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 شكر وعرفانشكر وعرفان
إن هذه املذكرة ما هي إال مثرة لعمل جاء نتيجة هودات أيام وليايل مىن علينا 

  .الرب الكرمي خبتامها

خطانا أن إن وفقنا فمن اهللا وإف ،هللا محدا ونشكره على نعمه فهو املعنيحنمد ا

  .نفسناأفمن 

ريب ذكرين  خفقت ياأذا إس أبالي ذا جنحت والإجتعلين أصاب بالغرور  رب ال يا

خذ أطلقتين فال تأذا إريب  هو التجربة اليت تسبق النجاح يا خفاقن اإلأدائما 

  .لناس فامنحين شجاعة العفوىل اإسالت أذا إاعتزازي بكراميت و

وجل ملنحه لنا القوة و الصرب لالستمرار  ىل املوىل عزإتقدم بالشكر اجلزيل أوعليه 

  _احلمد هللا _ 

  دمانة حممد: ستاذ املشرفشكر األأكما 
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  اإلهداء

 ﴾ واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغريا﴿ : عاىلقال ت

  ...إىل أغلى من يف الكيان، إىل نبع احلنان، ومناط اجلنان، إىل من ال يسعها عارم امتنان

  إىل أمي الرزان

  .قدام، أبيت اهلمامإىل فيض الغدو، وغيث اإلقدام، إىل الكادح امل

إىل إخويت وأخوايت األعزاء الذين كانوا خري دعم وركيزة يف املشوار الدراسي مبساعدم 
ودعمهم ودعوام الدائمة أهدي هلم هذا العمل املتواضع وإىل صديقايت الذين كانوا 

  أمينة، ابتسام، سارة: يشجعونين يف هذا العمل املتواضع وخاصة صديقايت

كامي ومساح اليت ساعدتين على إخراج هذه املذكرة إىل كل من هؤالء الذين : ليتإىل ابنة خا
ذكرت وكل من مل أذكر بعد أهدي هذا العمل الذي بفضله سائال اهللا أن يرقى إىل مستوى 
حسن الظن فيضمن له القبول، ولن أنسى أستاذي الكرمي دمانة حممد الذي مل يبخل علي بأي 

  .تعاونه معي أسال اهللا العظيم أن مينحه الصحة والعافيةمعلومة أشكره على صربه و
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  :مقدمة   
من أجل نيل املنافع فاهلدف  األقرانهي الكفاح بني  أخرمبعىن  ،تعترب املنافسة من سنن الفطرة الكونية للبشر      

  .أيا كانت طبيعتها األنشطةو األعمالمنها هو التفوق يف جماالت 

 إذا،فاملنافسة احلرة  ،هفالحترا األزمةوقد الزمت املنافسة النشاط االقتصادي حىت اتصفت بكوا أحد الشروط      
من اختياره و   واليت يقصد منها حرية كل شخص يف مزاولة أي نشاط ،و التجارة تعبري عن حرية الصناعة إالهي  ما

 أساسيا يف عامل االقتصاد مبدأوبالتايل باتت املنافسة أمرا طبيعيا و  ،دون رقابة أو ترخيص مسبق

  .بعد أن تأكد أن حرية التجارة و حرية املنافسة وجهان لعملة واحدة  

 إال ،النشاط االقتصادي وحرية املنافسة من سنن الفطرة الكونية كما سبق التعبري عنه كانت حرية مزاولة إذالكن     
يف  ،لذالك فقد تعددت النصوص التشريعية، البد من تنظيم حيميها من االعتداء عليها إعماهلا،أن احلرية أيا كان جمال 

خيص مسبقة ملمارسة نشاط معني و قد وضع قيود على حرية التجارة منها على سبيل املثال ضرورة احلصول على ترا
 ال إمنايعد ذلك اعتداء من املشرع على حرية املنافسة و  حيضر القانون أعماال معينة أو ينظم أسعار بعض السلع وال

فان  ،ضروريا و مشروعا أمراكانت املنافسة يف حد ذاا  إذاكما أنه  ،جيب أن يتعدى و صفها كا استثناء على املبدأ
فسة هلا حدود وقيود ينبغي على املتعاملني االقتصاديني احترامها وذلك مبراعاة أن تكون املنافسة يف حدود هذه املنا

  . اآلخرينالقانون و العادات التجارية دون التعدي واملساس حبقوق املتنافسني 

بصفة عامة و النشاط  اإلنسايننوع من احلرية يف مزاولة النشاط  ،و احلقيقة اليت ال نزاع فيها أن املنافسة    
  .ومينع من يتعسف فيها ،ا القانون ويضع هلا ضوابطها يتعرفاالقتصادي بصفة خاصة و اليت 

 ،و اجلزائر بعد فشل النظام االقتصادي املتبع غداة االستقالل القائم على احتكار الدولة ملعظم النشاطات االقتصادية  
انتهجت نظاما جديدا وهو نظام اقتصاد السوق الذي يرتبط أشد االرتباط  ،و انعدام روح املبادرة الفردية و املنافسة

بتطبيق الدميقراطية يف االني السياسي واالجتماعي فالتنظيم احلر للسوق ميثل الوجه االقتصادي للدميقراطية والدولة 
  .القانون 

شاطني التجاري والصناعي سيعود بالفائدة القيود على ممارسة الن بإلغاءأن حترير النشاط االقتصادي  ،ومما الشك فيه
 إىلحمالة  لكن يف مقابل ذلك ينتج عن احلرية االقتصادية املطلقة وغري املنظمة نتائج عكسية تؤدي ال ،على االقتصاد

 آلياتالذي يستدعي خلق ميكانيزمات و الشيء"املنافسة تقتل املنافسة " القضاء على املنافسة احلرة طبقا للمقولة 
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ع يف التجارة والصناعة لذا فقد ـة اجلميـتتوىل التسيري للسوق ويعمل على ضبطه وتنظيمه حفاظا على حري ،ةمناسب
ويف مقابل  ،هياكل أكثر استجابة ملتطلبات االقتصاد احلر إقامة إىلوضع تشريعات دف  إىلانتهجت غالبية الدول 

ات اليت من ـة السلوكـة ومعاقبـتطبيق حرية املنافسذلك سنت قوانني ملراقبة املمارسات اليت ميكن أن تنجم عن 
من املمارسات املقيدة هلا أصبحت مسألة ذات بعد دويل  فحماية املنافسة  ،شأا أن خترج املنافسة عن جمراها الطبيعي

امللقاة على عاتق الدولة واليت تفرضها عليها بعض املؤسسات والتجمعات  األساسيةأضحت من االلتزامات  إذ
مثال يعترب تزود الدولة بتشريع حلماية املنافسة شرطا لنسج عالقة الشراكة معها واالنضمام  األورويبفاالحتاد  ،دوليةال

 ،اقتصادية إصالحات إجراء إىلسعت اجلزائر  اإلطارويف هذا  ،وتسيري املنظمة العاملية لتجارة على نفس املنوال إليها

/  01/  25املؤرخ يف  06/  95رقم  األمراملنافسة الذي تضمنه  بروز فرع قانوين جديد هو قانون إىل أدت

ويعد من . باألسعاراملتعلق باملنافسة الذي جاء لوضع قواعد وأسس املنافسة بدل التشريع القدمي املتعلق  1995

حية بصفة صر 1996نوفمرب  16النصوص الرمسية اليت اعترفت ضمنيا مببدأ حرية املبادرة قبل أن يكرسها دستور 

عدم منعه ملمارسات تقيد املنافسة وعدم توضيحه لبعض املفاهيم  األمر،أنه يعاب على هذا  إالمنه  37يف املادة 
 باألمرقانون جديد للمنافسة  إىلمن هنا ظهرت احلاجة  ،اليت تكفل التطبيق السليم للقواعد اليت جاء ا اإلجراءاتو

القانون السابق ويتبىن نفس املبادئ والقواعد اخلاصة باملنافسة  يلغي ،2003يوليو  19املؤرخ يف  03/  03رقم 
وحيدد الطبيعة  ،قواعد جديدة متنع ممارسات أخرى تقيد املنافسة وتعرقلها إضافةو ،مع توضيح بعض املفاهيم اخلاصة

واحلفاظ عليها يفرض حتما  اإلجراءات املتعلقة بالرتاع التنافسي الن تنمية املنافسةالقانونية لس املنافسة ويدقق أكثر 
  .تنظيمها لتصبح أداة لضبط التبادل االقتصادي 

فإذا كانت املنافسة يف حد ذاا أمرا ضروريا و مشروعا، فان هذه املنافسة هلا حدود وقيود ينبغي على املتعاملني     
واليت ميكن إمجاهلا يف االتفاقات االقتصاديني احترامها وذلك بتفادي خمتلف أنواع املمارسات االحتكارية املاسة ا 

االقتصادية املقيدة للمنافسة والتعسف يف وضعية اهليمنة على السوق والتعسف يف وضعية التبعية االقتصادية والبيع 
بأسعار منخفضة تعسفيا، باإلضافة إىل ضرورة مراقبة التجميع االقتصادي الذي قد يرمي   إىل تقييد املنافسة واحتكار 

هذا السياق سعى املشرع اجلزائري إىل محاية املنافسة من املمارسات املقيدة هلا وذلك بوضع إجراءات  السوق، ويف

املتعلق  03/03خاصة ملتابعة وقمع هذا النوع من املخالفات على حنو أكثر فعالية، وهذا ما جاء به األمر رقم 

، الذي استحدث مبوجبه جهاز خاص 95/06باملنافسة، الذي سد الفراغات اليت كانت قائمة يف ظل األمر رقم 
  . مستقل يتمتع بسلطات واسعة يف جمال ضبط وتنظيم املنافسة وردع املمارسات املنافية هلا، هو جملس املنافسة

 ومن األسباب اليت دفعتين إىل اختيار هذا املوضوع أشري إىل أمهيته البالغة يف كون مواضيع املنافسة  تعد     
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ة املطروحة للدراسة، ومن بني األسباب كذلك أشري إىل األمهية البالغة خصوصا يف إطار حترير من املواضع اجلديد
التجارة اخلارجية وانفتاح اقتصادنا لالستثمارات اخلاصة الوطنية واخلارجية والذي يتصادف بضعف تطور ثقافة 

  .املنافسة من جهة واجلهل بوجود جملس املنافسة من جهة أخرى 

لك إىل الصعوبات اليت اعترضتين وهي نقص املراجع يف هذا اال خاصة بالغة العربية و قلة املراجع وأشري كذ     
ملا ) فرنسا(وبأنه لوال الدراسات الفقهية اليت تعرض هلا الفقه و التشريعات املقارنة , املتخصصة يف القانون اجلزائري
  استطعنا ان نقدم هذا البحث 

  :   دراستنا هذه ميكن حصرها فيما يلي واإلشكالية املطروح يف     

  هل املمارسات املقيدة للمنافسة وآليات محايتها كافية يف التشريع  احلايل اجلزائري ؟    

ويف سبيل ل حتليل النصوص القانونية، وهلذا ونعتمد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي وذلك من خال
لية اليت نرجو أن تكون موفقة ارتأينا أنه من الضروري تقسيم املوضوع بلوغ هذه الدراسة هدفنا اإلجابة على اإلشكا

نتطرق يف الفصل األول إىل املمارسات املقيدة للمنافسة يتضمن بدوره أربعة مباحث، تتمثل يف حماربة : إىل فصلني
دية يف مبحث ثاين، منع االتفاقات احملظورة يف مبحث أول، منع االستغالل التعسفي يف وضعية اهليمنة والتبعية االقتصا

بيع أسعار منخفضة تعسفيا يف مبحث ثالث وأخريا يف مبحث رابع نتناول مسألة رقابة التجميعات ويف الفصل الثاين 
سنتعرض للمتابعة املمارسات املقيدة للمنافسة والذي يقسم بدوره إىل أربعة مباحث نتناول يف املبحث األول تشكيلة 

املبحث الثاين نتطرق  إىل صالحيات جملس املنافسة ويف مبحث ثالث إىل اإلجراءات املتبعة وتسيري جملس املنافسة ويف 
  .أمام جملس املنافسة وأخريا يف املبحث الرابع نتطرق إىل العقوبات املطبقة على املمارسات املقيدة للمنافسة 
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  الممارسات المقيدة للمنافسة:األولالفصل                     

السوق عن  يف  االقتصادية  حتت تأثري املنافسة يلجا املتعاملون االقتصاديون يف أغلبية األحيان إىل مضاعفة قوم
حاجيات املستهلكني تلبية  إىلحبيث يسعى هؤالء  ،طريق استعمال أساليب تتناىف مع قواعد املنافسة احلرة

ومن اجل حتقيق  ،األرباح مما يفرض عليهم بذل جهود مستمرة يف جمال البحث والتطوير واإلبداعوحتقيق 
إقصائهم من السوق بوسائل غري  أوأقصى ما ميكن من األرباح قد حياول البعض منهم تقليص عدد منافسيهم 

ونظرا خلطورة هذه . ائهاإلغ أوقانونية توصف باملمارسات املنافية للمنافسة اهلدف منها احلد من املنافسة 
االقتصادية فان معظم التشريعات اليت تنتهج  اللعبةاملمارسات لكوا تعيق السري العادي للسوق وفقا لقواعد 

  .النوع من املمارساتمتخصصة يف متابعة هذا  أجهزةاقتصاد السوق قد كلفت 

ة إىل عدة أنواع من املمارسات املقيدة املتعلق باملنافس 2003يوليو  19املؤرخ يف  03/  03ويشري األمر رقم 
  :للمنافسة و اليت تكمن فيما يلي 

  ) 06املادة (االتفاقات احملظورة  _

  ). 11و  7املواد (االستغالل التعسفي لوضعية اهليمنة و التبعية االقتصادية _ 

  ). 12املادة (ممارسة أسعار بيع خمفضة بشكل تعسفي _ 

  التجمعيات اليت قد تؤدي هي األخرى إىل تشكيل ممارسات كذلك األمر بالنسبة ملراقبة _ 

  ). 22إىل  15املواد من (مقيدة للمنافسة 

وكـذا إىل حظر التعسف ) املبحث أول (وعليه سنتطرق يف هذا الفصـل إىل دراسة االتفاقات احملظـورة يف 
ار بيع خمفضة بشكـل تعسفي وكذلك إىل منع ممارسة أسـع) املبحث ثاين (يف وضعية اهليمنة على السوق يف 

    )املبحث رابع(ويف األخري نتطرق إىل دراسة رقابة التجميعات يف ) املبحث ثالث (يف 
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  االتفاقات المحظورة: المبحث األول                      

  :املتعلق باملنافسة على أنه 03/03من األمر رقم  6تنص املادة 

التفاقيات واالتفاقات الصرحية أو الضمنية عندما دف أو ميكن أن حتظر املمارسات واألعمال املدبرة وا«
دف إىل عرقلة حرية املنافسة أو احلد منها أو اإلخالل ا يف نفس السوق أو يف جزء جوهري منه، السيما 

  :عندما ترمي إىل

 احلد من الدخول يف السوق أو يف ممارسة النشاطات التجارية فيها؛ 

 نتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقين؛تقليص أو مراقبة اإل 

 اقتسام األسواق أو مصادر التموين؛ 

 عرقلة حتديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع املصطنع الرتفاع األسعار أو اخنفاضها؛ 

 سة؛تطبيق شروط غري متكافئة لنفس اخلدمات جتاه الشركاء التجاريني، مما حيرمهم من منافع املناف 

  إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبوهلم خدمات إضافية ليس هلا صلة مبوضوع هذه العقود سواء
 . حبكم طبيعتها أو حسب األعراف التجارية

مث بعد ) املطلب أول(وعليه فمن أجل حصر االتفاقات احملظورة وحتديدها، ينبغي أن نتعرض إىل شروطها يف 
وذلك حىت منيزها عن تلك االتفاقات ) املطلب ثاين(نافية للمنافسة يف ذلك سنتعرض إىل أهم املمارسات امل

  ).املطلب ثالث(املرخص ا يف 
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  شروط االتفاقات المحظورة: المطلب األول                                

البد من حتقق  خيضع تطبيق نص املادة السابقة إىل توفر بعض الشروط، حيث أنه العتبار اتفاق ما بأنه حمظور
) الفرع الثايت(,1االتفاق بني األعوان االقتصاديني) الفرع األول :(بعض الشروط واليت ميكن ذكرها فيما يلي

 ,العالقة السببية بني االتفاق و املناهضة حبرية املنافسة) الفرع الثالث(, اإلخالل حبرية املنافسة 

  االتفاق : الفرع األول                         

يقصد به التعبري عن اإلرادة املستقلة من طرف جمموعة من األعوان االقتصاديني دف تبين خطة مشتركة 
دف إىل اإلخالل حبرية املنافسة داخل سوق واحدة للسلع واخلدمات، وال يقوم االتفاق يف غياب هذا 

   2.الشرط

إلرادات بني جمموعة من املؤسسات يستدعي جمموعة من ا  la qualification d'ententeفتكييف االتفاق 
  تتمتع باستقاللية يف اختاذ القرار، حبيث تساهم كل منها وبصفة مستقلة يف رسم سياستها اخلاصة

فال يتحقق هذا الشرط إال بتوفر إرادة جمتمعة بني هؤالء . يف السوق وذلك بغية إجياد هدف مشترك بينهم
جرد انصراف إرادة كل مؤسسة معنية تتمتع بسلطة القرار إىل املتعاملني،وبتعبري آخر فان االتفاق يتحقق مب

االخنراط يف قالب مشترك يشكل سلوك مجاعي موعة من املؤسسات مما قد يؤثر على االستقاللية املعترف ا 
خاصة مع العلم بان حرية املنافسة يف السوق تقتضي احلفاظ على استقاللية قرار كل املتعاملني  3.لكل منها

  . قتصاديني سواء من حيث حتديد األسعار أو الدخول يف السوق أو الشروط العامة للبيعاال
إن مسالة استقاللية إرادة األطراف إذن ذات أمهية يف تكييف االتفاق حبيث تطرح أساسا يف العالقات القائمة 

بأحد   société mèreبني املؤسسات التابعة لنفس التجمع كذلك تلك العالقات اليت تربط الشركة األم 
فهذه الصورة إذن تفلت من تطبيق . فروعها والسيما إذا كانت الشركة األم هي اليت تراقب أعمال فروعها

                                                
 14جريدة رمسية عدد , احملدد للقواعد املطبقة على املمارسات التجارية, يوليو 23مؤرخ يف   02- 04من القانون رقم  02فقرة  03املادة  - 1

يا كانت صفته القانونية ، ميارس نشاطه يف كل منتج أو تاجر أو حريف أو مقدم خدمات أ: عون اقتصادي :"فإا تنص على أنه  2004لسنة 
 ".القانون املهين العادي أو بقصد حتقيق الغاية اليت تأسس من أجلها

  
2- SAIDI  Abdelmadjid, Présentation des pratiques anticoncurrentielles, leur contrôle et leur 
sanction, In www. mimistréreducommerce-dz.org,p03. 
3- BOUTARD.LABARDE , Canivet Guy , marie Chantal droit des affaire de  la concurrence 
,L. G. D.paris1994, p120. 
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من قانون املنافسة إذا ال ميكن احلديث عن االتفاق يف هذه احلالة إال إذا كان ينظر إليها  06أحكام املادة 
تقاللية التسيري وبإرادة مستقلة مهما كان مالك كشركات مستقلة عن بعضها البعض تتمتع كل منها باس

   1.األموال

وأما من حيث طبيعة االتفاق فإنه ليس من الضروري أن يكون تعاقديا يولد التزامات متبادلة بني املتعاملني 
وإمنا قد تكون يف صورة ترتيبات ودية بني األطراف املتواطئة  2املعنيني كما هو معروف يف القانون املدين،

  أو تبادل املعلومات حول أسس اخلطة املراد تبنيها  simple concertationتمثل يف جمرد تشاور بسيطت

  .أو حىت نشر معلومات من قبل احد املتعاملني احملترفني بقصد تكريس شفافية مصطنعة يف السوق

واء تعلق األمر بأشخاص وبالنسبة للقائمني بالتشاور فانه مهما كانت طبيعتهما فال تأثري هلا حول االتفاق، س
أو بني أشخاص طبيعية، لكن بشرط أن متارس نشاط ) شركة، جتمعات املنفعة العامة أو غريها(معنوية 

ويف هذا الصدد ميكن التمييز بني تلك االتفاقات اليت ختص األعوان االقتصاديني املتواجدين يف نفس  3.اقتصادي
  ).االتفاقات العمودية(وتلك اليت تتم يف مستويات خمتلفة ) فقيةاالتفاقات األ(املستوى من اإلنتاج والتسويق 

    Les accords horizontauxاالتفاقات األفقية : أوال
مستقلني فيما بينهم، أي أم ليس ) اثنان فأكثر(ويقصد ا تلك االتفاقات اليت تتم بني جمموعة من املتعاملني  

دي مماثل ويعملون على مستوى واحد يف السوق سواء كانوا جتار مثة رابطة تبعية بينهم، يقومون بنشاط اقتصا
  4.جتزئة أو جتار مجلة أو منتجون

ففي هذه احلالة يتم متوين السوق سواء من طرف مؤسسات  عديدة متواجدة على مستوى واحد كتلك اليت 
ات حتديد األسعار اليت تبيع مثال سيارات من طراز متشاة، فبدل منافسة بعضهما البعض بإمكان صناع السيار

حيث يتفق أعضاء الكارتل على . تضمن هلم األرباح األكثر ارتفاعا، يتعلق األمر هنا بكارتل أو اتفاق أفقي
توزيع السوق فيما بينهم وإقصاء املؤسسات اليت ليست طرفا فيه وذلك بعرض سلعهم أو خدمام بأسعار 

   5.رمزية دف إبعاد منافسيهم من السوق
                                                

1- CHARTIER. Yves, Droit des affaires: l'entreprise commerciale,4éme édition, Presse 
Universitaire de Paris, Avril 1993,p.646. 

  .59ص , 2001, 23عدد , جملة اإلدارة , ية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسةكتو حممد الشريف، محا -2
3 - SAIDI  Abdelmajid ,op.cit.p 03 

  .38 ص، 1995 سبتمرب 4 أمحد عبد الرمحن امللحم، التقييد األفقي للمنافسة مع التركيز على اتفاق حتديد األسعار، جملة احلقوق، عند. -4
  .39ملرجع نفسه، ص ,ن امللحم أمحد عبد الرمح -5
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   Les accords verticauxاالتفاقات العمودية  :ثانيا
ويقصد ا تلك االتفاقات اليت تتم على مستويات خمتلفة يف السوق من اإلنتاج والتوزيع كاالتفاقات اليت تربم 
بني منتج يتواجد يف مرتبة عليا موزعني يتواجدون يف مرتبة دنيا على جمرى السلعة إىل املستهلكني تشملها 

   1.يدةشروط عقدية مق
تستمد هذه املمارسات مرجعيتها من سلسلة اإلنتاج والتوزيع، أي من احلركة العمودية للبضائع انطالقا منتج 

حيث تقتضي فرض سعر البيع على  املوزع مما ال يسمح . املواد األولية إىل املستهلكني ومرورا بالصانع واملوزع
   2.يف السوقله بتحديد هامش رحبه مما يشكل مساس حبرية األسعار 

من جهة أخرى، يتعهد الصناع مبوجب اتفاقيات بتموين الوكالء املوجودين على مستوى سوق معني    
  .الشيء الذي جيعلهم يف وضعية احتكار

واجلدير باملالحظة أن مثل هذا التصرف ال يسيء بالضرورة إىل املنافسة، إال انه ميكن أن تنجر عنه    
من احملتمل أن يلجأ   accord exclusifعندما يكتسي شكل اتفاق حصري بعض اآلثار السلبية والسيما 

الصانع قصد احلفاظ على موقع املوزع الناجم عن االتفاق احلصري إىل سد الطريق يف وجه املوزعني املستقلني 
  .الذين يتمونون لدى مصادر أخرى

وزع مبوجبه بيع منتوجات ممونه ويكرس االتفاق العمودي يف بعض األحيان باتفاق حصري متبادل يلتزم امل
  3.الوحيد دون سواها

وأما عن شكل االتفاق فقد يأخذ شكل عقد أو اتفاقيات مكتوبة، وهو ما يدعى يف مضمون النص باالتفاقات 
، لكن وحىت وإن كان العقد صحيحا من الناحية القانونية فإن األطراف  ententes expressesالصرحية 

السالفة الذكر، الن املقصود هنا هو موقفها جتاه احترام  6إىل تطبيق أحكام املادة  املتعاقدة تتعرض مع ذلك
  . قواعد املنافسة

                                                
  .20 ص، 1995 سبتمرب، 4 مدى تقييد عقد القصر للمنافسة الرأسية، جملة احلقوق، عدد. محد عبد الرمحن امللحمأ -1
  .21، ص مرجع نفسه,أمحد عبد الرمحان امللحم  -2

3- BLAISE Jean Bernard,Droit des affaires, ''commerce concurrence distribution '', I .G.D.J , d
 4edition DEITA , Paris, 1999,p.389. 
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كما أن االتفاق قد ال يكتسي شكال قانونيا واضحا ويتم بطريقة ال تترك أية أثار كتابية، ويتعلق األمر يف هذه 
قات أكثر تعقيدا من حيث اإلثبات والبحث يف وتعد هذه االتفا  ententes tacitesاحلالة باتفاقات الضمنية 

  1.امليدان عن بعض املؤشرات اليت تثبت وجود تشاور بني جمموعة من املتعاملني االقتصاديني
واكتشاف االتفاقات ال يقل صعوبة عن مجع وتوفري األدلة اليت تثبت وجودها خاصة وأن السلطات املكلفة  

لتحري الضرورية وأن األطراف غالبا ما تكتفي باتفاقات شفوية أوباتفاقات باملنافسة كثريا ما تفتقر إىل وسائل ا
  .ال تكتسي شكال معينا

  :وميكن إثبات االتفاقات املنافية للمنافسة بطرق عدة ومنها على وجه اخلصوص

الدليل املادي املبين على وجود وثائق كافية يف حد ذاا وعلى معاينات حمققي إدارة التجارة أو مقرري  -
 .جملس املنافسة وتصرحيات األطراف من جهة

 .تصرحيات األطراف من جهة -

  . اخلطرية والدقيقة واملتطابقة  faisceau d'indicesالدليل املستمد من جمموعة القرائن -
ومن جهة أخرى حماولة إقناع جملس املنافسة والس القضائي ملدينة اجلزائر إذا اقتضى األمر ذلك بوجود 

  2.نافسةإخالل حبرية امل
وعندما يتعلق األمر باملنافسة ميكن إبراز التشاور الالشرعي انطالقا من حتليل األسعار من جهة وسلوك 

  .املتعهدين املشبوه م من جهة أخرى
االحتيالية غالبا ما دف إىل إسناد الصفقات للمشاركني الواحد تلو  soumissionsفبما أن التعهدات 

ن تكون األسعار املعروضة من املؤسسة الواحدة خالل عروض الطلب املتتالية غري اآلخر،هناك احتمال كبري أ
  3.متماسكة الشيء الذي يوحي بان اللعبة مغشوشة

عروضا لتغطية العملية  complicesوبالتايل فقصد توفري أقصى احلظوظ لفوز املتعهد بالصفقة يقدم الشركاء 
جديني  devisالوحيد الذي يقدم عرضا وكشفا تقديريا  علما بأنه غالبا ما يكون املتعهد املذكور هو

وال يستبعد أن يذهب إىل حد اقتراح أسعار خمتلفة . ومفصلني، بينما يكتفي شركائه بتقدمي عروض ناقصة
  .وحلوال أقل كلفة سيبادر مبراجعتها مبجرد فوزه بالصفقة وشروعه يف األشغال

                                                
1- GUYOM Yves, droit des affaires:«droit commercial general et société»,8éme 
édition,Economica,Paris,1994, p.907.  
2-SAIDI  Abdelmajid ,op.cit.p 04. 
3-VALERIE MICHEL AMSELLEM, les ententes entre soumissionnaires: les leçons de la 
jurisprudence, In: www. finance. gouv.fr/degcerf/concurrence/ateliers conçu / P, 26. 
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ففي حالة املقاولة من الباطن        . الل سلوك الشركاءباإلضافة إىل ما سبق ميكن إبراز االتفاق من خ
sous-traitance  مثال يتعني حبث ما إذا كان صاحب العرض باملزاد العلين من الباطن بصفة منتظمة مع

مؤسسة أو مؤسسات سبق هلا وان قدمت عروضا للحصول على نفس الصفقة اقترحت فيها أسعار أكثر 
  1.ارتفاعا

ة الحتمال وجود عالقات مالية أو شخصية أو من نوع آخر بني خمتلف املتنافسني املشكوك كذلك األمر بالنسب
فيهم، وعلى السلطات املكلفة باملنافسة أن تم بسلوكهم وان تفتح عند الشك حتقيقا باالعتماد على األدلة 

  .اليت يتقدم ا الشاكون واملعلومات املستقاة من مصادر أخرى
يف بعض األحيان حمل تنديد من قبل مؤسسة كانت طرفا يف اتفاق سري بل حىت من  وتكون هذه املمارسات

املستخدمني أنفسهم على أن تتم بعد ذلك املقارنة بني خمتلف العناصر املتحصل عليها قصد التأكد من وجود 
  .اتفاق حمظور

  :اإلخالل بحرية المنافسة: الفرع الثاني                  
وجود االتفاق، ينبغي البحث عن اآلثار اليت يرتبها على حرية املنافسة ألن االتفاق إىل جانب حتقق شرط 

  .احملظور هو الذي يكون ذو طبيعة مناهضة للمنافسة سواء باحلد منها أو بإعاقتها أو بإخالهلا
من فباإلضافة إىل احلظر العام لالتفاقات اليت يتضمنها النص جند أوجه خاصة وحمددة تتمثل يف جمموعة 

  2.املمارسات تعترب مبثابة أساليب لإلخالل باملنافسة احلرة
من قانون املنافسة فإا واضحة يف هذا الشأن، حبيث ال يأخذ يف احلسبان  06وبالرجوع إىل أحكام املادة 

واليت دف أو ميكن أن دف إىل عرقلة أو احلد أو اإلخالل حبرية ) صرحية كانت أو ضمنية(سوى االتفاقات 
فموضوع االتفاق يقصد به يف احلقيقة النية منه، حبيث يكتفي العتبار اتفاق ما حمظورا . نافسة يف سوق ماامل

جمرد انصراف نية األطراف إىل إعاقة أو تقييد املنافسة احلرة دون ضرورة حتقيق األهداف الغري مشروعة 
ثر احملقق وكذا احملتمل، خاصة مع العلم بان أما بالنسبة ألثر االتفاق فبقصد به كل من األ 3.املناهضة للمنافسة

حيث إن تأثري االتفاق سلبا على املنافسة مبنعها  أو احلد منها    » ميكن أن دف«املشرع قد استعمل عبارة 
فإن شرط اإلخالل حبرية املنافسة يعد أساسيا لتكييف . أو باإلخالل بقواعدها قد يكون متوقعا وحمتمال فقط

                                                
1SAIDI  Abdelmadjid, op.cit p .04. 

