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-تبسة –جامعة العربي التبسي   

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
التجارية مو معلاقسم   

سويـــــــــــــقتـــــــــــــصص: ـــــــــتخـــــــــ      يسانسل ثالثةالمستوى: سنة   
2012/2020السنة الجامعية:       انيــــــــــــــــــــــــــي الثــــــــــالسداس  

 محاضرات في مقياس: قانون المنافسة
 األستاذ: عبد الوىاب شرقي

 
 تطور قانون المنافسة في التشريع الجزائري:و أوال: نشأة 

لم يظير قانون المنافسة الجزائري إال بعيد أنتياجيا نظام اقتصادي حر تكون المنافسة من أىم 
مقوماتو، وحفاظا عمى المنافسة الحرة وترقيتيا في إطار اقتصاد السوق استحدثت ألول مرة مجمس 

 ...1995المنافسة سنة 
(، إال 95/06)األمر  1995افسة سنة نمالمتعمق بال 25/01/1995لمؤرخ في خالل األمر ا من

، حيث فصل المشرع الجزائري 2003يوليو  19المؤرخ في  03/03أن ىذا األمر ألغي وعوض باألمر 
طبقة المتعمق بالقواعد الم 04/02بين الممارسات التجارية والتي أفرد ليا قانونا خاصا بيا وىو القانون 

 عمى الممارسات التجارية.
وخصص قانون المنافسة لألحكام المتعمقة بمبادئ المنافسة والييئة المشرفة عمى تطبيق قواعده، 

( 12-08بالقانون رقم ) 03/03ممثمة في مجمس المنافسة وقد أجريت بعض التعديالت عمى األمر 
 (.10/05وعدل كذلك بالقانون رقم )
 مصادر قانون المنافسة:

 المصادر الدولية: -1
عمال عموما، يات الدولية ذلن الصمة بمنجال األبالنسبة لممصادر الدولية فيكمن إجماليا باالتفاق

خاصة اتفاقيات الشراكة واألسواق المشتركة، وفي ىذا الشأن ما جاء في االتفاقية المتوسطية المنشئة 
المصادق عمييا من طرف الجزائر  2002 أفريل 22لمشراكة الجزائرية األوروبية الموقعة بفالنسيا في 

طقة تبادل حر بين الجزائر والمجموعة ، والتي يتم بموجبيا إنشاء من2005أفريل  27تاريخ 
 األوروبية).................(
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زائرية ضمن السوق األوروبية رغم أنو لم يكتمل ىيكميا القانوني في وىذا ما يؤكد اندماج السوق الج
 الجزائر
 داخمية:المصادر ال -2
 الدستور -
 القانون -
 التنظيمات -
 اجتيادات سمطات المنافسة -
 القضائي. االجتياد -
 مبادئ الدستور: -3

يعتبر قانون المنافسة من القوانين الحديثة التي أفرزتيا التحوالت االقتصادية التي عرفتيا الجزائر مع 
الحرية االقتصادية، كما ي الجزائر لنمط اقتصاد السوق وتبن انتياج، الذي كرس 1989تبني دستور 

 ( التي كست حرية التجارة والصناعة.1989منو)دستور  37ادة نصت الم
 لتكفل حرية االستثمار والتجارة. 2016من التعديل الدستوري لسنة  43كما جاءت المادة 

 التشريع: -4
مثل وىو كل ما يصدر عن السمطة التشريعية في شكل قانون أو من رئيس الجميورية في شكل أوام، 

 (.10/05( والمعدل بالقانون رقم)08/12المعدل بالقانون رقم ) 03/03األمر 
 اجتياد سمطات المنافسة: -5

ويتجمى عمل سمطات المنافسة كذلك في اطار سن النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصمة 
في ىذا  التي تقضي باستشارة المنافسة 03/03من األمر  36بالمنافسة وىذا ما نصت  عميو المادة 

 اإلطار أو حتى في إطار االستشارة االختيارية.
 االجتياد القضائي: -6

عموما وفي لعب االجتياد القضائي دورا كبيرا في خمق وتفسير قانون المنافسة السيما في أوروبا 
 فرنسا خاصة.

ويتجمى دور القضاء وتدخمو في مجال المنافسة التي يعتبر من المجاالت الحديثة التي أدت إلى 
ظيور نوع جديد من المنازعات تتمثل ي المنازعات االقتصادية عمى غرار منازعات قرارات مجمس 
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المنافسة في مجال الرقابة عمى التركيز االقتصادي والتي دفعت الفقو حديثا إلى مطالبة القاضي بتغيير 
 س المنافسة.نمط التفكير وتبني قانون المنافسة من أجل مسايرة وظيفة الضبط التي يقوم بيا مجم

 :عالقة قانون المنافسة بالقوانين األخرى 
لقانون المنافسة عالقة أساسية وىامة ومؤثرة بالعديد من القوانين األخرى لقانون المستيمك، والقانون 

 اإلداري.-التجاري–االقتصادي 
 عالقة قانون المنافسة بقانون حماية المستيمك: -1

ىو كل شخص يبرم عقد أنو خدمة بغرض االستيالك الشخصي أو العيني، أما من حيث  المستيمك
 .2009سنة  25/02المؤرخ في  09/03اإلطار القانوني ىو يخضع بصفة أساسية لألمر 

في حين أن قانون المنافسة يتشكل من مجموعة القواعد العامة التي تحكم األعوان االقتصاديين الذين 
قتصادي في األسواق. ىذه القواعد تيدف إلى منع الممارسات المنافية لممنافسة، يمارسون نشاطيم اال

جراء ىذا التنافس تبحث عن المستيمك وعن رغبتو وميوالتو لتوجيو السمعة في السوق حسب الطمب 
لتحقيق قدر من األرباح وعمى إثرىا يتدخل قانون المنافسة لرقابة ىذه المؤسسات من اجل تحقيق الفعالية 

 االقتصادية .
 مظاىر التداخل بين القانونيين: -

  قانون المنافسة يطبق عمى المؤسسات )األعوان االقتصاديين( وىو خدمة لممستيمك من خالل
 تحسين ظروف معيشة المستيمك.

 .كمل منيما ينتمي إلى فئة واحد أي المجال االقتصادي 
 ألعمال الغير مشروعة.من خالل قانون المنافسة تتولى الدولة حماية المستيمك من ا 
 .والعالقة التي تربط المستيمك بالمنافسة الحرة وطيدة فكل منيما يتأثر باآلخر 

 عالقة قانون المنافسة بالقانون االقتصادي : -2
يعتبر قانون المنافسة مزيج بين قانون اقتصادي عام وقانون اقتصادي خاص، فقانون المنافسة 

القانونية التي يتمتع بيا العون االقتصادي أثناء ممارسة يشتمل عمى كل االمتيازات والسمطات 
 التنافسية لمنشاط االقتصادي أي عالقة المؤسسات فيما بينيا.

سات االقتصادية، أما بالنسبة لقانون المنافسة عمى أساس أنو قانون لتنظيم العالقة بين مختمف المؤس
 افس وتحديد الجية التي تتكفل بتوقيع الخبراء.فيشمل عمى القواعد الردعية التي تنظم حدود وحرية التن
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 قانون المنافسة والقانون التجاري: -
ري ألن القانون التجاري يطبق عمى التجار واألعمال فسة أوسع بكثير عمى القانون التجايعنبر قانون المنا

يحكم  ، فالحية، حرفية،االقتصاديةؤسسات واألنشطة أما قانون المنافسة يطبق عمى الم التجارية،
 األشخاص رغم أنيم ليسوا تجارا.

 قانون المنافسة والقانون المدني: -
عمى النظرية العامة لمتعسف في استعمال الحق المكرسة في القانون المدني  اعتمدإن قانون المنافسة 

( وعمى 03/03من األمر  07فاستميم ما يسمى باستغالل التعسف في الييمنة والتبعية االقتصادية)المادة 
المدني ىو الشريعة العامة في العقود كالرابطة التعاقدية وقوتيا االلزامية، كما جاء في  لقانونتبار أن ااع

 ريحة والضمنية.ن الممارسات المقيدة لممنافسة الص( بشأ03/03من األمر) 06المادة 
 فسة والقانون اإلداري:ون المناقان -

وف من اكتساح قانون المنافسة القانون اإلداري باحتواء الصفقات العمومية إن ما يسأل اليوم ىو التخ
 03/03المعدل والمتمم لألمر  08/12من قانون  02)عصب القانون اإلداري( وىذا ما جاء في المادة 

-الوالية-فقد نظم المشرع األشخاص االقميمية وىي صور الدولة الكالسيكية في القانون اإلداري )الدولة
ثم انفجر من التسعينيات وظيرت ىذه الصور ببطء  ابتداءدية( ثم أدخل صورة جديدة لوجود الدولة البم

ىذا الوجو الجديد من السمطات وعميو فإن المشرع قام بتمديد النشاط اإلداري لمدولة وقانون المنافسة 
 يتدخل في تنظيم ىذه األنشطة والممارسات.

 نشاطات الخاضعة لقانون المنافسة(:مجال تطبيق فانون المنافسة)الثانيا: 
تظير أىمية بيان مجال تطبيق قانون المنافسة في تحديد النشاطات التي تخضع لو وكذلك األشخاص 

 المعنية بأحكامو. فضال عن بيان مفيوم السوق الذي يرتكز عميو تطبيق قانون المنافسة.
مو باعتباره النشاطات االقتصادية ألحكالقد تجمى الطابع االقتصادي لقانون المنافسة في خضوع جميع 

افسة في جميع القطاعات االقتصادية ميما كانت طبيعتيا التي تظير في نشاطات ييدف إلى حماية المن
 االنتاج والتوزيع والخدمات. وبيذا يعتبر النشاط االقتصادي مناط تطبيق قانون المنافسة.

المعدل  03/03ر من األم 02ضمن المادة  نشاطات االقتصاديةوقد نص المشرع الجزائري عمى ال
 والمتمم، حيث أدرج نشاط االستيراد عمى اعتبار أنيا تشكل مصدرا أساسيا في تمويل األسواق في الجزائر.

ت الصفقات العمومية حيث تخضع ىذه المشرع الجزائري ضمن نفس التعديالإضافة إلى ذلك، فقد أدرج 
ابتداء من اإلعالن عن المناقصة إلى غاية المنح النيائي ليا. وىذا إلى أحكام قانون المنافسة،  األخيرة
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بيدف المحافظة عمى حرية المنافسة التي تخضع لو الصفقات العمومية، كما أضاف المشرع الجزائري في 
النشاطات الفالحية وتربية المواشي وعمميات استيراد السمع إلعادة بيعيا عمى حاليا  05-10تعديل 

تي يقوم بيا الوكالء ووسطاء بيع المواشي وبائعو المحوم بالجممة والصناعات التقميدية والنشاطات ال
 ونشاطات الصيد البحري...

