا يخضــــعه 

يفصــــل فــــي هــــذا الطلــــب فــــي أجــــل ثــــالث  والــــذي،يلــــزم أصــــحاب التجميــــع طلــــب تــــرخيص مــــن المجلــــس 

  .أشهر

  

  

  

                                                           
 .، سالف الذكر علق بالمنافسة المعدل والمتمم المت 03-03األمر 18و  17المادة ) 54
ــــــــات ال)  55 ــــــــة لحمايــــــــة المنافســــــــة الحــــــــرة عبيــــــــر مــــــــزغيش، اآللي ــــــــدة للمنافســــــــة والتجميعــــــــات  مــــــــنقانوني الممارســــــــات المقي

قــــــانون أعمــــــال، كليــــــة الحقــــــوق والعلــــــوم سياســــــية، جامعــــــة بســــــكرة، فــــــرع  ، هشــــــهادة دكتــــــوراأطروحــــــة لنيــــــل االقتصــــــادية، 
 .495، ص2016الجزائر، 
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 :طلب الترخيص بعملية التجميع االقتصادي •

ــــــه إرتبــــــاط  ـــــراء وقــــــائي يرمــــــى إلــــــى تجنــــــب مخــــــاطر المنافســــــة ول يعتبــــــر طلــــــب التــــــرخيص بــــــالتجميع إجـ

، لقـــــد حـــــدد المشـــــرع الجزائـــــري جميـــــع القواعـــــد اإلجرائيـــــة المتعلقـــــة )56(بمفهـــــوم النظـــــام العـــــام االقتصـــــادي

ــــــــب  ــــــــذي بطل ــــــــع بموجــــــــب المرســــــــوم التنفي ــــــــرخيص للتجمي ــــــــات  219-05الت ــــــــالترخيص لعملي ــــــــق ب المتعل

  .)57(التجميع

الشـــــــروط المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي  اعمليـــــــة التجميـــــــع التـــــــي تـــــــوفرت فيهـــــــلم طلـــــــب التـــــــرخيص يقـــــــديتمت  

ــــانون المنافســــة  ــــب مشــــترك مــــن طــــرف أصــــحاب التجميــــع ، ق يرســــل الطلــــب و مرفقاتــــه ، فــــي شــــكل طل

ـــــق رســـــالة موصـــــى عليهـــــا  ـــــة العامـــــة ، مـــــن المالحـــــق فـــــي خمـــــس نســـــخ عـــــن طري ـــــدى األمان ـــــودع ل أو ي

لمجلـــــــس المنافســـــــة مقابـــــــل وصـــــــل اســـــــتالم، هـــــــذا ويمكـــــــن للمقـــــــرر المكلـــــــف بـــــــالتحقيق أن يطلـــــــب مـــــــن 

نتظــــــار صـــــــدور االمؤسســــــات المعنيــــــة تقــــــديم معلومـــــــات أو مســــــتندات إضــــــافية يراهــــــا ضـــــــرورية، وفــــــي 

ــــرا ــــع ق ــــة التجمي ــــس المنافســــة ال يجــــوز ألصــــحاب عملي ــــع ال رجعــــة  اتخــــاذر مجل ــــدبير يجعــــل التجمي أي ت

 )58(.فيه

 

 

 

  

 

                                                           
 .196ص ، مرجعسابق،  قابة صورية) 56
، يتعلــــــق بــــــالترخيص لعمليــــــة التجميــــــع، ج ر العــــــدد 2005جــــــوان  06، مــــــؤرخ فــــــي  219-05 رقــــــم مرســــــوم تنفيــــــذي)57
 .2005جوان  22، الصادرة في 43
 .229-228ص،  مرجع سابق،مسعد جالل ) 58
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 :قرار مجلس المنافسة الناتجة عن طلب الترخيص بالتجميع •

يقــــــوم ، بعـــــد إيـــــداع ملــــــف طلـــــب التـــــرخيص بــــــالتجميع وقيـــــام المجلـــــس بالتحريــــــات والتحقيقـــــات الالزمـــــة 

ــــب تــــــرخيص التجميــــــع بموجــــــب قــــــرار معلــــــل بعــــــد أخــــــذ رأي الــــــوزير مجلــــــس المنافســــــة بالبحــــــث فــــــي  طلــ

  )59(.المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع

ـــــس مـــــنح التـــــرخيص بـــــالتجميع فـــــي حالـــــة تأكـــــد  ـــــر قـــــد يكـــــون قـــــرار المجل مـــــن عـــــدم مســـــاس  هـــــذا األخي

مشـــــــروط إمـــــــا بأخـــــــذ  التجميـــــــع بالمنافســـــــة، كمـــــــا أّنـــــــه يمكـــــــن للمجلـــــــس أن يمـــــــنح قـــــــرار بـــــــالتجميع لكنـــــــه

ـــــع  ـــــى التجمي ـــــة ِاحتمـــــال مســـــاس ، تعهـــــدات مـــــن أصـــــحاب التجميـــــع أو فـــــرض شـــــروط عل وهـــــذا فـــــي حال

ــــع بالمنافســــة، وفــــي حالــــة تأكــــد المجلــــس مــــن وجــــود أثــــار ســــلبية للتجميــــع علــــى المنافســــة وعلــــى  التجمي

 .السوق فأّنه يرفض الترخيص بالتجميع ويبين هذه اآلثار في قراره

ــــه  ــــة، تجــــدر االشــــارة أّن ــــس المنافســــة أمــــام مجلــــس الدول يمكــــن ألصــــحاب التجميــــع الطعــــن فــــي قــــرار مجل

كمـــــا أّنــــــه يمكــــــن للحكومـــــة أن تــــــرخص تلقائيــــــا بـــــالتجميع إذا اقتضــــــت المصــــــلحة العامـــــة ذلــــــك أو بنــــــاًءا 

  )60(.على طلب من األطراف المعنية بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة

  : لتدخل مجلس المنافسةالقواعد اإلجرائية  /ثانيا 

ـــــي تمكــــــن المجلــــــس مــــــن التــــــدخل  قــــــام المشــــــرع الجزائــــــري بتحديــــــد مجموعــــــة مــــــن القواعــــــد اإلجرائيــــــة التـ

للنظــــر فـــــي الممارســــات المقيـــــدة للمنافســــة ووضـــــع حـــــد لهــــا تبـــــدأ باإلخطــــار يليـــــه التحقيــــق والفصـــــل فـــــي 

  .القضية

  

                                                           
ـــــة للمـــــادة   12-08مـــــن القـــــانون رقـــــم  07المـــــادة ) 59 ـــــق بالمنافســـــة المعـــــدل 03-03 رقـــــم مـــــن األمـــــر 19المعدل ، المتعل

 .، سالف الذكر  والمتمم
 .، سالف الذكرعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ، المت03-03 رقم من األمر 21المادة ) 60
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 :إخطار مجلس المنافسة .1

ــــة بوقــــــائع معينــــــة مــــــن أجــــــل إتخــــــاذ اإلجــــــراءات الضــــــرورية التــــــي  اإلخطــــــار هــــــو إعــــــالم مجلــــــس المنافســ

ــــانون ــــه الق ــــة أمــــام مجلــــس  )61(يخولهــــا ل ــــك إجــــراءات المتابعــــة اإلداري ــــة األولــــى لتحري ــــل المرحل حيــــث يمث

المتعلــــــق بالمنافســـــــة المعـــــــدل والمـــــــتمم  03-03 رقـــــــم مـــــــن األمـــــــر 44المنافســــــة، بـــــــالرجوع إلـــــــى المــــــادة 

الـــــوزير : نجـــــدأن المشـــــرع الجزائـــــري قـــــد بـــــين األشـــــخاص المـــــؤهلين إلخطـــــار مجلـــــس المنافســـــة وهـــــم )62(

المكلــــــف بالتجــــــارة والمؤسســــــات االقتصــــــادية باإلضــــــافة إلــــــى الجماعــــــات المحليــــــة والجمعيــــــات كمــــــايمكن 

ـــــس اإلخطـــــار التلقـــــائي والنظـــــر فـــــي القضـــــايا تلقائيـــــا، حيـــــث يجـــــب أن يكـــــون موضـــــوع اإلخطـــــار  للمجل

  .)63(مارسات المقيدة للمنافسة مع ِاحترام آجال تقادم الدعوى أمام مجلس المنافسةمتعلق بالم

ـــــــري اإلجـــــــراءات الشـــــــكلية  ـــــــد نظـــــــم المشـــــــرع الجزائ ـــــــس للق ـــــــداخلي لمجل ـــــــي أحكـــــــام النظـــــــام ال إلخطـــــــار ف

ــــة إلـــــــى رئيســـــــة عـــــــن طريـــــــق )64(المنافســـــــة ، حيـــــــث يخطـــــــر مجلـــــــس المنافســـــــة بواســـــــطة عريضـــــــة مكتوبـــ

أو بإيــــداعها أمــــام مصــــلحة إجــــراءات مقابــــل وصــــل االســــتالم، ثــــم  ،إرســــالها فــــي ظــــرف موصــــى عليــــه 

  .وتوسم بختم يثبت تاريخ وصولها يتسجل العريضة وجميع الوثائق المرفقة بها في سجل تسلسل

                                                           
 .70ص ،مرجع سابق، براهمى فضيلة ) 61
 .، سالف الذكر  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03 رقم من األمر 44المادة ) 62
 .241ص ، مرجع سابق، بلحارث ليندة ) 63
ج يم مجلــــــس المنافســــــة وســــــيرة، ، المحــــــدد تنظــــــ2011جويليــــــة  10، المــــــؤرخ فــــــي 241-11 رقــــــم المرســــــوم التنفيــــــذي) 64

 .2011جويلية 13، الصادرة بتاريخ 39العدد  ر ، 
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ف إلـــــى ، ضـــــ) الصـــــفة والمصـــــلحة(يشـــــترط فـــــي العريضـــــة أن تتـــــوافر فيهـــــا شـــــروط القبـــــول الموضـــــوعية 

لشـــــخص المخطـــــر، ِاســـــمه، البيانـــــات الالزمـــــة والخاصـــــة بذلـــــك الشـــــروط الشـــــكلية والمتمثلـــــة فـــــي جميـــــع ا

  )65(..لقبه، مهنته، موطنه،

يتــــولى المجلــــس بعــــد ذلــــك فحــــص العريضــــة المكتوبــــة التــــي تشــــتمل علــــى اإلخطــــار ليتأكــــد مــــن صــــحتها 

ر قـــــرار بقبـــــول اإلخطـــــار أو عـــــدم قبولـــــه، ويـــــتم تبليـــــغ القـــــرار لكـــــل مـــــن األطـــــراف المعنيـــــة و ثــــم يـــــتم صـــــد

  )66(.وزير التجارة الذين يملكون حق الطعن في هذا القرارباإلخطار إلى جانب 

 :التحقيق والفصل في القضايا .2

ــــم يــــتم تحديــــد موعــــد الجلســــة والفصــــل  بعــــد قبــــول مجلــــس المنافســــة اإلخطــــار يقــــوم بالتحريــــات الالزمــــة ث

  .في القضية

 :لتحقيقا  . أ

ـــــــى  50نظـــــــم المشـــــــروع الجزائـــــــري أحكـــــــام التحقيـــــــق بموجـــــــب المـــــــواد   03-03 مـــــــن األمـــــــر رقـــــــم 55إل

ـــــر ، )67(المتعلـــــق بالمنافســـــة المعـــــدل والمـــــتمم حيـــــث يقـــــوم رئـــــيس مجلـــــس المنافســـــة يتعيـــــين مقـــــرر أو أكث

القيــــــام بالتحقيقــــــات  ينباإلضــــــافة للمقــــــرر العــــــام و القــــــررين يمكــــــن ألشــــــخاص آخــــــر ) 68(لدراســــــة القضــــــية

  :وهم

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائية -

                                                           
قانون أعمال، كلية فرع بلحارث جعفر، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، ) 65

 .37، ص2016الحقوق، جامعة البويرة، الجزائر، 
 .134- 133ص،  مرجع سابق، ال سلمىكح)66
 .، سالف الذكرافسة المعدل والمتمم علق بالمنالمت 03-03 رقم األمر) 67
، عدل والمتمم المتعلق بالمنافسة الم 03-03 رقم من األمر 50 المعدلة للمادة 12- 08من القانون رقم  25 المادة) 68

 .سالف الذكر
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ـــــــى األســـــــالك الخاصـــــــة بالمراقبـــــــة التـــــــابعون لـــــــإلدارة المكلفـــــــة  المســـــــتخدمين - المنتمـــــــين إل

 .بالتجارة

 )69(.األعوان المعنيون التابعون المصالح اإلدارية الجبائية -

ــــة البحــــــث والمعاينــــــة مــــــن أجــــــل الكشــــــف عــــــن الممارســــــات الماســــــة  ــ ــــــون بالتحريــــــات وعملي ــــــوم المحقق يق

ــــــذلك يمكــــــنهم اال، بالمنافســــــة  ــــــام ب ــــــة يرونهــــــا ضــــــرورية فــــــي طــــــالوفــــــي ســــــبيل القي ع وفحــــــص كــــــل وثيق

ــــــيالقضــــــية دون اال ــــــب كــــــل معلومــــــة ضــــــرورية )70(حتجــــــاج بالســــــر المهن ــــون طل ، كمــــــا يســــــتطيع المحققــ

ـــــى هـــــذه  ـــــع بمســـــاعدتهم فـــــي الحصـــــول عل ـــــزم الجمي ـــــق مـــــن أي مؤسســـــة أو أي شـــــخص كـــــان ويلت للتحقي

يمكـــــن إلفـــــاداتهم ســـــتماع لألطـــــراف الـــــذين فضـــــال عـــــن هـــــذا يتمتـــــع المحقـــــق بســـــلطة اال، ) 71(المعلومـــــات

ــــــــدفاع وٕامكانيــــــــة اال ســــــــتعانة توضــــــــيح المعلومــــــــات المتعلقــــــــة بالقضــــــــية مــــــــع ضــــــــرورة ِاحتــــــــرام حقــــــــوق ال

ــــــنص المــــــادة ، )72(بمستشــــــار ــــــا ل ــــــم مــــــن األمــــــر 53وهــــــذا طبق ــــــق بالمنافســــــة المعــــــدل  03-03 رق المتعل

  .والمتمم

ــــــا إنتهاءبعــــــد ــــــق تقريــــــرًا أولي ــــــق الالزمــــــة يحــــــرر المحق ــــــين مــــــن إجــــــراءات التحقي يتضــــــمن عــــــرض  المحقق

ــــــــدة  ـــــة بإرتكــــــــاب ممارســــــــة مقي ــــــــتهم الموجهــــــــة لألطــــــــراف المعنيـــ الوقــــــــائع والنتــــــــائج المحصــــــــل عليهــــــــا وال

داء مالحظـــــاتهم فـــــي بـــــمـــــن إ اويقدمـــــه إلـــــى رئـــــيس مجلـــــس المنافســـــة وٕالـــــى األطـــــراف ليتمكنـــــو  ، للمنافســـــة

  )73(.أجل ال يتجاوز ثالث أشهر

                                                           
سالف  ،متعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ال 03- 03 رقم ألمرالمعدل ل 12- 08القانون رقم مكرر من  49المادة ) 69

 .الذكر
 .، سالف الذكرمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ال 03-03 رقم من األمر 51/1المادة ) 70
 قانون المنافسةمن  51/3المادة ) 71

ية المنافسة، الملتقى السلوكات الماسة بمبدأ حر ضد  التحقيق كمرحلة إجرائية أثناء المتابعة االدارية ،  منال بوعجاجة)  72
 .7،ص2017اآلليات القانونية لحماية المنافسة، جامعة بومرداس، الجزائر، : بـ سومو الوطني الم

 .، السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03من األمر 52المادة )  73
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عــــرض جميــــع الوثــــائق والمســــتندات المتوصــــل  بعــــد هــــذا يقــــوم المقــــرر بإعــــداد التقريــــر النهــــائي أيــــن يــــتم

ويســـــجل المآخـــــذ الختاميـــــة التـــــي يـــــتم التمســـــك بهـــــا فـــــي مواجهـــــة األطـــــراف، ثـــــم يـــــتم تبليـــــغ هـــــذا ، إليهـــــا 

التقريـــــر النهـــــائي لمجلـــــس المنافســـــة الـــــذي يقـــــوم بـــــدوره بتبليغـــــه لألطـــــراف المعنيـــــة وٕالـــــى الـــــوزير المكلـــــف 

  )74(.أجل شهرين من تاريخ التبليغ بالتجارة من أجل إبداء مالحظاتهم المكتوبة في

 :ا���� �� ا�����.  ب

جميـــــع المراحـــــل الســـــابقة فـــــي متابعـــــة الممارســـــات المقيـــــدة للمنافســـــة، يقـــــوم رئـــــيس مجلـــــس  اســـــتيفاءبعـــــد 

ـــــاريخ  ـــــد ت ـــــة بالقضـــــية  انعقـــــادالمنافســـــة بتحدي ـــــس بتحديـــــد ، )75(الجلســـــة المتعلق ـــــيس المجل ـــــوم رئ حيـــــث يق

ـــــــوم باســـــــتدعاءرزنامـــــــة الجلســـــــات وجـــــــدول األعمـــــــال الخـــــــاص بكـــــــل جلســـــــة  ـــــــة  ، و يق األطـــــــراف المعني

ويرفــــــق هــــــذا اإلســــــتدعاء ، وأعضــــــاء المجلــــــس إلــــــى جانــــــب المقــــــرر و ممثــــــل الــــــوزير المكلــــــف بالتجــــــارة 

  )76(.أسابيع من إنعقاد الجلسة 03بجدول أعمال الجلسة وهذا قبل 

بة لكيفيـــــة إنعقـــــاد الجلســـــات، فـــــإن رئـــــيس مجلـــــس المنافســـــة هـــــو الـــــذي يســـــهر علـــــى اإلشـــــراف أمـــــا بالنســـــ

عليهــــا وتنظيمهــــا مــــن خــــالل ضــــمان ســــرية الجلســــة والتأكــــد مــــن تــــوفر النصــــاب القــــانوني الــــذي يشــــترط 

ــــــل 08حضــــــور  ــــــى األق ــــــس عل ــــــى )77(أعضــــــاء مــــــن المجل ــــــتم اإلســــــتماع حضــــــوريا  إل ــــــم بعــــــد هــــــذا ي ، ث

كمــــــا تقــــــدم المــــــداخالت الشــــــفوية مــــــن طــــــرف ، )78(أو الممثلــــــين عــــــنهم  األطــــــراف المعنيــــــة فــــــي القضــــــية

                                                           

 .، سالف الذكر  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03رقم  من األمر 55/1المادة ) 74
 .قانون المنافسة من  55/1المادة ) 75
، يحدد النظام الداخلي في المجلس 1996جانفي  17، الصادر في 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  24المادة ) 76

  . )ملغى(1996جانفي  22، الصادرة في 5عدد المنافسة، ج ر ال
 بالمنافسة المعدل والمتممالمتعلق  03-03رقم  من األمر 28المعدلة للمادة  12- 08من القانون رقم  14المادة ) 77
 .سالف الذكر .

 .، سالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03رقم من األمر 30/1المادة ) 78
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ويحـــــق لألطـــــراف المعنيـــــة وكـــــذا ممثـــــل الـــــوزير المكلـــــف ، )79(المقـــــرر وممثـــــل الـــــوزير المكلـــــف بالتجـــــارة 

ــــــي  ــــــائق والمســــــتندات الت ــــــه إال الوث ــــــى نســــــخة من ــــــف والحصــــــول عل ــــــى كامــــــل المل بالتجــــــارة اإلطــــــالع عل

  )80(.المجلس تسليمها تمس بسرية المهنة والتي يرفض رئيس

 فـــــي يجـــــري المجلـــــس بعـــــدها المـــــداوالت ألجـــــل إصـــــدار القـــــرار النهـــــائي وال يحـــــق ألي عضـــــو المشـــــاركة

ـــــه فيهـــــا مصـــــل ـــــق بقضـــــية ل ـــــي تتعل ـــــى الدرجـــــة حالمـــــداوالت الت ـــــة إل ة أو تربطـــــه بأحـــــد أطـــــراف صـــــلة قراب

ـــــف بالتجـــــارة أن يشـــــارك فـــــي المـــــداوال)81(الرابعـــــة  ـــــوزير المكل ـــــل ال ـــــه ، كمـــــا ال يحـــــق لممث ـــــل يكـــــون ل ت ب

  )82(.حق حضور الجلسات دون حق التصويت

بعــــد المــــداوالت يــــتم إصــــدار القــــرار النهــــائي الــــذي يتخــــذ باألغلبيــــة البســــيطة مــــع ترجيــــع صــــوت الــــرئيس 

  ) 83(. في حالة تساوي األصوات

  :لمجلس المنافسة ياإلختصاص القمع: الفرع الثاني

ــــــع الجــــــزاءات  ــــــس لتوقي ــــــي يمنحهــــــا القــــــانون للمجل ــــــة الت ــــــس المنافســــــة هــــــي األهلي ــــــة لمجل الســــــلطة القمعي

مــــن أجــــل قمــــع الممارســــات المنافيــــة للمنافســــة والتــــي  ، واتخــــاذ تــــدابير علــــى المخــــالفين لقــــانون المنافســــة

مـــــن شـــــأنها المســـــاس بشـــــفافية الســـــوق، ذلـــــك أن المجلـــــس يهـــــتم بحمايـــــة المنافســـــة فـــــي الســـــوق وبالنظـــــام 

  )84(.العام االقتصادي

                                                           

 .)ملغى (، سالف الذكر النظام الداخلي في مجلس المنافسة، يحدد 44-96رقم  من المرسوم الرئاسي 25المادة ) 79
 .، سالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03- 03رقم من األمر  30/2المادة ) 80
 .قانون المنافسة من  29المادة ) 81
سالف  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03رقم  من األمر 26المعدلة للمادة  12- 08من القانون رقم  12المادة) 82

 .الذكر 
 .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03رقم  األمرمن  28المعدلة للمادة  12- 08من القانون رقم  14المادة ) 83
، دار البغدادى، الجزائر، 02-04والقانون  03-03كتو محمد شريف، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا الألمر ) 84

 .62، ص2010
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إال أن فكــــــرة مــــــنح ســــــلطة العقــــــاب ، يعتبــــــر القمــــــع وســــــيلة أساســــــية لمجلــــــس المنافســــــة لمراقبــــــة الســــــوق 

اؤالت عديــــــدة حــــــول مــــــدى مشــــــروعيتها ومطابقتهــــــا للدســــــتور بإعتبـــــــار أن مجلــــــس المنافســــــة تثيــــــر تســــــل

هــــا لمجلــــس المنافســــة وهــــو ســــلطة حومن) 85(ســــلطة توقيــــع الجــــزاءات ســــلطة مخولــــة فــــي األصــــل للقضــــاء

ــــة مســــتقلة  هــــذا  رقويظهــــر خــــ)87(يمــــس بمبــــدأ الفصــــل بــــين الســــلطات المكــــرس مــــن الدســــتور، )86(إداري

ــــة وكــــــذا التــــــدخل فــــــي إختصــــــاص المبــــــدأ فــــــي نقطتــــــين همــــــا جمــــــع المجلــــــس للســــــ لطة التنظيميــــــة والقمعيــ

  .هيئات القضاء

ــــــــى  ــــــــالنظر إل ــــــــة يعــــــــد ضــــــــروريا ب ــــــــس الســــــــلطة الردعي ــــــــالرغم مــــــــن هــــــــذا اإلشــــــــكال إال أن مــــــــنح المجل ب

ــا تتطلبــــــه مــــــن ســــــرعة فــــــي االجــــــراءات والخبــــــرة الفنيــــــة والتقنيــــــة  ، خصوصــــــية الجريمــــــة االقتصــــــادية ومــــ

ـــــس المنافســـــة بإعتبـــــ باإلضـــــافة إلـــــى ِاخضـــــاع الســـــلطة ، اره خبيـــــر ِاقتصـــــادي وهـــــو مـــــا يتـــــوفر لـــــدى مجل

ـــــــس للرقابـــــــة وكـــــــذا للالقمعيـــــــة  ـــــــى الممارســـــــات  اقتصـــــــاريتها مـــــــن خـــــــالل وددمحـــــــمجل ـــــــردع عل ســـــــلطة ال

ــــــى المجلـــــــــس عنــــــــد ممارســـــــــته  ــــة فقــــــــط، كمــــــــا يســـــــــتوجب علــ المنصــــــــوص عليهــــــــا فـــــــــي قــــــــانون المنافســـــ

ــــــه علــــــى  ــــــي يخضــــــع لهــــــا القضــــــاء وأن تقتصــــــر عقوبات ــــــذات المبــــــادئ الت ــــــة التقيــــــد ب لصــــــالحياته القمعي

  )88(.الذمة المالية دون أن تكون عقوبة سالبة للحرية

  

  

  

  :عدة قرارات ردعية تتمثل في التخاذتع بها مجلس المنافسة تخوله إن السلطة القمعية التي يتم
                                                           

 .369ص،  جع سابقمر ، بزاز وليد )85
 .سالف الذكر. المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03- 03مراألمن  23المعدلة للمادة  12-08القانون  من 09المادة )86
 .  403،ص مرجع سابق،  آمنة مخانشة) 87
 .403ص ، المرجع نفسه ،آمنة مخانشة)88
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 :التدابير الوقائية. أوال 

ــــى الوقايــــة مــــن الوقــــوع فــــي رر ضــــ إن التــــدابير الوقائيــــة هــــي عبــــارة عــــن قــــرارات إداريــــة فرديــــة تهــــدف إل

حيـــــث تتخــــذ هـــــذه القـــــرارات قبــــل الفصـــــل فـــــي النــــزاع وذلـــــك لتفـــــادي  ، )89(محــــدق غيـــــر ممكــــن إصـــــالحه

  .أي نتائج سلبية قد تحول دون الفصل في النزاع في وقت الحق

قتصــــادي وذلـــــك نظــــرا لمــــا تتســــم بـــــه ســــتجابة لمفهــــوم الضــــبط االاتعتبــــر فكــــرة التــــدابير الوقائيــــة األكثـــــر 

ا فــــــــي األوامـــــــر والتــــــــدابير تخاذهـــــــامـــــــن مرونـــــــة، حيــــــــث تتمثـــــــل هـــــــذه التــــــــدابير التـــــــي يمكــــــــن للمجلـــــــس 

  .التحفظية

 :األوامر -1

ــــد بســــــلطة توجيــــــه أوامــــــر الصــــــالحية المخولــــــة لهيئــــــة مــــــا بــــــإلزام الشــــــخص بالقيــــــام بفعــــــل أو عــــــدم  يقصــ

مخالفــــة لقاعــــدة قانونيــــة أو ممارســــة مــــن شــــأنها المســــاس بمصــــالح األشــــخاص  قيــــفالقيــــام بــــه بهــــدف تو 

  )90(. الذين تختص الهيئة الضابطة بحمايتهم

األوامــــــر مــــــن القــــــرارات اإلداريـــــة التــــــي يصــــــدرها مجلــــــس المنافســـــة إلــــــى المؤسســــــات االقتصــــــادية تعتبـــــر 

رتكــــــاب ممارســــــة مقيــــــدة للمنافســــــة، حيــــــث تأخـــــــذ بإة فــــــي القضــــــية محــــــل الدراســــــة التــــــي قامــــــت نيــــــالمع

األوامـــــــر التـــــــي يصـــــــدرها مجلـــــــس المنافســـــــة طـــــــابع تقـــــــويمي تصـــــــحيحي مـــــــن خـــــــالل أمـــــــر المؤسســـــــات 

رســــــات والتصــــــرفات الصــــــادرة عنهــــــا والتـــــي قــــــد تــــــؤدي إلــــــى إخــــــتالالت فــــــي قتصـــــادية بتصــــــحيح الممااال

                                                           
89)Zouaimia Rachid, Les autoritesadministratifindépendantet la regulation économique en 
Algerie, Edition Homa, Algérie, 2005, p94. 

