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إهــــداء 
 

    أهدي هذا العمل المتواضع إالى والدي الكريمين المذان ربياني عمى الفضيمة و 

األخالق  حفظهما هللا و أطال عمرهما  

                    و إلى جميع إخوتي وأوالدهم  

لى بناتي حنين وسجود                        وا 

لى كل صديقاتي العزيزات                       وا 

 

 

  



 
 

 شكـــــر

  
     بداية يكون الشكر هلل عز وجل منى علي بفضله العظيم و الذي ألهمني بالصبر 

و القوة لمواصلة مشواري الدراسي  

     كما أتقدم بالشكر و العرفان إلى األستاذ المشرف الدكتور مستاري عادل الذي 

. لم يبخل عليا بأي نوع من المساعدات حول بحثي  التي كانت لي عونا في إتمامه

 



 المقـــــــــــدمة
 

 أ
 

 ان التطورات الحاصمة التي تشيدىا السوق التنافسية تستدعي ضوابط قانونية وذلك من 
أجـل اإلرتقــاء بالعممية التنافسية فال يمكن تصور منافسة شريفة ومشروعــة بدون  ضوابط 

قانونية خاصة أن حريــة المنافسة تشيد انفتاحا واضحا في ظل العرض والطمب عمى مستوى 
ومن ثم فإن التكمم عن المنافسة يدفعنا تمقائيا لمتكمم عن الصفقات العمومية والتي تحتل . السوق 

جانبا ىاما من أعمال الدولة وذلك بالنظر إلى مكانتيا في تحقيق الخدمة العمومية وقد عرف 
النظام المتعمق بإبرام الصفقات العمومية بالجزائر إصالحا ميما ألجل مسايرة التطورات التي 
عرفتيا البالد من خالل تحرير اإلقتصاد وتنمية القطاع الخاص وعصرنة اإلدارة ، وقد خطا 

 المؤرخ فـــي  247/15ىذا اإلصالح مرحمتو األخيرة بالمصادقة عمى المرسوم الرئاسي 
 .والذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام2015سبتمبر16

    ولكون حماية مبدأ المنافسة ضرورة حتمية لتدعيم الفعالية اإلقتصادية حفاظا عمى 
حقوق المتعاممين اإلقتصاديين، وجب القضاء عمى كل ممارسة من شأنيا المساس بالسير 

العادي لمصفقة و اإلخالل بمبدأ المنافسة، وفي ىذا الصدد لم يتردد المشرع في منح الييئات 
القضائية مجموعة من الصالحيات لمتصدي لكل الممارسات المنافية لممنافسة و التي من شأنيا 

المساس بالسير العادي لمسوق ،وىذا لضمان المنافسة بين جميع المتعاممين في إطار يغمب 
 .عميو التنظيم بغية ضمان استقرار النظام اإلقتصادي

وتيدف ىذه الدراسة التطرق لمبدأ المنافسة و الممارسات المنافية وابراز رقابة القضاء 
اإلداري لمبدأ المنافسة،إن التصدي لمممارسات المنافية لممنافسة ما يمكن القاضي اإلداري 

الطعن في قرارات مجمس المنافسة حوليا وأمام مجمس المنافسة بترخيص التجميعات 
 .اإلقتصادية

       وىناك أسباب إلختيار ىذا الموضوع منيا ماىو سبب موضوعي وذلك بسبب خصوصية 
رقابة القضاء اإلداري لمبدأ المنافسة و الممارسات المخالفة ليذا المبدأ من خالل إبراز ىذه 
 .الرقابة لشرعية قرارات المجمس و إجراءات الطعن حول ىذه المشروعية أمام القضاء اإلداري 

     اما السبب الذاتي إلختيار ىذا الموضوع ىو الرغبة لمتعرف عمى الممارسات المنافية لمبدأ 
 المنافسة ورقابة القاضي اإلداري لمبدأ المنافسة في ظل التطورات 

 



 المقـــــــــــدمة
 

 ب
 

الحاصمة في المجال اإلقتصادي فال يمكن خمق سوق تنافسية إال بحظر إساءة  
 .استخداميا وخاصة أمام جيات القضاء اإلداري 

 :اإلشكالية
من خالل ىذه الدراسة يتضح لنا جميا مجموعة من التساؤالت وىي ماىو مفيوم 

الممارسات المنافية لممافسة و التجميعات اإلقتصادية؟ وكيف عالج المشرع الجزائري الممارسات 
المنافية لمبدأ المنافسة و التجميعات اإلقتصادية ومحاربتيا أمام مجمس المنافسة؟ومنو اإلشكال 

 :األوسع والذي نصو
كيف عالج القضاء اإلداري الممارسات الغير مشروعة التي تمس بمبدأ المنافسة في 

 مجال الصفقات العمومية؟
ولإلجابة عمى ىذا اإلشكال فقد تم تخصيص فصمين الفصل األول يتعرض لإلطار 

و الفصل الثاني يتعرض لسمطات القاضي اإلداري في توقيف تنفيذ .القانوني لمبدأ المنافسة 
 .قرارات مجمس المنافسة 
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يرتبط اإلطار القانوني المتعمق بمجال المنافسة بتطور القواعد القانونية المنظمة لمبدأ المنافسة 
 المتعمق بالمنافسة ، وكغيره من الييئات 06-95تطورا ممحوظا بعد إكتشاف نقائص األمر 

التي تيدف إلى المحافظة عمى مبدأ المنافسة استحدث مجمس المنافسة بإصداره من طرف 
 المتعمق بالمنافسة من خالل المادة االولى منو ، حيث 03/03المشرع الجزائرؼ وفقا لألمر 

يسير ىذا االخير لمحفاظ عمى منافسة في السوق ومحاربة الممارسات المنافية لممنافسة و 
. التجميعات اإلقتصادية

إن تنظيم مجمس المنافسة يعيد بفضمو في قراراتو باختصاصو في مجال الممارسات و 
. التجميعات اإلقتصادية وصالحياتو و طريقة عممو وتسييره 

وقد تم تخصيص ىذا الفصل لدراسة تنظيم مبدأ المنافسة في الجزائر ضمن المبحث 
. األول و التطرق إلى تنظيم مجمس المنافسة ضمن المبحث الثاني
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تنظيم مبدأ المنافسة في الجزائر  : المبحث األول 
تقوم المنافسة في الجزائر  بناء عمى مبادغ تيدف إلى حمايتيا وتحديد الممارسات 
المافية لممنافسة من اتفاقيات منافية لممنافسة و التعسف في وضعية الييمنة  و التجميعات 

. اإلقتصادية وفقا لألمر المتعمق بالمنافسة 
ويتعرض ىذا المبحث لتنظيم مبدأ المنافسة وفقا لممطمب األول أين يتم التطرق لمفيوم 

. مبدأ المنافسة وسوف يتم معالجة الممارسات المنافية لمبدأ المنافسة ضمن المطمب الثاني
مفهوم مبدأ المنافسة  : المطمب االول

المنافسة في عصرنا الحالي ليا أىمية بالغة  في العالم اإلقتصادؼ من خالل تأثيرىا 
البالغ عمى مستوػ السوق و األطراف المتنازعة فال بد أن يقوم اقتصاد السوق عمى أساسيا ، 
ونخص ىذا المبدأ بالتعريف ضمن الفرع االول وتحديد أنواعو ضمن الفرع الثاني و التطرق 

. لمبادئو في الفرع الثالث
تعريف مبدأ المنافسة  : الفرع االول 

: تعريف المنافسة لغة: أوال
المنافسة في المغة من مصدر التنافس و أنفس الشيء أنفاسا نفس وتنافس القوم في 

الشئ رغبوا فيو ونافس في الشئ منافسة ونفاسا إذا رغب فيو عمى وجو المباراة في الكرم وىو 
عند العمماء المسابقة إلى الشئ وكراىة أخذ غيرك إياه وىو أول دجات الحسد و المنافسة أيضا 

المال الذؼ لو قدر وخطر وكما : كل شئ نفس أؼ يتنافس فيو ويرغب و النفيس و المنفس 
يقال شئ مرغوب فيو يقال فيو أيضا شئ منفوس فيو ونفس عميو بالشئ  ولم يره يستأىمو و 
كذلك نفسو عميو ونافسو فيو ونافست في الشئ منافسة ونفاسا إذا رغب فيو عمى وجو المباراة 

 1.في الكرم
 

 

                                                             
 27،ص 2013تيورسي دمحم ،الضوابط القانونية لمحرية التنافسية في الجزائر ، الطبعة األولى  دار ىومة ، الجزائر : انظر (  1

 ومايمييا
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المنافسة في اإلصطالح القانوني : ثانيا 
المواجية بين الرغبات وتوجيات ثالثة أطراف :     تعرف المنافسة في الجانب القانوني بانيا 

معينة المتعاممون اإلقتصاديون من جية في بحثيم عن أكثر ربح ممكن ومن جية ثانية العمال 
وسعييم الحصول عمى أعمى راتب وبأقل تكمفة المستيمكون ورغبتيم الدائمة في إشباع حاجاتيم 

 1.المادية أو الخدماتية 

المنافسة في اإلصطالح اإلقتصادي  :ثالثا
 كما تعرف المنافسة من وجية نظر عمماء اإلقتصاد أنيا لعبة اقتصادية يسعى إلييا كل 

المتدخمين في الحياة اإلقتصادية ، إذ ال يمكن أن نفرض البحث عن تحقيق الربح و الرفاىية  
دون وجود منافسة مع األطراف األخرػ التي تطمح إلى تحقيق نفس اليدف و الغاية فكل 

 2.مؤسسة يجب أن تتمكن من لعب دور ىام ميما كان قوتيا أو ضعفيا
 فالمنافسة ىي عبارةعن الرغبة في الشئ و اإلنفراد بو لمبحث من خاللو عن أكبر ربح ، وذلك 

. في ظل وجود تنافس قوؼ حول
أنواع المنافسة  : الفرع الثاني

ىناك نوعين من المنافسة من ناحية الشرعية أؼ المنافسة  غير مشروعة  والمنافسة التي   
. تتعمق بمحال أعمال المؤسسات وىي منافسة مباشرة ومنافسة غير مباشرة

المنافسة الغي مشروعة  : أوال
 :تعريف المنافسة الغير المشروعة -1

يقصد بالممارسات التنافسية غير مشروعة بوجو عام كل مايصدر عن المتعاممين 
اإلقتصاديين من أعمال وتصرفات ، يكون من شأنيا التنافس في السوق أوالحد منيا و 
إما اإلخالل بيا مما يعود بالضرر عمى المتنافسين اآلخرين و المستيمك مجموع النشاط 

 3.اإلقتصادؼ عمى حد سواء

                                                             
1
 .12 ، ص 2010/2011 تيورسي دمحم، قواعد المنافسة و النظام اإلقتصادؼ ، رسالة دكتوراه ، جامعة تممسان ( 

  تيورسي دمحم ، المرجع السابق ،ص( 2

 .130تيورسي دمحم ، المرجع السابق ،ص (  3
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 أعمال المنافسة الغير المشروعة - 3

مقارنة مع المشرع المصرؼ الذؼ صنف أعمال المنافسة غير مشروعة تحت عناوين   
رئيسية وىي خمق نوع من الخمط أو المبس أو اتباع أساليب التحفيز أو إحداث إضطراب 

داخمي في المشروع أو إشاعة اإلضراب في السوق و تحريض العاممين في متجر الغير من 
 من 04/02 وىو نفس مانص عميو المشرع الجزائرؼ من خالل القانون 661خالل المادة 

:  ومن صور ىذه األعمال 2 28 و27المادتين 

: األعمال التي من شانها إحداث الخمط و المبس-أ

 تعد ىذه المسألة ىي أقدم الوسائل المؤدية إلى إحداث خمط أو لبس بين المنتجات أو  
المشاريع بحيث يستفيد المنافس من رواج وسمعة أو مالئمة المؤسسة المنافسة وحاول 

إستغالل ىذا الوضع لصالحو عن طريق ما يحدثو من خمط لدػ الجميور المتعامل معو 
وعدم تمييزىم ومعرفتيم أنيم يتعاممون مع بضاعة ومنتج أخر غير الذؼ اعتادوا التعامل 

 3.معو

: األعمال التي من شأنها عرقمة نشاط مؤسسة منافسة - ب

األعمال التي تيدف إلى خمق اضطراب وشل نشاط المؤسسات المنافسة نص عمييا   
، و المالحع من خالل ىذا النص أن 6إلى الفقرة 2 في الفقرات من الفقرة 04/02القانون 

 و 2الصورة الوحيدة التي أوردىا المشرع و المتعمق بالعالمات التجارية جاءت بيا الفقرة 
المتمثمة في تقميد العالمات المميزة لعون إقتصادؼ منافس أو تقميد منتجاتو أو اإلشيار 
. الذؼ يقوم بو قصد كسب زبائن ىذا العون إليو بزرع شكوكا أو أوىام في ذىن المستيمك

                                                             

، الطبعة اإلولى، المكتبة 2005حسين الماحي ، حماية المنافسة دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصرؼ لسنة 1)
. 14 ،ص 2007العصرية لمنشر و التوزيع ،مصر 

 لتحديد القواعد المطبقة عمى 2004 يونيو سنة 23 الموافق 1425 مؤرخ في جمادػ االولى عام 04/02 قانون رقم ( 2
. 41الممارسات التجارية الجريدة الرسمية عدد 
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كذلك يعد من صور المنافسة غير مشروعة اإلعتداء عمى التنظيم الداخمي لمحل تجارؼ منافس 
ألنو ييدف إلى تخمف المشروع عن تسديد حاجات العمالء وصرفيم عن اإلستمرارفي التعامل 

معو، من ذلك يسعى التاجر المنافس إلى معرفة أسرار منافسو او ان يحرض العمال و 
المستخدمين الذين يعممون في محل منافس عمى اإلضراب أو العمل حتى يحدث اإلضراب في 

 1.سير المحل بقصد إحداث الفشل أو التخمف

: األعمال التي من شأنها بث اإلإلراب في السوو - ج

 اإلختالل بالسوق يبث إضطرابات فيو غالب ماتكون نتيجة مخالفات لمقوانين أو 
 2.المحظورات أو حتى مخالفة شروط ممارسة النشاط التجارؼ في السوق 

: ممارسة اإلشهار  التإلميمي - د

تمجأ المؤسسة في إطار المنافسة غالبا إلى اإلشيار من أجل جذب الزبائن إلييا ويعتبر  
اإلشيار وسيمة فعالة من أجل إعالم المستيمكين بخصائص المنتجات و الخدمات ولكن بمجرد 
أن يكون اإلشيار قد تجاوز الوظائف المحددة لو يصبح وسيمة لإلحتيال و الخداع ليذا اعتبر 

 من 28المشرع الجزائرؼ ىذا النوع من اإلشيار غير الشرعي فمنعو المشرع بموجب المادة 
 3 .04/02القانون 

: المنافسة التي تتعمق بمجال أعمال المؤسسة: ثانيا 

: المنافسة المباشرة-1

                                                             
. 88 ارزقي زوبير ، المرجع السابق ،ص ( 1
  .89رزقي زوبير ، المرجع نفسو ، ص ا  (  2