وتمك التي يقوم بيا أشخاص معنوية عمومية، وجمعيات ومنظمات مينية ميما يكن وضعيا القانوني 
 وشكميا.
 :خضوع الصفقات العمومية لقانون المنافسة 

بعدما  2008قانون المنافسة في إطار تعديل  ألحكامالمشرع الجزائري الصفقات العمومية  أخضع
تداء من اإلعالن إلى غاية عندما يتعمق األمر بطمبات العروض اب 03/03أغفل ذلك في إطار األمر 

 فقة.منح الص
تي تخضع لو ويرجع السبب في اخضاع ىذه النشاطات لقانون المنافسة ىو حماية مبدأ المنافسة ال

الصفقات العمومية، وذلك من خالل ردع كل صور الممارسات المنافية لممنافسة السيما االتفاقات التي قد 
 ينعدم حدوث الصفقة.تظير بين المترشحين في الصفقة والتي تمس بمبدأ المنافسة وبالتالي 

الييمنة وحاالت كما تتضرر المصمحة المتعاقدة في اطار ىذه الممارسات وكذلك لمنع وضعيات 
ظيم)ص ع( يجيز التجميع السيما بين المؤسسات نالتركيز في سوق الصفقات العمومية بالرغم من أن ت

الصفقات في إطار التضامن بينيا. لذلك يتدخل قانون المنافسة لحماية مبدأ  إلنجازالصغيرة والمتوسطة 
 المنافسة وحرية الوصول لمطمب العمومي.

ات العمومية ىو ترشيد النفقات العمومية وابعادىا عمى المعامالت المشبوىة ف من تنظيم الصفقواليد
أصبح من الواجب تدخل المشرع ووضع حد لمثل ىذه الممارسات المخمة بالمنافسة من قبل مجمس 

 المنافسة الذي يعمل عمى تطبيق قواعد قانون المنافسة.
تراضي ىذا األخير )التراضي( لم يشر إن الصفقات العمومية تكون عن طريق طمبات العروض أو بال

من اإلعالن عن المناقصة  ابتداءإليو قانون المنافسة حيث نص صراحة أن أحكامو تطبق عمى )ص ع( 
 إلى غاية المنح النيائي لمصفقة.

االستشارة فيو استثنى االستثناء ألن لإلدارة حرية اختيار المتعاقد معيا بتوافر حاالت التراضي بعد 
  .15/247من تنظيم ص ع  49/50/51مى حرية االدارة في حاالت التراضي المادة والدليل ع
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 :األشخاص العمومية 
لقد وسع المشرع الجزائري مفيوم المتدخل إلى فئة األشخاص العموميةّ إلى جانب أصحاب 

 من قانون المنافسة. 02المشروعات االقتصادية وىذا ما نصت عميو المادة 
–الوزارات  -قانون المنافسة عمى األشخاص العمومية سواء تعمق األمر بالدولةطبيق أحكام وبالتالي ت

البمديات، وباقي المؤسسات العمومية ذات الطابع االداري إذا قامت بنشاط اقتصادي وظيرت -الواليات
 كمتدخل في السوق.

منافسة وظيور وىذا ما يعكس االنفتاح الذي عرفتو المرافق العمومية ذات الطابع االقتصادي عمى ال
تصور جديد لمفيوم المرفق العام الذي يعمل عمى تحقيق الموازنة بين متطمبات المرفق العام والمحافظة 

 عمى المنافسة.
 االقتصاديغير أن تطبيق قانون المنافسة عمى األشخاص العمومية يتوقف عمى مدى ارتباط النشاط 

لتنفيذية، بحيث يتوقف ذلك عمى عدم إعاقة قانون بأداء ميام المرفق العام وممارسو صالحيات السمطة ا
 المنافسة ليذه الميام.

، بعدما استبعد تطبيق قانون المنافسة في ظل األمر 2008مثمما تطرق إليو المشرع "ج" في تعديل 
03/03. 

اء واستبدل المشرع عبارة : "أال يندرج" بعبارة "أال يعيق" غير أنو يجب أال يعيق تطبيق ىذه األحكام أد
 المرفق العام أو ممارسة صالحيات السمطة العمومية.

نما بطبيعة النشاط، بحيث تنظر يتضح أن تطبيق قانو  ن المنافسة ال يرتبط بصفة األشخاص وا 
 المساواة بين المتعاممين الخواص واألشخاص العمومية في إطار قانون المنافسة.

مثمما يمكن تطبيقو من قبل القاضي العادي، قانون المنافسة يمكن تطبيقو مت قبل القاضي اإلداري، 
المسائل  االعتبارفيناك تكامل بين المنافسة والمصمحة العامة عمى اعتبار أن ىذه االخيرة تأخذ بعين 

 المتعمقة بالمنافسة. وفي ىذا األخير يجب التمييز بين الميام الممنوحة لمشخص المعنوي العام .
ق فإن ذلك ال يعتبر اقتصادي سمطة العامة وارتباط لميام المرفامتيازات الإذا تضمن القرار أو اإلجراء 

لذلك يتم استبعاده من نطاق قانون المنافسة مثل النشاطات ذات الطابع االجتماعي مثل التأمينات 
 االجتماعية .

 :الجمعيات والتنظيمات المينية 
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والتنظيمات المينية ألحكام قانون من قانون المنافسة عمى اخضاع الجمعيات  02نصت المادة 
 المنافسة.

المنافسة في  عيات والتنظيمات المينية تتدخل في الحياة االقتصادية وتؤثر عمىحيث أصبحت الجم
والتعاونيات واالتحاد ضمن  والفيدرالياتسبة لممنظمات المينية التي تظير في النقابات السوق السيما بالن

مين الحرة. فضال عن الجمعيات التي تنطوي تحتيا فئات المتدخمين في مختمف القطاعات االقتصادية وال
 .السوق ميما كان شكميا وقانونيا األساسي

فقد أفرزت الحياة االقتصادية الحديثة تأثير ىاتو األشخاص عمى المنافسة في السوق بل وقد تشكل 
عمل عمى توحيد سموكيات ممارسات منافية السيما بالنسبة لمجمعيات أو المنظمات المينية التي ت

 المنضمين إلييا وتحديد شروط ممارسة المين الحرة.
حيث تعمل المنظمات المينية عمى فرض شروط معرقمة لممنافسة لممارسة المين بالرغم من أن 

 تشريعات المنافسة تخضع إصدار التشريعات والنصوص التنظيمية لري مجمس المنافسة.
 حيث المكان: : تطبيق قانون المنافسة منلثاثا
 مفيوم السوق: -1

 يرتبط مفيوم السوق بتحديد مفاىيم أخرى أفرزىا اجتياد سمطات المنافسة .
 تعريف السوق: -2

يعرف السوق بأنو المكان الذي يمتقي فيو العرض والطمب لمنتوج أو خدمة معينة وىذا ما اعتمدتو 
 .09/12/1997المجنة األوروبية في مراسالتيا في 

سوق بأنو المكان الذي يمتقي فيو العرض والطمب لمنتوج او خدمة معينة والتي كما عرف الفقو ال
 يعتبرىا المستيمك كبديمة ومماثمة وتمبي نفس الغرض.

من قانون المنافسة  03وقد نص المشرع الجزائري عل مفيوم السوق في الفقرة "ب" من المادة 
افسة وكذلك تمك التي يعتبرىا المستيمك مماثمة :"كل سوق لمسمع أو الخدمات المعينة بممارسات مقيدة المن

أو تعويضية السيما بسبب مميزاتيا وأسعارىا، واالستعمال الذي خصصت لو أو المنطقة الجغرافية التي 
 تعرض فييا السمع والخدمات المعينة..."

 ومنو فإن مفيوم السوق يرتبط بطبيعة السمعة أو الخدمة المقدمة من طرف المتدخل الذي يقوم
بعرضيا ضمن نطاق جغرافي، والتي تظير من خالل امكانية تعويضيا من قبل المستيمك بالنظر إلى 

 خصائص السمعة أو الخدمة المقدمة وكذلك سعرىا والغرض الذي تؤديو.
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 أنواع السوق: -3
من قانون المنافسة يتضح أن المشرع الجزائري ميز بين فئتين من  03/02من خالل المادة 

سمى االولى سوق المنتجات: وىي جات ومنيا ما يتعمق بالخدمات، فتبتعمق بالسمع والمنتالسوق منيا ما 
 جغرافية معينة. معين قابل لالستيالك ضمن منطقة التي يعرض فييا منتوج

 دمات النقل...تقدم فييا المؤسسات خدمة معينة كخفي حين تسمى الثانية من األسواق بالخدمات: والتي 
ما عبر عنو المشرع الجزائري بالسوق المعنية التي يتدخل فييا عدة مؤسسات تقدم منتجات  وىذا

 من قبل المستيمك.أو خدمات تعويضية بالنظر إلى خصائصيا وأسعارىا واستعماليا 
 عناصر تقدير السوق: -4

 رين أساسين ىما:يتعمق تقدير السوق بعنص
 لمتعويض أو االستبدالية.تحديد قابمية المنتجات أو الخدمات المعروضة  -
 المنطقة الجغرافية التي تظير فييا ىذه القابمية. -
 قابمية المنتجات أو الخدمات لمتعويض: أوال:

تشكل حالة قابمية المنتجات والخدمات لمتعويض عند الطمب معيارا أساسيا لتحديد السوق حسب 
بي نفس الغرض حسب ما ذىب إليو سمطات المنافسة، حيث تصبح المنتجات أو الخدمات بديمة عندما تم

 ة.بالنسبة لمنقل بالوسائل المختمف االجتياد كما ىو الحال
ومن أجل تقدير قابمية المنتجات أو الخدمات لمتعويض تعتمد سمطات المنافسة عدة طرق لتقدير 

موك حالة التعويض أو المماثمة من خالل المقارنة بين خصائص ومميزات المنتجات المعنية إلى جانب س
المستيمك الذي يبقى يشكل المعيار األساسي في ذلك، وىذا ما اعتمده المشرع الجزائري من خالل عبارات 

من قانون المنافسة "....وكذلك تمك التي يعتبرىا المستيمك مماثمة أو تعويضية  03الفقرة "ب" من المادة 
 السيما بسبب مميزاتيا وأسعارىا واالستعمال الذي خصصت إليو..."

منو يستند مجمس المنافسة إلى مميزات السمع أو الخدمات وكذلك أسعارىا كمما تقاربت و 
 خصائص المنتوج وأسعارىا كمما توافرت حالة االستبدالية وبالتالي تكون أمام نفس السوق.

 ثانيا: تحيدي المنطقة الجغرافية لمسوق:
فييا المنافسة بين  وىي المنطقة التي يمتقي فييا العرض والطمب لمنتوجات أو خدمات

متنافسين)مؤسستين(، وفقا لشروط متقاربة ومتجانسة والتي تختمف من منطقة جغرافية إلى منطقة أىرى 
 مجاورة عمى اعتبار أن شروط المنافسة تختمف ضمنيا.
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 وتعتمد سمطات المنافسة عمى عدة معايير في تحديد المنطقة الجغرافية أىميا:
 حقيقية تدفق المبادالت. -
 المسافة التي يسمكيا العارضون لتقديم العرض)التقاء العرض والطمب(. -
 من قانون المنافسة(. 03فارق السعر بين المنطقتين )أنظر المادة  -

 
 قانون المنافسةأحكام رابعا: 
 الممارسات االقتصادية المحضورة. -
 الممارسات النافية لممنافسة. -
حفاظا المنافية لممنافسة حماية لمسوق و افسة أحكاما تتعمق بحظر الممارسات تضمن قانون المن -

مطات لتوقيع خل مجمس المنافسة بما يممكو من سعمى حرية المنافسة، وفي ىذا اإلطار يتد
 الخبرات عمى أصحاب ىذه الممارسات.