  .60كتو حممد الشريف، املرجع السابق ص  -2
3 - CHARTIER Yves, op.cit.,p 646 et 647. 
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نوع وحمظور، لذلك فإن االتفاقات اليت دف أو ال يترتب عنها مساس بقواعد املنافسة ال اتفاق ما بأنه مم
ومن االتفاقات خنص بالذكر . تشكل ممارسات منافية للمنافسة و ال تقع حتت طائلة املادة املشار إليها أعاله
ل املعلومات التقنية أو املعلومات جتميعات املؤسسات وجمموعة النقابات املهنية اليت دف إىل تنظيم املهن وتباد

مما يستوجب معرفة ما إذا كان موضوع االتفاق املذكور أو اهلدف منه هو إلغاء حرية . اخل... املتعلقة بالتسيري 
املتعاملني املعنيني يف اختاذ قرارام بعد التحقيق من حتديد أسعارهم وفق التعليمات املوجهة هلم وهذا بقطع 

  1.قل من األسعار اليت ميارسها متعاملون آخرون يف نفس القطاعالنظر عن كوا ا

  العالقة السببية بين االتفاق المعني واإلخالل بالمنافسة: الفرع الثالث              
يتحقق هذا الشرط يف حالة ما إذا كان الضرر الذي احلق حبرية املنافسة يف السوق من فعل االتفاق املعين 

entente mise en cause  ومن خالل هذا الشرط نستخلص بأنه جيب . القائم بني األطراف املتواطئة فيه
أن تكون هناك عالقة سببية بني عملية التشاور اليت جتري بني عدة أطراف وما ينتج عن هذه العملية من أثار 

  . سلبية على حرية املنافسة واملساس بقواعد حسن سري السوق
تفاق وتقييد املنافسة يفرض على السلطة املكلفة باملنافسة دراسة االتفاق دراسة فوجود العالقة السببية بني اال

على هنا  le bilan concurrentiel معمقة وحتليل السوق اعتمادا على ما تتوصل إليه من حوصلة املنافسة
  . املستوى

ملعقول يف هذه احلالة حظر احلسن باملنافسة فمن غري ا وأما عن قيام العالقة وعدم إحلاق االتفاق ضررا بالسري
  .         مثل هذا االتفاق نظرا ملا له من تأثري اجيايب على املنافسة

مرهون بتحقق الشروط   la prohibition des ententesوجتدر املالحظة يف األخري إىل أن حظر االتفاقات 
ملربم بني طرفني أو أكثر والذي يكون املشار إليها الن السلوك احملظور يتمثل يف ذلك الفعل املدبر أو االتفاق ا

  .له غرض أو أثر مناف للمنافسة
  .اليت تعد مبثابة اتفاقات حمظورة توهذا ما سنحاول أن نبينه من خالل دراسة املعامال

  
  
  
  

                                                
1 - SAIDI  Abdelmajid ,op.cit.p 04. 
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                                 االتفاقات األساسية المنافية للمنافسة :المطلب الثاني                
إال أا جاءت  1ن قانون املنافسة يف مادته السادسة أوجه خاصة وحمددة من االتفاقات غري املشروعة،تضم      

على سبيل املثال فقط ال احلصر حيث ميكن للسلطات املعنية كمجلس املنافسة أو القضاة املختصني يف هذه 
بأا  أخذت شكل اتفاقية وفقا ملا القضايا أن يعاقبوا كل ممارسة جتارية قامت بتقييد املنافسة احلرة توصف 

من األمر املتعلق  06سبق التعبري عنه أعاله  ذلك بالرغم من عدم ورودها يف اموعة اليت جاءت ا املادة 
باملنافسة فهذه املمارسات إذن تعد مبثابة معايري وأساليب تساعد على حتديد مدى تقييد املمارسة للمنافسة 

اىل ) الفرع االول(التعرف إىل أهم االتفاقات املنافية للنافسة حيث نتطرق يف  احلرة  وفيما يلي سنحاول
  .           اىل االتفاقات املتضمنة عرقلة الدخول الشرعي يف السوق ) الفرع الثاين (ويف , االتفاقات حول االسعار 

  االتفاقات حول األسعار : الفرع األول                            
رب اتفاق حتديد األسعار أو اخلدمات مبثابة احملور الذي تدور من حوله اغلب االتفاقات اليت يربمها يعت      

املتعاملون االقتصاديون بغية تقييد املنافسة بينهم أو تفاديها لذلك فان كل التشريعات املقارنة املتعلقة باملنافسة 
غري مباشرة من خالل حظر كل اتفاق مؤداه  تنص على حظر اتفاق حتديد األسعار سواء بطريقة مباشرة أو

  .تقييد املنافسة أو تفاديها

  حتفيز رفع «ويف فرنسا عرف قانون املنافسة واألسعار يف مادته السابعة اتفاق حتديد األسعار بأنه        

 ويتحقق ذلك من خالل جلوء» أو اخنفاض األسعار بواسطة تفادي تعيينها من خالل معطيات السوق وظروفه
عدة مؤسسات تابعة لنفس قطاع اإلنتاج أو اخلدمات إىل املبادرة حنو التشاور فيما بينها حول تشجيع االرتفاع 

وهو ما ينص علية املشرع  Promouvoir des hausses uniformes de tarifs.2املوحد لألسعار 
يد األسعار حسب قواعد السوق املشار إليها، حبيث مينع كل ممارسة ترمي إيل عرقلة حتد 6اجلزائري يف نص م 

   3.بالتشجيع املصطنع الرتفاع األسعار أو الخنفاضها

                                                
 20املؤرخة يف ,  43جريدة رمسية عدد , يوليو  املتعلق باملنافسة  19مؤرخ يف  03/  03من األمر  06من املادة  1،2،3،4أنظر الفقرات  -1

  .2003يوليو سنة 
2 - WILFRIED JEAN DIDIER? Droit pénal des affaires,4éme, Dalloz,2000,p.410. 

    .املتعلق باملنافسة 03/  03من األمر 6/4انظر املادة  -3
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ومن خالل هذا ميكن القول بأن اتفاق حتديد األسعار هو عقد أو فهم مشترك بني جمموعة من املتعاملني         
مة، على أن يتناول هؤالء عن القيام ذه امله) املنوط ا حتديد األسعار(االقتصاديني دف تعطيل قوى السوق 

   1.املتعاملني عن استقالليتهم وسلطام التقديرية يف وضع األسعار املناسبة

  يتمثل يف اجتاه األطراف بصورة مباشرة ) مباشر(فاتفاق حتديد األسعار بدوره ميكن أن يكون صرحيا      

وهكذا فإن االتفاق الصريح على . مه العامإىل حتقيق النتيجة اليت يسعون إليها واملتمثلة يف حتيد السعر مبفهو
  .حتديد السعر يتصل بصورة مباشرة بالثمن اإلمجايل للسلعة أو بأحد عناصره

واملقصود به هو اجتاه إرادة األطراف بصورة غري ) غري مباشر(كما قد يكون اتفاق حتديد األسعار ضمنيا      
، أي أن االتفاق يف ظاهره ال خيص حتديد األسعار وإمنا ينجر مباشرة إىل حتقيق أهدافهم املتمثلة يف حتديد السعر

  2.عنه أثر بعد دلك حول حتديد السعر

وكمثال حول اتفاقات حتديد األسعار، أن تنصب شركة خمتصة مثال يف املشروبات الغازية شبكة من         
ة التموين احلصري على املوزعني الوكالء وتتفق معهم بصفة صرحية أو ضمنية حول بنود ترمي إىل محاي

  .مستوى اإلقليم وحتديد األسعار

  من السوق وتوحيد األسعار على مستوى  %80وذه الطريقة تتمكن الشركة املعنية من مراقبة حوايل 

  vendeurs exclusifs .كل الباعة احلائزين على حق التفرد 

  باعتباره حيد  3األمر املتعلق باملنافسة، من 08وبالتايل فإن هذا االتفاق يعترب باطال طبقا ألحكام املادة 

  من الدخول الشرعي يف السوق يف وجه باعة آخرين، و يفرض سعر إعادة البيع مما يشكل ممارسة غري مشروعة

  
                                                

  .50،51أمحد عبد الرمحن امللحم،  املرجع السابق ص  -1
ال يلزم حىت تتحقق خمالفة حتديد « نهأ :ـب Socony (vacuum oil co) ا يف دعوى.م.و: ويف هذا اإلطار تقول احملكمة العليا يف الـ -2

إذ أن السلوك يكون حمظورا بصفة . تتحقق خمالفة حتديد األسعار بأقل من ذلك األسعار أن يتفق املتواطئون على سعر جامد وموحد للسلعة ألنه
امحد : انظر يف هذا  »فيكفي حىت تتحقق املخالفة إعاقة قوى السوق احلرة يف حتديد األسعار. مطلقة حىت وأن كان أثره على األسعار غري مباشرة

 .53عبد الرمحان امللحم، املرجع نفسه، ص 
يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى املمارسات احملظورة «: الذكر على أنه لسالفا 03/03من األمر رقم  13تنص املادة  -3

 .» أعاله 6،10،11،12مبوجب املواد 
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  االتفاقات المتضمنة عرقلة الدخول الشرعي في السوق: الفرع الثاني             

رعي يف السوق أو عرقلة املمارسات الشرعية للنشاطات وتتجسد هذه املخالفة يف عرقلة الدخول الش     
ويقصد ا اتفاق جمموعة من األعوان االقتصاديني على وضع حواجز  1.التجارية من طرف منتج أو موزع آخر

للدخول إىل السوق من خالل وضع قواعد خاصة حتدد مدى إمكانية الدخول إىل السوق وذلك بقصد مقاطعة 
   2.االتفاق مقاولة غري منتمية إىل

لذلك فتطبيقا ملبدأ حرية الصناعة والتجارة، فإن كل متعامل ميلك حق الدخول إىل السوق دون       
قيود،فتكوين عوائق لدخول متعاملني منافسني إىل هذه السوق أو إقصاء منافسني آخرين منها يعد أمرا حمظورا 

 واملوزعني كلما كان اهلدف منها املساس بقواعد الن القانون مينع الشروط اليت حتكم العالقات بني املنتجني
املنافسة وتقييد احلرية التجارية للتجار، حبيث جيب أن حيتفظ التجار حبرية حتديد مثن إعادة البيع للزبائن دون 

ألنه وكما سبق التعبري عنه فإن حرية املنافسة يف  3.تدخل املنتج يف فرض األسعار وإلزام التجار باحترامها
تقتضي احلفاظ على استقاللية قرار كل من املتعاملني االقتصاديني سواء من حيث حتديد األسعار أو  السوق

  .الدخول يف السوق

  كما أن القانون الفرنسي للمنافسة و األسعار مينع بدوره يف املادة السابعة منه كل حتديد وتقليص        

افسة، حبيث يدخل ضمن هذه املعاملة أغلبية املمارسات من الدخول للسوق وكذا احلد من املمارسة احلرة للمن
يكون له كأثر سواء تقليص  نأوفاالتفاق ميكن أن يكون موضوعه . املنصوص عليها يف مضمون هذه املادة

عدد املنافسني بالتايل إقصائهم من السوق أو القيام بإضعاف املتبقيني منهم وبالتايل احلد من املمارسة الشرعية 
  4.التجاريةللنشاطات 

                                                
 .05ص ،98/99 يزي وزو،زواميية رشيد، قانون النشاط االقتصادي، نظام املنافسة احلرة، غري منشورة، معهد العلوم القانونية واإلدارية، ت -1

2 - BLAISE jean Bernard, op cit ,p.403. 
  .60كتو حممد الشريف، املرجع السابق، ص  -3

4 - CHARTIER Yves, op.cit.,p.647. 
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وبصفة عامة فإن االتفاق على وضع حواجز للدخول إىل السوق يعد سلوك حمظور حيد من حرية ممارسة   
النشاط التجاري، هذا ما جيعل احترام هذه احلرية يعد شرطا أساسيا لصحة اتفاقات التوزيع احلصري أو           

  1.االنتقائي

  االتفاقات المرخص بها: المطلب الثالث                        

إن االتفاق يف حد ذاته غري حمظور، وإمنا الشيء احملظور هو غرض االتفاق واآلثار املترتبة عنه إذا كانت      
من األمر املتعلق باملنافسة ال متنع إال االتفاقات اليت متس حبرية  06ونص املادة  2.مقيدة للمنافسة

 09وارد يف املادة  ءوهذا االستثنا. يت تطور التقدم االقتصادي أو التقيناملنافسة،وتستثين من احلظر االتفاقات ال
يرخص باالتفاقيات واملمارسات اليت من شاا ضمان التطور االقتصادي «: من نفس األمر واليت تنص على أنه

  »...أو التقين 

  .ااويف هذه احلالة جيب إبالغ جملس املنافسة ذه االتفاقات واملمارسات من طرف أصح

وعليه فإن مجيع االتفاقات اليت من شاا ضمان التطور االقتصادي أو التقين كما هو وارد يف املادة         
لذلك فإن اتفاقات البحث . املشار إليها أعاله غري ممنوعة ملا حتققه من آثار اجيابية على املنافسة يف السوق

ستعمال املشترك للمنشات اإلنتاجية إلنشاء عالمة مشتركة أو والتنمية واإلنتاج املشترك والترفيه التجاري واال
ويف هذا الصدد يقع . استغالل الفتة مشتركة، تعترب اتفاقات مرخص ا لكن شريطة إال تتعلق بأسعار البيع

على عاتق القائمني باالتفاق ضرورة تربير تصرفام واليت من شأا ضمان التطور االقتصادي والذي حيقق 
  3.من خالل تطور اإلنتاج  و حتقيق أثار اجيابية utilisateursملستعملني مصلحة ا

ويف هذه احلالة ينبغي اإلشارة إىل أن الشرط اجلوهري عند إبالغ جملس املنافسة يكمن يف الترخيص       
األمر نتساءل عن من مينح هذا الترخيص من جهة، وما هي  هلذاdérogation والذي يعترب مبثابة إجازة 

املعايري اليت تسمح بتقدير ما إذا كانت االتفاقات أو املمارسات تضمن تطورا اقتصاديا أو تقنيا؟ خاصة مع  

                                                
 laيلم ومن أمثلة هذا النوع من املمارسات ذلك االتفاق املربم بني موزع لألفالم وقاعة للسينما بقصد مقاطعة برجمة الصورة األصلية للف -1

version originale  يف قاعة السينمائية األوىل قد برجمت يف ذات الوقت نفس الفيلم الذي حظي بشعبية كبرية باللغة الفرنسيةla 
version française. انظر يف تفصيل ذلك:SELINSKY Véronique, op cit. p.16  

2 - GUYON Yves , op.cit,p.90. 
3 - GATTEGONO Patrice, Droit pénal des affaires,4éme édition, Dalloz,2001,p314. 
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العلم بان احلكم باملمارسات اليت تضمن تطورا أو تقنيا سيفتح اال للكثري من التعسفات، حبيث إنه يف كل 
  1.واملتابعة أمام املنافسة 95/06سلطان األمر  مرة سيحاول املتعاملون االقتصاديون التذرع بذلك لإلفالت من

غري انه قبل منح أي ترخيص من طرف اجلهة املختصة، على الس أن يتوىل دراسة  االتفاق دراسة  معمقة 
 aspect positifواالعتماد على ما يتوصل إليه من حوصلة للمنافسة من خالل وضع اجلانب االجيايب 

لالتفاق، لكن سيطرة اجلانب االجيايب لالتفاق غري كايف نظرا لكون  aspect négatifواجلانب السليب 
  2.اجلوانب السلبية له قد تكون أو تشكل بديل وافر

ويف هذا اإلطار يستأنس القانون الفرنسي على هذا الصعيد ببعض املفاهيم احلديثة اليت أقرها القانون       
باملنافسة حظر االتفاقيات اليت ال تلحق الضرر بالسري احلسن األمريكي واليت ترفض مبوجبها السلطات املكلفة 

للمنافسة، وترى انه من غري املعقول اللجوء إىل منعها نظرا ملا هلذه االتفاقيات أو االتفاقات من تأثري اجيايب على 
  .املنافسة وعلى ارى العادي للسوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

سنة ,كلية احلقوق جامعة اجلزائر , رسالة لنيل شهادة املاجستري يف القانون , قايد ياسني، قانون املنافسة و االشخاص العمومية يف اجلزائر  -1
  .165ص , 2000

2 - WILFRID (J.D),op.cit.,p.411. 
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  في وضعية الهيمنة على السوقحظر التعسف : المبحث الثاني                    

إن احلجم الكبري للمؤسسة والذي يسمح هلا باكتساب مركز قوي يف السوق غري ممنوع يف حد ذاته،        
وإمنا مينع القانون التعسف يف استعمال هذه القوة االقتصادية خاصة عندما يكون اهلدف منها احلد واإلخالل 

ويف هذا . تنافسني اآلخرين من ممارسة النشاط االقتصادي يف السوقحبرية املنافسة احلرة عن طريق إقصاء امل
مينع كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو احتكار له أو «: من قانون املنافسة على أنه 7اإلطار تنص املادة 

  . »...على جزء منه 

ة يف السوق، إال أن القانون ويف السابق كان املنع واجلزاء مفروضا على جمرد التعسف يف وضعية اهليمن         
املتعلق باملنافسة واألسعار،  1986ديسمرب  01الفرنسي قد أضاف قاعدة جديدة عن طريق األمر املؤرخ يف 

وهو األمر الذي اتبعته خمتلف التشريعات املقارنة،  1تتمثل يف االستغالل التعسفي لوضعية التبعية االقتصادية،
 1999ماي  10سع بدوره من جمال احملظورات يف القانون املؤرخ يف حبيث جند أن املشرع التونسي قد و

حيظر االستغالل التعسفي لوضعية التبعية «: املتعلق باملنافسة، إذ انه أضاف إىل القانون القدمي عبارة
  2.االقتصادية

- 2000قم غري أن املشرع اجلزائري قد تأخر يف تنظيم هذه املمارسة إىل أن صدر املرسوم التنفيذي ر      

حتدث هذه احلالة يف غياب حل «: منه على أنه 05حبيث أشارت املادة  2000،3أكتوبر  14املؤرخ يف  314
املتعلق  03/03ولكن مل يتم تنظيم هذه املمارسة املقيدة للمنافسة بصفة واضحة إال بصدور األمر رقم  »بديل

قة التجارية اليت ال يكون فيها ملؤسسة ما حل بديل العال«: باملنافسة والذي يعرف وضعية التبعية االقتصادية بـ
  4.»مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط اليت تفرضها عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

                                                
سنة ,جامعة مولود معمري تيزي وزو , مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون , رة يف القانون الوضعي جالل مسعد،  مبدأ املنافسة احل -1

  .85، ص 2002
2 - KNANI Yousef, «Abus déposition dominante», Revue de jurisprudence commerciale, Avril 
2000, p 95. 

والذي حيدد املقاييس اليت تبني أن العون االقتصادي يف وضعية هيمنة وكذا مقاييس  2000أكتوبر  2000/314رقم أنظر املرسوم التنفيذي،  -3
  . 2000، لسنة 61اجلريدة الرمسية، العدد . األعمال املوصوفة بالتعسف يف وضعية اهليمنة

 .السالف الذكر 03/03من األمر رقم  58انظر املادة  -4



 املمارسات املقيدة للمنافسة     الفصل األول                                                                

19 
 

مث إن التعسف الناجم عن اهليمنة على السوق أو على جزء منه غالبا ما يكون من فعل مؤسسة أو جمموعة       
املشار إليها أعاله متنع هذا التعسف، لذلك فان تطبيق هذه املادة يقتضي التطرق إىل  7ادة من املؤسسات، فامل

  ).املطلب ثاين(مث دراسة التعسف يف وضعية اهليمنة يف ) املطلب أول(حتديد وضعية اهليمنة 

  تحديد وضعية الهيمنة: المطلب األول                             

نة كل مؤسسة تتواجد يف موضع يسمح هلا بان تلعب دورا رئيسيا يف سوق ما تكون يف وضعية هيم      
معتربة سواء لزبائن أو  Alternativesللسلع واخلدمات دون أن يكون مبقدرة أي منافس آخر توفري بدائل 

  1.موردي املؤسسة املتواجدة يف هذه الوضعية

ية اليت تعطي للمؤسسة أو العون االقتصادي القدرة ويف غالب األحيان ترتبط هذه الوضعية بالقوة االقتصاد    
الكافية على التصدي للمنافسة الفعلية على مستوى ال سوق املعنية، إذا متكنه من توخي سلوك مستقل إزاء 

  .منافسيه جيعله ال يتأثر بإستراتيجيتهم

هيمنة جيب بادئ ذي بدء  يف وضعية) املرجعي(ومن أجل حتديد ما إذا كانت املؤسسة االقتصادية أو العون    
، وأخريا نتعرض إىل )الفرع ثان(مث نتوىل حتديد هذه السوق املرجعية يف ) الفرع أول(تعريف السوق املعنية يف  

  .مدى توافر املعايري اليت تبني أن املؤسسة يف وضعية هيمنة

  تعريف السوق المعنية: الفرع األول                         

  ذلك الفضاء الذي تلتقي فيه العروض والطلبات  le marché pertinentاملعنية يقصد بالسوق     

أو اخلدمات القابلة لالستبدال واليت يعتربها املشترون أو املستعملون كبديلة يف ما بينهم دون أن تكون قابلة 
   2.لالستبدال مع غريها من السلع أو اخلدمات املعروضة

الذي حيدد املقاييس اليت تبني أن العون االقتصادي  يف  2000صادر يف سنة وقد عرفه املرسوم التنفيذي ال   
  يقصد بالسوق أو جزء من السوق املرجعي لتحديد وضعية اهليمنة، السلع واخلدمات «:وضعية هيمنة بأنه

                                                
1 - CHAPUT Yves, Le droit de la concurrence, que sais- je, Presse Universitaire de Paris, 
juillet 1991,p.42. 
2 - LELOUP Jean Marie, Caractères généraux du droit de la concurrence », Revue de jur  
isprudence commerciale, Avril 2000,p.83. 
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نافسون يف اليت يعرضها العون االقتصادي،و السلع واخلدمات البديلة اليت ميكن أن حيصل عليها املتعاملون أو امل 
   1.»نفس املنطقة اجلغرافية

ومن خالل هذا التعريف يتبني لنا بان معيار املبادلة يشكل العنصر األساسي يف تعريف السوق املعنية       
  .وبتعبري آخر فإن مفهوم قابلية املنتجات أو اخلدمات لالستبدال يكتسي أمهية كبرية يف حتديد السوق املعنية

منتوجا يعوض الزبدة، لكن يف سوق العجالت املطاطية، ال تعوض " املارغرين"الدمسة تعد فمثال يف سوق املواد 
  .العجالت املطاطية للسيارات اخلفيفة العجالت املخصصة لسيارات نقل البضائع

  تحديد السوق: الفرع الثاني                             

وسيلة حتليل أساسية يف قانون   la délimitation du marchéيشكل حتديد السوق املعنية    
املنافسة،ويتجل ذلك من خالل قياس مقدار املنافسة الواقعة أو احملتملة، األمر الذي يسمح بقياس اهليمنة 

  2.ملؤسسة ما

 l'objet communمث إن استخدم مصطلح السوق السلعي يفترض البحث عن املوضوع املشترك      
أي أنه ال ميكن الوقوف على موقع اهليمنة . ال اإلقليمي الذي يلتقيا فيهللعرض والطلب، كذلك البحث عن ا

  .إال بإبرام املعايري اليت تساعد على حتديد السوق

   critères de substituabilitéمعيار المبادلة: أوال
احلالة البحث  يعترب هذا املعيار املوضوع أو العامل املشترك بني العرض والطلب، حبيث يقتضي األمر يف هذه    

عن إمكانية استبدال منتوج معني مبنتوج أخر إذا سعره يف ارتفاع، أي طبيعة السلعة أو اخلدمة اليت تؤدي يف 
مبشروبات أخرى ويف هذا " كوكاكوال"لذلك نتساءل مثال عن مدى اكتفاء متناولو. ضوء توافر السلع البديلة

  .اال منيز بني الطب البديل والعرض البديل

  
  
  

                                                
 .السالف الذكر2000/3140من املرسوم التنفيذي رقم  3انظر املادة  -1

2 - BOUTARD LABARDE, op.cit,p 07. 
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 :ب البديللالط 1
من املعروف أن كل زيادة تطرأ على سعر سلعة معينة عادة ما تؤدي إىل انصراف العمالء إىل سلعة       

أخرى مشاة، تقوم بذات الغرض، أي إشباع ذات احلاجة مما يعين يكون مثة تشابه بني السلعة يف االستعمال، 
  1.حبيث تقوم كل سلعة مقام األخرى يف أداء املطلوب

  .من مث يكون هناك حتول للعمالء بني تلك السلع اليت يف األخري تتضمنها سوق واحدةو

فسوق السلع إمنا حيدد بواسطة التبادل املعقول بني السلع من قبل العمالء ومرونة الطلب بني السلعة ذاا 
  . وبدائلها

إمنا ميتد أيضا إىل اخلدمات اليت ونشري يف األخري إىل أن الطلب البديل ال ينحصر على السلع البديلة فحسب و
  .تقدم املتعاملني االقتصاديني

 :العرض البديل -2

 2.يتعلق األمر يف هذه احلالة بالبحث عن مدى توفر عروض بديلة لتلك املقدمة من طرف املؤسسة املعنية     
مثة زيادة يف سعر  أي البحث عن مدى استعداد متعاملني آخرين على توفري السلع أو البديل هلا عندما يكون

  .السلعة األصلية
حبيث انه يف بعض احلاالت  substitut parfaitلكن اإلشكال يطرح حول صعوبة توفري بديل مطابق      

جند سلعتني خمتلفتني تعتربان يف سوق واحدة نظرا إىل كون املستهلكني أو املستعملني يعتربوا كافية إلرضاء 
   3.ميا إىل سوق واحدةنفس احلاجة، مما جيعلها ال تنت

وأمام هذه الصعوبة، ذهب جملس املنافسة وكذا القضاء الفرنسي إىل إجياد بعض املعايري يعتمد عليها يف اختيار 
  :العرض البديل واليت تتمثل يف ما يلي

  
 1.وكل اخلصوصيات اليت متيزه عن غريه لدراسة املنتوج سواء من حيث الشكل أو التشكيلة، مدة االستعما -

 .على ذلك احلاجة اليت يلبيها هذا املنتوج بناء على الرغبات وما يفضاه املستهلكون زد

                                                
 .48، ص 1995، سبتمرب 4، جملة احلقوق، عدد "مدى خمالفة االندماج والسيطرة ألحكام املنافسة التجارية"أمحد عبد الرمحان امللحم،.-1

2 - BOUTARD LABARDE, op.cit.,p 08. 
3  - BOUTARD LABARDE, Ibid., p 08. 
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حبيث يسمح لنا بالفصل بني أسواق خمتلفة  circuits de distributionدراسات منافذ التوزيع  -
 .للمنتوجات من نفس الطبيعة ونفس االستعمال

خمتلفة تتكيف وفق ملعطيات السوق واحتياجاته،  ترتيبها على ذلك فإن املصانع اليت حتتوى على خطوط     
أي أنه يف وقت معني تقوم بإنتاج سلعة معينة ويف وقت آخر تتوىل إنتاج سلعة من نفس الطبيعة ومع 
استعماالت خمتلفة، فإمنا يقوم املصنع بصنعه تضمنه سوق واحدة، وعلى سبيل املثال فان مصانع الورق خيتلف 

حبيث تقوم أحيانا بصناعة الدفاتر املدرسية وأحيانا أخرى تقوم بصناعة ورق تغليف إنتاجها باختالف الفترات 
وعلى إثر ذلك فإن كال من الدفاتر املدرسية وورق تغليف املنتجات تضمنها سوق واحدة وهي . املنتجات

   2.سوق إنتاج الورق

العرض البديل باعتبار أن األول  ومن خالل دراستنا للمنهجني يتبني لنا بان الطلب البديل أضيق نطاق من    
ينظر إىل حتول العمالء إىل طلب سلعة أخرى تقوم مقام السلعة األصلية بينما الثاين ينظر إىل مدى استعداد 

  .املتعاملني اآلخرين إىل توفري السلعة البديلة أو األصلية

تعني االنتقال إىل املرحلة الثانية، املتمثلة أخريا وبعد انتهاء جملس املنافسة من تعيني أو حتديد السوق املعنية، ي    
  .يف حتديد السوق املعنية من الناحية اجلغرافية

  معيار التحديد الجغرافي: ثانيا

سبق أن عرفنا السوق املرجعي بأنه املكان النظري الذي تتالقى فيه العروض والطلبات، هلذا وحىت يكون      
فر وضعية اهليمنة يف السوق جيب حتديد الرقعة اجلغرافية هلذه مبقدور جملس املنافسة الوقوف على مدى تو

األخرية إذ أن سعة السوق ختتلف باختالف النشاط االقتصادي الذي تزاوله املؤسسة، حبيث كلما كان النشاط 
كما أنه جيب األخذ يف االعتبار امتداد خدمات املؤسسة على طول  3.واسع املدى كلما كانت السوق أوسع

دولة أم أا تقتصر فقط على جزء منه، ويف هذه احلالة األخرية نكون أمام سوق حملية، وبالتايل تكون إقليم ال
  4.اهليمنة على جزء من السوق املعنية

                                                                                                                                                   
1 - LELOUP Jean Marie, marrie , caractères généraux du droit de la concurrence , revue de 
jurisprudence commerciale (arbitrage , droit de la concurrence),Avril2000. p83. 

