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 .الحمد اهلل الذي وفقني إلتمام ىذا العمل العممي، فالحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات
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 انشكش ٔاإلْذاء
 

 ج
 

 شكر وتقدٌر

ًّ انًرٕاضع، فانحًذ هلل انزي تُعًرّ ذرى  ًّ انعهً َحًذ هللا عض ٔجم عهى أٌ ٔفمُا إلذًاو ْزا انعًم انثحث

. انصانحاخ

 عهى صثشْا ِٔحهًٓا خالل إَجاص ْزِ تواتي نصيرة َٔرمذو تانشكش انجضٌم نألعرارج انًششفح انذكرٕسج 

انًزكشج، َٔشكشْا كزنك عهى يا أعذذّ نُا يٍ ذٕجٍٓاخ عذٌذج عٕاًء ذعهك األيش تانخطٕاخ انًُٓجٍح ٔذمٍُاخ 

ذحشٌش انًزكشج؛ أٔ فًٍا ٌخص انرصٌٕثاخ انعهًٍح انذلٍمح انًرعهمح تأجضاء يٕضٕع يزكشج تحثُا خاصح فًٍا 

. ذعهك تانجاَة اإلجشائً، فهٓا يُّا فائك االيرُاٌ ٔأعًى يعاًَ انرمذٌش ٔاالحرشاو

 كًا َرمذو تانشكش ٔانرمذٌش كزنك ألعضاء نجُح انًُالشح انًٕلّشج عهى لثٕنٓى يُالشح يزكشذُا عهى انشغى 

يٍ اسذثاطاذٓى انعهًٍح خاصح فً ْزِ انفرشج يٍ انغُح انجايعٍح، فهٓى يَُّا ٔافش االحرشاو ٔأصذق آٌاخ انشكش 

. ٔانرمذٌش

 ٔيٍ تاب يٍ نى ٌشكش انُاط نى ٌشكش هللا َرمذو تخانص انشكش ٔأصذق عثاساخ انرمذٌش ٔاالحرشاو إنى 

سئٍظ يجهظ انًُافغح انغٍذ عًاسج صٌرًَٕ، ٔإنى جًٍع أعضاء يجهظ انًُافغح، ٔخاصح انعضٕ انذائى 

يٍ األصهٍح َغخ عهى التانًجهظ األعرار يجاْذ يحًذ انطٍة عهى يا لذيّ نُا يٍ يعهٕياخ ذطثٍمٍح ٔعًهٍح ٔ

انُششج انشعًٍح نهًُافغح، دٌٔ أٌ أَغى عًال ٔيٕظفً يجهظ انًُافغح تحٍث َرمذو إنٍٓى جًٍعا تكايم آٌاخ 

. انشكش ٔانعشفاٌ عهى حغٍ االعرمثال ٔانًعايهح انهطٍفح

"  كًا ال ٌفٕذًُ فً ْزا انًماو أٌ أعذي عثاساخ انشكش ٔانرمذٌش ٔاالحرشاو إنى جًٍع األعاذزج األفاضم 

خاصح األعرار ششٌفً عثذ انغًُ عهى إيذادِ نُا تانًشاجع انُارسج انرً خذيد يٕضٕع يزكشذُا يثاششج، 

عهطاخ انضثظ خاصح فًٍا ٌرعهك بيٍذاٌ انُشاط االلرصادي ٔفٓى ٔاألعرارج عًٍش ٍْٔثح انرً فرحد نُا أتٕاب 

ك أكثش فًٔشّغفرُا نهثحث ، حٍث االلرصادي ًُّ كًا أشكش انًٕظفٍٍ ٔانعًال انراتعٍٍ نكهٍح "  ْزا انًٍذاٌانرع

انحمٕق تثٕدٔأ ٔنجايعح آيحًذ تٕلشج تٕيشداط عًٕيا عهى طٍة ذعايهٓى ٔحغٍ خهمٓى، فهٓى يُا أعًى 

. يعاًَ انشكش ٔانرمذٌش ٔاالحرشاو

 2018 نغُح 10 ٔنجًٍع طالب انجايعح ٔنكم انطهثح انحمٕق ٔنطهثح لغى انمإٌَ انعاو خاصح انفٕج 

. أذمذو نٓى تأخهص عثاساخ انشكش ٔانرمذٌش،  يعٌُٕا ٔعهًٍاا انزٌٍ عاعذ2019ٌٔ نغُح 06ٔانفٕج 

 انًرٕاضع عًٕيا ٔنٕ  انعهًً نكم ْؤالء، ٔنكم يٍ عاعذاَا يٍ لشٌة أٔ يٍ تعٍذ فً اَجاص ْزا انعًم

. تكهًح طٍثح، َرمذو نكى تٕافش انشكش ٔاالحرشاو ٔانرمذٌش

    محمد بوناب حاج موسى عٌسى أمٌن
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كان لألزمة االقتصادية التى مست الدولة الجزائرية في أواخر الثمانيات، بعد 
إنخفاض عائداتيا البترولية ، فكان ليا تأثير عمى جميع الميادين السياسية ،االقتصادية و 

اإلجتماعية، فأدت إلى مباشرة إصالحات جذرية تيدف إلى تكريس المنافسة الحرة 
والتخمي عمى الخيار اإلشتراكي تدريجيا ،وذلك بوضع قوانين ذات صبغة ليبرالية تضمن 

 .اإلنتقال من اإلقتصاد الموجو إلى نظام اقتصاد سوق 
 إال أن فكرة اإلنفتاح االقتصادي ليس لو معنى إذا لم تكن متبوعا بنصوص قانونية 

تكرس الحرية االقتصادية واالنفتاح عمى السوق ،بحيث بدأت بوادر انسحاب الدولة 
الجزائرية من الحقل االقتصادي تدريجيا ، وظيرت في البداية من خالل سن قانون رقم 

، وكذا قانون رقم (1) المتعمق بالتوجيو الخاص بالمؤسسات العمومية االقتصادية88-01
 المتعمق بتوجيو االستثمارات االقتصادية الخاصة 1988 يوليو 12 المؤرخ في 25 -88

، إلى جانب إلغاء احتكار المؤسسات العمومية لمنشاط االقتصادي  بموجب (2)الوطنية
، الذي يتضمن إلغاء جميع االحكام 1988 أكتوبر 18 مؤرخ في 201- 88مرسوم رقم 

التنظيمية التي تخول المؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادي االستئثار بأي نشاط 
 .(3)اقتصادي أو احتكار لمتجارة 

 ،التي (4)1976 وما يميز ىذه النصوص القانونية أنيا صدرت في ظل دستور سنة 
 1989تتعارض أحكامو تماما مع فكرة افتتاح السوق ،وىذا إلى غاية صدور دستور سنة 

                                                           

، يتضمن القانون التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية، 1988 جانفي 12 مؤرخ في 01-88قانون رقم  -  (1)
 .(ممغى جزئيا) 1988 جانفي 13، صادر بتاريخ 02ج ر عدد 

،المتعمق بتوجيو االستثمارات االقتصادية الخاصة الوطنية،ج 1988 يوليو 12 مؤرخ في 25 -88قانون رقم  -  (2)
 .1988 يوليو 13 مؤرخة في 28ر عدد 

يتضمن إلغاء جميع األحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات ، 1988 أكتوبر 18 مؤرخ 201- 88مرسوم رقم -  (3)
 أكتوبر 19 مؤرخة في 42اإلشتراكية ذات الطابع االقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو إحتكار لمتجارة، ج ر عدد 

1988.  
، تضمن إصدار دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج 1976 نوفمبر 22 مؤرخ في 97-76أمر -  (4)

 .1976 نوفمبر24 مؤرخة في 94ر رقم 
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،الذي أقر بأفكار ليبرالية بصفة ضمنية ،فكانت خطوة ىامة (1) 1989 فبراير 23في 
ونواة لمتطور االقتصادي ،بحيث سمحت لممشرع الجزائري بوضع ترسانة من القوانين ، 

 .تيدف الى فتح نشاطات كانت لوقت مضى من احتكار الدولة 
 مؤرخ 12-89 فتبنت الجزائر أولى قواعد المنافسة من خالل قانون األسعار رقم 

 ، بحيث حرر األسعار من المراقبة اإلدارية لمدولة ،كون أنيا (2)1989 يوليو 05في 
تعتبر من أىم األولويات التي جاءت بيا سياسة اإلصالح االقتصادي ، إضافة إلى 

اشارتو بصفة ضمنية الى حرية المنافسة ،من خالل منعو لبعض الممارسات التي تتنافى 
 .مع ىذه االخيرة 
 25 المؤرخ في 06-95 ، تدخل المشرع بموجب األمر رقم 1995وفي سنة 

 ،واضعا القانون المتعمق بالمنافسة ، ىذا األخير لم يظير كحرية لممنافسة 1995جانفى 
بقدر ما برز كجممة من القواعد قادرة عمى التصدي عمى التصرفات المحضورة في نظر 

" بالنظام العام االقتصادي الجديد" القانون المتعمق بالمنافسة وذلك ضمن ما يسمى 
،القائم عمى الحرية االقتصادية ،ولكن ضمن ضوابط تضمن الحد من كل الممارسات (3)

غير المشروعة وبيذا فإن أحكامو أقرت ضمنيا بمبدأ حرية التجارة والصناعة قبل أن 
 .  (4) منو37 في المادة 1996يكرسيا دستور

                                                           

، يتعمق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عميو في 1989 نوفمبر28 مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم -  (1)
محضر إعالن نتائج . - ، في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية1989 فبراير سنة 23إستفتاء 

 .1989 مارس 01 مؤرخة في 09 ،ج ر عدد 1989إستفتاء سنة 
 1989 يوليو 19 مؤرخة في 29، ج ر عدد 1989 يوليو 5، يتعمق باألسعار، مؤرخ في 12-89قانون رقم -  (2)
 .(ممغى)
 القانون العام االقتصادي ىو القانون الذي يطبق عمى تدخل االشخاص العامة في االقتصاد أو التدخل العمومي -(3)

 التدخل في طبيعةفي المسائل االفتصادية ، فيو ييتم بالقواعد التي تحكم االشراف عمى القطاع العام االقتصادي وان 
 القانون العام االقتصاديدول االشتراكية ، راجع أكثر ، سالمي وردة ، ال  التدخل فيعنيختمف الدول الرأسمالية 

،محاضرات السنة الثالثة ليسانس ل م د، تخصص قانون عام ،كمية الحقوق ، جامعة االخوة منتوري قسنطينة ، سنة 
 .09 ، ص2016/2017

 المؤرخ 438-96من المرسوم الرئاسي رقم  ( القانون إطارحرية التجارة والصناعة ، مضمونة في  ) 37المادة -  (4)
 ،ج ر 1996 نوفمبر 28، يتعمق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عميو في استفتاء 1996 ديسمبر 07في 
 2002 أفريل 10 مؤرخ في 03-02، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 1996 ديسمبر 08 مؤرخة في 76عدد 
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إن إنسحاب الدولة الجزائرية من الحقل االقتصادي ال يعني أنيا تخمت عمى وظيفة 
نما شيدت تحوال في وظائفيا االقتصادية وعيد  حماية المصمحة االقتصادية العامة ،وا 