 صور الممارسات المنافية لممنافسة:
 االتفاقات المحضورة:  -1

تبار أنيا تؤدي إلى ممارسات المنافية لممنافسة عمى اعالجزائري االتفاقات المحضورة من التبر المشرع اع
 12-89بحرية المنافية في السوق، وقد أقر المشرع الجزائري حظر ىذه الممارسات منذ القانون  اسالمس

 المعدل والمتمم. 03-03وأخيرا ضمن أحكام األمر  06-95واألمر 
 :03/03من األمر  06رة في المادة وتعرف االتفاقات المحضو 

تحضر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقيات واالتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تيدف أو يمكن 
أن تيدف إلى عرقمة حرية المنافسة أو الحد منيا أو االخالل بيا في نفس السوق أو في جزء جوىري 

 منو..."
المحضورة مكتفيا ببيان  لجزائري لم يضع تعريفا ليذه الممارساتويتضح من خالل ىذا النص أن المشرع ا

أصنافيا وصورىا التي تظير في االتفاقيات التي تبرم بين متنافسين في نفس السوق بما يؤدي إلى إعدام 
المنافسة فيما بينيم، فيتحمون من حالة منافسة إلى حالة اتحاد أو اتفاق، سواء تجسيد ذلك عن طريق 

أو اتفاق ضمني عن طريق توحيد السموكيات والنشاطات االقتصادية لممؤسسات المتدخمة صريح  اتفاق
في السوق فضال عن الصور التي تتخذىا السيما بالنسبة لمجمعيات والنقابات والمنظمات المينية التي 

 تعتبر غطاء لالتفاقيات الضمنية التي تمس بالمنافسة.



10 

في السوق  وسموكياتياكما تظير االتفاقات في شكل تواطئ عدة مؤسسات من خالل تنسيق نشاطاتيا 
 في ذلك.والذي يعتبر العنصر األساسي 

أو يظير في إطار تحالف يندرج ضمن مفيوم االتفاقات التي تضم جميع ىذه الصور والذي يقتضي 
 .التقاء إرادتين مستقمتين حيث تؤدي إلى تقييد المنافسة

 
 ورة:ظعناصر االتفاقات المح .1
 وجود اتفاق اداري: . أ

بالمنافسة في من قانون المنافسة أن الممارسات واألعمال المدبرة التي تخل  06ينصح من خالل المادة 
نشاء  السوق تنشأ عن طريق اتفاقيات وتحالف بين المتنافسين، وىذا ما يظير في صورة بعض العقود وا 

 تجمعات وكذلك تحالفات.
 تحالف أو اتحاد: وجود . ب

يستمزم لوجود منافسة محظورة إبرام اتفاق أو إنشاء تحالف بين متنافسين في السوق أو كالىما يتمتع 
ركة األم والشركة شباالستقاللية االقتصادية والمالية، فال يعد اتفاقا محظورا "االتفاقات التي تتم بين ال

األعمال المدبرة التي يصعب اتباعيا، غير أنع يمكن التابعة ليا، وقد تتخذ ىذه الممارسات صورة 
اكتشاف ىذه التحالفات بالنسبة لألسعار المطبقة المماثمة ونفس السموكات التي تصدر عن المؤسسات 

 المعنية في السوق.
 وجود مساس بالمنافسة: . ت

االتفاقيات أو من أجل حظر االتفاقات التي تتم بين المتنافسين في السوق يستمزم أن يؤدي موضوع ىذه 
 آثارىا إلى األضرار بالمنافسة .

 تجاوز الحد المعتبر في السوق: . ث
من أجل معين سات التي شكمت اتفاقات محظورة لحد إن تشريعات المنافسة الحديثة تستمزم تخطي المؤس

القضائي ذلك  االجتياد ا سمطة المنافسة الفرنسية، وكببعض التطبيقات التي أتت بي إقرار الحظر اقتداء
نى تقدير مدى الضرر الذي يمحقو التفاقات التي تمس بالمنافسة، بمعالذي استمزم حد معين لحظر ا

 االتفاق عمى المنافسة.
يتضح أن المشرع الجزائري لم يضح حدود من أجل إقرار حظر االتفاقات  03/03وبالرجوع ألحكام األمر 

 التي تمس بالمنافسة بالرغم من أىمية المسألة .
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 ر االتفاقات المحظورة:صو  .2
لقد أفرزت الحياة االقتصادية عدة صور لالتفاقيات واألعمال المدبرة في ىذا اإلطار نص المشرع 

 الجزائري عمى عدة صور ليذه الممارسات تتثمل في:
 تؤدي إلى ابعاد المنافسة بين أطرافيا ولو صورتين:االتفاقيات التي  . أ
 : الصورة األولى: االتفاق حول تحديد األسعار في السوق 

وىي االتفاقات التي تيدف إلى تسقيف األسعار عن طريق تبادل المعمومات خول األسعار من أجل 
تمكين بعضيا من التكيف مع األسعار الموجودة في نفس السوق السيما إذا تميزت السوق بوضعية 

ل عمى تسقيف األسعار أوز جعميا العمودية أو األفقية التي تعم احتكارية، ىذا ما يظير في االتفاقات
 اثمة أو االتفاق عمى تحديد سعر أدنى.مم

وتكون االتفاقات العمودية في إطار عقود التوزيع وكذلك عقود االمتياز التجاري عندما يفرض صاحب 
 عمى المؤسسة الموزعة بتطبيق سعر معين. االمتياز

 األفقية تظير في التحالفات والتكتالت التي تؤدي إلى تسقيف األسعار.أما بالنسبة لالتفاقيات 
  الحصص في السوق: اقتسامرة الثانية: الصو 

تشكل االتفاقيات التي تتم بين متنافسين في السوق بيدف اقتسام السوق أحد أىم صور االتفاقات 
يتبعيم اقتسام الزبائن واالستحواذ  المحظورة عمى اعتبار أنيا تؤدي إلى الحد من المنافسة بينيم، وىذا ما

عمى حصص في السوق ورقم أعمال معين بالنسبة ألطراف االتفاق، حيث يكون الغرض منو تحقيق 
 االستقرار في الحصص المستحوذ عمييا في السوق مما يضمن ليم حجم االنتاج والمبيعات.

 االتفاقات التي تيدف إلى ابعاد المتعامل: . ب
خالل عدة صور منيا ما يؤدي إلى ابعاد متنافس أو عدة متنافسين في السوق  تظير ىذه الممارسات من

عرقمة الدخول منتوج وىذا ما يظير في الصورتين: ومنيا ما ييدف إلى اإلبعاد من ممارسة النشاط أو ال
 إلى السوق ومقاطعة متعامل اقتصادي.

 :عرقمة الدخول إلى السوق 
 تتخذ ىذه الصورة وجيان:

عرقمة دخول متعاممين جدد من أجل ممارسة النشاط أو المينة، ىذه العراقيل تظير عند األول يتعمق ب
 فرض:
 الحصول عمى ترخيص أو اعتماد من النقابة. -
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 الحصول عمى البطاقة المينية إلدراجو ضمن قائمة معينة. -
 االستجابة لشروط معينة موضوعة مسبقا. -

 فكل ىذه الصور تشكل اتفاقية محظورة.
لثاني: فيو يظير في حالة وضع شبكة حصرية أو عند توزيع المنتوج عمى اعتبار أن ذلك أما الوجو ا

 يمنع باقي المتدخمين من تسويقو أو توزيعو.
 :مقاطعة متعامل اقتصادي 
كان شريكا اقتصادي كالممون مثال من أجل حممو عمى  حاالت مقاطعة متعامل اقتصادي سواءتشكل 

 الخضوع لممارسات غير مبررة أو منافس من أجل ابعاده من السوق تشكل ممارسة غير مشروعة.
 كما قد تتخذ صور أخرى تظير في:

االتفاقيات التمييزية التي تتضمن تطبيق شروط غير متكافئة لمشركاء التجاريين لنفس الخدمات بما 
من منافع المنافسة، وىذا ما يظير في الجمعيات بحيث يكون االنضمام إلييا مقترانا بتوافر عدة  يحرميم

ال تبررىا  شروط وكذلك اتفاقات التبعية التي تستمزم من أجل ابرام عقد مع متعامل قبولو لخدمات اضافية
 راف التجارية وليس ليا صمة بموضوع العقد.طبيعة المعاممة واألع

 وضعية الييمنة:التعسف في   -2
 تعريف وضعية الييمنة: .1

المتعمق باألسعار أو  89/12لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف وضعية الييمنة سواء ضمن القانون 
إليو في إطار النص عمى الحاالت  باإلشارةغير أن ىذه النصوص اكتفت  95/06في إطار األمر

 المتعمقة بالتعسف الناتج عن وضعية الييمنة والتي تعتبر من قبيل الممارسات المنافية لممنافسة.
 03-03وخالفا لذلك وفي إطار التنظيم الجديد الذي أتى بو المشرع الجزائري لممنافسة بموجب األمر رقم 

 وضع المشرع تعريفا لوضعية الييمنة.
والتي عرفت وضعية الييمنة عمى انيا: "الوضعية التي تمكن  03ما تضمنتو الفقرة "ج" من المادة وىذا 

مؤسسة ما من الحصول عمى مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنيا عرقمة قيام المنافسة 
 بائنيا أو ممونييا".الفعمية فيو، وتعطييا امكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسييا أو ز 

ىذا يعني أن وضعية الييمنة تنشأ من خالل ما تممكو مؤسسة أو أي مشروع اقتصادي ميما كان شكمو 
القانوني من قدرة اقتصادية ومالية وكذلك ادارية تمكنيا من التفوق عمى باقي منافسييا في السوق الذي 

 مية.يعرض فيو منتجاتيا أو خدماتيا ما يتعارض والمنافسة الفع
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 :المعايير التي تبين أن المؤسسة في وضعية ىيمنة 
 المعايير الكمية:  -

إن وضعية الييمنة قد تكون مطمقة أو تكون شبو مطمقة وىو الذي يجعل القول أن المنافسة غير ممغاة 
نيائيا ولكن يبقى نصيب بحيث ال تستطيع المؤسسات التي تحت الييمنة التنافس ألن المؤسسة تسيطر 

بمعنى لم يبقى  %65وق. واعتبرت المؤسسة مسيطرة عمى السوق إذا كانت تحوز عمى نسبة عمى الس
 %.35لممتنافسين سواء فردا أو شركات مجتمعة إال 

كما أن المؤسسة أو المؤسسات تكون في وضعية ىيمنة إذا كانت تحتل مواقع ىيمنة حقيقية تميزىا عمى 
تكنولوجيا عالية ومتطورة، سيولة حصوليا عمى مصادر التموين غيرىا من المؤسسات كاستحواذىا عمى 

 ليا اتفاقيات مالية اقتصادية مبرمة مع مؤسسات أخرى، وقدرتيا عمى رفع األسعار.
 المعايير الكيفية: -

إضافة إلى المعايير الكمية ىناك معايير كيفية، كوجود امتيازات قانونية وتقنية الشيرة والعالمة، سواء 
ة الوطنية، المحمية، الدولية، وخاصة إبقاء المؤسسة عمى وضعية الييمنة رغم المنافسة في كانت الشير 

 السوق مما يؤكد قوتيا االقتصادية.
 :التعسف في وضعية الييمنة 

نجد أن المشرع نص عمى بعض حاالت التعسف الناتج  03-03من األمر  07بالرجوع إلى نص المادة 
 عن ىيمنة المؤسسات في السوق.