  .49أمحد عبد الرمحان امللحم ، الرجع السابق، ص  -2
  .51ص . املرجع نفسه  -3

4 - LELOUP Jean Marie, op.cit.,p 85. 
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  فالتحديد اجلغرايف للسوق املرجعي إذا يقتضي البحث املنطقة اجلغرافية اليت متارس فيها املؤسسة نشاطها       

  .ث ميكن أن تقتصر على منطقة معينة أو مكان معني معزول أو بعيديف اإلنتاج والتوزيع حبي

إذا كانت مثال وسائل االتصال صعبة أو تكلفة النقل مرتفعة، وقد يتعلق األمر بسوق داخلية أو سوق عاملية إذا 
   1.كان املنتوج مستورد

  عتمدا يف ذلك على مجلةويتمتع جملس املنافسة بسلطة تقديرية يف تعيني حدود السوق اجلغرافية م      

وعليه فان تعيني حدود السوق له أمهية بالغة، حبسبان تأثريه املباشر على . من االعتبارات املوضوعية املشار إليه 
  .اكتمال موقع اهليئة أو إخفاقه وذلك بالنظر إىل حمل املنافسة اليت قيدت بفعل اهليمنة

حيث السوق السلعي والسوق اجلغرايف نتساءل على املقاييس اليت وبالتايل فبعد القيام بتحديد السوق املعينة من 
  .تبني أن العون االقتصادي يف وضعية هيمنة

  المقاييس التي تبين أن العون االقتصادي في وضعية هيمنة: الفرع الثالث           

إال أن . لتجربة امليدانيةويف هذا اخلصوص حيبذ الس فتح اال لالجتهاد حىت تكون هذه املعايري وليدة ا    
ولقد جاءت ا املادة . هناك مجلة من املعايري ميكن االستئناس ا، البعض منها كيفية والبعض اآلخر نوعية

  2000.2أكتوبر  14املؤرخ يف  2000/314الثانية من املرسوم التنفيذي رقم

املشار  2لت يف مضمون نص املادة غري أن املشرع مل يعدد هذه املعايري على سبيل احلصر حيث استعم     
إليها على اخلصوص؛ ومن مث يكون من صالحية جملس املنافسة االعتماد على غريها من املعايري أو املقاييس اليت 

  . حتدد وضعية اهليمنة اليت يتواجد فيها العون االقتصادي
                                                

  .51الشريف، املرجع السابق، ص كتو حممد  -1
 
المقاییس التي تحدد وضعیة ھیمنة عون اقتصادي على سوق للسلع أو الخدمات أو على جزء «: على أن 02تنص المادة  -2

  :منھا ھي على الخصوص، ما یلي
يني اآلخرين املوجودين يف نفس حصة السوق اليت حيوزها العون االقتصادي مقارنة إىل احلصة اليت حيوزها كل عون من األعوان االقتصاد -

 السوق؛
 االمتيازات القانونية أو التقنية اليت تتوفر لدى العون االقتصادي املعين؛ -
 نواع؛العالقات املالية أو التعاقدية أو الفعلية اليت تربط العون االقتصادي بعون أو عدة أعوان اقتصاديني واليت متنحه امتيازات متعددة األ -
 .»غرايف اليت يستفيد منها العون االقتصادي املعينامتيازات القرب اجل -
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   بعد ذلك إىل املعايري الكيفية ثانيا، يتعني علينا التطرق أوال إىل املعايري الكمية مث2ومن أجل حتليل املادة 

  المعايير الكمية: أوال

من األمور الضرورية اليت تؤشر على مدى تكون موقع اهليمنة ومقدار احلصة السوقية اليت حيوزها العون     
  .االقتصادي، هذا باإلضافة إىل القوة االقتصادية اليت تتمتع ا املؤسسة على مستوى السوق

  LA PART DU MARCHEحصة السوق  - 1
يقصد ا تلك احلصة اليت حيوزها العون االقتصادي مقارنة باحلصة اليت حيوزها كل عون من األعوان      

  .االقتصاديني اآلخرين املوجودين يف نفس السوق

وتعد احلصة يف السوق املقاييس األكثر داللة على وضعية اهليمنة وقد يكون إلثباا وأحسن مثال على      
وضعية االحتكار اليت متكن املستفيد منها على مستوى سوق معني من احتالل موقع هيمنة عن الطريق  ذلك

اكتساب كل أو أغلبية حصص السوق، حيث ال ختضع ألية منافسة، فتحقق بطلك تركيز وجتمع القوة 
   1.االقتصادية فتصبح التعامل الوحيد يف السوق

فإا حتدد بالعالقة بني رقم أعمال العون االقتصادي للمعين ورقم ويف ما خيص كيفية حتديد حصة السوق     
   2.املوجودين يف نفس السوق أعمال مجيع األعوان االقتصاديني

و  %25وبالرجوع إىل بعض التشريعات يفترض يف املؤسسة اليت متلك حصة يف السوق تتراوح بني       
  .أا حتتل وضعية هيمنة على مستوى السوق 33%

 %50يرى الس الفرنسي للمنافسة مثال بان املؤسسة اليت متلك على مستوى سوق ما حصة تفوق  فكما

  3.حتتل موقع هيمنة على مستوى هذا السوق

لكن إذا كانت احلصة يف السوق مؤشرا هاما على وجود موقع اهليمنة فإا ال تكفي وحدها إلثباته، مما يفرض 
  .اللجوء إىل معايري أخرى

                                                
1 - BOUTARD LABARDE, op.cit.,p 73. 

  .السالف الذكر 2000/314من املرسوم التنفيذي رقم  04أنظر املادة  -2
3 BOUTARD LABARDE,Ibid,p. 74. 
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  :لقوة االقتصاديةتجمع ا -2

تشكل القوة االقتصادية اليت تتمتع ا مؤسسة ما على مستوى السوق إحدى هذه املعايري، حبيث انه عندما      
  ترتكز القوة االقتصادية يف يد مؤسسة أو جمموعة من املؤسسات فإا حتتل موقع اهليمنة، وميكن تقديرها 

  :من خالل عناصر متعددة مثل

 فاقات املالية و االقتصادية املربمة مع اموعات األخرىعدد وأمهية االت -

 مدى توافر عوائق دخول منافسني آخرين إىل السوق -

 القدرة على رفع األسعار أو ممارسة التمييز غري العادل بني األعوان -

  1سهولة احلصول على مصادر التمويل -

 .اخل... ين خصائص املؤسسة املعتربة مثل تفوقها يف التسيري، االبتكار التق -

  

  المعايير الكيفية: ثانيا
باإلضافة إىل املعايري السالفة الذكر هناك عوامل أخرى ذات طابع كيفي ميكن أخذها بعني االعتبار يف      

  :حتديد مدى تكون وضعية اهليمنة، و منها على اخلصوص

فيتعني على جملس  :االمتيازات القانونية والتقنية التي تتوفر لدى العون االقتصادي المعني /1
املنافسة يف هذه احلالة إثبات توفر هذه االمتيازات لدى العون االقتصادي املعين وذلك عن طريق البحث عن 
الوسائل التقنية املستعملة وكذا الوضعية اليت يتواجد عليها كحسن املوقع و الوصول باألفضلية لبعض مصادر 

 .التمويل

اليت تربط العون االقتصادي بعون أو عدة أعوان  :و الفعليةالعالقات المالية، والتعاقدية أ /2
 .اقتصاديني واليت متنحه امتيازات متعددة األنواع

مثال فيما خيص اإللكترونيك فإنه يف نظر " Sony"فبالنسبة لعالمة سوين  :الشهرة أو العالمة/ 3
  .املستهلكني تعد عالمة ذات شهرة كربى

                                                
  .92جالل مسعد، املرجع السابق، ص  -1
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 .يت يستفيد منها العون االقتصادي املعينال :امتيازات القرب الجغرافي /4

حبيث إنه قد يتطلب موقع اهليمنة عالوة على ما سبق حتليل الوضعية التنافسية  1:الوضعية التنافسية/ 5
على مستوى قطاع معني للتأكد من قدرة املتعامل االقتصادي على االحتفاظ مبوقعه رغم املنافسة احلادة اليت 

 .ملني اآلخرين يف السوقيتعرض هلا من قبل املتعا

  ونشري يف األخري إىل أنه ال يستبعد يف أن تكون هذه العناصر أو تلك غري كافية، مما يستوجب اجلمع بينها
  .من أجل حتديد وضعية اهليمنة 

  التعسف في وضعية الهيمنة : المطلب الثاني                        

  :من قانون املنافسة على أا 07تنص املادة 
  .» ...مينع كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو احتكار له أو على جزء منه «

قد متثل نوعية  situation de monopoleمن خالل قراءة نص هذه املادة نفهم بان وضعية االحتكار      
هيمنة على السوق إذا كانت املؤسسة املعنية تشمل على مجيع حصص السوق أو على القسط األكرب منها، 

ألمر الذي جيعلها ال ختضع إىل أية منافسة، وبالتايل تكون ذه الصفة قد حققت مركزا أكيدا للقوة ا
  2.االقتصادية

ففي هذه احلالة فان الفعل غري الشرعي ال يتجسد يف جمرد اهليمنة على السوق وإمنا يتمثل يف استغالل هذه 
  لذلك فقانون  4.السلطة يكون قابال للتعسف افكما هو معروف منذ القدم فإن كل من حيوز على  3.اهليمنة

ملنافسة ال مينع وضعية اهليمنة يف حد ذاا، لكنه مينع التعسف يف استغالهلا، الن كل متعامل اقتصادي يسعى 
دائما وراء حتقيق موقع هيمنة وسيطرة يف السوق والشك أن السعي لتحقيق ذلك يساعد كثريا على تفعيل 

  .مقترنا بالتعسف يف استعماهلااملنافسة إن مل يكن 

  الممارسات التعسفية: الفرع األول                                
يطبق مفهوم التعسف على املؤسسة أو العون االقتصادي الذي يسعى للحصول على امتيازات جتارية        

  .واقتصادية ال مربر هلا ما عدا اهليمنة على السوق والتعسف يف استغالهلا
                                                

  السالف الذكر 2000/314من املرسوم التنفيذي رقم  5أنظر املادة  -1
2 - BOUTARD LABARDE, op.cit,p . 77. 

  .05زواميية رشيد، املرجع السابق، ص  -3
4 - CHAPUT Yves, op. cit, p 42. 
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ن جمرد االدعاء بوجود هذه املمارسات التعسفية غري كاف، وإمنا على من ادعى ذلك أن يثبتها حبيث ال لك
   1.يقبل األخطار املقدم لس املنافسة إن مل يكن مدعما بعناصر إقناع كافية

ظمها وقد ذكرت املادة السابعة من قانون املنافسة بعض حاالت التعسف الناتج عن هيمنة السوق تتمحور مع
  .حول األسعار اليت تقرها املؤسسة اهليمنة أو تلك اليت تضبط عالقاا التجارية مع الشركاء االقتصاديني

  :عالممارسات المتعلقة باالسعار و شروط البي _أوال    
ا تعترب تعسفية املمارسات اليت ترمي إىل اإللزام بإعادة البيع بسعر أدىن حبيث يتم ختفيضها بصفة اصطناعية مم

كما تعترب تعسفية أيضا املبيعات املشروطة باقتناء كمية دنيا حيث خيضع . يلحق الضرر  باحلرية التجارية للزبون
  . بيع منتوج ما لشراء منتوج آخر وتقدمي خدمة لتقدمي خدمة أخرى

ة بني مجيع إذ يتعارض مع املمارسة احلرة للمنافسة اليت تقضي املساوا 2.كذلك األمر بالنسبة للبيع التمييزي
  . الشركاء االقتصاديني، كإبرام عقد بيع ينحصر يف بعض األعوان االقتصاديني دون اآلخرين

  :الممارسات المتعلقة بالعالقات التجارية مع الشركاء االقتصاديين_ثانيا  
 إىل قطع العالقات التجاري 07عالوة على املمارسات املتعلقة باألسعار وشروط البيع، تشري املادة     

وغالبا ما يسمح هذا التصرف للمؤسسات اهليمنة . مبجرد رفض املتعامل اخلضوع لشروط جتارية غري شرعية
  .بفرض ممارسات أخرى مثل حتديد أسعار إعادة البيع أو ترتيبات التوزيع احلصري

  حاالت أخرى تتمثل يف املمارسات 3السالف ذكره، 2000/314يضيف املرسوم التنفيذي رقم 

  :يب على اخلصوص املقاييس اآلتيةاليت تستج 

  دف إىل مراقبة الدخول إىل السوق أو سريها املناورات اليت 

  املساس املتوقع أو الفعلي باملنافسة، أي أنه ال يقتصر على النتائج القاطعة لتحقق التعسف يف وضعية
يستوجب أن يكون . ة بشكل جوهريوقوامها إمكانية تقييد املنافس. اهليمنة،وإمنا ميتد حىت إىل اآلثار احملتملة

 احتمال التقييد مقبوال، أي مبنيا على أسس موضوعية وليس فقط االحتمال

                                                
 ميكن الس لن يعلن مبقرر معلل بان الدعوى غري مقبولة إذا ما ارتأى أن: باملنافسة على أنه 03/  03من األمر املتعلق  23/3تنص املادة  -1

 .الوقائع الواردة ال تدخل ضمن صالحياته      أو غري مدعمة بعناصر مقنعة
 .املتعلق باملنافسة  03/  03من األمر7أنظر املادة  -2
 .السالف الذكر 2000/314من املرسوم التنفيذي  5أنظر املادة  -3
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  غياب حل بديل بسبب وضعية تبعية اقتصادية، وتعترب هذه احلالة مبثابة وجه ثاين حلالة التعسف الناتج عن
ريع للمعامالت التجارية ولعامل األعمال املشرع اجلزائري ليساير التطور الس ااهليمنة على السوق، حبيث أدرجه

بصفة عامة، ويكون ذا استمر يف مسار التشريعات املقارنة اليت أدرجت يف معظمها هذه احلالة يف قوانينها 
من القانون الفرنسي املتعلق باألسعار واملنافسة تنص على حالة وجود مؤسسة يف وضعية  8فاملادة . الداخلية

   1.هلا حل بديل ملواجهة مؤسسة متعسفة زبونة أو منتجةتبعية اقتصادية، ليس 

ومن خالل هذا التعريف نالحظ أن غياب االحتكار الكايف ألحد الشركاء جيعلهم مرغمني على التعاقد مع 
  2.تلك املؤسسات رغم ما ينجر عن ذلك من شروط تعسفية

صادية وإمنا يعاقب على االستغالل التعسفي واجلدير بالذكر هنا أن القانون ال يعاقب على التبعية االقت      
كما أن جممل هذه املمارسات أو احلاالت التعسفية قد جاءت على سبيل املثال فقط ال احلصر . هلذه الوضعية

ألن كل فعل آخر صادر من مؤسسة يف وضعية هيمنة من شاا أن يزيل منافع املنافسة يف السوق أو حيد منها 
  .وضعية اهليمنةيشكل استغالال تعسفيا ل

وأما عن جتسيد تعسف يف اهليمنة على السوق يف القانون الفرنسي فقد نضمها يف حاالت مماثلة ملا هو وارد يف 
كذلك األمر بالنسبة لقانون اموعة األوروبية، إذ حيضى هو اآلخر  3.مضمون املادة السابعة املذكورة أعاله

متنع وال تتماشى مع السوق املشتركة «:من اتفاقية روما 86املادة بتنظيم التعسف يف وضعية اهليمنة حبيث تنص 
  كل استغالل تعسفي لوضعية اهليمنة من طرف مقاولة أو جمموعة من املقاوالت على السوق املشتركة 

  وتتجسد هذه املمارسات . أو جزء منه من شانه أن ميس باملنافسة أو خيل بتجارة الدول األعضاء
  :يعلى اخلصوص يف ما يل

 ). البيع و الشراء(الفرض املباشر أو الغري مباشر لألسعار  -

 .تقييد اإلنتاج ومنافذ التسويق والتطوير التقين لألضرار باملستهلكني -

 .ممارسة شروط متيزية ملتعاملني يقدمون خدمات متساوية -

                                                
1 «- De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise ou fournisseur 
qui ne dispose de solutionné équivalente». 
2 - GATTEGNO Parice, op.cit.,p. 313. 
3 - Voir, BLAISE Jean Bernard, p. 41. 
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يت تكون حبسب تعليق عملية إبرام العقود، بشرط قبول املتعاملني التجاريني تقدمي خدمات تكميلية وال -
   1.»طبيعتها أو حبسب العادات واألعراف التجارية غري مرتبطة مبحل هذه العقود

وعليه فان كل املمارسات اليت يسعى من خالهلا األعوان االقتصاديون للحصول على امتيازات جتارية       
  دون مربر شرعي مينعها القانون نظرا ملا تلحقه من مساس باملنافسة

  الحكمة من خطر التعسف في وضعية الهيمنة : الفرع الثاني                
  مينع قانون املنافسة االستغالل التعسفي لوضعية اهليمنة، ولعل احلكمة من هذا اخلطر هو أن املشرع أراد       

ق من خالل ذلك حتقيق التوازن يف العقود املربمة بني أطراف غري متكافئة يف القوة التفاوضية وذلك عن طري
منع إساءة استعمال السلطة والقوة االقتصادية اليت حيوزها الطرف القوي ومن خالل سيطرته واحتكاره جلميع 

وبالتايل محاية الطرف الضعيف عما ينجر من شروط تعسفية عن هذه اهليمن أو . أو معظم حصص السوق
  السيطرة 

  .على السوق
  يف العالقات التعاقدية، والسيما بعد ظهور مؤسسات قوية وبناءا على ما سبق فمن أجل إعادة التوازن         

يف جماالت اإلنتاج والتوزيع أصبح من الضروري منع التعسف يف استخدام وضعية اهليمنة حسب ما حدده 
   2.قانون املنافسة

 كما أن مرد حظر هذه املمارسات يتمثل يف احلد من املنافسة أو اإلخالل ا، لكون التعسف يف استعمال 
  املركز املهيمن يؤدي إىل اإلعاقة املهمة للمنافسة الفعالة مما يؤثر سلبا على املسار الطبيعي للنشاط االقتصادي 

يقذر الطابع . يف السوق، خاصة مع العلم بان هناك ممارسات حمظورة يف حد ذاا كالبيع املشروط أو املتالزم
  الرجوع إىل هيكل السوق املعنية والعواقب اليت تنجر عنها املنايف للمنافسة للممارسات التعسفية املندد ا ب

  .على هذا املستوى
  . واجلدير بالذكر أنه ال ميكن حضر تكوين املركز املسيطر على اإلطالق ألنه قد يرتب أثار اجيابية ونافعة      

ات مرخص ا إن بعض املمارس –كما هوى الشأن بالنسبة لالتفاقات  – 09ويف هذا اإلطار تنص املادة 
  عندما دف إىل  بعث التطور االقتصادي أو التقين، لكن على مرتكبيها إثبات

                                                
1 - SCHAPIRA Jean, Le droit européen des affaires, que sais-je 3éme édition. Presse 
Universitaire de France. Juin 1994,p 58. 

  .64كتو حممد الشريف، املرجع السابق، ص  -2
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   منع ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي: المبحث الثالث                 

املتعلق باملنافسة، مينع كل عون اقتصادي من بيع سلعة  95/06من األمر رقم  10حسب مقتضيات املادة     
  .التكلفة احلقيقي، إذا أدى أو عندما يؤدي ذلك احلد من املنافسة يف السوقبسعر 

وخيص احلظر القانوين املنتوجات اليت يعاد بيعها بسعر أقل من سعر التكلفة احلقيقي مع اإلشارة إىل أن    
  .يد هذا السعرمما يطرح إشكالية حتد 1املشرع اجلزائري اعتمد بدل سعر الشراء احلقيقي، سعر التكلفة احلقيقي

فإذا كان الشراء يظهر من تفحص الفواتري اليت يسلمها البائع، فان سعر التكلفة ال ميكن التحقق منه إال 
بالرجوع إىل هيكل األسعار وحتديده الشيء الذي يزيد يف تعقيد عملية البحث عن اإلثبات ألن إجناز مثل هذه 

  .العملية ليس باألمر اهلني

فحىت أن املبيعات املوجهة . قد تأخذ إشكال خمتلفة ختتلف باختالف ظروف البيعإن عمليات البيع     
هذا ما جيعلنا  2.للمستهلكني ميكن أن تكون تعسفية دف إىل حتقيق حتويل العمالء ولو بصفة غري مباشرة

  ).املطلب ثاين(وأحكامه يف ) املطلب أول(نتساءل عن مفهوم البيع باخلسارة 

  )البيع بالخسارة(مفهوم البيع بالسعار مخفضة تعسفيا : طلب األولالم               

وهو املصطلح اجلاري يف جمال   Dumpingاالنجلیزیةإن مصطلح البيع باخلسارة هو ما يقابله باللغة        
، وهو فعل كل عون اقتصادي سواء قام "اإلغراق"والذي يعين  to dumpالتجارة الدولية، وقد اشتق من فعل 

صفة منفردة أو مشتركة، ينصب على عنصر السعر، إذ يقوم العون بالتعامل بأسعار تتحد كل منافسة جتعله به ب
  .يتحمل هو أيضا نتائج اخلسارة من خالل البيع بدون سعر التكلفة احلقيقي

وهذه املمارسة جتد أرض ميعادها يف املراكز الكربى للتوزيع، أين تعرض بعض السلع واملنتوجات       
فالعملية  3.بيع بأسعار زهيدة أو أا تباع خبسارة، لكن يف نفس الوقت تعرض سلع أخرى بأسعار معقولةلل

  األوىل تكون مبثابة فخ، إذ أن الزبائن يغررون، مما يدفعهم إىل الشراء أكثر، فقد ذهب بعض الفقهاء وكذا 

                                                
  .املتعلق باملنافسة 03/03من األمر رقم  12وهو ما يفهم كذلك من خالل قراءة املادة  -1

2 - CHAPUT Yves, op.cit ,p 93. 
  .183قايد ياسني، املرجع السابق، ص  -3
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جزيرة من اخلسائر يف «: عرب عنها بـإىل إجياد عبارة تدل على هذا النوع من املمارسات واليت ي املختصني
   .«un ilot de pertes dans un océan de profits» »حميط من األرباح

فعملية البيع باخلسارة تبدو يف أول وهلة أا ممارسة جتارية غري عقالنية لو ال أا ترمي إىل حتقيق أهداف معينة، 
زبائن بواسطة األسعار املنخفضة مع األمل يف إغرائهم إذ تستعمل هذه الطريقة جللب أكثر قدر ما ميكن من ال

باقتناء منتوجات أخرى ذات هوامش معتربة، و بالتايل فإا تعترب وسيلة اشهارية تؤدي إذا أحسن استعماهلا إىل 
  1.ارتفاع املبيعات

يشكل ممارسة  ال يشكل طريقة بيع بقدر ما  la vente à perteوما دام األمر كذلك فان البيع باخلسارة     
مقيدة للمنافسة، اهلدف منها إزاحة املنافسني لالستيالء على السوق والرجوع بعد ذلك إىل السعر العادي إن مل 

  .يكن أكثر ارتفاعا، وهو اهلدف احلقيقي املقصود من هذه العملية

بان املنتوجات اليت  وبالنسبة للمستهلك فإنه قد يدرك ألول وهلة اهلدف من هذه املمارسة، إذ انه يعتقد     
يعاد بيعها بسعر اقل من سعر التكلفة احلقيقي قد ختدم مصاحلة إال أن احلقيقة غري ذلك حبيث أن العون 
االقتصادي أو املؤسسة املعنية اليت تلجأ إىل ختفيض األسعار إىل ما دون سعر التكلفة تسعى إىل حتقيق أهداف 

املنافسة إىل اإلفالس واالنسحاب من السوق لفائدة الطرف القوي أكثر بعدا تتمثل يف دفع املؤسسات الضعيفة 
  2.والذي يقوم بعد ذلك برفع األسعار حبسب رغباته

  أحكام البيع بالخسارة : المطلب الثاني                         

يشكل البيع باخلسارة إحدى املمارسات املقيدة للمنافسة اليت تدخل يف نطاق اختصاص جملس      
نافسة،وذلك نظرا ملا حتدثه من إخالل باملنافسة يف السوق أو ما ميكن أن حتدثه من حد هلا، حيث نصت امل

 منخفضة تعسفا  من األمر املتعلق باملنافسة على منع عروض األسعار أو ممارسات أسعار بيع  10املادة 
من  31وتقابلها املادة  3).يقيسعر التكلفة احلق(للمستهلكني مقارنة بتكلفة اإلنتاج والتحويل والتسويق 

منتوج  بيع إعادة بيع    متنع  القانون الفرنسي املتعلقة حبرية األسعار واملنافسة اليت أكثر دقة ووضوحا، حبيث 

                                                
1 - SERRA Yves, Le droit de la concurrence: connaissance su droit, Editons DALLOZ,1993,p 
106 

  .51 ص كتو حممد الشريف، املرجع السابق، -2
  .التعلق باملنافسة 03/  03من األمر 10انظر املادة  -3
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إال أنه ويف نفس السياق يفلت من تطبيق  prix d'achat effectif.1حالته بسعر أقل من سعر الشراء  يف
حيث يتم  2.املذكورة أعاله بقصد تشكيل استثناء على املبدأ 10أوردا املادة هذه األحكام جمموعة من السلع 

  التطرق يف هذا املطلب 

  ) .الفرع الثاين (مث التطرق اىل االستثناءات الواردة على قاعدة املنع يف ) الفرع االول (اىل قاعدة املنع يف 

 قاعدة المنع: الفرع األول                              

يتمثل هذا املبدأ أن مينع بيع سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة احلقيقي، وهو ما يعرف كما سبق التعبري عنه      
مث إن املستفيد األول من هذه املعاملة هو . مببدأ اإلغراق يف التجارة الدولية والذي يتضمن البيع باخلسارة

تواجد يف وضعية قوية يف السوق يسعى إىل جلب باعتبار أن العون االقتصادي امل consommateurاملستهلك 
  .العمالء عن طريق بيع سلعة خبسارة مث القيام بعد ذلك ببيع سلعة أخرى وامش إضافية

  وذه الصفة فإن عملية البيع باخلسارة من شاا اإلخالل حبرية املنافسة أو إزاحة أو إلغاء من السوق مؤسسة

  . السوقأو معارضة احد منتوجاا الدخول يف

  بطريقة تؤدي إىل تشكيل وضعية احتكار يف السوق، وهو األمر الذي دفع باملشرع إىل منع وحظر هذا النوع 

   3.من املعامالت

املشار إليها سابقا نستخلص بأن هذه املمارسة املمنوعة تتعلق  10ومن خالل االطالع على نص املادة       
  .هي ال متتد إىل اخلدمات، وإمنا تقتصر فقط على السلع واملنتوجاتباخلصوص بأسعار املنتوجات دون غريها، ف

  االستثناءات الواردة على قاعدة المنع: الفرع الثاني                   

السابق ذكرها قد نصت على أنه مينع على كل عون اقتصادي بيع سلعة بسعر اقل من  10إذا كانت املادة      
 نت هذه املمارسات قد حدت أو ميكن أن حتد حبرية املنافسة، فإن هذه القاعدة سعر التكلفة احلقيقي، كلما كا

                                                
1 - voir CHARTIER Yves ,op.cit. p573. 