يتمحور حول الحفاظ عمى " Régulationالضبط، " إلييا دور جديد أصطمح بتسمية 
التوازنات االقتصادية في الدولة وخمق الفضاء الالزم لممارسة االنشطة االقتصادية وذلك 

 "Autorités de régulatiomبسمطات الضبط، "من خالل ظيور تنظيم جديد يعرف 
 .والتي تعرف ايضا بسمطات االدارية المستقمة 

تم استحداث  ىيئة إدارية  في مجال المنافسة تتمتع بالشخصية المعنوية واإلستقالل 
 ،وتم اإلعتراف لو (1)06-95المالي عرف بمجمس المنافسة، وذلك بموجب األمر رقم 

بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي ،ثم تم االعتراف لو بطابعو اإلداري صراحة وأنو 
  .2003 جويمية 19 المؤرخ 03-03سمطة إدارية بموجب األمر رقم 

ان تكفل الدولة بميمة تحقيق التوازنات االقتصادية و معالجة اإلختالالت التي قد 
تطرأ عمى السوق ومواكبة متطمبات السوق ،جعل من النصوص القانونية المتعمقة 

بالمنافسة ذات طابع متغير تتعقب عمييا عدة تعديالت في فترات زمنية وجيزة، بحيث أن 
 12-08 ،لم يمبث كثيرا وعرف أول تعديل لو بموجب القانون رقم (2)03-03االمر رقم 
 الذي إحتفظ عمى نفس أىدافو وذلك بتوسيع من دائرة مجال 2008 جوان 25المؤرخ في 

، 2010 أوت 15 مؤرخ في 05-10إختصاصو، ثم تاله تعديل ثاني بموجب قانون رقم 
 .أين كرس حرية األسعار في إطار إحترام التشريع والتنظيم المعمول بو 

                                                                                                                                                                                

 نوفمبر 15 مؤرخ في 19-08 ، وقانون رقم 2002 أفريل 14 مؤرخة في 25،يتضمن تعديل دستور، ج ر عدد 
 07 مؤرخة في 14، يتضمن تعديل دستور، ج ر عدد2016 مارس 06 مؤرخ في 01-16 ،و قانون رقم 2008
 . 2016 غشت 03 مؤرخة في 46، مستدرك في ، ج ر عدد 2016مارس 

 1995 فيفري 22 مؤرخة في 09، يتعمق بالمنافسة، ج ر عدد 1995 جانفي 25 مؤرخ في 06-95أمر رقم  -  (1)
 .(ممغى)
 جويمية 20 مؤرخة في 43 ،متعمق بالمنافسة ،ج ر عدد 2003 حويمية 19 ، مؤرخ في 03-03أمر رقم -  (2)

 أكتوبر 26 مؤرخة في 64، ج ر عدد 2003 أوكتوبر 25، مؤرخ في 12-03 ، الموافق عميو بقانون رقم 2003
 جويمية 02 مؤرخة في 36، ج ر عدد 2008 جوان 25 مؤرخ في 12-08، المعدل والمتمم بقانون رقم 2003
  .2010 أوت 18 مؤرخة في 46، ج ر عدد 2010 أوت 15 مؤرخ 05-10، وقانون رقم 2008
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إن ىذه التعديالت التى طرأت عمى مجال المنافسة ،تؤكد بأن النصوص القانونية 
قائمة عمى فكرة المالءمة االقتصادية وىي جاءت لحماية المنافسة في السوق وليس 

لحماية المؤسسات الناشطة فييا أو حماية المستيمك ،كون أن ليما نصوص خاصة أخرى 
 .(1)تتكفل بذلك ليست موضوع دراستنا

 صراحة لمجمس المنافسة ،ميمة ضبط السوق كصاحب (2)03-03لقد خول االمر 
اختصاص عام ،بموجب سن قواعد قانونية تتعمق بالممارسات المقيدة لممنافسة 

والتجميعات االقتصادية ولو في ذلك سمطة إصدار قرارات بشأنيا، فيذه القرارات سوف 
تؤدي إلى استحداث مراكز قانونية جديدة ال محال تمس بالمؤسسات الناشطة في السوق 
،فتتولد عنيا طرح فكرة مدى مشروعية ىذه القرارات ، مما وجب عمى المشرع الجزائري 
اخضاع ىذه القرارات الى رقابة القضاء لفحصيا ،غير أن المشرع الجزائري لم يوحد 

الجية القضائية التي تمارس الرقابة عمى قرارات مجمس المنافسة ،فجعميا تتباين بين رقابة 
 .  القضاء االداري ورقابة القضاء العادي 

 وتتجمى أهمية البحث في النقاط التالية
البحث في االشكال القانوني حول عدم توافق طبيعة القانونية لمجمس المنافسة كسمطة 

ادارية مع طبيعة القرارات الصادرة عنو والبحث عن االسباب في عدم توحيد الجية 
القضائية الناظرة في الطعون ضد قرارات مجمس المنافسة ،وجعميا تتأرجح بين القضاء 
 . االداري والقضاء العادي جعميا في غاية األىمية مما اثارت نقاشا فقييا وجدال محيرا 

 يرجع الى أسباب ذاتية من بينيا شغفنا إلى توظيف وان سبب اختيارنا لمموضوع
المعمومات النظرية التي تمقيناىا خالل الطور الدراسي فيما تعمق بمجال المنافسة 

وانعكاسات تطبيقو عمى أرض الواقع ،خاصة وأن مسارنا الميني متعمق بالجانب القانوني 
 ، ،فإن دراسة ىذا الموضوع يحصل ويثري عمينا الرصيد القانوني ، والى سبب موضوعي

                                                           

 ، يتضمن القواعد المطبقة عمى 2004 جوان 23، مؤرخ في 02-04عمى سبيل المثال ، قانون رقم -  (1)
 15 ،مؤرخ في 06-10 ،المعدل والمتم بقانون رقم 2004 جوان 27 مؤرخة في41الممارسات التجارية، ج ر عدد 

 ، متضمن 2017 ديسمبر27، مؤرخ 11-17، وبقانون رقم 2010 أوت 46 مؤرخة في 46، ج ر عدد 2010أوت 
  .2017 ديسمبر 28 مؤرخة في 76قانون المالية ، ج ر  عدد 

 .، مرجع سابق 03-03األمر -  (2)
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يرجع إلى معرفة مآل قرارات مجمس المنافسة التي يصدرىا في مجال حماية المنافسة 
وسبب عدم توحيد الجية القضائية الناظرة في تمك الطعون و خروج المشرع الجزائري عن 
وجعل االختصاص القضائي يتأرجح بين القضاء اإلداري والقضاء العادي وىو الخروج 

 . عن المألوف بمقارنة مجمس المنافسة مع سمطات الضبط القطاعية األخرى 
 :وتتجمى أهداف البحث في النقاط التالية 

معرفة اسباب عدم توحيد الجية القضائية التي تنظر في قرارات مجمس  -
 .المنافسة

معرفة األسباب الحقيقية والظروف المحيطة لممشرع الجزائري عن تخميو عن  -
 وما جاء بو من 03-03 وسنو لألمر 06-95طريق اإللغاء لألمر 

 .مستجدات
محاولة الكشف عن الغموض والنقائص القانونية التي وقع فييا المشرع  -

 .الجزائري والتي لم يتداركيا رغم التعديالت
الكشف عمى االشكاالت الدستورية بخصوص منح اختصاص لمجمس الدولة  -

بموجب قانون عادي بخصوص الطعون ضد قرارات مجمس المنافسة المتعمقة 
بالتجميع االقتصادي ،وكذا االشكاالت الدستورية الناتجة عن نقل االختصاص 

 .لمقضاء العادي كمما تعمقت بالممارسات المنافية لممنافسة 
الكشف عن جدوى الطعن امام القضاء االداري ضد قرار يتعمق موضوعو  -

 .بخصوصية اقتصادية محضة 
  :اما فيما يخص حدود البحث فإن الدراسة اقتصرت عمى

يتعمق البحث في القانون المتعمق بالمنافسة، في النظام الجزائري ،واستتناءا عندما 
تستدعى الضرورة لتوضيح ظاىرة ما ، يكون عن طريق المقارنة بالنظام الفرنسي وغيره 

 .من القوانين ال سيما األتحاد األوروبي واألتفاقيات والمعيدات 
 ، المعدل 2003 جويمية 19 المؤرخ 03-03كما اقتصرت الدراسة عمى االمر رقم 

 15 المؤرخ في 05-10 ،وبالقانون 2008 جوان 25 المؤرخ في 12-08بالقانون رقم 
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 25 المؤرخ في 06-95 ،وعند الضرورة الرجوع الى االمر الممغى رقم 2010أوت 
  .1995جانفي 

 ، نجد أن جل المراجع لم تعالج الموضوع بالرجوع الى جانب الدراسات السابقة
بصفة مباشرة و إنما تناولتيا بصفة عرضية ومتفرقة وعولجت في إطار ما يخدم ذلك 

الموضوع ، كآليات الضبط االقتصادي في القانون الجزائري ،مركز مجمس مجمس 
المنافسة غيرىا من المواضيع األخرى، وأن المرجع الوحيد الذي اعتمدنا عميو وعالج 

الموضوع بصفة أصمية يعود إلى الطالب بن جمول محمد برجي ،آليات الطعن القضائي 
في قرارات مجمس المنافسة ،نجده عالج الموضوع في اطار تحميمي ،لكن لم يتوصل الى 
ابراز االشكاالت القانونية والدستورية الناتجة عن ممارسة الطعن وتوزيع االختصاص بين 
القضاء االداري والقضاء العادي ليس بالشكل الكافي، وحسب رأينا فإن الطالب بن جمول 
محمد برجي لم يستعمل أدوات البحث العممي المتاحة خاصة فيما تعمق بتحديد الطبيعة 

القانونية لمقرارات الصادرة عن مجمس المنافسة المتعمق بالتجميعات االقتصادية أو 
 . بالممارسات المقيدة لممنافسة 

 ىو وجود بعض التناقضات في المعمومات التي في فيما يخص صعوبات الدراسة
بعض المراجع مع مراجع اخرى ،فعمدنا إلى الرجوع الى المصدر األصمي ، أو مقارنة 
المعمومة مع المعمومة المذكورة في المراجع األخرى وصعوبة تكمن في التوصل الى 

 .المرجع األصمي 
الصعوبة الثانية ، أن بعض المراجع قامت بتحميل المعمومات في ظل نصوص خضعت 
لمتعديل ، وذلك من خالل مقارنة تاريخ المناقشة مع تاريخ النص القانوني الساري الذي 
 .يحكم الواقعة مما تطمب جيد أكثر في تكيف المعمومات في اطار النص الساري المفعول