 .65ص ،  مرجع سابق، ماتسية المية )90
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ـــــة  ـــــات مالي ـــــرض عقوب ـــــر ف ـــــذ األوامـــــر يمكـــــن أن تقـــــرر هـــــذا األخي ـــــي حـــــال عـــــدم تنفي ـــــا 91الســـــوق وف طبق

  .92المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03 رقم  من األمر 45للمادة 

ــــا يشــــــترط أن تكــــــون األوامــــــر صــــــادرة بشــــــكل واضــــــح وذلــــــك باســــــتعما ل عبــــــارات دقيقــــــة ال تتــــــرك أي كمــ

مجـــــال للشـــــك عنـــــد تطبيقهـــــا إضــــــافة إلـــــى وجـــــوب إحتـــــرام مبـــــدأ التناســــــب بـــــين األمـــــر ودرجـــــة الضــــــرر 

عنيـــــــة، نظـــــــًرا للقـــــــوة مالـــــــذي تلحقـــــــه الممارســـــــة المرتكبـــــــة حتـــــــى ال يـــــــتم اإلضـــــــرار بمصـــــــالح المؤسســـــــة ال

يبها بقوتهــــا مــــن ضــــرورة تســــالتنفيذيــــة التــــي تكتســــبها هــــذه األوامــــر توجــــب أن تكــــون معللــــة ألّنهــــا تســــتمد 

  )93(. وٕاال كانت محال للطعن أمام القضاء

مضــــمون األوامــــر علــــى العمــــوم يتمثــــل إمــــا فــــي إلــــزام المؤسســــة المعنيــــة بالقيــــام بتصــــرف مــــا وهــــو  نجــــد

مـــــا يعـــــرف بالطـــــابع اإليجـــــابي لألوامـــــر وٕامـــــا أمـــــر المؤسســـــة المعنيـــــة بـــــالتوقف واالمتنـــــاع عـــــن فعـــــل مـــــا 

  )94(.وهو ما يعرف بالطابع السلبي لألوامر

 :التدابير المؤقتة -2

هــــا تلــــك التــــدابير اإلســــتعجالية التــــي يــــتم إتخاذهــــا بهــــدف تفــــادي تفــــاقم يمكــــن تعريــــف التــــدابير المؤقتــــة بأنّ 

حفـــــاظ علـــــى الحقـــــوق المشـــــروعة لطـــــرق للخطـــــورة حالـــــة ضـــــارة أو إســـــتمرار حالـــــة غيـــــر مشـــــروعة، إمـــــا 

ــــى الصــــالح العــــام  ــــدابير ، مــــا أو الحفــــاظ عل ــــدابير التحفظيــــة أو الت ــــى هــــذه اإلجــــراءات الت ــــق عل كمــــا تطل

  )95(. اإلستعجالية

                                                           
)
دة دM*�راه ، �6ع )1N 9(;� �Oاط6و ، �$�
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دة )92;&�
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 .330-329ص ، مرجع سابق، قابة صورية )  93
 .280ص ، سابقالمرجع ، البن يسعد عذراء ) 94
 .68ص،  مرجعسابق، ماتسية المية ) 95
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يمكـــــن أن نســـــتخلص أن  ،)96(المعـــــدل والمـــــتمم  03-03 رقـــــم مـــــن األمـــــر 46نـــــص المـــــادة  مـــــن خـــــالل

ِاتخــــاذ هــــذه التــــدابير المؤقتــــة مــــن قبــــل مجلــــس المنافســــة يخضــــع لشــــروط البــــد مــــن توافرهــــا، تتمثــــل هــــذه 

  :الشروط في

 :الشروط الشكلية  - أ

ـــــب والصـــــفة وأن  ـــــي تقـــــديم طل ـــــدابير المؤقتـــــة ف ـــــل الشـــــروط الشـــــكلية ِالتخـــــاذ الت تتخـــــذ هـــــذه التـــــدابير تتمث

أثنــــاء مرحلــــة التحقيــــق، حيــــث ال يمكــــن لمجلــــس المنافســــة ِاتخــــاذ التــــدابير المؤقتــــة مــــن تلقــــاء نفســــه وهــــذا 

ـــى طلـــــــب باتخـــــــاذ هـــــــذه التـــــــدابير  بإعتبـــــــار أن هـــــــذه التـــــــدابير )97(لضـــــــمان الحيـــــــاد ، بـــــــل يجـــــــب أن يتلقــــ

جـــــب المطالبـــــة بهـــــا تهـــــدف إلـــــى حمايـــــة مصـــــالح الطـــــرف المتضـــــرر أو حمايـــــة االقتصـــــاد الـــــوطني لـــــذا و 

  .من أصحاب المصلحة

حصــــر المشــــرع الجزائــــري األشــــخاص المؤهلــــة لتقــــديم طلــــب ِاتخــــاذ تــــدابير مؤقتــــة فــــي المــــدعى أي كــــل  

ـــام المجلــــــس باإلضـــــــافة إلـــــــى الــــــوزير المكلـــــــف بالتجـــــــارة باعتبـــــــاره  شــــــخص لـــــــه الحـــــــق فــــــي اإلدعـــــــاء أمــــ

ع الجزائــــــري انتقــــــادات فيمــــــا المســــــؤول عــــــن حمايــــــة المصــــــلحة العامــــــة االقتصــــــادية، ولقــــــد طــــــال المشــــــر 

يخـــــص عـــــدم إعطـــــاء مجلــــــس المنافســـــة إمكانيـــــة إتخــــــاذ التـــــدابير المؤقتـــــة بإعتبــــــار أّنـــــه مســـــؤول أيضــــــا 

  .)98(عن حماية المصلحة اإلقتصادية العامة مثله مثل الوزير المكلف بالتجارة 

  

  

  

                                                           
 .، مرجع سابق  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03-03من األمر  46المادة ) 96
 .69ص ، السابقالمرجع ، ماتسية المية ) 97
 .61ص ، مرجع سابق، بوحاليس إلهام ) 98
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 : الشروط الموضوعية  -  ب

بحيـــــث تـــــؤدي الوضـــــعية إلـــــى وقـــــوع ضـــــرر محـــــدق ، وجـــــود حالـــــة اســـــتعجال فـــــي تتمثـــــل هـــــذه الشـــــروط 

ــــــة  ــــــاع اإلجــــــراءات العادي ــــــم ِاتب ــــــر ممكــــــن إصــــــالحه إذا ت ــــــذا وجــــــب إتخــــــاذ إجــــــراءات اســــــتثنائية  )99(غي ل

وهــــــي التــــــدابير المؤقتــــــة التــــــي تعتبــــــر إجــــــراء اســــــتعجالي يخــــــرج عــــــن اإلجــــــراءات المألوفــــــة إلــــــى جانــــــب 

ــــد الوقــــــوع ومــــــن غيــــــر الممكــــــن االســــــتعجال إشــــــترط المشــــــرع الجزائــــــري وجــــــود الضــــــرر وأن يكــــــون م ؤكــ

ــــب  ــــدابير التحفظيــــة  لتجن ــــث ال يمكــــن تداركــــه إال عــــن طريــــق الت ــــة وقوعــــه فعــــال، بحي إصــــالحه فــــي حال

  .ة وقد تركت هذه المسألة للسلطة التقديرية لمجلس المنافسةمحدوث أضرار جسي

ــــس ــــدم للمجل ــــب المق ــــول الطل ــــتم قب ــــاًءا عل، بتــــوافر الشــــروط الشــــكلية والموضــــوعية ي ــــهوبن ــــس  ي يقــــوم المجل

ـــــــى  ، باتخـــــــاذ التـــــــدابير المؤقتـــــــة قـــــــد تتمثـــــــل هـــــــذه التـــــــدابير فـــــــي تعليـــــــق الممارســـــــة أو توجيـــــــه األمـــــــر إل

تخــــــذها مجلــــــس المنافســــــة هــــــي يوبإعتبــــــار أن التــــــدابير التــــــي ، األطــــــراف بــــــالرجوع إلــــــى الحالــــــة الســــــابقة

يهـــــــا أمـــــــام قـــــــرارات إداريـــــــة فرديـــــــة، فيجـــــــب أن تكـــــــون معللـــــــة كمـــــــا يمكـــــــن لألطـــــــراف المعنيـــــــة الطعـــــــن ف

  )100(. القضاء

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .61ص سابق ، مرجع، بوحاليس إلهام ) 99

 .71ص ، مرجع سابق، ماتسية المية ) 100
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  :العقوبات الصادرة من مجلس المنافسة. ثانيا 

ـــــى الممارســـــات المقيـــــدة للمنافســـــة بغـــــرض الحـــــد  ـــــوم مجلـــــس المنافســـــة بإصـــــدار عقوبـــــات علـــــى مرتكب يق

  :العقوبات فيالممارسات و تتمثل هذه امن هذه 

 :العقوبات المالية -1

يحكــــــم بهــــــا ضــــــد شــــــخص فــــــي حــــــال إخاللــــــه بــــــبعض يقصــــــد بالعقوبــــــات الماليــــــة تلــــــك الغرامــــــات التــــــي 

ـــــة واألحكـــــام التشـــــريعية ـــــر الضـــــرر  ، القواعـــــد القانوني ـــــرض الغرامـــــات هـــــي جب إذ أن الحكمـــــة مـــــن وراء ف

  )101(. الحاصل لالقتصاد الوطني وكذا القمع والردع

مـــــنح المشــــــرع الجزائـــــري لمجلــــــس المنافســـــة ســــــلطة توقيــــــع عقوبـــــات ماليــــــة ضـــــد األعــــــوان االقتصــــــاديين 

ـــــق بالمنافســـــة المعـــــدل والمـــــتمم  03-03 رقـــــم مـــــن األمـــــر 45لمـــــادة بموجـــــب ا ، مـــــع حصـــــر )102(المتعل

الحـــــاالت القانونيـــــة التـــــي يتــــــدخل فيهـــــا مجلـــــس المنافســــــة إلقـــــرار بهـــــذه العقوبــــــات الماليـــــة وتتمثـــــل هــــــذه 

  :الحاالت في

ــــدة للمنافســــة - ــــس المنافســــة ســــلطة توقيــــع عقوبــــات ماليــــة : الممارســــات المقي ــــك مجل يمل

-07-06ضــــــد األعــــــوان االقتصــــــاديين المــــــرتكبين للممارســــــات المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي المــــــواد

 )103(. من قانون المنافسة 10-11-12

ـــــين - ـــــة مـــــن طـــــرف أشـــــخاص طبيعي ـــــدة للمنافســـــة المنظم يمكـــــن : الممارســـــات المقي

يعــــــي ســـــاهم شخصــــــيا بصــــــفة لمجلـــــس المنافســــــة توقيـــــع عقوبــــــات ماليـــــة علــــــى كــــــل شـــــخص طب

                                                           
 .117،ص  مرجع سابق، براهمى نوال ) 101
 .، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03-03رقم من األمر  45/2المادة  )102
، سلف  والمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل 03-03 رقم من األمر 56المعدلة للمادة  12-08من القانون رقم 26المادة) 103

 .الذكر
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ِاحتماليـــــــة فـــــــي تنظـــــــيم وتنفيـــــــذ الممارســـــــات المقيـــــــدة للمنافســـــــة بغرامـــــــة مليـــــــوني دينـــــــار جزائـــــــري 

 )104().دج 2000.000(

ـــــر وا - ـــــرام األوام ـــــةالجـــــراعـــــدم ِاحت ـــــة : ءات المؤقت ـــــع غرامـــــات مالي ـــــس بتوقي يقـــــوم المجل

ـــوم تـــــــأخير فـــــــي حـــــــال عـــــــدم ِاحتـــــــرام  150.000تقديريـــــــة ال تقـــــــل عـــــــن مبلـــــــغ  دج عـــــــن كـــــــل يــــ

 )105(. األوامر واإلجراءات المؤقتة خالل اآلجال المحددة

فـــــي حـــــال عرقلـــــة التحقيقـــــات مـــــن خـــــالل تقـــــديم معلومـــــات خاطئـــــة : عرقلـــــة التحقيقـــــات -

مكـــــــن لمجلـــــــس المنافســـــــة إقـــــــرار عقوبـــــــات ماليـــــــة ال أو غيـــــــر كاملـــــــة أو التـــــــأخر فـــــــي تقـــــــديمها ي

دج، كمـــــــــــا يمكنـــــــــــه أيضـــــــــــا الحكـــــــــــم بغرامـــــــــــات تهديديـــــــــــة ال تقـــــــــــل عـــــــــــن  8000.00تتجـــــــــــاوز 

 )106(.دج في كل يوم تأخير 100.000

ــــى تــــرخيص - ــــالتجميع مــــن دون الحصــــول عل ــــام ب يعاقــــب مجلــــس المنافســــة :حالــــة القي

ـــــي عم ـــــة أو كانـــــت هـــــي طـــــرف ف ـــــت مـــــن عملي ـــــع مـــــن كـــــل مؤسســـــة إقتصـــــادية تكون ليـــــة التجمي

مـــــن رقـــــم  %7ىدون الحصـــــول علـــــى رخصـــــة منـــــه بـــــالتجميع بغرامـــــة ماليـــــة يمكـــــن أن تصـــــل إلـــــ

 )107(. األعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خالل آخر سنة مالية مختتمة

فــــي : حالــــة عــــدم ِاحتــــرام الشــــروط التــــي فرضــــها المجلــــس لمــــنح الرخصــــة بــــالتحميع -

ـــــــــة عـــــــــدم ِاحتـــــــــرام المؤسســـــــــات  االقتصـــــــــادية المعنيـــــــــة بـــــــــالتجميع الشـــــــــروط التـــــــــي فرضـــــــــها حال

                                                           
 .، سالف الذكر  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03 رقم من األمر 57المادة ) 104

 .، سالف الذكر  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03 رقم من األمر   58المعدلة للمادة  12-08من القانون رقم  27المادة) 105
 .، سالف الذكر  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03 رقم من األمر  59المعدلة للمادة  12-08من القانون رقم  28المادة  )106
 .، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03- 03من األمر  61المادة ) 107
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مــــــن رقــــــم  %5المجلســــــيمكن للمجلــــــس توقيــــــع غرامــــــات ماليــــــة علــــــى هــــــذه األخيــــــرة تصــــــل إلــــــى 

 )108(.األعمال

ــــات الماليــــة فإّنــــه يأخــــذ بعــــين االعتبــــار بعــــض    تجــــدر االشــــارة أن المجلــــس حينمــــا يقــــوم بتوقيــــع العقوب

ــــــديرها ال ســــــيما خطــــــورة المم ــــــي تق ــــــذي لحــــــق باالقتصــــــاد المعــــــايير ف ــــــة، حجــــــم الضــــــرر ال ارســــــة المرتكب

ـــــى المخالفـــــة وكـــــذا مـــــدى تعـــــاون المؤسســـــات المتهمـــــة  ـــــل مرتكب ـــــد المتحصـــــل عليهـــــا مـــــن قب وقيمـــــة الفوائ

ـــــــق ـــــــس المنافســـــــة خـــــــالل التحقي ـــــــغ الغرامـــــــة أو )109(مـــــــع مجل ـــــــرر تخفـــــــيض مبل ـــــــس ان يق ،فـــــــيمكن للمجل

  )110(. إلغائها

 :نشر القرارات المتضمنة للعقوبة -2

 )111(مســـــتخرجا منهـــــا أو توزيعهـــــا أو تعليقهـــــاأو أوامـــــر بنشـــــر قراراتـــــه  يقـــــدميمكـــــن لمجلـــــس المنافســـــة أن 

لـــــيس العبـــــرة مـــــن نشـــــر قـــــرارات مجلـــــس المنافســـــة اإلطـــــالع عليهـــــا فقـــــط، بـــــل كعقوبـــــة ضـــــد المؤسســـــات 

ا يحــــــرص األفــــــراد علــــــى ســــــمعتهم وبقــــــاء وثيقــــــة ســــــوابقهم مــــــالمرتكبــــــة لممارســــــات مقيــــــدة للمنافســــــة، فمثل

  .فكذلك المؤسسات الممارسة للتجارة تحاول المحافظة على سمعتها، دلية نظيفة الع

نشـــــر القـــــرار المتضــــــمن العقوبـــــة مـــــن طـــــرف مجلــــــس المنافســـــة  دوًرا ردعيـــــا وضـــــبطيا للســــــلطة،  يـــــؤدي

ألّنهــــــا تهــــــدف إلــــــى جعــــــل تغييــــــر ســــــلوك المؤسســــــات فعليــــــا مــــــن خــــــالل ِاعــــــالم المســــــتهلكين والعمــــــالء 

ـــــق نشـــــر ـــــة أو المنشـــــورات  والمنافســـــين عـــــن طري ـــــة أو المحلي ـــــة أو الجهوي القـــــرارات فـــــي الصـــــحف الوطني

                                                           

 .، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03من األمر  62دة الما )108
 .، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03 رقممن األمر  62المادة ) 109
 .، سالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03 رقم من األمر 60المادة ) 110
 .، سالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03 رقم من األمر 45المادة )111
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المهنيـــــــة أو المتخصصـــــــة أو الجمعويـــــــة أو أجهـــــــزة ِاعـــــــالم المســـــــتهلكين وبالتـــــــالي التـــــــأثير علـــــــى ســـــــمعة 

  . المؤسسة مما يجبرها على الحرص على عدم إرتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة
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  إسهامات هيئات الضبط القطاعية في مجال حماية المنافسة: الثاني المبحث

ــــــــري  ــــــــس المنافســــــــة ، اذ اســــــــتحدث المشــــــــرع الجزائ ــــــــى دور مجل ــــط عل ــــ حمايــــــــة المنافســــــــة ال تقتصــــــــر فق

الســـــــهر علـــــــى ضـــــــبط وحمايـــــــة المنافســـــــة فـــــــي  أخـــــــرى ، أوكلـــــــت لهـــــــا مهمـــــــة مســـــــتقلة  هيئـــــــات اداريـــــــة 

ــــــي كانــــــت خاضــــــع ــــــة، مختلــــــف القطاعــــــات االقتصــــــادية الت ــــــى إحتكــــــار الدول ــــــةة إل مــــــن  و منحتلهــــــا جمل

إلــــــــى وجــــــــود تــــــــداخل فــــــــي  تأد،الصــــــــالحيات  جملــــــــة مــــــــنال ه، لكــــــــن هــــــــذ)مطلــــــــب اول( الصــــــــالحيات

ــــــس المنافســــــة ــــــات الضــــــبط القطاعيــــــة ومجل ــــــاره صــــــاحب االختصــــــاص ، االختصاصــــــات بــــــين هيئ بإعتب

  .)مطلب ثاني ( العام بضبط السوق وحماية المنافسة

  هيئات الضبط القطاعية في مجال حماية المنافسةصالحيات : المطلب األول

هيئـــــات الضـــــبط االقتصـــــادي مجـــــاالت مختلفـــــة إال أن الهـــــدف الـــــذي تســـــعى إليـــــه كـــــل هيئـــــة هـــــو  تـــــنظم

ـــــــري  واحـــــــد متمثـــــــل فـــــــي ضـــــــبط الســـــــوق وحمايـــــــة المنافســـــــة، وفـــــــي ســـــــبيل هـــــــذا منحهـــــــا المشـــــــرع الجزائ

  :)فرع ثاني(و اختصاصات قمعية ) فرع أول(رقابية  ِاختصاصات

  التدخل الرقابي المسبق: الفرع األول

تمـــــــارس ســـــــلطات الضـــــــبط ِاختصـــــــاص الرقابـــــــة المســـــــبق عـــــــن طريـــــــق ســـــــلطاتها قـــــــي ِاصـــــــدار القواعـــــــد 

  .التنظيمية كما تتمتع بسلطة القرار الفردي كما تتمتع بصالحيات إستشارية واسعة

 :الصالحيات االستشارية لهيئات الضبط القطاعية. أوال 

بعـــــض الســـــلطات االداريـــــة المســـــتقلة دورهـــــام وفعـــــال كونهـــــا تعـــــد طرفـــــا ِاستشـــــاريا لـــــدى الســـــلطات  تلعـــــب

  )112(.يما يخص تحضير النصوص القانونية والتنظيميةالتي لهاعالقة بمجال المنافسةفالتنفيذية 

                                                           
ــــــل شــــــهادة الماســــــتر، إدارة ) 112 ــــــري، مــــــذكرة مقدمــــــة لني ــــــانون الجزائ ــــــات الضــــــبط االقتصــــــادي فــــــي الق ــــــداتى حســــــين، آلي ن

 .31، ص2014أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عين الدفلى، الجزائر،
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الــــــوزير  طــــــرفســــــلطة ضــــــبط البريــــــد والواصــــــالت الســــــلكية والالســــــلكية يــــــتم ِاستشــــــارتها مــــــن فبالنســــــبة ل

ـــــــف ـــــــد والمواصـــــــالت الســـــــلكية والالســـــــلكية بخصـــــــوص العديـــــــد مـــــــن المواضـــــــيع ك المكل تحضـــــــير البالبري

لمشـــــــــاريع نصــــــــــوص تنظيميـــــــــة بالقطــــــــــاع أو تحضــــــــــير دفـــــــــاتر الشــــــــــروط أو تحضـــــــــير إجــــــــــراء انتقــــــــــاء 

مــــــن القــــــانون  14المرشــــــحين الســــــتغالل رخصــــــة المواصــــــالت الســــــلكية والالســــــلكية وهــــــذا طبقــــــا للمــــــادة 

  )113(. تصاالت االلكترونية مة المتعلقة بالبريد واالحدد للقواعد العاي 04-18رقم 

كمــــــا تتمتــــــع تلــــــك الســــــلطة بصــــــالحية تقــــــديم اآلراء فــــــي جميــــــع القضــــــايا المتعلقــــــة بالبريــــــد والمواصــــــالت 

الســــــلكية والالســــــلكية إلــــــى جانــــــب إســــــتراتيجيات تطــــــويره إضــــــافة إلــــــى تقــــــديم اآلراء فيمــــــا يتعلــــــق بتحديــــــد 

  )114(. التعريفات القصوى الخاصة للقطاع

ــــي مجــــــال االعــــــالم نصــــــت المــــــادة  علــــــى إمكانيــــــة  )115(05-12فـــــي القــــــانون العضــــــوي رقــــــم  44أمـــــا فــ

ــــة بمجــــال اختصاصــــها،  ــــي المواضــــيع المتعلق ــــب رأيهــــا ف ــــة وطل ِاستشــــارة ســــلطة ضــــبط الصــــحافة المكتوب

حيـــــث يمكـــــن ألي هيئـــــة تابعـــــة للدولـــــة أن تقـــــوم بمناقشـــــة أي مســـــألة تتعلـــــق بمجـــــال الصـــــحافة المكتوبـــــة 

ــــــوم بط ــــــة، ويظهــــــر أيضــــــا ِاختصاصــــــها االستشــــــاري مــــــن وتق ــــــب رأي ســــــلطة ضــــــبط الصــــــحافة المكتوب ل

ـــــى مـــــنح االستشـــــارة  ـــــة وال يقـــــف هـــــذا االختصـــــاص عل ـــــيس الجمهوري ـــــى رئ ـــــذي يرفـــــع إل ـــــر ال خـــــالل التقري

  )116(.لرئيس الجمهورية بل يمتد إلى الهيئات التابعة للدولة

                                                           
 .سالف الذكر مرجعتصاالت االلكترونية، المتعلقة بالبريد واال القواعد العامة يحدد  04-18من القانون  14المادة ) 113
 .352- 351ص ، مرجع سابق، قابة صورية )114
، صادرة في 02، يتعلق باإلعالم، ج ر العدد 2012جانفي  12المؤرخ  05- 12في القانون العضوي رقم  44المادة ) 115
 .2012جانفي  15

إدارة أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، فرع مريم، سلطة ضبط الصحافة، مذكرة لنيل شهادة ماستر،  رو ريمة الكب) 116
 .53، ص2014جامعة بجاية ، الجزائر، 
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ي األخـــــرى بمهمـــــة ِاستشـــــارية لـــــدى أمـــــا قطـــــاع الطاقـــــة فـــــإن لجنـــــة ضـــــبط الكهربـــــاء والغـــــاز تضـــــطلع هـــــ

ـــــق بتنظـــــيم ســـــوق الكهربـــــاء والســـــوق الوطنيـــــة للغـــــاز  ـــــة فيمـــــا يتعل ، تمـــــارس هـــــذه )117(الســـــلطات العمومي

  :المهمة عن طريق

 .المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية -

وهــــذا طبقـــــا ) 118(إبــــداء آراء مبــــررة و تقــــديم ِاقتراحـــــات فــــي إطــــار القــــوانين المعمـــــول بهــــا -

المتعلــــــــــق بالكهربــــــــــاء و توزيــــــــــع الغــــــــــاز بواســــــــــطة  01-02 رقــــــــــم مــــــــــن القــــــــــانون 115للمــــــــــادة 

  )119(.القنوات

 :الصالحيات التنظيمية. ثانيا 

ــــر األنظمــــة الوســــيلة األكثــــر اســــتعماال لضــــبط وتنظــــيم الســــوق وتتمثــــل فــــي مجموعــــة القواعــــد التــــي  تعتب

ــــأ ــــة ســــواًءا تيت ــــا للنصــــوص القانوني ــــة، لكــــن دون إضــــافة قواعــــد جديــــدة  تطبيق ــــت تشــــريعية أو تنظيمي كان

  )120(. تتنافى والنص القانوني

ــــث جعــــل بعــــض الهيئــــات نمــــ ــــات الضــــبط االقتصــــادي حي ــــة لهيئ ــــري صــــالحيات تنظيمي ح المشــــرع الجزائ

تســــــاهم فــــــي الوظيفــــــة التنظيميــــــة وذلــــــك بموجــــــب الصــــــالحيات االستشــــــارية التــــــي  تطرقنــــــا إليهــــــا ســــــابقا 

  .أخرى صالحيات تنظيمية حقيقية فيما منح هيئات

                                                           
، معدل و متمم ،سالف و توزيع الغاز بواسطة القنوات المتعلق بالكهرباء  01-02 رقم من القانون 114/2المادة ) 117

 .الذكر
ســـــلطات الضـــــبط االقتصـــــادي فـــــي القـــــانون الجزائـــــري و الدولـــــة والمؤسســـــات العموميـــــة، رســـــالة لنيـــــل وليـــــد،  يـــــلمجبو )118

 . 150،ص2007شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم إدارية، الجزائر ، 

، معــــــدل و مــــــتمم ، بــــــاء وتوزيــــــع الغــــــاز بواســــــطة القنــــــواتالمتعلــــــق بالكهر  01-02 رقــــــم مــــــن القــــــانون 115المــــــادة )  119
 .سالف الذكر

عـــــادل، مســـــؤولية العـــــون االقتصـــــادي فـــــي الممارســـــات المقيـــــدة للمنافســـــة، مـــــذكرة لنيـــــل درجـــــة ماجســـــتير، فـــــرع يلبوجم)  120
 .130، ص2012قانون المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
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ــــــة  نجــــــد هيئــــــات تمارســــــان االختصــــــاص التنظيمــــــي فعليــــــا وذلــــــك بإصــــــدار أنظمــــــة تحــــــوز القــــــوة اإللزامي

الل بهـــــذه األنظمــــة كمـــــا أنهــــا تكـــــون منشــــورة فـــــي خــــبحيــــث تكــــون مرفقـــــة بعقوبــــات تطبـــــق فــــي حالـــــة األ

  .يم عمليات لبورصةالجريدة الرسمية والهيئتان تباعا هما مجلس النقد والقرض ولجنة تنظ

 :االختصاص التنظيمي لمجلس النقد والقرض -1

ــــي مجــــــال النقــــــد والقــــــرض حيــــــث ســــــاعتبــــــار المجلــــــس ســــــلطة نقديــــــة منحهــــــا القــــــانون حــــــق  ن أنظمــــــة فــ

وتقنــــــين النشــــــاط المصــــــرفي ، صــــــدور نظم ا تــــــضــــــهوالتــــــي غر ، نظــــــام  71أصــــــدر المجلــــــس أكثــــــر مــــــن 

خــــــالل تبنــــــي سياســــــة تنظيميــــــة أكثــــــر  هــــــذه األنظمــــــة ســــــمح بتطــــــوير وعصــــــرنة المجــــــال التنظيمــــــي مــــــن

ــــب  ــــي مســــت بالتقري ــــى الســــاحة االقتصــــادية والت ــــي طــــرأت عل ــــف التطــــورات الت مرونــــة تتماشــــى مــــع مختل

-03 رقـــــم مـــــن األمـــــر 62، حيـــــث نصـــــت المـــــادة ) 121(تعلقـــــة بالنظـــــام المصـــــرفي مكـــــل الموضـــــوعات ال

ـــــرض  11 ـــــد والق ـــــق بالنق ـــــس ) 122(المتعل ـــــي يخـــــول فيهـــــا لمجل ـــــادين الت ـــــى المي ـــــرض إصـــــدار عل ـــــد والق النق

  :أنظمة وتتمثل هذه المجاالت في

 .إصدار النقد - 

 .مقاييس وشروط عمليات البنك المركزي - 

 .تحديد السياسة النقدية واإلشراف عليها ومتابعتها وتقيمها - 

 .غرف المقاصة - 

 .سير وسائل الدفع وسالمتها - 

ما يســـــا الشـــــروط اعتمـــــاد البنـــــوك والمؤسســـــات الماليـــــة وفتهـــــا وكـــــذا شـــــرط إقامـــــة شـــــيكاته - 

 .الحد األدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالية وكذا كيفيات إجرائه
                                                           

 .26ص ، مرجع سابق، دحاس صونية)  121
 .،سالف الذكرالمتعلق بالنقد والقرض  11-03 من األمر رقم 62المادة )  122
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 .شرط فتح مكتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية األجنبية - 

 .مقاييس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية  - 

ــــــــي  -  ـــــي االستشــــــــارة والوســــــــاطة ف ـــ ــــــــة المصــــــــرفية ومهنت ــــــــة لممارســــــــة المهن الشــــــــروط النقدي

 .جالين المصرفي والماليالم

 .تحديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرف - 

 .تسير ِاحتياطات الصرف -

 :و مراقبتها  عمليات البورصةتنظم االختصاص التنظيمي للجنة  -2

تتمتــــــع لجنــــــة تنظــــــيم ومراقبــــــة عمليــــــات البورصــــــة بمجموعــــــة مــــــن الصــــــالحيات التنظيميــــــة إلــــــى جانــــــب 

الســـــلطة التنفيذيـــــة حيـــــث تمـــــارس هـــــذه األخيـــــرة ســـــلطة تنظيميـــــة عامـــــة بإصـــــدار لـــــوائح تتعلـــــق بتنظـــــيم 

نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري ) 123(ســــــوق القــــــيم المنقولــــــة والتــــــي تشــــــكل اإلطــــــار التنظيمــــــي العــــــام للبورصــــــة 

ـــــة و مراقبتهــــــــا فــــــــي المــــــــادة علــــــــى الصــــــــالح مــــــــن  31يات التنظيميــــــــة للجنــــــــة تنظــــــــيم عمليــــــــات البورصـــ

ــــــة بموجــــــب المــــــادة  و 10-93 رقــــــم المرســــــوم التشــــــريعي ــــــانون 15المعدل ، ) 124(04-03 رقــــــم  مــــــن الق

  :وتخص مجاالت التنظيم ما يلي

 .رؤوس األموال التي يمكن ِاستثمارها في عمليات البورصة - 

 .قة عليهمبالبورصة والقواعد المهنية المطِاعتماد الوسطاء في عمليات  - 

 .نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات اتجاه الزبائن - 

                                                           
ــــل شــــهادة ماجســــتير، ) 123 ــــي المجــــال االقتصــــادي، مــــذكرة لني ــــوراري مجــــدوب، ســــلطات الضــــبط ف ــــرع  ق ــــانون أعمــــال، ف ق

 .99، ص2010كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر،

لمتعلــــــق ببورصــــــة القــــــيم ا، 10-93معــــــدل ومــــــتمم للمرســـــوم التشــــــريعي رقــــــم  04-03مــــــن القــــــانون رقــــــم  15المـــــادة ) 124
 .، سالف الذكر المنقولة
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المركــــــــزي علــــــــى الســــــــندات المــــــــؤتمن الشــــــــروط والقواعــــــــد التــــــــي تحكــــــــم العالقــــــــات بــــــــين  - 

 .والمستفيدين من خدماته

 .القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات - 

 .التأهيل وممارسة نشاط حفظ وٕادارة السندات شروط - 

ـــــة مـــــن خـــــالل تمتعهـــــا  ـــــي ســـــن القواعـــــد القانوني ـــــة البورصـــــة ومراقبتهـــــا ف ـــــة تنظـــــيم عملي كمـــــا تســـــاهم لجن