بوجميل عادل، مسؤولية العون اإلقتصادؼ عن الممارسات المفيدة لممنافسة في القانون الجزائرؼ ،مذكرة لنيل شيادة (  3 
. 76 ص2012الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المينية ،جامعة تيزؼ وزو 

                                                                                                                                                             
3        
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تتمثل أساسا في تمك المنافسة القائمة بين الشركات التي تنشط في نفس القطاع الصناعي او   
تقوم بإنتاج نفس المنتجات أو الحد منيا، وىذا النوع من المنافسة ىو الذؼ ييم المؤسسات 

. بصفة أكبر من النوع االول

والبد من اإلشارة إلى أن المنافسة تختمف من قطاع آلخر حيث تعرف في بعض القطاعات 
منافسة شديدة وشرسة و أخرػ تعرف منافسة محدودة وىو مايسمى باإلحتكار القمة و البعض 

 1.اآلخر باإلحتكار وىو حسب عدد المؤسسات المتدخمة و إمكانية المتدخمين فييا

: المنافسة غير مباشرة-2 

    تتمثل في المنافسة و الصراع القائم بين المؤسسات في بمد ما او مجتمع ما من أجل الفوز 
وكسب الموارد المتاحة في ىذا البمد فالمؤسسات من خالل بحثيا عن المردودية و الربحية و 
التفوق عمى منافسييا وتسعى إلى الفوز بنصيب األسد من ىذه الموارد من ناحية الجودة و 

التكمفة مما يسمح لممؤسسة بتعظيم األرباح في ظل المنافسة الشرسة التي يعرفيا اإلقتصاد و 
التجارة لمعالمية ، وعميو نستنتج أن مفيوم المنافسة غير المباشر ة يتمثل في تمك الصراعات 
التي تحدث بين مختمف المؤسسات من أجل الظفر بالموارد المتاحة في البيئة بأحسن جودة 

 2.وأقل تكمفة

مبادئ المنافسة  : الفرع الثالث

تقوم المنافسة  عمى عدة مبادغ فقوػ العرض و الطمب تساىم في تحديد األسعار و عدم  
: وجود عوائق أمام مبدأ حرية الصناعة و التجارة وسنتعرض ليذه المبادغ فيما يأتي

حرية األسعار  : أوال

                                                             
 .12شرواط حسين ا، المرجع السابق،ص ( 1
 .13شرواط حسين ، المرجع السابق،ص ( 2
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 تعتبر الدولة السعر وسيمة تشجيع بعض القطاعات أو بعض األقاليم ووسيمة إقرار التوازن 
اإلقتصادؼ العام في الدولة إما بالنسبة لميدف اإلجتماعي فيتمثل في المحافظة عمى القدرة 

 .الشرائية لذوؼ المداخيل الضعيفة كما تعمل عمى التحكم في الكوارث و األزمات 

  في السوق تساىم قوػ العرض والطمب في تحديد أسعار المنتج فكل بائع يسعى إلى بيع 
. سمعتو أو خدماتو بأعمى األسعار في سبيل تحقيق أقصى ربح

 المتعمقة بالمنافسة قواعد لتحديد األسعار بواسطة 03/03 من القانون 4وقد أشارت المادة 
 1.قانون المنافسة وتنفيذ الدولة المبدأ العام لحرية األسعار 

مبدأ الحرية الصناعية و التجارية  :  ثانيا 

إن عممية الدخول إلى ميدان النشاط اإلقتصادؼ معين ال يعوقو أؼ عائق ، وىذا ما قصده   
المشرع الجزائرؼ عندما قام باإلصالح المتعمق بمركز القطاع الخاص في عممية التنمية  والذؼ 

 2. 1996 من دستور الجزائر لسنة 37تكرس من خالل المادة 

احترام قواعد المنافسة  : ثالثا

  تتم عممية احترام قواعد المنافسة و أسسيا بممارسة المنافسة بحرية وعدم عرقمتيا ،ألن 
احتكار عون اقتصادؼ واحد لسوق معين أو لقطاع نشاط معين يجعمو يتحكم في أسعار ىذه 

المادة أو المنتوج أو الخدمة جاء قانون المنافسة لمقضاء عمى مثل ىذه الوضعيات ، وعميو جاء 
 المتعمق بالمنافسة بالتاكيد عمى حظر الممارسات 03-03  من األمر  األخير 06نص المادة 

و األعمال المدبرة و اإلتفاقيات الصريحة أو الضمنية عندما تيدف إلى عرقمة حرية المنافسة أو 
الحد منيا أو اإلخالل بيا في نفس السوق أوفي الجزء الجوىرؼ منو ال سيما عندما  ترمي إلى 

 3.مجموعة من الممارسات  أىميا عالقمة التحديد لألسعار أو إلنخفاضيا

 
                                                             

 .15 شرواط حسين ا، المرجع السابق،( 1
 .86رزقي زوبير ، المرجع نفسو ، ص ا  ( 2
 .132 تيورسي دمحم ، المرجع السابق ،ص ( 3
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الممارسات المنافية لممنافسة  : المطمب الثاني 
   يقوم المتعاممون اإلقتصاديون بكل السبل لمحصول عمى أكبر قدر من الربح فيمجأؤون إلى 
ممارسات تتنافى و العممية التنافسية ، ولقد أورد المشرع الجزائرؼ ىذه الممارسات لذا يمكن 
معالجتيا وفق الفروع التالية و ىي اإلتفاقات المحظورة من خالل الفرع األول و التعسف في 
وضعية الييمنة من خالل الفرع الثاني بالنسبة لمفرع الثالث عالج ممارسة األسعار المنخفضة 

 .كما تم تخصيص التجميعات اإلقتصادية ضمن الفرع الرابع
اإلتفاقات المحظورة  : الفرع األول 

 اإلتفاقات التي تبرم بين 1 المتعمق بالمنافسة 03/03 من األمر 6نصت عمييا المادة   
المشروعات بصفة عامة محركا لمحياة التجارية لتصبح ىذه اإلتفاقات ضارة إال إذا كان 
 2.موضوعيا يتعمق بمنع أو تقييد المنافسة في سوق ما أو كان ذلك من آثار تمك اإلتفاقات

تعريف اإلتفاقات المحظورة  : أوال 
اإلتفاق الممنوع ىو ذلك الذؼ يتسم بطبيعة مناىضة لحرية المنافسة سواء بإعاقتيا أو بتقييدىا 
أو تزييفيا وقد تضمن النص إلى جانب ىذا الحظر العام لإلتفاقيات أوجو خاصة و محددة من 

 3.اإلتفاقات الغير مشروعة
: أنواع اإلتفاقات المحظورة: ثانيا

 :اإلتفاقات المتإلمنة تقميل عدد المتنافسين في السوو -1
اتفاقات ترمي إلى تقميل عدد المتنافسين في السوق وذلك بغية زيادة حصص أطراف اإلتفاق 1 

:  فييا ويستعمل في ذلك عدة طرق 
 

  

                                                             
 . المتعلق بالمنافسة 03/03ألمر رقم  1

، ص 2001 المدرسة الوطنية لإلدارة الجزائر 23/01دمحم شريف كتو ، حماية المنافسة من الممارسات المنافية للمنافسة،مجلة اإلدارة ، العدد  2

60 
 .                                                                                                                                                      64حسين الماحي، المرجع السابق ، ص 3
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: اإلتفاقات المتإلمنة عرقمة الدخول الشرعي في السوو -أ
  وتتجسد ىذه المخالفة في عرقمة الدخول الشرعي في السوق أو عرقمة الممارسات الشرعية 
لمنشاطات اإلقتصادية عمى وضع حواجز لمدخول إلى السوق من خالل وضع قواعد خاصة 

 1.تحدد مدػ إمكانية الدخول إلى السوق بالحصول عمى بطاقة أو ترخيص

: اإلتفاقات التي تهدف إلى انقسام األسواو ومراكز التموين - ب
ىذه اإلتفاقات تستيدف إلى اقتسام السوق جغرافيا أو اتفاقات توزيع الزبائن أو إتفاق اإلذعان إن 

ىذه الفئة يمكنيا أن تجمع مؤسسات تريد اإلستجابة إلعالن المناقصة وتتضح أكث في 
 2.الصفقات العمومية

: اإلتفاقات الإلارة باإلستثمار وتقميص اإلنتاج-2
تعد ىذه اإلتفاقات تقميص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو منافذ اإلستثمار أو التطور 

التقني كإتفاق المؤسسات عمى إنتاج قدر معين ال يجب تجاوزه مقابل تعويض عن الخسارة التي 
لحقت بأحد أعضاء اإلتفاق أو اتفاق المؤسسات المنافسة و استبعادىا من السوق من خالل 

 3.تغيير نمط اإلنتاج و استحداث تقنيات حديثة بيدف تسويق مخزونيا
: اإلتفاقات التي تهدف إلى تحديد األسعار-2

اإلتفاقات التي تيدف إلى تحديد األسعار يعتبر بمثابة النموذج األساسي و المحور الذؼ 
تدور حولو أغمب اإلتفاقات التي يقدميا اإلقتصاديون بغية تقييد المنافسة وتحديد سمعة أو 

 4.أداء خدمة لممستيمك النيائي

 
 

                                                             
1

  .201 تيورسي دمحم ، المرجع السابق ، ص(

2
 .74واط حسين ، المرجع السابق ، ص شر ( 

 كحال سممى، مجمس المنافسة وضبط النشاط اإلقتصادؼ مذكرة لنيل شيادة  الماجستير في العموم القانونية فرع أعمال ، ( 3
 .65 ص 2009جامعة بومرداس سنة 

 .202تيورسي دمحم ، الضوابط القانونية لمحرية التنافسية ، المرجع السابق ص ( 4
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إثبات اإلتفاو  : ثالثا 
: يمكن إثبات اإلتفاقات المفيدة لممنافسة وفق مايمي

األدلة المادية تتمثل في الوثائق و التحقيقات وتصريحات األطراف  -
محاولة إقناع مجمس المنافسة و الغرفة التجارية عمى مستوػ مجمس الجزائر إذا اقتضى -

. االمر بوجود إخالل بالمنافسة 
في حالة المناقصة يمكن ابراز تشاور شرعي انطالق من تحميل األسعار من جية - 

. وسموك المتعيدين المشيدة بيم من جية أخرػ تبرز في العقود اإلدارية 
يحدد القضاء المحمي حدا أدنى يقضي فيو بأن المتعاممين اإلقتصاديين غير معنيين - 

بالقوانين المتعمقة بمنع إبرام اإلتفاقيات غير التنافسية ، تشكمت ىذه المقاربة انطالقا من 
األطراف – مفيوم التحديد أو التقييد الذؼ ييدف إلى تحديد عتبات بالنسبة لممؤسسات 
 1.المبرمة إلتفاقيات يتم فييا إلغاء و اإلعفاء من مبدأ حظر إبرام اإلتفاقيات

التعسف في وإلعية الهيمنة  : الفرع الثاني
التعسف في وإلعية الهيمنة : أوال 

عرف المشرع الجزائرؼ وضعية الييمنة ألول مرة في المادة الواردة في قانون المنافسة بأنيا 
ىي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول عمى مركز قوة إقتصادية في السوق 

المعني من شأنيا عرقمة قيام منافسة محمية فييا ويعطييا إمكانية القيام بتصرفات منفردة 
إلى حد معتبر إزاء منافسييا أو ممونييا ومن خالل ىذا التعريف أن لوضعية الييمنة 

وجو ايجابي يمنح المؤسسة المييمنة تأثير عمى المؤسسات الموجودة في السوق : وجيان 
 2.ووجو سممي يمكن المؤسسة المييمنة تجنيب نفسيا من التأثير عن المؤسسات األخرػ 

 

 

                                                             
 غالية ، التعسف في وضعية الييمنة عمى السوق في القانون الجزائرؼ عمى ضوء القانون الفرنسي، مذكرة لنيل شيادة  قوسم(  1

 .10 ص2007الماجستير في القانون فرع قانون أعمال ، جامعة بومرداس 
 .11قوسم غالية ، مرجع سابق  ص  ( 2
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: شروط تحقق ممارسات التعسف : ثانيا

لكي تتمكن ممارسة التعسف في وضعية التعسف يقتضي في الرد او الوجود وضعية ىيمنة 
. لمؤسسة عمى السوق ووجود اإلستغالل التعسفي لوضعية الييمنة

: وجود وإلعية هيمنة لمؤسسة عمى السوو -1

 إن وضعية الييمنة أو القوة اإلقتصادية لممؤسسة يمكن أن تصاغ في عدة صيغ ولعل من 
 تجد أنيا تضمنت 03/03أىميا وضعية اإلحتكار إذ و بالرجوع إلى المادة السابعة من أمر 

ذلك إلى جانب وضعية الييمنة ووضعية اإلحتكار وىذا عائد إلى اإلعتقاد بان وضعية 
اإلحتكار تدل ال محالة عن وجود وضعية الييمنة و ان ىذه األخيرة قد ترتبط لوجود احتكار 

 1.فعمي فريقو تكتل المؤسسة كل أو جزء من السوق وقد يصبح ذلك المعامل الوحيد فيو

 :اإلستغالل التعسفي في وإلعية الهيمنة-2

تشكل أصناف ىذه الممارسات التعسفية خرقا لقواعد المنافسة وتم ذكرىا عمى سبيل 
 من االمر 11المثال ال عمى سبيل الحصر من خالل الفقرة االخيرة من نص المادة 

 2. المتعمق بالمنافسة 03/03
وعميو يمكن القول بمفيوم المخالفة أن وضعية التبعية اإلقتصادية ىي بمثابة قوة 

إقتصادية يحوزىا مشروع معين تمنحو القدرة عمى وضع العوائق أمام المنافسة الفعمية 
 3.في السوق المعنية و تمكنو من إتخاذ القرار من جانب واحد في مواجية منافسيو

 
 

 

 
                                                             

 .15،ص 2004بوحاليس إاىام، اإلختصاص في مجال المنافسة،مذكرة ماجستير ،قانون أعمال ،جامعة قسنطينة  ( 1
 . المتعمق بالمنافسة 03/03 من األمر 11الفقرة األخيرة من المادة  ( 2
 .202 قوسم غالية ، المرجع السابق ،ص ( 3
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: إثبات التعسف من طرف مؤسسة في وإلعية الهيمنة: ثالثا 
الرتكاب التعسف من طرف مؤسسة في وضعية ىيمنة ال بد من تحديد فكرة التعسف إذ 
أن تحديد فكرة التعسف يعود لم عرفو التعسف المعاقب عميو ىل ىو تعسف ىيكمي أم 
تعسف سموكي ىو محل اإلثبات  فاألول ينتج عن آثار العقد أو العممية حول شروط 

 الوجود أما ل2المحتمممارسة وتكثيف المنافسة في السوق عمميا طرد المنافسة الموجود أو 
. الثاني فيتجسد في فعل غير عادؼ بمقارنتو باألفعال التي تمارس في ظل المنافسة