ىل ممارسة إجراءات الطعن  :ومن أجل دراسة الموضوع طرحنا االشكالية التالية
أمام الجيات القضائية ضد قرارات الصادرة عن مجمس المنافسة ، متوقفة عمى طبيعة 

 .القرار المطعون فيو ؟ 
ومن أجل دراسة الموضوع تم االعتماد في البحث عمى المنج الوصفي 

التحميمي،الذي يساعد عمى تحميل طبيعة القرارات المتخذة من طرف مجمس المنافسة و 
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االجراءات المتبعة في الطعن وتفكيك النصوص القانونية وتمحيص االثار القانونية إمتدادا 
من صدور القرار الى غاية مآل ممارسة الطعن فكل ىذا يتوفف عمى التحميل إلبراز 
االشكاال القانونية التى تعترض القرار عن عرضو لمرقابة امام القضاء ولإلجابة عن 

 المعدل والمتمم 03-03اإلشكالية يحتاج الموضوع لممعالجة ليس في ايطار األمر رقم 
فقط ،بل يستوجب التطرق الى القوانين ذات الصمة ،باعتبار أن قانون لمتعمق بالمنافسة 

 .قانون مرن ومرتبط بجانب تنظيمي إلى حد كبير
كما إعتمدنا عمى المنيج المقارن في بعض األحيان عندما تطرقنا لمبررات منح 

اإلختصاص لمقاضي اإلداري في تطبيق قواعد المنافسة ونقل االختصاص األصيل في 
رقابة قرارات مجمس المنافسة من القاضى االداري الى القاضى العادي كمما  تعمق بقرارات 

المقيدة لممنافسة، كما إعتمدنا ايضا عمى المنيج التاريخي عندما تطرقنا إلى األمر رقم 
 المتعمق بالقواعد المطبقة عمى الممارسات 02-04 الممغى ولمقانون رقم 95-06

التجارية المعدل والمتمم ، وكذا عند توظيف القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة والغرفة 
 .التجارية لمجمس قضاء الجزائر والمحكمة العميا 

ولمعالجة الموضوع اعتمدنا تقسيما ثائيا خطة ثنائية تتمحور عمى الطعن في قرارات 
وىو بدوره مقسم الى مبحثين يتعمق  (الفصل األول )مجمس المنافسة أمام القضاء اإلداري 

، والجانب اإلجرائي لمطعن  (المبحث األول)بالقرارات محل الطعن أمام القضاء االداري 
أمام القضاء اإلداري ، ثم تطرقنا إلى دراسة الطعن في قرارات مجمس المنافسة أمام 

المبحث  )والقرارات محل الطعن أمام القضاء العادي  (الفصل األول )القضاء العادي
 ( . المبحث الثاني ) ثم إلى الجانب اإلجرائي لمطعن أمام القضاء العادي (األول
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: األولالفصل 

   اإلداري القضاء أمام الطعن في قرارات مجمس المنافسة 
، يختمؼ حسب النظاـ  دراسة مكضكع الطعف في قرارات مجمس المنافسة إف

التي تعتمد عمى نظاـ لدكؿ األنجمكسكسكنية ق بالنسبة ؿ أفككف، القضائي السائد في الدكلة
،  تكزيع االختصاص القضائيقضائي مكحد، ال يطرح لدييا أم إشكاؿ فيما يتعمؽ بمسألة

، فإف  كالنظاـ القضائي الجزائرماالزدكاجية القضائيةبخبلؼ الدكؿ التي كرست نظاـ 
 تؤكؿ كأصؿ عاـ إلى مجمس المنافسةالطعكف باإللغاء ضد القرارات الصادرة عف 

إدارية، كاستثناءن تعكد الختصاص صادرة عف سمطة القاضي اإلدارم باعتبارىا قرارات 
. القضاء العادم حسب الحالة

 إف مسألة انعقاد االختصاص القضائي لمقاضي االدارم كالقاضي العادم ضد 
الطعكف المرفكعة الييـ ضد قرارات صادرة مف سمطة إدارية كاحدة، يدفعنا لمبحث في ىذا 

، (مبحث أكؿ)الفصؿ عف قرارات مجمس المنافسة محؿ الطعف أماـ القضاء اإلدارم 
مبحث )كالجانب اإلجرائي لمطعف ضد قرارات مجمس المنافسة أماـ القضاء اإلدارم 

 .(ثاني
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قرارات مجمس المنافسة محل الطعن أمام القضاء اإلداري : األولمبحث ال
 03-03 األمر مف 23 مستقمة بمفيـك المادة إداريةسمطة  مجمس المنافسة يعد 

 قرارات إصداريتمتع بسمطة  ،(1) المتعمؽ بالمنافسة12-08  رقـالمعدؿ كالمتمـ بالقانكف
التي تقضي ،  المعدؿ كالمتـ03-03 األمر مف 34 المادة أحكاـ أكدتو كفقا لما إدارية
ك أبداء الرأم بمبادرة منو إيتمتع  مجمس المنافسة بسمطة اتخاذ القرار كاالقتراح ك)) بأف

خر معني، بيدؼ تشجيع كضماف أك مف كؿ طرؼ أبطمب مف الكزير المكمؼ بالتجارة 
ك اتخاذ قرار في كؿ عمؿ أك تدبير مف شأنو  أ،مبلئمةالضبط الفعاؿ لمسكؽ، بأية كسيمة 

ضماف السير الحسف لممنافسة كترقيتيا في المناطؽ الجغرافية أك قطاعات النشاط التي 
. ((ك تككف غير متطكرة فييا بما فيو الكفايةأتنعدـ فييا المنافسة 

 تتمثؿ القرارات الصادرة عف مجمس المنافسة ك الخاضعة لمطعف أماـ القضاء 
، كينعقد (المطمب األكؿ)اإلدارم ،ىي تمؾ القرارات المتعمقة بالتجميعات االقتصادية 

اختصاص مجمس الدكلة كجية قضائية ينظر في الطعكف المرفكعة ضد قرارات المتعمقة 
 .(المطمب الثاني)بالتجميعات االقتصادية 

القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة المتعمقة بالتجميعات : األولمطمب ال
  االقتصادية

، (1)كالمتمـ المعدؿ 03-03 األمر رقـ مف 19 المادة فحكل أحكاـ إلى بالرجكع  
القرارات التي يصدرىا مجمس المنافسة في ىا قد تضمنت عدة مصطمحات بشأف نجد

 ...)): مثاؿ ((الترخيص))  المشرع الجزائرم مصطمحكظؼ ؼ،مجاؿ التجميعات االقتصادية

 ...يرفضو بمقرر معمؿ...))  مثاؿ((مقرر))ك مصطمح ، (( ...يرخص بالتجميع االقتصادم

. (( ...يمكف الطعف في قرار رفض التجميع..)) ،((قرار ))ك مصطمح ، ((

                                                           

 . المعدؿ كالمتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03-03 األمر رقـ – (1)
يمكف لمجمس المنافسة أف يرخص بالتجميع أك  ))المعدؿ كالمتمـ 03 -03مر رقـ  مف األ19نصت المادة  -  (1)

 .( (.......يرفضو بمقرر معمؿ بعد أخد رأم الكزير المكمؼ بالتجارة كالكزير المعني بالقطاع المعني بالتجميع 
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الصادر بمكجب مرسـك  النظاـ الداخمي لمجمس المنافسة إلىنو بالرجكع  إال أ
 يصدر  كاف بأف مجمس المنافسة،يتبيف (2) منو29 ةماداؿ في 44-96رقـ الرئاسي 
.  الداخميق كارد في النظاـ لـ يكف((قرار)) كبتالي فإف مصطمح اتخاذ آراءك أمقررات 

مجمس المنافسة في ؿ  المتعمؽ بالنظاـ الداخمي01 قرار رقـ إلىنو بالرجكع أ  غير
 .( (قراراؿ))، نجده استعمؿ مصطمح (3) منو42 ك41 يفمادتاؿ

إف ىذا التنكع في المصطمحات المستعممة يدفعنا الى دراسة مضمكف قرارات مجمس 
، كدراسة الطبيعة القانكنية ليا     (فرع أكؿ)المنافسة المتعمقة بالتجميعات االقتصادية 

، كدراسة أنكاع القرارات التي يصدرىا مجمس المنافسة في مجاؿ التجميعات (فرع ثاني)
 .(فرع رابع)كعبلقة السمطة التنفيذية مع قرارات مجمس المنافسة  (فرع الثالث)االقتصادية 

مضمون قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالتجميعات  :الفرع األول
 االقتصادية

ف التمركز أإف التجميع االقتصادم ىك ظاىرة فرضيا الكاقع االقتصادم ك 
 الذم قد ، األمرالسكؽكاالستحكاذ عمى ىيمنة اؿ إلى فكرة الميكؿ إلىاالقتصادم يميؿ 

مما تطمب عمى المشرع  ،(1)المؤسسات الصغيرة كالمتكسطةنشاط كاستمرارية يعيؽ 
                                                           

، الذم يحدد النظاـ الداخمي 1996 جانفى17مؤرخ في اؿ 44-96رئاسي رقـ اؿمرسـك اؿ  مف29 نصت المادة  - (2)
يحرر كؿ مقرر أك رأم صادر عف   ))(ممغى ضمنيا) 1996 جانفي 21 في  مؤرخة05ر العدد .لمجمس المنافسة، ج

مجمس المنافسة في نسخة أصمية كاحدة تحفظ مع محضر الجمسة تحت مسؤكلية االميف العاـ كتحتكم النسخة األصمية 
 .( ( عمى الرقـ تسمسمي زمني يبلئـ طبيعة القضية

، المحدد لمنظاـ الداخمي لمجمس المنافسة، 2013 جكيمية 24 المؤرخ في 01/2013قرار مجمس المنافسة رقـ  - (3)
 تاريخ www.conseil-concurrence.dz: منشكر في النشرة الرسمية لمجمس المنافسة،  المكقع اإللكتركني 

 . د20 ك11 عمى الساعة 2019 مام 17االطبلع 
اعتمدت الجزائر عمى سياسة تطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لمنيكض باالقتصاد الكطني كالتخفيؼ مف - (1

، 02-17تبعية لقطاع المحركقات كتكريس عدة آليات لمنيكض بيا كتحسيف كضعيتيا التنافسية في ايطار قانكف رقـ
،المتضمف القانكف التكجييي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، راجع أكثر، دعكادم 2017 جانفي 10مؤرخ في 
مداخمة في الممتقى الكطني ، (آليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر)مصطفى، 

إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كالتسيير، جامعة :بعنكاف
 .2017 ديسمبر 07ك06الشييد حمة لخضر الكادم، المنعقد يكمي 
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بي لمتكتؿ االقتصادم عف طريؽ رقابة سابقة تكمف في ؿ الساألثرالدخكؿ بآليات لمحد مف 
. ك رفضوأالتجميع بمنح الترخيص 