  .املذكورة أعاله 10رب على ذلك املادة يشكل املنع القاعدة العامة، بينما تشكل املبيعات باخلسارة املرخص ا استثناء على هذا املبدأ كما تع -2
3 - CHARTIER Yves ,op, cit. p 572. 
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ال تطبق على جمموعة من السلع واملنتوجات واليت تشكل أعمال اعفائية أو استثناء على املبدأ باعتبارها من 
  1.املبيعات باخلسارة املرخص ا

به عندما تقتضي ذلك االستجابة لضرورة فرغم حظر البيع باخلسارة من حيث املبدأ، فانه يرخص      
وينص األمر املتعلق باملنافسة على جمموعة من احلاالت . اقتصادية ومتطلبات حسن التسيري وتفادي خسائر أكرب

  :ميكن فيها الترخيص بالبيع باخلسارة واليت تكمن يف ما يلي

 ية حتمية نتيجة تغيري النشاط أو إائه لسلع سهلة التلف واملهددة بالفساد السريع، وبيع السلع بصفة إرادا-1

  2.أو مت تنفيذ قرار قضائي وبيع السلع املومسية وكذلك بيع السلع املتقادمة أو البالية تقنيا-2
إذا فبالنسبة للسلع القابلة للتلف واملهددة بالفساد السريع يسمح القانون ببيعها باخلسارة نظرا لطبيعتها    

أال وهي املبيعات املربرة  soldesكذلك األمر بالنسبة للتصفيات .الطرية واملربدة اخلاصة كاللحوم واملنتجات
  .بوقف النشاط التجاري أو حتويله

وأما عن املنتوجات املومسية تتمثل يف تلك السلع املتوفرة خالل فترة ائية الفصل أو خالل الفترة ما بني     
  .لة معينة كما األمر بشهر رمضانالفصلني، واملنتوجات املستهلكة بكثرة خالل مرح

  . كذلك ختضع ألحكام املنع كل من املنتوجات اليت تعترب من الطراز القدمي

لسلع اليت مت التموين منها أو اليت ميكن التموين منها من جديد وبسعر أقل، ويف هذه احلالة يكون السعر ا-3
 3.احلقيقي األدىن إلعادة البيع يساوى سعر التموين اجلديد

املنتوجات اليت يكون فيها السعر إعادة البيع يساوي السعر املطبق من طرف املنافسني بشرط أال يقل بسعر -4
 .املنافسني عن حد البيع باخلسارة

ومعىن ذلك التكيف مع املنافسة حيث ال يقع البيع باخلسارة حتت احلظر بالنسبة للمنتوجات اليت حتدد أسعار 
مارسة شرعيا من طرف املنافسني شريطة أن ال يبيع هؤالء بسعر أقل من عتبة البيع إعادة بيعها وفق لألسعار امل

  .باخلسارة

                                                
  .84ص .،1997, اجلزائر , ديوان املطبوعات اجلامعية  ,لعشب حمفوظ سلسلة القانون االقتصادي  -1
  .املتعلق باملنافسة 03/  03من األمر 10من املادة  2و  1أنظر الفقرتني  -2
  .املتعلق باملنافسة03/  03من األمر  10املادة  من 2و  1 أنظر الفقرتني -3
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وبالرجوع إىل القانون الفرنسي املتعلق باألسعار واملنافسة جند أنه قد جاء هو اآلخر بنفس القائمة للسلع      
  .واملنتوجات اليت تشكل جمموع املبيعات باخلسارة املرخص ا
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  رقابة التجميع: المبحث الرابع                                       
يرى املدافعون على حرية سري السوق، بان املتعامل االقتصادي هي القاعدة وبالتايل فإم حيبذون         

مؤسسة أو  ضرورة احتفاظ املؤسسات حبريتها سواء تعلق األمر بالدمج، بيع احلصص، بالتجمع أو مبراقبة
والفكرة اليت ينطوي عليها هذا الطرح هي أن حرية التجميعات كفيلة . جمموعة من املؤسسات والتحكم فيها

  .مبساعدة املؤسسات  على تسيري أعماهلا بشكل أفضل، وهذا عامل من عوامل الفعالية االقتصادية
تكتسي أمهية خاصة، ملا تعود على فدراسة التجميعات أو كما ميكن تسميتها كذلك بالتمركزات االقتصادية 

املؤسسات بالنفع وذلك من خالل زيادة كفاءا اإلنتاجية ورفع قدراا، والسيما أن إشكالية مؤسستنا 
االقتصادية تكمن قدرا على مواجهة املنافسة الدولية اليت ستنجر يف إطار انضمام اجلزائر إىل منطقة التبادل 

   OMC(.1(ية وكذا املظنة العاملية للتجارة احلر مع بلدان الوحدة األوروب

فاتفاق الشراكة هذا قد تترتب عنها عدة انعكاسات توثر سلبا على االقتصاد الوطين عموما واملؤسسات 
االقتصادية بوجه خاص والسيما وأن مؤسساتنا الزالت تتخبط يف عدة أزمات ال ترقى ا إىل مستوى التحدي 

هلذا فمن األجدر وضع برامج التأهيل اليت تسمح بتنافسية املؤسسة االقتصادية هذا   2واملواجهة املنافسة الدولية،
فضال عن أن إنشاء منطقة التجارة احلرة من شأا أن يشكل خطرا جديدا أال وهو اإلغراق، ألنه من الصعب 

رة املمارسات املنافية منافسة املتعاملني االقتصاديني نظرا ألقدميتهم وخربم يف امليدان، وبالتايل فان ظاه
  3.للمنافسة ليست بأمر غريب عنهما

مث أن قانون املنافسة ال مينع إجراء التجميعات مثلما مينع املمارسات املنافية للمنافسة احلرة، بل يعترب أن كل 
متركز اقتصادي يرمي إىل التحكم الفعلي يف جزء من السوق الوطنية جيب أن حيصل على اعتماد مسبق من قبل 

ومع ذلك فرض قانون املنافس ضرورة مراقبة التجميعات، حيث أثبتت التجربة بأن السري  4.جملس املنافسة
احلسن للسوق مير عرب مراقبة املؤسسات كما ينص األمر املتعلق باملنافسة على غرار التشريعات األخرى        

  .جميع وألقى هذه املهمة على جملس املنافسةعلى مراقبة عمليات الت. 12و  11يف مادتيه ) األملاين واألمريكي(

                                                
 .18ص  2003، فيفري 2،جملة  اجلامعة العدد "املؤسسة االقتصادية  اجلزائرية يف مواجهة العوملة"جنار حياة  -1
 .18املرجع نفسه، ص  -2
 .102جالل مسعد، املرجع السابق، ص أنظر  -3
 .07زواميية رشيد، املرجع السابق، ص  -4
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فمراقبة التجميعات يشكل إجراءا معقدا يشتمل على حتاليل جتري على مستويات خمتلفة وتتم على عدة 
ويف . 12و  11مراحل، إذ جيب يف مرحلة أوىل فحص ما إذا كانت العملية جتميعا حسب مدلول نص املادتني 

املطلب االول (وعليه سنتطرق يف ,لعملية وتقدير آثارها على املنافسة احلرةمرحلة ثانية حتديد ما إذا كانت ا
املطلب (ويف ,اىل شروط ممارسة الرقابة على التجميعات ) املطلب الثاين (ويف , اىل املقصود بالتجميعات )

  .اىل طرق ممارسة الرقابة على التجميعات ) الثالث 

  قصود بالتجميعاتالم: المطلب األول                       
الشك أن سياسة أي مشروع حنو التجميع أو التمركز االقتصادي هي امتداد واستكمال لسياسته جتاه       

اهليمنة على السوق أو عدم تقييد املنافسة، على اعتبار أن املشرع يفرض مراقبة كل التصرفات اليت تؤدي إىل 
ن املشرع يفرض مراقبة كل التصرفات اليت تؤدي إىل تقييد تقييد السوق أو عدم تقييد املنافسة، على اعتبار أ
   1.املنافسة وتفاديها سعيا إىل بث املنافسة يف السوق

ومن مثة فان املشرع اجلزائري مل يتوىل تعريف التجميعات، وإمنا اكتفى بذكر صور وحاالت هذه      
ل امللكية لكل أو جزء من ممتلكات حبيث ينتج التجميع عن أي عقد مهما كان شكله يتضمن حتوي 2.األخرية

أو حقوق أو سندات عون اقتصادي قصد متكني عون اقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ األكيد عليه والذي من 
  .شأنه املساس باملنافسة وتعزيز وضعية اهليمنة على السوق خاصة

واسع، ميكن إقامة التجميعات  املشار إليها أن مفهوم التجميعات مفهوم 11يالحظ بالرجوع إىل أحكام املادة  
( ويف , اىل العقد املتضمن نقل امللكية أو االنتفاع ) الفرع االول ( من خالل عدة عقود حيث سنتطرق يف 

  .العقد املتضمن ممارسة النفوذ االكيد ) الفرع الثاين 
  
  
  
  

            

                                                
 .25د عبد الرمحان امللحم، مرجع سابق، ص امح.-1
فيفري  22الصادرة يف  9عدد , جريدة رمسية, يتعلق باملنافسة ,  1995/ 01/  25مؤرخ يف ,  95/06من األمر رقم  11أنظر املادة  -2

1995 
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  تفاعالعقد المتضمن نقل الملكية أو االن: الفرع األول                  
مبوجب عقد مهما كان شكله، فيمكن أن يؤدي هذا العقد إىل  11تتم عملية التجميع حسب املادة       

أو الشراء جممل أسهم مؤسسة ما، مراقبة شركة من طرف شركة أخرى مث   fusion 1نقل كلي مثل الدمج
  .إدماجها إىل الشركات الفرعية

تسمح بالتدخل يف سري املؤسسة   prise de participationكما قد يكتسي العقد شكل مسامهة       
أو عدة مؤسسات والتأثري على قراراا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،حبيث أن مثل هذه العقود تؤدي إىل 

  .النفوذ اجلازم على تشكيل مداوالت أو مقررات أجهزة املؤسسة

فيما بينها ختتلف طبيعتها من حالة إىل  ويف احلقيقة يسمح هذا العقد للمؤسسات املعنية من إقامة عالقات
  :أخرى، فقد األمر إما بـ

وتتجسد هذه العالقات يف إطار اتفاقات التعاون املربمة بني : عالقات ذات طبيعة تعاقدية -1 
ونشري يف هذا الصدد إىل أن هذا النوع من العقود . املؤسسات بقصد االستغالل املشترك للدراسات والبحوث

أ إليه املؤسسات فيما بينها بغرض توحيد اجلهود واخلربات املكتسبة يف هذا امليدان، هذا فضال عن كثريا ما تلج
  .اخل... االتفاقات املربمة فيما بينها من اجل االستعمال املشترك لشبكات التوزيع

 les apportsوتتجسد عادة يف حالة قيام مؤسسة ما باملسامهة أو شراء األسهم : عالقات مالية -2

d'actifs 2.تابعة ملؤسسة أخرى أو جمموعة من املؤسسات  

كما لو تعلق األمر بكل أشكال االندماج الكلي، أو إدماج شركات يف شركات  :عالقات هيكلية -3
   .Groupements d'entreprisesأخرى، وتتجسد هذه العالقات بدورها يف حالة جتمع املؤسسات 

وهذه احلالة األخرية تشكل أهم العقود . contrats de Sous-traitance 3وكذلك عقود املقاولة من الباطن
  .اليت تلجأ إليها شركة سونطراك مع الشركات األجنبية وذلك يف جماالت متعددة كالفندقة وغريها

  

                                                
  .03/03ن األمر رقم م 15يقصد بالدمج هنا اندماج كل مؤسستني أو أكثر كانت مستقلة من قبل، وهو ما تنص علية املادة  -1

 
  .من األمر املذكور أعاله 15/2يف هذه احلالة األخرية راجع كذلك نص املادة  -2

3 - SAIDI  Abdelmajid ,op.cit.p 10. 
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  العقد المتضمن ممارسة النفوذ األكيد: الفرع الثاني                 
ية إال إذا كان النفوذ الناجم عن نقل امللكية أو االنتفاع نفوذا ال ميكن إضفاء صفة التجميع على العمل        
وبالتايل فان ممارسة النفوذ األكيد واملتمثل يف وضع مقاولة أو جمموعة من املقاوالت حتت سيطرة . حامسا

ولة وحتكم مقاولة أخرى أو جمموعة من املقاوالت من خالل نقل االنتفاع أو امللكية أموال أو حقوق تابعة ملقا
ما، يعد عنصرا أساسيا لتعريف التجميع حيث انه حىت املشروع األملاين قد تفطن هلذا الوضع خالل تعديل 
القانون حول التجميعات، حبيث ادخل معيار النفوذ األكيد والتحكم يف رقابة مؤسسة أو مؤسسات أخرى 

دف إىل شراء أسهم وأصول  بكل عملية«خالل تعريفه للتمركز االقتصادي وذلك بعد ما يعرفه من قبل، 
وذا يكون قد استبعد إمكانية التهرب من الرقابة األملانية للتمركزات مبجرد املشاركة » ...مؤسسة أخرى 

  1.اإلستراجتية

واجلدير باملالحظة يتمثل يف أن الطابع الواسع هلذا التعريف خيول للمجلس سلطة رقابة وتقدير واسعة،        
د الطرق اليت متكن املتعاملني االقتصاديني من ممارسة نفوذهم على نظرم، مما جيعل ختتلف باختالف وتعد

  .تقدير العملية يرتبط ارتباطا وثيقا بتحليل ما ينجر عنها من أثار على املنافسة

  شروط ممارسة الرقابة على التجميعات: المطلب الثاني                
التجارية واملالية  procédésعمليات التمركزية طاملا أن املمارسات إن القانون مل حيدد ومل حيصر ال       

. 2.تسمح بتشكيل جتمعات وكذا مراقبة مقاولة أو عدة مقاوالت من قبل مقاولة أخرى أو جمموعة مقاوالت
وبالتايل فحىت يتدخل الس من اجل فرض رقابته على مشروع التجميع أو التجميع ال بد من تقدير العملية 

خالل حتليل أثار على املنافسة احلرة، وذلك مع األخذ بعني االعتبار نسبة التجميع وفق ما هو حمدد يف من 
  .قانون املنافسة

املتعلق باملنافسة، تلك املراقبة الناجتة عن قانون العقود أو  03/03ويقصد باملراقبة يف مفهوم األمر رقم     
الظروف الواقعة، إمكانية ممارسة النفوذ األكيد والدائم عن طرق أخرى تعطي بصفة فردية أو مجاعية حسب 

  :كشرط أساسي ملمارسة هذه الرقابة على نشاط مؤسسة، والسيما فيما يتعلق مبا يأيت
 .حقوق امللكية أو حقوق االنتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منها - 1

                                                
1 - voir MARTINC SCHOLZ, N° 05? P. 543. 
2 - SAIDI  Abdelmajid ,op.cit.p. 10. 
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املؤسسة من ناحية تشكيلهاأو حقوق أو عقود املؤسسة اليت يترتب عليها النفوذ األكيد على أجهزة  - 2
 1.مداوالا أو قراراا

  بالمنافسة اإلضرار: الفرع األول                       

ال ختضع مشاريع أو عمليات التجميع، للمراقبة إال إذا كان من شأا إحلاق الضرر باملنافسة من خالل      
وهذا ما يعكس ازدواجية األهداف  2ى السوق،تدعيم موقع اهليمنة حيتله املتعامل االقتصادي على مستو

  .املتواخات من مراقبة التجميعات من جهة والتعسف الناجم عن وضعية اهليمنة من جهة أخرى

فمراقبة التجمعيات متكن الس بالتدخل خبصوص األعوان االقتصاديني، الذين يؤسسون هياكل كفيلة      
أما مراقبة التعسف فإا تسمح . عدم إقدامهم على أي تعسفبالتأثري على االقتصاد وذلك حىت يف حالة 

فاهلدف من مراقبة التجميع هو الوقاية من التعسف ,للمجلس مبعاقبة السلوك التعسفي الناجم عن التجميع
  .احملتمل

  ميكن للمجلس أن يفرض رقابته على التمركزات األجنبية اليت يكون هلا اثر على السوق الوطنية ؟

وبالتايل ال ميكن تطبيق هذا الشرط األعلى التمركزات  3شرع اجلزائري قد سكت يف هذا الشأن،إن امل      
اليت تتم على إقليم الدولة اجلزائرية دون تلك اليت تتم يف إقليم دولة جزائرية وينجم عنها أثار سلبية على السوق 

اد األورويب، والذي يتضمن إنشاء منطقة الوطنية خاصة، وأن أمهية ذلك تظهر مع إبرام اتفاق الشراكة مع االحت
التبادل احلر، حبيث من املرجح يف مثل هذه احلالة انسحاب العديد من املؤسسات االقتصادية والسيما املتوسطة 

  .والصغرية من السوق

غري أن القانون الفرنسي عكس القانون اجلزائري فإنه يسمح ويفتح اال  لفرض الرقابة حىت على      
وذا ميكن القول بان القانون  4ركزات اليت تقام على إقليم أجنيب ويكون هلا تأثري على السوق الفرنسية،التم

  .الفرنسي قد وسع من جمال تطبيق هذا الشرط بشكل يسمح من حتقيق محاية أكثر لقواعد اللعبة االقتصادية

                                                
  
أن يكون مشروع التجميع من شانه املساس باملنافسة وتعزيز وضعية اهليمنة على : سة علىاملتعلق باملناف 03/03من األمر رقم  17تنص املادة  - 1

 .السوق

  .107راجع جالل مسعد، املرجع السابق ص -  2
3 - CHAPUT Yves, op.cit. p 56. 
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  حجم عملية التجميع: الفرع الثاني                         

عد التأكد من طبيعة املشروع أو العملية على ضوء مقتضيات األمر املتعلق باملنافسة البد من النظر فيما ب     
إذا كانت نسبة التجميع تتجاوز العتبة القانونية احملددة، وذلك على أن يكون مشروع التجميع أو التجميع 

على مستوى السوق الداخلية من سلع من املبيعات املنجزة  %30يرمي إىل حتقيق أو يكون قد حقق أكثر من 
وبالتايل فعملية التجميع ال ختضع للمراقبة إال إذا جتاوزت النسبة احملددة من املبيعات وإذا كان من  1.وخدمات

  .شأا أن تلحق الضرر باملنافسة

تجميعات غري أنه بالرجوع إىل النص اجلديد املتعلق باملنافسة جند أنه أدخل ختفيفات فيما يتعلق بال    
االقتصادية حبيث الرفع من العتبة القانونية احملددة يف ما سبق، وذلك بالنص على أنه ال متارس الرقابة املشار 

  .من املبيعات أو املشتريات  املنجزة يف سوق معينة %40إليها إال إذا كان التجميع يرمي إىل حتقيق حد يفوق 

يعات السوق الداخلية من السلع واخلدمات أو على جزء منه، مما كما أنه يتم تقدير هذه النسبة بالرجوع إىل مب
   2.يقتضي حتليال مسبقا للسوق املعنية لتحديد حصة املعنيني بعملية التجميع فيه

وتعتمد طرق حتديد احلصة يف السوق على عدة عناصر منها على وجه اخلصوص تقييم االستهالك        
من طرف املعنيني بعملية ) الوطنية(رقم األعمال املنجز يف السوق الداخلية  للمنتوج  املعين باإلضافة إىل حتديد

  .التجميع

كذلك فان السوق املقصودة يف هذه احلالة، تقتصر على السوق الداخلية أو الوطنية وهذا ما يسمح 
ى مستوى للمؤسسات األجنبية اليت حتتل وضعية اهليمنة يف اخلارج أن تستمر بكل حرية يف عملة التجميع عل

  .السوق احمللية إىل حد دون العتبة القانونية

 

من املبيعات يف السوق الوطنية ال يشكل املعيار الوحيد % 30مث إن حتديد حجم عملية التجميع بنسبة      
بغض النظر عن حد املبيعات «: تنص على أنه 12الذي يعتمد عليه لتقدمي التجميع، والسيما أن املادة 

                                                
  .15من األمر املتعلق باملنافسة ص 12انظر املادة  -1

2 - CHAPUT Yves, op.cit, p 56.  
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ال ميكن أن حتدد عن طريق التنظيم مقاييس أخرى عند احلاجة لتقرير مشاريع التجميع أو املذكورة أعاله 
   .»التجميعات

 2000/315ويف أفق حتقيق ذلك ميكن االستئناس بالعديد من املقاييس اليت اقرها املرسوم التنفيذي رقم    

أو التجمعات واليت تتمثل على والذي حيدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع  2000.1أكتوبر  14املؤرخ يف 
  :اخلصوص يف ما يلي

حصة السوق اليت حيوزها كل عون اقتصادي بعملية التجميع،وكذا حصة السوق اليت متسها هذه  - 1
 2.العملية

وحتدد حصة السوق بالعالقة املوجودة بني رقم أعمال كل عون اقتصادي معين متدخل يف نفس السوق ورقم 
بينما يعتمد القانون الفرنسي املتعلق  3.ان االقتصاديني املتواجدين يف نفس السوقاألعمال العام هلؤالء األعو

حبرية األسعار واملنافسة يف تنظيم ومراقبة التجميعات أو التمركزات االقتصادية على معيار رقم األعمال، 
رنسي دون رسوم ماليني فرنك ف) 7(حتدد قيمته بسعة  والذي %25: باإلضافة إىل اشتراط نسبة املبيعات بـ

Hors taxes على أن حتقق مؤسستني عضوة يف التمركز على األقل رقم األعمال ال تقل قيمته عن مليارين ،
فرنك فرنسي، وبالتايل فالقانون الفرنسي يعتمد على والقيمة املطلقة اليت تقتضي حتقيق رقم أعمال حمدد من 

انه يأخذ يف احلساب رقم األعمال للمؤسسات اليت طرف املؤسسات املعنية على مستوى السوق الوطنية،كما 
    4.تكون طرفا يف العملية دون ذلك الذي خيص اموعة اليت تتشكل منها

 :أثر عملية التجميع على حرية اختيار املمونني واملوزعني أو املتعاملني اآلخرين - 2

لية التجميع، حبيث أنه وبالرجوع إىل املادة إن العنصر األساسي الذي مييز هذا املعيار يتمثل يف اآلثار ترتبها عم
  :من قانون املنافسة جند أا تنص على أنه 11
  »مينك لس املنافسة أن يقبل التجميع مع مراعاة توفر بعض الشروط حلماية  املنافسة و تطويرها «

                                                
  .16، ص 2000لسنة  61لرمسية عدد انظر اجلريدة ا -1
حيدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع او ,    2000اكتوبر سنة  14املؤرخ يف   2000/315من املرسوم التنفيذي رقم  2/1انظر املادة  -2

 .2000اكتوبر   18الصادرة يف ,  61جريدة رمسية عدد , التجميعات 
  .من نفس املرسوم 3انظر املادة  -3

4- BOUTARD LABARD ,OP.CIT.,P.120 et 121. 
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ال ختل حبرية ومن خالل قراءة نص هذه املادة نفهم بأن التجميعات يف حد ذاا مقبولة لكن بشرط أن 
املنافسة، الن تشكيل متركزات اقتصادية قد تنجر عنها أثار سلبية على تطور املنافسة احلرة، مما يؤدي حتما إىل 

  .تدخل جملس املنافسة بغرض فرض رقابته على هذه العملية
 :تطور العرض والطلب على السلع واخلدمات املعنية بعملية التجميع - 3

على السلع واخلدمات املعنية معيارا أساسيا لتقدير عملية التجميع ويتجسد  يعد تطور العرض والطلب     
ذلك من خالل تقييم االستهالك الوطين الفعلي للمنتوج املعين، وال خيفي ما للتمركز االقتصادي من خطر على 

تركيز إذا السري العادي والطبيعي لقانون العرض والطلب لذلك يستوجب األمر ضرورة مراقبة ومنع عمليات ال
  .كان من شأا اإلعاقة حبرية املنافسة يف السوق

 :النفوذ االقتصادي و املايل الناتج عن عملية التجميع - 4

أي عقد مهما  نيشكل هذا املعيار العامل األساسي يف عملية تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات، حبيث أ
جمموعة من املقاوالت حتت سيطرة وحتكم  كان شكله يربم بني مؤسستني فأكثر من شأنه وضع مقاولة أو

مقاولة أخرى أو جمموعة من املقاوالت، سواء كانت السيطرة اقتصادية أو مالية ال بد من أن خيضع إىل شرط 
  .االعتماد املسبق من قبل جملس املنافسة

جميع خالل جتاوز نود اإلشارة يف هذه احلالة إىل أنه بعد االنتهاء من مرحلة التأكد من حضور عملية الت    
احلجم القانوين وكذا اإلضرار باملنافسة، تأيت مرحلة ثانية تكمن يف ممارسة الرقابة على التجميعات من قبل 

  ما هي طرق ممارسة هذه الرقابة؟  : جملس املنافسة، و يف هذا الصدد نتساءل

  طرق ممارسة الرقابة على التجميعات:  المطلب الثالث                 
يضطلع الس مبوجب األمر املتعلق باملنافسة مبهمة مراقبة التجميع، يف حالة جتاوز العتبة القانونية واحتمال    

غري أن األمر املتعلق باملنافسة مل حيدد إجراءات املراقبة وبالتايل على جملس املنافسة أن . إحلاق الضرر باملنافسة
البلدان يف هذا امليدان وأما عن القائمني بالتجميعات  يعكف على دراستها وضبطها استئناسا بتجارب بعض

اليت من شاا املساس باملنافسة والسيما طريق تعزيز وضعية اهليمنة ملؤسسة يف السوق، فيجب عليهم 
اخلضوعمجلس املنافسة عن طريق تقدميه له أو مببادرة من اجلهات املختصة يتخذ الس قرار بشان مشروع 

  1.ه و ذلك يف اآلجال القانونية احملددة لذلكالتجميع احلال إلي

                                                
 .15من األمر املتعلق باملنافسة، ص  11راجع املادة  -1
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  المبادرة بالرقابة: الفرع األول                         

يتوىل جملس املنافسة عملية الرقابة على التجميعات كلما حتققت الشروط أو احلاالت املشار إليها سابقا،     
  :وتتم هذه املراقبة إما

يع التجميع أو التجميعات، حبيث تتوىل هذه األخرية إبالغ جملس مببادرة من املؤسسات املعنية مبشار - 1
  1.املنافسة و الذي يفصل يف األمر خالل مدة ثالثة أشهر ابتداء من إبرام العقد املكون  للتجميع

أو مببادرة تلقائية من طرف جملس املنافسة والذي منح له القانون سلطة واسعة يف هذا اال، كما قد  - 2
وذلك عندما  2بادرة من اإلدارة املركزية املتمثلة بالوزارة املكلفة بالتجارة واملصاحل املكونة هلا،يكون كذلك مب

من  %40يكون مشروع التجميع من شأنه املساس باملنافسة أو انه يرمي إىل حتقيق أو يكون قد حقق أكثر من 
 .املبيعات املنجزة داخل السوق الوطنية

 أذهاننا يكمن يف مدى توفر الس على الوسائل الضرورية للقيام مبراقبة غري أن السؤال الذي يتبادر إىل
  التجميع؟ و ما هي وضعية املؤسسة املرشحة للتجميع يف انتظار البت فيه من طرف الس؟

املتعلق باملنافسة يف صحة التصرفات اليت قد يقدم عليها املعنيون بالعملية يف  95/06مل يفصل األمر رقم     
ترة املمتدة من تاريخ إشعار الس بالعملية إىل تاريخ البت فيها، والسيما انه ليس هناك ما مينع صراحة هذه الف

  .املؤسسات من اختاذ اإلجراءات اليت جتعل التراجع على هذه العقود أمرا مستحيال
بثالثة أشهر غري كافية  هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن املهلة احملددة للبت يف هذه العمليات واحملددة    

نظرا لضرورة استحضار املعلومات والبحوث اجلدية، ألنه وكما سبق القول فان مراقبة التجميعات تشكل 
عملية معقدة تتطلب إجراء حتاليل تتم على مستويات خمتلفة وعرب مراحل متعددة و هو الشيء الذي يفتقر إليه 

  .الس يف الظروف الراهنة

                       

  

  

                                                
1 - SAIDI  Abdelmajid ,op.cit.p 10. 
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  قرار المجلس حول التجميعات: الفرع الثاني                        

عند إحالة مشروع التجميع على الس عليه أن حيلله من اجلانب االقتصادي لتحديد ما ينجر عنه من أثار     
  :على املنافسة، وعليه أن يصدر قرار مسببا يتضمن

 الترخيص باملشروع أو التجميع -

 ع أو التجميعرفض املشرو -

   1.الترخيص مع مراعاة بعض الشروط للمحافظة على املنافسة وترقيتها -

إن الترخيص بالتجميع يقترن يف بعض األحيان بإجراءات مرنة ترمي إىل تدارك مستوى معني من املنافسة          
م إبرام اتفاقات حصرية أواحملافظة عليه كاإلبقاء على شبكات توزيع متباينة وعالمات خمتلفة أو التعهد بعد

  .اخل... وتقسيم السوق 
وأما عن القانون الفرنسي فإن القرار حول التجمعات خيرج عن نطاق اختصاص جملس املنافسة والذي ال       

ميلك سوى تقدمي رأيه حول مشروع التجميع أو التجميع، بينما يكتسي القرار طابعا وزاريا حبيث يتخذ الوزير 
  :إىل جانب الوزير املكلف بالقطاع املعين بالعملية قرارا معلال يتضمن األمر مبا يلي املكلف باالقتصاد

 عدم االستمرار يف مشروع التجميع -

 إجراء تعديالت أو تكميالت يف العملية -

 2.اختاذ التدابري الالزمة واليت من شأا ضمان منافسة فعالة  -

ط السعي إىل حتقيق التطور االقتصادي واالجتماعي من كما ميكن هلما كذلك تعليق أمر حتقيق العملية على شر
  3.خالل املسامهة الفعالة يف استبعاد اآلثار املترتبة عليها واليت متس باملنافسة احلرة

غري أن املشرع اجلزائري خالل التعديل اجلديد لألمر املتعلق باملنافسة اقترب من نظريه يف القانون الفرنسي       
رار التجميع ذو طابع وزاري، حبيث ميكن لس املنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه لكن دون أن جيعل ق

  4.مبقرر معلل، بعد أخذ رأي الوزير املكلف بالتجارة

                                                
1 - AYAD(R).«Les institutions chargées de la concurrence» Revue mutation n°12,1995, p 19. 