ممارسة أسعار منخفإلة : الفرع الثالث
تحديد مفهوم البيع بأسعار منخفإلة  : أوال

ىو كل فعل قام بو عون اقتصادؼ خاصة الموزعون الكبار بصفة منفردة أو جماعية 
ينصب عمى عنص السعر إذ يقوم بالتعامل بأسعار تتحدػ كل منافسة تجعمو يتحمل 

 1.ىو أيضا نتائج الخسارة من خالل البيع بأقل سعر التكمفة
عناصر التعسف في األسعار المنخفإلة : ثانيا

: توجيه البيع إلى المستهمك -1
 ىو كل شخص طبيعي أو معنوؼ يقتني سمعا قدمت 04/02المستيمك في القانون رقم 

لمبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع ميني و المستيمك ىو ذلك 
الشخص الذؼ يحصل عمى السمع أو خدمات ليدف غير ميني أو ىذه المنتجات تقدم 

ليممن طرف شخص آخر غالب ما يكون محترفا و العقد المبرم بين المستيمك و 
 2.المحترف يسمى عقد اإلستيالك

: القإلاء عمى المنافسة في السوو -2

 يمنع البيع بأسعار منخفضة تعسفيا إذا كان ىدفو أو 03/03 من األمر 12تنص المادة 
من أثره إبعاد مؤسسة منافسة دعم قمة أحد منتجاتيا من الدخول إلى السوق وىو من شأنو 

 .أن يحد ويقضي كل المنافسة في السوق و تكوين أوضاع احتكارية عمى مستواىا

                                                             
 .231 تيورسي دمحم ،الضوابط القانونية لمحرية التنافسية ، المرجع السابق،ص  ( 1
 .64أرزقي زوبير، المرجع السابق ،ص ( 2
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وعميو و كباقي المؤسسات التعسفية األخرػ المفيدة لممنافسة يتم تقدير الطابع التعسفي لمبيع 
مكانية  بأسعار منخفضة عمى ضوء تحميل السوق من خالل تحديد سوق السمعة المعنية وا 

 1.وجود سمع بديمة ليا و كذلك تحديد البعد الجغرافي لمسوق المعنية

مواجهة المشرع لظاهرة البيع بأسعار منخفإلة تعسفيا : ثانيا

بالرجوع إلى العالقة بين المنافسة و المستيمك السابقة الذكر نجد المشرع تناول المستيمك 
 المتعمق بالمنافسة وأدخل العالقة بين المؤسسات اإلقتصادية و الممتمك 03/03في األمر 

في حالة عممية البيع بخسارة  تعسفيا لذلك مجمس المنافسة يبحث عن نية الممارسة 
 2.الممنوعة التي تتعمق بالخصوص إلى أسعار المنتجات و السمع فقط وال إلى الخدمات

التجميعات اإلقتصادية  : الفرع الرابع 

تعريف التجميع اإلقتصادي  : أوال

التجميع ىو ظاىرة اقتصادية تتم بنمو حجم المؤسسات من الجية  اإلقتصادية و بإنخفاض 
 من قانون 15عدد المؤسسات التي تعمل في السوق من جية أخرػ لقد عرفت المادة 

 من التقنين التجارؼ الفرنسي التجمع عمى أنو 430المنافسة الجزائرؼ و التي تقابميا المادة 
: يتم إذا

. اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقمة من قبل (1

حصول شخص أو عدة أشخاص طبيعيين ليم نفوذ عمى مؤسسة عمى األقل أو عدة (2    
مؤسسات بصفة مباشرة أوغير مباشرة عن طريق أخذ أسيم في رأسمال أو عن طريق شراء 

. ر أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأؼ وسيمة أخرػ صعنا

                                                             
 .65كحال سممى المرجع السابق ص ( 1

الدكتوراه في القانون فرع قانون   جالل مسعد،مدػ تأثر المنافسة الحرة بالممارسات المنافية التجارية، رسالة لنيل شيادة( 2
 . ومايمييا187 ص 2002أعمال،جامعة تيزؼ وزو 
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: مراقبة التجميعات اإلقتصادية : ثانيا

 من القانون السالف الذكر المتعمق بالمنافسة فإن عمميات التجميع التي 12حسب نص المادة 
في المئة من 30تخضع لممراقبة يشترط أن تكون قد حققت أو ترمي إلى تحقيق أكثر من 

المبيعات المنجزة عمى مستوػ السوق الداخمية من السمع أو خدمات ، وال يخفى لما لمتمركز 
اإلقتصادؼ من خطرالسير الطبيعي لقانون العرض والطمب لذا يجب منع عمميات التركيز إذا 

 1.كان من شانيا تقيد المنافسة في السوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .65دمحم شريف كتو ، المرجع السابق ،ص  ( 1
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تنظيم مجمس المنافسة في الجزائر : المبحث الثاني
    يعتمد عمل مجمس المنافسة عمى ميكانيزمات تنظم عمل المجمس من تشكيل و تسيير 
إضافة إلى الصالحيات المخولة لو ، يفصل مجمس المنافسة بقراراتو في مجال الممارسات 
المقيدة لممنافسة وكذا في مجال التجميعات اإلقتصادية، وعميو فقد تم تخصيص تنظيم عمل 

. المجمس ضمن المطمب األول و التعرض لقرارات مجمس المنافسة ضمن المطمب الثاني
عمل مجمس المنافسة  : المطمب االول

   يعتبر مجمس المنافسة أداة أساسية في تطبيق التشريع المضاد لمممارسات المنافية لممنافسة 
. وىو أداة ضبط وتنظيم لمحياة اإلقتصادية التي تسود فييا المنافسة 

   ومن خالل القانون المنشئ لمجمس المنافسة، نالحع أن المشرع لم يحدد طبيعتو القانونية لذا 
أثير جدال في مسألة اعتباره سمطة إدارية مستقمة أو سمطة ردعية شبو قضائية، لكن بصدور 

 تم تكييف مجمس المنافسة 06-95 المتعمق بالمنافسة و الممغي ألحكام االمر 03-03االمر 
صراحة كسمطة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية و اإلستقالل المالي بمعنى أن المشرع 

الجزائرؼ فصل في مسألة الطبيعة القانونية ليذا المجمس بإضافة الطبيعة اإلدارية عميو واستبعاد 
 1.الصفة القضائية 

تشكيمة :    ولقد تم تخصيص ثالثة فروع تعالج تنظيم مجمس المنافسة ضمن الفرع االول 
مجمس المنافسة ونتناول بالدراسة تسيير مجمس المنافسة ضمن الفرع الثاني لتاتي صالحيات 

. مجمس المنافسة من خالل الفرع الثالث
تشكيمة مجمس المنافسة  : الفرع االول 

 المتعمق بالمنافسة لتعيد بناء التشكيمة في مجمس 03-03 من االمر 24لقد عدلت المادة    
 يونيو 25 المؤرخ في 12-08 من القانون 10 عضوا وفق أحكام المادة 12المنافسة إلى 

2008 .
 

                                                             
 المستقمة الفاصمة في المواد اإلقتصادية والمالية، مذكرة لنيل  شيادة الماجستير في القانون اإلدارية حدرؼ سمير، السمطات ( 1

 .25 ص2006فرع قانون اعمال،جامعة بومرداس،
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: ولقد نصت ىذه المادة إلى تكوين مجمس المنافسة إلى ثالثة فئات 
فئة االعإلاء  : أوال

 فإن أعضاء مجمس المنافسة يعينون بمرسوم 12-08 من القانون 10   استنادا إلى المادة 
 عضو ويتم إنياء مياميم بنفس الطريقة التي عينوا بيا وىذا ماتؤكده 12رئاسي تتكون من 

أعضاء يتم إختيارىم ضمن الشخصيات و الخبراء  (6)، فستة 03-03 من االمر 25المادة 
( 8)الحائزين عمى األقل عمى شيادة الميسانس أو شيادة جامعي مماثمة وخبرة مينية لمدة 

سنوات عمى االقل في المجال القانوني، أو اإلقتصادؼ و التي ليا مؤىالت في مجال الممكية 
. الفكرية 

  اربعة أعضاء يختارون ضمن المؤىمين الممارسين أو الذين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية 
 سنوات عمى األقل في اإلنتاج و التوزيع و 3والحائزين عمى شيادة جامعية وليم خبر مينية 

 1.نالحرف و الخدمات و المين الحرة، عضوان مؤىالن يمثالن جمعيات حماية المستيمكي

فئة المقررين  : ثانيا

 عمى مقرر عاما إلى جانب المقررين 1 فقرة 12-08 من القانون 12 جاء فيي المادة نفسيا 
الخمس ىذا المقرر العام يعتبر مساعد مباشر لرئيس المجمس ويتمقى األوامر من رئيس 
المجمس ذاتو ويفيم من نص المادة الفقرة الثانية أن المشرع افترض أن يكون المقرر و 

 سنوات 5المقررون حائزين عمى األقل عمى شيادة الميسانس  أو شيادة جامعية مماثمة وخبرة 
تتالئم مع الميام المخولة ليم وىذه المؤىالت العممية  والخبر الميدانية تساعدىم عمى إجراء 

 2.التحقيق التساميا بالحركية و التعقيد

 

 

 
                                                             

 .45شرواط حسين، شرح قانون المنافسة، مرجع سابق،ص ( 1
ابراىيم مميكة، مبدأ المنافسة و القيود الواردة عميو في التشريع الجزائرؼ،مذكرات ماستر  كمية الحقوق ،جامعة قاصدؼ  ( 2

 .54،ص2012مرباح ورقمة،
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ممثمو حماية المستهمكين  : ثالثا

 و بالنظر إلى الباب الثاني الفصل السابع من 12-08من القانون 10بالنظر إلى أحكام المادة    
قانون حماية المستيمك وقمع الغش نجد المشرع قد اشار إلى ىذه الجمعية  عمى انيا جمعية المستيمك 
ىي كل جمعية منشأة طبقا لمقانون تيدف إلى ضمان حماية المستيمك من خالل إعالمو و تحسيسو 

 . وتوجييو وتمثيمو

 فيفيم من ىذه المادة أن تمثيمو في مجمس المنافسة يكون عضوان كما نص المشرع صراحة أن 
ممثال من طرف الجمعية وىذا ضمانا لمالستقاللية و النزاىة و إشراكو في اعمال مجمس المنافسة كما 
يبقى المستيمك المستفيد االكبر من تطبيق قانون المنافسة إلى جانب تحقيق الفعالية اإلقتصادية في 

. البالد

  ومنو تحصل بكل بساطة عمى إدارة من اإلدارات العامة تستحوذ عمييا السمطة التنفيذية اقتراحا 
نياء لمميام بنفس االشكال ومع تقميص مدة العضوية إلى   سنوات فإنو ال مجال لمكالم عن 4وتعيين وا 

المؤشرات القضائية لمجمس المنافسة في ظل ىذه التعديالت الجديدة في جانبيا العضوؼ و إنو 
ليصعب موقف المشرع من إقصاء القضاة من العضوية، فيل قرر المشرع أن وجودىم فيو مثل 

 1عدميم؟

تسيير مجمس المنافسة  : الفرع الثاني

 الفقرة االولى بتعيين األمين العام بموجب 12-08 من القانون 12   قد جاء في نص المادة 
 رئاسي إلى جانب االمين العام يوجد مديرو المصالح و األعوان اإلداريون و المصمحيون 2.مرسوم

. يعينيم رئيس المجمس

 يحدد تنظيم مجمس المنافسة و 2011 يونيو 10 المؤرخ في 241-11  إال أن المرسوم التنفيذؼ رقم 
 مديرية الدراسات مديرية اإلجراءات ومتابعة الممفات و:  مديريات وىي04من خالل المادة 3تسييره 

                                                             
 .13صؼ سمطان عمار، الطبيعة القانونية لمجمس المنافسة مذكرة ماجستير في فرع اإلدارة العامة ، جامعة منتور ( 1
 .48 شرواط حسين ، المرجع السابق ،ص( 2
 .39 يحدد تنظيم مجمس الدولة وسيره العدد2011يونيو 10 مؤرخ في 241-11 من المرسوم التنفيذؼ ، رقم 3  المادة ( 3
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و الوثائق و أنظمة اإلعالم و التعاون ومديرية اإلدارة و الوسائل، مديرية تحميل األسواق و 
. التحقيقات و المنازعات 

 وتتكفل كل مصمحة بالميام المسندة إلييا و يوجد عمى رأس كل مصمحة مدير يعينو رئيس 
. المجمس بمقرر و الذؼ يكمف بتسيير المصمحة التي يترأسيا 

 يتمتع األشخاص العاممون عمى مستوػ المصالح، بصفة موظفة وىم يخضعون لمتشريع و 
 .التنظيم ألعوان المصالح العمومية

    ويتولى إدارة أمانة مجمس المنافسة االمين العام يشارك في أعمال المجمس دون أن يكون لو 
الحق في التصويت دون أن يكون لو الحق في التصويت ينسق و يراقب انشطة المصالح 

 1. من النظام الداخمي لممجمس5المختمفة لممجمس و ىو مانصت عميو المادة 

صالحيات مجمس المنافسة  : الفرع الثالث

: الصالحيات التنازعية:أوال

:   يتمتع مجمس المنافسة بصالحيات تنازعية وىي

: إبطال العقد ذو اإلتفاقات -1

عادة ما يمجأ المتعاممون في معامالتيم إلى إبرام إتفاقات و عقود بينيم فإن كانت ىذه     
الممارسات من شأنيا المساس بحرية المنافسة يعود اإلختصاص أصال إلى المنافسة الذؼ 
يتولى التحقيق فييا عن طريق المصالح المكمفة بالتحقيقات و توقيع الجزاءات وفقا لما ىو 

. منصوص عميو في قانون المنافسة

 

 

                                                             
 الصادرة 5 يحدد النظام في مجمس المنافسة الجريدة الرسمية رقم 1996 يناير 7 المؤرخ في 44-96المرسوم الرئاسي رقم  ( 1

 .1996 يناير 21في 
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 :المسؤولية الجزائية لألشخاص الطبيعية -2
 تم 12-08 المعدل و المتمم بالقانون 02-03مع صدور قانون المنافسة الجديد االمر 

عن طريق حذف  (ممغي)06-95التحقيق بكيفية واضحة من القسم القمعي لالمر 
. عقوبة الحبس وذلك عمال بمبدأ إزالة التجريم و التركيز بصفة أكثر عمى العمل الوقائي

: الفصل في طمبات التعويض-3

يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوؼ يعتبر نفسو متضرر من ممارسة مقيدة لممنافسة وفق     
لممفيوم األمر المتعمق بالمنافسة أن يرفع دعوػ أمام جية قضائية مختصة طبقا لمتشريع 

 1.المعمول بو

الصالحيات اإلستشارية : ثانيا

يبدؼ مجمس المنافسة رأيو في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طمبت منو الحكومة ذلك          
ويدعى كل اقتراح في مجاالت المنافسة ويمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسيا 

الجماعات المحمية و الييئات اإلقتصادية و المالية و المؤسسات و الجمعيات و المينية و 
. النقابية وكذا جمعيات المستيمكين

: الصالحيات التنظيمية: ثالثا

    في إطار الصالحيات الممنوحة لمجمس المنافسة وعمى الرغم من عدم تمتعو بسمطة تنظيمية
واسعة و اضطالع الحكومة بيذا اإلختصاص،إال أننا نستشف الصالحيات التنظيمية لممجمس 