 لـ يتكَؿ إعطاء ة االقتصادماتعم معالجتو لمتجـإطار المشرع الجزائرم في إف
نما،ىاؿ تعريؼٍف  -03 األمر رقـ مف 15المادة كردت في  اكتفى بكضع صكر كحاالت  كا 
 : التي تتمحكر حكؿ المتعمؽ بالمنافسة03

 : األندماج أو االتحاد الهيكمي -1
فيك بمثابة اتحاد مؤسستاف أك اكثر كانت مستقمة مف قبؿ كذلؾ إما اف يتخذ 
 .شكميا عمنا في اطار شركة تجارية ،أك تتخذ شكؿ مستتر كشركة محاصة 

 : ممارسة نفوذ او مراقبة  -2
ذلؾ عندما تحصؿ مؤسسة ما عمى نفكذ اك مراقبة عمى مؤسسة أخرل بصفة 

مباشرة أك عير مباشرة نتيجة حصكليا عمى أسيـ أك حصص أك رأس ماؿ عف 
 .طريؽ الشراء اك بأم كسيمة أخرل 

 :انشاء مؤسسة مشتركة -3
ىك عندما تتفؽ اكثر مف مؤسسة عمى انشاء مؤسسة مشتركة بينيا كذلؾ 

بتحكيؿ بعض اصكؿ لممؤسسة االصمية لفائدة مؤسسة المشتركة بحيث تصبح 
 .تؤدم كظائؼ مؤسسة مستقمة 

 :التجميعات االقتصادية المعنية بالترخيص  من طرف مجمس المنافسة :أوال
ك رفضو كمما أ ، لمجمس المنافسة سمطة منح الترخيصأعطى المشرع الجزائرم  إف

ىك فحص كدراسة  كاف غاية كضع الترخيص،ة،تعمؽ األمر بالتجميعات االقتصادم
التجميعات كمدل تأثيرىا السمبي عمى حرية المنافسة، كبتالي فإف الرقابة المقصكدة في 

  ليس حرية المنافسة، أما التجميعات األخرل التيعمىالتجميعات ىي التي ليا تأثير قكم 
 .ليا تأثير تستثنى مف دائرة الرقابة 
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عتبر التجميع ، م(1)03-03 األمر رقـ مف 17 نص المادة أحكاـبالرجكع الى  
،  (2)المعني بالرقابة ىك التجميع الذم يمس بالمنافسة السيما الذم يعزز كضعية الييمنة

 المشرع الجزائرم عمى ضركرة الحصكؿ عمى الترخيص اذا كاف التجميع يحقؽ شددك
 مف %40 ػ ب(3)03-03  رقـ مف االمر18العتبة القانكنية المنصكص عمييا في المادة 

. ك المشتريات المنجزة في السكؽ المعنيةأالمبيعات 
التجميع االقتصادم إلى الرقابة المسبقة كمما كاف األمر يمس  إف إخضاع عممية 

، ككف أف (4) نفس منيج المشرع الفرنسيسمؾ قد  المشرع الجزائرمنو يككفإبالمنافسة، ؼ
تقضي بأف التجميعات التي تعرض التي  مف القانكف التجارم الفرنسي، L430-2المادة 

 كاعتمد عمى معيار رقـ األعماؿ عمى مجمس المنافسة ىي تمؾ التي تمس بالمنافسة
 .(5)المحققة 
ف المشرع الجزائرم لـ يتطرؽ إلى الحالة التي تؤدل فييا عمميات التجميعات إ       

 تقدير المساس المقترف بتمؾ العتبة  يتـاالقتصادية إلى المساس بالمنافسة، كلـ يبيف كيؼ
، لحجـ المبيعات كالمشتريات المنجزة % 40بػ  كالتي حددىا المشرع الجزائر (6)ةالقانكني

                                                           

 . المعدؿ كالمتمـ03-03  رقـ مف األمر17المادة -  (1)
 المعدؿ كالمتمـ ، بأنيا الكضعية 03-03 مف االمر رقـ 3عرؼ المشرع الجزائرم مصطمح الييمنة في المادة - (2)

 .التي تمكف مؤسسة ما مف الحصكؿ عمى مركز قكة اقتصادية في السكؽ المعني مف شأنيا عرقمة قياـ المنافسة 
 . المعدؿ كالمتمـ03-03  رقـ مف األمر18المادة -   (3)
، أطركحة لنيؿ شيادة الدكتكراه عمـك في القانكف الخاص، كمية اآلليات القانونية لحماية المنافسةقابة صكرية، -   (4)

 .  172، ص 23/02/2017 بف يكسؼ بف خدة، تاريخ المناقشة 1الحقكؽ، جامعة الجزائر 
(5)- L 430-2 code commerce français    ( est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et 

suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont 

réunies les trois conditions suivantes : -le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble 

des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est 

supérieur à 150 millions d'euros ; -le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au 

moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 

millions d'euros …..) 

L.430-3 code commercial froncer (L'opération de concentration doit être notifiée à l'Autorité de la 

concurrence avant sa réalisation....)    المكقع األلكتركني https// : www .org /CodV3 / commerce. Pdf 

 23:50 عمى الساعة 2019 مام 17تاريخ اإلطبلع 

  . 205 ص ،مرجع سابؽ،قابة صكرية-  (6)
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ف المشرع ترؾ مسألة تقدير التجميع االقتصادم خاضع لرقابة إفي السكؽ المعنية، ؼ
. مجمس المنافسة

في  المذككرة تمؾ ؾ،نو يمكف لمجمس المنافسة أف يستعيف بمعايير ثانكيةأكما  
د مقاييس تقدير التجميع أك مدتح المتضمنة 315- 2000  رقـالمرسـك التنفيذم

 بيا عدة معايير عمى أكرد الذم (1) مف ىذا المرسـك3 ك2السيما المادتيف  التجمعات،
: نص المادة الثانيةتؼ سبيؿ المثاؿ،

 ؛حصة السكؽ التي ال يحكزىا أم عكف اقتصادم معني بعممية التجميع -
 ؛كؽ التي تمسيا عممية التجميعسحصة اؿ -
 اآلخريف؛آثار التجميع عمى حرية اختيار الممكنيف كالمكزعيف أك المتعامميف  -
 ؛النفكذ االقتصادم كالمالي الناتج عف عممية التجميع -
 ؛تطكر العرض كالطمب عمى السمع كالخدمات المعنية بالتجميع -
 .حصة الكاردات مف سكؽ السمع كخدمات نفسيا -

: ما نص المادة الثالثة منوأ
        كل عون اقتصادياألعمالتحدد حصة السوق بالعالقة الموجودة بين رقم )) 

. (( االقتصادييناألعوان لهؤالء أعمالورقم  متدخل في السوق، معني،
 األمر مف 73 بمكجب المادة إلغائو كتـ طكيبل ىذا المرسـك لـ يعمر أف  غير
. (2) المتعمؽ بالمنافسة03-03

 أك بما تعرؼ بسمطة المبلئمة ، سمطة التقديريةاؿ مجمس المنافسة إف استعماؿ     
ال يخضع لمحرية المطمقة بؿ ىك يككف   رفضو،أك منح الترخيص بالتجميع إمكانيةحكؿ 

يفرض عمى اإلدارة احتراـ ، ف القانكفككف أ احتراـ مبدأ المشركعية، إطارفي محصكر 

                                                           

، الذم يتضمف مقاييس 2000 أكتكبر 14في مؤرخ 315-2000تنفيذم رقـ اؿمرسـك  مف اؿ03 ك02المادتيف -  (1)
 .(ممغى) 2000 أكتكبر18 في مؤرخة، 61 عدد ج رالتجميع أك التجميعات، 

 .03-03 مف األمر رقـ 73المادة -  (2)
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في حدكد يككف ف منح المشرع ليا قدر مف ىذه الصبلحية أالحقكؽ كالحريات األساسية، ك
 تحقيؽ إطارتكييؼ الكقائع في الكقت المناسب لمعالجة حالة معركضة عمييا في 

 .(1)ةالمصمحة العاـ
إذا كاف المشرع الجزائر قد إعتمد عمى معيار حصة السكؽ في تقدير عممية 

التجميع اإلقتصادم ، فإف المشرع الفرنسي قد إعتمد عمى معيار رقـ األعماؿ بحيث 
يخضع التجميع لمرقابة عمى سمطة المنافسة ،إذا كات اطراؼ المعنية بالتجميع قد حققت 

 . (2) أكرك150رقـ أعماؿ عالمي بدكف رسـك يفكؽ 
ف المشرع إنو بخصكص نطاؽ التجميعات االقتصادية المعنية بالترخيص، ؼأكما  

 كالتي ليا تأثير األجنبية الدكلة إقميـ قد سكت عف رقابة التمركزات الكاقعة عمى ،الجزائرم
 الجزائر اتفاقية شراكة إبراـخاصة مع  سمبي عمى االقتصاد الكطني في مجاؿ المنافسة،

 كتحرير الرسـك الجمركية ،تبادؿؿركبي الذم يضمف إنشاء منطقة حرة ؿكمع االتحاد األ
 قد تؤثر ،كبتالي فاف التمركز األجنبي مف ىذا الكجو، تدريجيا عمى الكاردات األكركبية

عمى المنافسة الكطنية خاصة عمى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة نتيجة تكافر بنكد في 
.  (3)األكربية السكؽ الكطنية بالكاردات إغراؽ إمكانيةالشراكة تعطي 

يسمح بممارسة الرقابة عمى التركيزات الذم  الفرنسي  عمى خبلؼ النظاـ
كبيذا يككف   كليا تأثير عمى السكؽ الفرنسية،األجنبيةاالقتصادية التي تقاـ عمى الدكؿ 
 . (4) التجميعات االقتصادية لمرقابةإخضاعالمشرع الفرنسي قد كسع مف دائرة 

                                                           

دراسة تحميمية لمضمون السمطة التقديرية لإلدارة ومدى خضوعها لمرقابة      لطفاكم محمد عبد الباسط، -  (1)
 ، جامعة أبكبكر بمقايد تممساف كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية،، مذكرة ماجستير في القانكف اإلدارم المعمؽ،القضائية

. 30 ص 2015/2016سنة 
جبل مسعد ، مدل تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة دكتكراه في القانكف،فرع قانكف األعماؿ،كمية - (2)

 .216 ، ص 06/12/2012الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، تاريخ المناقشة، 
، مداخمة في ممتقى كطني االكؿ (الشراكة األورو متوسطية وأثرها عمى االقتصاد الجزائري)مكالدم سميـ،-  (3)

 .125 ،ص2013 مام 13، تاريخ (كمية، جامعة غير كاردة)محاكلة تقييـ، : السياسات االقتصادية في الجزائر:بعنكاف
، مذكرة ماجستير 03/03 واألمر رقم 95/06المركز القانوني لمجمس المنافسة بين األمر رقم ناصرم نبيؿ، -  (4)

 .108، ص 2003/2004في القانكف، فرع قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك،سنة 
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  حجم المنافسة المعمول بها في عممية تقدير الفقهية الطرق:ثانيا 
: أسمكبيف عممية التجميع بإتباع آثاريقـك مجمس المنافسة بعممية تقدير  