ال ميكن أن يتخذ : منه على انه  20جلزائري استفاق هلذا األمر يف النص اجلديد حبيث تنص املادة جتدر اإلشارة يف هذه احلالة إىل أن املشرع ا -2
  .أصحاب عملية التجميع أي تدبري جيعل التجميع ال رجعة فيه، خالل املدة احملددة لصدور قرار جملس املنافسة

3 - CHARTIER Yves ,op,cit.,p 665. 
4 -  CHQRTER YVES Ibid, p 665 
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كذلك أن الشيء اجلديد الذي جاء به النص اجلديد املتضمن قانون املنافسة هو إمكانية الطعن يف قرار رفض 
ما يؤدي بنا إىل التساؤل حول رفع الطعن أمام هذه اجلهة خالفا ملا هو وهذا  1.التجميع أمام جملس الدولة

  .معمول به قرارات الس واليت يطعن فيها أمام جملس قضاء اجلزائر الفاصل يف املواد التجارية
وذا . كما أنه ميكن للمجلس أن يقبل التجميع وفق شروط من شأا ختفيف أثار التجميع على املنافسة    

تندمج مع مؤسسات أخرى بشرط أن تتعهد   نأ القول بأنه مت السماح للمؤسسات من إعادة الشراء أو ميكن
وبالتايل فإن إجراء التبليغ التجميعات سيعمل على تسهيل التعاون ما بني . بنفسها باحملافظة على قواعد املنافسة

  .   املؤسسات وجملس املنافسة
رة فإن النص اجلديد قد كرس حق احلكومة يف ترخيص التجميعات باإلضافة إىل ما متت إليه اإلشا    

االقتصادية اليت رفضت من طرف الس وذلك عندما تقتضيه املصلحة العامة لالقتصاد، أو بناء على طلب من 
  2.األطراف املعنية بالتجميع الذي كان حمل رفض جملس املنافسة

عقدة دف بالدرجة األوىل إىل توفري الظروف املالئمة يستخلص مما سبق أن مراقبة التجميعات عملية م   
ومن هذا املنظور فإا تشكل إحدى املهام الكربى . للفعالية االقتصادية مع مراعاة متطلبات املنافسة احلرة

للمجلس، فهي وسيلة ضرورية تعتمد على حتليل معمق وشامل يأخذ يف احلسبان جممل العوامل اليت تؤثر على 
  .فسةحرية املنا

لكن الس يرى أن األوضاع االقتصادية الراهنة تفرض عليه االهتمام باألولوية باملمارسة املنافية للمنافسة 
  .والعمل على احترام قواعدها مبشاركة كل املعنيني بالسوق ومساندم

اربتها جبميع من خالل تطرقنا إىل دراسة املمارسات املقيدة للمنافسة تبني لنا أن املشرع حرص على حم     
صورها سواء كانت اتفاقات أو استغالل لوضعية احتكار أو هيمنة أو تبعية اقتصادية أو يف صورة جتميع 

ألجل ذلك سعى إىل سن تشريعات من اجل تنظيم املنافسة احلرة و محايتها كما , للمؤسسات االقتصادية 
  .وهذا ما سنتطرق اله من خالل الفصل األيت أنشئ جهة إدارية ختتص بالفصل يف الرتاعات اليت تطرح بشأا،

  
   

  

                                                
  .سالف الذكر 03/03من األمر رقم  19نظر املادة أ -1
 .املتعلق باملنافسة 03/  03من األمر  21راجع املادة  -2



 

 

  

  
  الفصل الثاني   

  متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة
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  متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة: الفصل الثاني                 

اليت  تنجم عن فتح  لقد دشنت اجلزائر إصالحاا االقتصادية بإصدار القواعد املناسبة ملواجهة اإلفرازات السلبية
اال لالستثمار واملبادرة اخلاصة واليت متيل اىل إساءة استخدام حرية املنافسة دف السيطرة واالحتكار 
وبذلك انشات سلطة خمتصة تضطلع بالبث يف احملالفات املتعلقة باملنافسة تتمثل يف جملس املنافسة الذي تعود له 

نافية للمنافسة فه سلطة حقيقية مكلفة بتطبيق قانون املنافسة بصفة عامة صالحية القمع اإلداري للممارسات امل
ومتابعة املمارسات املنافية للمنافسة  1واألحكام املتعلقة باملمارسات املنافية للمنافسة على وجه اخلصوص 

ا علما ان إثبات هذه تطرح مسالة اإلجراءات القانونية إلثباا وإدانة املتورطني فيها وتطبيق العقوبات املقررة هل
املمارسات تكتنفه صعوبات نظرا الستخدام وسائل فنية واتفاقات سرية يف اقترافها مما يعقد إجراءات الكشف 
عنها لكن إزاء هذه الصعوبات نشطة حركة التشريع يف جمال املنافسة مبا يعزز إمكانية مواجهة وقمع هذا النمط 

املتعلق  95/06بإنشاء سلطة خاصة بالنظر فيها مبوجب األمر رقم  من املخالفات على حنو أكثر فعالية وذلك
الذي حدد الطبيعة القانونية له ويف هذا الفصل  03/03باملنافسة املتمثلة يف جملس املنافسة وإصدار االمر 

إىل صالحية جملس ) املبحث الثاين( ويف) مبحث أول(تشكيل وتسيري جملس املنافسة  يف: سنتطرق اىل دراسة
العقوبات الصادرة ): املبحث الرابع(اىل اإلجراءات املتبعة امام جملس املنافسة و ) املبحث الثالث(نافسة ويف امل

  عن جملس املنافسة

  

  

  

  

  

  

                                                
، مذكرة لنيل )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(, خلضاري أعمر، اجراءات قمع املمارسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري و الفرنسي - 1

  . 52 ص2004, ن، فرع قانون  االعمال كلية احلقوق تيزي وزو شهادة املاجستري يف القانو
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  تشكيل وتسيير مجلس المنافسة: المبحث األول                              

مهامها حبسب الدور املنوط ا  يتضمن جملس املنافسة إمكانيات بشرية خيتلف , ككل املؤسسات    
فمنها من يتوىل تسيري املنافسة وذلك عن طريق املشاركة يف أشغال الس ومنها من يتوىل , داخل الس 

  .اإلدارة العامة و تسيري جملس املنافسة 

ه يف كيفية تسيري إىلمث بعد ذلك نتطرق  )طلب أولامل(وفيما يلي حناول أن نتعرض إىل تشكيلة الس يف 
  .   )طلب ثانامل(

  تشكيلة مجلس المنافسة:المطلب األول                             

الذي جاء بقواعد  03/03على اعتباران جملس املنافسة  هي اهليئة املخول هلا تطبيق قانون املنافسة وطبقا لالمر
اجية  للمؤسسات ومحايتها  من  تزيد من الفعالية االقتصادية وحتسني ظروف معيشة الفرد من القدرة اإلنت

  تواطؤ  املؤسسات  االقتصادية

عرف املشرع اجلزائري جملس املنافسة على انه سلطة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية االستقالل املايل 
حيث تنشأ ) توضع هذه السلطة لدى الوزير املكلف بالتجارة(....... 12/ 08من القانون  9املادة وحسب 1

  .لدى رئيس احلكومة 03/03يف األمر 

فان جملس  03/03من األمر  24املادةاملعدل ألحكام  08/12من القانون  10بالرجوع إىل أحكام املادة 
الفرع ( , فئة األعضاء) الفرع االول ( :املنافسة يتشكل من جمموعة من األعضاء ميكن تقسيمها إىل فئتني

  .لوزير املكلف بالتجارةممثل ا) الفرع الثالث(فئة املقررين و ) الثاين

  فئة األعضاء : الفرع األول                           

سنوات قابلة  5أعضاء يعينون ملدة  9فان جملس املنافسة يتكون من  03/03االمرمن  24استنادا إىل املادة 
  للتجديد مبوجيب مرسوم رئاسي ويتم اختيار هؤالء التسعة من األصناف التالية

 ن أو عمال يف جملس الدولة أو يف احملكمة العليا أو يف جملس احملاسبة بصفة قاضي أو مستشار ـ عضوان يعمال

                                                
  املتعلق باملنافسة 03/  03من االمر  23انظر املادة  - 1
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 ـ سبعة أعضاء خيتارون من ضمن الشخصيات املعروفة بكفاءا القانونية واالقتصادية

مر حذف ثالثة أعضاء من عدد األعضاء الذين وجدوا مبوجب األ 03/03وجتدر بنا املالحظة إىل ان  األمر 
 السابق وقد حذف أيضا الفئة اليت ختتار من جمموعة األشخاص املهنيني والذين يشتغلون يف قطاع اإلنتاج

منه  32سنوات بينما األمر السابق يف املادة  05حدد املدة وهي   03/ 03واملالحظة الثانية هي أن األمر رقم 
 .تضفي صفة االستمرارية ألعضاء جملس املنافسة

نافسة ملزمون بأداء واجبهم املهين واذا ما اخلوا به نتج عنه تطبيق إجراءات تأديبية ذلك إن فأعضاء جملس امل
  1اطلع رئيس جملس املنافسة على خطأ جسيم ارتكبه احد األعضاء يترتب عنه إيقافه 

                                                                          فئة المقررين        : الفرع الثاني                       

املتعلق باملنافسة جند املشرع مل حيدد عدد املقررين ويدعمها املرسوم  03/ 03من األمر  26مبالرجوع إىل نص 
 12/ 08من قانون  12احملدد لنظام الداخلي لس املنافسة ولكن طبقا ملا جاء يف م  44/ 96الرئاسي 

 مقررين  5فقرا األخرية جند املشرع قد نص صراحة بتعيني  26يف مادته  03/ 03املعـدل واملتمم لألمر 

مبوجب مرسوم رئاسي ويكونون خارج التشكيلة ويكلف املقرر مبهام هلا صلة مبجلس املنافسة من طرف رئيس 
أي  ومن صالحيات املقرر من اخلمسة السابق ذكرهم االستماع إىل, جملس املنافسة للتحقيق يف العرائض 

 . شخص يرى هذا األخري إفادته باملعلومات اليت تدور حول امللف املنسب له 

على مقرر عاما إىل جانب املقررين اخلمس هذا  1فقرة  12/ 08من القانون  12وكما جاء يف املادة نفسها 
نص نفس املادة  املقرر العام يعترب مساعد مباشر لرئيس الس ويتلقى األوامر من رئيس الس ذاته ويفهم من

الفقرة الثانية أن املشرع افترض أن يكون املقرر العاـم و املقررون حـائزين على األقل على شـهادة 
سنوات تتالءم مع املهام املخولة هلم وهذه املؤهالت العلمية واخلربة  5الليسانس أوشهادة جامعية مماثلة، وخربة 

  . 2باحلركية والتعقيدحتقيق التسامها  إجراءامليدانية تساعدهم على 

                                                
وفقا  05/ 10املعدل واملتمم بالقانون  12/  08املعدل و املتمم بالقانون  03/  03على ضوء أآلمر , شرح قانون املنافسة , شرواط حسني  - 1

  45 ص, 2012دار اهلدى لطباعة و النشر و التوزيع عني مليلة اجلزائر , افسةلقرارات جملس املن
/  2003أطروحة لنيل درجة دكتورا الدولة يف القانون لسنة األكادميية  ,املمارسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري,حممد الشريف كتو  - 2

    . 263ص  2004
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وإلضفاء الشفافية ومبوجب قرار يعني الوزير املكلف بالتجارة ممثال دائما له و ألخر مستخلف له لدى جملس 
املنافسة ويشاركان يف أشغال جملس املنافسة دون أن يكون هلم احلق يف التصويت، وقد سكت املشرع عن 

  .صالحيام داخل الس كي ال ميس باالستقاللية

من خالل هذا يطرح يف األذهان تساءل مهم وهو هل ميكن لألعضاء ممارسة مهام أخرى مع عضويتهم يف 
ليلغي ذلك يف  03/ 03جند أن العضو ميكنه ممارسة مهام أخرى ليأيت األمر  06/ 95لالمرالس ؟ وبالرجوع 

   1هم يف جملس املنافسةأصبح ميارس مهام أخرى إضافية إىل عضويت 05/ 10طبقا للقانون , 2010سنة 

  ممثل الوزير المكلف بالتجارة :الفرع الثالث                       

يعني الوزير املكلف بالتجارة ممثال له وممثال إضافيا لدى "........على انه  03/ 03من األمر  26تنص املادة 
 .م احلق يف التصويتجملس املنافسة مبوجب قرار ويشارك هؤالء يف أشغال الس دون أن يكون هل

من خالل هذه املادة يتبني لنا أن املشرع مل حيدد صالحيات الوزير املكلف بالتجـارة و املمثـل اإلضايف 
داخل الس وإمنا اكتفى بالنص على مشاركتهم يف أشغـال الس وذلك دون إن يكون هلا احلـق يف 

  6التصـويت م

 سيير اإلداري لمجلس المنافسةالت:المطلب الثاني                    

على اعتبار استقاللية جملس املنافسة اجتاه السلطات العامة فان لرئيس جملس املنافسة احلرية يف اختيار 
من املرسـوم  4جاء يف نص املادة  األشخـاص املكلفـة باإلدارة العامة وتسيري الس، وهـذا ما

العامة ملصاحل جملس املنافسة،  ويف حالة حدوث مانع له خيلفه يتوىل الرئيس اإلدارة " 2)44/  96(الرئـاسي 
  .احد نائبيه وميارس السلطة السلمية على مجيع املستخدمني

بتعيني األمني العام مبوجـب مرسوم رئاسـي، واىل )  44/ 96(من املرسوم أعاله  4وقد جاء يف املادة 
  . اريون، واملصلحيون يعينهم رئيس السواألعوان اإلد, جانب األمني العام يوجد مديرو املصاحل

                                                
  . 47شرواط حسني  مرجع سابق ص - 1
املؤرخة يف سنة  05جريدة رمسية عدد , حيدد النظام الداخلي يف جملس املنافسة ,  1996يناير  17مؤرخ يف  44/  96رسوم رئاسي رقم م -2

1996 . 
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 األمين العام : الفرع األول                             

انه ينسق األمني العام ويراقب أنشطة املصاحل  44/  96من املرسوم الرئاسي ) 5(مبقتضى املادة اخلامسة 
اإلداري و املايل ومصلحة اإلعالم ومصلحة التسيري , املتكونة من مصلحة اإلجراءات والدراسات و التعاون 

 :اآليل مبفهوم هذه املادة ميكن تقسيم هذه املصاحل إىل ثالثة مصاحل

من املرسوم احملدد لنضام الداخـلي يف   7نص عليها املشرع يف املادة:هي اإلجراءات :  المصلحة األولى
رف املوصى عليها ا ليت تشـمل جملس املنافسـة وهي مصلحة الربيد حيث يتوىل هذا املكتب استقبال األظ

اخل واحترام اآلجال والسهر على حسن سري عملية .....على العرائض واإلخطارات وملحقات الوثائق 
االطالع على امللفات املطروحة وحفظها والعمل على إرسال الربقيات والستدعاء وتوزيع مقررات الس 

ف بالتجارة هذه األخرية وكل هذه األعمال حتت إشراف األمني إىل الوزير املكل 1واقتراحاته وأرائه قبل إرساهلا
  .العام املكلف بالتجارة الذي ينشرها يف النشرة الرمسية للمنافسة

مجع الوثائق اإلعالمية املطروحة أمام جملس املنافسة و توزيعها على املصاحل  تسيري برامج التعاون الوطنية و 
  ت التعاون مع اهليئات األجنبية واملؤسسات الدولية  الدولية ألنه املسؤول عن تطوير عالقا

   2املتعلق بقانون املنافسة 03/ 03االمرمن  23واملادة  43املادةبشرط هلما نفس االختصاص 

ميكن للمجلس اجناز دراسة أو خربة يرامها مفيدة  08/12من  37واملادة  44/ 96من  08وحسب املادة 
  . إلدارة العمل على احملافظة على األرشيف ألعماله ـ وأخريا كعمل من أعمال ا

مصلحة التسيري اإلداري واملايل واإلعالم اآليل أصبح من الضروري لتسيري اإلدارة  :3المصلحة الثالثة
 44/ 96من املرسوم الرئاسي  9الحتـوائها على اإلعالم اآليل فال ميكن االستغناء عنه  وهذا ما جاء يف املادة 

أما بالنسبة ملصلحة التسيري " اآليل بتسيري وسائل اإلعالم اآليل يف مصاحل جملس املنافسة   تكلف جلنة اإلعالم"
  اإلداري واملايل 

                                                
  . 49شرح قانون املنافسة مرجع سابق ص , شرواط حسني  - 1
  . املتعلق باملنافسة السابقة 03/03من األمر  43املادة - 2
  .50نون املنافسة مرجع سابق ص شرواط حسني شرح قا- 3
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وحتضري امليزانية وتسيري مستخدمي الس , و بالرجوع لنص املادة أناط هذه املصلحة مبهمة القيام باحملاسبة
  . ووسائله املادية 

  مديرو المصالح : رع الثانيالف                             

يعينه رئيس جملس املنافسة مبقرر ويكلف بتسيري , يوجد على رأس كل مصلحة من املصاحل املذكورة أعاله مدير
 . املصلحة اليت يشرف عليها حبيث تصنف وظيفة املدير حسب وظائف مدير الديوان ومدير اإلدارة املركزية

 األعوان اإلداريون والتقنيون و المصلحون:الفرع الثالث                        

سواء اإلدارية منها أو , إن هؤالء األشخاص يشتغلون على مستوى املصاحل اليت يتشكل منها جملس املنافسة 
  : التقنية ويتمثل على اخلصوص فيما يلي 

  ـ أمناء املصاحل 

  ـ رؤساء املصاحل

  ـ احملاسبون

  ـ تقنيو اإلعالم اآليل

فان األعوان  44/ 96من املرســـوم الرئاسي  14ـــــــــادة فحســــــــب امل
اإلداريون والتقنيون واملصلحني يستفيـــــدون من التعويض املنصوص عليه يف التنظيم اجلاري به العمل 
واملطبق على املستخدمني التابعني ملصاحل رئيس احلكومة نشري يف األخري انه من خالل  تنظيم جملس املنافسة إن 

املتعلق باملنافسة أحلق الس برئيس احلكومة ورغم انه ال يوجد من الناحية القانونية ما  03/ 03األمر رقم 
حيول دون ممارسة الس الختصاصاته بكل استقاللية إال انه من الناحية العملية ميكن تصور ممارسة احلكومة 

  :لبعض التأثري على إعماله ومن بني هذه التأثريات ما يلي

  .ـ تعيني وزارة التجارة ملمثل هلا لدى الس و املشاركة يف أشغاله والدفاع عن وجهة نظر السلطة التنفيذية

  ـ متتع احلكومة بصالحية ترخيص التجميع الذي رفض من طرف جملس املنافسة 
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  ـ االختصاص يف وضع النظام الداخلي للمجلس

 03رقمأصبح يف ضل األمر , فبعد أن كان هذا الس هو الذي يقترح النظام األساسي ألعضاء جملس املنافسة
من  32و 31خمتلف حيث صار هذا النظام األساسي من اختصاص السلطة التنفيذية حسب املادتني  03/ 

م بإعداد نظامها الداخلي من اليت تقو, وهو عكس ما جنده يف جلنة ضبط الكهرباء والغاز  03/ 03األمر رقم 
تلقاء نفسها غري انه ال ميكن نفي االستقاللية عن جملس املنافسة رد وضعه لدى رئيس احلكومة من حيث انه 

  ال خيضع لوصاية أية وزارة كما أن إحلاقه برئيس احلكومة ميكن أن يكون ألغراض تتعلق بقواعد امليزانية
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  صالحيات مجلس المنافسة  : المبحث الثاني                              

الشك يف أن تنصيب جملس املنافسـة كان يهـدف باألساس إىل ترقية ومحاية املنافسة كما يربز ذلك من أحكام 
املتعلق باملنافسة الذي جاء ليضع أسس قانون املنافسة و القواعد اليت من شاا تنظيم  06/  95 من األمر 16 املادة

  . املمارسات و تصرفات األعوان االقتصاديني

فهذه املهام املنوطة مبجلس املنافسة ال ميكن حتقيقها إال عن طريق ممارسة السلطات املخولة له مبوجب أحكام األمر 
ويف هذا اإلطار يتمتع جملس املنافسة بسلطة اختاذ القرار و إبداء الرأي حول مجيع . املتعلق باملنافسة  03/  03

  1سائل اليت تدخل ضمن اختصاصه، سواء كان مببادرة منه عن طريق التدخل التلقائي أو كلما طلب منه ذلكامل
ومن مثة تشكيل ملف حول املمارسات املرفوعة أمامه أو تلك اليت بادر باملعاينة فيها، ويف األخري اختاذ القرار 

  .املناسب وفقا الحاكم األمر املتضمن قانون املنافسة

ب جملس املنافسة دور هيئة استشارية أمام السلطات التشريعية و التنفيذية فيما خيص حتضري مشاريع كما يلع
  2النصوص القانونية و التنظيمية اليت هلا عالقة  باملنافسة

حبيث ميكن القول بان االستشارة يف وقتنا احلاضر تكتسي أمهية كبيـرة تظهر من خالل تعداد اهليئات 
وعليه نشري إىل أن الس يضطلع . أصبحت تتواجد يف معظم اإلدارات واملؤسسات العموميةاالستشارية اليت 

، ومنها ما يتعلق )املطلب االول) (شبه القضائية(على نوعني من املهام، فمنها ما يتعلق بالوظائف التنازعية 
  ).املطلب الثاين(بالوظائف االستشارية

  الصالحيات التنازعية:  المطلب االول                          

يتمتع جملس املنافسة كما سبقت اإلشارة إليه بسلطة القرار كلما كانت املمارسات واألعمال املودعة     
ومن خالل هذه املهام . من األمر املتعلق باملنافسة 12إىل  6أمامه أو املثبتة تدخل يف إطار تطبيق املواد من 

من شاا حتقيق أكرب شفافية للسوق يف ميدان املمارسات املقيدة األساسية املعترف ا للمجلس و اليت 
  .للمنافسة، أراد املشرع أن جيعل من الس الضابط األساسي للمنافسة و اخلبري الرمسي يف امليدان

                                                
 .املتعلق باملنافسة  03/  03من األمر رقم  34أنظر املادة  - 1
  .2001،  لسنة 21لباد ناصر، السلطات اإلدارية املستقلة، جملة إدارة، عدد  - 2
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غري أنه ليس كل ما يتعلق باملمارسات املنافية للمنافسة يعد من اختصاص الس وإمنا هناك حاالت        

  . إال أا خترج عن اختصاص جملس املنافسة 12إىل  6من كوا تدخل يف إطار تطبيق املواد من  بالرغم

  مجال الوظيفة التنازعية: الفرع األول                       

ويف هذا . يتمتع جملس املنافسة بصالحيات تنازعية، إال أا حمدودة فقط على املمارسات املنافية للمنافسة     
ر خيتص جملس املنافسة بالنظر ومعاقبة املعامالت املنافية للمنافسة عندما خيطر من طرف األعوان اإلطا

  :االقتصاديني أو الوزارة املكلفة بالتجارة أو عندما خيطر تلقائيا، وتتمثل هذه املمارسات يف 

 .املمارسات واألعمال املدبرة و االتفاقات الصرحية و الضمنية -1
 . يمنة على السوق التعسف الناتج عن اهل -2
 .التعسف يف استغالل وضعية التبعية ملؤسسة أخرى -3

 1)البيع باخلسارة(أسعار خمفضة تعسفي-4
يعود االختصاص  وإمنايعد من اختصاص جملس املنافسة     وعليه فكل ما خيرج عن هذه املعامالت ال      
املمارسات التجارية ونزاهتها الواردة يف  اهليئات القضائية خاصة كل ما يتعلق خبرق قواعد شفافية إىلفيها 

  .املتعلق باملنافسة  06/ 95 األمرالباب الرابع من  أحكام

  حدود الوظيفة التنازعية: الفرع الثاني                        

د انه هناك حدو إال ،بالرغم من أن املشرع قد حدد جماال ميارس فيه جملس املنافسة صالحياته التنازعية      
الس ذلك بالرغم من كوا ترتبط باملمارسات املقيدة  إىليعود االختصاص فيها  ينبغي احترامها حبيث ال

ابطال االتفاقات ) أوال(ولالجابة على هذا السؤال نتطرق  وهذا ما جيعلنا نتساءل عن هذه احلدود ؟. للمنافسة 
  .العود يف مواد املمارسات املنافية للمنافسة ) ثالثا(, املسؤولية اجلزائية لالشخاص الطبيعيني)ثانيا(, و العقود 

  : االتفاقات و العقود إبطال - أوال

كانت هذه  فإذااتفاقات وعقود بينهم  إبرام إىلعادة ما يلجأ املتعاملون االقتصاديون يف معامالم      
يتوىل  جملس املنافسة الذي ىلإأصال  حبرية املنافسة يعود االختصاص اإلخاللاملمارسات من شاا املساس و 

                                                
 .املتعلق باملنافسة 03/03من األمر رقم  12و 7، 11، 6انظر املواد  - 1
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وفقا ملا هو  األخريالتحقيق فيها عن طريق املصاحل املكلفة بالتحقيقات االقتصادية و توقيع اجلزاءات يف 
  .منصوص عليه يف هذا القانون

منافية للمنافسة يعود االختصاص أثار كانت هذه االتفاقات والعقود ينصب  موضوعها على  إذاغري أنه       
جملس املنافسة الذي يتوىل التحقيق فيها عن طريق املصاحل املكلفة بالتحقيقات االقتصادية وتوقيع  إىلأصال 

  .وفقا ملا هو منصوص عليه يف هذا القانون  األخرياجلزاءات يف 

يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق  األمرمن هذا  9و  8بأحكام املادتني  اإلخاللدون "     
  "أعاله 12و 11و 10و 7و  6املمارسات احملظورة مبوجب املواد  دىبإح

بل و  ،كلما كان حمل االتفاق أو أي التزام منايف للمنافسة يبطل بأنهومن خالل قراءة نص هذه املادة نفهم 
  .كل االتفاق  إبطالكل شرط تعاقدي منايف للمنافسة دون  إبطالأكثر من ذلك فان املشرع أقر 