في ىذا اإلطار يمكن لمجمس : "  المعدلة و التي حاء فييا 2-34من خالل نص المادة 
المنافسة اتخاذ كل تدبيرفي شكل نظام  أو تعميمة أو منشور ينشر في النشرة الرسمية كون ىذه 

". االنظمة و التدابير ال ينشر في النشرة الرسمية 

                                                             
 أفريل 4-3 لعويجي عبد هللا ،صالحيات مجمس المنافسة مداخمة ممتقى حرية المنافسة في التشريع الجزائرؼ يومي ( 1

 .15،عنابة ص2013
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  كون ىذه األنظمة و التدابير ليا دور ىام في إرساء القواعد الخاصة بالمنافسة يعتبر ىذا 
اإلختصاص جوىرؼ لمجمس المنافسة يتعمق بسمطة وضع أنظمة أو تعميمات أو مناشير قصد 

لمجمس  ضبط السوق و يعتبر ىذا اإلختصاص بمثابة دعم لمطابع السمطوؼ اإلدارؼ المستقل
 .المنافسة

القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة  : المطمب الثاني1

 عمى أن لمجمس المنافسة اختصاص في مجال الممارسات المقيدة لممنافسة   لقد سبق القول  
و كذا في مجال التجمعات اإلقتصادية و إن القرارات التي يصدرىل مجمس المنافسة متنوعة 

لقد تم التطرق   2حسب طبيعة موضوع اإلختصاص من جية وموضوع النزاع من جية أخرػ،
. ضمن ىذا المطمب عمى القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 بن جمول أحمد برجي ، باب الطعن في قرارات مجمس المنافسة، مذكرة ماستر تخصص قانون عام لألعمال كمية الحقوق ( 1

 . ح،جامعة قاصدؼ مربا
2

 .12بوعروة يوسف ،مرجع سابق ،ص (
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أنواع قرارات مجمس المنافسة : الفرع األول

 يتمتع مجمس المنافسة بسمطة اتخاذ القرار و ابداء 03-03 من األمر 34:مادةل   بمقتضى ا
رأؼ بمبادرة منو ذلك في أؼ مسألة أو أؼ تدبير من شأنو ضمان السير الحسن لممنافسة وتنوع 
القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة بتنوع موضوعات القضايا المطروحة عميو ليقوم بتقدير 

 1.وقائعيا و اتخاذ مايراه مالئما بشأنيا

االوامر : أوال 

تعتبر صالحية إصدار مجمس المنافسة أوامر لممؤسسات التي قامت بإرتكاب ممارسات    
 المتعمق 03-03 من األمر 45مقيدة لممنافسة من صميم إختصاصاتو بمقتضى تدابير المادة 

بالمنافسة ، فالمجمس يتخذ أوامر معممة ترمي إلى وضع حد لمممارسات المعاينة المقيدة 
لممنافسة عندما تكون العرائض و الممفات المرفوعة  إليو أو التي يبادر بيا من إختصاصاتو 
وتضيف المادة أنو يمكن لممجمس أن يقرر عقوبات مالية إما نافذة و إما في الحرة، واآلجال 
التي يحددىا عند عدم تطبيق األوامر، ويمكنو أيضا أن يأمر بنشر قراره او مستخرج منو أو 

 2.تعميقو أو توزيعو

    وباعتبار مجمس المنافسة مكمف بميمة المحافظة عمى النظام اإلقتصادؼ في بعده التنافسي 
فيمكنو التأثير في قرارات المؤسسات بواسطة سمطتو في إصدار االوامر، ويستطيع أن يتدخل 

في عمق العقود ويفرض تعديل البنود المخمة بمبدأ المنافسة  الحرة ،ومثال ذلك القرار 
إلنياء  (ENIE)م المتضمن أمر إلى مؤسسة 1999 جوان 23 الصادر في 99/01:رقم

 

 

                                                             
. 161كحال سممى، المرجع السابق،ص  ( 1

 خمايمية سمير،عن سمطة مجمس المنافسة في ضبط السوق ،مذكرة ماجستير في قانون فرع تحوالت الدولة  جامعة مولود ( 2
 .2013معمرؼ تيزؼ وزو
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 المتعمقة باستغالل وضعية الييمنة 06-95 من االمر 07 ممارساتيا المخالفة ألحكام المادة 
ترتب عن ىذا االمر لجوء المؤسسة إلى معاودة المفاوضات مع شركائيا إبرام التتنافى مع 

تدابير تشريع المنافسة وعميو مجمس المنافسة يمكنو الدخول في صمب قرارات المؤسسات ولعب 
 .دور ضابط حقيقي ، خالفا لدور القاضي الذؼ اليممك إلغاء العقد كميا أو جزئيا

العقوبات المالية : ثانيا

منح المشرع الجزائرؼ لمجمس المنافسة سمطة توقيع عقوبات مالية عمى األعوان         
 منو عمى 56 حيث تنص المادة 03-03 من أمر 14اإلقتصاديين المخالفين ألحكام المادة 

 14المعاقب عمى الممارسات المقيدة لممنافسة كما ىو منصوص عمييا في المادة : مايمي 
 بالمئة من مبمغ رقم أعمال من غير الرسوم المحقق قي الجزائر خالل 12أعاله بغرامة التفوق 

ذ كان مرتكب المخالفة شخص طبيعيا أو معنويا أو منظمة مينية  سنة مالية مختصة ، وا 
 1.التممك رقم أعمال محددا فالغرامة التتجاوز ثالثة مئة دينار

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
1 )

 .121ص .بوجميل عادل ، المرجع السابق  
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كما ترك المشرع سمطة تقديرية واسعة لمجمس المنافسة لتقدير الغرامة فنص عمى بعض      
ظروف تشديد العقوبة مثل مدػ خطورة الممارسة و الضرر الذؼ يمحق باإلقتصاد الوطني و 
قيمة الربح المحقق من طرف المخالف، وكذلك ظروف تخفيف العقوبة أوعدم الحكم بيا عمى 
المؤسسات التي تقترف المخالفات المنسوبة إلييا أثناء التحقيق في القضية وتتعاون و تعتمد 

 المقدر 03-03 من االمر 62بعدم ارتكاب المخالفات المتعمقة بتطبيق أحكام ىذا االمر المادة 
 ألف دينار جزائرؼ عن كل يوم تأخر إذا لم تنفذ االوامر و اإلجراءات المؤقتة الواردة 150ب

 1. 03-03 من االمر 58 وفقا ألحكام المادة 46 و45في المادتين 

قرارات تكميمية  : ثالثا

يكمف المجمس بنشر القرارات الصادرة عنو وعن مجمس قضاء الجزائر وعن المحكمة العميا     
وعن مجمس الدولة و المتعمقة بالمنافسة في النشرة الرسمية لممنافسة كما يمكن نشر مستجدات 

 من القانون 23من قراراتو وكل المعمومات األخرػ بواسطة أؼ وسيمة إعالمية ،وفق المادة 
 التجارية لممؤسسات و يصيبيا بأضرار 03-03 من االمر 49 المعدلة لنص المادة 08/12

 2.مادية وىذا يعتبر رادعا ليا وداعي إلحترام أحكام التشريع 

 

 

 

 

 
 

 
                                                             

1 )
 74خمايمية سمير، المرجع السابق ص  

 29 سمطان عمار المرجع السابق ،ص ( 2
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العقوبات المقررة في مجمس المنافسة  : الفرع الثاني   

      رغم تعدد وتنوع القرارات التي يصدرىا مجمس المنافسة فإنو تبقى تمك المتضمنة فرض 
عقوبات عمى المؤسسات مرتكبة المخالفات لقواعد المنافسة من أىم القرارات التي يصدرىا 
مجمس المنافسة لما تحممو من الداللة عمى اعتبار مجمس المنافسة سمطة قادرة عمى القيام 
بالسمطات الممنوحة لمييئات القضائية في ىذا المجال، إن العقوبات التي يفرضيا مجمس 
المنافسة عمى المؤسسات المعنية تختمف بحسب ما إذا كان األمر يتعمق بممارسة مقيدة 

. لممنافسة أو تجمع اقتصادؼ غير مشروع

العقوبات المقررة في الممارسات المنافية لممنافسة : أوال

 فإن قرارات المجمس الصادرة في مدة المنازعات المتعمقة 03-03باستقراء بعض مواد االمر    
بالممارسات المقيدة لممنافسة تتنوع بتنوع المراحل التي تمر بيا عممية الفصل في القضايا 

: 1الخاصة بياتو الممارسات كاآلتي

: قرار الحفظ -1

    يقصد بالحفع  في القواعد العامة قيام النيابة العامة بوقف المتابعات نظرا لعدم كفاية االدلة 
او لوفاة مرتكب الجريمة بيد أنو يمكن أن تستانف المالحقات إذا طرأ عنصر جديد وفي مجال 

المنافسة يؤدؼ قرار الحفع إلى وضع حد لممتابعة ويتم بموجبو حفع القضية بسبب تنازل 
. صاحب االخطار عن إعادتو أو وفاتو

: قرار اتخاذ الدعوو -2

يقصد بو كذلك طبقا لمقواعد بقرار اتخاذ الدعوػ او مايسمى أيضا االمر باألوجو لممتابعة    
األمر الصادر عن جية التحقيق ال يترتب بمقتضاه أثار قانونية عمى الدعوػ العمومية المثارة "

ضد المتيم ويؤسس ىذا القرار إما عدم كفاية أو انعدام االدلة التي ال يؤدؼ فييا التحقيق 
 .إلثبات وجود ممارسة مقيدة لممنافسة

                                                             
 15ص . لعويجي عبد هللا ، المرجع السابق ( 1
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:  قرارات عدم القبول -3

 المتعمق بالمنافسة فإن 03-03 الفقرة الثانية من االمر 44بالرجوع إلى نص المادة       
مجمس المنافسة ال ينظر في الممفات المرفوعة امامو إذا رأػ أن ىذه الممارسات و األعمال ال 

 من نفس االمر 09: ، وفي المادة 12-11-10 -7-6تدخل في إطار تطبيق المواد 
. فالعرائض و الشكاوػ المقدمة لممجمس ال تتضمن أحكام قانونية تشريعية تنظيمية 

 السابقة الذكر يمكن لمجمس المنافسة أن 03-03 من االمر 44   كما جاء أيضا في المادة 
يصرح بموجب قرار مسبب بعدم القبول إذا رأػ أن الوقائع لم تدخل ضمن اختصاصاتو أو غير 

 1.مدعمة بعناصر مقننة بما فيو الكفاية

: قرارات قبول أو رفض التدابير المؤقتة -4

 يكون لكل من المدعي أو الوزير المكمف 03-03 من االمر 46طبقا لنص المادة   
بالتحارة تقديم طمب المساعدة إلى مجمس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة من شأنيا وضع حد 

. لمممارسات المقيدة لممنافسة 

   والجل ىذا يصدر مجمس المنافسة قرار يفصل بموجبو في موضوع الطمب سواء 
باإليجاب إذا ما ارتأػ ضرورة لذلك تفاديا لوقوع ضرر اليمكن إصالحو او حماية المصمحة 

 2.العامة او بالسمب إذا تبين لو عكس ذلك
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العقوبات المطبقة في المبيعات اإلقتصادية  : ثانيا 

 من األمر 19فيما يخص مجال المبيعات اإلقتصادية يصدر المجمس بموجب المادة      
 مقررا بقبول التجميع أو رفضو ىذا المقرر عبارة عن رأؼ مجمس في التجميع 03-03

اإلقتصادؼ مجمس من حيث مدػ مشروعيتو و الذؼ بمقتضاه يمنح المجمس الترخبص 
 مصطمح 19بالتجميع أو رفضو غير أنو الندرؼ لماذا استعمل المشرع في نص المادة 

مقرر وكان من الممكن جدا أن يستعمل مصطمح قرار خاصة أن عاد و استعمل ىذا 
 .المصطمح  ضمن الفقرة الثانية من ذات المادة

 مجمس المنافسة 03-03 من األمر رقم 62  وىذا وقد مست من جية أخرػ المادة     
 بالمئة من رقم األعمال من غير 5:سمطة تقدير العقوبات المالية قدر حدىا األقصى ب 

الرسوم المحققة في الجزائر خالل سنة مختتمة ضد كل مؤسسة طرف في التجميع أو ضد 
المؤسسة التي تكونت من عممية التجميع وذلك في حالة عدم احترام الشروط و اإللتزامات 

التي تتعيد بيا المؤسسات من تمقاء نفسيا و التي من شأنيا تحقيق آثار التجميع عمى 
.  المنافسة 

تنفيذ قرارات مجمس المنافسة : الفرع الثالث

تتسم عممية تنفيذ قرارات مجمس المنافسة بالقيام بيا عمى مستوػ مرحمتين المرحمة االولى    
تتمثل في تبميغ قرارات مجمس المنافسة إلى االطراف المعنية أما بالنسبة لممرحمة الثانية 

. فتمثل في عممية نشرىا في النشرة الرسمية لممنافسة 

التبميغ : أوال 

   يتم تحرير كل مقرر صادر عن مجمس المنافسة في نسخة واحدة تحفع مع  محضر 
الجمسة وتحتوؼ عمى رقم تسمسمي يالئم طبيعة القضية وتبمغ ىذه المقررات إلى الجيات 

 1.المختصة بقصد التنفيذ وذلك عن طريق رسالة موصى عمييا مع العمم بالوصول

                                                             
1
 .22 ص2005عمارؼ بمقاسم مجمس المنافسة مذكرة لنيل شيادة المدرسة العميا،الدرسة العميا لمقضاء ، ( 
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     أما عن إرسال القرارات الصادرة عن المجمس لموزير المكمف بالتجارة فينا تبين إدارة 
المشرع في التمييز بين ما إذا كان الوزير طرف في القضية فيتم تبميغو بالقرار عن طريق رسالة 
التبيمغ كطرف معني بالقضية، أما إذا لم يكن كذلك فينا يطبق الشق الثاني من الفقرة المذكورة 

 1.أعاله ويتم إرسال القرار إلى الوزير دون توضيح الوسيمة في ذلك

بعد تبميغ مقررات مجمس المنافسة إلى األطراف المعنية ترسل إلى الوزير المكمف بالتجارة          
الذؼ يسير عمى تنفيذىا ويجب أن تبين ىذه المقررات تحت طائمة البطالن آجال الطعن وكذلك 

 2.أسماء الجيات المرسل إلييا وصفائيا وعناوينيا 
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النشر  : ثانيا 

ينشر الوزير المكمف بالتجارة القرارات :" عمى انو 03-03 من االمر 49تنص المادة     
الصادرة عن مجمس المنافسة و مجمس قضاء الجزائر في النشرة الرسمية المنافسة كمايمكن 

وتعتبر " نشر مستخرج من القرارات عن طريق الصحف أو بواسطة أؼ وسيمة إعالمية أخرػ 
عممية نشر القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة إجراء طبيعي كما ىو الحال بالنسبة لمقرارات 