 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فييا. -
 أو مراقبة االنتاج أو منافذ السوق أو التطور التقني. تقميص -
 االسواق أو مصادر التموين. اقتسام -
 عرقمة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار والنخفاضيا. -
تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاريين مما يحرميم من منافع  -

 المنافسة.
التعسف في الممارسات أو السموك الذي يعاقب عميو القانون كرفض البيع  والبيوع المشروطة،  -

 البيع التمييزي، قطع العالقات التجارية.
 اضافية ليس ليا صمة بموضوع العقد. اخضاع ابرام العقود مع الشركاء لقبوليم خدمات -
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عن سياسية مؤسسة التي تييمن مما يؤدي إلى ابعاد أو طرد  اء: تنتج التعسف في االقص -
 منافسييا من السوق من خالل وضع أسعار تعدف إلى خطف الزبائن.

 حظر التعسف في استغالل وضعية التبعية االقتصادية:  -3
 :03/03من األمر  03المشرع وضعية التبعية االقتصادية في الفقرة "ج" من المادة  عرف

"ىي العالقة التجارية التي ال يكون فييا المؤسسة ماحل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي 
 تفرضيا عمييا مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا".

نما يعاقب  03/03من األمر 11وبالرجوع إلى المادة  فإن القانون ال يعاقب عمى التبعية االقتصادية وا 
 عمى التعسف في استغالل التبعية لوجود عالقة تعاقدية تجارية.

 :صور وضعية التبعية االقتصادية 
صور وضعية التبعية االقتصادية عمى سبيل الحصر الذي يستشف من  11بقد ذكر المشرع في المادة 

 ن شأنو أن يقمل أو يمغي منافع المنافسة داخل السوق".عبارة:" كل عمل آخر م
 فالقانون يمنع كل الممارسات التي تمحق الضرر والمساس بالمنافسة الحرة.

البيع بسعر أدنى، والمبيعات المشروطة باقتناء كمية دنيا، كذلك  بإعادةالممارسات التي ترمي إلى االلتزام 
 البيع المتالزم والتمييزي كإبرام عقود بيع مع البعض اآلخر، كميا تعتبر ممارسات تعسفية .

 كما يعتبر قطع العالقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية فيي أعمال غير مبررة.
 بصفة تعسفية:تطبيق أسعار مخفضة   -4

عمى غرار باقي تشريعات المنافسة حظر المشرع الجزائري صورة تطبيق أسعار بيع منخفضة بصفة 
" 03/03من األمر  12تعسفية وجعميا ضمن الممارسات المنافية لممنافسة وىذا ما نصت عميو المادة 

نة بتكاليف االنتاج يحظر عرض االسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي لممستيمكين مقار 
والتحويل والتسويق إذا كانت ىذه العروض أو الممارسات تيدف أو يمكن أن تؤدي إلى ابعاد مؤسسة أو 

 عرقمة أحد منتوجاتيا من الدخول إلى السوق".
 :شروط حظر ىذه الممارسة 
حاجاتو أن تكون األسعار منخفضة بطريقة تعسفية موجية لممستيمك الذي يقتني المنتجات لتمبية  -

 الشخصية خارج النشاط الميني.
 إبعاد المنافسين أو منتوجو من السوق. -
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 05/10المعدل بالقانون  12/08المعدل والمتمم بالقانون  03/  03مجمس المنافسة في ظل األمر 
  :الجزائري

نشاء السمطة التي  03/ 03بعد إصدار األمر  المتعمق بتحديد قانون المنافسة في التشريع الجزائري وا 
تنظم قواعده ممثمة في مجمس المنافسة، ىذا الجياز الذي سير عمى حماية المنافسة الحرة من كل القيود 

تتعدى حتى إلى سمطات الضبط  والعراقيل، فيو يمتمك لثقافة قانونية تعطية الشريعة لمقرارات التي يصدرىا
 السابقة الذكر وىذا لمعالقة التكاممية بينيم والمبنية عمى المصالح المتجاورة.

وليذا نقسم ىذا المبحث  ويمكن القول أن ىذا الجياز يصدر عقوبات إدارية خالية من العقوبات الجزائية
 إلى ثالثة مطالب:

الثاني نتعرض إلى وظائف مجمس المنافسة ومظاىر  تشكيمتو وتسيره، والمطمبنتعرض لممطمب األول: 
 العقوبات التي يصدرىا، ثم نتعرض إلى نطاق اختصاص مجمس المنافسة في مطمب ثالث.

 تشكيمة وتسيير مجمس المنافسة 
 03/ 03عمى اعتبار أن مجمس المنافسة ىي الييئة المخول ليا تطبيق قانون المنافسة وطبق لألمر 

د من الفعالية االقتصادية وتحسين ظروف معيشة الفرد والرفع من القدرة اإلنتاجية الذي جاء بقواعد تزي
 المؤسسات االقتصادية. ئلممؤسسات، وحمايتيا من تواط

 تشكيمة مجمس المنافسة 
االستقالل »عرف المشرع الجزائري مجمس المنافسة عمى أنو سمطة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية 

توضع ىذه السمطة لدى الوزير المكمف . »...  08/ 12من القانون  09المادة  وحسب  «المالي
من  10لدى رئيس الحكومة. وبالرجوع إلى أحكام المادة  03/03حيث كانت تنشأ في األمر «  بالتجارة
فإن مجمس المنافسة يتشكل من مجموعة  03/ 03من األمر  24المعدل ألحكام المادة  08/ 12القانون 
ضاء يمكن تقسيميا إلى ثالثة فآت تشمل الفئة األولى مجموعة من األعضاء، والفئة الثانية كل من األع

 .من المقررين، وفئة ثالثة تمثل ممثمي جمعية المستيمكين
 أوال: فئة األعضاء

تتكون  مرسوم رئاسيبفان أعضاء مجمس المنافسة يعينون  08 / 12من القانون  10استنادا إلى المادة  
/ 03من األمر  25ضوا ويتم إنياء مياميم بنفس الطريقة التي عينوا بيا وىذا ما تؤكده المادة ع 12من 
 «  .وتنتيي مياميم باألشكال نفسيا»....  03
عمى شيادة  ( أعضاء يتم اختيارىم ضمن الشخصيات والخبراء الحائزين عمى األقل،6فستة ) - 
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( سنوات عمى األقل، في المجال القانوني، أو 08لمدة )الميسانس أو شيادة جامعية مماثمة وخبرة مينية 
 االقتصادي، والتي ليا مؤىالت في مجال المنافسة والتوزيع واالستيالك وفي مجال الممكية الفكرية.

 أربع أعضاء يختارون من ضمن المؤىمين الممارسين أو الدين مارسوا نشاطات -
( سنوات عمى األقل، في واإلنتاج 05مينية لمدة )ذات مسؤولية والحائزين شيادة جامعية وليم خبرة 

 والتوزيع والحرف والخدمات والمين الحرة
 ( مؤىالن يمثالن جمعيات حماية المستيمكين.2عضوان ) -

وعميو فان اختيار ىذه الشخصيات والكفاءات في الميدان االقتصادي والمنافسة والتوزيع واالستيالك يدل 
المنافسة خبير اقتصادي في مجال المنافسة، وبغرض تحقيق توازن  عمى رغبة المشرع في جعل مجمس

المجمس وضمان استقالليتو. ويالحظ أن المشرع الجزائري يتجو إلى ما وصل إليو المشرع الفرنسي، حيث 
/ 03من األمر  24عضوا( فعمل عمى رفع عدد األعضاء فنجد المادة  17يتشكل مجمس المنافسة من )

عضوا مع  12ليجعمو  08/  12من القانون  10تي كما سبق ذكره في المادة أعضاء ليأ 09كان  03
الفقرة  08/  12من القانون  10اإلبقاء عمى استمرارية األعضاء في ممارسة مياميم، حسب المادة 

 «.يارس أعضاء مجمس المنافسة وظائفيم بصفة دائمة»... األخيرة 
قابمة  لمتجديد وال يحق لرئيس الجميورية  سنوات  5ة وبالتالي بموجب مرسوم رئاسي يعين األعضاء لمد

إقالتيم وال تبديميم، خالل ىذه المدة ىم ممزمون بتأدية مياميم وواجباتيم عمى أحسن وجو ماداموا يتمتعون 
بالحماية من كل الضغوطات، وفي حالة اإلخالل بواجباتيم يتعرضون إلجراءات تأديبية يصل إلى 

 مس المنافسة وىذا في حالة الخطأ الجسيم.اإليقاف من طرف رئيس مج
 ثانيا: فئة المقررين

المتعمق بالمنافسة نجد المشرع لم يحدد عدد المقررين  03/ 03من األمر  26بالرجوع إلى نص المادة 
المجمس المنافسة ولكن طبقا لما جاء في  المحدد لمنظام الداخمي 44/ 96ويدعميا المرسوم الرئاسي 

فقرتيا األخيرة نجد المشرع  26في مادتو  03/ 03المعدل والمتم لألمر  08/  12ون من قان 12المادة 
بموجب مرسوم رئاسي ويكونون خارج التشكيمة ويكمف المقرر بميام  مقررين  5قد نص صراحة بتعين 

مجمس المنافسة من طرف رئيس مجمس المنافسة لمتحقيق في العرائض، ومن صالحيات المقرر  ليا صمة
من الخمسة السابق ذكرىم االستماع إلى أي شخص يرى ىذا األخير إفادتو بالمعمومات التي تدور حول 

جانب  عمى مقرر عاما إلى 1/ فقرة 12/ 08الممف المنسب لو. وكما جاء في المادة نفسيا ! من القانون 
ى األوامر من رئيس المجمس المقررين الخمس ىذا المقرر عام يعتبر مساعد مباشر لرئيس المجمس ويتمق
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 ذاتو. 
ويفيم من نص نفس المادة الفقرة الثانية أن المشرع افترض أن يكون المقرر العام والمقررون حائزين عمى 

نوات تتالءم مع الميام المخولة ليم وىذه س األقل عمى شيادة الميسانس أو شيادة جامعية مماثمة، وخبرة
 المؤىالت العممية والخبرة الميدانية تساعدىم عمى إجراء تحقيق التساميا بالحركية والتعقيد.

وإلضفاء الشفافية وبموجب قرار يعين الوزير المكمف بالتجارة ممثال دائما لو آخر مستخمف لو لدى مجمس 
لمنافسة دون أن يكون ليم الحق في التصويت، وقد سكت المنافسة. و يشاركان في أشغال مجمس ا

 المشرع عن صالحياتيم داخل المجمس کي يمس باالستقاللية.
من خالل ىذا يطرح في األذىان تساءل ميم وىو ىل يمكن لألعضاء ممارسة ياع أخرى مع عضويتيم 

 03/  03يأتي األمر نجد أن العضو يمكنو ممارسة ميام أخرى. ل 06/ 95في المجمس بالرجوع لألمر 
أصبح يمارس ميام أخرى إضافية إلى عضويتيم في  05/ 10، طبقا قانون 2010ليمغي ذلك ثم في سنة 

 مجمس المنافسة .
 ممثمو جمعية حماية المستيمك: 

في فقرتيا األخيرة.. "عضوان مؤىالن يمثالن جمعيات  08/  12من القانون  10بالنظر ألحكام المادة 
 المستيمك".حماية 

وبالنظر إلى الباب الثاني الفصل السابع من قانون حماية المستيمك وقمع الغش نجد المشرع قد أشار إلى 
ىذه الجمعية عمى أنيا "جمعية حماية المستيمك ىي كل جمعية منشأة طبقا لمقانون، تيدف إلى ضمان 

 .حماية المستيمك من خالل إعالمو و تحسسية وتوجييو وتمثيمو"
نص المشرع صراحة، مؤىالن من  امي مجمس المنافسة يكون العضوان کم من ىذه المادة أن تمثيمو ففيفي

طرف الجمعية وىذا لضمان االستقاللية والنزاىة بإشراكو في أعمال مجمس المنافسة، كما يبقى المستيمك 
 في البالد.المستفيد األكبر من تطبيق قانون المنافسة إلى جانب تحقيق الفعالية االقتصادية 

 تسيير مجمس المنافسة 
عمى اعتبار استقاللية مجمس المنافسة اتجاه السمطات العامة فإن لرئيس مجمس المنافسة الحرية في 

من المرسوم  4اختيار األشخاص المكمفة باإلدارة العامة وتسيير المجمس، وىذا ما جاء في نص المادة 
ة حدوث مانع لو يتولى الرئيس اإلدارة العامة المصالح مجمس المنافسة، وفي حال» 44/ 96الرئاسي 

/  12من  12وقد جاء في المادة «. يخمفو احد نائبيو ويمارس السمطة السممية عمى جميع المستخدمين
( بتعين األمين العام 44/ 96من المرسوم أعاله ) 4الفقرة األولى استثناءا عمى ما جاء في المادة  08
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الح، واألعوان اإلداريون، والمصمحيون بموجب مرسوم رئاسي، والى جانب األمين العام يوجد مدير والمص
 يعينيم رئيس المجمس.