كان غري خمتص فما هي  وإذاهذه االتفاقات؟  إبطاليطرح حول اختصاص جملس املنافسة يف لكن التساؤل 
  ؟اإلبطالاجلهة املختصة لتقرير 

 إىلاالتفاقات أو حىت االلتزامات  إبطاليعود اختصاص  ،االختصاصات التقليدية للهيئات القضائية إطاريف 
االتفاقات بني التجار ميكن تقرير البطالن فيها من طرف  بينما يف ،القاضي املدين يف قضايا املسؤولية املدنية

  .القاضي التجاري

 :الطبيعية  لألشخاصالمسؤولية الجزائية  –ثانيا      

لكن يف حالة ما  ،يتوىل جملس املنافسة ممارسة لصالحياته التنازعية التحقيق يف املمارسات املقيدة للمنافسة     
الطبيعية على أساس املسؤولية اجلزائية بسبب  األشخاصيس له أن يتابع أثبت قيام مسؤولية جزائية ل إذا

  .يف تنظيم و تنفيذ املمارسات املنافية للمنافية للمنافسة املذكورة فيما سبق إعدادهامشاركتها أو 

اليت تسببت شخصيا أو شاركت يف تنظيم و تنفيذ هذه املمارسات يتم مساءلتها بدون  األشخاصفكل     
  .كان الشخص املتسبب أو املشارك عونا اقتصاديا أو غريه إذايما متييز ف
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وبالتايل فان املسؤولية اجلزائية يتحملها كل شخص طبيعي تسبب يف مثل هذه املمارسات مهما كانت     
أو اقتراحات و  أراءأو تقدمي استشارة  أو  إعطاءسواء كان خبري أو تقين يف ميدان املنافسة عن طريق  ،صفته
قواعد  خمالفاتاالقتصاديني الذين يقبلون أو يقدمون على  األعوانخاصة  ،املعرفة الفنية ملن يطلب ذلك حىت

  1.اليت تقدمت للتنفيذ أو تلك اليت اكتفت بالتنظيم فقط  األشخاصيتم التمييز يف هذه احلالة بني  وال. املنافسة

عاتق جملس املنافسة  والذي عليه أن خيطر وكيل  املسؤولية اجلزائية يقع على إثباتفان  األحوالويف هذه    
كان تنظيم وتنفيذ املمارسات املنصوص عليها يف املواد  إذاقصد املتابعات القضائية  إقليميااجلمهورية املختص 

  . يتحمل فيها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصية  06/  95رقم  األمرمن  12 إىل 6من 

مت التخفيف بكيفية واسعة , املتعلق باملنافسة 03/  03 اجلديد رقم األمرع صدور مأنه  إىل اإلشارةجتدر      
عن طريق حذف عقوبة السجن املطبقة على املمارسات املقيدة  06/  95رقم  لألمرمن القسم القمعي 

  . ومت التركيز بصفة أكثر على العمل البيداغوجي و الوقائي, للمنافسة

  افية للمنافسةالعود في مواد الممارسات المن - ثالثا

  : تنص على أنه أاحبيث , حكم يتعلق بالعود  06/ 95رقم  األمرمن  92 تقرر املادة    

وكيل اجلمهورية املختص  إىليرسل احملضر ,  األمرمن هذا  76يف حالة العود حسب مفهوم املادة "     
  " إقليميا

نفسه اليت تتضمن يف الفقرة  األمرمن  76ملادة نص ا إىلو لتحديد حمتوى جرمية العود حتلينا هذه املادة     
  :الثانية مفهوم العود 

التاجر الذي يقوم مبخالفة جديدة رغم صدور عقوبة يف ,  األمريف مفهوم هذا , يعترب يف حالة عود "    
  ".أو من قبل القاضي  اإلداريةحقه منذ أقل من سنة سواء من قبل السلطة 

لذلك فاملخالفات اليت منا يف  ،عديدة ومتنوعة األمرلفات اليت يتضمنها هذا أن املخا إىلونشري هنا       
  .هذه احلالة هي تلك اليت تعد من اختصاص جملس املنافسة 

                                                
سنة , كلية احلقوق جامعة اجلزائر , رسالة شهادة املاجستري يف القانون , نافسة و األشخاص العمومية يف اجلزائر قانون امل قاید یاسین، ،-  1

  . 133 .ص,  2000
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كل عون اقتصادي يقوم  أنحبيث  ،يشوبه أي غموض فيما يتعلق باالختصاص ال 76كما أن نص املادة       
حيول , منافسة قبل انقضاء مدة سنة واحدة من قيامه مبخالفة سابقة مبخالفة جديدة تتعلق مبمارسة منافية لل

وكيل اجلمهورية املختص  إىلاحملضر  إرسالاالختصاص فيها مباشرة لصاحل اهليئات القضائية وذلك بعد 
  .إقليميا

ة لكن يف حالة قيام العون االقتصادي بارتكاب املخالفة أخرى بعد مضي مدة سنة فال نكون بصدد حال     
النص احملدد حملتوى العود مل  أن إال. عود و بالتايل يبقى االختصاص يف هذه احلالة من نصيب جملس املنافسة

من املخالفات خمالفة لتلك املرتكبة  أحريفصل يف حالة ارتكاب العون االقتصادي خمالفة تدخل يف صنف 
  .سابقا

مما يعين بان ) العود(نافسة مل يعد ينص على هذه احلالة أن النص اجلديد املتعلق بامل إىلهنا  اإلشارةوجتدر      
  .األمرمهما كان , باملمارسات املقيدة للمنافسة  األمراالختصاص يعود لس املنافسة كما تعلق 

   االستشاريةالصالحيات : المطلب الثاني                           

يتمتع جملس املنافسة بصالحيات استشارية يف جمال  ،جانب الصالحيات التنازعية واليت سبق ذكرها إىل    
حيث له أن يبدي رأيه بشأن نصون حيز التحضري أو  ،انه يعترب مبثابة اخلبري املختص يف هذا اال إذاملنافسة 

  .حول املسائل اليت هلا صلة باملنافسة 

ياة االقتصادية واالجتماعية داخل وتعد االستشارة أمام الس وسيلة يف متناول مجيع املشاركني يف احل     
املواطن البسيط عرب مجعيات املستهلكني واجلمعيات املهنية والنقابية وغريها  إىلابتداء من السلطة العامة  ،الدولة

  . اليت هلا عالقة باملنافسة  األموراليت هلا أن تستشري جملس املنافسة حول  األشخاصمن 

دول الليربالية اليت ترغب يف انتهاج اقتصاد السوق كاجلزائر مثال أين تكون هذه هي الوضعية السائدة يف ال     
 االستشاريوقد بدأ التفكري يف الدور . استشارة املؤسسات العمومية املتخصصة مسألة يف متناول اجلميع 
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ضع جلنة والذي و 1هياكل الدولة إصالحاملرسوم الرئاسي املتضمن جلنة  إطارلبعض اهليئات املكلفة بذلك يف 
  ". فرعية تسمى اجلنة الفرعية لالستشارة و الضبط و املراقبة 

حبيث يستشار تارة وجوبا , أنه ميكن التمييز بني االستشارات اليت يقدمها الس إىل األخريونشري يف     
  ) .الفرع الثاين( وتارة أخرى اختياريا)الفرع االول (

  شارة الوجوبيةاالست: األولالفرع                       

مسبقة مما جيعل االستشارة  تقدمي استشارةحبيث يفرض  ،استشارة جملس املنافسة 03/  03 رقم األمريلزم     
  :باملسائل التالية  األمرووجوبية كلما تعلق  إلزاميةيف هذه احلالة 

  يستشار الس وجوبا حول كل مشروع مرسوم حيدد أسعار بعض السلع  

ع ـد ذات طابـأنه ليس هناك معيار دقيق مييز السلع اليت تعإال  2. إستراتيجيةربها الدولة اخلدمات اليت تعت
  .ة التقديرية يف اعتبار سلعة ما ذات طابع استراتيجي ـاستراتيجي عن غريها وبالتايل فان الدولة تتمتع بالسلط

التقليل  إىليفيد بان الدولة تسعى  تشهد تقلصا سنة بعد سنة مما األسعاركما أن عدد السلع واخلدمات احملددة 
  . املتعلق باملنافسة  األمروارد يف ـال األسعاراستعمال االستثناء ملبدأ حرية  إىل اللجوءمن 

أو صعوبات مزمنة يف التموين  األسعاركل مشروع مرسوم أو التدابري االستثنائية للحد من ارتفاع  – 2
  . عينة أويف حاالت االحتكارات الطبيعيةبالنسبة لقطاع نشاط أو يف منطقة جغرافية م

شهر بعد استشارة جملس املنافسة أ) 06(االستثنائية مبوجب مرسوم ملدة أقصاها ستة  اإلجراءاتوتتخذ هذه     
.  

  :كل مشروع نص تنظيمي له ارتباط باملنافسة أو يتضمن تدابري من شأا على اخلصوص  – 3 

  الكم قيود من ناحية  إىلو دخول سوق ما أ ،ممارسة مهنة ما أو نشاط ما إخضاع

                                                
 71، يتضمن إحداث جلنة إصالح هياكل الدولة ومهامها، جريدة رمسية عدد2000نوفمرب  22مؤرخ يف  2000/372مرسوم رئاسي رقم - 1

 . 2000نوفمرب  26مؤرخة يف 
 . املتعلق باملنافسة 03/03من األمر  5املادة - 2
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 .وضع رسوم حصرية يف بعض املناطق أو النشاطات

 .التوزيع واخلدمات, اإلنتاج،فرض شروط خاصة ملباشرة نشاطات 

  1.حتديد ممارسات موحدة يف ميدان شروط البيع 

زمة باستشارة جملس املنافسة مل التنظيميةمن هذه املادة أن احلكومة أو السلطة  األوىلويظهر من خالل الفقرة 
  .بنصوص قانونية  األمرما تعلق  إذا باستشارتهيف مواد مشاريع النصوص التنظيمية فقط دون أن تكون ملزمة 

 ،أعاله 20احلاالت املذكورة يف املادة  بإحدىكان لنص التنظيمي أحكام تتعلق  إلزاميا إذايبقى  اإلجراءوهذا 
قد جاءت على سبيل املثال فقط وهذا ما يفهم من العبارة املستعملة من طرف  أن هذه احلاالت إىل اإلشارةمع 

  . املشرع

  ...."من شاا على اخلصوص إجراءاتكل مشروع نص تنظيمي له ارتباط باملنافسة أو يتضمن " 

عالقة  هلا أثر على املنافسة تعترب يف احلقيقة نصوص هلا إجراءاتو املالحظ أن النصوص التنظيمية اليت تدخل 
  .مباشرة باملنافسة 

غري أن الواقع خمالف ,  إليهاباملسائل املشار  األمركلما تعلق  إلزاميةأن استشارة الس تبقى  إىل اإلشارةوجتدر 

جملس املنافسة  إىلدون الرجوع  04املقررة يف املادة  اإلجراءاتلذلك حبيث أنه يف الكثري من احلاالت اختذت 
  . األخرية السنوات بقصد استشارته خاصة يف

املتعلقة باحترام قواعد املنافسة وتوازا دون أن متتد  اآلراءسلطة جملس املنافسة يف هذه احلالة تقتصر على  إنمث 
مبشروع نص تنظيمي جديد  األمرسواء تعلق  ،مسائل تتعلق بتطابق النصوص التنظيمية للقوانني املعمول ا إىل

ويف هذه احلالة خيطر جملس املنافسة من قبل السلطة التنظيمية رأيه . وجودأو مبشروع تعديل نص تنظيمي م
  .حول مشروع النص التنظيمي 

                                                
  .املتعلق باملنافسة  03/03من األمر رقم  36املادة  -1
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التعبري عن رأيه حول مشروع نص تنظيمي له  إىلبادر جملس املنافسة  إذاغري أن السؤال الذي يطرح نفسه 
ا التمسك مبشروعها كما قدمته للمجلس فهل السلطة التنظيمية بنتيجة رأي الس أم حيق هل ،ارتباط باملنافسة

  وتصرف النظر عن رأيه ؟ 

تكون االستشارات الوجوبية املقدمة من طرف ف,  بالنسبة للطبيعة القانونية لرأي جملس املنافسة اآلراءفاختلفت 
و  5ني أن أخذ رأي الس الواردة يف النص املادت إال. أو رأي معلل من طرف جملس املنافسة أراءاحلكومة حمل 

فمجلس املنافسة ميارس دور اهليئة االستشارية وال  ،حتمل أكثر من تفسري املتعلق باملنافسة ال األمرمن  36
وال مسؤولية عليها يف  بيهفقد تصرف عنه وال تأخذ  ،رأيه بأخذلزم احلكومة يوال  اإللزاميةالقوة  ألرائهتكون 

دون أخذ رأي  الوزراءجراء وجويب أن تستشري الس كإ بينما تعترب السلطة التنظيمية ملزمة. هذا اجلانب
  .إلزاميجراء مسبق و إجملس املنافسة ك

القول بان كل مشروع نص تنظيمي يتعلق باملنافسة مير  وجوبا على املنافسة ليديل برأيه  إىلومن هنا نتوصل 
باستشارة  اإللزامي اإلجراءر لكن من الضروري تقري ،وهذا الرأي قد تأخذ به احلكومة وقد ال تأخذ به ،فيه

املكلفة بالسهر على محاية قواعد املنافسة حول التنظيمات اجلديدة اليت من شأا  وضع أسس جديدة  األجهزة
وهو الوضع الذي  1كما يعترب جملس املنافسة يف هذه احلالة كخبري يف املسائل املتعلقة باملنافسة . للنظام التنافسي

واملنافسة الذي يلزم بدوره احلكومة باستشارة جملس  األسعارالفرنسي املتعلق حبرية جنده كذلك يف القانون 
  .األخريةهذه  إلزاماملنافسة حول النصوص التنظيمية املتعلقة باملنافسة دون 

كما يعترب جملس الدولة الفرنسي أن االستشارات املقدمة من طرف جملس املنافسة . بالرأي الذي أدىل به الس
  .قانونية أثارجمرد اقتراحات غري ملزمة وال ترتب  إال ما هي

  )الجوازية(االستشارة االختيارية : الفرع الثاني               

أن كل شخص حر يف القيام بطلب استشارة من الس أو عدم القيام  إىلمسيت االستشارة االختيارية نظرا 
  بذلك 

                                                
ة عليان مالك، الدور االستثماري لس املنافسة، مذكرة للحصول على شهادة املاجستري يف القانون فرع إدارة ومالية، جامعة اجلزائر، كلي -1

 . 31، 30 ، ص2003-2002احلقوق، 
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الن املشرع مل  ،مسبقا إخطارهألة ترتبط باملنافسة كلما مت فمجلس املنافسة ميكن أن يعطي رأيه حول كل مس
 األشخاصمن طرف اهليئة التشريعية أو احلكومة أو حىت  ،التلقائي للمجلس اإلخطارحد فرض  إىليذهب 
االقتصاديني واجلمعيات املهنية و  واألعوانواملؤسسات االقتصادية واملالية  املتمثلة يف اجلماعات احمللية األخرى

 .نقابية وكذا مجعيات املستهلكنيال

  :االستشارة االختيارية من طرف الهيئة التشريعية _أوال 

يف الس الشعيب  األوىلتتمثل   ،نقصد باهليئة التشريعية تلك اليت تقوم بسن القوانني اليت تتشكل من الغرفتني
     .األخرى جملس االمةالوطين وتكمن 

اليت سبق ذكرها تقصد أن كال من التشكيلتني معنيتني ذه  19املادة  من األوىلأن نص الفقرة  إىلونشري 
وسيلة  إىلاالقتصاديني خاصة تلجأ اهليئة التشريعية  األعوانحبيث أنه محاية للمنافسة بصفة عامة و ،االستشارة

يعية غري ملزمة أن اهليئة التشر إىل اإلشارةمع  ،االستشارة اليت قد تكتسي طابع تقين أو مصلحي أو كالمها معا
  1مبشروع قانون أو اقتراح قانون  األمرباستشارة جملس املنافسة كلما تعلق 

مبشاريع القوانني األمر تعلق  وإذاطلب االستشارة من اهليئة التشريعية تتوىل القيام ا اجلان الربملانية  إنمث        
ويف كل . للهيئة التشريعية هي اليت تتوىل طلب االستشارةاللجان التقنية  ،فان  اجلنة الربملانية املكلفة بالتشريع أ

  . إلزامياحلاالت يبقى رأي الس غري 

وأما عن القانون الفرنسي فان اللجان الربملانية حيق هلا طلب االستشارة من جملس املنافسة وهو حق معترف     
  اللجان املؤقتة مثل جلنة         إىلبه حىت بالنسبة 

وينصب طلب االستشارة سواء على مشاريع . اخل...جلنة التحقيق وجلنة رقابة املرافق العامة التحقيق و    
تعترب مبثابة متديد هلذا احلق يف طلب  األخريةوهذه احلالة  ،القوانني أو حول كل مسألة ترتبط باملنافسة

  .االستشارة 

  

                                                
  .118ص ,مرجع سابق ,  قايد ياسني- 1
.  
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 :االستشارة من طرف الحكومة  – ثانيا    

يف التماس استشارة من جملس  اإلمكانيةتتمتع احلكومة بنفس  ،سبة للهيئة التشريعيةكما هو الشأن بالن     

  .النصوص التشريعية إعداداملنافسة يف املسائل اليت ختص املنافسة عند تقدمي مشاريع القوانني أو 

، 1ويف هذه احلالة يبدي جملس املنافسة رأيه لكن بشرط أن تكون استشارة مسبقة من قبل احلكومة    
وتستأثر احلكومة . وتقتصر االستشارة اليت تقدمها احلكومة بصفة اختيارية على مشاريع النصوص التشريعية

  .كاجلمعيات املهنية و النقابية و مجعيات املستهلكني  األخرىواهليئات  األشخاصدون  اإلمكانيةذه 

من جملس املنافسة اقتصر موضوعها على  أن أغلب االستشارات اليت التمستها احلكومة إىل اإلشارةوجتدر      
القانون الفرنسي جند أن الس الفرنسي للمنافسة أكثر نشاط و أكثر خربة يف  إىلغري أنه وبالرجوع  األسعار،

امليدان حبيث سبق و أ، متت استشارته حول عدة مشاريع القوانني منها مشروع القانون املتضمن تعديل قانون 
  .ريها من املشاريع اليت هلا عالقة باملنافسةالصفقات العمومية و غ

أن احلكومة بعد احلصول على رأي الس حول املسألة اليت مت االستشارة حوهلا  إىل اإلشارةينبغي  األخريويف 
  .جديد  إخطاروذلك دون  تعديالت على املشروع إدخالتبقى حرة يف 

 : رىاألخو المؤسسات  األشخاصاالستشارة من طرف  – ثالثا   

يف  35فان املادة  ،تقدمي استفسارات و توضيحات حول املسائل اليت ترتبط باملنافسة إطاردائما و يف       
تقدمي طلب استشارة جملس املنافسة  بإمكاااليت  األخرىو املؤسسات  األشخاصتسرد مجيع  األخريةفقرا 

الية واجلمعيات املهنية والنقابية وكذا مجعيات املواملؤسسات االقتصادية  ،واملتمثلة يف اجلماعات احمللية
  2.املستهلكني 

و املؤسسات  باألشخاصمن العالقات اليت تربط جملس املنافسة  األوجهبصدد أحد  و نسجل هنا أننا      
هلا طابع  إذ إلزاميةأي غري , اليت يديل ا الس يف هذا اال تعد جوازية  اآلراءمع العلم بان . املذكورة أعاله 

                                                
 ..." يبدي جملس املنافسة رأيه يف كل مسألة إذ طلبت احلكومة منه ذلك"أنه  03/03من األمر رقم  35تنص املادة  -1
  . املتعلق باملنافسة 03/03من األمر رقم  35/2راجع املادة - 2
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االستشارة للمواطن العادي أو املستهلك و ذلك  إمكانيةمنح  األجدرلذلك كان من , و بيداغوجي  إعالمي
  .دون املرور عرب مجعيات املستهلكني للحصول على استشارات وتوضيحات يف املسائل اليت تتعلق باملنافسة 

  :االستشارة الصادرة عن الجهات القضائية  –رابعا  

 إىلحبيث أنه بالرجوع  ،القضاء بصفة عامة حيتل مكانة معتربة يف هذا الفرع القانوين اجلديد إن         
كما ميكن للجهات القضائية . املتعلق باملنافسة جند املشرع منحه دورا أساسيا يف رقابة ومحاية املنافسة األمر

  1.مبسائل ترتبط باملنافسة مر األأن تستشري الس حول القضايا املطروحة عليها كلما تعلق  املختصة

و بالتايل فهي حرة يف استشارته أو  ،فان اجلهات القضائية تبقى غري ملزمة باستشارة جملس املنافسة لذا
 األخريوهذا الشرط . االنقطاع عن ذلك عندما تكون يف حوزا قضية معروضة عليها ترتبط أساسا باملنافسة

ميكن أن نتصور جهة قضائية معينة  ال ألنهطلب استشارة الس  يعد ضروري حىت يتسىن للجهة القضائية
  .تتوىل طلب استشارة الس دون أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمامها بقصد الفصل فيها 

أي أنه ال يستطيع أن يتدخل من تلقاء نفسه   ،ميكن للمجلس أن يقوم بذلك تلقائيا أنه ال إىل األخريونشري يف  
أن ذلك يعد من حق  إذ ،القضية املعروضة عليها إزاءرأيه و اختاذ موقفا  إلعطاءضائية املختصة أمام اجلهات الق

القاضي الذي ميكن أن يستشري الس باعتباره املختص الرمسي فيميدان املنافسة عامة وما يتعلق باملمارسات 
  . املنافية للمنافسة

                                                
ميكن أن تستشري اهليئة التشريعية جملس املنافسة حول اقتراح القوانني ومشاريع : "نافسة على أنهبامل 03 / 03من األمر املتعلق 19تنص املادة  -1

  .القوانني وحول كل مسألة ترتبط بلمنافسة
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افسةاإلجراءات المتبعة أمام مجلس المن: المبحث الثالث  

املتضمن النظام الداخلي لس املنافسة، مبثابة القانون اإلجرائي للمنافسة،  44/ 96يعترب املرسوم الرئاسي رقم 
إذ أن هذا األخري ال يتميز كثريا عن القوانني اإلجرائية األخرى ، سواء من حيث اعتماد وسري أعماله وفقا ملبدأ 

املكرسة دستوريا، وكذا من حيث طرق ومواعيد الطعن ضد  1املواجهة بني اخلصم واحترام حقوق الدفاع
املقررات الصادرة منه، األمر الذي أثار جدال حول اعتباره مبثابة هيئة قضائية ال تتميز عن غريها من اهليئات 

  .القضائية العادية 

ه من الواجب وضع القانون قواعد إجرائية تنظم سري أعمال, وحىت يقوم جملس املنافسة باألعمال املنوط به
من طرف  )املطلب الثاين (مث إجراء التحقيقات )املطلب االول(وتتمثل يف إخطار الس كإجراء أول, احترامها

  .)املطلب الثالث(,األعوان املؤهلني لذالك بعدها تأيت مرحلة  تنظيم  جلسات جملس املنافسة 

  نافسة إخطار مجلس الم: المطلب األول                              

, حمددة بثالث سنوات 2يعد اإلخطار مبثابة اإلجراء األويل الذي تبدأ به اإلجراءات اإلدارية أمام جملس املنافسة
ما مل حيدث سببا يقطع التقادم مثل , أي البد أن ترفع إىل جملس املنافسة يف هذه املدة من تاريخ وقوع الفعل

 إجراء حبوث أو معاينات أو صدور عقوبة 

عن إخطار جملس املنافسة وليس الشكوى أمام جملس املنافسة ومنه فهي جمرد دعوة الس ملمارسة  ونتحدث
مث بعدها , ) الفرع االول(وفيما يلي سنحاول أن نتعرض اىل االشخاص املؤهلة الخطار جملس املنافسة, سلطته

  ) .الفرع الثاين ( كيفية اخطار جملس املنافسة  نتعرض اىل 

  األشخاص المؤهلون إلخطار مجلس المنافسة : الفرع األول                   

ميكن أن خيطر الوزير "على انه  03/ 03من األمر رقم  44توسع املشرع يف حق اإلخطار بنصه يف املادة 
أو بإخطار من اهليآت , املكلف بالتجارة جملس املنافســة وميكن للمجلس أن ينظر يف القضايا من تلقاء نفسه

                                                
  . 267، ص 1999حول هذا املبدأ طالع حممد ابراهيمي الوجيز يف اإلجراءات املدنية اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، - 1
يتحقق احترام هذا املبدأ من خالل حق األطراف املعنية يف اإلطالع على وثائق كل ملف باستثناء تلك اليت متس بسرية القضايا، وتفاديا -2

 الستغالل هذا احلق من قبل طرف قصد إحلاق ضرر بالطرف اآلخر نص املشرع رئيس الس بصالحية تسليم املستندات والوثائق اليت متس بسرية
 . اياالقض
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كما أن املادة " من هذا األمر إذا كانت هلا مصلحة يف ذلك  35من املادة  2ــذكورة يف الفقرة املـــ
ميكن أن تستشريه أيضا يف املواضيع نفسها اجلماعات احمللية واهليئات " تنص على انه, من نفس األمر 2ف  35

 1"املستهلكني  االقتصادية واملالية واملؤسسات واجلمعيات املهنية والنقابية وكذا مجعيات

  : من خالل هاتني املادتني نستخلص انه يتم إخطار جملس املنافسة من طرف األشخاص التالية

  2.الوزير المكلف بالتجارة: أوال

املتعلق باملنافسة، إخطار الس  03/ 03من األمر رقم  44يتوىل الوزير املكلف بالتجارة طبقا لنص املادة 
 تقوم به املصاحل املكلفة بالتحقيقات االقتصـادية، حيث تتوىل إعـداد تقرير أو وذالك بعد اية التحقيق اليت

مرفق جبميع الوثائق اليت يشملها ملف القضية وبعدها يتم إرساهلا يف ست نسخ إىل املفتشية املركزية  حمضر
تتضمن  واليت" "lettre de transmissionللتحقيقات االقتصادية وقمع الغش مرفقا برسالة اإلحالة 

عرض موجز للوقائع اليت يتم إثباا، واإلشكاالت القانونية املطروحة وفقا ألحكام األمر املتعلق باملنافسة وكذا 
  .رأي املصلحة املكلفة بالتحقيق االقتصادي 

بعد ذالك تقوم املفتشية املركزية بإحالة امللف على مديرية املنافسة لدى وزارة التجارة اليت جتري دراسة 
  لف، بعد ذالك تتوىل التحضري لإلخطار الوزاري لس املنافسة للم

على غرار القوانني األخرى فإن قانون املنافسـة اى :  إخطار المؤسسات االقتصادية: ثانيا 
اجلـدال الفقـهي يف تعريف املؤسسة وهذا ما جـــــاء صراحــــــة يف نـص 

 03املعـدل واملتمــم لألمـــــر رقم  12/  08من القــــــانون رقم  3املـــــادة 
املؤسســـــة كل شخص طبيعي أو معنوي، أيا كانت " يف فقــــــــرا األوىل  03/ 

  ......." .طبيعته ميارس بصفة دائمة نشاطات اإلنتـــاج أو التوزيع أو اخلدمات او االسترياد 

                                                
  . 14ص ,مرجع سابق , عماري بلقاسم  - 1
فرع , مذكرة لنيل درجة املاجستري يف القانون   03/  03واألمر رقم  06/  95املركز القانوين لس املنافسة بني األمر رقم , ناصري نبيل  - 2

  . 29ص , تيزي وزو, جامعة مولود معمري , قانون  االعمال  كلية احلقوق 
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وعليه فكل عـــون  لالسترياد 2008وما يالحظ أن املشــــــرع أضاف يف تعديل 
يتضـــــرر من جراء املمارسات املنافية للمنافسة حيق له ) مؤسســــة(اقتصــــــادي 

  .إخطار جملس املنافسة ليطلب من هذا األخري التدخل لوضع حد للممارسات املخلة باملنافسة

ة حول املمارسات ميكن للجماعات احمللية أن ختطر جملس املنافس :الجماعات المحلية: ثالثا        
  املقيدة للمنافسة إذا أحلقت أضرار باملصاحل اليت تكلف حبمايتها 

  :الجمعيات المهنية النقابية و االتحادية:  رابعا         

ونقابة املهندسني هذه اجلمعيات منح هلا املشرع حق , نقابة األطباء, تتمثل هذه اجلمعيات يف نقابة احملامني
كما أا ختضع لقانون املنافسة رغم أا ال , ذا تعلق األمر باملمارسات اليت تولت متثيلهاإخطار جملس املنافسة إ
  .متارس نشاط اقتصادي 