  حصيمة المنافسةإجراء طريقة -1
 بالتحميؿ كالتقيـ عف مدل كجكد منافسة في المكضكع محؿ ةتتمثؿ ىذه الطريؽ 

ثار التجميع أ مستقببل بأف احتمالوك مدل أفعاؿ كحقيقي في السكؽ  التجميع االقتصادم،
 أمف يستعيف عمى أ، كلو (1)ثر سمبي عمى المنافسة كعمى السكؽأ ال تشكؿ ،محؿ الرقابة

كلو اف يستعيف في  (2) ميامو ميما كانت طبيعتيا كحيثما كجدتأداءكثيقة تساعده عمى 
  (3)ة التحقيؽ مع مصالح السمطة المعنيإطار
  الحصيمة االقتصاديةإجراء طريقة -2
مثؿ ىذه الطريقة بتمحيص كتحميؿ نتائج التجميع مكضكع الرقابة كمدل قدرتو تت 

 عمى المساس بالمنافسة، إمكانيتو رغـ كاالجتماعيفي مساىمتو عمى التطكر االقتصادم 
 كقد اعتمد المشرع ىذه الطريقة اآلثاركبتالي فإف ىذه الطريقة تقـك عمى المفاضمة بيف 

 تطكر إلىككف انو صرح بترخيص االتفاقات كالممارسات التي يثبت ألصحابيا انو تؤدم 
ك تساعد المؤسسات الصغيرة أك تساىـ في تحسيف التشغيؿ،  أك تقني،أاقتصادم 

. (4)ةكالمتكسطة بتعزيز كضعية تنافسي

 
 
 

                                                           

، مذكرة ماستر،شعبة قانكف األعماؿ، تخصص قانكف العاـ ، منازعات المنافسةأكدية كريمة ك جديد كريمة-  (1)
 ص 2012/2013لؤلعماؿ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ قانكف االعماؿ، جامعة عبد الرحماف ميرة بجاية،سنة 

41. 
 . 03-03  رقـ مف األمر51لمادة ا-  (2)
 المعدؿ كالمتمـ ، 03-03رقـ  مف األمر 50المادة -  (3)
 .03-03  رقـ  مف اآلمر2 فقرة 9المادة  - (4)
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تحديد الطبيعة القانونية لمقرار الصادر عن مجمس المنافسة  :الفرع الثاني
بشأن التجميعات االقتصادية 

 19 المادة  إف المشرع الجزائرم عالج مسألة القبكؿ بالتجميع االقتصادم في إطار
الذم يقابمو بالمغة تحت عنكاف الترخيص ، (1) المتعمؽ بالمنافسة03-03 األمر رقـمف 

 الترخيص أف ككف ،ستعمالو ليذا المصطمح لو غاية بالغةإف أك، Autorisationالفرنسية 
عمى  (2) كدكر كقائي التي يمارسيا مجمس المنافسة، الكسائؿ الرقابة القبميةإحدلىك 

كحماية المنافسة بشكؿ ،  محاربة كاقعة االحتكار لمسكؽ بشكؿ عاـبيدؼ المؤسسات
حدل خصكصيات الكظيفة الضبطية التي يقـك بيا إىـ أفميذا كاف الترخيص مف ،خاص 

 الحد مف اآلثار إلى ييدؼ ،كيعتبر الترخيص آلية لمتدخؿ في السكؽ مجمس المنافسة،
السمبية لمتكتؿ االقتصادم كاف إخضاع التجميعات االقتصادية إلى رقابة سابقة عف طريؽ 

 التي سكؼ يرتبيا التجمع االقتصادم عمى اآلثار تقدير إلى ييدؼ ،منح ترخيص مسبؽ
ف الترخيص لو  ف أككف ، (3) كثيؽ مع مفيـك النظاـ العاـ االقتصادمارتباطالمنافسة؛ كا 

القانكف المتعمؽ بالمنافسة ىك مزيج تشريعي بيف قانكف االقتصادم الخاص كالقانكف 
 الذم يقـك اساسا عمى ضبط حرية المنافسة كضبط السكؽ بصفة (4)االقتصادم العاـ

 .5عامة قصد حماية التكازف في السكؽ 
 الترخيص عمل قانوني انفرادي: أوال
إف الرأم الراجح لمفقو يعتبر الترخيص المسبؽ بأنو يأخذ شكؿ طمب مقدـ مف  

 كالتي المختصة، اإلداريةطرؼ المؤسسات المعنية بالتجميع االقتصادم لدل الجيات 
                                                           

 .، المعدؿ كالمتمـ 03-03 مف األمر رقـ 19المادة -  (1)
 .145قابة صكرية، مرجع سابؽ ،ص -  (2)
 .196قابة صكرية، مرجع سابؽ،ص -  (3)
سنة ثانية ماستر ،تخصص قانكف اإلقتصادم ،كمية  ،محاضرات في مقياس قانون المنافسةحمحاؿ مختارية ، -  (4)

 .20 ص2017-2016جامعة مصطفى اسطمبكلي معسكر سنة الحقكؽ كالعمـك السياسية،
، مذكرة لنيؿ شيادة ماستر في مجمس المنافسة وصي النظام العام االقتصادي سخرم سعاد ك رمظاني العمجة، – (5)

الحقكؽ،شعبة قانكف االقتصادم كقانكف االعماؿ ،تخصص قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،جامعة عبد 
 .13 ،ص 2013/2014الرحماف ميرة بجاية ،سنة
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 ليذا الطمب بمكجب قرار ادارم بالقبكؿ أك الرفض كبتالي فإف الترخيص اإلدارةتتصدل 
ييدؼ الى احداث أثر أك تغيير قانكني  إداريةعبارة عف عمؿ قانكني انفرادم ذك طبيعة 

مما يجعمو مف زاكية القانكف اإلدارم ىك عبارة عف امتياز السمطة العامة في كضع قائـ 
. (1)يتكقؼ عميو ممارسة النشاط المشركط بو

 الترخيص عقد:ثانيا
 أنو مف الضركرم األخذ بعيف االعتبار عمى الفقو ، يرل جانب آخر مفكما  

التعيدات التي تتقدـ بيا المؤسسات المعنية بالتجميع عند تحديد الطبيعة القانكنية 
ف أحيث ،بلمترخيص كالمعمؽ عمييا قبكؿ الترخيص ليا بإنشاء التجميعات االقتصادية

مناقشة تمؾ التعيدات بيف مجمس المنافسة كالمؤسسات المعنية بطمب التجميع، يجعميا 
 فإجراءات مراقبة التجميعات االقتصادية تميؿ أكثر الى الحمكؿ تقترب بمفيـك العقد

. (2)االتفاقية بيف المؤسسات المعنية كالسمطة االدارية
       المتعمؽ 03-03  رقـ مف األمر2 فقرة 19 المادة أحكاـ إلىنو بالرجكع أ    
ال يكجد ما يكحي بأف الترخيص ىك عبارة عف عقد يبـر بيف المؤسسات ، (3)ةبالمنافس

نما ىك عبارة عف عمؿ قانكني صادر  المعنية بالتجميعات االقتصادية كمجمس المنافسة، كا 
ف مسألة إصداره ال تتكقؼ عمى إرادة       مف جانب كاحد باعتباره قرار إدارم، كا 

نما دكر ىذا   الذم اإلدارية يقتصر فقط عمى تقديـ طمبو إلى السمطة األخيرالطالب، كا 
. (4)يعد سببا لتدخميا في اتخاذ القرار بشأف الترخيص

 االثار القانونية لمترخيص: ثالثا
 كبير حكؿ مسألة مدل ترتيب الترخيص آلثار قانكنية مف اؿ فقييالقد ثار جد 

 القانكنية مثمما يرتبيا القرار اإلدارم، اآلثارعدمو، فيناؾ مف يرل بأف التراخيص ترتب 
                                                           

،أطركحة دكتكراه دكلة في القانكف العاـ،كمية الحقكؽ، الرخص اإلدارية في التشريع الجزائريعزاكم عبد الرحماف،- (1)
 .167، ص 02/06/2007جامعة الجزائر، تاريخ المناقشة 

 .200قابة صكرية، مرجع سابؽ،ص -  (2)
 . المعدؿ كالمتمـ03-03، مف االمر رقـ 2 فقرة 19المادة -  (3)
. 201ص  قابة صكرية، مرجع سابؽ،-  (4)
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    ثر قانكني باعتباره ال يحدث أم التزاـ أكمنو مف يرل العكس بأف الترخيص ال يرتب أم 
نما ىك ترخيص لمممارسة فقط، كبتالي فيك ضمانة قانكنية يعطي لممؤسسات  بالتنفيذ، كا 

أىمية التصرؼ كمكاجية الغير فيك يتمثؿ في إحبلؿ نظاـ قانكني يقضي بمنح حرية 
. (1)الممارسة محؿ الحظر

 الترخيص بين الديمومة والتأقيت: رابعا
ثار خبلؼ حكؿ ديمكمة كتأقيت الترخيص ،فجانب مف الفقو يرل طابع الرخصة 

ىي مؤقتة ،ككف اف الرخصة مرتبطة بمسألة التنظيـ كالضبط ،عمى اعتبار اف االدارة ليا 
السمطة التقديرية في اخضاع الممارسة لمتنظيـ كالترخيص ،إما بالحظر اك عف طريؽ منح 

 .الترخيص، كأف طابع التأقيت يتماشى مع كاقع الحاؿ بدافع حماية المصمحة العامة 
غير اف الجانب اآلخر مف الفقو، يرل أف مسألة الديمكمة كالتأقيت يرجع الى طبيعة 

المحؿ ، إذا كاف طبيعة المحؿ مكضكع الترخيص لو طابع دائـ ،فإف الترخيص في ىذه 
 .(2)الحالة يستكجب تمتعو بالديمكمة

يستخمص مف خبلؿ دراسة خصائص الترخيص يكيؼ عمى أنو قرار ادارم لتكفره 
عمى العناصر المتطمبة في القرارات اإلدارية ،غير أف الترخيص في مجاؿ التجميعات 
اإلقتصادية يعد ترخيص مف نكع خاص كمتميز عف الترخيصات األخرل التي تصدرىا 
سمطات الضبط المستقمة أك سمطات اإلدارية التقميدية ككف أنيا ال تعترؼ بالضمانات 

 .التي يقدميا طالب الترخيص  
 أنواع قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالتجميعات االقتصادية: فرع الثالث
 مستقمة، إدارية سمطة باعتباره اتخاذ القرار صبلحية يتمتع بيا مجمس المنافسة إف

يمكف ألم   ككف انو الاإليجابيفبالنسبة لمتجميعات االقتصادية فإف القرار يأخذ الكجو 
، إال بعد حصكليا 03-03 األمر مف 15مؤسسة عقد تجميع اقتصادم بمفيـك المادة 

                                                           