 1.التي تصدرىا مختمف الييئات 

فعنذ نشر ىذه المقررات يتولى الوزير المكمف بالتجارة نشر جميع المقررات الصادرة في         
مجال المنافسة أوتمك القرارات التي تصدرىا الغرفة التجارية عمى مستوػ مجمس قضاء الجزائر 
وذلك في النشرة الرسمية لمجمس المنافسة كما يمكن أن ينشر مستخرج من القرارات عن طريق 

 2.أؼ وسيمة إعالمية أخرػ  أو بواسطة 
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           يتمتع القاضي اإلداري في مجال المنافسة نظرا لسمطاتو الواسعة في توجيو األوامر 
و الجزاءات المالية التي تزداد حسب جسامة التصرف المخالف لقواعد المنافسة وكمما تفاقمت 

آثاره عمى اإلقتصاد، أعطي ألصحاب الشأن الحق في الطعن في قرارات مجمس المنافسة وحتى 
 1.وقف التنفيذ إن اقتضى األمر، باعتبار الوقف ضمانة أساسية لحقوق الدفاع 

إن الحديث عن اختصاص الييئات القضائية اإلدارية في مجال المنافسة، نابع من            
إخضاع المشرع ، ومن خالل قانون المنافسة، األشخاص العامة لقواعد المنافسة ، مما أدى إلى 
إمكان توافر اختصاص لمقضاء اإلداري، سواء أكان ذلك باعتباره قاضي درجة أولى ، أو دوره 

 2.باستئناف بعض القرارات الصادرة  عن السمطة المعنية بتطبيق قواعد المنافسة 

ومنو سوف يتم دراسة ىذا الفصل من خالل التعرض لسمطات القاضي اإلداري في توقيف     
تنفيذ قرارات مجمس المنافسة من خالل المبحث األول، كما سوف يتم التطرق من خالل 

 .المبحث الثاني الختصاص القضاء اإلداري بنظر الطعون في قرارات مجمس المنافسة
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 سلطات القاضي اإلداري في توقيف قرارات مجلس المنافسة: المبحث االول 

   يتمتع القاضي اإلداري بسمطات واسعة في إطار حمايتو ىذا األخير لمبدأ المنافسة أثناء 
عممية توقيف القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة وتتمثل سمطاتو في فحص مشروعية قرارات 

 .مجمس المنافسة ضمن المطمب األول، وتوقيف قرارات مجمس المنافسة ضمن المطمب الثاني

 مشروعية قرارات مجلس المنافسة:     المطلب األول

    إن الحديث عن الطعن في قراراتو مجمس المنافسة يقودنا حتما إلى ضرورة معرفة متى 
تكون قرارات ىذا المجمس مشروعة سواء من الناحية الشكمية أو من الناحية الموضوعية و التي 

تحتضر في أن ىذه القرارات لكي تكون مشروعة يجب أال تخالف أي تشريع قائم في النظام 
 11.القانوني المطبق ميما كانت درجتو

 مشروعية  قراراته  من ناحية اإلنعقاد:    الفرع األول
مشروعية قرارات مجمس المنافسة من ناحية اإلنعقاد تقاس وفق صحة انعقاد جمسات       

 .مجمس المنافسة ، وتتم بواسطة السير الحسن ألعمال الجمسة

 شروط صحة انعقاد جلسات مجلس المنافسة: أوال
تنظم جمسات مجمس المنافسة الجزائري من طرف الرئيس الذي يمارس سمطتو في إطار   

السير عمى سير الجمسة ، فيو الذي يحدد نظام وقت التدخالت كما يمكن لو أن يوقف الجمسة 
 2.إن اقتضى األمر

 

 

 

 

                                                             
1

حرية المنافسة في القانون :  عبد الرحمن بريك ،سمطة القضاء في وقف تنفيذ قرارات مجمس المنافسة ، الممتقى الوطني (
 .3 كمية الحقوق و العموم السياسية جامعة عنابة ص2013 أفريل 4-3الجزائري ، يومي 

 .370جالل مسعد ، المرجع السابق، ص(  2
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 :استدعاء األطراف -1
 الذي يحدد النظام الداخمي في مجمس 44-96 من المرسوم الرئاسي رقم 24طبقا لممادة      

المنافسة ، فإن جدول أعمال الجمسات يرسل إلى أعضاء مجمس المنافسة و األطراف المعنية 
مصحوبا باستدعاء قبل ثالث أسابيع من تاريخ إنعقاد الجمسة ، كما يرسل إلى المقررين 

لى ممثل الوزير المكمف بالتجارة ،بواسطة رسالة موصى عمييا مع إشعار باإلستالم  المعنيين وا 
 1.وفق القواعد العامة 

 :تنظيم جلسات مجلس المنافسة-2
بعد تحديد موعد الجمسة لمنظر في القضية وتقديم المرافعات بحضور جميع أعضاء        

 المتعمق بالمنافسة 03-03 من األمر 30المجمس وجميع األطراف المعنية، وحسب المادة 
يمكن لألطراف تعيين ممثال أو الحضور رفقة المحامي أو أي شخص تختاره و بالنسبة لموزير 

لى جانب األطراف المعنية ليم حق  المكمف بالتجارة يمكنو تعيين ممثال لو ،ىذا األخير وا 
اإلطالع عل الممف  والحصول عمى نسخة منو وال يمكن تأجيل القضية كما ال تصح الجمسة 

 الذي عدل المادة 08/12 من القانون 14/2 أعضاء عمى األقل حسب المادة 8إال بحضور 
 أعضاء وقد رفع المشرع عدد 6 التي كانت تنص عمى حضور 03-03 من االمر 28

 2. الضفاء المصداقية أكثر8األعضاء إلى 
صدار القرار الذي يتخذ      وبعد إنتياء أشغال الجمسة ينسحب المجمس الجراء مداولة وا 
باألغمبية البسيطة لألعضاء وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا وال يمكن ألي 
عضو في مجمس المنافسة المشاركة في مداولة فييا مصمحة ، أو أن يكون بينو وبين أحد 

 3.األطراف عالقة قرابة من الدرجة الرابعة ويكون قد مثل أو يمثل أحد األطراف المعنية 

 سير أعمال الجلسة: ثانيا
 المتعمق بالمنافسة نجده نظم 03-03   بالرجوع إلى الفصل االول من الباب الثالث من األمر 

 .كيفية سير مجمس المنافسة
 

                                                             
 .118بوجميل عادل ، المرجع السابق، ص (  1
 .55شرواط حسين ، المرجع السابق ، ص  (  2
 . ومايمييا68خمايمية سمير ، المرجع السابق ص(  3
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  فرئيس مجمس المنافسة من من يشرف شخصيا عمى سير أعمال المجمس ، إال أنو في حالة 
 03-03 من األمر 28/1الغياب أو حدوث مانع لو يخمفو نائبو ، وىذا ماتضمنتو المادة 

 :المتعمق بالمنافسة حيث جاء فييا 
يشرف عمى أعمال مجمس المنافسة الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غياب أو حدوث مانع "
 1".لو

وتتمتع أعمال مجمس المنافسة بمجموعة من المبادئ تنظم خصوصية الجمسات في مجمس       
المنافسة ىذه المبادئ ىي مبدأ السرية ، مبدأ الوجاىية ، مبدأ سرية المينة وسنتولى ىذه 

 :المبادئ فيما يأتي
   :مبدأ  السرية-1

جمسات مجمس :" التي تنص عمى انو 03/03 من االمر 3 فقرة 38     بمقتضى المادة 
 "المنافسة ليست عمنية 

      تكون جمسات مجمس المنافسة سرية وتتم في إطار مغمق بحضور أشخاص معينة ومعنية    
بالقضية المطروح ممفيا لمنقاش في الجمسة، وىذا بخالف ما كان عميو الحال في إطار االمر  

 وعن موقف     3 الفقرة34 الذي كان ينص عمى عمنية الجمسات بموجب المادة 06-95رقم 
 من القانون التجاري الفرنسي 1 فقرة 463-7المشرع الفرنسي فقد كان واضحا في نص المادة 

، بشأن سرية جمسات ( سابقا1986 ديسمبر 1 من االمر الصادر في 1/  ف25المادة  )
 2.مجمس المنافسة الفرنسي

 :مبدا الوجاهية -2
  يقضي ىذا المبدأ بحق الطرف المتابع ، في أن يعمم بما اسند إليو من أفعال ومخالفات 
لقانون المنافسة وفي مدة مقبولة ، ومنحو إمكانية تقديم دفاعو بعد تبميغو بالمأخذ وحق 

 3.اإلستعانة بممثل قانوني أو محامي

                                                             
بن وطاس إيمان ، مسؤولية العون اإلقتصادي  في ضوء التشريع الجزائري و الفرنسي الطبعة األولى ،دار ىومة،الجزائر (  1

 161،ص2012

 .154كحال سممى ، المرجع السابق ،ص (  2
 

 .19بوعروة يوسف، المرجع السابق ،ص (  3
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 :مبدأ سرية المهنة.
   ويمكن القول ان سرية االعمال يمكن اإلحتجاج بو فقط بين األطراف المعنية دون 
الوزير المكمف بالتجارة ذلك ان سبب إقرار ىذا المبدأ يكمن في المحافظة عمى سرية 

المعمومات التي قد يستغميا المنافس إضرارا بالطرف اآلخر ،وال يمكن في أي حال من 
األحوال لموزير المكمف بالتجارة أن يشكل خطرا عمى المؤسسة التي تكون طرفا في 

 .النزاع المتعمق بالممارسات المقيدة لممنافسة أو التجميعات
 مشروعية قرارات المجلس من ناحية المداولة: الفرع الثاني

تعد القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة اليدف الرئيسي لمحاربة الممارسات    
المنافية لممنافسة وتوقيع عقوبات عمييا ولكي تكون ىذه القرارات شرعية وجب ان تصح 
بشروط خاصة بيا وتستدعي وجود نظام خاص بالتصويت الضفاء شرعية أكبر لقرارات 

 .المجمس
 شروط صحة المداولة: أوال
مداوالت مجمس المنافسة لكي تتم يجب توفر مجموعة من الشروط ىي قبول اإلخطار   

 .وتحقق شرطي الصفة و المصمحة
 :قبول اإلخطار 

 المتعمق بالمنافسة 03/03 من االمر 44/1 لقد مكن المشرع الجزائري بموجب المادة 
من التعيد بالدعاوى من تمقاء نفسو ، أي مايعرف بإخطار التمقائي ، ىذا النوع من 
اإلخطارات يعد قفزة جديدة في المجال القانوني ، حيث يمكن المجمس من التدخل 

مباشرة ودون انتظار ان يرفع الدعوى امامو من قبل أحد االطراف المنصوص عمييم في 
 ىذا القانون كمماوجد ما ييدد المنافسة خاصة و ان لممجمس إمكانية 

طمب إجراء مراقبة وتحقيقات مباشرة من المصالح المكمفة بالتحقيقات اإلقتصادية 
غير انو لممجمس ان يمجأ إلى اإلخطار التمقائي .لإلطالع  عمى ما يحدث في السوق 

 :في الحاالت اآلتية
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إذا قدمت عريضة إلى المجمس ولكن تم رفضيا لعدم توفرىا عمى عناصر اإلثبات  -
المقنعة، فحتى ال تفمت ىذه المخالفة من المتابعة، فان المجمس يمجأ إلى ىذا النوع 

 .من اإلخطار
قد يكتشف مجمس المنافسة وبمناسبة دراستو لقضية م، ان ىناك قضايا أخرى تمس  -

بالمنافسة ولم يخطر بيا فيمجا غمى مثل ىذا اإلجراء من اجل حماية المنافسة من 
 .1الممارسات التي ستقيدىا

إذا كانت لدى المجمس معمومات كافية عن بعض جرائم البيع التي تدخل ضمن  -
صالحياتو ، مثل ىذا االمر يستوجب تدخمو لمتابعنيا ، وىذا اليكون إال من خالل 

 .لجوئو إلى اإلخطار التمقائي 

 :الصفة-2

 يعد من الشكميات الجوىرية لتحريك اإلجراءات وتظير أىمية ىذا الشرط من خالل الوجيين 
 :التاليين

صاحب أو أصحاب اإلمضاء الموجودة في اإلخطار ، البد ان يحصل عمى ىذه  ( أ
السمطة ،أي سمطة اإلمضاء ، من الييئة صاحبة القرار بمعنى أن يحصل عمى توكيل 

قانوني منيا من أجل ممارستيا وال يمكنو القيام باإلمضاء من تمقاء نفسو بدون ىذا 
 .التوكيل و إال كانت العريضة مرفوضة في الشكل 

 الجيات المعنية البد أن تكون قد تضررت بصورة مباشرة من الممارسات المقيدة  ( ب
لممنافسة أو التجميعات ، وال يتعارض ىذا مع حق الييئات الممثمة لمصالح جماعية 
كجمعيات المستيمكين في رفع اإلخطار ، وذلك باعتبار أنيا تمثل المصالح المباشرة 

 2.لألفراد التي تمثميم 
 : شرط المصلحة-3

                                                             
 .14بوعروة يوسف ، المرجع السابق ، ص (  1
 .138بن وطاس إيمان ، المرجع السابق،ص(  2
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 المتعمقة باإلتفاقات المحظورة 03/03 من االمر 6يتوقف شرط المصمحة طبقا لممادة   
عمى أال تتوفر المصمحة حاال عند رفع اإلخطار ، وىذا الحكم يمكن تعميمو عمى كل 

 .الممارسات المقيدة لممنافسة

 نظام المداوالت : ثانيا
  تتميز المداوالت في مجمس المنافسة بنظام خاص وذلك بوجود أشخاص حاضرة في 

 : مداوالت المجمس كما تتمتع المداوالت بنظام تصويت خاص بالمجمس
 :األشخاص الحاضرة في مداوالت المجلس-1

التصح  مداوالت مجمس المنافسة إال بوجود االشخاص الحاضرة في مداوالت المجمس       
وفقا لقواعد المنافسة وىؤالء االشخاص ىم أعضاء مجمس المنافسة و المقرر، ممثل الوزير 

 .المكمف بالتجارة، األمين العام
 :أعضاء مجمس المنافسة ( أ

 أعضاء من المجمس 4 من أعضائو أي مايعادل 1/3تصح جمسات المجمس بحضور 
عمى األقل  و باإلضافة إلى تحقق شرط النصاب القانوني في أعضاء المجمس لصحة 
مداوالتو ، توجد مجموعة أخرى من الشروط الواجب توافرىا في العضو المشارك في 

 1 .03-03 من االمر رقم 29المداولة نصت عمييا المادة 
 : المقرر ، ممثل الوزير المكمف بالتجارة ،األمين العام ( ب

إن التعيين في منصب مقرر لدى مجمس المنافسة سواء بالنسبة لموظفي مجمس      :  المقرر/1
ا لمحاسبة أو بالنسبة لمتوظيف عن طريق الشيادات ، يكون متوقفا عمى تحقق الشروط 

 . المحددة قانونا ، فإذا تخمف منيا أي منيا ترتبت عميو عدم إمكانية اإللتحاق بيذا المنصب
   وتنحصر ميمة المقرر أساسا في التحقيق في الطمبات و الشكاوى التي يسندىا إليو رئيس 
مجمس المنافسة و المتعمقة بالممارسات المخمة بحرية المنافسة ومنيا البيوع المنصوص عمييا 