 اوال: األمين العام 
أنو "ينسق األمين العام ويراقب أنشطة  44/ 96( من المرسوم الرئاسي رقم 5بمقتضى المادة الخامسة )

المصالح المتكونة من مصمحة اإلجراءات والدراسات والتعاون، ومصمحة التسيير اإلداري والمالي 
 مصمحة اإلعالم اآللي". بمفيوم ىذه المادة يمكن تقسيم ىذه المصالح إلى ثالثة مصالحو 

من المرسوم المحدد لمنظام  7ىي مصمحة اإلجراءات: نص عمييا المشرع في المادة  المصمحة األولى:
الداخمي في مجمس المنافسة، وىي مصمحة البريد حيث يتولى ىذا المكتب استقبال األظرفة الموصى 

مييا التي تشمل عمى العرائض واإلخطارات وممحقات الوثائق ... الخ، واحترام اآلجال والسير عمى ع
حسن سير عممية االطالع عمى الممفات المطروحة وحفظيا، والعمل عمى إرسال البرقيات واالستدعاءات 

، ىذه األخيرة وكل ىذه وتوزيع مقررات المجمس واقتراحاتو وآرائو قبل إرساليا إلى الوزير المكمف بالتجارة
 األعمال تحت إشراف األمين العام المكمف بالتجارة الذي ينشرىا في النشرة الرسمية لممنافسة.

 ىي مصمحة الوثائق والدراسات والتعاون: تقوم ىذه المصمحة بالميام التالية:  المصمحة الثانية
 ا عمى المصالح.* جمع الوثائق اإلعالمية المطروحة أمام مجمس المنافسة وتوزيعي

* تسيير برامج التعاون الوطنية والدولية ألنو المسؤول عن تطوير عالقات التعاون مع الييئات األجنبية 
المتعمق  03/  03من األمر  23والمادة  43والمؤسسات الدولية، بشرط ليا نفس االختصاص المادة 

 بقانون المنافسة.
المحافظة عمى األرشيف و المصمحة الثالثة: مصمحة * وأخيرا كعمل من أعمال اإلدارة العمل عمى 

 التسيير اإلداري والمالي واإلعالم اآللي:
أصبح من الضروري لتسيير اإلدارة احتوائيا عمى اإلعالم اآللي فال يمكن االستغناء عنو، وىذا ما جاء 

اإلعالم اآللي في  تكمف لجنة اإلعالم اآللي بتسيير وسائل» 44/ 96من المرسوم الرئاسي  09في المادة 
، أما بالنسبة المصمحة التسيير اإلداري والمالي وبالرجوع لنفس المادة أناط ىذه «مصالح مجمس المنافسة

 المصمحة بميمة القيام بالمحاسبة، وتحضير الميزانية و تسيير مستخدمي المجمس ووسائمو المادية.
 المصالح ثانيا: مديرو

بقرار من رئيس مجمس المنافسة يعين مديرا عمى رأس كل مصمحة من المصالح اآلتية الذكر: مصمحة 
اإلجراءات، مصمحة الوثائق والدراسات والتعاون، ومصمحة التسيير اإلداري والمالي، ومصمحة اإلعالم 
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 اآللي باإلشراف عمى ىذه المصالح وىذا بغرض تحسين وتنظيم سير مجمس المنافسة.
 ثالثا: األعوان اإلداريون والتقنيون والمصمحيون:

إن مجمس المنافسة كغيره من اإلدارات يتشكل من مصالح کا سبق ذكرىا، يشتغمون بيذه المصالح أمناء  
 مصالح ورؤساء المصالح، المحاسبون وتقنيو اإلعالم اآللي ويكونون تحت وصاية رئيس مجمس المنافسة.

 افسةسير التحقيق أمام مجمس المن
المتضمن النظام  44/ 96يسير التحقيق وفق مراحل أساسية وىذا بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم  

الداخمي لمجمس المنافسة، واعتباره القانون اإلجرائي لممنافسة وتتمثل في مرحمة أولى وىي إخطار 
 .المجمس، والمرحمة الثانية إجراء التحقيق، ومرحمة ثالثة تنظيم جمسات المجمس

 أوال: مرحمة إخطار مجمس المنافسة
يعتبر اإلخطار كأول إجراء أمام مجمس المنافسة، وىو إجراء إداري يخص الوقائع التي من اختصاصاتو 

 سواء كان ىذا اإلخطار من األشخاص المؤىمون قانونا أو تمقائيا من المجمس. 
المتعمق  03/ 03من األمر  44/  1بمقتضى نص المادة  اإلخطار من األشخاص المؤىمون قانونا: -1

من  35بالمنافسة يمكن أن يخطر الوزير المكمف بالتجارة مجمس المنافسة،. وبالرجوع إلى نص المادة 
نفس األمر يمكن إخطار مجمس المنافسة من طرف المؤسسات االقتصادية، وجمعيات المستيمكين، 

 نية والنقابية.والجماعات المحمية، والجماعات المي
بعد تعيين المقرر من طرف رئيس مجمس المنافسة المحقق( ليباشر ميامو وفي  الوزير المكمف بالتجارة:

ىذه الحالة يمكن لممقرر أن يبادر فعال في التحقيق ألن التحريات األولى استوفيت من وزير التجارة 
ع الوثائق التي تشكل ممف القضية، ىذا بإعداد ىذا األخير تقريرا أو محضرا بحسب الحالة مرفوقا بجمي

الممف يكون كما يمي: يتم إرساليا في ستة نسخ إلى المفتشية المركزية لمتحقيقات االقتصادية وقمع الغش 
مرفقا برسالة اإلحالة التي تتضمن عرض موجز لموقائع واإلشكاالت القانونية المطروحة، وكذا رأي 

 .المصمحة المكمفة بالتحقيق االقتصادي.
وبعدىا تقوم المفتشية المركزية بدورىا بإحالة الممف كامال عمى مديرية المنافسة لدى وزارة التجارة لدراسة 
الممف موضوعا وشكال، فإذا كان الممف مطابقا يتم التحضير لإلخطار الوزاري لمجمس المنافسة وبيذا 

 ق.يكون التحقيق من المقرر ىو االستماع لألطراف واالطالع عمى الوثائ
و اإلخطار من جية أخرى غير الوزير المكمف بالتجارة: في ىذه الحالة يعين رئيس مجمس المنافسة 
المقرر ليبدأ بالتحريات األولية النعدام الممف اإلداري وعمى اعتبار أن اإلخطار مجرد من كل دليل 
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  فيباشر التحريات بنفسو.
خرى فإن قانون المنافسة أنيى الجدال الفقيي في ، عمى غرار القوانين األإخطار المؤسسات االقتصادية 

المعدل والمتمم  08/  12من القانون رقم  3تعريف المؤسسة وىذا ما جاء صراحة في نص المادة  
المؤسسة كل شخص طبيعي أو معنوي، أيا كانت طبيعتو »  في فقرتيا األولى  03/ 03لألمر رقم 

وما يالحظ أن المشرع  «.ع أو الخدمات أو االستيراد...يمارس بصفة دائمة نشاطات اإلنتاج أو التوزي
 االستيراد. 2008أضاف في تعديل 

وعميو فكل عون اقتصادي )مؤسسة( يتضرر من جراء الممارسات المنافية لممنافسة يحق لو إخطار 
 لمممارسات المخمة بالمنافسة. مجمس المنافسة، ليطمب من ىذا األخير التدخل لوضع حد 

 المستيمكين: جمعيات
إن اليدف من العممية التنافسية ىو حماية المستيمك بالدرجة األولى وىذا بتخفيض أسعار السمع وجودة  

الخدمات، مما يساعده عمى رفع قدراتو الشرائية ورغم أن ىذه الجمعيات لم تدرج ضمن أشخاص قانون 
ات، وذلك بإجراء ىذه الجمعيات المنافسة إال أن المشرع حرص عمى إشراكيم في محاربة ىذه الممارس

خبرات ودراسات تتعمق باالستيالك ونشر نتائجيا أو ترفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة بإبطال أي 
، كما 03/ 03من األمر  12، 11، 10، 7، 6تعاقدي يتعمق بأحكام المواد  التزام أو اتفاقية أو شرط

مصالح المستيمكين، وعميو فدور ىذه الجمعيات  يحق ليا المطالبة بالتعويض عن األضرار التي تمحق
 وقاية وحماية لممستيمك.

: يمكن لمجماعات المحمية أن تخطر مجمس المنافسة حول الممارسات المقيدة لممنافسة الجماعات المحمية
 إذا ألحقت أضرار بالمصالح التي تكمف بحمايتيا.

تتمثل ىذه الجمعيات في نقابة المحامين، نقابة األطباء، ونقابة  الجمعيات المينية والنقابية واالتحادية:
الميندسين، ىذه الجمعيات منح ليا المشرع حق إخطار مجمس المنافسة إذا تعمق األمر بالممارسات التي 

اإلخطار  -2تولت تمثيميا، . كما أنيا تخضع القانون المنافسة رغم أنيا ال تمارس نشاط اقتصادي. 
 جمسالتمقائي لمم

المجمس المنافسة سمطة النظر في القضايا المخمة بالمنافسة الحرة تمقائيا حيث حصر المشرع ىذا 
المتعمق بالمنافسة،  03/ 03من األمر  12، 11، 10، 7، 6االستثناء في حالة مخالفة ألحكام المواد 

لمكمف بالتجارة أو من وفي ىذه الحالة يباشر تحقيقاتو عن طريق المقرر دون انتظار إخطار من الوزير ا
 الجيات األخرى المصرح ليا قانونا الذين سبق ذكرىم.
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 ثانيا: مرحمة إجراء التحقيق
تسند لممساعدين )المحققين والمقررين( بعض السمطات  03/  03من  55إلى  05تناولتو المواد من  

 وىي: 03/ 03من األمر  51تناولتيم المادة 
 وىي الحصول عمى المعمومات سمطة االطالع: وىي استالم أي وثيقة سمطة االستعالم:

التي يراىا ميمة وأخذىا من مكان إلى مكان التحقيق، لترجع في نياية  سمطة الحجز عمى المستندات
 التحقيق.