ار تعليمـــــات وتوصـــــيات وآراء تنشـــــر جميـــــع هـــــذه األعمـــــال فـــــي الكشـــــوف التـــــي تصـــــدرها دبإمكانيـــــة إصـــــ

  )125(. لحكومةاللجنة دوريا وكذا في التقرير السنوي الذي تقدمُه ل

تجـــــدر االشـــــارة إلـــــى أن األنظمـــــة الصـــــادرة مـــــن مجلـــــس النقـــــد والقـــــرض تخضـــــع إلمكانيـــــة تعـــــديلها مـــــن  

يــــات طــــرف وزيــــر الماليــــة وذلــــك قبــــل إصــــدارها مــــن طــــرف المجلــــس، غيــــر أن أنظمــــة لجنــــة تنظــــيم عمل

  .مراقبتها فإنها تخضع إلجراء الموافقة عن طريق قرار صادر عن وزير الماليةو البورصة 

، هــــــذه األنظمــــــة  بشــــــبه حصــــــانة قضــــــائية وال يمكــــــن مخاصــــــمتها إال مــــــن طــــــرف وزيــــــر الماليــــــة تتمتــــــع 

عـــــن طريـــــق دعـــــوى اإللغـــــاء رغـــــم كونهـــــا تـــــدابير ذات طـــــابع عـــــام وتمـــــس بمصـــــالح المعنيـــــين مباشـــــرة ال 

  )126(. يمكن للمتضررين إال طريق الدفع بعدم شرعيتها أمام القضاء بمناسبة نزاع معين

  :إصدار القرار الفردي سلطة. ثالثا 

ـــــرارات فرديـــــة  ـــــابي المســـــبق شـــــكل ق ـــــدخلها الرق ـــــدخل معظـــــم ســـــلطات الضـــــبط بصـــــفة مســـــبقة ويأخـــــذ ت تت

حيـــــث يعتبـــــر هـــــذا االختصـــــاص فـــــي زاويـــــة القـــــانون االداري امتيـــــاز ســـــلطة عامـــــة اعتـــــرف بـــــه المشـــــرع 

ـــــــك بإخضـــــــ ـــــــة الصـــــــناعة والتجـــــــارة المكـــــــرس دســـــــتوريا وذل ـــــذه الســـــــلطات قصـــــــد تـــــــأطير مبـــــــدأ حري اع لهــ

                                                           
حفيظــــــة زوار، لجنــــــة تنظــــــيم ومراقبــــــة عمليــــــات البورصــــــة كســــــلطة إداريــــــة، مــــــذكرة لنيــــــل شــــــهادة الماجســــــتير، فــــــرع )  125

 . 86-84، ص2004اإلدارة المالية، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر،
 .131ص،  السابقالمرجع ،  ل شهادة الماجستيرعادل، مذكرة لني يلبوجم) 126
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حســــــب )127(ممارســـــة بعــــــض األنشـــــطة إلــــــى نظــــــام الرخصـــــة، التــــــرخيص االعتمــــــاد أو مجـــــرد التصــــــريح 

  .كل قطاع اقتصادي

بالنســـــبة لمجلـــــس النقـــــد والقـــــرض فإنـــــه يمـــــارس الرقابـــــة المســـــبقة حـــــول شـــــروط ممارســـــة النشـــــاط البنكـــــي 

بالحــــــاالت التــــــي يمكــــــن  11128-03مــــــن األمــــــر  62المــــــادة  دنصــــــتفق، عــــــن طريــــــق مــــــنح التــــــرخيص 

  :المجلس من خاللها ممارسة الرقابة السابقة عن طريق القرارات الفردية والمتمثلة في

التـــــــــرخيص بفــــــــــتح مكاتـــــــــب تمثيــــــــــل البنـــــــــوك والمؤسســــــــــات الماليـــــــــة وتعــــــــــديل وســــــــــحب  - 

 .االعتماد

 .ترخيص بفتح مكاتب تمثيل البنوك األجنبية - 

ــن تـــــــوفر جميـــــــع الشـــــــروط فـــــــي  هتأكـــــــد حيـــــــث ال يمـــــــنح مجلـــــــس النقـــــــد والقـــــــرض التـــــــرخيص إال بعـــــــد مـــــ

  )129(.أصحاب الطلب

بعــــد تقــــديم الملــــتمس للمجلــــس وبعــــد اســــتيفاء كــــل العناصــــر والحصــــول علــــى التــــرخيص يمكــــن تأســــيس 

ـــــى مـــــنح  ـــــف عل ـــــب االعتمـــــاد يتوق ـــــر فطل ـــــك الجزائ ـــــب اعتمادهـــــا مـــــن محـــــافظ بن الشـــــركة ويمكـــــن أن تطل

  )130(الترخيص

أمـــــا بالنســـــبة للجنـــــة تنظـــــيم عمليـــــة البورصـــــة ومراقبتهـــــا فهـــــي تمـــــارس صـــــالحياتها الرقابيـــــة الســـــابقة عـــــن 

ــــث ال يمكــــن  ــــك بواســــطة التأشــــيرة أو االعتمــــاد حي ــــرخيص لممارســــة بعــــض األنشــــطة وذل طريــــق مــــنح الت

                                                           
 .132،صمرجع سابق،  عادل، مذكرة لنيل ماجستير ميلبوج) 127

 .، سالف الذكرالمتعلق بالنقد و القرض 11-03من األمر رقم  62المادة ) 128
 .،سالف الذكر المتعلق بالنقد والقرض  11-03في األمر رقم   91المادة ) 129

زهـــــرة، وظـــــائف الضـــــبط االقتصـــــادي، مـــــذكرة للنيـــــل شـــــهادة ماجســـــتير، فـــــرع الدولـــــة ومؤسســـــات عموميـــــة،  مجامعيـــــة) 130
 .55-54، ص 2014، الجزائر، 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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ممارســـــة بعـــــض النشـــــاطات المتعلقـــــة بســـــوق القـــــيم المنقولـــــة إال بعـــــد الحصـــــول علـــــى االعتمـــــاد المســـــبق 

  :ومن أمثلة ذلك) 131(قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  من

  (L.O.B)ضرورة ِاعتماد الوسطاء في عملية البورصة  - 

ــة للقـــــــــوانين األساســـــــــية ومشـــــــــاريع أنظمـــــــــة هيئـــــــــات التوظيـــــــــف  -  ضـــــــــرورة ِاعتمـــــــــاد اللجنـــــــ

 )132(. الجماعي للقيم المنقولة

ــــل فــــي  ــــك وســــيلة أخــــرى تتمث ــــة تنظــــيم عمليــــة البورصــــة ومراقبتهــــا تمل ــــإن لجن ــــى االعتمــــاد ف باإلضــــافة إل

حيـــــث علـــــى كـــــل مصـــــدر للقـــــيم المنقولـــــة قبـــــل نشـــــر المـــــذكرة اإلعالميـــــة المتعلقـــــة بـــــإعالم ) 133(التأشـــــيرة 

ـــــى يتســــــنى لــــــه توزيعهــــــا وســــــط لالجمهــــــور أن يــــــودع مشــــــروع المــــــذكرة لــــــدى اللجنــــــة  لتأشــــــير عليهــــــا  حتـ

  )134(.مهور إذ يجب أن تضع اللجنة تأشير عليها حتى تصبح قابلة للنشرالج

ـــــة الســـــابقة بواســـــطة  ـــــد والمواصـــــالت تقـــــوم بالرقاب بالنســـــبة  لمجـــــال االتصـــــاالت فـــــإن ســـــلطة ضـــــبط البري

أو f;aaaa&Q gaaaa)O ا�*bcaaaaN 9aaaad� b)e6aaaa ط7(��aaaa )136(،التــــرخيص أو التصــــريح البســــيط  )135(الرخصــــة


ء أو ا%h2*aaaل وaaa:	6وط  إaaaN 6ام*O
aaa< م[aaa*'� ي�aaa;��/ b)e6aaa*م ا�
aaaj;� ��aaaT
cت ا�
��aaacا� ���aaa+Q أو


 	 k)'Z l ا�&
دة )137(&� 

"ت ا"�d*6و	(� 34ط7+ Q"و ا ��ن ا�67�	
� ,�)138( 

                                                           
لمتعلــــــق ا 10-93 رقــــــم مــــــن المرســــــوم التشــــــريعي 6المعــــــدل والمــــــتمم للمــــــادة  04-03 رقــــــم مــــــن القــــــانون 4المــــــادة ) 131

 .سالف الذكر ، ببورصة القيم المنقولة
 .104ص،  لمرجع سابق،  قوراري مجدوب) 132
 .، سالف الذكر المتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-93من المرسوم التشريعي رقم  42-41المادتين )  133
 .104ص ، المرجع السابق،  قوراري مجدوب) 134

�67�� و 04-�18, ا�+
	�ن ر�� 123ا�&
دة )135< �� ا�&*�'+�

�_ ا�6MY�[�د ا�+�ا�Z ا��% ، �
"ت ا"�d*6و	( Q"ا  
 .، سالف الذكر  04-18من القانون  31المادة )136
فــــــرع ، هلجزائــــــر، مــــــذكرة لنيــــــل شــــــهادة دكتــــــورامنصــــــور داوود، اآلليــــــات القانونيــــــة لضــــــبط النشــــــاط االقتصــــــادي فــــــي ا) 137

 .252-250، ص2016قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة بسكرة، الجزائر،

�_ ا�6MY 04-�18, ا�+
	�ن ر��  34ا�&
دة )138% ،  �
"ت ا"�d*6و	( Q"و ا ��67'� ��
  . �[�د ا�+�ا�Z ا��
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حيــــــث أن كــــــل ) 139(مــــــن القــــــانون ســــــالف الــــــذكر 37نصــــــت عليــــــه المــــــادة  دأمــــــا التصــــــريح البســــــيط فقــــــ

ِاســــتغالل خدمـــــة خاضـــــعة لنظــــام التصـــــريح البســــيط يكـــــون ملـــــزم بإيــــداع تصـــــريح بالرغبـــــة متعامــــل يريـــــد 

  )140( .في االستغالل التجاري لهذه الخدمة

ـــــة ضـــــبط الكهربـــــاء  ـــــى رخصـــــة مـــــن طـــــرف لجن ـــــاء والغـــــاز يشـــــترط الحصـــــول عل بالنســـــبة لمجـــــال الكهرب

  )141(. والغاز فيما يتعلق بإنجاز منشآت جديدة إلنتاج الكهرباء أو ِاستغاللها

  :الصالحيات الردعية لهيئات الضبط القطاعية: الفرع الثاني

تتــــــــدخل الهيئــــــــات االداريــــــــة المســــــــتقلة بــــــــدورها الردعــــــــي وذلــــــــك لتحقيــــــــق الغايــــــــة المرجــــــــوة فــــــــإذا كانــــــــت 

ع الفاعــــل فــــإن هــــذه الغايــــة نجــــدها فــــي مــــادة الضــــبط االقتصــــادي فــــي الهيئــــات دالعقوبــــات تهــــدف إلــــى ر 

ـــــة،  ـــــى االدوات الردعي ـــــم تنتقـــــل إل ـــــة ث ـــــة المســـــتقلة تســـــتعمل االدوات الوقائي تكـــــون هـــــذه العقوبـــــات فاالداري

  )142(رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه األفعال 

  المستقلة في القطاع الماليردع المخلفات عن طريق السلطات االدارية : أوال

يمتــــاز القطــــاع المــــالي بكثــــرة الســــلطات االداريــــة المســــتقلة حيــــث هنــــاك اللجنــــة المصــــرفية ولجنــــة تنظــــيم 

  .عمليات البورصة ومراقبتها ومجلس النقد والقرض

  :اللجنة المصرفية -1

                                                           
 .، سالف الذكر 04-18، من القانون  37المادة) 139

 .56ص ، سابقمرجع ، مجامعية زهرة ) 140
ـــــع الغـــــاز بواســـــطة  01-02مـــــن القـــــانون رقـــــم  13المـــــادة ) 141 ـــــاء وتوزي ـــــق بالكهرب ـــــوات يتعل الف ســـــ ،معـــــدل ومـــــتمم ،القن

 .الذكر
مـــــذكرة لنيـــــل شـــــهادة  دري ســـــمير، ســـــلطات الضـــــبط ودورهـــــا فـــــي اســـــتقرار التشـــــريع والتنطـــــيم المتعلـــــق باالســـــتثمار،حـــــ)142

 .14ص  الجزائر ،  بجاية،جامعة كلية الحقوق،  الماستر ،
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ــــري فــــــي إطــــــار النقــــــد والقــــــرض خــــــ تــــــى جنــــــة المصــــــرفية صــــــالحية توقيــــــع الجــــــزاء، مللول القــــــانون الجزائــ

رأت ذلـــــك ضـــــروريا فيمكنهـــــا أن تكتفـــــي بإتخـــــاذ تـــــدابير ذات طـــــابع وقـــــائي أو أن تقـــــرر عقوبـــــات تأديبيـــــة 

  .لفات المرتكبةاصارمة تتراوح شدتها حسب درجة األخطار والمخ

وهــــي مــــن وســــائل التســــوية التــــي  113إلــــى  111 مــــن تتخــــذ اللجنــــة المصــــرفية تــــدابير بمقتضــــى المــــواد

  .)143(ن للجنة أن تعين قائما باإلدارة مؤقتاتتميز بطبيعة مؤقتة كما يمك

ـــــنص المـــــادة  ـــــا ل ـــــة فطبق ـــــات التأديبي ـــــذكر  مـــــن)144( 104أمـــــا بالنســـــبة للعقوب إذا أخـــــل " األمـــــر ســـــالف ال

بنـــــك أو مؤسســـــة ماليـــــة بأحـــــد األحكـــــام التشـــــريعية أو التطبيقيـــــة المتعلقـــــة بنشـــــاطه، أو  لـــــم يـــــذعن ألمـــــر 

  :أو لم يأخذ في الحسبان التحذير، يمكن اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات اآلتية

 .االنذار •

 .التوبيخ •

 .من ممارسة النشاط المنعمنممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد •

 .لتوقيفالمؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم باإلدارة مؤقت أو عدم تعيينيها •

ــــاإلدارة  • ــــائم ب ــــين ق ــــر مــــن هــــؤالء األشــــخاص أنفســــهم مــــع تعي إنهــــاء مهــــام شــــخص أو أكث

 .مؤقت أو عدم تعيينيه

 .سحب االعتماد •

                                                           
ــــي المجــــال المصــــرفي، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير  )143 ــــة المســــتقلة ف ــــرع قــــانون ، أعــــراب أحمــــد، الســــلطات االداري ف

 .135ص  2007/2008كلية الحقوق، جامعة بومرداس الجزائر،  ، أعمال
 .سالف الذكر المتعلق بالنقد و القرض، 11-03 رقممن األمر  14المادة ) 144
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علــــى ذلــــك يمكــــن للجنــــة أن تقضــــي إمــــا بــــدال عــــن العقوبــــات المــــذكورة أعــــاله وٕامــــا إضــــافة إليهــــا  وزيــــادة

بعقوبـــــة ماليـــــة تكـــــون مســـــاوية علـــــى األكثـــــر للرأســـــمال األدنـــــى، الـــــذي يلـــــزم البنـــــك أو المؤسســـــة الماليـــــة 

  .بتوفيره وتقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة

 :لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها -2

المتعلــــــــــق )145(10-93 رقــــــــــم مــــــــــن المرســــــــــوم التشــــــــــريعي 55جــــــــــال البورصــــــــــة نصــــــــــت المــــــــــادة فــــــــــي م

ــــب هــــي  ــــة والتأدي ــــات المهن ــــي مجــــال أخالقي ــــة ف ــــة التأديبي ــــي تصــــدرها الغرف ــــات الت ــــى العقوب بالبورصــــة عل

ــــــه أو جزئــــــحظــــــاالنــــــذار التــــــوبيخ  رض غرامــــــات يحــــــدد مبلغهــــــا فــــــســــــحب االعتمــــــاد أو ه ، ر النشــــــاط كل

  .م المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكبغنيساوي المبعشر ماليين دج أو مبلغ 

ــــــــي للجهــــــــات  ــــــــى االختصــــــــاص الجزائ ــــــــة إل ــــــــأديبي للجن ــــــــري االختصــــــــاص الت ــــــــد مــــــــدد المشــــــــرع الجزائ لق

ـــــة، كـــــل مـــــن يعتـــــرض ســـــبيل  ـــــق األمـــــر بمخالفـــــة األحكـــــام التشـــــريعية والتنظيمي ـــــة إذ تعل القضـــــائية المعني

ـــــة بحكـــــم ممارســـــة صـــــالحية اللجنـــــة وأعوانهـــــا المـــــؤهلين أو كـــــل شـــــ ـــــه معلومـــــات إمتيازي خص تتـــــوفر لدي

وظيفتــــه، فينجــــز بــــذلك عمليــــات فــــي الســــوق أيضــــا كــــل شــــخص يكــــون قــــد تعمــــد نشــــر معلومــــات خاطئــــة 

أشـــــهر إلـــــى خمـــــس ســـــنوات أو  6و يعاقـــــب المخـــــالف هنـــــا بـــــالحبس مـــــن ، أو مغالطـــــة وســـــط الجمهـــــور 

ـــــر  30.000غرامـــــة تقدربــــــ  ـــــع مبلغهـــــا إلـــــى أربعـــــة أضـــــعاف مبلـــــغ ال قيقـــــه حبح المحتمـــــل تدج ويمكـــــن رف

  )146(.دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

 :مجلس النقد والقرض -3

                                                           
 .سالف الذكرلمتعلق ببورصة القيم المنقولة،ا 10-93 رقم يمن المرسوم التشريع 55المادة ) 145
قـــــانون االعمـــــال،  مـــــذكرة لنيـــــل ماســـــتر ، فـــــرعخلـــــوفي رفيـــــق، اســـــتحداث ســـــلطات الضـــــبط االقتصـــــادي فـــــي الجزائر،) 146

 .42-41، ص2017 الجزائر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة،
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مـــــن األمـــــر  62يمكـــــن لمجلـــــس النقـــــد والقـــــرض فـــــي إطـــــار صـــــالحياته المنصـــــوص عليهـــــا فـــــس المـــــادة 

أن يســـــــحب االعتمـــــــاد مـــــــن البنـــــــوك والمؤسســـــــات الماليـــــــة إذا لـــــــم تصـــــــبح الشـــــــروط التـــــــي ) 147(03-11

تم ِاســـــتغالل االعتمـــــاد لمـــــدة اثنـــــى عشـــــر شـــــهرا، وأخيـــــرًا إذا لـــــم يـــــيخضـــــع لهـــــا االعتمـــــاد متـــــوفرة أو إذا 

  )148(. توقف النشاط موضوع االعتماد لمدة ستة أشهر

  ماليةردع المخالفات عن طريق السلطات اإلدارية غير ال: ثانيا

علـــــى غـــــرار الســـــلطات اإلداريـــــة المســـــتقلة العاملـــــة فـــــي القطـــــاع المـــــالي فـــــإن ســـــلطات الضـــــبط القطاعيـــــة 

األخـــــــرى العاملـــــــة فـــــــي القطاعـــــــات غيـــــــر الماليـــــــة كالتـــــــأمين والبريـــــــد والمواصـــــــالت الســـــــلكية والالســـــــلكية 

ـــــــى  ســـــــلطة إجـــــــراء التحقيقـــــــات وتوقيـــــــع الجـــــــزاءاتبوالكهربـــــــاء والغـــــــاز، فإنهـــــــا هـــــــي األخـــــــرى تتمتـــــــع  عل

  .المخالفين للقواعد التشريعية والتنظيمية المعمول بها في كل قطاع يخضع لسلطتها

  

 .ردع المخالفات عن طريق لجنة اإلشراف على التأمينات .1

  :العقوبات المطبقة على شركات التأمين أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين األجنبية هي

 .تعقوبات تقدرها لجنة اإلشراف على التأمينا 1.1

 .االنذار - 

 التوبيخ - 

 .إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت - 

                                                           
 .، سالف الذكر المتعلق بالنقد والقرض 11-03 رقم من األمر 62المادة ) 147
 .، سالف الذكرالمتعلق بالنقد والقرض  11-03 رقم من األمر 95المادة   )148
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على إقتـــــراح مـــــن لجنـــــة االشـــــراف علـــــى بنـــــاءاعقوبـــــات يقررهـــــا الـــــوزير المكلـــــف بالماليـــــة  1.2

 .التأمينات

 .السحب الجزئي أو كلي لالعتماد - 

 )149(.من محفظة عقود التأمين التحويل التلقائي لكل أو جزء - 

ـــــدينار  ـــــي تقـــــدرها لجنـــــة التأمينـــــات فتعتمـــــد معيـــــار حســـــاب الغرامـــــة بال أمـــــا بالنســـــبة للعقوبـــــات الماليـــــة الت

  )150(: على النحو التالي

 .225في حالة مخالفة أو إخالل بأحكام المادة : دج 100.000 - 

ـــــــة : دج 1000.000 -  ـــــــة األحكـــــــام التشـــــــريعية والتنظيمي ـــــــي فـــــــي حـــــــال مخالف المـــــــذكورة ف

 .248المادة 

ــــــــي : دج 5000.000 -  ــــــرام العقــــــــد المــــــــذكورة ف ــ ــــــــة المــــــــؤمن ألحكــــــــام ِاب ــــال مخالف فــــــــي حــــ

 .مكرر 69المادة 

وفــــــي حــــــال مخالفــــــة شــــــركة تــــــأمين أو فــــــرع شــــــركة تــــــأمين أجنبيــــــة لاللتزامــــــات المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي 

  :من قانون التأمينات تعاقب بالشكل التالي 226المادة 

ــــــو : دج 10.000 -  ــــــى كــــــل ي ــــــى عل ــــــرة األول ــــــي الفق ــــــزام المــــــذكور ف ــــــأخير بالنســــــبة لاللت م ت

 .منها

 .بالنسبة لاللتزام المنصوص عليه في الفقرة الثانية منها: دج 1000.000 - 

ــــــأمين أو إعــــــادة التــــــأمين وفــــــروع الشــــــركات التــــــأمين األجنبيــــــة التــــــي تخــــــالف  كمــــــا تعاقــــــب الشــــــركات الت

  )152(من مبلغ الصفقة  %10تتجاوز بغرامة ال   )151(أحكام القانون المتعلقة بالمنافسة 

                                                           
 .، سالف الذكرالمتعلق بالتأمينات 04-06 رقممن القانون 24المادة ) 149
 .ر، سالف الذكالمتعلق بالتأمينات 04-06 رقم مكرر من القانون 148مكرر و 147المواد ) 150
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 :ردع المخالفات عن طريق سلطة ضبط البريد والمواصالت .2

ــــة  ــــي حال ــــة وف فــــي مجــــال االتصــــاالت كــــذلك فالمتعامــــل المســــتفيد مــــن رخصــــة ِاســــتغالل شــــبكات عمومي

عـــــــدم ِاحترامـــــــه للشـــــــروط المقـــــــررة بموجـــــــب النصـــــــوص التشـــــــريعية والتنظيميـــــــة تعـــــــذره ســـــــلطة الضـــــــبط 

، يمكـــــن ان تتخــــــذ ضـــــده ســــــلطة  فـــــي أجــــــل ثالثـــــين يومــــــا وفـــــي حالــــــة عـــــدم ِامتثالــــــهلشــــــروط للالمتثـــــال 

البريـــــد عقوبـــــات ماليـــــة متناســـــبة مـــــع خطـــــورة التصـــــرف الـــــذي قـــــام بـــــه المتعامـــــل ، و فـــــي حالـــــة تمـــــادي 

البريــــــــد والمواصـــــــالت الســــــــلكية ســـــــلطة تخـــــــذ ضــــــــده المتعامـــــــل رغـــــــم االعــــــــذار و العقوبـــــــات الماليــــــــة ، ت

  ) 153( لعقوبتينقتراح  إحدى اباوالالسلكية 

 .إما التعليق الكلي أو الجزئي لهذه الرخصة لمدة أقصاها ثالثين يوما - 

ــرة تتـــــــراوح بـــــــين شـــــــهر إلـــــــى  -   خفـــــــضأشـــــــهر أو ت 3إمـــــــا التعليـــــــق المؤقـــــــت للرخصـــــــة لفتـــــ

 )154(.المدة في حدود السنة

 . في حالة تعنت المتعامل يمكن لسلطة البريد سحب الترخيص بصفة نهائة

 ردع المخالفات عن طريق لجنة ضبط الكهرباء والغاز .3

ــــة حــــدوث أي تغييــــر خطيــــر كمــــا هــــو منصــــوص عليــــه  ــــاء والغــــاز وفــــي حال بإمكــــان لجنــــة ضــــبط الكهرب

ــــاء و توزيــــع الغــــاز 141فــــي المــــادة  ــــق بالكهرب ــــانون المتعل ــــت   )155(مــــن الق ــــة الســــحب المؤق ــــع عقوب توقي

                                                                                                                                                                                     
 .،المتعلق بالتأمين ،سالف الذكر 04- 06مكرر من القانون رقم  248ادة الم )151
 .128-127ص  ، سابقمرجع، مجامعية زهرة )152
 .يحدد القواعد العامة للبريد واالتصاالت االلكترونية، سالف الذكر 04- 18من القانون رقم  36المادة ) 153

 .130ص،  المرجع السابق، مجامعية زهرة ) 154
 .لف الذكروتوزيع الغاز بواسطة القنوات، سا المتعلق بالكهرباء 01-02 رقم من القانون 141المادة  )155
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دة، وفـــــــي حالـــــــة تقصـــــــير الخطيـــــــر يمكـــــــن أن لرخصـــــــة اســـــــتغالل المنشـــــــأة لفتـــــــرة ال تتجـــــــاوز ســـــــنة واحـــــــ

  .)157(القانون سابق الذكر 149طبقا لنص المادة )  156(تسحب الرخصة نهائيا 

فــــرض علــــى المتعــــاملين الــــذين ذي يويمكــــن لهــــا أن تفــــرض عقوبــــات ماليــــة حيــــث يحــــدد مبلــــغ الغرامــــة الــــ

شــــــروط االمتيــــــاز وكــــــذا ال يحترمــــــون القواعــــــد التقنيــــــة والتجاريــــــة لتمــــــرين الزبــــــائن والتــــــي يحتويهــــــا دفتــــــر 

جبــــات وقواعــــد النظافــــة واألمــــن وحمايــــة البيئــــة والقواعــــد الناتجــــة عــــن تطبيــــق واجبــــات المرفــــق العــــام االو 

لمتعامــــــل مرتكــــــب المخالفــــــة دون أن يفــــــوق مبلــــــغ لارطــــــة فأعمــــــال الســــــنة ال ممــــــن رفــــــ) %3(فــــــي حــــــدود 

فــــــي حالــــــة العــــــود ) %5(ويرفــــــع إلــــــى خمســــــة فــــــي المئــــــة ) دج 5.000.000( خمســــــة ماليــــــين دينــــــار

مـــــــــــن القـــــــــــانون المتعلـــــــــــق  148هـــــــــــذا طبقـــــــــــا لـــــــــــنص المـــــــــــادة ) 158() دج1.000.000(دون أن يفــــــــــوق 

  .)159(بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 

������������ ا�������$# : ا�"! ������ت ا��! �������� و&�����(���* ا�"(����� +, -��������ص .�������3ا�1 ا�012�����4

��5�  .ا��!