 2. 03/03 من األمر 12-11في المادتين 

                                                             
 .158كحال سممى ، المرجع السابق، ص (  1
سميحة عالل ،جرائم البيع في قانوني المنافسة ة الممارسات التجارية ، مذكرة ماجستير قانون أعمال ، جامعة قسنطينة (  2

 .94ص- 2004
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يحضر مداولة مجمس المنافسة باإلضافة عمى كل : ممثل الوزير الكمف بالتجارة ، األمين العام / 2
 .أعضائو ،كل من المقررين ، األمين العام لممجمس ممثل وزير المكمف بالتجارة 

 ، لكن دون أن يكون ليؤالء الحق في التصويت ، ممايعني 03/03 من االمر رقم 26   طبقا لممادة 
 .أن دورىما يكتسي طابعا استشاريا الغير

   ويتولى االمين العام اإلدارة العامة وسير أعمال المنافسة ويتم تعينو عن طريق مرسوم رئاسي ،وبعد 
 :تعيينو وتنصيبو في ىذا المنصب يكمف بالميام اآلتية

 .تسجيل العرائض وضبط الممفات و الوثائق وحفظيا- 
يداع مداوالت مجمس المنافسة ومقرارتو-   .تحرير محاضر األشغال وا 
 . إعداد جدول أعمال المجمس  -

   باإلضافة إلى كل ىذه الميام التي تبين اتساع دائرة نشاط األمين العام، فإن المادة الخامسة من 
ينسق األمين العام ويراقب أنشطة المصالح المتكونة :"  تضيف مايمي96/44المرسوم الرئاسي رقم 

من مصمحة اإلجراءات و الدراسات و التعاون ، مصمحة التسيير اإلداري و المالي ومصمحة اإلعالم 
 1. فكل ىذه المصالح المذكورة اعاله تتمثل في المصالح الداخمية لمجمس المنافسة" اآللي 

 مشروعية قرارات المجلس من حيث التنفيذ: الفرع الثالث
مشروعية قرارات مجمس المنافسة يمزم المجمس بتنفيذ قراراتو كما يمكن أن يوقف القرار الصادر     

 .عنو وفق اإلختصاص القضائي 
 التنفيذ: أوال
بعد أن ينتيي مجمس المنافسة من مداوالتو ويصدر قراره و الذي صار بذلك قرارا صحيحا إال انو     

لم يعد نافذا بعد ، حيث ان النفاذ ال يكون إال بعد القيام بتبميغ القرار إلى األطراف المعنية عن طريق 
المحضر القضائي وترسل إلى الوزير المكمف بالتجارة ويكون تنفيذ ىذه القرارات وفق لمتشريع المعمول 

 .  08/12 من القانون 22بو طبقا لممادة 
 من القانون 22    وضمانا لحقوق المنفذ ضدىم ألزم المشرع تحت طائمة البطالن بموجب المادة 

 2. أن ينوه بآجال الطعن 08-12
 

 

                                                             
 .11عماري بمقاسم ، المرجع السابق ، ص(  1
 .5عبد الرحمان بريك ، المرجع السابق، ص(  2
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 وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة : ثانيا
عند وقف تنفيذ قرارات مجمس المنافسة وكاستثناء عمى األصل يمكن ايقاف تنفيذ قرارات      

مجمس المنافسة المتعمقة بحاالت اإلستعجال عندما تقتضي ذلك الظروف و الوقائع الخطيرة 
حيث تجمد آثارىا متى كان مضمونيا ويفصل في طمب وقف التنفيذ رئيس مجمس قضاء 

 يوم وىو االمر الذي جعمنا نتساءل عن ضوابط اختصاص 15الجزائر في أجل اليتجاوز 
القاضي في وقف التنفيذ، خاصة و أن القضاء اإلداري ممثال في مجمس الدولة ىو صاحب 

 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد 917 و المادة 837اإلختصاص طبقا لممادة 
 1. 2008 فبراير 25 المؤرخ في 09-08رقم 

 إجراءات وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة: المطلب الثاني
يعد طمب وقف التنفيذ أمر متفرع عن دعوى اإللغاء وال يخرج اختصاص القاضي    

اإلستعجالي اإلداري عن اختصاص قاضي اإللغاء نوعا و إقميميا، فإن ما يالم عميو المشرع أنو 
قاضي اإلستعجال أي قاضي )و الفرع  (قاضي الموضوع)لم يراعي ذلك التالزم ما بين األصل 

، إذ جعل الفصل في الموضوع من اختصاص القضاء التجاري في حين الفصل (وقف التنفيذ
في طمب وقف التنفيذ أن يناط بو إلى رئيس المجمس القضائي بوصفو ناظرا في القضايا 

 2.اإلستعجالية اإلدارية 
 وتتم إجراءات وقف تنفيذ قرارات مجمس المنافسة وفق الفرع االول ضوابط اإلختصاص ، و 

 .الفرع الثاني شروط وقف التنفيذ ويتم التطرق في الفرع الثالث لطبيعة الحكم الموقف
 ضوابط اإلختصاص : الفرع األول

يستطيع القاضي اإلستعجالي اإلداري إيقاف تنفيذ قرارات مجمس المنافسة متى ظير وجود   
 .وجو جدي حول مشروعية قراراتو 

  و األصل انو ال يترتب عمى الطعن لدى مجمس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجمس 
 غير أنو يمكن لرئيس مجمس قضاء الجزائر في أجل خمسة عشرة يوما، أن يوقف 3المنافسة ،

                                                             
 .5عبد الرحمان بريك ، المرجع نفسو ،ص (  1
2
 .7عبد الرحمان بريك ، المرجع نفسو ،ص (  

 68شرواط حسين ، المرجع السابق، ص (  3
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عندما " أعاله الصادرة عن مجمس المنافسة 46و 45التدابير المنصوص عمييا في المادتين 
 ..."تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة

وتبعا لذلك فإن توقيف قرارات مجمس المنافسة ىومن اختصاص رئيس مجمس قضاء العاصمة 
، باعتباره القاضي اإلستعجالي سابقا أي دخول قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية حيز 

وما يدل عمى حالة اإلستعجال ىو نص المشرع عمى الظروف او الوقائع الخطير كما . التنفيذ
 في فقرتيا الثانية من االمر المتعمق بالمنافسة، وفي ظل القانون الجديد 63نصت عميو المادة 

 1. األصح أن ترفع الدعوى أمام قاضي اإلستعجال بموجبو ، ووفقا لإلجراءات المحددة لذلك

 شروط وقف التنفيذ: الفرع االثاني
مايميز إجراءات وقف تنفيذ قرارات مجل المنافسة مجموعة من الشروط وىي شروط عامة    

ضمن قانون اإلجراءات اإلدارية و المدنية كما أنيا تتمتع بشرط خاص أال وىو التالزم الزمني 
بين طمب وقف تنفيذ قرار مجمس المنافسة و الطعن فيو إضافة إلى ذلك إلزامية توفر حاالت 

 .التعدي او اإلستيالء أو الغمق اإلداري 
 التالزم الزمني بين طلب وقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة و الطعن فيه: أوال

إن طمب وقف التنفيذ يكون طبقا ألحكام قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية فالمقاضي       
 :اإلداري سمطة تقديرية في االمر بوقف التنفيذ وبشروط منيا

 . أن تكون دعوى اإللغاء مرفوعة ضمن اآلجال القانونية المسموح بيا قانونا لمطعن -1
 . أن يكون المدعي قد تظمم طبقا لمقانون في الحاالت التي ينص عمى ىذا اإلجراء -2

   يودع طمب وقف التنفيذ، صاحب الطعن الرئيسي أو الوزير المكمف بالتجارة، وال يقبل 
 2. الطمب إال بعد تقديم الطعن الذي يجب أن يرفق بقرار مجمس المنافسة

نما ىو مجرد تمييد إللغاء القرار عمى    وباعتبار ان وقف التنفيذ ليس غاية في حد ذاتو، وا 
االقل من وجية نظر طالبو، ولعل الحكمة من ىذا الشرط ان اإلقتصار عمى طمب وقف 

التنفيذ ماىو إال تعبير عن خاطر من الكيد و اإلستيزاء بعمل المجمس، خاصة إذا كان ينوي 

                                                             

 .123 ص 2012خالدي مجيدة ، القضاء اإلستعجالي في المواد اإلدارية، مذكرة ماجستير إدارة محمية ، جامعة تممسان (  1
 

 .160بوجميل عادل ، المرجع السابق ، ص (  2
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 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية عمى 834وقف التنفيذ دون اإللغاء، نصت المادة 
 :مايمي

 . تقد الطمبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقمة -1
 اليقبل طمب وقف تنفيذ القرار اإلداري مالم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع  -2

 .830أو في حالة التظمم المشار إليو في المادة 
ويفيم من ىذه المادة أن طمب وقف التنفيذ و الدعوى في الموضوع يجب أن ترفعا إلى 
 1 .الييئة القضائية اإلدارية المختصة في نفس الوقت وىو مانعتتو المادة بمصطمح التزامن

 إلزامية توفر حاالت التعدي أو اإلستيالء أو الللل اإلداري : ثانيا
 عمى أنو في حالة اإلستعجال القصوى يجوز لقاضي اإلستعجال، 921تنص المادة     

أن يأمر بكل التدابير الضرورية األخرى، دون عرقمة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر 
عمى عريضة ولو في غياب القرار اإلداري المسبق وفي حالة التعدي أو اإلستيالء أو 
الغمق اإلداري ، يمكن أيضا لقاضي اإلستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار اإلداري 

 .المطعون فيو
    كما يمكن أيضا لقاضي اإلستعجال ان يأمر بوقف تنفيذ اإلداري المطعون فيو حينما 
يتعمق الموضوع بحالة التعدي و اإلستيالء أو الغمق اإلداري نالحظ بان المشرع أضاف 

دارية المبررتين 171لمحالتين المذكورتين في المادة   مكرر من قانون إجراءات مدنية وا 
الختصاص قاضي اإلستعجال كمما ثبت لو ان تصرف اإلدارة يحتمل وصف حالة تعد أو 

 2.استيالء، حالة اخرى تتضمن الغمق اإلداري 
 :حالة التعدي-1

  كقاعدة عامة ، يعود اإلختصاص بنظر منازعات التعدي إلى القضاء اإلستعجالي، لما 
من  (2)ينطوي عميو التعدي من عنصر اإلستعجال، لقد نصت عمى ذلك صراحة الفقرة 

 . ق إ م إ921المادة 
                                                             

1
نظرية اإلختصاص، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات : 2مسعود شييوب، المباديء العامة لممنازعات اإلدارية، اج (  

 .156الجامعية، الجزائرص 
 ، الطبعة 2008 فيفري 23 المؤرخ في 09-08عبد الرحمن بربارة ، شرح قانون اإلجراءات اإلدارية و المدنية ، قتنون (  2

 .467 ،ص 2009الثانية، منشورات بغدادي الجزائر 
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 إن إختصاص اإلستعجالي بنظر منازعات التعدي ال يعني إطالقا عدم إختصاص قضاء 
 . الموضوع بو إذا اختاره المدعي لعرض النزاع عميو

 : اإلستيالء  -2
   يقصد باإلسيالء عممية حجز أو مصادرة ممكية خاصة، وتعد حالة اإلستيالء حتى 
و إن كانت حصة الحجز او المصادرة جزء من الممكية او كان مؤقتا، وتمجا اإلدارة 

في ذلك إلى طرق جبرية ، قصد تحقيق مياميا و إشباع حاجات المنفعة العمومية، و 
 1.إال تكون ارتكبت خطأ تترتب عميو المسؤولية اإلدارية 

وكما قضت أنو من المقرر قانونا أن األوامر التي تصدر في الماد اإلستعجالية ال 
تمس أصل الحق ومن المقرر قانونا أيضا أن تدخل قاضي اإلستعجال يعد ضروريا 
لوضع حد لتعدي مالك المحل التجاري في إستيالء عمى قاعدة مأجورة لمغير بصفة 
قانونية ومن ثم النعي عمى القرار المطعون فيو بما يثيره الطاعن من تجاوز السمطة 

 2.وعدم اإلختصاص غير سديد ويتعين رفضو

 :  الللل اإلداري – 3
يقصد بالغمق اإلداري، ذلك اإلجراء الذي تتخذه السمطة اإلدارية المختصة في إطار   

صالحياتيا القانونية، و الذي بموجبو تعمد إلى غمق محل ذي استعمال ميني أو 
تجاري او وقف تسييره بصفة مؤقتة أو نيائية، ابتغاء عقاب صاحبو أو حممو لإلمتثال 

 3. الحكام القانون، او حماية النظام العام

 طبيعة الحكم الموقف:   الفرع الثالث
يحدد طبيعة الحكم وفق الجية التي تصدره وبمدى حجية الشيء المحكوم بو فيجب ان 

 .يصدر بوقف التنفيذ وفق مشتمالت ىذا الحكم

                                                             
مذكرة ماجستير فرع مؤسسات -دراسة تحميمية مقارنة- بمعابد عبد الغني، الدعوى اإلستعجالية اإلدارية وتطبيقاتيا في الجزائر(  1

 .إدارية و سياسية
2
 2008 فيفري 25 المؤرخ في 09-08نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية، قانون : قرار عن (  
 .دار اليدى1ط
أوقارت بوعالم ، وقف تنفيذ القرارات اإلدارية في أحكام قانون اإلجراءات المدنية و اإلدرية ،مذكرة ماجستير قانون عام،فرع (  3

 .81 ص 2012تحوالت الدولة 
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 الحكم بوقف التنفيذ: اوال
 يعتبر االمر الصادر بوقف تنفيذ القرار اإلداري المطعون في حكميا مؤقتا، وىو    

 يصدر من التشكيمة التي تنظر في دعوى اإللغاء  ويصدر االمر بوقف التنفيذ ويكون 
    مسببا، و ال يعني صدور االمر بوقف التنفيذ ان الحكم بوقف التنفيذ ان الحكم في دعوى 
اإللغاء سيكون حتما بالغاء القرار اإلداري المطعون فيو، كما ال يعني رفض وقف التنفيذ ان 
اتجاه المحكمة اإلدارية يسير نحو رفض دعوى اإللغاء و االمر بوقف التنفيذ يتم تبميغو في 

أسرع وقت ممكن إلى الخصوم و إلى الجية اإلدارية مصدرة القرار المطعون فيو،كما أن اآلثار 
 .التي يحدثيا ىذا األمر تتمثل في وقف تنفيذ القرار المطعون فيو بمجرد تبميغو 

وىذا .    ويجوز استئناف االمر القاضي بوقف التنفيذ دون انتظار الفصل في دعوى اإللغاء
 من قانون اج م إد و الحكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري ىو عبارة عن أمر 837ماقررتو المادة 

 1. مؤقت بمعنى أنو اليقيد المحكمة اإلدارية عند فصميا في طمب دعوى اإللغاء

ومعنى ذلك ان أحكام قاضي االمور المستعجمة ال تتمتع بحجية الشئ المحكوم بو بالنسبة إليو 
 .أو بالنسبة ألي محكمة مستعجمة ، ولكنيا ممزمة لمخصوم وواجبة التنفيذ