ال يمكن االحتجاج أمام المقرر أثناء تحريو بالسر الميني من طرف  سمطة عدم االحتجاج بالسر الميني:
انون عمى ما استأمنوا يعاقب الق».  301سات المعنية بالتحقيق حيث جاء في نص المادة المؤس

 .«عميو...
فقد ادخل المشرع استثناءا مخالف ليذه القاعدة في قانون المنافسة فجعل االطالع عمى جميع األعمال 

الشرعي، حة كالدفاع من المحققين دون االحتجاج بالسر الميني عمييم، واعتبرت أعماليم ىاتو أعمال مبا
 والسبب أالجني... الخ. 

سمطة االستماع: يمكن لممقرر إقامة جمسات استماع يحرر عمى إثرىا محاضر يوقعيا األشخاص 
المستمع ليم وعند رفضيم يدون في المحضر نفسو الرفض لتنتيي ىذه المرحمة بتقرير أولي يتضمن 

رر، ىذا األخير يبمغ تقريره إلى رئيس مجمس عرضا کامال لموقائع والمآخذ المسجمة من طرف المق
 المتعمق بقانون المنافسة. 03/ 03من األمر  52المنافسة م 

ليقوم رئيس مجمس المنافسة بتبميغ التقرير إلى األطراف المعنية، والى الوزير المكمف بالتجارة، واألطراف 
 أشير. 3ذات المصمحة الدين يمكنيم إيذاء مالحظات مكتوبة في أجل 

ثم يقوم المقرر بعدىا بجمسات استماع لتحرر في محضر يوقعو األشخاص الذين استمع ألييم، وعند 
الرفض يدون في نفس المحضر الرفض، في ىذه المرحمة التي تكون طبعا أمام المقرر يمكن لألطراف 

 .المتعمق بالمنافسة 03/ 03من األمر  53االستعانة بالمستشارين، ىذا ما جاء في المادة | 
عند اختتام التحقيق يقوم المقرر بإيداع تقرير معمل لدى مجمس المنافسة يتضمن المآخذ المسجمة ومرجع 

المتعمق بالمنافسة، ثم يبمغ  03/  03من األمر رقم  54المخالفات المرتكبة واقتراح القرار والعقوبة المادة 
ة اإلبداء مالحظاتيم من جديد في أجل رئيس المجمس مرة أخرى األطراف المعنية والوزير المكمف بالتجار 

شيرين، وتعتبر ىذه بمثابة فرصة أخرى لمدفاع، وىذا التبميغ النيائي رغم تحديده بموعد الجمسة المقررة إال 
يوم عمى األقل من تاريخ انعقاد  15أن المشرع أبقى لجميع األطراف إبداء مالحظاتيم المكتوبة خالل 
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 المتعمق بالمنافسة.  03/ 03من األمر  55لمحقوق المادة  الجمسة وىذا إلعطاء حماية أكثر
 ثة، تنظيم جمسات مجمس المنافسة: المرحمة الثال

بعد تحديد موعد الجمسة لمنظر في القضية وتقديم المرافعات بحضور جميع أعضاء المجمس وجميع 
ألطراف المعنية تعيين المتعمق بالمنافسة يمكن ل 03/ 03من األمر  30األطراف المعنية، وحسب المادة 

ممثال أو الحضور رفقة المحامي أو أي شخص آخر تختاره وبالنسبة لموزير المكمف بالتجارة يمكنو تعيين 
لى جانب األطراف المعنية ليم حق االطالع عمى الممف والحصول عمى نسخة  ممثال لو، ىذا األخير وا 

أعضاء عمى األقل حسب المادة  8بحضور  منو وال يمكن ألحد تأجيل القضية كما ال تصح الجمسة إال
، التي كانت تنص عمى حضور 03/ 03من األمر  28الذي عدل المادة  08/  12من القانون  2/ 14
 .إلفضاء المصداقية أكثر 8أعضاء( وقد رفع المشرع عدد األعضاء إلى  6)

جح صوت الرئيس، ويبقى وتتخذ قرارات مجمس المنافسة باألغمبية البسيطة وفي حالة تساوي األصوات ير 
حضور الوزير المكمف بالتجارة أو ممثمو أو المحققين من أجل إرساء مبدأ الشفافية ، فال يحق ليم 

 التصويت.
المتعمق بالمنافسة فيما يخص المشاركة في المداولة وأوجبت  03/ 03من األمر  29تناولت المادة  وقد

تنحييم إذا تعمق األمر بقضية لو فييا مصمحة أو صفة قرابة حتى الدرجة الرابعة، كما ألزمت األعضاء 
 االلتزام بالسر الميني.

وسمطات الضبط األخرى تتضح من حيث  أن العالقة التكاممية بين مجمس المنافسةخالصة القول: 
تشكيمة مجمس المنافسة وتسييره حيث يفرض وجوده واختصاصو األصيل بإعطاء الشرعية لقرارات 
سمطات الضبط األخرى، ألن ىذه األخيرة تفتقر إلى ثقافة قانونية في مجال المنافسة التي يستحوذ عمييا 

 مجمس المنافسة طبقا لقواعد قانون المنافسة.
 وظائف مجمس المنافسة ومظاىر العقوبات التي يصدرىا

 صالحيات مجمس المنافسة )وظائفو(
قد يتدخل مجمس المنافسة تمقائيا أو بطمب من األشخاص المؤىمة قانونا في جميع المسائل التي تدخل  

ن في اختصاصو، ومن أجل تحقيق ميامو يجب أن يمارس سمطاتو التي منحيا إياه المشرع بموجب قانو 
لى  03/ 03من األمر رقم  34المنافسة، كسمطة إبداء الرأي واتخاذ القرار المادة  المتعمق بالمنافسة وا 

جانب ذلك فإن مجمس المنافسة يمعب دور ىيئة استشارية ، كما يتطمع إلى ميمة أخرى يتعمق بالوظيفة 
 التنازعية.
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 أوال: الوظائف االستشارية:
يستشار مجمس المنافسة في كل مشروع تنظيمي لو  03/ 03مر من األ 36بالرجوع إلى نص المادة 

صمة بالمنافسة، وتمتع المجمس ىنا بصالحيات االستشارية يعتبر بمثابة الخبير المختص حيث أسقط 
 المشرع الجزائري استشارة المجان البرلمانية

وفي مادتو  05/  03 المعدل والمتمم لألمر 12/08بخالف المشرع الفرنسي، إال أن المشرع في القانون 
يستشار مجمس »السابقة الذكر: سار حبو المشرع الفرنسي فأخذ استشارة البرلمان  36المعدلة لممادة  19

 «. .المنافسة في كل مشروع تشريعي وتنظيمي لو صمة المنافسة أو يدرج ضمن تدابير من شأنيا...
إال أنو يجب التمييز بين نوعين من االستشارات التي يقدميا مجمس المنافسة فقد يكون وجوبيا )إلزامي( أو 

في  03/ 03المعدل لألمر  08/  12من القانون  19اختياريا. االستشارة الوجوبيتو بمقتضى المادة 
من استشارة مجمس التنافسة فإن المشرع الجزائري أوجب عمى البرلمان والسمطة التنفيذية   36مادتو ال 

 في المواضيع التالية: 
 السمطة التشريعية.  يستشار المجمس وجوبا في كل نص تشريعي يصدر من البرلمان ممثال في -
ىذا المرسوم يحدد  ظيمي صادر عن الييئة التنفيذية يستشار المجمس وجوبا حول كل مشروع تن - 

دولة ذات طابع استراتيجي وىذا بتقدير الدولة التي تراعي أسعار بعض السمع والخدمات التي تعتبرىا ال
فالدولة تتمتع بالسمطة التقديرية  اعاة متطمبات الحياة االجتماعية التطورات االقتصادية واالجتماعية ومر 

يستشار المجمس في كل مشروع مرسوم أو تدابير استثنائية  .«في اعتبار سمعة ما ذات طابع استراتيجي
كارثة، أو  اع األسعار أو تحديدىا في حالة ارتفاعيا المفرط بسبب اضطرابات السوق، أولمحد من ارتف

صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين، أو في منطقة جغرافية معينة، أو في حاالت 
 08/ 12القانون  2008االحتكار الصعبة كاحتكار مؤسسة لسمعة ما، والمالحظ في التعديل األخير في 

 أشير لكن قابمة لمتجديد. 6ىذه التدابير االستثنائية في مدة أقصاىا  أن
 كل مشروع نص تنظيمي لو ارتباط بالمنافسة أو يتضمن تدابير من شأنيا عمى الخصوص:  - 

 * إخضاع ممارسة مينية ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما إلى قيود من ناحية الكم.
 وضع رسوم حصرية في بعض المناطق أو النشاطات. * 

 * فرض شروط خاصة لمباشرة نشاطات اإلنتاج والتوزيع والخدمات.
 * تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع. 

القول أن ىذه الحاالت عمى سبيل المثال ال عمى سبيل الحصر، نظرا لمتطورات االقتصادية  ويمكن
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 «.كل مشروع»يستعمل عبارة  36ادة واالجتماعية السريعة، ما يجعل المشرع في الم
صحيح أن الحكومة ممزمة باستشارة المجمس في مواد مشاريع النصوص التنظيمية لكن غير ممزمة لألخذ 

دور الييئة االستشارية لكن رأيو ال يجوز القوة اإللزامية، أي عمى مجمس  يترأسالمنافسة  بيا، فمجمس
ألزم  2008الوزراء األخذ برأي مجمس المنافسة كإجراء مسبق ونفس الشيء حسب التعديل الجديد في 

لمنافسة المشرع البرلمان باستشارة مجمس المنافسة فيما يخص النصوص القانونية ىذا الرأي من مجمس ا
 يجب أن يكون معمل والبرلمان غير ممزم األخذ بو.

وىو نفس الشيء في فرنسا حيث أن الحكومة والبرلمان ممزمان باستشارة مجمس المنافسة حسب الحاالت 
 المنصوص عمييا في المادة األولى من قانون المنافسة الفرنسي وكالىما حر في األخذ برأي المجمس.