  :اإلخطار التلقائي لمجلس المنافسة: خامسا       

املتعلق باملنافسة، ميكن لس املنافسة أن ينظر يف القضايا املتعلقة  03/03من األمر رقم  44طبقا للمادة 
املمارسـات من تلقاء نفسه، فيتمتع جملس املنافسة بسلطة النظر يف القضايا تلقائيا، كلما تبيـن له بان ب

من قانون املنافسة، وهذه اإلمكانية اليت يتمتع  12و 11، 10،  6،7ممارسـة ما تشكل خمالفة ألحكام املواد 
بداع جديد يف القانون اجلزائري حبيث يعد هذا ا الس يف مباشرة الدعوى تلقائيا دون انتظار إخطاره، يعد إ

اإلخطار وسيلة يف يد الس للتدخل دون انتظار، يف كل مرة دد فيها املنافسة احلرة أو انه يوجد خلل 
  1.يوشك املساس ا

مث أن هذه السلطة الواسعة، تسمح لس املنافسة بإعطاء توجه لسياسة املنافسة، ولذا التدخل يف قطاعات 
. أسواق تسود فيها ممارسات منافية للمنافسة، دون انتظار إخطاره من طرف احد األشخاص املؤهلة لذلكو

وميلك جملس املنافسة عدة وسائل ملعرفة مدى وجود ممارسة منافية للمنافسة، فقد تكون مبوجب شكوى 
  جمهولة، أو شكاوى من طرف أشخاص ال يتوفر فيهم شرط املصلحة، وحتقيقات قطاعية 

 
                                                

  . 130ص , مرجع سابق,  قايد ياسني - 1
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                         سةكيفية إخطار مجلس المناف: الفرع الثاني 

  من القانون الداخلي لس املنافسـة اإلجراءات الشكلية اليت جيـب أن  17، 16، 15تضمنـت املواد 

ق يف أربع نسخ مع الوثائ)  15املادة (يستوفيها اإلخطار، فيخطر جملس املنافسة بعريضة مكتوبة توجه لرئيسه 
املرفقة ا، إما يف ظرف موصى عليه مع وصل اإلشعار باالستالم، وإما بإيداعها مصلحة اإلجراءات مقابل 
وصل استالم، وتسجل عرائض اإلخطار ومجيع الوثائق املرسلة إىل جملس املنافسة يف سجل تسلسلي ومتهر 

  . بطابع يتضمن تاريخ الوصول

، اإلشارة إىل األحكام القانونية والتنظيمية وعناصر إلثبات اليت وجيب أن حتتوي العريضة عالوة على موضوعها
  . 1تؤسس عليها اجلهة املخطرة طلبها 

فإذا  وجيب التمييز بني اإلخطار الذي يرفعه الشخص الطبيعي وذلك الذي يكون العارض فيه شخصا معنويا
ا كان شخصا معنويا كما لو تعلق كان العارض شخصا طبيعيا فانه جيب أن يبني امسه ولقبه و موطنه، أما إذ

  . 2األمر جبمعيات  املستهلكني فيجب أن تبني تسميته، شكله، مقره االجتماعي و اجلهاز الذي ميثله

مل حيدد املدة اليت جيب أن يرد فيها جملس املنافسة على العرائض املرفوعة إليه  03/  03ويالحظ أن األمر رقم 
جيب على جملس املنافسة أن يرد على "منه على انه 4فقرة  23ادة لذي نص يف امل 06/  95خالفا لألمر 

  3"يوما  ابتداء من تاريخ استالمه العريضة  60العرائض املرفوعة إليه يف اجل أقصاه 

ويف األخري نشري إىل أن توسع قانون املنافسة يف منح حق اإلخطار يتفق ويتماثل مع الفلسفة العامة لنظام 
  تطلب التدخل املتزايد للمتعاملني االقتصاديني يف احملافظة على املنافسةاقتصاد السوق الذي ي

  إجراء التحقيق : المطلب الثاني                        

من  34بعد تسجيل وتدوين القضيـة من قبل مصاحل جملس املنافسة تأيت مرحلة التحقيق، حيث تنص املدة 
ن يطلب من املصاحل املكلفة  بالتحقيقـات القيام باملراقبـة أو ميكن لرئيس الس أ: على انه  03/03األمر 

                                                
 .96/44فقرة من املرسوم الرئاسي   16  املادة - 1
  .96/44من املرسوم الرئاسي  4فقرة  16املادة   - 2
  .280املرجع السابق ص  كتو حممد الشريف، - 3
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التحقيق أو اخلربة يف املسائل املتعلقة بالقضايا املدروسة، ويسند رئيس جملس املنافسة الطلبات والشكـاوي 
وم رئاسي، اليت هلا عالقة باملمارسات املنافية للمنافسة إىل املقررين الذين عينوا لدى جملس املنافسة مبوجب مرس

من نفس القانون فانه حيقق املقررون يف الطلبات والشكاوى املتعلقة باملمارسات املقيدة  50وطبقا لنص املادة 
  للمنافسة اليت يسندها إليهم رئيس جملس املنافسة

  الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيقات: الفرع األول                           

هم املقررون دون سواهم  03/03من األمر رقم  50لقيام بالتحقيقات طبق املادة إن املوظفون املؤهلون ل
منـه على عدة أصنـاف من  78املتعلق باملنافسـة الذي تنص املادة  06/ 95وذلك خالفا لألمر رقم 

  .املوظفني املؤهلني للقيام بالتحقيقات وهم أعوان الشرطة القضائية

اجلزائية، اإلدارة املكلفون بالتحقيقات االقتصادية ومنافسة واألسعار املنصوص عليه يف قانون اإلجراءات 
  .واجلودة و قمع الغش

من قانون املنافسة، و ميكن تأميل األعـوان املصنفني  39املقررين التابعـني لس املنافسة تطبيق أحكام املادة 
  .على األقل الذين يهلون بالوزارة املكلفة بالتجارة 14يف الدرجة 

السالفة الذكر، تنص على أنه ميكن أن يستعني جملس املنافسة بأي خبري أو  50من املادة  3و  2 أن الفقرة غري
يستمع إىل أي شخص بإمكانه تقدمي معلومات، كما ميكن أن يطلب من املصاحل املكلفة بالتحقيقات 

ضايا اليت تندرج ضمن اختصاصه، االقتصادية، إجراء أي مراقبة أو حتقيق أو خربة حول املسائل املتعلقة بالق
من نفس االمر،  26فمن خالل هذه النصوص نستنتج أن املقررون املعينون يف جملس املنافسة طبقا للمادة 

يعتربون عناصر أساسية داخل الس حبيث يعدون مساعدون مباشرون لرئيس جملس املنافسة فال يتلقون 
، 1ئض باعتبار أن هذه املهام صالحية خاصة يستأثر ا املقررونويكلفهم بالتحقيق يف العرا,األوامر إال منه 

فهم الذين هلم اختصاص يف جمال التحري عن املمارسات املنافية للمنافسة طلب إجراء حتقيق من طرف أعوان 
  .2املصاحل املكلفة بالتحقيقات االقتصادية 

  
                                                

  .17ناصري نبيل،  املرجع السابق، ص - 1
  .304املرجع السابق، ص كتو حممد الشريف، - 2
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  مراحل التحقيق:الفرع الثاني 

  اسعة يف جمال التحري و التحقيق إن ملقرري جملس املنافسة سلطات و

  :مرحلة التحري األولي:أوال

إن جملس املنافسة عندما خيطر باملمارسة املنافية للمنافسة يقوم بتحليل السوق اقتصاديا و البحث عن اخللل أو 
رتأى ، وأول ما ينظر فيه املقرر هو إذا كانت الدعوى مقبولة أم ال، فإذا ا1االعتداء من طرف منافسة على أخر

أن الدعوى غري مقبولة ففي هذه احلالة يقوم بتحرير تقرير إىل رئيس جملس املنافسة يقترح فيه عدم قبول 
ميكن أن  03/ 03من االمر رقم 3فقرة  44وطبقا ألحكام املادة 2الدعوى ويعود لس املنافسة وحده القرار 

أى أو الوقائع املذكورة ال تدخل ضمن يصرح الس مبوجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار، إذا ما ارت
اختصاصه أو غري مدعمة بعناصر مقنعة مبا فيه الكفاية، أما إذا اثبتت الدراسة بأنه توجد مؤشرات جديرة 
إلجراء التحقيق، يتوىل املقرر ذلك وميلك يف ذلك نفس السلطات اليت ميلكها احملققون التابعون لوزارة التجارة، 

كما هو احلال بالنسبة , لقضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة حتت رقابة سلطة ضبطوعندما يتعلق االمر با
  3.لقطاعي الربيد واملواصالت والكهرباء والغاز فيتم التحقيق بالتنسيق مع مصاحل السلطة املعنية

ة، فطبقا وأثناء التحقيق، يتمتع املوظفون احملققون مبجموعة من السلطات املقررة هلم مبوجب قانون املنافس
منه يتمتعون حبرية الدخول إىل احملالت التجارية و املكاتب وامللحقات وأماكن الشحن والتخزين،  81للمادة 

وذلك حبضور صاحب احملل أو أحد ممثليه ميكن هلم القيام بتفحص مجيع املستندات التجارية واملالية واحملاسبية 
دي أن ميتنع أو أن مينع املراقبة حبجة السر املهين، والفقرة ، حبيث ال ميكن للعون االقتصا79للمادةوذلك وفقا 

وحجز , الثانية من هذه املادة متكنهم من اشتراط استالم أية وثيقة حيثما وجدت ومهما كانت طبيعتها
املستندات اليت تساعدهم يف أداء مهامهم، مث إن مجيع املستندات احملجوزة تضاف إىل احملضر ويف اية التحقيق 

إرجاعها إىل العون االقتصادي املراقب،كما هلم طلب كل املعلومات الضرورية لتحقيق من أي مؤسسة أو  يتم

                                                
املتعلق باملنافسة، مذكرة التخرج لنبل شهادة املدرسة العليا للقضاء،الدفعة احلادية  95/06اجم جرائم املنافسة وفق األمر رقم الطاهر أدي الن- 1

  .76ص 2002/2003عشر، 
  .أحسن بوسقيعة، حماضرات يف القانون اجلزائري لألعمل املرجع السابق - 2
املرجع السابق ص , جرائم الفساد جرائم الفساد جرائم املال و األعمال جرائم التزوير, ص الوجيز يف القانون اجلزائي اخلا, أحسني بوسقيعة - 3

225.  
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وما يالحظ على قانون املنافسة، هو 1أي شخص آخر وحيدد اآلجال اليت جيب أن تسلم له فيها هذه املعلومات 
يف إطار حترياته، يعين انه له املطالبة بأية انه مل حيدد طبيعة الوثائق اليت ميكن أن يطالب ا احملقق أو حيجزها 

وثيقة أو مستند مهما تكن طبيعته، و املفروض أن تكون متعلقة بالوثائق و املستندات اليت متسكها عادة 
املؤسسات مثل الدفاتر والفواتري وكل الوثائق املهنية اليت ليس هلا طابع سري، لذا فيجب عدم التوسع يف تفسري 

ائق وحجزها وجيب أن يكون تفسريها دقيقا ومضيقا وجيب أن ال يشمل الوثائق ذات سلطـة طلب الوثـ
  .طبيعة مزدوجة كاألجندة ومراسالت احملامني 

باإلضافة إىل فحص الوثائق وحجزها، ميكن للمقرر دعوة أطراف القضية اليت يفحصها إىل اإلجـابة على 
حالة رفضهم التوقيع يثبت ذلك يف احملضر، و ميكن  أسئلته، فيمكن له مساع األشخاص يف حمضر يوقعونه ويف

   2.لألشخاص الذين يستمع إليهم االستعانة مبستشار

  مرحلة التحقيق الحضوري: ثانيا

 03من األمـر رقم  52تبدأ هذه املرحلة بإرسـال املأخذ وتبليغها إىل األطراف املعنية وذلك طبقا للمـادة 
حترير تقرير أويل يتضمن عرض الوقائع وكذا املأخذ املسجلة ويبلغ رئيس  وخالل هذه املرحلة يتوىل املقرر 03/

الس التقرير إىل األطراف املعينة واىل الوزير املكلف بالتجارة وكذا إىل مجيع األطراف ذات املصلحة، الذين 
   3.ميكنهم إبداء مالحظات مكتوبة يف اجل ال يتجاوز ثالثة أشهر 

إىل األطراف املعينـة وغريها إجراء جـديد مل يكن معموال به يف نطاق األمر رقم ويعترب مبدأ تبليغ املأخذ 
املتعلقة باملنافسة، فبتحليل املقرر موع الوثائق املوضوعة حتت تصرفه وفحصها بعناية  ودقة، قد  06/ 95

، 7، 6ة مبفهوم املواديتوصل من خالل حترياته األولية إىل أن املمارسات املبلغ عنها ال تعترب ممارسات حمظور
، وهنـا فان جملس املنافسـة ميكن لـه أن يضع حدا لإلجراء الذي بدأ 03/ 03من األمر  12و  11 10

املقـرر يف مباشرته لكن عندما يرى أن امللف الذي يكلف به يتضمن مؤشرات ودالئل كافية بإمكاا أن 
ويعترب تبليغ املأخذ مبثابة وثيقة اام , طراف املعنيةتثبت وجود خمالفة، فانه يقوم بصياغة مآخذ توجه إىل األ

                                                
 .املتعلق باملنافسة   03/  03من األمر رقم  51املادة   - 1
  .226املرجع السابق ص , أحسن بوسقيعة  - 2
 .املتعلق باملنافسة 03/  03من االمر رقم  52,  51املادتني  - 3
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، ويتم التبليـغ 1حترر من طرف املقرر املعني من طرف جملس املنافسة بعد االنتهاء من إجراء التحريات األولية
إىل األطراف املعينة واىل الوزير املكلف بالتجارة وكذا مجيع األطراف ذات املصلحـة وذلك بواسطـة إرسال 

أشهر  3ـون الوصول مع اإلشعار باالستالم، وميكن لألطراف املبلغة إبداء مالحظاا يف اجل ال يتجاوز مضم
السالفة الذكر بعد تبليغ املأخذ يقوم املقرر بإعداد ملف يتضمن جمموع األوراق اليت  52وذلك طبقا للمادة 

 03/ 03من األمر  2فقرة  30نص املادة اعتمدها ميكن لألطراف االطالع عليه يف مقر جملس املنافسة، طبقا ل
اليت تنص على انه لألطراف املعنية وممثل الوزير املكلف بالتجارة حق االطالع على امللف واحلصول على 

غري ان الفقرة الثالثة من هذه املادة تنص على انه ميكن لرئيس مببادرة منه أو بطلب من األطراف "نسخة منه 
دات أو الوثائق من امللف وال ميكن أن يكون قرار جملس املنافسة مؤسسا على املعنية، رفض تسليم املستن

  .املستندات أو الوثائق املسحوبة من امللف

فمن خالل هذه املادة نستنتج انه بإمكان جملس املنافسة سحب بعض الوثائق اليت يكون االطالع عليها مؤديا 
املبدأ قيد وهو ال يؤدي سحب الوثائق إىل تعطيل إجراء  ولكن يرد على هذا, إىل إفشاء أسرار تتعلق باألعمال

, عند اختتام التحقيق  2التحقيق وممارسة حقوق الدفاع وميلك رئيس جملس املنافسة سلطة تقديرية يف هذا اال
 يتضمن املأخذ املسجلة ومراجع املخالفات املرتكبة واقتراح, يقوم املقرر باداع تقرير معلل لدى جملس املنافسة

واملأخذ اليت  03/  03من األمر رقم  54، وذلك طبقا لنص املادة 37تدابري تنظيمية طبقا ألحكام املادة 
أو إضافية , 3يتمسك ا يف النهاية املقرر ليست بالضرورة نفسها اليت عرضها يف وثيقة تبليغ املأخذ جديدة 

بع احلضوري و الو جاهي للعملية وموقف توجب عليه أن يباشر من جديد تبليغ املأخذ، وذلك حىت يوفر الطا
املقرر غري ملزم لس املنافسة، لكن ال ميكن للمجلس أن يتمسك مبأخذ  يف مواجهة طرف معني ما مل يكن 
هذا الطرف قد تلقى التقرير، الذي يبلغ بكل مرفقاته إىل األطراف املعنية و الوزير املكلف بالتجارة من طرف 

  .4وحيدد هلم تاريخ اجللسة املتعلقة بالقضية, ين هلم إبداء مالحظتهم يف اجل شهرين رئيس جملس املنافسة، الذ

                                                
  .313ص  املرجع السابق, مد الشريف  كتو حم - 1
  .323املرجع السابق ص , كتو حممد الشريف  - 2
 .324املرجع السابق ص , كتو حممد الشريف - 3
  .املتعلق باملنافسة  03/  03من االمر رقم  55املادة  - 4
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يف مخسة  1وطبقا للنظام الداخلي يف جملس املنافسة، ترسل مذكرات األطراف املعنية ومالحظام املكتوبة
بناء على طلب  عشرة نسخة إىل الس يف اجل ستني يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير، وميكن للرئيس

األطراف املعلل متديد هذا األجل لفترة ال تتعدى ثالثني يوما غري قابلة للتجديد وميكن للمقرر بدوره إبداء 
  .قبل إعداد امللف النهائي, مالحظام بشأنه وإثارة دفوعهم حول التقرير 

, وم بعدها املقرر بإعداد ملف ائييتم غلق التحقيق بعد تلقي مجيع املالحظات اليت أبدا األطراف املعنية، ليق
  .2ميكن لألطراف االطالع عليه يف اجل مخسة عشر يوم قبل انعقاد جلسة جملس املنافسة

  جلسات مجلس المنافسة: المطلب الثالث                           

على سرية اجللسة  إن جلسات جملس املنافسة منظمة مبجموعة من القواعد، فإىل جانب القاعدة العامة اليت تنص
هناك قواعد أخرى دف إىل ضمان السري احلسن هلذه اجللسات واحلفاظ على حقوق الدفاع، فقد نصت 

املتعلق باملنافسة على أن جلسات جملس املنافسة على أن جلسات  03/ 03من األمر رقم  3فقرة 28املادة 
  .3كان ينص على عالنية جلسات الس 06/ 95جملس املنافسة ليست علنية واجلدير بالذكر أن األمر رقم 

  . 4إال انه مل يسبق له أن انعقد يف جلسات علنية, وبالرغم من النص فيما سبق على عالنية جلسات الس

جند انه يتناول تنظيم اجللسات اليت يعقدها الس، حبيث , وبالرجوع إىل النظام الداخلي يف جملس املنافسة
رزنامة اجللسات وجدول أعمال كل جلسة، ويرسل جدول األعمال هلذا مصحوبا  يتوىل رئيس الس حتديد

باالستدعاء قبل ثالثة أسابيع من انعقاد اجللسة إىل كل من أعضاء الس، األطراف املعنية، املقررين املعنيني،  
مها للمشاركة يف أشغال ونشري هنا إىل أن هاتني الفئتني األخريتني يتم استدعاؤ 5ممثل الوزير املكلف بالتجارة 

الس، لكن دون احلق يف التصويت، ويف حالة غياب املقرر املكلف بالتحقيق أو حدوث مانع له يعني رئيس 
  . الس مقررا أخر لتقدمي التقدير يف اجللسة

  :ولألطراف املعنية حقوقا أساسية تتمثل يف 
                                                

  . 24ص  بوسقيعة املرجع السابق أحسن - 1
  .ق باملنافسةاملتعل 03/  03 األمرمن  2فقرة  55املادة  - 2
  .املتعلق باملنافسة  03/  03ملغى باالمر رقم  06/  95من االمر  3فقرة  43املادة  - 3
  . 40ص مرجع سابق , عماري بلقاسم  - 4
  .املتعلق بالنظام الداخلي لس املنافسة 44/  96من املرسوم الرئاسي رقم  24املادة  - 5
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املعنية استدعاءات بواسطة إرسال مضمون حق حضور جلسات الس وهلذا الغرض توجه إىل األطراف  -أ
  .من النظام الداخلي لس املنافسة 24الوصول مع اإلشعار باالستالم طبقا للمادة 

من النظام الداخلي لس املنافسة  44لألطراف حق التدخل الشفوي طبقا للمادة : حق التدخل الشفوي - ب
املقرر مث الوزير املكلف : اء اجللسة حسب الترتيب األيت حيدد نظام التدخالت الشفوية أثن"اليت تنص على انه 

ويسهر رئيس جملس املنافسة على حسن سري اجللسة حبيث ميكن أن يأمر , "بالتجارة  مث األطراف املعنية 
  .1بتعليقها عند االقتضاء

من األمر  30مادة حبيث ميكن ألطراف اجللسة بنفسها أو ميكنها أن متثل بغريها طبقا لل:ـاحلق يف التمثيل - ج
يستمع جملس املنافسة حضوريا إىل األطراف ممثال هلا أو حتضر " املتعلق باملنافسة اليت تنص على انه  03/  03

  "مع حماميه أو مع أي شخص ختتاره

أثناء اجللسة، يسمح ملختلف املتدخلني بتعديل أو استكمال مذكراا السابقة، وهكذا نرى أن  جلسات جملس 
تكون حضورية، وبعد االستماع إىل األطراف املعنية ميكن ألعضـاء جملس املنافسـة طـرح األسئلة املنافسة 

على األطراف من اجل استكمال املعلومات املتعلقة بالقضية، وبعد االنتهاء ينسحب األطراف لتبدأ مداوالت 
تخذ قرارات الس ، وت2فلكي تصح جلسات الس جيب أن حيضرها ستة من أعضائه على األقل الس

باألغلبية البسيطة، ويف حالة تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، بعد اختاذ جملس املنافسة 
لقراره، يقوم األمني العام للمجلس باستنساخ هذا القرار واملصادقة عليه، ليقوم بعدها بإحالة هذه النسخ إىل 

املعنية مبوجب رسالة موصى عليها، مع اإلشعار بالوصول،  مصلحة اإلجراءات اليت تتكفل بتبليغها لألطراف
وجيب أن حيتوي هذا القرار على بعض الشكليات وذلك حتت طائلة البطالن، السيما حتديد أجال الطعن، 

  .3وصفاا وعناوينها وحتديد أمساء اجلهات املرسل إليها

  

  

                                                
   .40املرجع السابق ص , ناصري نبيل - 1
  .املتعلق  باملنافسة 03/  03من االمر رقم  2فقرة  28املادة  - 2
  .املتعلق باملنافسة 03/  03من االمر رقم  2فقرة 47املادة  - 3
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  لمنافسةالقرارات الصادرة عن مجلس ا:المطلب الرابع                 

يتمتع جملس املنافسة بسلطة اختاذ القرار يف أي مسالة أو أي عمل أو تدبري من شانه ضمان السري احلسن لس 
حبسب ما  يقدره الس . وبناء عليه ميكن أن تتنوع مضامني وموضوعات القرارات الصادرة عليه, 1املنافسة

  .طراف املعنية اليت هلا حق الطعن فيهاوال يشترط فيها أي شكل معني، لكن جيب أن تبلغ إىل األ

  أصناف قرارات مجلس المنافسة:الفرع األول                        

  :ميكن تصنيف قرارات جملس املنافسة إىل ما يلي 

,  11, 10,  9,7,  6إذا ما تبني أن امللفات املرفوعة إليه ال تدخل يف إطار تطبيق املواد : عدم القبول -1
ن املنافسة وأن العرائض والشكاوي املقدمة له ال تتضمن أحكام قانونية وتنظيمية أو عناصر إثبات من قانو 12

  2مقنعة مبا فيه الكفاية يصدر مقرر بعدم القبول

ويكون ذلك يف حالة ما إذا مت إخطار الس من طرف احد األشخاص غري املؤهلة  :رفض اإلخطار-2
أو إذا كانت الوقائع املرفوعة إليه ال تدخل يف إطار , لشخص املخطر أي انعدام الصفة يف ا, قانونا لذلك 

  .فيتخذ جملس املنافسة مقررا بالرفض النعدام الصفة و املصلحة, املصاحل اليت تكلف هذه األخرية حبمايتها 

د لوضع ح, عندما يتبني لس املنافسة بان العرائض وامللفات املرفوعة أمامه من اختصاصه :المتابعة_3
  : للممارسات املقيدة للمنافسة فانه يتخذ مقررات تتضمن ما يلي

فعندما ترفع القضايا أمام جملس املنافسة، :  تصنيف الممارسات وفقا لقانون المنافسة-أ
يتوىل هذا األخري يف البداية تقدير الوقائع املرفوعة إليه وتكييفها حسبما تنص عليه من أحكام و قواعد 

  .قانون املنافسة

ميكن لس املنافسة أن يتخذ تدابري مؤقتة يف شكل أوامر، دف إىل ضمان حرية  :األوامر-ب
املنافسة يف قطاع معني، كاختاذ تدابري مؤقتة للحد من املمارسات املقيدة للمنافسة موضوع التحقيق إذا 

                                                
  .املتعلق باملنافسة 03/  03من االمر رقم  34املادة  - 1
  .املتعلق باملنافسة 03/  03من االمر رقم  3فقرة 44املادة  - 2
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ليت تأثرت اقتضت الظروف املستعجلة لتفادي وقوع ضرر حمدق ال ميكن إصالحه لفائدة املؤسسات ا
  . 1مصاحلها أو عند اإلضرار باملصلحة االقتصادية العامة

إذا رأى جملس املنافسة أن التحقيق املنجز من طرف املقرر غري كاف للفصل يف : ـالتحقيق التكميلي_ ج
الرتاع ويأمر بإجراء حتقيق تكميلي، جلمع اكرب قدر من املعلومات حول السوق من اجل السماح له بالقيام 

  .املعلنة هلا على ضوء احكام االمر املتعلق باملنافسةسات يل املماربتحل

لتأكيد الدور الفعال الذي يقوم به جملس املنافسة يف تنظيم السوق و كذا سلطاته  :العقوبات اإلدارية _ 4
رارات و يصدر جملس املنافسة ق ،منحه املشرع حق إقرارات جزاءات مالية، يف قمع املمارسة املنافية للمنافسة

العقوبات  اإلدارية عندما حيكم على األطراف املعلنة املرتكبة للممارسات املنافية للمنافسة بالعقوبات املنصوص 
و إما اآلجال اليت حيددها عند عدم ,و تتمثل يف تقرير عقوبات مالية إما نافذة فورا ، عليها هلذه املمارسات

رارات فال يوجد نص يلزم جملس املنافسة بتحرير مقرراته وفق بالنسبة لشكل الق2تطبيق األوامر الصادرة عنها 
حتتوي على رقم تسلسلي ,فيتم حترير كل مقرر يف نسخة أصلية واحدة حتفظ مع حمضر اجللسة  3شكل  معني

وتبلغ إىل األطراف املعنية لتنفيذ فيها بواسطة إرسال موص عليها مع وصل باالستالم  وترسل إىل الوزير 
هذا يف ما خيص تنفيذ القرارات  الصادرة عن جملس املنافسة، إما .4الذي يسهر على تنفيذها, ارةاملكلف بالتج

عن نشرها فيتوىل الوزير املكلف بالتجارة نشر مجيع القرارات الصادرة يف جمال املنافسة سواء عن جملس 
، كما ميكن أن ينشر BOC"5 "املنافسة واليت يصدرها جملس قضاء اجلزائر وذلك يف النشرة الرمسية للمنافسة 

، ويف هذا اال نشري إىل انه 6مستخرج من القرارات عن طريق الصحف أو بواسطة أي وسيلة إعالمية أخرى
حيث انه مل  2003إىل غاية سنة  1995بالرغم من صدور عدة قرارات عن جملس املنافسة منذ إنشائه سنة 

علق باملنافسة إال انه مل يتم نشرها، لكون النشرة الرمسية املت 03/ 03يعقد أية جلسة منذ صدور األمر رقم 
للمنافسة مل تعرف بعد وجود هلا، مما يؤثر سلبا على هذه السلطة السيما وان قضاء جملس املنافسة يعد إبداع 

                                                
  .43السابق ص املرجع ,ناصري نبيل  - 1
 .املتعلق باملنافسة 03/  03من االمر رقم  2فقرة  45املادة  - 2
  .333املرجع السابق ص , كتو حممد الشريف - 3
  .املتعلق باملنافسة 03/  03من االمر رقم  47املادة -4

5  - Boc: bulletin officiel de la concurrence  
  .باملنافسةاملتعلق  03/  03من االمر رقم  49املادة  - 6
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 كبري يف اجلزائر، فاالمتناع ولتماطل عن نشر القرارات الصادرة عنه يعد عرقلة للتعريف ذا الفرع القانوين
  .اجلديد

  الطعن في قرارات مجلس المنافسة: الفرع الثاني                        

قد تتضرر األطراف املعنية من القرار الصادر عن جملس املنافسة ، هلذا فقد حرص املشرع على فتح اال هلذه 
من األمر  63لنص املادة األطراف إلمكانية الطعن فيه أمام الغرفة التجارية لس قضاء اجلزائر، وذلك طبقا 