 .202قابة صكرية ،نفس المرجع ،ص -  (1)
 .179عزاكم عبد الرحماف ،مرجع سابؽ، ص -  (2)
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 منيا الترخيص أشكاؿ مف قبؿ مجمس المنافسة، كيأخذ القرار عدة األخضرعمى الضكء 
 . (ثانيا)  التجميعأك رفض المشركع أك ،(أكال) (1)عبالتجمي

 قرار القبول مجمس المنافسة بالتجميع االقتصادي: أوال
 المتعمؽ 2019-05  يخضع طمب الترخيص الى الشركط المحددة في المرسـك رقـ 

 ، كيقـك مجمس المنافسة بدراسة الممؼ في أجؿ ثبلثة أشير 2بالترخيص لعمميات التجميع
، يمكف لمجمس المنافسة أف يرخص التجميع أك يرفضو بمكجب مقرر معمؿ، بعد (3)(03)

 .أخذ رأم كزير التجارة كالكزير المعني بالقطاع
 :قرار القبكؿ بالترخيص يأخذ شكميف

 : القبول ترخيص عادي -1
 يرخص مجمس المنافسة التجميعات االقتصادية، التي ال تؤثر سمبا عمى المنافسة، 

فيرخص مباشرة دكف اشتراط تقديـ تعيدات أك ضمانات مف المؤسسات المعنية، مثؿ قرار 
 ،المتعمؽ بترخيص (4)2018 جانفى 16 الصادر بتاريخ 02/2018مجمس المنافسة رقـ 
 الذم منح ترخيص  PRAXAAIR INC و شركة LINDE GAZتجميع بيف شركة 

 .بالتجميع االقتصادم بدكف تحفظ، كذلؾ عف طريؽ اندماج مؤسستيف ككؿ فركعيا
 
 

                                                           

إف منح الترخيص بالتجميع يعكد أصبل إلى مجمس المنافسة، غير أنو كرد استثناء عف ىذا االختصاص ،بحيث -  (1)
 المتعمؽ بالمنافسة ،خكلت لمحككمة صبلحية منح الترخيص بالتجميع تمقائيا إذا 03-03  رقـ مف األمر21المادة 

الذم كاف محؿ رفض مف طرؼ مجمس كاقتضت المصمحة العامة ذلؾ أك بناء عمى طمب مف األطراؼ المعنية 
 .المنافسة 

 43، يتعمؽ بالترخيص لعمميات التجميع ،ج ر عدد 2005 يكنيك 22 مؤرخ في 219-05مرسـك تنفيذم رقـ - (2)
 .2005 جكاف 22مؤرخة في 

  .03-03  رقـ، مف األمر17المادة -  (3)
قرار ) ،2018 جانفى 16 مؤرخ في 02/2018 ،قرار مجمس منافسة رقـ 16 نشرية رسمية لممنافسة رقـ – (4)

 (.ممحؽ األكؿ)، (منشكر
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 :قبول ترخيص مشروط -2
  يقبؿ مجمس المنافسة التجميع كفؽ الشركط التي يراىا مخففة لآلثار السمبية 

لممنافسة، كذلؾ بتقديـ ضمانات كتعيدات يطمبيا مجمس المنافسة ىك ذاتو، أك تقدميا 
المؤسسات المعنية، كقد طبؽ مجمس المنافسة قاعدة الترخيص المشركط في قراره رقـ 

، SIEMENS ET ALSTOM في قضية (1)2019 فيفرم 07 الصادر في 01/19
، كذلؾ عف  بحيث تتعمؽ، بالتجميع بيف احد أقساـ شركة سيمانس أج في شركة ألستـك

 .طريؽ مساىمة العينية لشركة سيامنس أج في شركة ألستـك
  إعتبر مجمس المنافسة أف ىدؼ التجمع ىك الحصكؿ عمى المراقبة الحصرية مف 

عمى نسبة  (شركة سيمانس)، بحيث سكؼ تحصؿ (شركة ألستـك)عمى  (شركة سيمانس)
 أعضاء مف 06 مف رأسماؿ الشركة المنبثقة عف عممية التجميع كستعيف %50.50تفكؽ 

 عضك، كىذا ما يدخؿ في شكؿ مف أشكاؿ التجميعات المنصكص 11مجمس اإلدارة مف 
 .03-03 مف األمر15عمييا ص المادة 

  كانو بالرجكع الى تحميؿ مضمكف القرار السابؽ ،نجد أف مجمس المنافسة قد طمب 
مف المؤسسات المعنية تقديـ ضمانات كتعيدات لمتخفيؼ مف اآلثار السمبية لممنافسة، 

بحيث عندما تطرؽ مجمس المنافسة لدراسة المشركع كالسكؽ المعنية بالتجميع ،تبيف لو أف 
المشركع المقدـ، يؤثر في المنافسة، ككف أف المؤسستيف ينشطاف في مجاؿ السكؾ 

الحديدية كأجيزة اإلشارة كاعتبارا، أف جميع المناقصات في ىذا النشاط ليا طابع دكلي، 
بسبب عدـ كجكد منافس كطني، فإف التكتؿ ىذا، يؤثر سمبا عمى السكؽ الكطنية كيرتب 
كضعية ىيمنة، كذلؾ باختفاء أحد المنافسيف لصالح الشركة المنبثقة التي يككف ليا أثر 

 . مباشر كآني ليا في استحكاذىا لحصة األسد في السكؽ

 برفض التجميع االقتصادي  المتعمققرار مجمس المنافسة: ثانيا
بمناسبة عرض عميو مشركع تجميع  قبةارـف مجمس المنافسة عند قيامو لؿ إ

 يرفض منح الترخيص بالتجميع بمكجب قرار معمؿ سكاء أفأكثر، يمكف أك مؤسستيف 
                                                           

 .(ممحؽ الثاني)، (قرار منشكر ) ،2019 فيفرم07 مؤرخ في 01/19قرار مجمس المنافسة رقـ -  (1)
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 التي يجب ،ك التعيداتأك بعد االخذ بعيف االعتبار بعض التعديبلت كالشركط أمباشرة 
ك  أف تأخذ في شكؿ مكتكب بناء عمى التزامات مفركضة مف طرؼ مجمس المنافسة،أ

 لضماف التخفيؼ مف االثر السمبي ، المعنية نفسيااألطراؼعف طريؽ عرضيا مف 
 األمر رقـ  مف19لمتجميع االقتصادم عمى المنافسة كىذا تماشيا مع احكاـ نص المادة 

03-03(1) .
نجد اف  منافسة، المتعمؽ باؿمف قانكف 2 فقرة19حكاـ المادة ألى إنو بالرجكع أغير  

 النص في حالة رفض مشركع التجميع االقتصادم أكجبوك تسبيبو قد أمسألة تعميؿ القرار 
. دكف اف يمتد الى قرار منح بالترخيص

دكف قرارات ،  مجمس المنافسة بتسبيب قرار رفض التجميع الجزائرم المشرع ألـز
في غياب ،  تسبب قرارىا اختيارياأف اإلدارةلكف ىذا ال يمنع مف  المتعمقة بمنح الترخيص،

 تعمؿ  قراراتيا، أف اإلدارةف األصؿ ال يشترط عمى أككف  ك قضائي،أاإللزاـ بنص قانكني 
ف التعميؿ ىك تبياف األسباب التي دفعت أ، كالمقصكد (2) كجد نص خاص بذلؾإذاال إ

.  (3)بمجمس المنافسة الى اصدار قرار رفض التجميع
رفض ب ق المتعمؽ عمى مجمس المنافسة بتسبيب قرار الجزائرم المشرعفرضف  إ
ىك بمثابة آلية لحماية حقكؽ األشخاص كمجاؿ جدير بالحماية مف تعسؼ  التجميع،

                                                           

 . المعدؿ كالمتمـ03-03 مف األمر رقـ 19المادة -  (1)
 سنة ،الجزائر،دار الخمدكنية ،الطبعة األكلى ،اإلداريةكتاب القانون االداري والمؤسسات  طاىرم حسيف، - (2)

 .108، ص 2007
اف تعميؿ القرارات االدارية عندما يكجد  " قد قضىمجمس شكرل الدكلة بمبنافحكؿ تسبيب القرار اإلدارم نجد –  (3)

نص قانكني صريح يعتبر مف االجراءات الجكىرية كالمقكمات االساسية لتعمقيا بالضمانات المقررة لممكظؼ في اطار 
 322القرار رقـ " حؽ الدفاع المعطى لو كفقا لقكانيف كاألنظمة المدعية االجراء كاف قرار عدـ التعميؿ يقضي بإبطالو

راجع اكثر طاىرم حسيف مرجع سابؽ ص  ،14ص /1ج/الدكلة اجتياد القضاء في لبناف /حاتـ/07/11/1959بتاريخ 
108 
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ألف تسبيب القرار في صمبو كفيؿ بالكشؼ عمى  ،االقتصادييف كضمانة لممتعامميف اإلدارة
  .(1)نية االدارة كمدل مشركعية قراراتيا

 عالقة السمطة التنفيذية مع قرار مجمس المنافسة: الفرع الرابع
، نجدىا قد مف قانكف المتعمؽ بالمنافسة2 2 فقرة19بالرجكع إلى أحكاـ المادة 

المعني بالقطاع بالتجميع  رأم كزير التجارة كالكزيرفرضت عمى مجمس المنافسة بطمب 
قبؿ منح الترخيص أك رفض التجميع، كىذا ما يثير مسألة مدل إستقبللية مجمس المنافسة 

كأف المبرر في طمب استشارة مف كزير التجارة ،عمى أساس أنو الساىر , في إتخاذ قراراتو
 التجميع رأم الكزير المعني بقطاع طمب ف أككالمسؤكؿ عمى حسف سير قطاع المنافسة ،

،  عمى قطاعو المراد انجازه التجميعتأثير بمدل األدرلف ىذا األخير ىك ،راجع عمى أ
كىذا ما يدؿ حرص المشرع الجزائرم عمى ضماف استمرارية المرفؽ العاـ كتغميب 

 كىذا ال يعد مشاركة مف طرؼ السمطة التنفيذية في صياغة قرار مجمس .المصمحة العامة
 .المنافسة

 :(3)م ثبلثةقكاف اآلراء     
 Avis conformeالرأم المكافؽ 

 . Avis consultatifالرأم االستشارم 
 . Avis facultatifالرأم االختيارم 

  تباعوفالرأم المكافؽ ىك الذم يمـز فيو المشرع بطمبو . كا 
 ما الرأم االستشارم ىك الذم يطمبو صاحب النص لزكما كال يجبر االدارة عمى أ

. اتباعو

                                                           

، أطركحة دكتكراه في العمـك تخصص عمـك قانكنية ،كمية الحقكؽ، جامعة تسبيب القرارات اإلداريةكامؿ سمية، -  (1)
 .86 ،ص 2017/2018جيبللي ليايس سيدم بمعباس، سنة