 فإذا تغير مركز الخصوم او تغيرت الظروف القائم عمييا الحكم المستعجل أمكن تعديمو وفق 
الظروف الجديدة، اما إذا لم تتغير الظروف فيكون لمحكم المستعجل حجية الشئ المحكوم بو 

 2. مثمو في ذلك مثل الحكم الموضوعي القطعي

 مشتمالت الحكم : ثانيا
 :يجب ان يشتمل الحكم الصادر عمى ما يأتي  

 . القاضي اإلداري الذي أصدره -1
 . اسم كاتب الجمسة  -2
 .أسماء وعناوين الخصوم ووقائع الدعوى الختامية -3
 . الدفوع القانونية و األسباب التي بنيت عمييا -4
 . المنطوق و إمضاء القاضي و الكاتب و يتعين تسبيبيا و إال كانت باطمة  -5

                                                             
1
 .373مسعود شييوب، المرجع السابق ، ص (  

 .290نبيل صقر، المرجع السابق ، ص (  2
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" 932"و " 931"وعند إصدار االمر اإلستعجالي يجب اإلشارة إلى تطبيق أحكام المادتين     
المتعمقتين بإختتام التحقيق و إخطار الخصوم، ويبمغ االمر اإلستعجالي وفقا لمقواعد المقررة 

 1.لمتبميغ الرسمي، وعند اإلقتضاء يبمغ بكل الوسائل وفي أقرب اآلجال 

إختصاص القضاء اإلداري بنظر الطعون في قرارات مجلس :  المبحث الثاني
 المنافسة

   منح المشرع الجزائري اختصاص الطعن امام القضاء اإلداري لقرارات مجمس المنافسة حين 
يكون مجمس المنافسة غير مختص بالرغم من الغموض الدائر حول اختصاص القاضي 

 . المتعمق بالمنافسة03-03اإلداري خاصة في ظل االمر 
   وسوف يتم التطرق ضمن ىذا المبحث إلى اختصاص القاضي اإلداري بالطعون في قرارات 
مجمس المنافسة ضمن المطمب االول و في المطمب الثاني إختصاص مجمس الدولة بالطعن 

 .في قرارات مجمس المنافسة
 

 اختصاص القاضي اإلداري بالطعون في قرارات مجلس المنافسة : المطلب االول
 تتمثل رقابة القضاء اإلداري ألعمال مجمس المنافسة بالطعن في قرارات مجمس المنافسة بعد 
فحص شرعية قراراتو ورقابتيا أمام القضاء اإلداري ويتم دراسة اختصاصاتو ىذا االخير بالنظر 
إلى اختصاص القضاء اإلداري بتطبيق قانون المنافسة ضمن الفرع األول و اختصاص القضاء 
اإلداري اإلستعجالي بنظر الطعون في الحاالت اإلستعجالية ضمن الفرع الثاني كما سوف يتم 
 . التطرق في الفرع الثالث الختصاص القضاء اإلداري بنظر الطعون في قرارات مجمس المنافسة

 
 اختصاص القاضي اإلداري بالطعون في قرارات مجلس المنافسة: المطلب االول

   تتمثل رقابة القضاء اإلداري العمال مجمس المنافسة بالطعن في قرارات مجمس المنافسة بعد 
فحص شرعية قراراتو ورقابتيا امام القضاء اإلداري ويتم دراسة اختصاصاتو ىذا األخير بالنظر 

                                                             
 74منير خوجة، الدعوى اإلستعجالية في المواد اإلدارية ، مذكرة ماستر قانون إداري ،كمية الحقوق و العموم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ص(  1

 .ومايمييا
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إلى اختصاص القضاء اإلداري بتطبيق قانون المنافسة ضمن الفرع األول و اختصاص القضاء 
اإلداري اإلستعجالي بنظر الطعون في الحاالت اإلستعجالية ضمن الفرع الثاني كما سوف يتم 

التطرق في الفرع الثالث الختصاص القضاء اإلدراي بنظر الطعون في قرارات مجمس 
 1.المنافسة

 إختصاص القاضي اإلداري بتطبيل قانون المنافسة: الفرع األول
      إذا كانت ميمة تسيير المرفق العام في الوقت الحالي أصبحت توكل إلى أشخاص 
القانون الخاص من أجل تسييره، فإنيا تخضع لرقابة الدولة، وبذلك فإن االمر  بخصوص 

تصرفات السمطة العامة يصدق بالنسبة لمتصرفات المتعمقة بتنظيم مرفق عام حيث أنو في ىذه 
الحالة تخضع ىذه التصرفات الختصاص قانون المنافسة، بينما يكون القاضي اإلداري وحده 

وعمى اعتبار  1مختصا بتطبيقيا، في حين يتعين عمى مجمس المنافسة القضاء بعدم اختصاصو،
 المتعمق 03/03 من االمر 23مجمس المنافسة ذو طابع إداري طبقا لما جاء في نص المادة 

وتنشأ سمطة إدارية مستقمة تدعى في صمب " 08/12 من القانون 9بالمنافسة و المعدلة بالمادة 
فبالتالي أعمال المجمس وقراراتو إدارية وتخضع المنازعات الناشئة عنيا " النص مجمس المنافسة

 .إلى السمطات اإلدارية أي القضاء اإلداري 
إن التسميم باختصاص القاضي اإلداري بتطبيق قواعد المنافسة عمى األشخاص العامة يدعونا      

أو يثير التساؤل حول كيفية تصرف مجمس المنافسة، عندما يعرض عميو اإلخطار يتعمق بوقف 
ممارسة غير مشروعة بسبب كونيا محل أو نتيجة لمتصرف اإلداري الذي طعن في عدم 

 .مشروعيتو أمام القاضي اإلداري 
  و اإلجابة عمى ذلك بواسطة العودة إلى تمك الطبيعة القانونية لمجمس المنافسة، ىي التي 

تجعمو يعالج النزاع بعيدا عن قضاء الييئات القضائية ،و إنما وفق من يراه من خالل التحقيق 
في القضية وفي حدود ما يممكو من سمطات ، ومع ذلك وما دام أن القاضي اإلداري ينظر في 
مدى مشروعية التصرف وفقا لقواعد المنافسة فمن المعقول جدا أن يتأثر مجمس المنافسة في 

 .نظره لمنزاع بالقرار الصادر عن القاضي اإلداري 

                                                             
 .46بن جمول دمحم برجي، المرجع السابق، ص (  1
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اختصاص القضاء اإلداري اإلستعجالي بنظر الطعون في الحاالت : الفرع الثاني
 اإلستعجالية

إن اختصاص القضاء اإلداري اإلستعجالي بنظر الطعون في الحاالت اإلستعجالية يتمثل في   
اختصاص القاضي اإلستعجالي في قرارات مجمس المنافسة ووفق إجراءات رفع الطعن حددىا 

 .قانون المنافسة 
 اختصاص القاضي اإلستعجالي في قرارات مجلس المنافسة: اوال

 أن 920حيث جاء في نص المادة  .09-08 من قانون 920 و919   نصت عميو المواد 
 إذا كانت حالة 919لمقاضي اإلستعجال الفوري عند وقف تنفيذ القرار اإلداري طبقا لممادة 

اإلستعجال قائمة وممحة أن يامر بكل التدابير الضرورية لحماية الحريات األساسية المنتيكة من 
قبل األشخاص المعنوية العامة أو الييئات اإلدارية التي تخضع بالفصل في منازعاتيا 

الختصاص الجية القضائية اإلدارية عمى أن تشكل ىذه اإلنتياكات مساسا خطيرا وغير مشروع 
ساعة من تاريخ تسجيل الدعوى " 48"ليذه الحريات، فيفصل القاضي في ىذه الحالة في ظرف
 .اإلستعجالية الفورية متى توافرت الشروط الخاصة بذلك

   ومنو نجد بأن المعيار الذي اعتمده المشرع الجزائري لمنح القاضي اإلستعجالي اإلداري 
صالحية االمر بكل التدابير ضروري لحماية الحرية األساسية طبقا ليذه المادة ىو ان تكون 

 48ىذه اإلنتياكات مساسا خطيرا وغير مشروع عمى تمك الحريات تتطمب الفصل في أجل 
 1. ساعة تسجيل الطمب

 من ق إج و إد، نالحظ أنو يحق لقاضي اإلستعجال اتخاذ 920  باإلستناد لنص المادة 
التدابير الضرورية، لممحافظة عمى الحريات األساسية التي تم انتياكيا من قبل األشخاص 

المعنوية العامة، أو الييئات التي تخضع في مقاضاتيا الختصاص الجيات القضائية اإلدارية، 
أثناء ممارسة سمطاتيا،متى كانت ىذه اإلنتياكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتمك 

 2.الحريات

                                                             
1 )

 .67 شرواط حسين ، المرجع السابق ، ص  
 .86بوحاليس اليام ، المرجع السابق ،ص (  2
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 من القانون المتعمق بالمنافسة عمى أنو ال يترتب عمى 63/2       وتبعا لذلك نصت المادة 
الطعن لدى مجمس قضاء الجزائر أي موقف لقرارات مجمس المنافسة، غير أنو يمكن لرئيس 

 يوما أن يوقف التدابير، المنصوص عميو في 15مجمس قضاء الجزائر، في أجل ال يتجاوز
 أعاله عن مجمس المنافسة، عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع 46-45المادتين
 1..." الخطيرة

     وتبعا لذلك فإن وقف التنفيذ ينطق بو رئيس مجمس قضاء الجزائر، بصفتو قاضيا 
الظروف و الوقائع " عن حالة اإلستعجال بعبارة 63/2لإلستعجال اإلداري، وعبرت المادة 

 .ولمقاضي سمطة تقديرية في تقدير مدى توفر تمك الظروف و الوقائع " الخطيرة
    ويرفع طمب وقف التنفيذ بموجب عريضة افتتاحية لمدعوى طبقا لقانون اإلجراءات المدنية، 
يرفع إما من طرف الخواص، او من الوزير المكمف بالتجارة، ويجب لقبول الطمب أن تكون 
دعوى اإلبطال قد رفعت أمام الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر، ويرفق بعريضة وقف 

التنفيذ وجوبيا قرار مجمس المنافسة المطموب وقف تنفيذه،و إذا لم يكن الوزير المكمف بالتجارة 
طرفا في القضية يجب عمى رئيس المجمس الفاصل في دعوى وقف التنفيذ، ان يطمب من ىذا 
األخير أن يدلي برأيو ، وذلك بواسطة تبميغو بعريضة المدعى عميو ، يجب أن يحدد لو الميعاد 

لتقديم رأيو، ويكون الميعاد قصير، لكون رئيس المجمس ممزم بالفصل في القضية في أجل 
 من قانون المنافسة القديم 26 يوما من تاريخ رفع الدعوى، مع اإلشارة أن المادة 15اليتجاوز 

، كانت تشير صراحة إلى اتباع الطريق اإلستعجالي لمفصل في طمب وقف 1995لسنة 
 2.التنفيذ

 إجراءات رفع الطعن وفل قانون المنافسة: ثانيا 
 من االمر 69 إلى 63تناولت إجراءات رفع الطعن أمام مجمس قضاء الجزائر المواد من   
 المتعمق بالمنافسة، فيرفع الطعن من قبل أطراف القضية وبمجرد اإليداع ترسل نسخة 03-03

 منو إلى رئيس مجمس المنافسة ونسخة إلى الوزير المكمف بالتجارة إذا لم يكن طرفا في لقضية، 
 

                                                             
 367أمال يعيش تمام، المرجع السابق، ص (  1

بوجادي عمر، اختصاص القضاء اإلداري في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة مولود معمري تيزي وزو، (  2
 .319،ص 2011
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  وعند اإلستالم من رئيس مجمس المنافسة ، يرسل بدوره إلى رئيس مجمس قضاء العاصمة في 
اآلجال المحددة من طرف رئيس مجمس المنافسة، يتولى المستشار المقرر إرسال نسخة من 
لى رئيس  الوثائق الجديدة المطروحة من طرف اطراف القضية إلى الوزير المكمف بالتجارة،وا 
بداء مالحظاتيم المكتوبة في آجال يحددىا المستشار المقرر، كما  مجمس المنافسة لمتشاور وا 

أمكن المشرع األطراف المعنية بالدخول في الخصومة رغم أنيم ليسوا أطرافا في الطعن وفي أي 
 .مرحمة من مراحل اإلجراءات، طبقا الحكام قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

لى رئيس     وترسل القرارات الصادرة عن مجمس قضاء الجزائر إلى الوزير المكمف بالتجارة وا 
 قد وضحت شكميات و إجراءات تقديم طمب 2و1 الفقرتين 69 كما أن المادة 1مجمس المنافسة 

 :وقف تنفيذ وىي كمايمي
أن يودع صاحب الطعن الرئيسي أو الوزير المكمف بالتجارة طمب وقف التنفيذ عمى  ( أ

مستوى أمانة الضبط لمجمس قضاء الجزائر طبقا الحكام قانون اإلجراءات المدنية و 
 .اإلدارية

 2. أن يرفق طمب وقف التنفيذ بشيادة طعن ونسخة من قرار مجمس المنافسة ( ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .69شرواط حسين، المرجع السابق ،ص (  1
 .196بن وطاس إيمان، المرجع السابق ،ص (  2
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 اختصاص القضاء اإلداري بنظر الطعون في قرارات مجلس المنافسة: الفرع الثالث
ينظر القاضي اإلداري بنظر الطعون في قرارات مجمس المنافسة في كل من دعوى 

 .االبطال ودعوى التعويض
 دعوى البطالن : اوال

كل الممارسات التي تحدث اختالال في السوق في غالب األحيان تكون من اختصاص 
مجمس المنافسة ،لكن فيما يتعمق بالقرارات الصادرة عن اإلدارة فيي مبدئيا من اختصاص 

أي التي يظير فيو الشخص العام )القاضي اإلداري، خاصة تمك المصنفة كتصرفات سمطوية 
 (في مظير كسمطة عامة تفرض إرادتيا

 المتعمق بالمنافسة التي تجيز 03/03 من األمر 13كما تجدر اإلشارة إلى حكم المادة 
إبطال كل اتفاقية أو شرط تعاقدي في عقد لما يمحقو من مساس بالمنافسة خاصة إذا كان محمو 

كما يتضح لنا أن النطق ببطالن القرارات اإلدارية أو البنود في .ممارسات مقيدة لممنافسة 
 1.العقود اإلدارية أو العقود اإلدارية برمتيا، من اختصاص القاضي اإلداري 

 :دعوى التعويض: ثانيا
   ويطمق عمى ىذا النوع من الدعاوى كذلك تسمية دعوى القضاء الكامل نظرا التساع 