تـــــين مســــــتقلين يئنعنـــــي بـــــه تـــــدخل هإن التـــــداخل فـــــي االختصـــــاص  يتمثـــــل فـــــي تشـــــابك قــــــانوني حيـــــث 

ــــى القــــوانين المنشــــئة لهمــــا بحيــــث كــــل هيئــــة  ــــبعض لمعالجــــة مســــألة واحــــدة باالســــتناد إل عــــن بعضــــهما ال

تأخــــــذ بعــــــين االعتبــــــار الهيئــــــة األخــــــرى دون أن تكــــــون هنــــــاك امكانيــــــة ســــــمو   أو تقــــــديم هيئــــــة علــــــى 

  .)160(أخرى 

                                                           
 .129ص  ، ، مرجع سابقزهرة   مجامعية)156
 .، سالف الذكر  المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز 01-02من القانون  149المادة  )157
 .393منصور داوود، مرجع سابق، ص  )158
 .الف الذكرالغاز بواسطة القنوات، س المتعلق بالكهرباء وتوزيع 01-02من القانون  148المادة  )159

>=، ص ) 160% `�6� ،� .105>6اھ&� �-('
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ــى التـــــــداخل فـــــــي االختصـــــــاص فـــــــي مجـــــــال المنافســـــــة بـــــــين مجلـــــــس المنافســـــــة وســـــــلطات الضـــــــبط  يتجلـــــ

ـــــى التجمعـــــات االقتصـــــادية ـــــة عل ـــــدة للمنافســـــة والرقاب ـــــي ضـــــبط الممارســـــات المقي ـــــة ف ـــــرع اول( القطاعي  )ف

  .)فرع ثاني (حيث أدى هذا التداخل إلى آثار سلبية في ضبط السوق

  مظاهر تداخل االختصاص بين مجلس المنافسة وهيئات الضبط: الفرع األول

ــــــدأ المنافســــــة ــــــك مــــــن خــــــالل  إن تكــــــريس مب ــــــق بيئــــــة تنافســــــية وذل ــــــدعائم لخل ــــــر مــــــن أهــــــم ال الحــــــرة يعتب

ــــس المنافســــة  ــــى مجل ــــد أســــندت هــــذه المهمــــة إل التصــــدي لكــــل ممارســــة تعرقــــل الســــير العــــادي للســــوق وق

ـــــى  ـــــل أعطـــــاه إل ـــــس المنافســـــة ب ـــــم يحصـــــر هـــــذا االختصـــــاص فـــــي يـــــد مجل غيـــــر أن المشـــــرع الجزائـــــري ل

  .هيئات ضبط قطاعية أخرى

  

  

  دور هيئات الضبط القطاعية في مجال قمع الممارسات المقيدة المنافسة: أوال

تــــدخل كــــل مــــن ســــلطة ضـــــبط البريــــد والمواصــــالت الســــلكية والالســـــلكية باإلضــــافة إلــــى لجنــــة االشـــــراف 

ـــــة المنافســـــة،  ـــــاء والغـــــاز فـــــي ضـــــبط الســـــوق وحماي ـــــى لجنـــــة ضـــــبط الكهرب ـــــات باإلضـــــافة إل علـــــى التأمين

  .ارسات المنافية للمنافسةوذلك من خالل ردع المم

 :سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية -1

الــــــــذي يحــــــــدد القواعــــــــد العامــــــــة المتعلقــــــــة بالبريــــــــد   04-18رقــــــــم مــــــــن القــــــــانون  13/2حســــــــب المــــــــادة 

ـــــروعة فـــــــــي ســـــــــوقي البريـــــــــد "  تصـــــــــاالت االلكترونيـــــــــة واال الســـــــــهر علـــــــــى وجـــــــــود منافســـــــــة فعليـــــــــة ومشــــ
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ــــــــةو  ــــــــة االتصــــــــاالت االلكتروني ــــــــدابير الضــــــــرورية لترقي ــــــــي هــــــــاتين أبإتخاذ كــــــــل الت واســــــــتعادة المنافســــــــة ف

  )161(السوقين 

يتضــــح مــــن خــــالل هــــذا الــــنص أن ســــلطة ضــــبط البريــــد والمواصــــالت قــــد كلفــــت صــــراحة بمهمــــة حمايــــة 

المنافســــة فــــي الســــوقين اللتــــين تشــــرف عليهــــا والســــهر علــــى وجــــود منافســــة مشــــروعة وفعالــــة وذلــــك بمنــــع 

مســـــارها الطبيعــــــي علمــــــا أن هـــــذين الهــــــدفين يعتبــــــران مـــــن األهــــــداف األساســــــية  أي ممارســـــة قــــــد تعطــــــل 

التــــي يرمــــى إلــــى تحقيقهــــا مجلــــس المنافســــة، هنــــا يتضــــح أنهــــا ليســــت حكــــًرا عليــــه لوحــــده إنمــــا تقاســــمه 

  )162(ه  هذه السلطة القطاعية تفي مهم

  

  

  

  لجنة اإلشراف على التأمينات  -2

ــــ د إبرامهــــا أي إتفــــاق يمــــس المنافســــة بتبليغــــه إلــــى لجنــــة لقــــد ألــــزم المشــــرع الجزائــــري شــــركات التــــأمين عن

اإلشــــراف علــــى التأمينــــات تحــــت طائلــــة الــــبطالن قبــــل وضــــعه حيــــز التنفيــــذ فتراقــــب اللجنــــة مــــدى ِاحتــــرام 

قواعـــــد المنافســـــة المشـــــروعة وعـــــدم ِاعتبارهـــــا ممارســـــة مقيـــــدة للمنافســـــة بمقتضـــــى النصـــــوص لاالتفاقيـــــات 

  )163(.القانونية المتعلقة بالمنافسة

                                                           
 .سالف الذكر،  تصاالت االلكترونية يد واالبر يحدد القواعد العامة لل04-18من القانون  13/2المادة  )161

ـــــل شـــــهادة الماســـــتر، ) 162 ـــــس المنافســـــة والنظـــــام العـــــام االقتصـــــادي، مـــــذكرة لني ـــــانون أعمـــــالفـــــرع ســـــخري ســـــعاد، مجل  .ق
 .  27، ص  2014كلية الحقوق و العلوم سياسية ،جامعة بجاية ،الجزائر ، 

ــــى ضــــوء التشــــريع الجزا) 163 ــــين التكامــــل والتنــــازع عل ــــة بــــين ســــلطات الضــــبط المســــتقلة ب ــــد اهللا عــــادل، العالق ــــري بــــن عب ئ
 .99،ص2017، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة بسكرة، الجزائر،  05المغربي، مجلة الفكر العدد و 
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عنــــدما تقــــوم شــــركات التــــأمين بإتفــــاق ")164(مــــن قــــانون التأمينــــات  228هــــذا مــــا نصــــت عليــــه المــــادة 

التعريفــــــات أو الشــــــروط العامــــــة أو الخاصــــــة للعقــــــود أو التنظــــــيم المهنــــــي أو المنافســــــة التســــــيير 

ــــز  ــــل وضــــعية حي ــــة قب ــــى إدارة الرقاب ــــاق تبليغــــه مســــبقا إل ــــى مــــوقعي هــــذا االتف ــــين عل المــــالي بتعي

  ".طائلة البطالن التنفيذ تحت

 :لجنة ضبط الكهرباء والغاز -3

ــــــى المــــــادة  ــــــالرجوع إل ــــــانون 113ب ــــــاء و توزيــــــع الغــــــاز بواســــــطة  01-02 رقــــــم مــــــن الق ــــــق بالكهرب المتعل

و الشـــــفاف لســـــوق الكهربـــــاء  يلجنــــة بمهمـــــة الســـــهر علـــــى الســــير التنافســـــاتقـــــوم ") 165(القنــــوات 

  ". والسوق الوطنية للغاز لفائدة المستهلكين وفائدة المتعاملين

ـــــــة صـــــــالحية ضـــــــمان الســـــــير التنافســـــــ ـــــــص المـــــــادة أن لهـــــــذه اللجن والشـــــــفاف لســـــــوق  ييستشـــــــف مـــــــن ن

  .الكهرباء والسوق الوطنية للغاز لفائدة المستهلكين ولفائدة المعاملين

ــــك نصــــت المــــادة  ــــى ذل ــــذكر )166( 115/2ِاضــــافة عل ــــانون ســــالف ال ــــن عــــدم وجــــود " مــــن الق ــــد م التأك

  ".وضعية هيمنة يمارسها متدخلون آخرون على تسير مسير المنظومة ومسير السوق

يفهـــــم أّنـــــه قـــــد خـــــول لهـــــذه اللجنـــــة مهمـــــة معاقبـــــة كـــــل الممارســـــات المنافيـــــة للمنافســـــة والتأكـــــد مـــــن عـــــدم 

لكهربـــــاء والغـــــاز وتســـــويقها وبالتـــــالي وجـــــود وضـــــعية هيمنـــــة يمارســـــها متـــــدخلين آخـــــرون علـــــى منظومـــــة ا

                                                           
 .سالف لبذكر المتعلق بالتأمينات، 07-95 رقم مرمن األ 228المادة ) 164
،  ، معــــــدل و مــــــتمم  وتوزيــــــع الغــــــاز بواســــــطة القنــــــوات المتعلــــــق بالكهربــــــاء 01-02 رقــــــم مــــــن القــــــانون 113المــــــادة ) 165

 .سالف الذكر 
 .، سالف الذكر باء وتوزيع الغاز بواسطة القنواتالمتعلق بالكهر  01-02 رقم من القانون 115/2المادة ) 166



 الفصل األول                           دور هيئات الضبط االقتصادي في حماية المنافسة

 
 

54 
 

نجــــــد أن اللجنـــــــة تتـــــــدخل فـــــــي مجـــــــال وضـــــــعية الهيمنــــــة الـــــــذي يعتبـــــــر االختصـــــــاص األصـــــــيل لمجلـــــــس 

  )167( .المنافسة

  .دور هيئات الضبط القطاعية في مجال الرقابة على التجميعات االقتصادية: ثانيا

وٕاعطـــــاء الترخيصـــــات إلـــــى جانـــــب  تقـــــوم بعـــــض الهيئـــــات القطاعيـــــة بممارســـــة الرقابـــــة علـــــى التجميعـــــات

  .مجلس المنافسة

 :لجنة اإلشراف على التأمينات .1

هـــــا صــــــالحية ممارســــــة رقابــــــة قبليــــــة علــــــى عمليــــــات التجميــــــع المتعلقــــــة بمؤسســــــات التــــــأمين إذ يعــــــرض ل

ــــم يتعــــارض  ــــى ذلــــك إذا ل ــــات التــــي لهــــا أن توافــــق عل ــــى لجنــــة اإلشــــراف علــــى التأمين ِاجــــراء التجميــــع عل

ـــــق ـــــانون المتعل ـــــص المـــــادة  مـــــع الق ـــــات  230بالمنافســـــة وهـــــذا مـــــا استخلصـــــناه مـــــن ن ـــــانون التأمين مـــــن ق

يخضــــع لموافقــــة ِادارة الرقابــــة كــــل ِاجــــراء يهــــدف إلــــى تجميــــع شــــركات التــــأمين أو إعــــادة التــــأمين "

  "...في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات 

 :لجنة ضبط الكهرباء والغاز .2

ــــاء  ــــري لجنــــة ضــــبط الكهرب ــــل مــــنح المشــــرع الجزائ ــــة تكت ــــي عملي ــــداء رأيهــــا المســــبق ف والغــــاز صــــالحية اب

ـــــــل أخـــــــرى تمـــــــارس  ــــر مـــــــن قب ـــ ـــــــة أو أكث ـــــــى مؤسســـــــة كهربائي ـــــــة عل ـــــــرض الرقاب ـــــــة ف المؤسســـــــات أو عملي

مـــــن  115/13ة فـــــي قـــــانون الكهربــــاء والغـــــار هـــــذا مـــــا نصــــت عليـــــه صـــــراحة المـــــادة ور النشــــاطات المـــــذك

  .ة القنواتالمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسط 01-02 رقم قانون

 :مجلس النقد والقرض .3

                                                           
 .54سابق، صسعاد صخرى، مرجع  )167
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ـــــي مجـــــال البنـــــوك فـــــي حالـــــة انـــــدماجها علـــــى  مـــــنح لـــــه المشـــــرع الجزائـــــري ســـــلطة مراقبـــــة التجميعـــــات ف

ــــــرغم مــــــن  ــــــدرج ضــــــمن قطــــــاع الخــــــدمات ال اعتبارهــــــاال ــــــس المنافســــــة  من ــــــة مجل ضــــــمن ِاختصــــــاص رقاب

)168(  

  .ذلكلآثار تداخل االختصاص والحلول المعتمد : الفرع الثاني

مــــــــــنح ســــــــــلطات الضــــــــــبط القطاعيــــــــــة بــــــــــدورها  و االختصــــــــــاص العــــــــــام لمجلــــــــــس المنافســــــــــة،إن مــــــــــنح 

 اوبالتــــــالي آثــــــار ســــــلب، ع الممارســــــات المنافيــــــة للمنافســــــة أدى إلــــــى تشــــــابك قــــــانوني دصــــــالحيات فــــــي ر 

العالقـــــة بــــين مجلـــــس المنافســـــة  ضــــبط ممـــــا جعـــــل المشــــرع يحـــــاول، علــــى حســـــن ســــير وضـــــبط الســــوق 

  .وسلطات الضبط القطاعية من خالل تكريس التعاون والتنسيق بين هذه السلطات

  

  آثار التداخل في االختصاص: أوال

ــــــد تســــــبب  ــــــة فيمــــــا  حمــــــنلق ــــــس المنافســــــة وســــــلطات الضــــــبط القطاعي نفــــــس الصــــــالحيات كــــــل مــــــن مجل

  :يخص ضبط السوق آثار سلبية تتمثل في

 :تنازع االختصاص -1

ـــــــس المنافســـــــة قعتبـــــــار أن ِاختصـــــــاص بإ ـــــــد مـــــــنح لكـــــــل مـــــــن مجل مـــــــع الممارســـــــات المقيـــــــدة للمنافســـــــة ق

ـــــــازع  ـــــــع تن ـــــــد يق ـــــــدة للمنافســـــــة ق ـــــــة وقـــــــوع ممارســـــــة مقي ـــــــي حال ـــــــة، فف وبعـــــــض ســـــــلطات الضـــــــبط القطاعي

ــــة المعينــــة  ــــاره صــــاحب ِاختصــــاص عــــام وبــــين الســــلطة القطاعي ــــين مجلــــس المنافســــة بإعتب ِاختصــــاص ب

  .الممارسة المقيدة للمنافسة فيهوقعت بتنظيم ذلك القطاع التي 

                                                           
ســـــهام صــــــديقي، مظــــــاهر التــــــداخل فـــــي االختصــــــاص بــــــين مجلــــــس المنافســـــة وســــــلطات الضــــــبط القطاعيــــــة، مجلــــــة  )168

 .159،ص 2018،الجزائر ، 08والبحوث القانونية، العدد  الدراسات
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مجلـــــس المنافســـــة  مـــــنكـــــل  كيمكـــــن أن يكـــــون تنـــــازع االختصـــــاص فـــــي شـــــكل إيجـــــابي فـــــي حالـــــة تمســـــ

ــــة  ــــي نفــــس القضــــية، كمــــا يمكــــن أن يكــــون تنــــازع االختصــــاص  باختصاصــــهاوســــلطة الضــــبط القطاعي ف

ــــس المنافســــة وســــلطات الضــــبط القطاعيــــة النظــــر فــــي قضــــية مــــا ــــة رفــــض كــــل مــــن مجل ــــي حال  ســــلبي ف

  )169(.األخرىالجهة عدم ِاختصاصها و توكيل االختصاص إلى بحجة 

ين ، إال ان ان هـــــذا التـــــداخل يجعـــــل المتضـــــرر مـــــن الممارســــــات المنافيـــــة للمنافســـــة تائهـــــا بـــــين الســــــلطت

المتعامـــــل االقتصـــــادي يفضـــــل اللجـــــوء لســـــلطة الضـــــبط القطاعيـــــة بـــــدال مـــــن اللجـــــوء لمجلـــــس المنافســـــة 

ذلــــــك لوجــــــود تعامــــــل ســــــابق بــــــين هيئــــــات الضــــــبط القطاعيــــــة و األعــــــوان االقتصــــــاديين الناشــــــطين فــــــي 

  170القطاع الذي تضبطه 

  :التعارض في القرارات  - 2

ــــى  ان تعــــدد الجهــــات التــــي مــــنح لهــــا القــــانون اختصــــاص قمــــع الممارســــات المنافيــــة للمنافســــة ســــيؤدي ال

تعــــــــارض القــــــــرارات الصــــــــادرة عــــــــن مجلــــــــس المنافســــــــة و ســــــــلطات الظــــــــبط القطاعيــــــــة ، بحيــــــــث يمكــــــــن 

ـــاز و فـــــــــي مجـــــــــال البريـــــــــد و  للمؤسســـــــــات الناشـــــــــطة فـــــــــي قطـــــــــاع التـــــــــأمين أو مجـــــــــال الكهربـــــــــاء و الغــــــ

الالســـــــلكية ان يقــــــــوم بطلـــــــب التــــــــرخيص فـــــــي عمليــــــــة التجميـــــــع أو التــــــــرخيص  المواصـــــــالت الســــــــلكية و

للممارســـــات المقيـــــدة للمنافســـــة مـــــن ســـــلطة الضـــــبط القطاعيـــــة و ف نفـــــس الوقـــــت مـــــن مجلـــــس المنافســـــة 

هــــذا مــــا قــــد يــــؤدي الــــى تعــــارض القــــرارات ، فــــيمكن ان تــــرخص إحــــدى هــــذه األطــــراف النشــــاط فــــي حــــين 

  ترفض الجهة األخرى الترخيص 

                                                           
ــــادئ الســــوق، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة ماســــتر،فرع قــــانون ) 169 ــــس المنافســــة فــــي مب ــــوارة جحايشــــية، دور مجل ــــال زيتــــوني، ن من

 .59، ص2016أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة، الجزائر،

>= ، ص 170% `�6� ، � 112>6اھ&� �-('
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الطعـــــــن فـــــــي القـــــــرارين المتعارضـــــــين و كـــــــان هـــــــذين األخيـــــــرين متعلقـــــــين بممارســـــــات مقيـــــــدة  فـــــــي حالـــــــة

للمنافســــــة فــــــان إشــــــكال تنــــــازع اإلختصــــــاص و إمكانيــــــة تعــــــارض القــــــرارات يبقــــــى مطروحــــــا باعتبــــــار ان 

الطعـــــن فـــــي قـــــرارات مجلـــــس المنافســـــة المتعلقـــــة بالممارســـــات المقيـــــدة للمنافســـــة يقـــــع اإلختصـــــاص فيهـــــا 

ئــــــر الغرفــــــة التجاريــــــة فــــــي حــــــين الطعــــــن فــــــي قــــــرارات هيئــــــات الضــــــبط القطاعيــــــة لمجلــــــس قضــــــاء الجزا

  .    يخضع الختصاص مجلس الدولة ، وبالتالي امكانية تعارض القرارات الصادرة عنها 

  الحلول المعقدة لتفادي تداخل االختصاص: ثانيا

مــــــن مشــــــاكل   هاحبماصــــــاو الســــــلطات اإلداريــــــة المســــــتقلة  ي اســــــتحداثالتجربــــــة الجزائريــــــة فــــــ بعــــــد    

ـــــي وصـــــعوبات  ـــــين مختلـــــف ف ـــــداخل االختصـــــاص ب ـــــع خاصـــــة فيمـــــا يخـــــص ت ـــــى أرض الواق تطبيقهـــــا عل

 درجاختصــــــاص عــــــام جعــــــل المشــــــرع الجزائــــــري يــــــ صــــــاحب هــــــذه الهيئــــــات ومجلــــــس المنافســــــة بإعتبــــــاره

ـــــــة  ـــــــانون المنافســـــــة بني ـــــــى ق ـــــــة تتعـــــــديالت عل ـــــــين الســـــــلطات اإلداري ـــــــة التنســـــــيق والتعـــــــاون ب ـــــــد عالق وطي

  .التالي خلق حالة من التكامل فيما بينهاالمستقلة وب

حـــــاول المشـــــرع الجزائـــــري تنظـــــيم العالقـــــة بـــــين مجلـــــس المنافســـــة وســـــلطة الضـــــبط القطاعيـــــة حتـــــى يحـــــد 

ـــــــــانون  39مـــــــــن تـــــــــداخل االختصـــــــــاص فيمـــــــــا بينهـــــــــا وتعـــــــــارض قراراتهـــــــــا فمـــــــــن خـــــــــالل نـــــــــص  مـــــــــن ق

ــــس المنافســــة تتعلــــق بقطــــاع نشــــاط " )171(المنافســــة ــــدما ترفــــع قضــــية أمــــام مجل ضــــمن  ينــــدرجعن

ـــى ســـلطة الضـــبط  ـــف إل ـــورا نســـخة مـــن المل ـــس يرســـل ف ـــإن المجل ِاختصـــاص نشـــاط ســـلطة ضـــبط ف

  ". المعنية إلبداء الرأي في مدة أقصاها ثالثون يوما

ـــــادل المعلومـــــات مـــــع  ـــــة التعـــــاون والتشـــــاور وتب ـــــي إطـــــار مهامـــــه بتوطيـــــد عالق ـــــس المنافســـــة ف ـــــوم مجل يق

  .سلطات الضبط
                                                           

ــــــم  مــــــن األمــــــر 21المــــــادة ) 171 ــــــة لمــــــادة  12-08رق ــــــم مــــــن األمــــــر 39المعدل ــــــق بالمنافســــــة المعــــــدل الم 03-03 رق تعل
 .لف الذكروالمتمم، سا
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تحقيــــق فــــي قضــــايا تابعــــة لقطاعــــات نشــــاط موضــــوعة تحــــت رقابــــة يــــتم ال" )172( 50/3وكـــذا المــــادة 

  "سلطة بالتنسيق مع مصالح السلطة المعنية 

نســــــــتنتج أن المشــــــــرع الجزائــــــــري اعتمــــــــد طريقــــــــة التشــــــــاور بــــــــين الســــــــلطتين دون أن يوضــــــــح األســــــــلوب 

ــــــص المــــــادة  ــــــث يفهــــــم مــــــن ن ــــــك حي ــــــس المنافســــــة مــــــع  39المعتمــــــد فــــــي ذل ــــــزام لتعــــــاون مجل طــــــابع اإلل

ــــوًرا أمــــا بالنســــبة  ســــلطات ضــــبط ــــارة يرســــل ف ــــك مــــن اســــتعمال المشــــرع لعب القطــــاع المعنيــــة ويستشــــف ذل

  )173(تعاون مع باقي السلطات لللسلطات الضبط القطاعية فلم يعطها المشرع الطابع االلزامي 

  

                                                           
 .علق بالمنافسة ،المعدل و المتمم  ، سالف الذكرالمت 03-03 رقم من األمر 50/3المادة ) 172

ل شهادة الماجستير، فرع تحوالت الدولة ،كلية في ضبط السوق، مذكرة لنيمايلة، عن سلطة مجلس المنافسة خسمير  )173
 .127،ص2013الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر،
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ــــــة  ــــــانون الممارســــــات التجاري ــــــانون المنافســــــة و ق ــــــة بالمنافســــــة، كق يعــــــد ســــــن التشــــــريعات المتعلق

ـــوء إلـــــــــى إصـــــــــالحات إقتصـــــــــادية ــــــيم المنافســـــــــة علـــــــــى كـــــــــل  باإلضـــــــــافة للجــــــ عميقـــــــــة ، و محاولـــــــــة تعمـــ

ـــــــي تطـــــــوير المنظومـــــــة القانونيـــــــة اإلقتصـــــــادية ، و تـــــــوفير منـــــــاخ مالئـــــــم  القطاعـــــــات خطـــــــوة متقدمـــــــة ف

ـــــي مجـــــال  ـــــدخل ف ـــــي لهـــــا أن تت ـــــات الت ـــــى تعـــــدد الهيئ لإلســـــتثمار واألعمـــــال، كـــــل هـــــذا أدى بالضـــــرورة إل

  .المنافسة لضبط السوق و حماية المنافسة 

رغــــــم الـــــــدور الهــــــام والعـــــــام لهيئـــــــات الضــــــبط اإلقتصـــــــادي المســـــــتقلة بصــــــفة عامـــــــة ، ولمجلـــــــس 

المنافســـــة بصـــــفة خاصـــــة فــــــي حمايـــــة المنافســـــة ، إال أن هــــــذا الـــــدور لـــــم يمــــــنح  لهـــــذه الهيئـــــات بصــــــفة 

حصــــرية ، بــــل كلفــــت إلــــى جانبهــــا هيئــــات أخــــرى موجــــودة فــــي نظامنــــا القــــانوني ، وعلــــى رأســــها الســــلطة 

ـــــــب صـــــــالحياتها الســـــــابقة وفـــــــق مـــــــا تقتضـــــــيه القضـــــــائية التـــــــي د ـــــــدة إلـــــــى جان عمـــــــت بصـــــــالحيات جدي

ضـــــروريات إقتصـــــاد الســـــوق ، وذلـــــك مـــــن خـــــالل تـــــدخلها علـــــى مســـــتويات مختلفـــــة بصـــــيغ متعـــــددة مـــــن 

ـــــــوق ومصـــــــالح المؤسســـــــات المتواجـــــــدة فـــــــي  ـــــــة حق ـــــــى جانـــــــب حماي ـــــــة الســـــــوق والمنافســـــــة إل اجـــــــل حماي

  . السوق

ـــــذكر والتـــــي  تعنـــــى بحمايـــــة المنافســـــة فـــــي الســـــوق نجـــــد اإلدارة  إضـــــافة إلـــــى الهيئـــــات ســـــالفة ال

التقليديـــــــة المتمثلـــــــة فـــــــي وزارة التجـــــــارة مـــــــن خـــــــالل مصـــــــالحها المكلفـــــــة بحمايـــــــة المنافســـــــة ففـــــــي إطـــــــار 

ــــن الدولــــــــة المتدخلــــــــة إلــــــــى الدولــــــــة الضــــــــابطة أصــــــــبحت مهمــــــــة وزارة التجــــــــارة فــــــــي مجــــــــال  االنتقــــــــال مــــ

  .ية للمنافسة في السوق المنافسة تقتصر على الرقابة وردع الممارسات المناف

، ونبين دور ) مبحث أول(سنتعرض في هذا الفصل الى دور الهيئات القضائية في حماية المنافسة       

    ) مبحث ثاني(المصالح االدارية التابعة لوزارة التجارة في  حماية المنافسة في السوق 
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 دور القضاء في حماية المنافسة: المبحث األول

ب والقمع  في مجال المنافسة سابقا حكرا على القاضي الجزائي إلى أن تم كانت سلطة العقا

المتعلق بالمنافسة ، والذي منح المهمة لجهاز إداري من نوع خاص أال وهو  06-95صدور االمر رقم 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ،  03-03مجلس المنافسة ، وأبقى قانون المنافسة الحالي األمر رقم 

  .ذا الجهاز واسند إليه المشرع مهمة ضبط السوق وقمع الممارسات المقيدة للمنافسة على ه

غير أن اإلقرار لمجلس المنافسة بدوره األساسي والهام في حماية المنافسة ال يعني االنسحاب 

التام للقضاء من مجال المنافسة بل حرص المشرع الجزائري على أن تعمل الهيئات القضائية على القيام 

بدور الضامن في مجال المنافسة وحماية وترقية السوق التنافسية ذلك من خالل إخضاع قرارات مجلس 

  .المنافسة للرقابة القضائية

منح المشرع الجزائري األطراف المعنية المتضررة من قرارات مجلس المنافسة ، حق الطعن أمام 

اق فإن المشرع الجزائري قد منح ، وفي نفس السي)مطلب أول(القضاء ضد قرارات مجلس المنافسة 

الجهات القضائية العادية سلطة إبطال الممارسات المقيدة للمنافسة وكذا الحكم بالتعويض للمتضررين 

  ) .مطلب ثاني(منها 

  الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة: المطلب األول

يقوم القضاء في الجزائر  على النظام القضائي المزدوج المتمثل في القضاء العادي والقضاء      

فرع (اإلداري ، حيث أسند المشرع اختصاص بعض منازعات قرارات مجلس المنافسة للقضاء العادي 

طبيعي ، وباعتبار أن المشرع الجزائري قد كيف مجلس المنافسة على انه سلطة إدارية فمن ال) أول

تكييف قراراته على أنها قرارات إدارية ، وبالتالي تخضع منازعات قرارات المجلس لرقابة القضاء 

) .                                                                        فرع ثاني(اإلداري المتمثل في مجلس الدولة 



 الفصل الثاني              دور الهيئات القضائية و المصالح اإلدارية في حماية المنافسة

 
 

61 
 

  اختصاص القضاء العادي بالنظر في المنازعات المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة: الفرع األول

المتعلق بالمنافسة المعدل  03- 03من األمر رقم   63/1بالرجوع إلى نص المادة          

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس ")1(والمتمم

نجد إنها نصت " ...مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية من قبل األطراف المعنية

في الطعون المرفوعة ضد قرارات صراحة على اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة في النظر 

.                                          وذلك أمام الغرفة التجارية, مجلس المنافسة والمتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة

المبدأ العام يقضي بان القضاء اإلداري  ، لذا)2(مستقلةيكيف مجلس المنافسةعلى انه هيئة إدارية          

اإلداري هو صاحب االختصاص االستئثاري والمانع في المنازعات اإلدارية ، و منح االختصاص للقضاء 

.  .                                      )3(العادي يعد خروجا للمشرع عن القواعد التقليدية في توزيع االختصاص القضائي

نظرا لخصوصية منازعات مجلس المنافسة ، التي تنشا عنها منازعات قضائية متعددة تتوزع وفقا          

، فان منح االختصاص للقضاء العادي جاء )4(لقواعد االختصاص بين القضاء اإلداري والقضاء العادي

دالة ، وذلك بضم جميع المنازعات المتعلقة بالمنافسة تحت هيئة قضائية واحدة خدمة لمبدأ حسن سير الع

 )5(لتفادي تشتت منازعات المنافسة في أنظمة قضائية مختلفة مما يؤدي إلى تعارض األحكام

                                                           

، المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ،   03-03من األمر رقم  63المعدلة للمادة  12-08من القانون رقم  31المادة )1
  .سالف الذكر  

  .بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكرالمتعلق  03- 03من األمر رقم   23المادة )2
  .119ماتسية المية، مرجع سابق، ص)3
  .121المرجع نفسه ، ص )4
موساوي ظريفة، دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة، مذكرة لنيل درجة الماجستير، فرع قانون )5

  . 60- 59، ص 2011ة تيزي وزو ، الجزائر،المسؤوليةالمهنية ، كلية الحقوق و العلوم سياسية ، جامع
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إضافة إلى أن الرقابة التي يمارسها القاضي اإلداري تنحصر إما في تأييد أو إلغاء القرار          

.                                         )1(هو ال يملك سلطة تعديل قرارات مجلس المنافسة عكس القضاء العادياإلداري ف

كما أن طبيعة القضايا المتعلقة بالمنافسة والتي تمس أكثر المجال االقتصادي ، تجعل منح      

االختصاص فيها إلى القضاء العادي أكثر فاعلية ، باعتبار أن القضاة اإلداريين ليس لهم تكوين 

اقتصادي كافي عكس القضاة العاديين ، الذين عادة ما تعرض عليهم قضايا تختص بالجانب 

.                                                                                                           )2(القتصاديا

الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري تلقى العديد من االنتقادات في هذا الشأن ، حيث أن منح         

المنازعات المتعلقة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة ،  االختصاص لمجلس قضاء الجزائر بالنظر في

يعد مخالفة لمبدأ تدرج القوانين الذي يقضي بان يكون الدستور أعلى هرم يليه القانون العضوي يليه 

سالفة الذكر باعتبارها تخالف أحكام  63القانون العادي ، ويترتب عن هذا المبدأ عدم دستورية المادة 

                       ،)3(المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم 01- 98م القانون العضوي رق

العضوي سالف الذكر  من القانون 09فكون مجلس المنافسة هيئة إدارية مستقلة ، وطبقا ألحكام المادة 

.                                                 )4(تكون الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة من اختصاص مجلس الدولة

فة التجارية لمجلس قضاء الجزائر اختصاص النظر في الطعون المقدمة لها وفق منح  الغر          

إجراءات الطعن التي حددها المشرع ، يمكن هذه األخيرة من إعادة النظر في القرارات الصادرة عن 

  . المجلس وذلك في حدود الصالحيات الممنوحة لها

                                                           

  .64موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص)1
  .122ماتسية المية، مرجع سابق، ص)2
، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، ج ر  1998ماي  30المؤرخ في  01- 98القانون العضوي رقم )3

  .، معدل و متمم 1998جوان  1، صادرة في 37العدد 
  . 124المية، مرجع سابق، ص ماتسية )4
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  الجزائرإجراءات الطعن أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء : أوال

نظم المشرع الجزائري أحكام الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية لمجلس     