 ةاالستشارة االختياري - 
المتعمق بالمنافسة إن االستشارة اختيارية ألن األشخاص  03/ 03من األمر  35يستشف من المادة 

 المؤىمة قانونا سمح ليا باستشارة مجمس المنافسة كما يمي: 
 استشارة من الجماعات المحمية )الوالية البمدية(  -استشارة من طرف الحكومة  -
  استشارة الييئات االقتصادية والمالية -
 استشارة المؤسسات والجمعيات المينية والنقابية  -
 استشارة جمعيات المستيمكين  -
 استشارة من طرف الجيات القضائية -

 وليذا يمكن لمجمس المنافسة أن يعطي رأيو حول كل مسألة ترتبط بالمنافسة في حالة إخطاره. 
 االستشارة من طرف الحكومة:

دما تمتمس منو الحكومة ذلك، بشرط أن تكون ىذه االستشارة في نافسة بإبداء رأيو عنميقوم مجمس ال
المسائل التي تخص المنافسة، وأن يكون الطمب من الحكومة مسبق، وبالرجوع إلى أرض الواقع نجد إن 

 جل االستشارة كان موضوعيا حول األسعار ... الخ.
المتعمق بالمنافسة  03/  03األمر من  35االستشارة من طرف األشخاص المؤىمة قانونا: تناولتيم المادة 

عمى سبيل الحصر، وىم الجماعات المحمية، والييئات االقتصادية، والمؤسسات والجمعيات المينية 
والنقابية، وجمعيات المستيمكين، ىذه االستشارات التي يقدميا مجمس المنافسة ذات طابع إعالمي ألنيا ال 

 ر إلزامية األخذ بيا.تؤثر عمى التشريع، أو التنظيم كما أنيا غي
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 االستشارة من طرف الجيات القضائية :
فانو يمكن لمجيات القضائية أن تطمب رأي مجمس  03/ 03من األمر  38بالرجوع إلى نص المادة 

المنافسة في القضايا المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة، وقد فرض المشرع في ىذه الحالة قبل إبداء 
ا. وعميو فالمشرع رأيو أنو عمى مجمس المنافسة شرط االستماع لألطراف أو دراسة القضية المعنية جيد

 منح رقابة وحماية المنافسة من اختصاص الغرفة التجارية لدى مجمس قضاء الجزائر العاصمة.
 ثانيا: الوظيفة التنازعية

إن تبني فكرة السمطة القمعية لمجمس المنافسة في المجال االقتصادي سمح لو من االستفادة من التدخل  
، 6لقرار في األعمال المودعة أمامو، وىو ما جاء في المواد في مجاالت سطرىا لو المشرع، فمو سمطة ا

 المتعمق بقانون المنافسة. 03/ 03من األمر  12، 11، 10، 9، 8، 7
وعميو فإن الوظائف التنازعية )الصالحيات التي سطرىا المشرع الجزائري المجمس المنافسة تدخل في 

المتعمق بالمنافسة.  03/  03من األمر  44مادة إطار الممارسات المقيدة لممنافسة الذي جاء في نص ال
المتعمق  03/ 03من األمر  12إلى  6فتمتع مجمس المنافسة بصالحيات تنازعيو حددتيا المواد من 

بالمنافسة سواء كان األخطار تمقائيا من المجمس، أو من األشخاص المؤىمة قانونا التي سبق اإلشارة 
 يمي:إلييا، وتتمثل ىذه الممارسات فيما 

 (06الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقات الصريحة والضمنية )م  -
 (7التعسف الناتج عن الييمنة عمى السوق )المادة  - 
 ( 11التعسف في استغالل وضعية التبعية لمؤسسة أخرى )م  - 
 (12البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي )م  -

وىذا نطاق مجمس المنافسة والذي نتناولو بالتفصيل في مطمب ثالث، إال أن المشرع أورد استثناءات عمى 
 ىذه القاعدة نتناوليا كما يمي االستثناءات الواردة عمى مجال الوظيفة التنازعية:

ثالثة  03/ 03من األمر  48و  13طبقا لمبدأ لكل قاعدة استثناء فقد أورد المشرع الجزائري في المادة 
 استثناءات كما يمي:

المتعمق بالمنافسة أن اآلثار  03/ 03من األمر  13يفيم من نص المادة  إبطال االتفاقات والعقود:
وااللتزامات الناجمة عن إبرام االتفاقات والعقود بين المؤسسات االقتصادية تخرج من نطاق اختصاص 

ية لمييئات القضائية، بحيث يعود اختصاص مجمس المنافسة، ويدخل في إطار االختصاصات التقميد
إبطال االتفاقات أو االلتزامات إلى القاضي المدني فيما يخص القضايا المدنية، و فيما يخص االتفاقات 
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 بين التجار إلى القاضي التجاري.
المتعمق بالمنافسة حيث أن  03/ 03إن المالحظ في األمر  المسؤولية الجزائية لألشخاص الطبيعية:

 شرع حذف عقوبة الحبس عمال بمبدأ إزالة التجريم، وركز عمى فرض الغرامة والعمل الوقائي.الم
المتعمق بالمنافسة يمكن لكل  03/ 03من األمر  48جاء في نص المادة  الفصل في طمبات التعويض:

عمق شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسو متضررا من ممارسة  مقيدة لممنافسة، وفقا لمفيوم األمر المت
القضائية المختصة طبقا لمتشريع المعمول بو، وعميو يفيم أن المشرع  بالمنافسة أن يرفع دعوى أمام الجية

استثنی مجمس المنافسة من النظر في دعوى التعويض والتي ىي من اختصاص القضاء رغم أن ىذا 
 الضرر ناجم عن الممارسات المقيدة لممنافسة.

 العقوبات المطبقة: الفرع الثاني
إن الجزاءات اإلدارية ما ىي إال تعبير عن ممارسة امتيازات السمطة العامة، ىذه السمطات قيدىا المشرع  

کالحق في الدفاع، مبدأ المواجية ،تمكين االستعانة بمحامي + فصل مرحمة التحقيق ومرحمة الحكم م 
من  51من المبادئ الدستورية المكرسة في المادة  تمكين األطراف من االطالع عمى الممف... الخ (26)

المتعمق بالمنافسة، لذلك فإن مجمس  03/ 03من األمر  30الدستور ىذه المادة کرست في المادة 
 المنافسة يصدر مجموعة من القرارات يمكن تصنيفيا كما يمي:

 أوال: أصناف مقررات مجمس المنافسة:
المتعمق بالمنافسة  03/ 03الفقرة الثانية من األمر  44المادة  و قرارات عدم القبول: بالرجوع إلى نص

فان مجمس المنافسة ال ينظر في الممفات المرفوعة أمامو إذا رأى إن ىذه الممارسات واألعمال ال تدخل 
من نفس األمر. فالعرائض  9، أو ما جاء في المادة 12، 11، 10، 7، 6في إطار تطبيق المواد 

 ممجمس ال تتضمن أحكام قانونية )تشريعية( أو تنظيمية.والشكاوى المقدمة ل
 إن المنافسة المجمس يمكن الذكر السابقة 03/ 03 األمر 44 المادة من 3 الفقرة في أيضا جاء اہک

 مدعمة غير أو اختصاصو ضمن تدخل لم الوقائع إن رأى إذا القبول بعدم مسبب قرار بموجب يصرح
 .الكفاية فيو بما مقنعة بعناصر

من مجمس المنافسة في إطار األمر رقم  1999ديسمبر  11المؤرخ في 99وفي ىذا الصدد صدر قرار 
 وىذا من تطبيقاتو المحتشمة 03/ 03الممغي باألمر رقم  06/ 95

حيث قرر عدم قبول اإلخطار المقدم من طرف شركة "سوتييوب" ضد مديرية االيدروليك لوالية أم البواقي 
من ىذا األمر لكون اإلخطار ال يتعمق  23ء ىذا الرفض طبقا لممادة لعدم اختصاصو، حيث جا
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 بالممارسات المقيدة لممنافسة.
فقرة أخيرة عمى أن المجمس يصدر عدم القبول في الدعوى التي  44باإلضافة إلى ذلك جاء في المادة 

المعاينة ، أو  سنوات، أي تحت طائمة التقادم إذا لم تباشر أي إجراءات البحث أو 3تجاوزت مدتيا 
 العقوبة.

المتعمق بالمنافسة. فمجمس المنافسة  03/ 03من األمر  46بالرجوع إلى المادة  قرار التدابير التحفظية:
مقيد بالشكل بحيث يمكن إصدار تدابير تحفظية يطمب من المدعي أو الوزير المكمف بالتجارة فال يمكنو 

لوزير المكمف بالتجارة إثبات ظرف االستعجال لتفادي إصدارىا من تمقاء نفسو كما يجب عمى المدعي وا
 خطر محدق يستحال تدارکو لفائدة المؤسسات أو لظروف اقتصادية.

ويشترط في ىذه الحالة أن تكون ىناك دعوى أصمية مرفوعة أمام المجمس والتحقيق جاري من المقرر، 
 ك دعوى أصمية.ألنو ال يمكن استصدار دعوى التدابير التحفظية إال إذا كانت ىنا

بشكل عام فإن الدعوى ترفع من ذي مصمحة وصفة التي حددىا القانون صراحة في المادة  قرار الرفض:
من قام و إ  وعميو فإن األخطار أمام مجمس المنافسة يرفع من ذي صفة التي حددىا القانون  13

 جراء ممارسات مقيدة، ومصمحة. إذا توفرت الحاجة المشروعة إلى الحماية من األضرار الممحقة من
لممنافسة ومن ثمة فإن إخطار المجمس من طرف األشخاص الغير مؤىمة قانونا التي سوف نتطرق إلييا 

 الحقا فإن مجمس المنافسة يمكنو إصدار قرارا | بالرفض النعدام الصفة والمصمحة في المدعي.
 مس المنافسة كما يمي:و قرارات فاصمة في موضوع النزاع: فصل في موضوع النزاع من طرف مج

 و بانعدام المخالفة بعد إجراء التحقيق من خالل النظر في األدلة التي بحوزتو .
من األمر رقم  12، 11، 10، 9، 7، 6بو أو برفض الدعوى لعدم التأسيس بمقتضى ما جاء في المواد 

 المتعمق بالمنافسة. 03/ 03
 جراء الممارسات المقيدة لممنافسة. الفصل باقتراح العقوبة وتسميطيا بوجود مخالفة

وعميو إذا تبين لمجمس المنافسة بأن العرائض والممفات أمامو والتي من اختصاصو وبعد تقدير ىذه 
قراره بوجود مخالفة يقترح العقوبة، وىذه العقوبات  الوقائع وتكيفيا حسب ما ينص عميو قانون المنافسة وا 

 طبيعة.المسمطة منو عمى المؤسسات واألشخاص ال
 ثانيا: مظاىر العقوبات ومحتواىا: 

 مظاىر العقوبات: 
 ىناك نوعين من العقوبات: 
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المتعمق بالمنافسة يتخذ مجمس المنافسة أوامر معممة  03/ 03من األمر  45حسب المادة  األوامر:
المعاينة المقيدة لممنافسة عندما تكون العرائض والممفات المرفوعة  )مسببة ترمي إلى وضع حد لممارسات

 إليو أو التي يبادر ىو بيا من اختصاصو.
والمعاينة ىي ما يوحي بأن التحقيق استوفي وتأكد بوجود مخالفة عندما تكون العرائض المرفوعة إليو أو 

 التي يبادر بيا بنفسو من اختصاصو.
عقوبة الغرامات عند عدم تطبيق األوامر أي عندما ال يمتثل العون يقرر المجمس  جزاءات مالية:

االقتصادي )المؤسسة إلى أوامر المجمس، وعندىا ينتقل المجمس إلى العقوبة المالية التي تكون نافدة فورا 
المتعمق بالمنافسة. وبالرجوع  03/  03من  245أو بآجال ويرجع تقدير ذلك إلى ما يراه المجمس المادة 

فإنو يجب عمى مجمس  03/ 03المعدل والمتم لألمر  08/  12في القانون  1مكرر  62المادة  إلى
 المنافسة عند تسميطو لمعقوبة أن يعمل ذلك وفق مجموعة من المعايير: 

 خطورة -
 الضرر -
 الفوائد المجمعة من مرتكبي المخالفة  -
 مدی تعاون المؤسسات المييمنة مع مجمس المنافسة  -
 ار يجب أن يصدر مسببا ولو حق وفرصة الطعن لممخالفوالقر  -

 محتوى العقوبات:
العقوبات التي يصدرىا مجمس المنافسة بمثابة عقوبات إدارية، تتمثل في تقرير عقوبات مالية، كما  تعتبر

( المتعمق  03/ 03من األمر  45يمكنو أيضا أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منو وتوزيعو أو تعميقو )م 
السابق. وعميو  03 /03من األمر  62إلى  56بالمنافسة ومحتوي ىذه العقوبات تناولتو المواد من 