 .صالحيات وسمطات القاضي اإلداري 
    يتدخل القاضي اإلداري في ىذه الحالة عند المساس بالمنافسة كقاعدة عامة و التي تظير 
كنتيجة عقد يجمع عالقة إقتصادية بين عون اقتصادي وشخص من القانون العام، ذلك ىو 
الحال عند تحرير عقد اإلمتياز بتسيير مرفق عام أوعند ابرام صفقة عمومية و التي يمكن 
 2.عبرىا إلحاق ضرر بأشخاص آخرين يمكنيم رفع دعوى القضاء الكامل لممطالبة بالتعويض
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 اختصاص مجلس الدولة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة: المطلب الثاني
 المتعمق بالمنافسة إمكانية الطعن لقرارات مجمس 03-03 من األمر 19    منحت المادة 

المنافسة بخصوص الترخيص بالتجميعات اإلقتصادية أمام مجمس الدولة وبذلك يتجمى دور 
 .القاضي اإلداري ممثال في مجمس الدولة برقابة قرارات مجمس المنافسة 

  يتحدد اختصاص مجمس الدولة بشأن قرارات مجمس المنافسة وفق اإلختصاص اإلستثنائي 
لمجمس الدولة ضمن الفرع األول، و التقيد بشروط الطعن ضمن الفرع الثاني، وفصل مجمس 

 .الدولة بشأن قرارات مجمس المنافسة ضمن الفرع الثالث
 اإلختصاص اإلستثنائي لمجلس الدولة : الفرع األول

 من االمر المتعمق 02   يتحدد اإلختصاص اإلستثنائي لمجمس الدولة فتوضحو المادة 
بالمنافسة ضمن أساس إختصاص مجمس الدولة ، وفي مجال اختصاص مجمس الدولة يتعمق 

 . من نفس االمر دائما19موضوعو بترخيص التجميع اإلقتصادي ضمن المادة 
 إختصاص مجلس الدولة  أساس : أوال
،المتعمق عمى ما 2003 يوليو 20 المؤرخ في 03/03 من االمر رقم 02توضح المادة     

يؤكد إمكانية القاضي اإلداري الفصل في منازعات موضوع المنافسة، ىو إختصاصو النظر 
، السيما المنازعات المتعمقة بقرارات السمطات العمومية 1بجانب كبير من النزاعات اإلقتصادية 

و التي تعود بأثر سمبي عمى الحياة اإلقتصادية ، وفي حالة ما إذا تصرفت بصالحيات 
وال ننسى أيضا بأن القاضي اإلداري، ىو صاحب اإلختصاص في مراقبة . السمطات العامة

العديد من قرارات السمطات اإلدارية المستقمة االخرى التي تضبط في المجال اإلقتصادي ، 
 .والتي ليا صالحيات الفصل في منازعات تتعمق بالمنافسة

 

وتجدر اإلشارة إلى الدور الفعال لمجمس الدولة في مجال الطعن في قرارات مجمس المنافسة 
 2.التي ترفض الترخيص بالتجميع
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 مجال اختصاص مجلس الدولة : ثانيا
 و المتعمق بالمنافسة ، 19 المادة 03/03    وفقا لمقانون الجزائري ووفقا الحكام األمر رقم 

نجد أن مجمس المنافسة الجزائري ىو صاحب اإلختصاص في اتخاذ القرار بشأن عمميات 
التجميع سواء بالترخيص أو بالرفض، بالتالي كان عمى المشرع القيام بتحويل إختصاص 

الفصل في منازعات ىذه القرارات إلى مجمس الدولة ليكون بذلك توحيد تام في قواعد 
 .اإلختصاص بشأن منازعات قرارات مجمس المنافسة

    يدخل في مجال إختصاص مجمس الدولة إذن النظر في مشروعية القرارات التي يتخذىا 
 .مجمس المنافسة فيما يتعمق برفض أو الترخيص بالتجميعات اإلقتصادية دون سواىا

 من االمر رقم 19لكن تجدر اإلشارة إلى أن المشرع بموجب الفقرة األخيرة من المادة   
 يعطي إمكانية الطعن في قرارات رفض التجميعات دون تمك المرخص بيا، ويكون 03/03

بذلك تجاىل حق األطراف الخارجة عن عممية التجميع من الطعن في قرارات الترخيص، بالرغم 
 .من إمكانية تضرر ىذه األطراف نتيجة الترخيص بالعممية

  ويبقى لمجمس الدولة إختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجمس المنافسة المتخذة بشأن 
التجميعات اإلقتصادية يستدعي خضوع الطاعن الجراءات استثنائية تقتضييا القواعد العامة ، 
فيجب التذكير أن الغاية من التمييز بين القضاء اإلداري و القضاء العادي ىو وجود إجراء 

 1.يختمف من قضاء إلى آخر

 التقيد بشروط الطعن اإلستثنائية : الفرع الثاني 
    يرفع الطعن أمام مجمس الدولة في القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة باستيفاء الشروط 

 .وىي شرط التظمم اإلداري واحترام الطعن
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 استيفاء شرط التظلم اإلداري : أوال
ال نجد أي نص يقضي استيفاء شرط التظمم اإلداري في قرار مجمس المنافسة أحكام األمر رقم     
 1. المتعمق بالمنافسة 03/03

      وتبعا لذلك نظم قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية وتناول مجمس المنافسة مضمون الطعن 
حيث من المستقر عميو فقيا وقضاء أن التظمم يجب أن :" اإلداري التدرجي في أحد قرارتو فجاء فيو

يكون واضحا في معناه، ومضمونو مبينا تاريخ القرار المتظمم فيو ورقمو و الجية التي أصدرتو ،و 
الغرض الذي يريده المتظمم  من اإلدارة ، وىي البيانات التي يجب عمى الطاعن توضيحيا في حالة 

 .المجوء إليو الحقا إلى دعوى اإللغاء
    حيث أن التظمم التي قدمتو الشركة المدعية يتعمق موضوعو بطمب الترخيص  ليا بتسويق مادة 

 . الكارمين التي استوردتيا
   حيث أن التظمم  التي وجيتو الطاعنة إلى وزير التجارة موضوعو طمب ترخيص من أجل تسويق 

المادة المستوردة و المكدسة  بميناء الجزائر، دون أن يتضمن في مضمونو طمب إلغاء القرار الداخمي 
 .07/07/2002 و المحضر المحرر من طرف مصالح قمع الغش في 15/07/2002المؤرخ في 

   حيث أنو يتبين لممجمس من خالل المعطيات السابقة عدم وجود ارتباط بين التظمم المسبق الذي 
 2."تزعمو الشركة المدعية و دعوى اإللغاء الحالية مما يتعين عدم قبول الطعن شكال

 احترام ميعاد الطعن: ثانيا 
 من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الميعاد أمام كل من المحاكم اإلدارية 829 وحددت المادة 

آجال التظمم اإلداري اإلختياري 830 أشير ووحددت المادة 4ومجمس الدولة وحددتو المادة ب 
 أشير ومنحت لو 4وسمحت لمشخص المعني بتقديمو إلى الجية اإلدارية مصدرة الفرار في ميعاد 

أجل شيرين لرفع طعنو القضائي يسري عميو من تاريخ تبميغو قرار الرفض الصريح أو من تاريخ قرار 
 3.رفضيا الضمني الناتج عن سكوتيا عن الرد لمدة شيرين من تبميغ التظمم 
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 فصل مجلس الدولة بشأن الطعن قرارات مجلس المنافسة : الفرع الثالث
يفصل مجمس الدولة بالطعن المرفوع أمامو في قرار التجميع أو بالغاء قرار رفض التجميع   

 .اإلقتصادي
 تأييد قرارات مجلس المنافسة : أوال

يقوم قاضي مجمس الدولة بتأييد قرار رفض التجميع الصادر عن مجمسة المنافسة ،   بعد      
تأكده من مشروعية القرار الداخمية و الخارجية، ومن صحة اإلجراءات التي استند إلييا المجمس 

 1.في إتخاذه لقراره طبقا الحكام قانون المنافسة، وانو كيف الوقائع تكييفا صحيحا

 إللاء قرارات مجلس المنافسة: ثانيا
إذ الحظ قاضي مجمس الدولة بأن قرار رفض التجميع مشوب بأحد عيوب المشروعية   

الداخمية و الخارجية، فيقوم بإصدار قراره باإللغاء، لكن ىذا اليعني اتخاذ قرار جديد يقضي 
بالترخيص لعممية التجميع، ألن ذلك يبقى من إختصاص مجمس المنافسة، فسمطات قاضي 
مجمس الدولة في مجال فحص مشروعية قرار مجمس المنافسة برفض التجميع اإلقتصادي، 
تنحصر إما بتأييده أو إلغائو دون تعديمو، ونفس الحكم يسري عمى جميع قرارات السمطات 

 .2اإلدارية المستقمة 
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 خاتمة
 

 أ
 

          عمى ضوء ماتقدم من خالل هذا العرض يمكن القول بأن مبدأ المنافسة في مجال 

الصفقات العمومية يعتبر من المباديء الهامة التي أوالها المشرع أهمية كبيرة ، ولمبدأ حرية 

المنافسة قيمة حقوقية رديفة لحرية المبادرة الخاصة، التي تضمن أغمب الدساتير الحالية الحق 

في ممارستها ومن بينها الدستور الجزائري، عمى أساس أن حق األشخاص في مزاولة نشاطهم 

كفاعمين اقتصاديين ال يتأتى إال إذا كان مؤطر بضمانات قانونية ناجعة و قوية، حيث جاء 

مبدأ المنافسة مشتمال عمى  ثالث مباديء تممسنا تطبيقها في مرحمة الدعوة لمطمب العمومي 

 :من خالل 

          حريــة الوصول لمطمبات العمومية لتوسيع نطاق الدعوى و المساواة في معاممة 

 .المترشحين  دون تمييز وشفافية اإلجراءات التي تجسد من خالل إجراءات تقييم العروض

       إذن فالمشرع قد حرص عمى تكريس مبدأ المنافسة، وهذا من خالل اآلليات القانونية 

التي رصدها لها من تحديد لمحاجيات و إعداد لدفتر الشروط ومعاممة متساوية لممترشحين 

كضمانات لموصول إلى إختيار أفضل المتعاممين اإلقتصاديين وتوفير أفضل الشروط  إلنجاز 

 .موضوع الصفقة ، ومنه تحقيق أكثر فاعمية لمطمبات العمومية

    وفي هذا الصدد قد حاول القاضي اإلداري في إطار سمطة الرقابة عمى القرارات الممهدة 

 إلبرام العقود اإلدارية أن يوفر من جهة الحماية الالزمة لممتعاقد مع اإلدارة من كل شطب 

وتعسف يمحق به ومن جهة أخرى إقرار التوازن بين الحفاظ عمى المصمحة العامة والمال العام 

 .وسير المرفق العام بانتظام ، وحماية حقوق و أموال المتعاممين اإلقتصاديين 



 خاتمة
 

 ب
 

       واعتبارا لمدور الذي يمعبه القضاء اإلداري كقضاء قانوني يسعى إلى خمق القواعـــد 

القانونية في إطار المباديء العامة لمقانون وقواعد العدل و اإلنصاف و إحقاق التوازن بين 

المصمحة العامة و المصمحة الخاصة وضمان حقوق المتعامل اإلقتصادي مع اإلدارة، قد حاول 

المشرع الجزائري إيجاد الضمانات القانونية و القضائية التي من شأنها ضمان حرية المنافسة 

 .في الصفقة العمومية
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 الكتــــب: أوال

بن وطاس إيمان ، مسؤولية العون اإلقتصادي في ضوء والفرنسي الطبعة األولى  -1
 .2012،دار ىومة ، الجزائر 

تيورسي دمحم ، الضوابط القانونية لمحرية التنافسية في الجزائر، الطبعة األولى ،  -2
 .2013دار ىومة ، الجزائر 

حسين الماحي ، حماية المنافسة دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري  -3
 ، الطبعة األولى ، المكتبة العصرية لمنشر و التوزيع ، مصر 2005لسنة 
2005. 

شرواط حسين شرح قانون المنافسة ، الطبعة األولى ، دار ىومة ،  -4
 .2012الجزائر

 08/09عبد الرحمن بربارة ، شرح قانون اإلجراءات اإلدارية و المدنية ، قانون  -5
، الطبعة الثانية ، منشورات بغدادي، الجزائر 2008 فيفري 23المؤرخ في 

2009. 
لحسين بن الشيخ أث ممويا ، قضاء اإلستعجال اإلداري ، دراسة قانونية وفقيية  -6

 .2005ومقارنة ، دار ىومة ، طبعة أولى ، الجزائر 
 :مسعود شييوب ، المباديء العامة لممنازعات اإلدارية ، الجزء الثاني  -7

 .2009نظرية اإلختصاص ، الطبعة الخامسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 
 09-08نبيل صقر،الوسيط في شرح قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية قانون  -8

 .2008 ،الطبعة األولى ، دار اليدى، الجزائر 2008 فيفري 25المؤرخ في 
 :المقاالت و المجالت

دمحم شريف كتو، حماية المنافسة من الممارسات المنافية لممنافسة ، مجمة اإلدارة،  -1
 .2001 المدرسة الوطنية لإلدارة الجزائر 23/1العدد 

ميمود سالمي دعوة المنافس الغير مشروعة دفاتر السياسة و القانون كمية الحقوق و -2
 .، جامعة قاصدي مرباح ورقمة2012 جانفي 2العموم السياسية، العدد 

 :الممتقيات 
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عبد الرحمن بريك ، سمطة القضاء في وقف تنفيذ قرارات مجمس المنافسة، الممتقى  -1
 كمية الحقوق و 2013 أفريل 4 و 3حرية المنافسة في القانون الجزائري ، يومي : الوطني 

 .العموم السياسية جامعة عنابة
 لعويجي عبد هللا ، صالحيات مجمس المنافسة مداخمة ممتقى حرية المنافسة في  -2

 .، كمية الحقوق عنابة2013 أفريل 4 و3التشريع الجزائري يومي 
 

 :الرسائل الجامعية 
 :رسائل الدكتوراه 

أمال يعيش تمام، سمطات القاضي اإلداري في توجيو األوامر لإلدارة ، أطروحة مقدمة  -1
 .2012لنيل شيادة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون عام ، جامعة بسكرة 

بشير دمحم ، إجراءات الخصومة ، أمام مجمس الدولة ، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه  -2
 .2009الدولة فرع القانون العام ،جامعة الجزائر 

 : النصوص التشريعية و التنظيمية 
 يحدد النظام في مجمس 1996 يناير 7 المؤرخ في 44-96المرسوم الرئاسي رقم -1

 .1996 يناير 21 صادرة في 5المنافسة الجريدة الرسمية رقم 
 يجدد تنظيم مجمس 2011يونيو 10 مؤرخ في 241-11المرسوم التنفيذي ، رقم -2

 .39الدولة وسيره ج ر رقم 
 و المتعمق بالمنافسة الجريدة الرسمية 2003 جويمية 19 المؤرخ في 03/03أمر رقم -3

 .2003 لسنة 43لمجميورية العدد 
 2004 يونيو 23 الموافق 1425 جمادى االول عام 05 المؤرخ في 04/02قانون -4

 .2004 لسنة 41لتحديد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية الجريدة الرسمية عدد
 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و 2008 فيفري 25 المؤرخ في 08/09القانون رقم -5

   .  2008 لسنة 21اإلدارية الجزائري ، الجريدة الرسمية لمجميورية العدد 
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