المتعلق بالمنافسة ،المعدل  03- 03من األمر رقم  70إلى  63قضاء الجزائر ، بموجب المواد من  

أثناء ، يجب على الطاعن احترامها ) 1(والمتمم ، حيث تتضمن هذه النصوص شروط خاصة للطعن

ممارسة حق الطعن أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر وكذا تحديد الخطوات واإلجراءات المتبعة 

  ) .2(في الطعن 

  شروط الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر - /1

، يمكن  )1(المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03من األمر رقم  63باستقراء نص المادة          

  :تلخيص الشروط في

  القرارات القابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر -/ا

في إطار  تكون جميع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بمناسبة قيامه بصالحياته التنازعية        

قمع الممارسات المنافية للمنافسة ، محل طعن أمام مجلس قضاء الجزائر ، تتمثل هذه القرارات في 

  . )2(األوامر المؤقتة ، العقوبات المالية ، ونستثني من هذه القرارات القرارات المتعلقة بالتجمع االقتصادي

  أمام مجلس قضاء الجزائر األشخاص المؤهلون لمباشرة حق الطعن - /ب

يحق لكل شخص معني بقرار مجلس المنافسة مباشرة الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، حيث         

يختلف هؤالء باختالف طبيعة القرار موضوع الطعن ، سواء كانوا معنيين بعقوبات إدارية فرضها المجلس 

                                                           

  .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ، سالف الذكر 03-03من األمر رقم  63المادة )1
  .من قانون المنافسة  19المادة )2
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، إلى جانب وزير التجارة الذي يتمتع هو  )1(أو بتدابير مؤقتة أو كانوا متضررين من قرار رفض األخطار

  .أيضا بحق الطعن في قرارات المجلس

  آجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة - /ج

تختلف أجال الطعن في قرارات مجلس المنافسة باختالف طبيعتها ، فبالنسبة للطعون ضد القرارات       

أما ، )2(المتعلقة بالعقوبات المالية واألوامر ، تتمثل اآلجال في شهر واحد ابتداء من تاريخ استالم القرار

اجل عشرين يوم ابتداءا من تاريخ استالم  بالنسبة للطعن ضد القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة ، فيتم في

والهدف من تحديد آجل قصيرة السيما تلك الخاصة باإلجراءات المؤقتة هو ضمان فعالية قرارات ، )3(القرار

  )4(مجلس المنافسة

كيفية الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر                                   -/2               

- 03مر رقم  نظرا لعدم تحديد المشرع الجزائري اجراءات تقديم الطعن في قرارات مجلس المنافسة ، فياال

من االمر سالف الذكر التي تنص  64المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ، وبالرجوع إلى نص المادة  03

يرفع الطعن امام مجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة من قبل اطراف القضية طبقا " 

نجد ان المشرع الجزائري يحيلنا الى قانون االجراءات المدنية ، )5(".الحكام قانون االجراءات المدنية

يتم رفع الطعن بموجب عريضة مكتوبة مستوفية لجميع البيانات موقعة ومؤرخة وتودع لدى )6(واالدارية 

                                                           

  .128ماتسية المية، مرجع سابق، ص )1
  .المتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم، سالف الذكر 03-03من األمر رقم  63/1المادة ) 2
  .من قانون المنافسة 63/2المادة  )3
  .129ماتسية المية، مرجع سابق، ص )4
  .المتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم ، سالف الذكر 03-03من االمر رقم  64المادة )5

*-&, �
	�ن ا"�6اءات ا�&�	(� و ا"دار�� ، ج ر ، ا���د  �2008(�6ي  25، ��رخ ��  09- 08ر��  �
	�ن)6�21،   �;$� ،
2008 .  
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بمجرد ايداع الطعن لدى امانة , )1(امانة ضبط مجلس قضاء الجزائر بعدد من النسخ يساوي عدد االطراف

الجزائر ، ترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس المنافسة والى الوزير المكلف بالتجارة، ضبط مجلس قضاء 

اذا لم يكن هذا االخير هو من رفع الطعن، ويرسل رئيس مجلس المنافسة بدوره ملف القضية محل الطعن 

 .   )2(إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر في االجال التي يحددها هذا االخير

بعد ذلك يقوم المستشار المقرر لدى غرفة التجارة في مجلس قضاء الجزائر ، بإرسال نسخة من      

جميع المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف القضية إلى الوزير المكلف بالتجارة ، و إلى رئيس مجلس 

،                    )3(ألطراف القضيةالمنافسة ، قصد الحصول على مالحظات في آجال يحددها المستشار لتبلغ بعد ذلك 

كما أنه يمكن لألطراف الذين كانوا معنيين أمام مجلس المنافسة ، و الذين ليسوا أطرافا في الطعن التدخل 

، ويتم هذا وفقا لألحكام العامة )4(في الدعوة أو أن يتم إدخالهم في الخصومة في مرحلة من مراحل سيرها

  ). 206إلى  199إضافة إلى المواد  194المادة (واردة في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ال

  آثار الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر/ ثانيا 

بعد إتمام جميع اإلجراءات الواجب إتباعها لرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر ، يقوم بالفصل      

  .عن طريق إصدار قرارات قضائية في القضية

  صالحيات مجلس قضاء الجزائر في وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة     - /1             

من قانون المنافسة ، نجد أن المشرع في بداية الفقرة قد أقر  63/3بالرجوع إلى نص المادة        

القرار اإلداري ، حيث تحوز القرارات لمجلس بالقاعدة العامة المتمثلة في األثر غير الموقف للطعن في 

                                                           

>= ، ص)1% `�6� ، �:	
c� �   460آ�;
  .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، مرجع سالف الذكر 03-3من األمر رقم  65المادة )2
  .نافسة ، من قانون الم 67و  66المادة )3
  .، من قانون المنافسة   68المادة )4
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المنافسة القوة التنفيذية بمجرد صدورها ، و ال يجوز إيقاف تنفيذها في حال الطعن فيها أمام مجلس 

  )1(القضاء 

لكن المادة أوردت استثناء ، حيث اعترفت بإمكانية وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة المنصوص      

من نفس األمر ، و ذلك بقرار من رئيس مجلس قضاء الجزائر في أجل ال  46و  45عليها في المادتين 

يوما ، عندما تقتضي الظروف أو الوقائع الخطيرة ذلك ، دون أن يحدد المشرع هذه ) 15(يتجاوز 

  .                         الظروف و الوقائع الخطيرة ، اذ ابقى االمر مفتوح 

، حيث )2(تخضع اإلجراءات الخاصة بطلب وقف التنفيذ ألحكام قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية     

يتم طلب وقف التنفيذ من طرف صاحب الطعن األصلي أو الوزير المكلف بالتجارة ، بموجب عريضة 

لبيانات مستقلة عن الدعوى األصلية ، على أن تكون مكتوبة و موقعة و مؤرخة و مستوفية لكل ا

الضرورية و ذلك تحت طائلة عدم قبولها شكال ، تقدم هذه العريضة إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر 

،                          )3(حيث ال يقبل طلب وقف التنفيذ إال بعد تقديم الطعن الذي يجب أن يرفق بقرار مجلس المنافسة

في األخير يتم الفصل في طلب وقف التنفيذ بأمر مسبب ، و يكون هذا الحكم قابل للطعن فيه بالنقض 

  . )4(أمام المحكمة العليا 

  مضمون قرارات الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر في الطعن - /2

:                               تتمثل القرارات التي تتخذها الغرفة التجارية للمجلس عند النظر في الطعون في      

                                                                                          إلغاء قرار مجلس المنافسة -/ا

ن قرارات المجلس هي قرارات إدارية فردية تتخذ ضمن امتيازات السلطة العامة وتشكل انطالقا من فكرة كو 
                                                           

  .193كحال سلمى، مرجع سابق، ص )1
  .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، سالف الذكر 03- 03من األمر رقم   69/1المادة  )2
  .، من قانون المنافسة  69/2المادة  )3
  .470قابة صورية، مرجع سابق، ص )4
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، فإن قاضي الغرفة التجارية  )1(طريقا لتسير المرفق العام اإلداري المتمثل في مراقبة المنافسة الحرة

 لمجلس قضاء الجزائر مكلف بفحص مدى مشروعية هذه القرارات ، والتأكد من عدم تجاوز المجلس

لصالحياته ، يقوم القاضي بتفحص القرار المرفوع أمامه من كل الجوانب القانونية والتأكد من خلو القرار 

من أي عيب شكلي ، من خالل فحص مدى احترام مجلس المنافسة لقواعد االختصاص واإلجراءات 

  .)2(وق الدفاعالقانونية الواجب إتباعها لحل النزاع أمامه ، وكذا مدى احترام قواعد العدالة وحق

يقوم القاضي بالنظر في مدى سالمة تطبيق القواعد الموضوعية المنصوص عليها في قانون       

المنافسة ، ويراقب صحة تكييف الوقائع ومدى تناسب العقوبة مع حجم المخالفة المرتكبة ، فإذا لم يتم 

قرار مجلس المنافسة ، ويمكن للطرف احترام أي من هذه القواعد الشكلية او الموضوعية ، فانه يتم الغاء 

 )3(.المتضرر رفع دعوى تعويض على هذا االخير

تعديل قرارات مجلس المنافسة                                                                                - /ب

ي االداري ، حيث من المتعارف عليه ان القاضي العادي يتمتع بسلطات اوسع من تلك المخولة للقاض

إلى جانب سلطاته في الغاء القرار او تاييده ، فبإمكانه تعديل القرار ، عن طريق اعادة تكييف الوقائع 

واالجراءات ، ومن امثلة ذلك اعادة التعديل في القرارات القاضية بالغرامات المالية او بالتدابير المؤقتة 

  .                         )4(بقرارات اخرى

                                                           

حرية المنافسة بين دسترة حرية :على قرارات مجلس المنافسة، ملتقى وطني موسوم بربيع زهية، الرقابة القضائية  )1
  . 10، ص 2018المبادرة و متطلبات الضبط، جامعة البويرة، الجزائر، 

بوجميل عادل، مسؤولية العون اإلقتصادي في إطار قانون المنافسة و الممارسات التجارية، أطروحة لنيل شهادة )2
  .391، ص 2018أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، الدكتوراه، قانون 

  .97موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص  )3
عيسى عمورة ، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنيل درجة الماجستير، قانون أعمال، كلية الحقوق ،  )4

  .143، ص 2007جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
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في حالة تعديل قرار مجلس المنافسة ، فانه يجب على القاضي اعادة دراسة ملف القضية من بدايتها ،   

اي انطالقا من اخطار مجلس المنافسة ، وال يمكنه تشديد العقوبات او االوامر وذلك تطبيقا للقاعدة ال 

ار المجلس او الوزير ، اال في حالة الطعون المقدمة من طرف الذي قام باخط  )1(يضر طاعن بطعنه

  .)2(المكلف بالتجارة

  تاييد القرار المطعون فيه - /ج

اذا تبين لمجلس قضاء الجزائر ان القرار المعروض امامه اليشوبه اي عيب ، واتخذ طبقا للقانون      

القرار المطعون فيه لمجلس المنافسة ، حينئذ يكون  المعمول به ، فان الغرفة التجارية  تصدر قرار بتاييد

امام الطاعن خيارين اما تنفيذ القرار او الطعن فيه بالنقض امام المحكمة العليا ، اجراءات رفع الطعن 

بالنقض تحكمها القواعد العامة ، اما بالنسبة لتنفيذ القرارات الصادرة عن كل من الغرفة التجارية للمجلس 

  .)3(يا فيتم من طرف الوزير المكلف بالتجارةوالمحكمة العل

  رقابة القضاء االداري على قرارات مجلس المنافسة: الفرع الثاني

ادى اتساع مجال الوظيفة االدارية  إلى تزايد صالحيات االدارة ، بسبب تطور دور الدولة وتدخلها في 

، مما يجعل الرقابة   )4(اتهاشتى المجاالت ، هذا ما قد يؤدي إلى تعسف االدارة في استعمال سلط

القضائية على اعمال االدارة العمومية في الدولة ضمانة اساسية لحماية حقوق األفراد وحرياتهم ، وضمان 

                                                           

  .106موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص  )1
قوسم غالية، التعسف في وضعية الهيمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  )2

  .453، ص 2016قانون، فرع قانون خاص ، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
  .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، سالف الذكر 03- 03 من األمر رقم 70المادة  )3
، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، فرع قانون عام، - دراسة مقارنة-خليفى محمد، الضوابط القضائية للسلطة التقديرية لإلدارة)4

  .151، ص 2016كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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، بالرجوع إلى الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة ، والذي تعود اليه   )1(لمبدأ المشروعية وسيادة القانون

مهمة ضبط السوق وحماية المنافسة، فانه من البديهي اقحام القضاء االداري والمنازعات التي قد تثور 

  ,           بخصوص القرارات االدارية الصادرة عن المجلس ، لتمتع هذا االخير بالطبيعة االدارية

تتجسد رقابة القضاء االداري على قرارات مجلس المنافسة من خالل اخضاع الطعون ضد قرارات      

مجلس المنافسة المتعلقة بالتجميع االقتصادي الختصاص مجلس الدولة ، والذي اوكل اليه المشرع مهمة 

  .الفصل في منازعات مشروعية قرارات مجلس المنافسة 

  لتجميع الختصاص مجلس الدولةاخضاع الطعن ضد قرارات رفض ا: اوال

القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة بمناسبة ممارسة وظيفته الضبطية ، هي قرارات ذات طبيعة      

ادارية لصدورها عن سلطة ادارية ، وبالتالي من المنطقي اخضاع المنازعات حولها الختصاص القضاء 

 .          االداري

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  01- 98من القانون العضوي  09بالرجوع إلى نص المادة      

يختص مجلس الدولة كدرجة اولى واخيرة  " نجدها تنص على ما يلي   2وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم

بالفصل في االلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الدارية الصادرة عن السلطات االدارية 

  العمومية الوظيفية والمنظمات المهنية و الوطنية المركزية، والهيئات 

، من خالل نص المادة " ويختص ايضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة     

نستخلص ان المشرع الجزائري قد منح لمجلس الدولة االختصاص بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات 

                                                           

الدولة في القضاء الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، فرع قانون عام، كلية الحقوق، جامعة  صاش جازية، نظام مجلس1
  .5، ص 2008، الجزائر، -1- الجزائر

  .، يتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله ، معدل و متمم ، سالف الذكر 01-98القانون العضوي رقم  2
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العمومية الوطنية والمنضمات المهنية الوطنية ولم يذكر مجلس السلطة االدارية المركزية والهيئات 

  .المنافسة 

لكن باستقراء الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ، نستخلص ان مجلس الدولة هو المختص في       

المنازعات المتعلقة بقرارات مجلس المنافسة ، باعتبار ان مجلس المنافسة هيئة منشئة بموجب نص 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ، و الذي يخول لمجلس الدولة  03- 03وهو االمررقم  خاص اال

اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة برفض التجميع ، بموجب نص المادة 

  .منه  191

ات والتحريات عند اللجوء لمجلس المنافسة لترخيص عملية التجميع ، فان المجلس يقوم باالجراء      

االزمة لفحص مدى تاثير عملية التجميع على المنافسة والتوازن في السوق، وبعد اخذ راي الوزير المكلف 

بالتجارة والوزير المعني قطاعه بالتجميع ، يقوم باصدار قرار معلل اما بالترخيص بالتجميع في حال كان 

رفض الترخيص بالتجميع اذا تاكد من مساس  التجميع يحقق تطور اقتصادي وال يؤثر على المنافسة ، او

التجميع بالمنافسة، يمكن ان يكون هذا القرار االخير محل طعن فيه امام مجلس الدولة ، باعتبار ان 

قرارات مجلس المنافسة هي قرارات ادارية فان مجلس الدولة هو صاحب االختصاص لكن المثير لالنتباه 

الدولة في الطعون المقدمة ضد قرار رفض التجميع مع ان قانون المنافسة حصر اختصاص مجلس 

  .تحديد اجال الطعن واجراءاته

  مبررات منح االختصاص لمجلس الدولة        - /1

                                                           

  .تعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ، سالف الذكر الم 03- 03من األمر رقم  19المادة  )1
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أثار تخويل مجلس الدولة إختصاص النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات رفض التجميع ، جدال كبيرا 

قية قرارات مجلس المنافسة إلختصاص القضاء لعدم وضوح هدف المشرع من هذا، بإعتبار أنه أخضع ب

  .العادي ، هذا بالرغم من أن كل القرارات صادرة من نفس السلطة اإلدارية

يمكن القول أن إسناد اإلختصاص لمجلس الدولة في الطعن ضد قرارات رفض التجميع  ، ماهو إال       

سي لضبط المنافسة يوزع إختصاص الرقابة مسايرة و تقليد أعمى للقانون لفرنسي ، ذلك ألن النظام الفرن

على التجميعاتاإلقتصادية بين الوزير المكلف باإلقتصاد و مجلس المنافسة ، ولم يأخذ المشرع الجزائري 

في الحسبان عند أخذه عن المشرع الفرنسي بأن هذا األخير منح اإلختصاص لمجلس الدولة نظرا للطبيعة 

  .            )1(ي القانون الجزائري يختص بهذه القرارات مجلس المنافسةالوزارية لهذه القرارات ، بينما ف

لكن بإستعراض كل المعطيات نجد أن هناك مجموعة من المبررات لتأييد منح المشرع إختصاص       

             :                                                  النظر في الطعون ضد قرارات رفض التجميع لمجلس الدولة

، وبالتالي القرارات  )2(مبرر قانوني يتمثل في كون مجلس المنافسة هيئة إدارية مستقلة ، بإقرار المشرع - 

.                                                      الصادرة عنه قرارات إدارية يعود إختصاص النظر فيها لمجلس الدولة

رفض التجميع ال يولد منازعات مختلفة ، عكس األمر بالنسبة للقرارات المتعلقة كون أن قرارات  –

بالممارسات المنافية للمنافسة ، التي أخضعت لرقابة القضاء العادي إعماال لمبدأ حسن سير العدالة و 

                           .                                     )3(بالتالي يبقى اإلختصاص للقضاء اإلداري عمال باألصل

بإعتبار أن التجميع اإلقتصادي ليس من الممارسات المنافية للمنافسة، إذن منح إختصاص الطعن في  –

                                                           

  .6ربيع زهية، مرجع سابق، ص  )1
المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، سالف  03- 03من األمر  23المعدلة للمادة  12-08من القانون رقم  09المادة  )2

  .الذكر 
دي، مذكرة لنيل درجة الماجستير، فرع تحوالت بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة بنشاط سلطات الضبط اإلقتصا )3

  .42، ص 2007الدولة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
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قرار رفض التجميع للقضاء اإلداري و إختصاص الطعن في القرارات المتعلقة بالممارسات المقيدة 

  .)1(للمنافسة للقضاء العادي أمر صحيح و مبرر

  

  :                                                   إجراءات الطعن في قرارات رفض التجميع/2

حصر المشرع الجزائري رفع دعوى إدارية ضد قرارات مجلس المنافسة ، في القرارات المتضمنة       

قرار الترخيص أو الترخيص المصحوب بتنفيذ  رفض الترخيص لعملية التجميع  ، و بالتالي تم إستبعاد

تعهدات من نطاق الطعن، حيث تتميز المنازعات اإلدارية عامة و دعوى اإللغاء خاصة بمواعيد محددة 

  .  )2(واجبة اإلحترام ، ذلك بإعتبار شرط الميعاد في المنازعة اإلدارية مسألة جوهرية فهي من النظام العام

رع الجزائري لمواعيد الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس الدولة في نظرا لعدم تطرق المش      

قانون المنافسة ، نطبق األحكام العامة الواردة في قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، فطبقا لنص المادة 

سة أمام ، يكون ميعاد الطعن في قرارات مجلس المناف )3(من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 907

أشهر إبتداءا من تاريخ تبليغ القرار، كما يمكن خالل هذه اآلجال تقديم ) 04(مجلس الدولة في أجل أربع 

  .           )4(تظلم إلى الجهة مصدرة القرار ، و بالتالي التقيد باآلجال القانونية التي ترافق هذا اإلجراء 

، يتم رفع الطعن أمام  )5(من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية 904بالرجوع إلى نص المادة       

مجلس الدولة بموجب عريضة مكتوبة موقعة مؤرخة تودع بأمانة الضبط لدى مجلس الدولة، من قبل 

لة عدم قبولها محامي معتمد لدى مجلس الدولة، و مستوفية لجميع البيانات القانونية و ذلك تحت طائ

                                                           

  .112موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص  )1
  .98ماتسية المية، مرجع سابق، ص )2
  .إلدارية، سالف الذكرالمتضمن قانون اإلجراءات المدنية و ا 09- 08من القانون رقم  907المادة  )3
  .99ماتسية المية، مرجع سابق، ص )4
  .المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، سالف الذكر 09- 08من القانون رقم  904المادة  )5
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شكال، كما ترفق العريضة بالقرار اإلداري المطعون فيه مع دفع الرسم القضائي، بعد إستيفاء جميع هذه 

اإلجراءات يتم تبليغ عريضة إفتتاح الدعوى تبليغا رسميا ، عن طريق محضر قضائي إلى األطراف 

  .  )1(المعنية 

بيعة الطعن على أنه طعن قضائي في دعوى إدارية لكن بالرغم من أن المشرع الجزائري قد بين ط      

أمام مجلس الدولة ، إال أنه أغفل نوع هذا الطعن في ظل تعدد الدعاوى اإلدارية بين دعاوى اإللغاء و 

، فإن   )2(من قانون المنافسة 19/3دعاوى التفسير و فحص المشروعية، غير أنه و بالرجوع إلى المادة 

طي األطراف المعنية بعملية التجميع إمكانية إلغاء قرار رفض التجميع  و الطعن أمام مجلس الدولة يع

هو األثر المترتب عن دعوى اإللغاء ، هذا ال ينفي إمكانية رفع دعوى تفسير في حالة غموض قرار 

  .)3(مجلس المنافسة ، أو دعوى فحص المشروعية التي ترتبط عادة بدعوى إلغاء

  ون ضد قرارات مجلس المنافسةفصل مجلس الدولة في الطع: ثانيا

تتجسد الرقابة التي يفرضها القاضي اإلداري على قرارات مجلس المنافسة من خالل البحث في مدى 

  .مشروعية هذه القرارات و ما يترتب عن ذلك من تأييد أو إلغاء للقرار

  فحص مشروعية قرار رفض التجميع   - /1

الهدف من إنشاء القضاء اإلداري هو إعدام أي عمل إداري غير مشروع ، تكريسا لدولة القانون و       

المحافظة على مشروعية األعمال اإلدارية ، حيث تتم مراقبة مشروعية القرارات اإلدارية عن طريق فحص 

  .المشروعية الخارجية و الداخلية للقرار

                                                           

بوجادى عمر، إختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، مذكرة ليل درجة الدكتوراه، فرع قانون عام، كلية الحقوق، جامعة 1
  .120- 116، ص 2011ي وزو، الجزائر، تيز 

  .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، سالف الذكر 03- 03من األمر  19/3المادة  2
  .470آمنة مخانشة، مرجع سابق، ص  3
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                               :       المشروعية الخارجية -/أ

، حيث  )1(المقصود برقابة المشروعية الخارجية في أي قرار إداري هي رقابة العناصر المشكلة له      

يفحص القاضي اإلداري المشروعية الخارجية لقرار مجلس المنافسة ، من خالل التأكد من أن مجلس 

، و إحترم اإلجراءات و الشكليات التي يستوجبها  المنافسة تصرف وفقا لقواعد اإلختصاص المحددة له

القانون، كما يتأكد من مدى إلتزام مجلس المنافسة باآلجال القانونية ، التي يجب خاللها إتخاذ قراره بشأن 

  . )2عملية التجميع

يقوم مجلس الدولة بفحص مشروعية القرار اإلداري من حيث اإلختصاص، من خالل التأكد  أن       

ر محل الطعن يتعلق بموضوع التجميعاتاإلقتصادية ، حتى ينعقد له إختصاص النظر فيه، ثم التحقق القرا

من أن قرار رفض عملية التجميع قد صدر من مجلس المنافسة  ،و من األشخاص المؤهلين قانونا بإتخاذ 

  .                     )3( قرار رفض التجميع

كما يقوم القاضي اإلداري بفحص مدى صحة اإلجراءات المتعلقة بطلب الترخيص ، و اإلجراءات       

المتبعة إلصدار قرار رفض التجميع ، و ذلك باإلستعانة باإلجراءات المنصوص عليها في قانون المنافسة 

                                                           

  .103ماتسية المية، مرجع سابق، ص )1
التركيز االقتصادي، مجلة حبيبة نموشي، الرقابة القضائية على قرارات مجلس المنافسة الصادرة في مجال عملية  )2

  .316، ص 2017، الجزائر، 12الشريعة و االقتصاد، العدد 
  .104- 103ماتسية المية، مرجع سابق، ص )3
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افسة لمواعيد إصدار قراره ، كذلك يتم التأكد من إحترام مجلس المن )1( و النظام الداخلي لمجلس المنافسة

  . )2(أشهر ) 03(برفض التجميع ، و المحدد بأجل ثالث 

  

  

  : فحص المشروعية الداخلية - /ب

يتولى مجلس الدولة فحص موضوع القرار و األسس التي بني عليها ، من خالل التأكد من مدى       

من االمر رقم   18و  17مادتين إحترام مجلس المنافسة لمعايير تقدير التجميع المنصوص عليها في ال

المتعلق بالترخيص  219- 05من قانون المنافسة المعدل و المتمم ، و المرسوم التنفيذي رقم  03- 03

  )3( .لعملية التجميع

  :                                            قرارات مجلس الدولة - /2

ي الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة إن القرارات الصادرة عن مجلس الدولة بمناسبة النظر ف

برفض التجميع اإلقتصادي ، هي قرارات إبتدائية  و نهائية غير قابلة للطعن فيها بالنقض ، حيث يقوم 

  .قاضي مجلس الدولة إما بتأييد قرار مجلس المنافسة أو إلغائه دون أن يكون له إختصاص تعديله

     :       تأييد قرار رفض التجميع -/أ

بعد تأكد القاضي من مشروعية القرار المطعون فيه مشروعية داخلية و خارجية ، و من صحة اإلجراءات 

و تكييف الوقائع التي استند إليها مجلس المنافسة لرفض الترخيص بالتجميع ، يقوم القاضي بتأييد قرار 

  .مجلس المنافسة برفض التجميع

                                                           

  .180بوجميل عادل، أطروحة ماجستير، مرجع سابق، ص )1
  .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ، سالف الذكر  03- 03من األمر رقم  19المادة  )2
  .107المية، مرجع سابق، ص  ماتسية)3
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  :إلغاء قرار رفض التجميع - /ب

الة تأكد مجلس الدولة من وجود عيب ما في قرار مجلس المنافسة المطعون فيه ، سواءا في في ح      

مشروعيته أو شكليته، يقوم بإصدار قرار بإلغائه ، غير أن هذا القرار ال يعني الترخيص للتجميع حيث 

القاضي  يعاد و يطرح الترخيص للتجميع مرة أخرى على مجلس المنافسة إلصدار قرار جديد فيه، فمهمة

  .اإلداري في مجال رقابة مشروعية قرارات مجلس المنافسة تنحصر فقط في تأييدها أو إلغائها دون تعديلها

  إختصاص القضاء العادي في إبطال الممارسات المقيدة للمنافسة: المطلب الثاني

المالية على األعوان  ال يعد تخويل مجلس المنافسة سلطة إصدار األوامر و توقيع الجزاءات      

االقتصاديين انفراده باختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة ، بل يبقى 

للقضاء المدني مجاال من اإلختصاص، حيث يظل القضاء المدني مختص بالنظر في دعاوى البطالن 

  ).فرع ثاني(ن األضرار الناتجة عنهاو التعويض ع) فرع اول(المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة  

  إبطال الممارسات المنافية للمنافسة: الفرع األول

تتضمن الجزاءات المدنية بطالن اإلتفاق أو التصرف المخالف للنصوص التشريعية المنظمة للنشاط       

، مما يسمح لكل متضرر من الممارسات المقيدة للمنافسة التمسك بالبطالن و اللجوء الى  )1(اإلقتصادي

  .القضاء إلقرار ذلك

  مجال تطبيق البطالن                                                                : أوال

دون اإلخالل بأحكام “)1(مالمتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتم 03-03من األمر رقم  13تنص المادة 

من هذا األمر يبطل كل إلتزام أو إتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات  9و  8المادتين 

  “. أعاله 12و  11و  10و  7و  6المحظورة بموجب المواد 

                                                           

  .9موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص )1
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أو شرط تعاقدي يتعلق بممارسات منافية للمنافسة ،  نستنتج من هذه المادة أن كل إلتزام أو إتفاق      

سواء كان إتفاقيات محظورة أو تعسف في وضعية هيمنة أو تعسف في وضعية تبعية أو بيع بأسعار 

مخفضة تعسفيا ، فإنه باطل إال إذا أجازه نص تشريعي أو تنظيمي أو كان محل ترخيص من مجلس 

تصادي أو تقني أو تعزيز من الوضعية التنافسية لمؤسسة المنافسة بعد إثبات أنه يؤدي إلى تطور إق

  .                                                                          صغيرة أو متوسطة

،  )2(القاعدة العامة هي بطالن كل العقود و اإلتفاقيات و الشروط المنافية للمنافسة دون أي قيد      

كل شرط تعاقدي أو إلتزام يصدر عن متعامل إقتصادي ، إذا تعلق بأحد الممارسات  فيبطل بقوة القانون

، حيث أن إبطال مثل هذه اإللتزامات أو الشروط التعاقدية 12، 11، 10، 7، 6المحظورة بموجب المواد

ي ال يمكن أن يقوم به مجلس المنافسة ، إذ يكتفي هذا األخير فقط بتبيان الطابع المخالف للمنافسة ف

، و عليه البد من اللجوء إلى القضاء إلبطال هذه  )3(التصرف أو الشرط و توقيع الجزاءات القمعية

  .                                                      الممارسات

سالف الذكر جاء عاما ، إذ لم يحدد الهيئات القضائية المختصة  13الجدير بالذكر أن نص المادة       

ل تلك اإلتفاقيات و العقود و الشرط المضادة للمنافسة، مما يحيلنا إلى لقواعد العامة، أي أن بإبطا