تكون قرارات جملس املنافسة قابلة للطعن أمام جملس "املتعلق بقانون املنافسة اليت تنص على أن  03/  03
اجلزائر الذي يفصل يف املواد التجارية، وذلك يف اجل ال يتجاوز شهر واحدا ابتداء من تاريخ استالم القرار، 

بالنسبة ايام هذا اجل مثانية  ،أعاله يف 46نصوص عليها يف املادة ويرفع الطعن يف اإلجراءات املؤقتة امل
للممارسات املقيدة للمنافسة، أما بالنسبة للتجمعات االقتصادية، فان الطعن يف قرارات رفض الترخيص 

  .من القانون السالف الذكر 19بالتجميع الصادرة عن جملس املنافسة ، يكون أمام جملس الدولة طبقا للمادة 
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  العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة: المبحث الرابع                     

إذا أثبتت التحقيقات أن األفعال و الوقائع اليت اخطر ا جملس املنافسة تشكل إحدى املمارسات املنافية  
املتعلق باملنافسة فان الس ميلك  03/  03قم من األمر ر 12و،  11، 7، 6للمنافسة املنصوص عليها يف املواد 

سلطة قمع هذه املمارسات بتوقيع جزاءات مالية ضد األطراف املعنية ا، إىل جانب سلطته يف إصدار األوامر 
لوقف تلك املمارسات وكذا نشر قراراته، لذا سنتطرق يف هذا املبحث اىل اجلزاءات املالية الصادرة عن جملس 

  سنتناول األوامر و اإلجراءات املؤقتة)املطلب الثاين (، ويف )املطلب األول(املنافسة يف 

  تسليط الغرامات و الجزاءات المالية: المطلب األول                   

حيث خصه قانون املنافسة بسلطة تسليط عقوبات مالية اذا ما ,يتمتع جملس املنافسة بصالحيات جزائية واسعة 
  .1وتتراوح نسبة الغرامات اليت يقررها جملس املنافسة حسب طبيعة املخالفة,ة راى ان املخالفة قائم

  العقوبات المقررة للممارسات المقيدة للمنافسة: الفرع األول                    

األعمال : من القانون السالف الذكر 14املادةيقصد باملمارسات املقيدة للمنافسة كما هي معرفة يف 
إبرام عقد استئثاري ) 7املادة(التعسف الناتج عن وضعية هيمنة او احتكار)  6املادة(الشرعية واالتفاقيات غري 
البيع بسعر اقل من سعر , )  11املادة (التعسف يف استغالل وضعية التبعية )  10املادة (الحتكار التوزيع 

  ) 12املادة (التكلفة 

جزاءات مالية ميكن لس املنافسة النطق ا طبقا خصص املشرع , ويف حالة إثبات قيام إحدى هذه املمارسات
يعاقب على املمارسات املقيدة للمنافسة كما هو " من نفس القانون اليت تنص على انه  56لنص املادة 

من مبلغ رقم األعمال من غري الرسوم احملققة يف اجلزائر  % 7أعاله بغرامة ال تفوق 14منصوص عليها يف املادة 
الية خمتتمة، وإذا كان مرتكب املخالفة شخصا طبيعيا أو معنويا أو منظمة مهنية ال متلك رقم خالل آخر سنة م

كما يعاقب على املسامهة ). دج3000.000( أعمال حمدد، فالغرامة ال تتجاوز ثالثة ماليني دينار جزائري 

                                                
  . 227ص  املرجع السابق, أحسن بوسقيعة - 1
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 20.000.000(ائري يف تنظيم هذه املمارسات، وذلك من خالل فرض عقوبة مالية قدرها مليونني دينار جز
  .1على كل شخص يساهم شخصيا بصفة احتيالية يف تنظيم املمارسات املقيدة ويف تنفيذها) دج

يعاقب على هذه املمارسات بغرامة تساوي على  06/ 95و اجلدير بالذكر انه كان قانون املنافسة امللغى األمر 
جاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح ويف األقل ضعفي الربح احملقق بواسطة هذه املمارسات على أن ال تت

على األكثر من رقم األعمال ألخر سنة مالية خمتتمة أو للسنة  % 10غياب تقومي الربح احملقق تساوي الغرامة 
زيادة على العقوبات املالية اليت  2املالية اجلارية بالنسبة لألعوان االقتصاديني الذين يكتملوا سنة من النشاط

يعترب مسامهة شخص يف املمارسات , لس املنافسة فقد كان املشرع اجلزائري مبوجب هذا األمر يقررها جم
بعد قيام رئيس جملس , املنافية للمنافسة بصفة شخصية مبثابة جنحة تقتضي تدخل القاضي اجلنائي للفصل فيها 

ويف هذا اإلطار , عات القضائية املنافسة بتحويل مللف القضية إىل وكيل اجلمهورية املختص إقليميا قصد املتاب
ميكن للقاضي أن حيكم ضد األشخاص الطبيعيني  الذين تسببوا بصفة شخصية بارتكاب أو املشاركة يف تنظيم 

  .3وتنفيذ املمارسات املقيدة للمنافسة باحلبس من شهر واحد إىل سنة واحدة 

طابع اجلنائي عن املسامهة يف تنظيم وتنفيذ قد مت إزالة ال, ذا ميكن القول انه يف قانون املنافسة اجلديد 
حسبما تنص عليه , ويعاقب عليها بغرامة مالية , وأصبحت تعترب جمرد خمالفة , املمارسات املقيدة للمنافسة

كما مت أيضا تقرير إجراء ختفيض العقوبة عن طريق ختفيض , 4املتعلق باملنافسة  03/ 03من األمر  57املادة 
احلكم ا على املؤسسات اليت تعترف باملخالفات املنسوب إليها أثناء التحقيق يف القضية أو مبلغ الغرامة وعدم 

غري أن هذه اإلجراءات ال تطبق يف حالة العود , عندما تتعهد هذه األخرية بعدم ارتكاب مثل هذه املخالفات
  .مهما كانت طبيعة املخالفة املرتكبة

  ات المقررة للتجميع غير المرخص بهالعقوب: الفرع الثاني                 

 7بغرامة مالية ميكن أن تصل إىل , يعاقب قانون املنافسة على عمليات التجميع اليت اجنزت بدون ترخيص منه
من رقم األعمال من غري الرسوم احملققة يف اجلزائر خالل آخر سنة مالية خمتتمة ضد كل مؤسسة طرف يف %

                                                
  .املتعلق باملنافسة 03/  03من األمر رقم  57املادة  - 1
  .املتعلق باملنافسة 03/  03امللغى باألمر رقم    06/  95من األمر رقم  13املادة  - 2
 .نافسة املتعلق بامل 03/  03امللغى باألمر رقم  06/  95من األمر  15املادة  - 3
 .67ص , املرجع السابق , عمورة عيسى - 4
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تعاقب  13ويف ظل القانون السابق كانت املادة ,  1من عمليات التجميع التجميع أو ضد املؤسسة اليت تكون
أي غرامة تساوي , على التجميع غري املرخص به بنفس العقوبة املقررة للممارسات املنافية للمنافسة األخرى 

ا على األقل ضعفي الربح احملقق بواسطة هذه املمارسات على أن ال تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذ
  .2الربح

جند انه ميكن لس املنافسة أن يقبل , املتعلق باملنافسة  03/  03من األمر رقم  19وبالرجوع إىل املادة 
كما ميكن أن يقترن التجميع يف بعض األحيان , التجميع وفق شروط من شاا ختفيض أثاره على املنافسة
كا إلبقاء , توى معني من املنافسة و احملافظة عليهبالتزام املؤسسات املكونة له بتعهدات من شاا تدارك مس

  اخل....على شبكات توزيع متباينة وعالمات خمتلفة أو التعهد بعدم إبرام اتفاقيات حصرية و تقسيم السوق

ميكن لس املنافسة يف حالة عدم احترام الشروط او االلتزامات املذكورة إقرار عقوبة مالية , ويف هذه احلالة 
ضد , من رقم األعمال من غري الرسوم احملققة يف اجلزائر خالل أخر سنة مالية خمتتمة  % 5تصل إىل ميكن أن 

  .3كل مؤسسة هي طرف يف التجميع أو املؤسسة اليت تكونت من عملية التجميع

ها عند ميكن أن يقرر الس أن تكون العقوبات املالية نافذة فورا أو يف اآلجال اليت حيدد, ويف مجيع األحوال 
كما ميكن له إقرار غرامة ال تتجاوز مبلغ مخسمائة ألف دينار جزائري , عدم تطبيق األوامر اليت تصدر عنه 

بناء على تقرير املقرر ضد املؤسسات اليت تتعهد تقدمي معلومات خاطئة أو غري كاملة بالنسبة ) 500.000(
أو اليت ال , املعلومات املطلوبة أو تتهاون يف تقدميها للمعلومات املطلوبة أو تتهاون يف تقدميها أو اليت ال تقدم

تقدم املعلومات املطلوبة يف اآلجال احملددة من قبل املقرر وميكن له أيضا أن يقرر غرامة ديدية تقدر خبمسني 
دج تفرض على كل شخص أو مؤسسة عن كل يوم تأخري يف تقدمي معلومات  50.00ألف دينار جزائري 

  . 4ن شاا املسامهة يف عملية التحقيقاليت م, ووثائق 

                        

                                                
   .سةاملتعلق باملناف 03/  03رقم  األمرمن  61املادة  - 1
  .228املرجع السابق  ص , بوسقيعة  أحسن - 2
  .املتعلق باملنافسة 03/  03رقم  األمرمن  62املادة  - 3
  .املتعلق باملنافسة 03/  03من األمر رقم  59املادة  - 4
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األوامر واإلجراءات المؤقتة:المطلب الثاني  

إضافة إىل السلطات اليت يتمتع ا جملس املنافسة يف إصدار جزاءات مالية عند ارتكاب املخالفات املتعلقة 
دار أو أمر ترمي إىل وضع حد للممارسات اليت باملمارسات املنافية للمنافسة فان املشرع قد خصه بسلطة إص

يتخذ جملس املنافسة أوامر معللة " اليت تنص على انه  03/  03من األمر  45وذلك طبقا للمادة , متت معاينتها
ترمي إىل وضع حد للممارسات املعاينة املقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض و امللفات املرفوعة إليه أو اليت 

 كما ميكن جملس املنافسة طلب , وختتلف هذه األوامر باختالف املعطيات املتوفرة" من اختصاصه, ايبادر هو
من املدعي أو من الوزير املكلف بالتجارة اختاذ تدابري مؤقتة للحد من املمارسات املقيدة للمنافسة موضوع 

  .1إذا اقتضت ذلك الظروف املستعجلة , التحقيق

  التدابير الوقائية: الفرع األول                             

تأخذ هذه التدابري عادة الطابع االستعجايل، ويتخذها الس قبل فصله يف موضوع الرتاع و احلد من 
وهذا ما يعرف , املمارسات املقيدة للمنافسة، وذلك لتفادي النتائج الوخيمة اليت ميكن أن تنجر عنها 

ذ الس ملثل هذه اإلجراءات هو تفادي وقوع ضرر حمدق ممكن باإلجراءات التحفظية، إن اهلدف من اخ
املتعلق  03/  03من األمر  46، وقد نظم املشرع كيفية اختاذ الس ملثل هذه التدابري مبوجب املادة 2إصالحه

ذ تدابري ميكن جملس املنافسة، بطلب من املدعي أو من الوزير املكلف بالتجارة، اختا: "باملنافسة، واليت جاء فيها 
إذا اقتضت ذلك الظروف املستعجلة لتفادي , مؤقتة للحد من املمارسات املقيدة للمنافسة موضوع التحقيق 

وقوع ضرر حمدق غري ممكن إصالحه، لفائدة املؤسسات باليت تأثرت مصاحلها من جراء هذه املمارسات أو 
ءات البد من توفر بعض الشروط، وتتعلق ، فالختاذ هذه اإلجرا" عند اإلضرار باملصلحة االقتصادية العامة

  وتوفر عنصري خطورة الضرر والظرف االستعجايل, باألشخاص املؤهلة لطلب اإلجراءات التحفظية 

فيعطي املشرع هذه الصالحية للمدعي , بالنسبة لألشخاص املؤهلة بتقدمي طلب اختاذ مثل هده اإلجراءات
  .وللوزير املكلف بالتجارة

                                                
  .املتعلق باملنافسة 03/  03من االمر رقم  46ادة امل - 1
جامعة مولود معمري كلية , مذكرة لنيل شهادة املاجستري فرع قانون االعمال , عمورة عيسى النظام القانوين ملنازعات جملس املنافسة   - 2

  . 60ص ,  2007, احلقوق 
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ذا النص، أن املشرع مل يقم بتحديد دقيق لشخص املدعي، فهل يقصد به الطرف املخطر لكن ما يؤخذ على ه
  1مبوضوع الرتاع أوكل األشخاص اليت حيق هلا أن ختطر الس

ان تقدمي طلب اختاذ اإلجراء التحفظي يستدعي بالضرورة وجود دعوى أصلية او نزاع معروض أمام جملس 
وجيب أن يكون هذا اإلخطار , د تقدمي طلب أو إخطار يف املوضوع املنافسة فتقدمي هذا الطلب يكون بع

  2مقبول من قبل الس

يتم قبول اختاذ االجراءا التحفظي يف حاالت استثنائية، أي يف حالة ما إذا كان هناك خطر حمدق يستدعي 
بقطاع اقتصادي تدخل الس إيقافه أو وضع حد له، واخلطر هنا يكمن يف املساس بقواعد السوق عامة، أو 

معني، وكذا مبصاحل املستهلكني أو املؤسسات من خالل ما تقدم نالحظ ان الس قد يتدخـل يف املراحل 
األوىل من الرتاع حىت يتفادى وقوع أضرار متس مبصاحل األعوان االقتصاديني أو تفادي الوقوع يف املمارسات 

  املنافية للمنافسة وبالتايل محاية املنافسة 

  اتخاذ األوامر :الفرع الثاني                           

فإذا رأى الس بان املمارسات , املتعلق باملنافسة  03/  03من األمر  45نصت على هذا اإلجراء املادة 
املرفوعة إليه أو اليت يبادر ا من اختصاصه أي أا حتمل إخالال واضحا باملنافسة أو من شاا ديد نظام 

من اجل , فانه يستطيع توجيه أوامر معللة إىل األعوان االقتصاديني الذين قاموا بإتياا, احلرة يف السوق املنافسة
وضع حد هلا ومن الصعب إدراج األوامر ضمن خانة التدابري القمعية كوا تتميز بالطابع التقوميي أو 

افسة، ونظرا أيضا الن جملس املنافسة التصحيحي، فاهلدف الرئيسي منها هو وضع حد للممارسات املنافية للمن
يستخدمها لضبط ألسواق وتصحيح االختالف الذي يعتريها من جراء هذه املمارسات، إال أن هذا ال مينع من 
إدراجها يف قائمة التدابري القمعية نظرا ألا تتضمن بنوع من الشدة و الصرامة، و الطابع اإللزامي الذي تتميز 

خذها الس تفرض على األشخاص املعنية ا تنفيذها ومبدئيا فان هذه األوامر ال تعد به، فا ألوامر اليت يت
  عقوبة إدارية باملعىن الدقيق 

                                                
  .هلة الخطار السيف نظرنا حيق طلب االجراءات التحفظية جلميع االشخاص املؤ - 1
  .60ص ,املرجع السابق , عمورة عيسى - 2
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ولكنها إجراء قابل الن يكون موضوع لعقوبات مالية من طرف جملس املنافسة واليت يتم تطبيقها يف حالة عدم 
ثانية، فهذه األوامر ميكن اعتبارها كعقوبات ولو مل ميكن أن يف فقرا ال 45االستجابة له، وهو ما تقرره املادة 

  .1تنتج أثرها إال بالتراضي

 

ويف األخري ومن خالل ما متت دراسته يف هذا الفصل نتوصل إىل أن املشرع منح سلطة متابعة املمارسات 
له صالحيات واسعة يف الذي منح , املقيدة للمنافسة يف مجيع صورها إىل هيئة خاصة تتمثل يف جملس املنافسة 

إضافة إىل ذلك منحه سلطة إصدار أوامر لألعوان , التحقيق و البث يف غرامات تنفذ فورا رغم الطعن فيها 
للحد من هذه املمارسات قبل إحالة القضية إىل الس للفصل فيها , االقتصاديني املعنيني أو اختاذ تدابري مؤقتة 

و مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه و اهلدف من كل هذه اإلجراءات كما ميكن له أن يأمر بنشر قراره أ, 
لتوفري جو تنافسي ,هو ضمان حرية املنافسة و نزاهتها و محايتها من املمارسات املقيدة هلا , الردعية اخلاصة 

 .  يسمح جلميع األعوان االقتصاديني باملسامهة يف ترقية و تطوير املنافسة , منظم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  347ص , كتو حممد الشريف - 1
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  :ة خاتمــ

  :من خالل الدراسة خنلص اىل النتائج التالية     

مببادئ جديدة يف احمليط القانوين، فريجع الفضل الرئيسي له يف ميدان ) امللغى( 95/06جاء األمر رقم  - 1
ا فاملالحظ أن التزام كل دولة بقوانني وسياسات محاية املنافسة، منع املنافسات املقيدة هلا يعترب التزام. املنافسة

فريدا من نوعه وإن كانت هلا عالقة بالتجارة الدولية فإا تؤدي إىل ضبط األسواق الداخلية وغالبا ما 
تستهدف الدول من وضع نظام تشريعي ومؤسسي حلماية املنافسة، حتقيق جمموعة من األهداف االقتصادية 

املنافية هلا أن بتضمن هذا التشريع والسياسية واالجتماعية، ومن أهم احللول اخلاصة باملنافسة واالتفاقيات 
  .قواعد قانونية صارمة و كذلك احلضر املطلق لالتفاقيات والعقود  واملمارسات اليت ختل بقواعد املنافسة احلرة 

إن التجارب الدولية يف جمال قوانني محاية املنافسة و منع االحتكار تسري إىل أن هذه القوانني تأخذ بأحد   - 2
إما التركيز على هيكـل السـوق أو التركيـز على السلوك واملمارسات االحتكارية الضارة املنهجني ومها 

فاملنافسة تتوقف على حماربة املمارسات التقييد هلا، وال يتم ذلك إال بتخصيص قواعد إجرائية تتضمن . باملنافسة
حظة أن القيود الواردة على مبدأ التطبيق السليم والفعال القواعـد املوضوعيـة املقـررة يف هذا اال واملال

املنافسة تتميز بصعوبة الكشف و التعرف عليها كما أن تقرير ووقائعها وتكييفها على ضوء النصوص والقواعد 
املوضوعية حيتاج إىل خربة و دراية، مما اقتضى إنشاء جهاز متخصص ومتكامل يضطلع مبهمة محاية املنافسة يف 

فانشأ جملس املنافسة كهيئة إدارية مستقلة له صالحيات واسعة من تنظيم . فية هلاالسوق، وقمع املمارسات املنا
وضبط املنافسة وحماربة التجاوزات املالتكبة يف حقها، وذلك من خالل توجيه األوامر للتوقف عن املمارسات 

بري مؤقتة لغاية الفصل مع إمكانية التهديد بعقوبات مالية أو بإصدارها مباشرة إلدانة املؤسسة املتورطة، أو تدا
وهذا يعد خصوصية يف جمال املنافسة أي أن محاية وضبط . والبت يف مدى ثبوت قيام ممارسة منافية للمنافسة

املنافسة احلرة هي ضبط السوق، أي مسامهة جهازين جملس املنافسة عن طريق الردع اإلداري للممارسات 
ورغم اهودات املبذولة منذ إنشاء جملس . ردع القضائي هلااملنافية للمنافسة واجلهات القضائية عن طريق ال

املنافسة إال انه جيد صعوبات يف الظهور كهيئة قوية يف ترقية املنافسة ومحايتها عن طريق حماربة املمارسات 
لوجود حبيث منذ تنصيبه مل يتم نشر أي قرار صادر عنه يف النشرة الرمسية للمنافسة، اليت مل ترى ا. املنافية هلا
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رغم أا تشكل وسيلة حقيقية لتجسيد العالقات املوجودة بني خمتلف األجهزة املتعلقة بأعمال املنافسة، 
  .وكذلك اهليئات القضائية املختصة 

وبعد دراستنا هلذا املوضوع، ويف اعتقادنا ألكثر فعالية ولتقرير محاية كافية حلرية املنافسة وحماربة واحلد       
  املقيدة هلا، فانه جيب تقرير دور كل من جملس املنافسة وذلك عن طريق من املمارسات 

 تزويد جملس املنافسة مبقر خاص به يسمح له بتأدية مهامه كما هو منتظر منه _  3
االهتمام بنشر النشرة الرمسية للمنافسة واليت تعد هي األخرى وسيلة ضرورية لنشر ثقافة املنافسة، _ 4

 يات على السوق وما ينجر عن ذلك من اجياب
تطوير عالقات التعاون واملساعدة مع السلطات األجنبية للمنافسة يف جمال تبادل املعلومات يف _  5

جمال التحقيقات املرتبطة باملمارسات املقيدة للمنافسة اليت تؤثر على العالقات التجارية ما بني 
 الدول 

ق باملنافسة عن طريق منحه اإلمكانات تشجيع الس للقيام باألحباث والدراسات يف كل ما يتعل_  6
 الالزمة للقيام بذلك 

تكوين قضاة متخصصني يف نزاعات وقضايا املنافسة وحتديد حماكم خاصة لذلك على غرار _  7
النظام املتبع يف فرنسا الذي حدد قائمة حماكم خمتصة بالفصل يف مثل هذه الرتاعات وذلك لضمان 

ذه املمارسات واجلزم بضررها وأنفعها لالقتصاد ولتفسري الفعالية التامة يف الكشف وتقدير ه
والتطبيق السليم للقواعد اجلديدة للمنافسة لكوم على دراية تامة بالتطورات املستمرة احلاصلة يف 

 السوق ومتكنهم التوفيق و حتقيق التوازن بني املصلحة العانة ومصلحة املتعاملني االقتصاديني 
 .ية و التنظيمية عمليا والسهر على تطبيقهاجتسيد النصوص القانون_   8

هذه بعض النقائص اليت الحظناها بعد دراستنا هلذا املوضوع وبعض االقتراحات البسيطة اليت      
: رأيناها ضرورية يف هذا اال، ونشري يف األخري إىل بعض االقتراحات البسيطة الضرورية وهي 

وقمع املمارسات املرتكبة يف حق املنافسة احلرة والعمل  ضرورة تفعيل األجهزة املكلفة بضبط السوق
على إجياد حلول ناجعة للرتاعات املتعلقة ا واليت قد تكون معتربة نتيجة للبعد الدويل املتزايد يف نطاق 

 .منازعات املنافسة الذي يتزامن مع انفتاح االقتصاد الوطين على املنافسة اخلارجية 
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 قائمة المراجع

  لغة العربيةبا ـأوال 

  :الكتـب_  1

الوجيز يف القانون اجلزائي اخلاص، جرائم الفساد جرائم املال واألعمال، جرائم التزوير ،  ،أحسن بوسقيعة_1

  املتعلق بالفساد 2006فرباير  20اجلزء الثاين ، دار هومة ، الطبعة الثالثة منقحة ومتممة يف ضوء قانون 

  1997قتصادي ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، سلسلة القانون اال،  لعشب حمفوظ  - 2

 12/ 08املعدل واملتمم بالقانون  03/  03شرواط حسني ، شرح قانون  املنافسة ، على ضوء األمر  - 3

وفقا لقرارات جملس املنافسة ، دار اهلدى لطباعة و النشر و التوزيع عني  05/  10املعدل و املتمم بالقانون 
  2002ر مليلة اجلزائ

دار , 02- 04والقانون  03-03وفقا لالمر ,قانون املنافسة و املمارسات التجارية , حممد الشريف كتو  - 4
 اجلزائر  –الرويبة  –بغدادي للطباعة و النشر و التوزيع حي بن شوبان 

  :الرسائل و المذكرات  – 2

  :الماجستير – 1

مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف قانون االعمال , الوضعيجالل مسعد ، مبدأ املنافسة احلرة يف القانون  -1
 .2002كلية احلقوق ، مولود معمري تيزي وزو ، ,

فسة و االشخاص العمومية يف اجلزائر، رسالة لنيل شهادة املاجستري يف القانون، كلية املنا قايد ياسني، قانون –2
 .2000احلقوق ، جامعة اجلزائر سنة 

املتعلق باملنافسة ، مذكرة التخرج لنيل  06/  95جرائم املنافسة وفقا لالمر رقم  الطاهر أدي الناجم ، -3
  .2003/  2002شهادة املدرسة العليا للقضاء ، الدفعة احلادية عشر ، 
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 2006/  2005 عماري بلقاسم ، مذكرة لنيل شهادة املدرسة العليا للقضاء ، الدفعة الرابعة عشر، –4

مذكرة  03/  03و االمر رقم  06/ 95لقانوين لس املنافسة بني االمر رقم ناصري نبيل ، املركز ا –5
  . 2004لنيل درجة املاجستري يف القانون فرع قانون االعمال كلية احلقوق ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

انون النظام القانوين ملنازعات جملس املنافسة ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري فرع ق,عيسىى  عمورة –6
 . 2007 االعمال جلامعة مولود معمري كلية احلقوق ،

خلضاري أعمر ،اجراءات قمع املمارسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري و الفرنسي، مذكرة لنيل  –7
  . 2004شهادة املاجستري يف القانون ، فرع قانون االعمال كلية احلقوق تيزي وزو

  :الدكتوراه  – 2 

أطروحة لنيل درجة دكتورا يف ,  املمارسات املنافية للمنافسة يف القانون اجلزائري, كتو  حممد الشريف_  

  2004/  2003القانون لسنة االكادميية 

 :املقاالت_ 3

،التقييد االفقي للمنافسة مع التركيز على اتفاق حتديد االسعار ، جملة احلقوق  أمحد عبد الرمحن امللحم – 1

،  04مدى تقييد عقد القصر املنافسة الرأسية ،جملة احلقوق ، عدد  , 1995، سبتمرب  04عدد 

   995سبتمرب

  . 2001، لسنة  21السلطات االدارية املستقلة ، جملة ادارة ، عدد  ناصر لباد ،_  3

 2002، سنة  3حممد الشريف كتو، محاية املستهلك من املمارسات املنافية للمنافسة، جملة ادارة، عدد   – 4
.  

  . 2003ار حياة ، املؤسسة االقتصادية اجلزائرية يف مواجهة العوملة ، جملة اجلامعة ، فيفري جن_  5
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 : المطبوعات_  4 

مبدأ املنافسة احلرة، مطبوعة غري منشورة، جامعة مولود معمري، : زواميية رشيد، القانون االقتصادي_  1

  . 1998/  1997تيزي وزو ، 

  : المحاضرات – 5

ة ، القانون اجلزائي لألعمال ، حماضرات ملقاة على طلبة السنة الثانية، املدرسة العليا للقضاء أحسن بوسقيع -

  2007/  2006السنة الدراسية 

 :النصوص القانونية _ 6

  :النصوص التشريعية _ 1

الصادرة  09، يتعلق باملنافسة ، جريدة رمسية عدد  1995يناير سنة  25مؤرخ يف  06/  95األمر رقم _ 

  . 1995فيفري  22 يف

، حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد و باملواصالت  2000أوت  05مؤرخ يف  03/ 2000قانون رقم _ 

  . 2000أوت سنة  06، الصادرة يف  48السلكية و الالسلكية، جرمية رمسية عدد 

، املؤرخة يف 43 ، يتعلق باملنافسة ، جريدة رمسية عدد 2003يوليو  19مؤرخ يف  03/  03أمر رقم _ 

  . 2003يوليو سنة  20

حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية ,  2004يونيو سنة  23مؤرخ يف  02/  04قانون رقم _ 
  .2004لسنة  14عدد . جريدة رمسية 

  :النصوص التنظيمية _  2

لس املنافسة، ، حيدد النظام الداخلي يف جم 1996يناير  17مؤرخ يف 44/  96مرسوم رئاسي رقم _ 

  . 1996املؤرخة يف سنة  05جريدة رمسية عدد 
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، حيدد املقاييس اليت تبني أن العون  2000أكتوبر  14املؤرخة يف  314/  2000املرسوم التنفيذي رقم _ 
االقتصادي يف وضعية هيمنة و كذلك مقاييس األعمال املوصوفة بالتعسف يف وضعية اهليمنة ، جريدة رمسية 

  .  2000أكتوبر 18درة يف الصا 61عدد 

، حيدد مقاييس تقدير مشاريع  2000أكتوبر سنة  14املؤرخ يف  315/  2000املرسوم التنفيذي رقم _ 

  . 2000أكتوبر  18، الصادرة يف  61التجميع أو التجميعات ، جريدة رمسية عدد 
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