 03/ 03من األمر  56المعدلة ألحكام المادة  08/  12من القانون  26بالرجوع إلى نص المادة 
من مبمغ رقم األعمال آلخر  12المتعمق بقانون المنافسة فإنو تسمط غرامة مالية ال تفوق عقوبة مالية ٪

عن النفقات والمصاريف. أو بغرامة حققت بغض النظر  سنة مالية )المختمة( وحسب رقم المبيعات التي
تساوي عمى األقل ضعفي الربح المحقق بواسطة ىذه الممارسات، بشرط أن ال تتجاوز الغرامة ىاتو أربعة 

 ( أضعاف الربح المحقق.04)
ذا كانت المؤسسة المخالفة ال تممك رقم أعال فتعاقب بغرامة ال تتجاوز  مالين دينار جزائري  6وا 

 دج(.  6.000.000
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إن قانون المنافسية الذي سمط العقوبة عمى المؤسسات يمكنو تسميط عقوبات عمى األشخاص الطبيعية،  
السابق أن كل شخص طبيعي ساىم شخصيا وبصفة  03/ 03من األمر  57بحيث جاء في المادة 

ألمر بغرامة احتيالية في تنظيم الممارسات المقيدة لممنافسة أو أثناء تنفيذ ىذه الممارسات وفقا لنص ىذا ا
 . دج( 2.000.000مميوني دينار جزائري ) 

مائة وخمسون ألف دينار جزائري  كما يمكن لمجمس المنافسة أن يقر غرامات تيديدية ال تقل عن مبمغ
دج( عن كل يوم تأخير عن تنفيذ األوامر واإلجراءات المؤقتة في اآلجال المحددة طبقا ليذا  150.000)

 القانون.
عرقمة أعمال الرقابة التي تسند لممؤسسات يمكن لمجس المنافسة إصدار عقوبة ال تتجاوز ثمانمائة  عند

دج( كتقديم المعمومات الخاطئة أو غير الكاممة، التياون وعدم تقديميا في  800.000ألف دينار ) 
تأخير. بالنسبة دج( عن كل يوم  100.000اآلجال المحددة، باإلضافة إلى غرامة تيديدية ال تقل عن ) 

ألف دينار  100ألف دينار +  800لممؤسسة التي تتعمد عرقمة أعمال التحقيق تسمط عمييم غرامة )
 .عرقمة التحقيق(

المتعمق بالمنافسة عمى أنو: في حالة  03/ 03المعدل والمتم لألمر  08/ 12جاء في القانون  مالحظة:
ال تغطي كل واحدة منيا مدة  62،   61، 56ة في المواد ما إذا كانت كل السنوات المالية المقفمة المذكور 

سنة، فإنو يتم حساب العقوبات المالية المطبقة عمى مرتكبي المخالفة حسب قيمة رقم األعمال من غير 
 الرسوم والمحقق في الجزائر خالل مدة النشاط المنجز.

إن ما يميز قانون المنافسة عن غيره من القوانين ىو إمكانية مجمس المنافسة من  تخفيض الغرامة :
المتعمق  03/ 03من األمر  60تخفيض العقوبة )الغرامة( إذا توفرت مجموعة من الشروط تناولتيا المادة 

 ايمي:مبقانون المنافسة ك
 تحقيق في القضية.* المؤسسات التي تعترف بالخطأ والمخالفات المنسوبة إلييا أثناء ال

اب المخالفات المتعمقة بتطبيق ك* المؤسسات التي تتعاون في اإلسراع بالتحقيق فييا وتتعيد بعدم ارت
. إال أنو في حالة قيام المؤسسة بالعود فإنيا ال تستفيد من تخفيض العقوبة طبقا 03/ 03أحكام األمر 

 لمشروط السابقة.
 أمام القضاء: ثالثا: الطعن في قرارات مجمس المنافسة

 03/ 03من األمر  23عمى اعتبار أن مجمس المنافسة ذو طابع إداري طبقا لما جاء في نص المادة  
تنشأ سمطة إدارية مستقمة تدعى في صمب » 08/  12من القانون  9المتعمق بالمنافسة والمعدلة بالمادة 
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ضع المنازعات الناشئة عنيا إلى وبالتالي فأعال المجمس وقراراتو إدارية وتخ« النص مجمس المنافسة
 السمطات اإلدارية أي إلى القضاء اإلداري.

إال أن المقررات التي يصدرىا مجمس المنافسة ويثور بشأنيا منازعات فيطعن فييا أمام القضاء العادي 
فاالختصاص المحمي ىو مجمس قضاء الجزائر الغرفة التجارية وىو اختصاص وطني لما ليا من خبرة 

( وقد استثنى المشرع الجزائري فيما يخص الطعن أمام مجمس الدولة، حيث 36ايا الدولية )مفي القض
 12فقرة أخيرة بقرار رفض التجميع . ورغم التعديالت التي مست ىذه المادة في القانون  19تناولتو المادة 

 السابق ذكره إال أنو أبقى عمى ىذا االستثناء )أي القضاء العادي(.  08/ 
 الطعن في القرارات أمام الغرفة التجارية لقضاء الجزائر العاصمة :مواعيد 

منو فإن قرارات  31بالمادة  08/  12المعدلة بالقانون  03/ 03من األمر  63بالرجوع إلى نص المادة  
مجمس المنافسة المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة قابمة لمطعن أمام الغرفة التجارية لقضاء الجزائر 
العاصمة من قبل األطراف المعنية التي سبق شرحيا، أو من الوزير المكمف بالتجارة، وقد حدد األجل بأن 
ال يتجاوز شير واحد من تاريخ استالم القرار بالعقوبة، وىو ما يمثل الطعن باالستئناف وقد استثنى 

وم من تاريخ التبميغ في حالة ي 20المشرع في نفس المادة الفقرة الثانية من نفس القانون بالطعن في أجل 
المتعمق بالمنافسة، وعدم  03/  03من األمر  46التدابير التحفظية االستعجالية التي تتناوليا المادة 

 احترام ىذه المواعيد يحكم القاضي بعدم القبول فترفض القضية شكال.
 حاالت يمكن لمقاضي التدخل في الدعوى: 

مجمس قضاء الجزائر أي أثر موقف القرارات مجمس المنافسة، أما األصل أنو ال يترتب عمى الطعن لدى 
يوما أن يوقف  15االستثناء الوارد فإن لرئيس المجمس القضائي في العاصمة وفي أجل ال يتجاوز 

التدابير التحفظية االستعجالية أو األوامر عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة وتقديم طمب 
 كون طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.وقف التنفيذ ىذا ي

 إجراءات رفع الطعن:
 03/ 03من األمر  69إلى  63تناولت إجراءات رفع الطعن أمام مجمس قضاء الجزائر المواد من 

المتعمق بالمنافسة، فيرفع الطعن من قبل أطراف القضية وبمجرد اإليداع ترسل نسخة منو إلى رئيس 
ونسخة إلى الوزير المكمف بالتجارة إذا لم يكن طرفا في القضية، وعند االستالم من رئيس  مجمس المنافسة

مجمس المنافسة، يرسل بدوره إلى رئيس مجمس قضاء العاصمة في اآلجال المحددة من طرف رئيس 
مجمس المنافسة، يتولى المستشار المقرر إرسال نسخة من الوثائق الجديدة والمطروحة من طرف أطراف 
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بداء مالحظاتيم المكتوبة في  القضية إلى الوزير المكمف بالتجارة، والى رئيس مجمس المنافسة لمتشاور وا 
آجال يحددىا المستشار المقرر، كما أمكن المشرع األطراف المعنية الدخول في الخصومة رغم أنيم ليسوا 

 اإلجراءات المدنية واإلدارية. أطرافا في الطعن وفي أي مرحمة من مراحل اإلجراءات، طبقا ألحكام قانون
وأخيرا ترسل القرارات الصادرة من مجمس قضاء الجزائر إلى الوزير المكمف بالتجارة والى رئيس مجمس 

يرفع الطعن ضد قرار الييئة القضائية  المنافسة. الطعن بالنقض ضد قرار الييئة القضائية المختصة
 تبميغو. المختصة في أجل شير واحد ابتداء من تاريخ

وعميو فبالرجوع إلى قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية فإنو يجب تمثيل األطراف محام معتمد لدى 
 المحكمة العميا أو محكمة النقض أمام القضاء المختص.

وحيث أن الغرفة التجارية لدى المحكمة العميا، أو لدى محكمة النقض، ىي جية القضائية الوحيدة 
النقض ضد قرارات الييئة القضائية المختصة، وىي ال تعتبر درجة أخرى في المختصة في الطعن ب

تستطيع إال إن تحيل أماميا وبتشكيمة أخرى، الحكم في الطعن بعد  التقاضي( فإن ىذه الغرفة التجارية ال
ن الطعن في ىذه الحالة يحقق فيو ويقرر بشأنو طبقا لمقواعد العامة الموج ودة نقض القرار المطعون فيو وا 

 في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
إال أنيا تقرر في الحال إذا كانت عناصر الممف تسمح بذلك أو تأمر بإجراء تحقيق إضافي معمق أو 
بإجراءات المعاينة أو بإجراءات الخبرة، حتى تصير القضية جاىزة لمفصل فييا من جديد فتقرر عن قناعة 

 ا. وبما تراه مناسب
مما سبق فإن مجمس المنافسة الذي يتولى تطبيق قواعد قانون المنافسة ليس ىيئة قضائية  خالصة القول:

البتعاده عن المبادئ القضائية كالعالنية في الجمسات، انتياجو األغمبية البسيطة في إصدار القرارات، 
را سنويا إلى الوزير كذلك إرسال قراراتو إلى الوزير المكمف بالتجارة لمسير عمى تنفيذىا، رفع المجمس تقري

لى الييئة التشريعية والوزير المكمف  األول وا 
كما أن الصفة التي يكتسبيا قضاة المجمس، ىي صفة أعضاء وليس قضاة ىذا األخير الذي يتم تعيينيم 

 من طرف رئيس الجميورية بناء عمى اقتراح وزير العدل والوزير المكمف بالتجارة.
مجمس، ىي عقوبات مالية )غرامات( محددة من رأسمال أعمال المؤسسة، كذلك فالعقوبات التي يفرضيا ال

بالنسبة لمطعن في قرارات مجمس  وال يمكنو إصدار عقوبات ماسة بحرية األفراد كالحبس والسجن.
المنافسة يكون أمام مجمس قضاء العاصمة، الغرفة التجارية... الخ، وكل ىذا يوحي أنيا سمطة مالية 

 الضبط االقتصادي. اقتصادية تعمل عمى
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 قائمة المصادر والمراجع:
 المصادر: -1
 2016التعديل الدستوري  -
 10/05والمعدل بالقانون  08/12المعدل والمتمم بالقانون  03/03األمر  -
 المراجع: -2
سامي بن حممة، قانون المنافسة، دراسة في ضوء التشريع الجزائري وفق آخر التعديالت ومقارنة  -

 .2016بتشريعات المنافسة الحديثة، دار نوميديا، الجزائر، 
 08/10المعدل والمتمم بالقانون  03/03حسين، شرح قانون المنافسة عمى ضوء األمر  شرواط -

ووفقا لقرارات مجمس المنافسة، دط، دار اليدى، عين مميمة،  10/05والمعدل والمتمم بالقانون 
 .2012الجزائر، 