  .  )4(اإلختصاص بإبطال الممارسات المنافية للمنافسة يكون لجميع المصالح القضائية المدنية و التجارية

الحسن للسوق، و بالتالي  يهدف حظر الممارسات المنافية للمنافسة ضمان المنافس النزيهة و السير      

من األمر رقم  13فهي تعتبر من النظام العام اإلقتصادي ، أي مسألة البطالن المقرر في نص المادة 

                                                                                                                                                                                     

  .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، سالف الذكر 03- 03من االمر رقم  13المادة  )1
، أطروحة لنيل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( كتو محمد شريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري )2

  . 357، ص 2005توراه، فرع قانون عام، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، الجزائر، شهادة دك
  .99بوحاليس إلهام، مرجع سابق، ص )3
  .360بوجميل عادل، مرجع سابق، ص )4
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، غير أنه يمكن أن يتعلق البطالن  )1(المتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم ، هو بطالن مطلق 03- 03

المتنازع فيه إذا كان هذا البند شرط أساسي ، أي بجزء من اإلتفاق فقط حيث يقوم القاضي بتفحص البند 

سبب إتفاق األطراف ففي هذه الحالة يترتب عليه بطالن كل اإلتفاق ، أما إذا رأى القاضي أن هذا البند 

  . )2( ليس جوهري فإنه يمكن لهذا األخير تعديل شروط العقد و جعلها مطابقة للقانون

  

  دعوى البطالن                                          األشخاص المؤهلون لرفع: ثانيا

إن طبيعة القواعد القانونية المتعلقة بالمنافسة و التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ، من خالل       

ضمان منافسة حرة و نزيهة خدمة لإلقتصاد الوطني يجعلها من قواعد النظام العام اإلقتصادي ، و التي 

  )3( .اق على ما يخالفها تحت طائلة البطالن المطلقال يجوز اإلتف

لتحديد أصحاب الحق في التمسك بالبطالن يتوجب علينا الرجوع إلى القواعد العامة بشأن البطالن       

إذا كا العقد ‘‘ من القانون المدني  102/1المطلق المتضمنة في نصوص القانون المدني، فطبقا للمادة 

لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطالن و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء  باطال بطالنا مطلق جاز

  )4(.نفسها و ال يزول البطالن باإلجازة 

                                                           

  .476قوسم غالية ، مرجع سابق ، ص  )1
  .11موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص  )2
حرية : القضاء العادي في إبطال الممارسات المقيدة للمنافسة، الملتقى الوطني الموسوم ب خليفي سمير، إختصاص )3

، 2018المنافسة بين دسترة حرية المبادرة و متطلبات الضبط، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة البويرة، الجزائر، 
  .7ص 

ر .معدل و متمم، يتضمن القانون المدني ، ج 1985سبتمبر  26، مؤرخ في  58- 75من األمر رقم  102/1المادة  )4
  .1975سبتمبر  30، صادرة بتاريخ  70العدد 
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بناءا عليه يحق لكل ذي مصلحة اللجوء إلى الهيئات القضائية لتقرير بطالن هذه الممارسات المقيدة 

ية و الغير المتضرر إضافة إلى للمنافسة ، حيث يمتد هذا الحق ليصل كل من أطراف العالقة التعاقد

  .مجلس المنافسة و جمعيات حماية المستهلك

  

  

  

  

  

  أحد أطراف العقد                                                     - /1

يستطيع أي طرف في العقد أو اإلتفاقية او الشرط المقيد للمنافسة ، التمسك ببطالنه حتى لو رفض 

حكمة النقض الفرنسية يجوز النطق ببطالن إتفاقية مقيدة للمنافسة ،حتى لو لم الطرف اآلخر ، فتبعا لم

، كما تجدر اإلشارة أنه ال يمكن  )1( تطالب بهذا كل األطراف المتعاقدة أو إحتجت أنها لم تكن تعلم

  .  )2(لألطراف المتعاقدة اإلحتجاج بهذا البطالن في مواجهة الغير 

   :                  الغير - /2

، فإنه يمكن لكل طرف أجنبي  )3(المعدل و المتمم 03- 03من األمر رقم  48بالرجوع إلى نص المادة 

عن العالقة التعاقدية تضرر من إتفاق أو تعسف أو هيمنة على السوق أو أي من الممارسات المقيدة 

  .للمنافسة ، رفع دعوى بطالن

                                                           

  .424آمنة مخانشة، مرجع سابق، ص  )1
  .17موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص  )2
  .المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم ، سالف الذكر 03- 03من األمر رقم  48المادة  )3
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  :                                                                 مجلس المنافسة - /3

يمكن لمجلس المنافسة رفع دعوى بطالن ضد الممارسات المقيدة للمنافسة ، باعتباره صاحب       

مصلحة في ذلك ، و هي حماية المنافسة  و الحفاظ على الصالح العام ، ذلك عندما يتضمن الملف 

رسات منافية للمنافسة، فيتولى مجلس المنافسة رفع دعوى بطالن أمام المحاكم المدنية المطروح عليه مما

، بإعتبارها صاحبة اإلختصاص في إبطال هذه الممارسات ، حيث تقتصر صالحيات مجلس المنافسة 

، كما يمكن للوزير المكلف بالتجارة رفع دعوى بطالن  )1(على توقيع الجزاءات القمعية دون إبطالها 

  . )2(إعتباره هو أيضا صاحب مصلحةب

  :                                          جمعيات حماية المستهلك - /4

يهدف البطالن إلى محو آثار اإلتفاق المحظور الذي خالف قواعد المنافسة ، لذلك  يمكن لجمعيات    

أي إلتزام أو إتفاق أو شرط تعاقدي حماية المستهلك المعنية ، رفع القضية الى المحكمة للمطالبة بإبطال 

، بإعتبار أن الجمعيات هي الممثلة الواعية للمستهلك ، الذي يعتبر  )3(يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة

المعني األول بالعملية التنافسية، نظرا لما توفره هذه األخيرة من اإلختيار الحر بين عدد من السلع و 

  )4(. الخدمات

قرار الجهات القضائية ببطالن االلتزام أو اإلتفاق أو الشرط المنافي للمنافسة ، فإن هذا في حال إ      

البطالن ينتج آثاره في مواجهة الكافة، فبالنسبة للمتعاقدين يتم إعادتهم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل 

  )1(من قانون المدني 103، هذا طبقا لنص المادة   )5(العقد ، إذا إستحال ذلك جاز الحكم بتعويض عادل

                                                           

  .99ق، ص بوحاليس إلهام، مرجع ساب)1
  .112كحالسلمى، مرجع سابق، ص  )2
  .75، ص 2002، الجزائر، 1كتو محمد شريف، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلة إدارة، عدد  )3
  .19موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص  )4
  .153الكلي نادية، مرجع سابق، ص )5
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كما تجدر . أما بالنسبة للغير فهو نفس األثر حيث يزول أي حق حصل عليه الغير بموجب العقد الباطل

هي بذلك مدة أكبر من  ،  )2(سنة 15اإلشارة إلى أن دعوى البطالن تخضع إلى مدة تقادم معروفة و هي 

اآلجال الممنوحة في قانون المنافسة، حيث تتقادم الدعوى المرفوعة أمام مجلس المنافسة بعد مرور ثالث 

  .سنوات من الممارسة المنافية للمنافسة) 03(

  

  

  

  التعويض عن األضرار الناتجة عن الممارسات المقيدة للمنافسة : الفرع الثاني

، حيث يقع ضمن   3عن الضرر من المبادئ المكرسة في القواعد العامةيعتبر حق التعويض       

الجزاءات المدنية إلزام المخالف بالتعويض من الضرر الذي لحق بالشخص نتيجة التصرف المرتكب 

  .                      4المتضمن مخالفة ألحكام التشريع الناظم للنشاط اإلقتصادي

ارسة منافية للمنافسة رفع دعوى تعويض أمام الجهات القضائية يمكن لكل شخص متضرر من مم      

يمكن “المتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم  03-03من األمر رقم  48، و هو ما نصت عليه المادة 

لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضرر من ممارسة مقيدة للمنافسة و فق مفهوم أحكام هذا 

  .                      “ الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به األمر أن يرفع دعوى أمام

                                                                                                                                                                                     

  .، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم ، سالف الذكر58-75من األمر  103المادة  )1
  .من القانون المدني 102/2المادة  )2
  .445قابة صورية، مرجع سابق، ص  )3
  .21موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص  )4



 الفصل الثاني              دور الهيئات القضائية و المصالح اإلدارية في حماية المنافسة

 
 

82 
 

أنه يحيلنا إلى   “طبقا للتشريع المعمول به  “بإستقراء نص المادة ، يتضح من إستعمال المشرع لعبارة 

من  124القواعد العامة ، فيما يخص دعوى التعويض عن الضرر ، و التي وردت في نص المادة 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخصبخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في  “ 1ن المدنيالقانو 

وعليه لكل شخص أصيب بضرر من جراء ممارسة منافية للمنافسة ، حق اللجوء إلى ، “حدوثه التعويض 

القضاء و رفع دعوى قضائية مستقلة أو تبعية بدعوى البطالن ، يكون محلها المطالبة بالتعويض عن 

األضرار التي أصابته ذلك بشرط أن يكون من أصحاب الحق في طلب التعويض و أن  يثبت توافر 

  . ة لقيام المسؤولية المدنية لمرتكب هذه الممارساتالشروط الالزم

  

  

  :                                               أصحاب الحق في طلب التعويض: أوال

سالفة الذكر األشخاص أصحاب الحق في إقامة دعوى تعويض، بحيث تشمل  48لقد بينت المادة       

يكون صاحب طلب التعويض أحد أطراف اإلتفاق المقيد  كل من األشخاص الطبيعية و المعنوية و قد

  .للمنافسة، أو من الغير المتضرر جراء هذه الممارسة أو من جمعيات حماية المستهلك

  أحد أطراف اإلتفاق المنافي للمنافسة- /1

ه يمكن ألحد أطراف اإلتفاق المقيد للمنافسة و الذي يعتبر نفسه متضررا ، طلب التعويض عما تكبد      

من ضرر ، و ذلك باإلستناد إلى أحكام المسؤولية التقصيرية بإثبات أنه كان ضحية للتعسف في إستعمال 

الحق ، و الذي يتجسد في عرض طرف على آخر شروط ممنوعة بموجب النصوص التي تحظر مثل 

                                                           

  .م ،سالف الذكر، المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتم58-75من األمر رقم  124المادة  )1
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مارسة منافية ، غير أن هناك من الفقه من يعتبر أنه ليس منطقي أن يستفيد القائم بم )1(هذه اإلتفاقيات

، و لكن هذا الطرح  )2(للمنافسة من التعويض، فإرتكابه للممارسة المحظورة ينفي عليه صفة الضحية

  .                  سيؤدي حتما إلى إقرار المخالفة اإلقتصادية و اإلعتراف باآلثار الناتجة عنها

ن هذا األصل تاركة مسألة الحكم لتفادي مثل هذه النتيجة تذهب بعض التشريعات إلى التغاضي ع      

  . )3(بالتعويض إلى السلطة التقديرية للقاضي

  :                                                          الغير - /2

كان شخص طبيعي أو معنوي أن  يمكن ألي متضرر من الممارسة المنافية للمنافسة ، سواءا      

يطالب بالتعويض في مقابل األضرار التي لحقته جراء هذه الممارسات، حيث يمكن أن يتمثل المتضرر 

في ضحايا مباشرين للممارسات المقيدة للمنافسة وهم المنافسين و العمالء أو الشركاء ، أما الضحايا غير 

مستهلكون ، فقد تكون لهم مصلحة في رفع الدعوى عندما المباشرين للممارسات المقيدة للمنافسة فهم ال

  .                )4(تتأثر مصالحهم في حال رفع األسعار أو منع دخول منتج مثال

يلعب الضحايا دوار هاما في مجال ردع الممارسات المنافية للمنافسة ، بإعتبار دعوى التعويض       

لقوى في السوق و ضبطه، رغم ذلك فإن الضحايا نادرا ما أداة ردع و عقاب للمخالفين تسمح بتوازن ا

يتحركون، و ذلك بسبب طول اإلجراءات من جهة و صعوبة اإلثبات من جهة أخرى ، لذى يرى بعض 

الفقهاء وجوب تدعيم دور الضحايا من خالل تأسيس دعوى التعويض على إصالح الضرر الناتج عن 

  .               )5(التنافسية من جهة أخرى خطأ الغير من جهة و الحق في حماية السوق

                                                           

  .12خليفي سمير، مرجع سابق، ص  )1
  .423آمنة مخانشة، مرجع سابق، ص )2
  .23موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص  )3
  480قوسم غالية، مرجع سابق، ص  )4
  .26موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص  )5
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باإلضافة لهؤالء األشخاص يمكن لوزير التجارة أو ممثله المؤهل قانونا رفع دعوى ليطالب       

بالتعويض، أساس هذه الدعوى التقلبات التي تمس النظام العام اإلقتصادي من جراء الممارسات الغير 

، و نظرا  )1(هذه الممارسات الدولة في بعض مصالحها الماديةمشروعة ، فقد يصيب الضرر المتولد عن 

  . )2(ألهمية هذا الضرر قد يقرر القانون تعويض بضعف أو أضعاف الضرر الحاصل

  :                                         جمعيات حماية المستهلك - /3

اإلقتصاد ، و ذلك لتأثيرها على تهدف نصوص المنافسة إلى الوقاية من كل األضرار التي تمس ب      

وضعية المستهلك، فكل الممارسات التي يجرمها قانون المنافسة إنما سببها الحد من حرية المستهلك في 

  .                                                                    )3(إقتناء المواد و الخدمات

، يحق لجمعيات حماية المستهلك و الجمعيات المهنية التي لهذا و حفاظا على حقوق المستهلك       

أنشئت طبقا للقانون برفع دعوى أمام العدالة ، ضد كل عون إقتصادي قام بممارسات منافية للمنافسة و 

  .       )4(تأسيسها كطرف مدني في الدعوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم 

ة المستهلك في التشريع الجزائري مكسبا مهما و قفزة نوعية في يبقى منح هذا الحق لجمعيات حماي      

تجسيد و تكريس اآلليات القانونية لحماية المنافسة في السوق، بإعتبار أن هذه الجمعيات تحرص على 

الدفاع على مصالح مجموع المستهلكين الذين تمثلهم، و يشترط لهذا أن يكون أصل الضرر الذي تعرض 

  . )5(كا و أن يكون لها صفة رسمية لتمثيلهم و الدفاع عنهمله المستهلكين مشتر 

  .                                        شروط قيام المسؤولية المدنية: ثانيا

                                                           

  .365بوجميل عادل، أطروحة لنيل درجة دكتوراه، مرجع سابق، ص )1
  .26المرجع السابق، ص موساوي ظريفة،  )2
  .26موساوي ظريفة، المرجع نفسه، ص  )3
4(=<
% `�6� ، 6)&% ��)'e  
 .448قابة صورية، مرجع سابق، ص  )5
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ليتمكن القاضي من الحكم بالتعويض لصالح الطرف المتضرر من ممارسة منافية للمنافسة ، يجب       

من القانون  124على الطرف المتضرر إثبات توفر شروط قيام المسؤولية المدنية، و طبقا لنص المادة 

  .المدني يجب إثبات إرتكاب خطأ و وجود ضرر عالقة سببية مباشرة بين الخطأ و الضرر

  :                                شرط الخطأ لرفع دعوى التعويض - /1

، حيث يعد هذا الخطأ  )1(يعرف الخطأ على أنه إخالل بواجب قانوني مقترن بإرادة المخل به      

  .              )2(إنحراف الشخص عن سلوك الرجل العادي الذي يؤدي به إلى اإلضرار بالغير

من القانون المدني أن الخطأ يتكون من عنصرين  125و  124نستخلص من مضمون المادتين       

إهمال أو (سواءا كان عمدي أو غير عمدي ) التعدي(عنصر مادي و هو اإلنحراف عن السلوك المألوف 

ي إدراك ، سواءا كان ناتج من القيام بفعل إيجابي أو سلبي، إضافة إلى عنصر معنوي يتمثل ف)  تقصير

  .من القانون المدني 125الشخص للنتائج الصادرة عن سلوكه ، و يحدد اإلدراك بسن التمييز طبقا للمادة 

يتمثل الخطأ الموجب لقيام المسؤولية في مجال المنافسة في قيام حالة منافسة بين األعوان       

و يكفي تشابه أو تماثل النشاط االقتصاديين المتواجدين في سوق واحدة أو في أسواق مرتبطة ببعضها، 

  .        )3(اإلقتصادي للمؤسسات المتنافسة الفاعلة في السوق ، بحيث ال يشترط تطابق النشاط تماما

إضافة إلى هذا العنصر إرتكاب أحد الممارسات المقيدة للمنافسة المنصوص عليها في األمر رقم       

أو خرق أحد نصوصه و هذا لإلخالل بهذه المنافسة و  المتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم، 03- 03

جعلها غير مشروعة ، أما بالنسبة للركن المعنوي المذكور سالفا فال يمكن إثارته في مجال لمنافسة طالما 

أن ممارسة األنشطة اإلقتصادية في إطار المنافسة يقتضي بالضرورة توافر األهلية في المؤسسات أو 
                                                           

نوال، الرقابة في مجال المنافسة من القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون أعمال،  متيش)1
  .118، ص 2014كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

  91، ص 2000العكيلي عزيز، الوجيز في القانون التجاري، دار العلمية الدولية، للنشر و التوزيع، األردن، )2
  .433ة مخانشة، مرجع سابق، ص آمن )3
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و بذلك يمكن القول بأن الخطأ في مجال المنافسة مقتصر فقط على العنصر  األعوان اإلقتصاديين ،

  . )1(المادي المتمثل في القيام بممارسات مقيدة للمنافسة

  :                                                 شرط الضرر لرفع دعوى التعويض - /2

تب عن وقوع الخطأ ، ذلك بأنه ال ال يتصور قيام المسؤولية التقصيرية من دون حدوث ضرر متر 

، حيث يعرف  )2(مسؤولية بدون ضرر وال ضرر بدون مساس بحق أو بمصلحة مشروعة يحميها القانون

  )3(الضرر على أنه كل مساس بمصلحة أو حق مشروع لشخص ، و قد يكون هذا الضرر ماديا أو معنويا

يتمثل الضرر في مجال المنافسة أو الضرر التنافسي في عرقلة حركة السوق بشكل يؤدي إلى       

المساس بقانون العرض و الطلب ، خسارة حصص في السوق أو في رقم األعمال أو في فقدان القدرة 

  . )4(التنافسية أو حتى القضاء على المنافسة نهائيا

ق قانون المنافسة بين األضرار المشروعة المترتبة عن التنافس و غير أنه ينبغي التمييز في نطا      

التزاحم ، و بين األضرار المترتبة عن ممارسات مقيدة للمنافسة ، اذ إن األضرار المترتبة عن ممارسة 

الحرية التنافسية في إطارها المشروع ال يتم التعويض عنها، ذلك أن قانون المنافسة يقر بمشروعية 

ع بين المتنافسين نتيجة ممارسة حرية المنافسة ، لذلك ال يمكن المطالبة بالتعويض عنها، الضرر الواق

فالضرر الذي يمكن أن تقوم عليه مسؤولية تقصيرية يتمثل في إعاقة حركة السوق و آلياته الطبيعية 

         .                         )5(بصفة تؤدي إلى أن ال تتحدد األثمان وفقا لقواعد المنافسة

                                                           

سويلم فضيلة، رقابة القضاء المدني على الممارسات المقيدة للمنافسة في نطاق المسؤولية المدنية، مداخلة ملقاة في  )1
اطار الملتقى الوطني السابع حول ضبط النشاط اإلقتصادي في الجزائر من التشريع و الممارسة، كلية الحقوق و العلوم 

  .4، ص 2013امعة سعيدة، الجزائر، السياسية، ج
  .156الكلي نادية، مرجع سابق، ص )2
  .118متيش نوال، مرجع سابق، ص )3
  .14خليفي سمير، مرجع سابق، ص  )4
  .31موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص  )5
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تجدر اإلشارة إلى أنه يشترط في الضرر أن يكون محقق الوقوع للحكم بالتعويض ، كأن يتمثل في       

خسارة زبائن المؤسسة أو المؤسسات األخرى التي كان يفترض التعامل معها لو لم تخسر نصيبها من 

  . )1(السوق نتيجة خطأ المؤسسة المرتكبة لممارسات منافية للمنافسة

  جود عالقة سببية بين الخطأ و الضرر الناتج                                     و  - /3

، و يمكن نفي  )2(يقصد بالعالقة السببية أن يكون الفعل المرتكب هو السبب المباشر لألضرار الناتجة

اجئ أو العالقة السببية من الضرر و الخطأ بإثبات السبب األجنبي سواءا كانت قوة قاهرة أو حادث مف

  .                            )3(خطأ المضرور أو خطأ الغير

يقتضي لجبر الضرر الذي سببته الممارسات الماسة بالمنافسة وجود عالقة سببية بين تلك       

الممارسات و الضرر الحاصل ، حيث يقع عبء إثبات قيام العالقة السببية هذه على عاتق المتضرر ، 

العالقة السببية و لكن بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للمنازعات المتعلقة بالمنافسة، و التي تجعل إثبات 

يشكل صعوبة كبيرة، فإن القضاء الفرنسي خرج بإجتهاد يعتبر إثبات إرتكاب الممارسات المنافية للمنافسة 

قرينة على وقوع الضرر ، و ينتقل عبء اإلثبات على المؤسسة المرتكبة للخطأ حيث تلتزم بإثبات أن 

ليست هي السبب المباشر للضرر الالحق الممارسة المنافية للمنافسة التي ثبت إرتكابها من طرفها 

  .                                                                                  )4(بالمؤسسة المتضررة

بإجتماع شروط المسؤولية المدنية فإن الضحية تتمتع بحق الحصول على تعويض، حيث يلتزم القاضي 

، كما يمكن أن يكون التنفيذ مصحوبا بغرامات   )1(طريقة التعويض و كذا  )5(بتحديد مقدار التعويض

                                                           

  .434آمنة مخانشة، مرجع سابق، ص  )1
  .118متيش نوال، مرجع سابق، ص )2
  .7-6سويلم فضيلة، مرجع سابق، ص  )3
  .435آمنة مخانشة، مرجع سابق، ص  )4
  .، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، سالف الذكر58-75من األمر رقم  131المادة  )5
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تهديدية ، و هو ما يؤكد تمتع الهيئات القضائية العادية بسلطات ووسائل فعالة يمكن مقارنتها بتلك 

سنة يبدأ ) 15(، أما عن تقادم الدعوى فإنها تسقط بمضي خمسة عشر  )2(الممنوحة لمجلس المنافسة

، هذا و في األخير تجدر اإلشارة إلى أنه ال توقع العقوبات   )3(وقوع الفعل الضارسريانها من يوم 

) الملغى( 06-95الجزائية في الممارسات المقيدة للمنافسة بخالف ماكان عليه الحال في ظل األمر 

  .المتعلق بالمنافسة

  

  

  ةدور المصالح اإلدارية المكلفة بالتجارة في حماية المنافس: المبحث الثاني

سعى المشرع الجزائري في إطار وضع سياسة وطنية لتنظيم المنافسة في السوق ، و حماية       

األعوان اإلقتصاديين و كذا مراقبة كل الممارسات التي قد تمس بالمنافسة ، إلى إسناد مهام متعددة لوزارة 

ادية ، خاصة تلك المتعلقة التجارة بإعتبارها الجهاز األول التي تعنى بتفعيل و تنشيط التنمية اإلقتص

بترقية جودة السلع و الخدمات على المستوى المحلي و الحرص على شفافية و نزاهة التعامل في السوق 

.  

تعد المهمة الجديدة التي تضطلع بها وزارة التجارة ،في اطار االنتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة       

امها االتقليدية في المجال االقتصادي ، حيث تقوم وزارة التجارة الضابطة ، انسالخ للسلطة العامة من مه

تنظيم المنافسة التجارية و اجراء الرقابة ، التحقيق ، ) المطلب االول(بمصالحها المركزية والخارجية 

  .  ، و ردع كل الممارسات المنافية للمنافسة الحرة داخل السوق  )المطلب الثاني(المتابعة 

                                                                                                                                                                                     

  .، من القانون المدني 132المادة  )1
  .32موساوي ظريفة، مرجع سابق، ص  )2
  .، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، السالف الذكر58-75 من األمر رقم 133المادة  )3



 الفصل الثاني              دور الهيئات القضائية و المصالح اإلدارية في حماية المنافسة

 
 

89 
 

  لهياكل االدارية لوزارة التجارةا: المطلب األول

تقوم وزارة التجارة بدور المشرف من خالل مصالحها المتخصصة في حماية المنافسة ، و تنظيم السوق و 

تلبية حاجيات  كذا تمنع بث اإلضطرابات فيه قصد توفير الشفافية و النزاهة التي تعكس باالساس

المستهلك، بعيدا عن كل ممارسة غير مرغوب فيها و التي قد يلجأ إليها األعوان اإلقتصاديين ، و عليه 

، و قد يكون ) الفرع االول(فتدخل وزارة التجارة هنا في تنظيم السوق قد يكون بواسطة مصالحها  المركزية 

  ) .الفرع الثاني(بواسطة مصالحها الخرجية 

  المصالح المركزية لوزارة التجارة: لالفرع األو

يتمتع وزير التجارة في اطار آدائه لمهامه بالعديد من الصالحيات ، التي تمكنه من التدخل في       

 453- 02من المرسوم التنفيذي رقم   02السوق بصفة فعالة و حماية المنافسة ، حيث تنص المادة 

س وزير التجارة باالتصال مع الدوائر الوزارية و الهيئات يمار " على )1(المحدد لصالحيات وزير التجارة 

المعنية صالحياته في ميادين التجارة الخارجية و ضبط األسواق و ترقية المنافسة و تنظيم المهن 

من خالل "المقننة و النشاطات التجارية و جودة السلع و الخدمات و الرقابة االقتصادية و قمع الغش

التجارة مكلف بحماية المنافسة وترقية السوق ، عن طريق التنسيق مع كافة نص المادة نجد ان وزير 

  .                              الوزارات و الهيئات المعنية  

،  نجد  )2(المتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة التجارة 18-14بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 

المديرية العامة للتجارة : مديريات، وهي على التوالي 7يتكون من  أن تنظيم هياكل اإلدارة المركزية

الخارجية، المديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها، المديرية العامة للرقابة اإلقتصادية و قمع الغش، 
                                                           


رة ، ج ر  2002د�$&67  21، ��رخ ��  453-  �02, ا�&6%�م ا�*;�(Yي ر��  02ا�&
دة )1V*6 ا��ت وز
)Oh � ا�&[�د ،
  . ، ا�&��ل و ا�&*&�   2002د�$&67  22، ا� 
درة >*
ر�F  85، ا���د 

، متضمن تنظيم االدارة المركزية في وزارة التجارة ، ج ر ، 2014يناير  21، المؤرخ في  18-14 المرسوم التنفيذي رقم )2
 .2014يناير  26، صادر في 04العدد 
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لمالية و مديرية التقنين و الشؤون القانونية، مديرية الموارد البشرية، مديرية األنظمة المعلوماتية و مديرية ا

  .                                   الوسائل العامة

خول المشرع  لكل من المديرية العامة اإلقتصادية و قمع الغش ، و المديرية العامة لضبط النشاطات و 

  . )1(مديريات 4تنظيمها صالحية حماية المنافسة ، و التي تتكون بدورها من 

  .                             النشاطات و تنظيمهاالمديرية العامة لضبط : أوال

، احتلت المديرية العامة لضبط  )2(السالف الذكر 18- 14من المرسوم التنفيذي رقم  2وفقا للمادة 

النشاطات و تنظيمها مكانة مهمة في مجال المنافسة الحرة ، من خالل ما تتواله من صالحيات أهمها 

السهر على السير التنافسي لألسواق ، و إقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي ، الرامي 

يهة بين المتعاملين اإلقتصاديين و إقتراح كل التدابير المتصلة إلى تطوير قواعد المنافسة السليمة و النز 

، و من بين الهياكل  3بالضبط اإلقتصادي ، السيما في مجال التسعيرة و تنظيم األسعار و هوامش الربح

  .                                                  )4(المشكلة لها نجد مديرية المنافسة

المنافسة إحدى المديريات األربعة التي تندرج ضمن المديرية العامة لضبط النشاطات  تمثل مديرية      

المتعلق بتنظيم اإلدارة المركزية تتكفل  18- 14و تنظيمها ، تم إنشاؤها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 

  )5( :ب

                                                           

  .520آمنة مخانشة، مرجع سابق، ص  )1
  .ذكر ، متضمن تنظيم االدارة المركزية في وزارة التجارة ، السالف ال 18- 14من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  )2
بوشوكة سعيدة، آليات حماية المنافسة الحرة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون )3

-50، ص 2016االعمال، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة آكلي محند أولحاج، الجزائر، 
51.  