 . المعدؿ كالمتمـ03-03 مف األمر رقـ 2 فقرة 19 المادة –(2)
 .110 طاىرم حسيف ، المرجع السابؽ ،ص –(3)
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 حرية االختيار في طمبو لئلدارةما الرأم االختيارم ىي الحالة التي يمنح النص أ 
. كحرية في اتباعو

، إداريةف الرأم االستشارم ليس بمثابة قرار ادارم رغـ انو رأم صادر مف سمطة  إ
حداث اثر قانكني بترتيب إ القرار االدارم كىك خصائص مف  خاصية عمىالفتقاركذلؾ 

مركز قانكني جديد اك تعديمو اك الغاء كضع قانكني قائـ فيك يدخؿ ضمف االعماؿ 
. التحضيرية لمقرار

 مف قانكف المتعمؽ بالمنافسة، 2 فقرة19 نص المادة بإسقاط طبيعة استشارة عمىنو أ     
لـز مجمس المنافسة بطمب رأم كزير التجارة كالكزير المعني بالقطاع أف المشرع قد أنجد 

رأم يكيؼ عمى أنو  االستشارمكبتالي فإف الرأم محتكاه  تباعإ  أف يمـزدكف، محؿ التجميع
 . لمجمس المنافسة كيدخؿ ضمف اإلجراءات الجكىرية عند صياغة القرارإلزامي
 طمب اإلستشارة ال يعد مف قبيؿ مشاركة السمطة التنفيذية في صياغة قرار فإ

نما  تعمؽ بالخطكات التي تتبعيا الـيدخؿ ضمف اإلجراء االستشارم كمجمس المنافسة، كا 
ك أ يشترط شكمية معينة ـالمشرع ؿأف  ،ف األصؿأغير   القرار،إصدارجؿ أ مف اإلدارة
 .بشكؿ مباشر فيك عادة يصدر  ،(1)اإلدارية محدد إلصدار القرارات إجراء

اختصاص مجمس الدولة بالطعن في قرارات رفض التجميع  :مطمب الثانيال
االقتصادي 

 رغـ خركج مجمس المنافسة عف اليـر اإلدارم السممي التقميدم في مجاؿ الرقابة  
فإف خضكعو الى الرقابة القضائية أمر ال جداؿ فيو، ككف انو يعد عمبل أعمالو عمى 

ف مجمس المنافسة يتمتع أخاصة ك خضاعو لمقانكف،إأساسيا في التأطير القانكني ك
كعميو فإف ىذه القرارات ال  صدار قرارات في مجاؿ التجميعات االقتصادية،إبصبلحيات 

                                                           

 .107  ص ، المرجع السابؽ،طاىرم حسيف-  (1)
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 ىك المختص في فحص مدل  اإلدارم باعتبارهاخضاعيا الى رقابة القاضيمف بد 
.  (1)مشركعيتيا

 صراحة ، التي قررت(2)03-03  رقـ  مف االمر19 المادة  ىذا ما نصت عميو
. (3)عمى امكانية الطعف في قرارات رفض التجميع اماـ مجمس الدكلة

قكاعد التنافسية ال تقتضي حصر الرقابة عمى سمككيات اؿاف مسألة احتراـ  
 بإمكانيا أفككف  المؤسسات فحسب، بؿ يتطمب مد ىذه الرقابة عمى تصرفات اإلدارة،

 .(4)التأثير عمى المنافسة  سمبا بمناسبة ممارسة نشاطيا
 صراحة لمجمس الدكلة في الطعف في قرارات مجمس المنافسة االختصاصف منح  إ

 تطبيؽ القاضى االدارم مبرراتعف لمبحث، المتعمقة برفض التجميعات االقتصادية يقكدنا 
األساس القانكني إلختصاص مجمس الدكلة في النظر ك ،(فرع أكؿ) لقكاعد قانكف المنافسة
، كاإلشكاالت الدستكرية الناتجة عف اختصاص مجمس (فرع ثاني)في في ىذه الطعكف 

  .(فرع ثالث)الدكلة في الطعكف ضد قرار المتعمؽ بالتجميع االقتصادم 

مبررات اختصاص القضاء االداري بتطبيق قواعد المنافسة  :الفرع األول
 سيادة القانكف كخضكع جميع إحتراـف مبدأ المشركعية بمفيكمو الكاسع يقتضي إ

 المشركعية أفشخاص بما فييا السمطة العامة الى القانكف السارم المفعكؿ، كما ألا
                                                           

تخصص  الحقكؽ م ، اطركحة لنيؿ دكتكرة العمـك ؼآليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي منصكر داكد، -  (1)
. 335 ص 2015/2016جامعة محمد خيضر بسكرة لسنة كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،،قانكف االعماؿ 

 . المعدؿ كالمتمـ 03-03 مف األمر رقـ 19المادة -  (2)
عتبر فكانت ت  تطرح أماـ القاضي اإلدارمالتجميعب لـ تكف قرارات المتعمقة 06-95  رقـ األمر ظؿ لكف في- (3)

ماـ الغرفة التجارية كباقي القرارات األخرل التي يصدرىا مجمس المنافسة في أ ىايتـ الطعف في ممارسة منافية لممنافسة،
 مكانية الطعف في قرارات المتعمقة برفض التجميعات االقتصاديةإكلـ ينص عمى  مجاؿ الممارسات المقيدة لممنافسة،

 1996ر  دستك مف153بمكجب نص المادة  كاف استحداثو جاء  في ذلؾ مجمس الدكلة، ككف انو لـ يكف مكجكداأماـ
 مجمس باختصاصات يتعمؽ ،1998 مام 30 في  مؤرخ01-98  رقـقانكف عضكمكتـ تنظيـ عممو كسيره بمكجب ،

 23 مؤرخ في13-11 معدؿ كمتمـ بالقانكف العضكم رقـ 1998 جكاف 01 في مؤرخة 37 عدد ج ر ،الدكلة كتنظيمو 
 كما اف مسألة احالة االختصاص الى القاضي االدارم لـ ،2011 أكت 03 مؤرخة في 43 ،ج ر عدد2011جكيمية 

 .تكف مطركحة بصفة مطمقة رغـ كجكد الغرؼ اإلدارية كالغرؼ الجيكية في ظؿ قانكف إجراءات المدنية القديـ
 .417 ص المرجع السابؽ، جبلؿ مسعد، - (4)
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اإلدارة  االدارية الصادرة عف كاألعماؿتصرفات اؿدارية تقتضي خضكع جميع إلا
 .(1)لمقانكف

 2016 المعدؿ في 1996 مف دستكر161حكاـ نص المادة ألى إ بالرجكع ك  
. ((اإلداريةينظر القضاء في الطعف في القرارات السمطات ))بأنو ، تقضي

فحص مشركعية في  لمقاضي االدارم مصؿاأل ينعقد االختصاص  األمر األكيد أنو
 ،ك تصرؼ مادم صادر عنياأخر قانكني أم عمؿ أك أالقرارات الصادرة عف االدارة 

 داريةإ كجكد قرارات احتماؿنو يمكف أغير   السمطة العامة،إلمتيازاتبمناسبة استعماليا 
 تمس بالمنافسة كتؤثر عمييا تأثيرا سمبيا، فيسمح القكؿ مف ىذا الباب السماح صادرة

 .(2)لمقاضي االدارم ببسط رقابتو عمى مشركعية تمؾ القرارات عمى ضكء قكاعد المنافسة
 األعماؿحيث انو منذ كقت كبير لـ يكف يسمح بتطبيؽ قكاعد المنافسة عمى  

، ك خدماتأ ك تكزيع المكاد اإلنتاجطات ا العامة لنشاإلدارة في حالة ممارسة إال، اإلدارية
السيما األخرل  اإلداريةعماؿ األكاستبعدت ،  عكف اقتصادمباعتبارىابصفة مباشرة 

بسبب انو ال يمكف ، ممارسة امتيازات السمطة العامة مف مجاؿ تطبيؽ قانكف المنافسة
 العامة اإلدارة التى تتخذىا اإلدارية كالتكزيع مف قبيؿ القرارات اإلنتاجتشبيو نشاط ممارسة 
 قبؿ 03-03  رقـمراأل مف 02 المادة أحكاـقضت بو  ، كىذا ما(3)بصفتيا سمطة عامة

مر عمى نشاطات االنتاج كالتكزيع كالخدمات بما فيو تمؾ األ ىذا األمريطبؽ ))التعديؿ 
طار ممارسة صبلحية إذا كانت ال تندرج ضمف إ العمكميكف األشخاصالتي يقـك بيا 

 12-08  رقـكانو بعد التعديؿ بمكجب القانكف، ((داء مياـ مرفؽ العاـأالسمطة العامة أك 
 األخرلبغض النظر عف كؿ األحكاـ )):  ىذه المادة تنصأصبحت 05-10  رقـكالقانكف

الصفقات العمكمية بدء بنشر ......- حكاـ ىذا االمر عمى ما يأتيأالمخالفة، تطبؽ 

                                                           

، الطزائر طبعة مزيدة كمنقحة دار العمـك لمنشر كالتكزيع،  ،اإلدارية الوجيز في المنازعات ،ممحمد الصغير بعؿ-  (1)
 .08ص ، ،2005 ،سنة

 ،مذكرة ماجستير في القانكف الخاص، كمية الحقكؽ ،جامعة االختصاص في مجال المنافسةس الياـ، مبكحبل- (2)
 .77 ص 2004/2005قسنطينة منتكرم ، سنة 

 .417جبلؿ مسعد المرجع السابؽ ،ص -  (3)
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ف الفقرة األخيرة أغير ، (( ...االعبلف عف المناقصة إلى غاية المنح النيائي لمصفقة 
غير انو يجب اف ال يعيؽ تطبيؽ ىذه احكاـ تطبيؽ مياـ المرفؽ العاـ أك ... )): نصت

، مما يستخمص اف قكاعد المنافسة ال تخكؿ (1)((ممارسة صبلحية السمطة العمكمية
لؤلشخاص العامة حؽ استعماؿ االمتيازات العامة فيي تظير بمظير المتعامؿ 

 .االقتصادم
ف يؤثر سمبا عمى المنافسة كمع ذلؾ أيمكف لمقرار اإلدارم يتضح بأنو بعد التعديؿ  

 المشرع قد كضع استثناء في الفقرة األخيرة أفال إلى قانكف المنافسة، إخضاعو إكجب 
عاقة مياـ إ إذا كاف مف شأنو ، لقانكف المنافسةاإلدارة إخضاععماؿ مبدأ إكذلؾ بتقييد 

،باعتبار أف االكلكية لضماف استمرارية المرفؽ (2)المرفؽ العاـ كممارسة السمطة العامة
. العاـ 

 فإنو يصبح عمى القضاء نظرا لخصكصية الطابع االقتصادم لقانكف المنافسة، 
 لمشرعية اإلدارة احتراـكمدل ، دارم ميمة مراقبة مدل احتراـ قكاعد المنافسةاإل