  .62سخري سعاد، مرجع سابق، ص  )4
  .103- 102متيش نوال، مرجع سابق، ص )5
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                                            .  إقتراح األدوات القانونية المتعلقة بترقية المنافسة في سوق السلع و الخدمات- 

.                        دراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسة و تحضيرها و ضمان تنفيذ قراراته و متابعتها–

                                         .                                        إعداد ترتيب لمالحظة األسواق ووضعه–

المبادرة بكل الدراسات و األعمال التحسيسية إتجاه المتعاملين اإلقتصاديين لتطوير و تكريس مبادئ –

      .                                                                                                المنافسة و قواعدها

.                                                                 متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة–

  .                                         تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية–

  :من أربعة مديريات فرعية هي وتتكون      

  

  

  المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة - /1

  )1( :تتكفل بما يلي      

إنجاز كل الدراسات و ترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة و مبادئها في سير سوق  -  

                                                        .                                               السلع و الخدمات

  .إقتراح األدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة –

  المديرية الفرعية لمالحظة األسواق - /2

                                                           

  .63سخري سعاد، مرجع سابق، ص  )1
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                                                                                       )1( :هي بدورها تقوم بما يلي       

.                                                                            إقتراح ترتيب لمالحظة سوق السلع ووضعه - 

  .            المشاركة في تحديد األسعار و هوامش الربح المقننة –

  : واق المنافع العامةالمديرية الفرعية ألس - /3

                                                                                           )2( :إذ تكلف بما يلي      

.                                                                    وضع ترتيبات لمالحظات سير سوق المنافع العامة - 

  .العامةالمساهمة في سياسة سير المنافع  –

  : المديرية الفرعية للمنازعات و العالقات مع مجلس المنافسة - /4

 -:                                                                  أوكلت لها المهام التالية      

.                         )3(معالجة ملفات المنازعات ذات الصلة بالمعاينات المنافية للمنافسة باإلتصال مع مجلس المنافسة

  .)4(تسهر أيضا على تنفيذ القرارات الصادرة عنه و متابعتها و تطبيقها–

تشمل المديرية العامة لضبط النشاطات اضافة الى مديرية المنافسة كل من مديرية الجودة و       

و المهن المقننة ، و كذا مديرية الدراسات و االستهالك ، مديرية تنظيم األ سواق و النشاطات التجارية 

  .    )5(االستكشاف و االعالم االقتصادي

  المديرية العامة للرقابة اإلقتصادية و قمع الغش: ثانيا

                                                           

  .63سخري سعاد، المرجع نفسه، ص  )1
  .62نورة جحايشية، مرجع سابق، ص  )2
  .62نورة جحايشية، المرجع نفسه ، ص  )3
  .52بوشوكة سعيدة، مرجع سابق، ص )4

>= ، ص )5% `�6� ، �:	
c� �  . 521آ�;
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تتنوع المهام المخولة للمديرية العامة للرقابة اإلقتصادية و قمع الغش ، حسب ما هو منصوص       

المنظم لإلدارة المركزية في وزارة التجارة ، حيث تقوم بمراقبة  18-14عليه في المرسوم التنفيذي رقم 

الجودة و قمع و مكافحة الممارسات المقيدة للمنافسة  و كذا محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة ،  

تسهر على توجيه برامج المراقبة اإلقتصادية و قمع الغش مع العمل على تدعيم وظيفة المراقبة و 

  .                )1(، باإلضافة إلى القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص اإلختالالت التي تمس السوق عصرنتها

                                                   )2( :تضم هذه المديرية بدورها على اربع مديريات فرعية تتمثل في       

مديرية مراقبة الجودة و قمع الغش                            -3.          ة الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية المديري-1

  ون و التحقيقات    مديرية التعا– 4.     المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المقيدة للمنافسة-2

، المتضمن تنظيم االدارة المركزية في  454-02من المرسوم التنفيذي  4طبقا لما جاء في المادة       

:                                                          ، تكلف هاته المديريات كل في ميدانها بما يأتي )3(وزارة التجارة 

.                                                                                       إقتراح برامج المراقبة و توجيهها - 

      .                                                         تقييم نتائج أعمال المراقبة المنجزة من المصالح الخارجية –

  .إقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين نجاعة برامج و إجراءات المراقبة –

تحديد الخطوط العريضة للسياسة الوطنية في ميادين الجودة و قمع الغش و مكافحة الممارسات - 

  . المضادة للمنافسة و التجارة الال مشروعة 

  .مجاالت الرقابة االقتصادية و قمع الغش تطوير التنسيق ما بين القطاعات في - 

                                                           

يعيش تمام، تعدد األجهزة اإلدارية المكلفة بحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق و الحريات، العدد  شوقي)1
04، 

  .53بوشوكة سعيدة، مرجع سابق، ص )2

رة  ،  2002د�$&67  21، ا�&�رخ ��  454-02ا�*;�(Yي ر�� ا�&6%�م )3V*وزارة ا� �� ��[M6&ا"دارة ا� �)j;Q ,&-*&ا� ،

  . ، ا�&��ل و ا�&*&�  2002د�$&67  22، ا� 
درة ��  85ر ، ا���د  ج
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  المصالح الخارجية لوزارة التجارة: الفرع الثاني

تعمل على المستوى الخارجي لوزارة التجارة مصالح خارجية تابعة لها نص عليها المرسوم التنفيذي       

المتضمن تنظيم المصالح  409- 03و المعدل و المتمم لألمر رقم  1 2011الصادر سنة  09- 11رقم 

الخارجية في وزارة التجارة و صالحياتها و عملها، و في هذا الخصوص تنظم مهامها وفق ما جاءت به 

  . )2(منه في شكل إما مديريات والئية أو مديريات جهوية للتجارة 2المادة 

  المديريات الوالئية للتجارة: أوال

قسم المشرع الجزائري هذه المديريات تبعا للتقسيم االداري الجزائري ، حيث توجد على مستوى كل       

.                                                                                                والية مديرية والئية للتجارة 

         :                    تنظيمها- /1

تنظم هذه المديريات الوالئية في مصالح عددها اربع او خمس مصالح ، تتنوع حسب الغرض الذي         

سالف الذكر ، تم تنظيم المديرية  09- 11من المرسوم التنفيذي رقم  14انشئت من أجله ، فبموجب المادة 

                                                                                     )3( :الوالئية للتجارة على أنها تتكون من

.                                                                          مصلحة مالحظة السوق و اإلعالم اإلقتصادي - 

.                                                                     رية المنافية للمنافسةمصلحة مراقبة الممارسات التجا –

.                                                                                  مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش –

                                                           

ر�(� �� وزارة  2011�;
�6  20، ا�&�رخ ��  09-11ا�&6%�م ا�*;�(Yي ر�� )1cا� ��[M6&ا"دارة ا� �)j;Q ,&-*&ا� ،


رة ، ج ر ، ا���د V*04ا�  �;$� ،2011 . 
ار التعاون و التعزيز المؤسساتي، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، إط: آمنة مخانشة، مجلس المنافسة ووزارة التجارة )2

 .494، ص 2016العدد التاسع، جامعة باتنة،الجزائر ، 
  .64نورة جحايشية، مرجع سابق، ص  )3
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.                                                                                   القانونية مصلحة المنازعات و الشؤون –

  .مصلحة اإلدارة و الوسائل –

كما تزود المديريات الوالئية للتجارة بمفتشيات توضع تحت سلطتها المباشرة ، و ذلك حسب الحاجة         

، حيث  )1(من القرار الوزاري المتعلق بتحديد سير االقسام االقليمية للتجارة  02، هذا ما نصت عليه المادة 

تتولى السهر على احترام شرعية و شفافية الممارسات التجارية ، مما يعني ان هناك حماية للمصالح 

غش االقتصادية وكذا السير الحسن للمنافسة على الحدود ، ضف الى ذلك مفتشيات مراقبة الجودة و قمع ال

التي تتولى مراقبة المطابقة و جودة المنتجات المستوردة و تلك الموجهة للتصدير على مستوى المراكز 

  .) 2(الحدودية 

  :                                          صالحياتها - /2

ية سالف الذكر ، يتضح لنا أن المدير  09-11من المرسوم التنفيذي رقم  03بموجب نص المادة         

                                                                                  )3( :الوالئية للتجارة أوكلت لها المهام التالية

تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية و الممارسات التجارية و المنافسة و التنظيم  - 

                                                                      .             التجاري و حماية المستهلك و قمع الغش

.                              المساهمة في وضع نظام إعالمي حول وضعية السوق باإلتصال مع النظام الوطني لإلعالم –

إنشاء و إقامة و ممارسة النشاطات التجارية و  إحترام كل التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف –

  .                                المهنية

                                                           

رة و   2006أوت  �15, ا�+6ار ا��زاري ا�&:*6ك ، ا�&�رخ ��  02ا�&
دة  )1V*'� �، ا�&[�د �$(6 ا"�$
م ا"�'(&(


ت �6ا�7� ا��Vدة و �&` ا�Z q2;� ا�[�ود ��):*.  
�  ، ا�&�6` ا�$
>= ، ص )2:	
c� � 543آ�;
 .64نورة جحايشية ، مرجع سابق، ص  )3
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.                        المساهمة في تطوير و تنشيط كل منظمة أو جمعية التي تكون موضوعها ذات صلة بصالحياتها –

.                            ية في مجال تأطير و ترقية الصادراتوضع حيز التنفيذ كل نظام محدد من طرف اإلدارة المركز –

.                                                                         إقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير الصادرات –

.                    و الفضاءات الوسيطة ذات المهام المتصلة بترقية المبادالت التجارية تنسيق و تنشيط نشاطات الهياكل –

.                                                  المساهمة في إعداد نظام معلوماتي متعلق بالمبادالت التجارية الخارجية –

ابة اإلقتصادية و قمع الغش و إقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير و دعم وضع حيز التنفيذ برامج الرق –

.                                                                                                             وظيفة الرقابة

.                                                 لتعاون مع الهياكل المعنيةضمان تنفيذ برامج النشاط ما بين القطاعات با –

  .التكفل بمتابعة التنازعات المرتبطة بنشاطاتها –

  المديرية الجهوية للتجارة : ثانيا

ي المديريات الى جانب المديريات الوالئية نجد هناك مصالح أخرى تابعة لوزارة التجارة أال وه      

الجهوية للتجارة و التي كانت تسمى سابقا بالمفتشيات الجهوية للتحقيقات االقتصادية و قمع الغش ، حيث 

تم انشاء تسع مديريات جهوية على مستوى القطر الوطني                                                                   

:                                                                                               تنظيمها - /1

.                        المدير الجهوي- 1)1( :تضم المديريات الجهوية للتجارة كمايلي 09-11بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 

مصالح المديرية الجهوية للتجارة المتمثلة في مصلحة تخطيط و متابعة المراقبة و تقييمها ، مصلحة  -2

  .االعالم االقتصادي و تنظيم السوق ، مصلحة االدارة و الوسائل 

  صالحياتها - /2

                                                           

  .56- 55بوشوكة سعيدة، مرجع سابق، ص )1
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  )1(تكلف بعدة مهام من بينها ما يلي         

  .تعمل على تأطير و تقديم نشاطات المديريات الوالئية للتجارة التابعة إلختصاصها اإلقليمي  - 

أو إنجاز كل التحقيقات اإلقتصادية المتعلقة بالمنافسة و التجارة الخارجية و الجودة و حماية /تنظم و - 

  . لمنتوجات المستهلك وسالمة ا

العمل على اإلتصال باإلدارة المركزية و المديريات الوالئية قصد التعاون و التنسيق في عمليات المراقبة  - 

  .فيما بين الواليات

  .تقييم و تأطير نشاطات المديريات الوالئية و المصالح الخارجية للهيئات التابعة لقطاع التجارة  - 

  . ديريات الوالئية للتجارة التابعة الختصاصها االقليمي المبادرة بمهام تفتيش مصالح الم - 

القواعد االجرائية لتدخل وزارة التجارة لحماية المنافسة                                                     : المطلب الثاني 

القائم على تدخل الدولة في وفق التقسيمات التقليدية لنظرية التنظيم االداري و النهج االقتصادي         

االقتصاد و التخطيط له ، وتكريس  الملكية الجماعية  لوسائل االنتاج ، اسندت مهمة الرقابة بصفة 

حصرية الى هيئات ادارية عمومية ممثلة في وزارة التجارة و مصالحها الخارجية ، حيث تقوم بتنظيم 

يق و المعاينة و المتابعة  و ردع الممارسات المنافية المنافسة التجارية في السوق واجراء الرقابة و التحق

للمنافسة الحرة في السوق ، بقي االمر ساريا حتى في ظل النظام الرأسمالي ، حيث احتفظت االدارة 

و ) فرع اول(بسلطاتها المختلفة من أجل التدخل و ضبط السوق ،من خالل اجراء مختلف التحقيقات 

  .                                                                  . ) فرع ثاني(متابعة المخالفات 

  التحقيق و المعاينة: الفرع األول

                                                           

>= ، ص  )1% `�6� ، �:	
c� �  . 545آ�;
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تعتبر وزارة التجارة أداة في يد الدولة لتنظيم المنافسة و ترقيتها و تطبيق القواعد المنظمة لمختلف         

اإلقتصاديين المخالفين لها ، من خالل المهام المسندة األنشطة و الممارسات التجارية، و ردع األعوان 

إليها و الصالحيات المخولة لها ، لما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة التي تستمدها من الشخصية 

المعنوية للدولة، هاته الصالحيات موزعة بشكل متكامل ومنسق بين الهياكل اإلدارية لوزارة التجارة المكلفة 

  )1( .متابعة سير النشاطات التجارية في السوق، فتتجلى هذه الصالحيات في التحقيق و المعاينةبمراقبة و 

  .الموظفون المؤهلون للتحقيق و المعاينة: أوال

من المرسوم  6الوزير الذي من أهم مهامه المنصوص عليها في المادة  )2(يتولى عملية التحقيق        

ينجز كل تحقيق إقتصادي معمق، و ...“:بما يأتي  )3(المحدد لصالحيات وزير التجارة 453- 02التنفيذي 

يقوم بذلك مستعينا بكل المصالح المركزية و الخارجية للوزارة و  ، ”,إخطار الهيئات القضائية عند الضرور

  . التجارة

،   4المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  02- 04من القانون  49طبقا لنص المادة المادة 

  : فان الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيقات و معاينة المخالفات هم 

  .ة المنصوص عليهم في قانون االجراءات الجزائية ضباط و أعوان الشرطة القضائي - 

  .المستخدمون المنتمون الى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لالدارة المكلف  بالتجارة  - 

  . األعوان المعنيون التابعون لمصالح االدارة الجبائية  - 

  . ينون لهذا الغرض على األقل المع 14أعوان االدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  - 
                                                           

 .252بوجميل عادل، مرجع سابق، ص )1
  .6منال بوعجاجة، مرجع سابق، ص  )2

رة ، %
�_ ا�6MY  453- �02, ا�&6%�م ا�*;�(Yي ر��  06ا�&
دة )3V*6 ا��ت وز
)Oh � ا�&[�د ،.  
 41، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ج ر ، العدد  2004جوان  23، مؤرخ في  02-04قانون رقم  )4

، صادر في  46، ج ر ، العدد  2010وت ا 15، مؤرخ في  06- 10، معدل بقانون رقم  2004جوان  27، صادر في 
 . 2010أوت  18
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تجدر االشارة الى ان المشرع الجزائري قد أحاط الموظفون المؤهلون بالتحقيقات االقتصادية بحماية       

كافية أثناء آدائهم لمهامهم ، و ذلك بتوقيع عقوبات مدنية و جزائية ضد كل عون اقتصادي يقوم 

شأنه منع تأدية مهامهم ، أو القيام بإهانتهم أو  بمعارضة المراقبة و القيام بالعرقلة و ارتكاب كل فعل من

  1تهديدهم 

  إجراءات التحقيق: ثانيا

بعد تحريك التحقيق يقوم الموظفون المؤهلون السالف ذكرهم مباشرة اجراءات التحقيق و معاينة       

                      .                                                                         المخالفات 

  :                                       تحريك التحقيق/1

يتم تحريك التحقيق بطريقتين، إما عن طريق قيام الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيقات اإلقتصادية         

و نزاهة الممارسات  و معاينة المخالفات بالبحث و التحري عن المخالفات الماسة بحرية المنافسة و شفافية

التجارية، وذلك في إطار تنفيذ رزنامة التحقيقات و البرنامج المعد مسبقا من طرف مصالح وزارة التجارة ، 

وٕاما عن طريق تحريك التحقيق بناء على تلقي شكوى ممن له مصلحة مثال عون إقتصادي متضرر من 

مخالفات وٕاقتراح العقوبة المناسبة، ثم إحالة الملف الممارسات المقيدة للمنافسة، فيتم فتح تحقيق و معاينة ال

  .على وكيل الجمهورية المختص إقليميا 

  : سير التحقيقات - /2

يقوم الموظفون المؤهلون بمجرد التثبت من وجود مخالفات ألحكام قانون المنافسة أو الممارسات       

  .از تقارير التحقيق ومحاضر المخالفات التجارية ، مباشرة اجراءات التحقيق و معاينة المخالفات و انج

  

                                                           
� دM*�راه ، ��6` %
>= ، ص )1Oدل ، أط6و
Z 9)&� �<254  .  
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  التحري و المعاينة   /أ 

تجمع هذه المرحلة بين البحث و معاينة الممارسات التجارية التي تخالف التشريع المعمول به ، ومن 

خالل هذه االجراءات يمكن الوصول الى األدلة على اختالف أنواعها ، التي تساهم في ازالة اللبس المحيط 

  )1(.فة و تؤكد وقوع الجريمة أم ال بالمخال

يكلف مدير الهيئة االدارية المكلفة بالتحقيق الموظفون المؤهلون قانونا ، القيام مباشرة ببدء التحقيق ، 

حيث يحدد لهم بدقة حدود صالحياتهم و يزودهم بكل الوسائل القانونية و المادية من أجل اعداد التحقيق 

                       :               )2(وفق ما هو محدد قانونا ، وذلك في اطار صالحياتهم المتمثلة في 

حق اإلطالع على الوثائق ، حيث يمكن للمقرر أن يقوم بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية  -

المكلف بها دون أن يمنع من ذلك بحجة السر المهني، و يمكنه أن يطالب بإستالم أية وثيقة تساعده على 

  .وزة إلى التقرير أو ترجع في نهاية التحقيق أداء مهام ، وتضاف المستندات المحج

للمقرر أن يطلب كل المعلومات الضرورية لتحقيقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخر و يحدد اآلجال  - 

  .التي يجب أن تسلم له فيها هذه المعلومات 

باستثناء حرية الدخول الى المحالت التجارية والمكاتب و الملحقات و كذا أماكن الشحن و التخزين ،  - 

  .األماكن المعدة للسكن  

ممارسة عملهم حثى أثناء نقل المنتجات ، و  فتح كل طرد شريطة ان يكون المرسل أو المرسل اليه أو  - 

  الناقل موجودا    

  :                                            تحرير المحاضر - /ب

                                                           
� ، �'*+1 وط;� )1$�

ل ا�&;V� �� رة
V*زارة ا��� ��
� ا��W'$زات ا�
� >(, د%*6ة : hZء ا���, >6��ة ،إ�*($�
� ا�&;�6O
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ذكر ، تختتم التحقيقات المنجزة من طرف سالف ال 02-04من القانون رقم  55طبقا للمادة       

األعوان المكلفين بالرقابة بتحرير محاضر تتضمن مجموعة المعلومات و البيانات اإلجبارية التي نص 

عليها القانون ، و المتعلقة بذكر تواريخ و أماكن التحقيقات المنجزة و المخالفات المسجلة، وذكر هوية و 

ابة و التحقيقات، ذكر هوية مرتكب المخالفة و نشاطه و عناوينه و في صفة الموظفين الذين قاموا بالرق

حالة الحجز يذكر ذلك و ترفق بها وثائق جرد السلع و المنتوجات المحجوزة، كما يمكن ذكر العقوبات 

المقترحة من طرف الموظفين الذين حرروا المحضر، عندما يمكن أن تعاقب المخالف بغرامة المصالحة 

  .)1(المحررة تحت طائلة البطالن إذا لم توقع من طرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة تكون المحاضر

تسجيل المعلومات و البيانات في المحاضر دليل على أن األعوان المكلفين بالرقابة قاموا بمهامهم       

وفقا لإلجراءات القانونية المطلوبة، وغياب أية معلومة وجب ذكرها في المحضر يؤدي إلى بطالن 

                   .                                  المحضر فقط دون إجراء التحقيق و الرقابة

بعد اإلنتهاء من تحرير المحضر، يوجه إلى مصلحة المنازعات المتواجدة على مستوى وزارة       

التجارة، حيث يتم تسجيل المحضر في سجل مخصص لهذا الغرض موقع و مؤشر عليه حسب األشكال 

طرف المدير الوالئي المكلف  ، ليوجه بعد ذلك إلى العدالة بموجب رسالة موقعة و مختومة من)2(القانونية

 )3( .بالتجارة يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، ليتم متابعة مرتكب المخالفة قضائيا

  

  متابعة المخالفات                                                 : الفرع الثاني

انطالقا من امتياز السلطة العامة الذي تتمتع به مصالح وزارة التجارة ، فإن هذه األخيرة تقوم بجملة       

من اإلجراءات اإلدارية لمتابعة المخالفات المسجلة من طرف األعوان االقتصاديين ، ومساءلتهم عن 
                                                           

� Z'1 ا�&&
ر%
ت ا�*V 02-�04, ا�+
	�ن ر��  57ا�&
دة )1+7W&ا� �Z[�د ا�+�ا�6، MYا� _�

ر�� ، ���ل و �*&� ، % . 
 .  02- 04، �, ا�+
	�ن  59ا�&
دة  )2
 .108متيش نوال، مرجع سابق، ص )3
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، كما يمكن لها إحالة الملف إلى  الممارسات المقيدة للمنافسة والمخلة بالسير الحسن للنشاطات التجارية

  .وكيل الجمهورية عندما يتعذر عليها قبول المصالحة 

  اإلجراءات التحفظية اإلدارية: أوال

تتمثل هذه اإلجراءات التحفظية في حجز البضائع والتجهيزات، الغلق اإلداري للمحالت باإلضافة       

  .إلى إجراءات المصالحة

  : حجز البضائع - 1

ن للمحققين االقتصاديين أثناء قيامهم بالتحقيق ومعاينة المخالفات االقتصادية وجود بضائع أو إذا تبي     

 )1( 02- 04من القانون رقم 39عتاد أو تجهيز استعملت الرتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 

 .                                     الحجز عليها مع مراعاة الغير حسن النية

يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفقا لإلجراءات المحددة عن طريق المرسوم       

، حيث يشتمل جرد المواد المحجوزة اإلحصاء الوصفي والتقديري لمجموع المواد )2(05/472التنفيذي رقم  

رير المحضر موضوع المخالفات ، توضع في جدول جرد في ثالث نسخ يحرره الموظفون المكلفون بتح

أيام ، ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق، يرفق بمحضر معاينة المخالفة ) 08(في أجل أقصاه ثمانية 

الذيينص على الحجز، يوقع من طرف الموظفين المكلفين بذلك ومرتكب المخالفة أو وكيله وفي حالة 

     .                                        )3(رفضه يذكر ذلك في المحضر

                                                           

  .يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، سالف الذكر 02-04من القانون رقم  39المادة  )1
المتعلق بتحديد إجراءات حجز المواد،  ج ر ، العدد  2005ديسمبر  13المؤرخ في  472-05المرسوم التنفيذي رقم  )2

  .2008لسنة  81
  .109متيش نوال، مرجع سابق، ص )3
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، في حالة   )2(02-04من القانون رقم  40، فطبقا للمادة )1(قد يكون الحجز عينيا أو اعتباريا      

الحجز العيني للسلع و البضائع والتجهيزات ، يكلف العون االقتصادي المرتكب للمخالفة بحراسة السلع 

ينه، أما في حالة عدم امتالكه ، هذا في حالة امتالكه محال لتخز  )3(والتجهيزات المحجوزة بعد تشميعها

، وتكون تكاليف التخزين  )4(محال للتخزين تكلف إدارة أمالك الدولة بتخزين السلع والتجهيزات المحجوزة

  . )5( على عاتق المخالف

أما في حالة الحجز االعتباري فتحدد قيمة المواد المحجوزة بواسطة خبير ، على أساس سعر البيع       

، ويدفع المبلغ الناتج عن بيع السلع  )6(مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوقالمطبق من طرف 

  . )7( موضوع الحجز االعتباري إلى الخزينة العمومية

إذا كان من بين المواد المحجوزة مواد سريعة التلف أومطلوبة في السوق أو لظروف خاصة ، يمكن       

الوالئي المكلف بالتجارة البيع الفوري لهذه المواد عن طريق محافظ البيع للوالي بناء على اقتراح المدير 

، أو تحويلها مجانا للهيئات ذات الطابع االجتماعي وعند االقتضاء إتالفها من قبل مرتكب ) 8(بالمزايدة

  .  )9( المخالفة بحضور المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها

                                                           

الحجز العيني هو كل حجز مادي للسلع، أما الحجز اإلعتباري هو كل حجز يرد على سلعة ال يمكن لمرتكب المخالفة  )1
  .قدمها لسبب ماأن ي

  .يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، سالف الذكر  02-04من القانون رقم  40المادة  )2
  .المرجع نفسه 41/1المادة  )3
  .المتعلق بتحديد إجراءات حجز المواد ، سالف الذكر  472-05من المرسوم التنفيذي رقم   05المادة  )4
  .263عادل، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص  بوجميل)5
  .يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02- 04من القانون  42المادة  )6
  .109متيش نوال، مرجع سابق، ص )7
  .يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، سالف الذكر 02-04من القانون رقم   43/1المادة  )8
  .262أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص  بوجميل عادل،)9
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عن الحجز تعاد السلع المحجوزة إلى صاحبها ، وتتحمل في حالة صدور حكم قضائي برفع اليد       

الدولة التكاليف المرتبطة بالحجز ، أما إذا كانت السلعة محل الحجز قد تم بيعها أو إعطاؤها مجانا أو 

  .اتالفها فإنه يتم تعويض صاحبها

  :الغلق اإلداري للمحالت التجارية - 2

الظروف المالئمة للمؤسسة من أجل اقتراف  يعد المحل التجاري الوسيلة التي تساعد وتهيء      

مخالفاتها االقتصادية، وقد أثبت التطبيق العملي أن الغلق عقوبة فعالة إلزالة االضطرابات التي تحدثها 

 . )1(المخالفة ومنع تكرارها في المستقبل 

راح غلق المحل منح القانون للموظفين المؤهلين للتحقيقات االقتصادية كامل الصالحيات ، في اقت      

التجاري للعون االقتصادي المرتكب لمخالفات اقتصادية تمس بحرية المنافسة والتنظيم الحسن للنشاطات 

  : )2(التجارية المتمثلة في

  .بيع السلعة أو تأدية خدمات بين األعوان اإلقتصاديين دون تقديم فاتورة -

تقديم وصل التسليم وعدم تحرير إبرام معامالت تجارية متكررة ومنتظمة مع نفس الزبون دون  -

 .الفاتورة اإلجمالية الشهرية

عدم تقديم العون االقتصادي الفاتورة للموظفين المؤهلين عند أول طالب لها، أو في أجل تحدده  -

 .اإلدارة المعنية

 .ممارسة األعمال التجارية دون اكتساب الصفة القانونية -

 .اقتناؤها قصد التحويل بيع المواد األولية على حالتها األصلية إذ تم -
                                                           

عبد اهللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  )1
  .584، ص1998

يحدد القواعد  02-04من القانون رقم   53، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 20، 14، 13، 11، 10المواد )2
  .طبقة على الممارسات التجاريةالم
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 .عدم احترام أسعار السلع والخدمات المقدمة -

 .القيام بتصريحات مزيفة كأسعار التكلفة قصد التأثير على األسعار -

دفع أو استالم فوارق مخففة للقيمة، تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة أو إتالف الوثائق  -

 .قصد إخفاء الشروط الحقيقة للمعامالت التجاريةالتجارية والمحاسبية أو إخفائها أو تزويرها ، 

حيازة منتوجات غير شرعية، وتخزين المنتوجات للرفع من قيمتها أو حيازتها خارج موضوع  -

 .التجارة الشرعية للعون االقتصادي قصد بيعه

القيام بممارسات تجارية غير نزيهة من خالل اعتداء عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة  -

 .تصاديين آخرينأعوان اق

من القانون رقم   27ارتكاب إحدى الممارسات التجارية غير النزيهة المنصوص عليها في المادة  -

04 -02. 

 .القيام بكل إشهار تضليلي -

القيام بمعارضة المراقبة التي يقوم بها المحققين المؤهلين وذلك بالقيام بالعرقلة وٕاتيان فعل من  -

 1.شأنه منع تأدية مهام التحقيق

أجـــــاز المشـــــرع الجزائـــــري لـــــإلدارة المتمثلـــــة فـــــي الـــــوالي المخـــــتص إقليميـــــا بنـــــاءا علـــــى اقتـــــراح مـــــن       

ــــــة لمــــــدة ال تتجــــــاوز  ــــــق المحــــــالت التجاري ــــــف بالتجــــــارة ، اتخــــــاذ إجــــــراءات غل ــــــوالئي المكل  30المــــــدير ال

 . )3(، على أن يكون قرار الغلق قابال للطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة )2(يوما

                                                           

 .265- 264بوجيل عادل، مرجع سابق، ص )1
 .يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، سالف الذكر 02-04من القانون رقم  46المادة  )2
 .110متيش نوال، مرجع سابق، ص)3
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ــــق        ــــة الغل ــــق عليهــــا كــــذلك عقوب ــــاك حــــاالت أخــــرى تطب ــــى الحــــاالت المــــذكورة ســــالفا ، هن إضــــافة إل

مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم   47/2اإلداري للمحـــــــل التجـــــــاري و هـــــــي حالـــــــة العـــــــود ، فبنـــــــاء علـــــــى نـــــــص المـــــــادة 

ــــــــــة 04-02 ــــــــــوافر الشــــــــــروط التالي ــــــــــد مــــــــــن ت ــــــــــة عــــــــــود الب ــــــــــي حال ــــــــــى تكــــــــــون المؤسســــــــــة ف ــــــــــه مت :                   فإن

ـــــــى المؤسســـــــة المخالفـــــــة بعقوبـــــــة مهمـــــــا كانـــــــت نوعهـــــــا ســـــــواء كانـــــــت عقديـــــــة إداريـــــــة أو - أن يحكـــــــم عل

  .                               قضائية

.                   فيــــــــــــهأن يكــــــــــــون الحكــــــــــــم الصــــــــــــادر ضــــــــــــدها حكــــــــــــم نهــــــــــــائي حــــــــــــائز حجيــــــــــــة األمــــــــــــر المقضــــــــــــي  –

  .أن ترتكب المؤسسة مخالفة جديدة في ظرف سنة من صدور الحكم األول –

فــــي حالـــــة تـــــوافر هـــــذه الشـــــروط تعتبـــــر المؤسســـــة عائـــــدة ، و مـــــن الممكـــــن إتخـــــاذ إجـــــراءات الغلـــــق       

شـــــاطه بصـــــفة مؤقتـــــة أو شـــــطب ســـــجله ، كمـــــا يمكـــــن للقاضـــــي أن يمنـــــع العـــــون مــــن ممارســـــة ن)1(ضــــدها

ـــــن ثـــــــالث أشـــــــهر إلـــــــى ســـــــنة  ــــــذه العقوبـــــــات عقوبـــــــة حـــــــبس مــ التجـــــــاري ، و يمكـــــــن أن تضـــــــاف إلـــــــى هـ

  3.) 2(واحدة

  

  المصالحة                                                                    - /3

، )4(اإلقتصاديين المرتكبين للمخالفات اإلقتصاديةتعتبر المصالحة إجراء ودي بإنهاء المتابعة ضد األعوان 

، فيمكن للعون اإلقتصادي أن 02- 04من القانون رقم  60حيث نص عليها المشرع بمقتضى المادة 

يتفادى المتابعة القضائية ، من خالل المصالحة و ذلك بدفع غرامات مالية إذا تحققت شروط المصالحة 

  :                    المتمثلة في

                                                           

 .15عالء الدين بريوة، مرجع سابق ، ص  )1
 .265عادل، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص  بوجميل)2
3 
 .266بوجميل عادل، مرجع سابق، ص )4
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.                                                                              أن ال يكون مرتكب المخالفة في حالة عود- 

حيث تبرم هذه ) دج1000000(أن تكون العقوبة المقدرة قانونا للمخالفة تقل أو تساوي مليون  –

                                                                             .المصالحة مع المدير الوالئي المكلف بالتجارة

) 1()دج3000000(و ) دج1000000(إذا كانت العقوبة المقررة للمخالفة المرتكبة تتراوح قيمتها بين  –

.                          ن االقتصادي المرتكب للمخالفة في هذه الحالة تبرم المصالحة بين الوزير المكلف بالتجارة و العو 

من مبلغ الغرامة  %20يترتب عن المصالحة إستفادة األعوان اإلقتصاديين المخالفين من تخفيض       

دفع مبلغ الغرامة  المحتسبة ، و يتبع ذلك انتهاء المتابعة القضائية، حيث يتوجب على العون اإلقتصادي

يوم من تاريخ الموافقة على المصالحة، و إال اعتبرت ملغاة و يحال  45لدى مصالح الجباية في أجل 

  .                         )2(الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا لتحريك المتابعة القضائية

ة غرامة المصالحة أمام المدير الوالئي لألعوان اإلقتصاديين الحق في معارض 61تجيز المادة       

أيام من تاريخ تسليم المحضر لصاحب المخالفة،  8المكلف بالتجارة أو وزير التجارة ، و ذلك في أجل 

حيث تخضع إمكانية تعديل الغرامة للسلطة التقديرية لهذا األخير، و في حدود العقوبات المالية 

  . المنصوص عليها في القانون

اإلشكال المثار في موضوع غرامة الصلح بالنسبة لجميع المخالفات هو ماهية المعايير  غير أن      

التي يعتمد عليها أعوان الرقابة لتحديد الغرامة، ألن المواد التي تعاقب على المخالفات وضعت حد أدنى 

ل من يجوز لمدير التجارة أن يقب 02-04من القانون رقم  60و حد أقصى للغرامة، و حسب المادة 

العون اإلقتصاديإقتراح الصلح ، بناء على المحضر المعد من طرف أعوان الرقابة الذي يحتوي على 

الغرامة واجبة الدفع، بهذا المحضر كذلك يتحدد إختصاص قبول المصالحة بين المدير و الوزير المكلف 
                                                           

 .111متيش نوال، مرجع سابق، ص)1
 .يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، سالف الذكر 02-04من القانون رقم  61المادة  )2
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دارة ، خاصة اذا علمنا انه بالتجارة، فكان يجب أن توضع معايير محددة ال أن تترك السلطة التقديرية لإل

  )1(.بمجرد قبول المصالحة لن تعرض المخالفات على القضاء الجزائي

احالة الملف الى وكيل الجمهورية                                                                                 –ثانيا 

تخضع مخالفات احكام هذا القانون الختصاص "  02- 04من القانون رقم  60/1تتضمن المادة       

وعليه فان الفصل في المخالفات التي تمس بالقواعد المطبقة على الممارسات "    الجهات القضائية

                 .                 التجارية التي يحددها هذا القانون تكون من اختصاص الجهات القضائية

يتلقى وكيل الجمهورية المختص اقليميا محاضر المعاينة المثبتة للمخالفات المرسلة له ، من طرف       

المدير الوالئي المكلف بالتجارة ، ويقرر بناءا على سلطته التقديرية اما حفظها أو إحالتها للمحكمة للفصل 

  .  )2(فيها قضائيا

  

:                                  فات إلى وكيل الجمهورية في ثالث حاالت المحددة كما يلييحال ملف التحقيق في المخال

فإن المدير الوالئي للتجارة يرسل الملف ) دج3000000(عندما يكون مبلغ المخالفة يفوق ثالث ماليين - 

                                                 .   )3(مباشرة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعة القضائية

يوما من تاريخ المصالحة دون أن يقوم العون اإلقتصادي بدفع  45انتهاء المدة القانونية المحددة ب  –

                                                           

شريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، فرع قانون مهري محمد أمين، النظام القانوني للممارسات التجارية في الت)1
 .137، ص2017، الجزائر، 01خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 .267بوجميل عادل، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص )2
 .يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، سالف الذكر 02- 04من القانون  60المادة  )3
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                          .                                                                            )1(الغرامة المقترحة

  . )2(.حالة العود –

  

 

  

                                                           

 .02-04، من القانون  61المادة  )1
 . 02-04،من القانون رقم  62المادة  )2
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ـــــي   ـــــي عرفتهـــــا ف ـــــاخ تنافســـــي لالقتصـــــاد مـــــن أجـــــل الخـــــروج مـــــن األزمـــــة الت ـــــر إرســـــاء من ـــــت الجزائ حاول

ثمانينــــــات القــــــرن الماضــــــي ، اذ تــــــم تبنــــــي أفكــــــار المــــــنهج الليبيرالــــــي القاضــــــية بفــــــتح مختلــــــف قطاعــــــات 

ــــة  ــــى جانــــب انســــحاب الدول النشــــاط االقتصــــادي أمــــام المنافســــة الحــــرة و منــــع كــــل أشــــكال االحتكــــار ، ال

ســــــيير و تنظــــــيم النشــــــاط االقتصــــــادي و عــــــدم تــــــدخلها فيــــــه و تــــــرك المجــــــال مفتوحــــــا أمــــــام القــــــوى مــــــن ت

  .الفاعلة في السوق 

ــــــث حــــــرص المشــــــرع       ــــــرز ركــــــائز اقتصــــــاد الســــــوق ، حي ــــــدأ حريــــــة المنافســــــة يعــــــد أب يعــــــد تفعيــــــل مب

وق و الجزائــــري علــــى ســــن تشــــريعات و تـــــوفير آليــــات مناســــبة تتــــولى التســـــيير الجيــــد للمنافســــة فــــي الســـــ

ــــــة بحمايــــــة المنافســــــة ، بــــــين  العمــــــل علــــــى ضــــــبطها وتنظيمهــــــا ، حيــــــث تتنــــــوع اآلليــــــات القانونيــــــة الكفيل

موضـــــوعية تتمثـــــل أساســـــا فـــــي حظـــــر الممارســـــات التـــــي تتنـــــافى مـــــع المنافســـــة الحـــــرة مـــــن خـــــالل حظـــــر 

ـــــــرا  ـــــــع بأســـــــعار مخفضـــــــة تعســـــــفيا وأخي ـــــــوة االقتصـــــــادية ، و البي التواطـــــــؤ و التعســـــــف فـــــــي اســـــــتعمال الق

  .التجميعات االقتصادية للرقابة  إخضاع

الــــــى جانــــــب هــــــذه اآلليــــــات الموضــــــوعية هنــــــاك آليــــــات مؤسســــــاتية ، تســــــهر علــــــى الســــــير الحســــــن      

ــــردع عنــــد خــــرق القواعــــد الموضــــوعية ،تتمثــــل هــــذه اآلليــــات فــــي الهيئــــات االداريــــة المســــتقلة  للســــوق و ال

خــــل الســــوق ، يوجــــد علــــى رأس ، التــــي أوكلــــت لهــــا مهمــــة التــــدخل مــــن أجــــل ضــــبط و تنظــــيم النشــــاط دا

تلــــــك الهيئــــــات مجلــــــس المنافســــــة الــــــذي أعتبــــــر الخبيــــــر العــــــام بمســــــائل المنافســــــة ، فهــــــو يعنــــــى بحمايــــــة 

ــــــع القطاعــــــات االقتصــــــادية ، الــــــى جانبــــــه انشــــــئت مجموعــــــة مــــــن ســــــلطات الضــــــبط  المنافســــــة فــــــي جمي

ــــت علــــــى قطاعــــــات مختلفــــــة مــــــن النشــــــاط االقتصــــــادي ، اضــــــافة الــــــى  ذلــــــك تــــــم القطاعيــــــة ، التــــــي وزعــ

تـــــدعيم دور الهيئـــــات القضـــــائية المختلفـــــة لتلعـــــب دورا مهمـــــا فـــــي عمليـــــة حمايـــــة المنافســـــة فـــــي الســـــوق ، 

  . و كذلك الهيئات االدارية المتمثلة في مصالح وزارة التجارة 
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فــــــي نهايــــــة الدراســــــة ، و مــــــن خــــــالل تحليلنــــــا القــــــانوني لهــــــذا الموضــــــوع توصــــــلنا الــــــى جملــــــة مــــــن      

  : النتائج أهمها 

ــــاة االقتصــــادية ، بــــل ان ا - ــــي الحي ــــدخلها ف ــــة ت ــــي نهاي ــــل االقتصــــادي ، ال يعن ــــة مــــن الحق نســــحاب الدول

تــــدخلها يــــأتي فــــي أشــــكال جديــــدة ، مــــن خــــالل اســــتعانتها بســــلطات تقــــوم بتــــأطير النشــــاط االقتصــــادي ، 

الــــبعض منهــــا تضــــع قواعــــد النشــــاط ، أمــــا الــــبعض اآلخــــر منهــــا يقتصــــر دوره علــــى مراقبــــة و تطبيــــق و 

  .ام القواعد القانونية و هي هيئات الضبط المستقلة ،الهيئات القضائية ،وزارة التجارة احتر 

اســــــتيعاب المشــــــرع الجزائــــــري ألهميــــــة الضــــــبط االقتصــــــادي ، مــــــن خــــــالل اســــــتحداث جهــــــاز مســــــتقل  -

متمثـــــــل فـــــــي مجلـــــــس المنافســـــــة ، و منحـــــــه جميـــــــع الصـــــــالحيات الالزمـــــــة لمراقبـــــــة ســـــــير المنافســـــــة ، و 

ائل و األجهــــــــزة التــــــــي تمكنــــــــه مــــــــن تحقيــــــــق اهدافــــــــه ، ســــــــواءا الصــــــــالحيات ذات زوده بمختلــــــــف الوســــــــ

ـــيغة االداريـــــــة ،مـــــــن خـــــــالل تخويـــــــل المجلـــــــس تقـــــــديم استشـــــــارات ، باعتبـــــــاره مكلـــــــف بنشـــــــر ثقافـــــــة  الصــــ

المنافســــــة فــــــي االوســــــاط القانونيــــــة واالقتصــــــادية ، باالضــــــافة الــــــى ممارســــــة الوظيفــــــة التنظيميــــــة ، مــــــن 

  . ظام أو تعليمة أو منشور خالل اتخاذ تدابير في شكل ن

مـــــنح المشــــــرع الجزائــــــري لمجلــــــس المنافســــــة صـــــالحيات رقابيــــــة واســــــعة ، لــــــردع الممارســــــات المنافيــــــة  -

ــــه مــــن اجــــل ضــــبط الســــوق، مــــن خــــالل اجــــراءات االخطــــار  ــــة لتدخل ــــد القواعــــد االجرائي للمنافســــة و تحدي

جـــــــزاءات علـــــــى المخـــــــالفين ثـــــــم التحقيـــــــق ثـــــــم اتخـــــــاذ القـــــــرارات وفـــــــق النصـــــــوص القانونيـــــــة ، و توقيـــــــع ال

  .لقانون المنافسة 

محاولــــــة المشــــــرع انشــــــاء حالــــــة مــــــن التكامــــــل بــــــين ســــــلطات الضــــــبط القطاعيــــــة و مجلــــــس المنافســــــة ، -

مــــن خــــالل تعزيــــز آليــــات التنســــيق و التعــــاون مــــن أجــــل الحــــد مــــن التــــداخل فــــي االختصــــاص فيمــــا بــــين 

  .هاته الهيئات و بالتالي تعارض القرارات و تنازع االختصاص 
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مـــــــنح الســـــــلطة القضـــــــائية صـــــــالحيات واســـــــعة مـــــــن أجـــــــل التـــــــدخل لحمايـــــــة المنافســـــــة ، مـــــــن خـــــــالل  -

اختصــــــاص القاضــــــي العــــــادي بابطـــــــال الممارســــــات المقيــــــدة للمنافســـــــة ، و إمكانيــــــة الحكــــــم بـــــــالتعويض 

  .للمتضررين من هذه الممارسات 

قدمـــــــة ضـــــــد مـــــــنح مجلـــــــس قضـــــــاء الجزائـــــــر ، الغرفـــــــة التجاريـــــــة اختصـــــــاص النظـــــــر فـــــــي الطعـــــــون الم-

قـــــرارات مجلـــــس المنافســـــة المتعلقـــــة بالممارســـــات المقيـــــدة للمنافســـــة ، و هـــــذا يعتبـــــر خـــــروج عـــــن القاعـــــدة 

فباعتبــــــار مجلــــــس المنافســــــة ســــــلطة اداريــــــة مســــــتقلة فــــــان صــــــاحب االختصــــــاص بــــــالنظر فــــــي الطعــــــون 

المقدمـــــــة ضـــــــد قراراتـــــــه هـــــــو القضـــــــاء االداري ، و يرجـــــــع ســـــــبب مـــــــنح االختصـــــــاص  للقضـــــــاء العـــــــادي 

  .لمبدأ حسن سير العدالة  خدمة 

ــــــة بالتجميعــــــات االقتصــــــادية الختصــــــاص  - ــــــس المنافســــــة المتعلق ــــــرارات مجل اخضــــــاع الطعــــــون ضــــــد ق

مجلــــــس الدولــــــة ، و قــــــد اثــــــارت ازدواجيــــــة الرقابــــــة القضــــــائية علــــــى قــــــرارات مجلــــــس المنافســــــة انتقــــــادات 

ـــــة تتعلـــــق بتأسيســـــه ، فـــــال  يوجـــــد تبريـــــر قـــــان وني او تفســـــير يمكـــــن واســـــعة للمشـــــرع ، و اشـــــكاالت قانوني

ـــــــد  ـــــــى سياســـــــة التقلي االســـــــتناد عليـــــــه لتعليـــــــل هـــــــذه االزدواجيـــــــة ســـــــوى ان المشـــــــرع الجزائـــــــري اعتمـــــــد عل

  .األعمى للمشرع الفرنسي 

فســـــح المجـــــال امـــــام وزارة التجـــــارة بهياكلهـــــا المركزيـــــة و مصـــــالحها الخارجيـــــة ، للرقابـــــة علـــــى األعـــــوان -

التجاريـــــة ، مـــــن خـــــالل الرقابـــــة و التحقيـــــق و المتابعـــــة  االقتصـــــاديين ، باالضـــــافة الـــــى تنظـــــيم المنافســـــة

  .للمخالفات و إحالة المخالفين على المتابعة القضائي

باالســــــتناد علــــــى كــــــل مــــــا ســــــبق نالحــــــظ ان المشــــــرع الجزائــــــري ، مــــــن خــــــالل كــــــل هــــــذه اآلليــــــات       

للقيــــــام  القانونيــــــة  المؤسســــــاتية المكرســــــة لحمايــــــة المنافســــــة فــــــي الســــــوق ، حــــــاول تكــــــوين نســــــيج محكــــــم

ـــالنظر الـــى واقـــع الســـوق الوطنيـــة  ـــر كافيـــة ، ب ـــه نالحـــظ انهـــا غي ـــى اكمـــل حـــال ، غيـــر ان بهـــذا الـــدور عل
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ــــــي اوجــــــدها المشــــــرع  ــــــة الت ــــــات القانوني ــــــي تخــــــرق كــــــل اآللي ــــة الت ــ ــــــق األمــــــر بالســــــوق الموازي ، ســــــواء تعل

يــــــة و المهنيــــــة لحمايــــــة المنافســــــة دون اي رادع ، او تعلــــــق األمــــــر بالغيــــــاب الشــــــبه تــــــام للجمعيــــــات النقاب

و جمعيــــــات حمايــــــة المســــــتهلك عــــــن القيــــــام بالـــــــدور المخصــــــص لهــــــا و المســــــاهمة فــــــي الكشــــــف عـــــــن 

ـــع الفـــــــــاعلين فـــــــــي الســـــــــوق و  ـــــــــدائم مــــــ ــــــــم احتكاكهـــــــــا ال الممارســـــــــات المقيـــــــــدة للمنافســـــــــة ، خاصـــــــــة بحكـ

  .المستهلكين 

المنافســـــة ،  مـــــن أجـــــل تحقيـــــق نجاعـــــة اكبـــــر و تفعيـــــل دور اآلليـــــات القانونيـــــة المؤسســـــاتية لحمايـــــة      

ــــى النقــــائص الموجــــودة فــــي هــــذا  ــــي القضــــاء عل ــــي قــــد تســــاهم ف ــــدم بعــــض التوصــــيات واالقتراحــــات الت نق

  : المجال 

ـــــوعي فـــــي األوســـــاط االقتصـــــادية ، بأهميـــــة المنافســـــة و  - ـــــة المنافســـــة ، و تنميـــــة ال ضـــــرورة تنميـــــة ثقاف

  . بالقواعد التي تحكمها 

ــــــى حمايــــــة ا - ــــــات الســــــاهرة عل ــــــات مــــــن أجــــــل يجــــــب ان يكــــــون للهيئ لمنافســــــة كــــــل الوســــــائل و االمكاني

ــــــــات و معلومــــــــات  ــــــــى بعــــــــث قاعــــــــدة بيان ــوق ، مــــــــع العمــــــــل عل ــــــــات لتحليــــــــل الســــــ ــــــــى البيان الوصــــــــول ال

  .  الكترونية

  .وضع قواعد قانونية واضحة ودقيقة تحقق االستقرار التشريعي في مجال المنافسة  -

و القضـــــاة علـــــى كيفيـــــة التعامـــــل مـــــع العمـــــل علـــــى تـــــدريب المتخصصـــــين االقتصـــــاديين و القـــــانونيين  -

  .القضايا المتعلقة بالمنافسة 

تفعيـــــل دور مجلـــــس المنافســـــة مـــــن خـــــالل منحـــــه االســـــتقاللية الوظيفيـــــة و العضـــــوية التامـــــة لممارســـــة  -

  . مهامه دون اي ضغوطات ، الى  
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توضـــــيح و ضـــــبط العالقـــــة بـــــين مجلـــــس المنافســـــة و ســـــلطات الضـــــبط القطاعيـــــة مـــــن خـــــالل مراجعـــــة  -

النصــــوص القانونيـــــة التــــي تحكـــــم هـــــذه األخيــــرة ، وتعزيـــــز التعــــاون بـــــين مختلـــــف الهيئــــات المتدخلـــــة فـــــي 

  مجال حماية المنافسة  

ل قنــــــــوات التأكيــــــــد علــــــــى االختصــــــــاص العــــــــام لمجلــــــــس المنافســــــــة فــــــــي حمايــــــــة المنافســــــــة ، و تفعيــــــــ -

االتصـــــــال و التنســـــــيق مـــــــع المصـــــــالح االداريـــــــة المكلفـــــــة بالمنافســـــــة علـــــــى مســـــــتوى وزارة التجـــــــارة ســـــــواء 

  . المركزية أو الخارجية 

تـــــدعيم الدراســـــات و األبحـــــاث األكاديميـــــة لكشـــــف الممارســـــات المختلفـــــة التـــــي يمكنهـــــا الحـــــاق أضـــــرار  -

  . بالمنافسة ، و الطرق المثلى لردعها 
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� : أو" )4
  28     ا�*�ا>(6 ا���

  28     ا"وا�6  -1

2-  �  29     ا�*�ا>(6 ا�&��*

 
)	
w : �$�
  31     ا��+�>
ت ا� 
درة �, �U'V ا�&;

1-  �)�
  32     ا��+�>
ت ا�&

2-  �<�+�'� �  34     	:6 ا�+6ارات ا�&*-&;

 �	
� : ا�&g]7 ا�!$�
� ا�&;�
&O ل
V� �� �)Z
W+ا� S7-ت ا�
s)ت ھ
�
  35     ا%)

� : ا�&J'W ا"ول $�
� ا�&;�
&O ل
V� �� �)Z
W+ا� S7-ت ا�
s)ت ھ
)Oh/     35  

  35     ا�*�9e ا��6
>� ا�&$7= : ا��6ع ا"ول 

� : أو" )Z
W+ا� S7-ت ا�
s)(� �
ت ا"%*:
ر�)Oh 35     ا�  

 
)	
w : �)&)j;*ت ا�
)Oh 37     ا�  


ص ا�*;U'V&� �&)j ا�;+� و ا�+6ض  -1 *e"38     ا  

2-  

ت ا��7ر/� و �6ا�7*))'&Z �)j;Q �;V'� �&)j;*ص ا�
 *e"39     ا  

 
!�
w : ا/�ار ا�+6ار ا��6دي �W'%     41  

 �	
� : ا��6ع ا�!)Z
W+ا� S7-ت ا�
s)(� �)Zت ا�6د
)Oh 43     ا�  


ع ا�&
�� : أو" W+ا� �� �
ت ا"دار�� ا�&$*+'W'$= ا��ط6 ,Z ت
��
c&44     ردع ا�     

1-  �� ا�& �6(;V'44     ا�  

2-  

ت ا��7ر/� و �6ا�7*))'&Z �)j;Q �;V�     45  

  U'V�     46 ا�;+� و ا�+6ض  -3

 
)	
w : �)�

ت ا"دار�� �(6 ا�&W'$= ا��ط6 ,Z ت
��
c&46     ردع ا�  


ت  -1;)�x*1 ا�'Z 6افN"ا �;V� =�6ط ,Z ت
��
c&47     ردع ا�  

2- ��
c&ت ردع ا�h/و ا�&�ا ��ا�67 S7T �W'% =�6ط ,Z ت
     48  


ء و ا�2
ز  -3<6(dا� S7T �;V� =�6ط ,Z ت
��
c&49     ردع ا�  

 �	
� : ا�&J'W ا�!)Z
W+ا� S7-ت ا�
W'% و �$�

ص >(, �U'V ا�&; *e"9 اeا�Q     50  

� : ا��6ع ا"ول )Z
W+ا� S7-ت ا�
s)و ھ �$�

ص >(, �U'V ا�&; *e"9 اeا�Q 6ھ
j�     50  

� : أو" $�

ل �&` ا�&&
ر%
ت ا�&+(�ة �'&;V� �� �)Z
W+ا� S7-ت ا�
s)51     دور ھ  
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1-  �)d'% hوا� �)d'$ت ا�h/و ا�&�ا ��ا�67 S7T �W'%     51  


ت  -2;)�x*1 ا�'Z 6افN"ا �;V�     52  


ء و ا�2
ز  -3<6(dا� S7T �;V�     52  

 
)	
w : �
ت ا"�* 
د��)&V*1 ا�'Z �<

ل ا��6V� ��  �)Z
W+ا� S7-ت ا�
s)53     دور ھ  


ت  -1;)�x*1 ا�'Z 6افN"ا �;V�     53  


ء و ا�2
ز  -2<6(dا� S7T �;V�     54  

  U'V�     54 ا�;+� و ا�+6ض  -3

 �	

ص و ا�['�ل ا�&�*&�ة ��Y|  :ا��6ع ا�! *e"9 اeا�Q ر
w54     آ  


ص : أو"  *e"9 �� اeر ا�*�ا
w55     آ  


ص  -1 *e"زع ا
;Q     55  

     56      ا�*�
رض �� ا�+6ارات  -2

 
)	
w : ص
 *e"9 اeا�Q دي
  56     ا�['�ل ا�&�*&�ة �*�

 �����ت ا������K و ا�"���e ا2دار<� �� ?"�<� ا�"(��)� : ا���� ا�c�f59     دور ا�  

� : ا�&g]7 ا"ول $�
� ا�&;�
&O �� ء
  60     دور ا�+-

� : ا�&J'W ا"ول $�
� Z'1 �6ارات �U'V ا�&;)4
� ا�+-<
  60     ا��6


ص:ا��6ع ا"ول *eا  �$�

ت ا�&*�'+� >+6ارات �U'V ا�&;Zز
  61     ا�+-
ء ا��
دي >
�;6j �� ا�&;


ء ا�V]ا64 : أو" -� U'V&� �
ر�V*ا� �  63     ا�6اءات ا��W, أ�
م ا��62


ء ا�V]ا64  -1-� U'V&� �
ر�V*ا� �� أ�
م ا��62$�
  6N     63وط ا��W, �� �6ارات �U'V ا�&;

� ا��W, �� �6ارات  -2)�)M 64ا[Vء ا�
-� U'V� م
� أ�$�
  U'V�     64 ا�&;

 
)	
w : 64ا[Vء ا�
-� U'V� م
� أ�$�

ر ا��W, �� �6ارات �U'V ا�&;w65     آ  

1-  �$�

ء ا�V]ا64 �� و�_ Y)�;Q �6ارات �U'V ا�&;-� U'V� ت
)Oh/     65  

2-  ,�Wا64 �� ا�[Vء ا�
-� U'V&� �
ر�V*ا� �  66     �-&�ن �6ارات ا��62

 �	
� : ا��6ع ا�!$�
� ا�+-
ء ا"داري Z'1 �6ارات �U'V ا�&;<
  68     ر�


ص �U'V ا��و�� : أو"  *e" `)&V*6ارات ر�� ا�� �T ,�Wع ا�
-e69     ا  

1-  �
ص �&U'V ا��و� *e"ا f;� 70     �67رات  

2-  `)&V*6ارات ر�� ا�� �� ,�W72     ا�6اءات ا�  
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)	
w:  �$�
  U'V� 9 �     73 ا��و�� �� ا���Wن �T �6ارات �U'V ا�&;

1-  `)&V*6ار ر�� ا�� �)Z6و:� b]�     73  

2-  �  75     �6ارات �U'V ا��و�

 �	
� : ا�&J'W ا�!$�

ل ا�&&
ر%
ت ا�&+(�ة �'&;W<دي �� ا

ص ا�+-
ء ا�� *e76     ا  

� : ا��6ع ا"ول $�
;&'� �)�

ل ا�&&
ر%
ت ا�&;W<76     إ  


ل 7WQ(= ا�hW7ن : أو" V�     76  

 
)	
w : نhW7ى ا��Zص ا�&�ھ'�ن ��6` د
cNA78     ا  

  79     أ�O أط6اف ا��+�  -1

  79     ا�2(6  -2

3-  �$�
  U'V�     79 ا�&;

� ا�&$*)'|  -4�
&O ت
)�&�     80  

 �	
� : ا��6ع ا�!$�
� Z, ا�&&
ر%
ت ا�&+(�ة �'&;VQ
  81     ا�*���� Z, ا6TAار ا�;

  82     أ/[
ب ا�[= �� ط'J ا�*���� : أو" 

1-  �$�
;&'� ��

ق ا�&;�Q"أط6اف ا �O82     أ  

  82     ا�2(6  -2

� ا�&$*)'|  -3�
&O ت
)�&�     83  

 
)	
w : �  6N     84وط �(
م ا�&$�و�(� ا�&�	(

  6N     84ط ا�xWc ��6` د�Zى ا�*����  -1

  6N     85ط ا�-6ر ��6` د�Zى ا�*����  -2

3-  �Q
� >(, ا�xWc و ا�-6ر ا�;)77% ��hZ 86     و��د  

 �	
� : ا�&g]7 ا�!$�
� ا�&;�
&O �� رة
V*�
< ��'d&ا� �  88      دور ا�& 
�f ا"دار�


: ا�&J'W ا"ول V*زارة ا��� �  88     رة ا�)(
9M ا"دار�


رة : ا��6ع ا"ول V*زارة ا��� ��[M6&ا� f�
  88     ا�& 


 : أو" (&)j;Q ت و
� �-S7 ا�;:
ط�
  89     ا�&��6�� ا��

1-  �$�

	�ن ا�&;� �)�6*� �)Z6ا�� �  91     ا�&��6�

� اA%�اق  -2jOh&� �)Z6ا�� �  91     ا�&��6�
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3-  ��
� A%�اق ا�&;
�` ا��)Z6ا�� �  91     ا�&��6�

4-  �$�

ت �` �U'V ا�&;�hت و ا��
Zز
;&'� �)Z6ا�� �  91     ا�&��6�

 
)	
w : q2و �&` ا� �� ا"�* 
د�<
�6'� ��
  92     ا�&��6�� ا��

 �	

رة : ا��6ع ا�!V*زارة ا��� �
ر�(cا� f�
  93     ا�& 


رة : أو" V*'� �  93     ا�&��6�
ت ا��"4(

1-  
(&)j;Q     93  

2-  
(Q
)Oh/     94  

 
)	
w : رة
V*'� ���(Vا� �  95     ا�&��6�

1-  
(&)j;Q     95  

2- 
(Q
)Oh/     96  

 �	
� : ا�&J'W ا�!$�
� ا�&;�

رة �[&V*9 وزارة ا�e�*� �  96     ا�+�ا�Z ا"�6ا4(

� : ا��6ع ا"ول ;�
  97     ا�*[+(= و ا�&�

� : أو" ;�
  97     ا�&�ظ��ن ا�&�ھ'�ن �'*[+(= و ا�&�

 
)	
w : =)+]*98     إ�6اءات ا�  

  Q     98[6�| ا�*[+(=  -1

  98     %(6 ا�*[+(+
ت  -2

 �	

ت : ا��6ع ا�!��
c&ا� ��<
*�    101  

� ا"دار�� : أو" )j�]*101    ا"�6اءات ا�  

1-  `4
  VO    102] ا�7-

2-  �
ر�V*ت ا�h]&'� 103    ا�2'= ا"داري  

3-  �]�
  106    ا�& 

 
)	
w : �� ا�&'_ ا�1 و9)M ا��(&Vر��
O107    ا  

 �&Q
e    111  

� ا�&6ا�` &4
�    115  

  126    ا��)6س 

 