. (3)اإلدارية
ماـ القضاء اإلدارم في قضية ، أ تكريس مبدأ تطبيؽ قكاعد المنافسةيعكد

"Pamier" اختصاص الييئات بانعقاد كالتي قضت ،التي تبنتو محكمة التنازع الفرنسية 
االدارية بمراقبة مدل صحة التصرفات كفقا لقكاعد المنافسة كضركرة اعتماد عمى مبادئ 

. (4)المنازعات االدارية مف أجؿ تطبيؽ شركط قكاعد المنافسة
بمناسبة ممارسة الطعف ضد قرار مجمس المنافسة كالمتعمؽ برفض أنو   يتضح 

فإنو يمكف لممجمس الدكلة تطبيؽ قكاعد المنافسة كذلؾ ببسط  التجميعات االقتصادية،
حكؿ تطبيؽ  كاألشخاص العمكميكف، الرقابة عمى مدل  صحة تصرفات مجمس المنافسة

 03-03  رقـ مف األمر02حكاـ المادة أ عمى استناداقكاعد المنافسة مف عدمو كذلؾ 
                                                           

 . المعدؿ كالمتمـ03-03 مف االمر رقـ 02المادة -  (1)
 .418مرجع سابؽ، ص ، اؿ جبلؿ مسعد- (2)
.  ، نفس المكضع  المرجع نفسو- (3)
 .85 .84ص،.ص،س الياـ ،مرجع سابؽ م بكحبل- (4)
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المتعمؽ بالمنافسة التي سمحت بتطبيؽ قكاعد المنافسة عمى  ، (1)المعدؿ كالمتمـ
.  األشخاص العمكميكف الذيف يظيركف بمظير العكف االقتصادم

 ف كاف دكره ضيقا،إك ىكذا يبرز دكر مجمس الدكلة في التدخؿ في مجاؿ المنافسة، 
ف كاف إاؿ مجمس المنافسة، كأعـنو يعتبر ليذا النكع مف القرارات بمثابة الرقيب عمى أال إ

 اف مسألة تطبيؽ إالتساع تطبيؽ قكاعد المنافسة، إ مما يحمؿ مف داللة عمى إيجابيايبدك 
-03  رقـ رغـ محاكلة االمرةبقى غامضتقكاعد المنافسة عمى مستكل القضاء االدارم 

 .(2)06-95 القضاء عمى االشكاالت التي طرحت في األمر الممغى 03

 في الطعون  مجمس الدولةالقانوني ومبررات اختصاص األساس: الفرع الثاني
 ضد قرارات التجميع االقتصادي

 (أكال)إف اختصاص مجمس الدكلة ينعقد بناء عمى كجكد أسانيد قانكنية 
كأف منح اختصاص لمجمس الدكلة لمنظر في الطعكف ضد قرارات مجمس 

 .(ثانيا)المنافسة لو مبرراتو 
 

 :األساس القانوني الختصاص مجمس الدولة: أوال
يحدد القانكف )) 2016 م ؿ دستكر التعديؿ مف172حكاـ نص المادة أ  تنص

  (.( .....العضكم تنظيـ المحكمة العميا كمجمس الدكلة 

  المعدؿ كالمتمـ، تناكلت01-98 القانكف العضكم رقـ  مف09المادة  بالرجكع الى 
االختصاص النكعي لمجمس الدكلة كأف طبيعة اإلختصاص النكعي ىك مف النظاـ العاـ 

 المعدؿ 03-03 مف األمر رقـ 2 فقرة 19المادة منحت ،بحيث (3)ال يجكز مخالفتو
صراحة االختصاص لمجمس الدكلة في النظر في الطعكف المتعمقة برفض كالمتمـ ،

                                                           

 . المعدؿ كالمتمـ03-03 مف األمر رقـ 02المادة -  (1)
  .98،ص نفس المرجعس الياـ ، م بكحبل- (2)
، يتضمف قانكف إجراءات مدنية كاإلدارية، ج ر 2008 فيفرم 25 مؤرخ في 09-08،مف قانكف رقـ 807المادة -  (3)

  .( (......االختصاص النكعي ك االختصاص االفميمي مف النظاـ العاـ)) 2008 أفريؿ 23 مؤرخة في 21عدد 
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 المعدؿ كالمتمـ 01-98 مف القانكف العضكم رقـ 09 أحكاـ المادة فأالتجميعات، غير 
ال تنص صراحة عمى إنعقاد إختصاص مجمس الدكلة في الطعكف ضد قرارات رفض 

 مجمس المنافسة ضمف فئة إدخاؿ ال يمكف التجميع الصادرة عف مجمس المنافسة، كبتالي 
  المركزيةاإلداريةدخالو ضمف فئة السمطات إالمنظمات الكطنية المينية كال يمكف 

، فيذه  المعدؿ كالمتمـ01-98 مف قانكف العضكم رقـ 09المنصكص عمييما في المادة 
فإف ما عف قكلو ىيئة عمكمية كطنية، أ، (1)األخيرة تضـ تضـ ىيئات مركزية تابعة لمدكلة

ف المشرع كيفو أنجد ؼ ،كؿ نص الذم انشأ مجمس المنافسةأالرجكع الى األمر يستمـز 
 عمى ((زكايمية رشيد)) األستاذ ، فيرل(2)نو ىيئة تتمتع باالستقبلؿ االدارم كالماليأعمى 

  المستقمة ضمف فيئات المنظمات المينية الكطنية،اإلداريةدراج سمطات الضبط إصعكبة 
فتبقى فئة الييئات العمكمية الكطنية، ىي   المركزية،اإلداريةكال حتى ضمف السمطات 

الحؿ الكحيد الذم يمكف بمكجبو اسناد مجمس الدكلة ميمة مراقبة قرارات ىذه السمطات 
 ، كبتالي فإف الفقو عمؿ عمى تبرير اختصاص مجمس الدكلة بناء عمى (3)االدارية الجديدة

عممية  اقصاء حالة بحالة حتى تكصؿ إلى الحؿ االخير بأنو يبقى تكيؼ سمطات الضبط 
 .المستقمة عمى انيا ىيئات عمكمية كطنية

ينعقد  ،أصبح 01-98 كبعد التعديؿ الذم كقع عمى القانكف العضكم رقـ 
 09كذلؾ بعد تعديؿ نص المادة ،اختصاص مجمس الدكلة بمكجب نصكص خاصة 

كيختص ايضا بالفصؿ في  .....)) : التي قضت13-11  رقـبمكجب قانكف العضكم
 .(4)((القضايا المخكلة بمكجب نصكص خاصة

                                                           

، الرقابة القضائية عمى السمطات القمعية لمهيئات االدارية المستقمة في مجال االقتصاديعيساكم عزالديف،  - (1)
 .175اطرحة دكتكراه في العمـك تخصص قانكف ،كمية الحقكؽ جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك ، ص

 .180 السابؽ ، ص ع عيساكم عزالديف، مرج- (2)
 .63 ،ص  مرجع سابؽأكدية بدرية كجديد كريمة،-  (3)
 يتضمف اختصاصات مجمس الدكلة تنظيمو كعممو ،ج ،2011 يكليك 26 مؤرخ في 13-11ـ ؽ قانكف عضكم ر- (4)
 .2011 غشت 03 في مؤرخة 8 عدد ر
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 03-03 األمر رقـ في فقرتيا الثانية مف 19المادة نص حكاـ أنو بالرجكع الى أ  
نيا قد منحت صراحة االختصاص لمجمس الدكلة بالنظر في أ نجد ،(1)المتعمؽ بالمنافسة

. الطعكف ضد قرارات مجمس المنافسة كالمتعمقة برفض التجميعات االقتصادية
 مبررات منح االختصاص لمجمس الدولة: ثانيا

عطاء المشرع امكانية الطعف في قرار المتعمؽ برفض التجميعات االقتصادية إف إ  
ف مجمس المنافسة ىك درجة أكلى في التقاضي،  ال يمكف اعتبار أماـ مجمس الدكلة،أ

 كما، (2)ة مستقؿإدارية سمطة باعتباره يتعارض مع الطبيعة القانكنية لو ككف أف ىذا األمر
 أفنجد  ،03-03 رقـ  مف األمر19لى فحكل نص المادة إالرجكع فب  كمف جية أخرلنوأ

الذم بمكجبو يخكؿ   قد سكت عف تحديد الطبيعة القانكنية لمطعف، الجزائرمالمشرع
ظير فيو مجمس الدكلة فلمجمس الدكلة النظر في قرار رفض التجميعات االقتصادية كىؿ م

. (3)؟كقاض استئناؼ اـ قاض نقض
طبيعة القانكنية لمجمس المنافسة اؿف منح االختصاص لمجمس الدكلة راجع الى  إ

ككف انو لك كاف عمى ذلؾ  ، ال يمكف اعتباره مبرر كاؼ  مستقمة،إدارية سمطة باعتباره
. (4)االساس لكانت جميع قراراتو تطعف اماـ مجمس الدكلة

 قرار رفض التجميع االقتصادم ضد منح االختصاص لمجمس الدكلة بالنظر  إف
التجميعات االقتصادية في قرارات المتعمقة ب تمييز  راجع عمى كجكدىك عف طريؽ الطعف،

 03-03  رقـضمف الممارسات المقيدة لممنافسة في ظؿ االمريخضعيا المشرع التي لـ 
يضا عبارة عف نقؿ عف نظيره المشرع الفرنسي أ، كما يمكف اعتباره (5)المعدؿ كالمتمـ

 في النظاـ الفرنسي اف قرار المتعمؽ أفالذم يمنح االختصاص لمجمس الدكلة، غير 

                                                           

 . المعدؿ كالمتـ 03-03 مف االمر رقـ 19المادة -  (1)
 مذكرة ماجستير في الحقكؽ فرع قانكف ، االتفاقات المحضورة في قانون المنافسة في الجزائرنكاؿ ابراىيمي،- - (2)

 132 ،ص 2003/2004 كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، األعمؿ،
 .94لسابؽ ، ص  امرجعاؿس الياـ، م بكحبل- (3)
 .93مرجع سابؽ ،ص اؿس الياـ، مبكحبل-  (4)
 .131مرجع سابؽ ،ص ،اؿنكاؿ ابراىيمي - - (5)
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 2008 لكف بعد التعديؿ النصكص الفرنسية سنة يصدره كزير االقتصادكاف بالتجميع 
 في اصبح قرار التجميع يمنح 2008 أكت 05 المؤرخ 776-2008بمكجب القانكف رقـ 

. (1)مف طرؼ سمطة المنافسة

 الدستورية المتعمقة بتدخل القاضي االداري في الطعن  اإلشكاالت:الفرع الثالث
ف المؤسس الدستكرم كزع االختصاص القضائي بيف عدة جيات قضائية، إ   

صبحت لكؿ ىيئة أ بحيث ،1996زداكجية القضائية صراحة في دستكر إلككرس مبدأ ا
 .(2)مك القضاء العادأالقضاء االدارم اماـ قضائية قاضييا سكاء 

عمى انو الجية المقكمة لمجيات ، عطى لمجمس الدكلة مكانتوأ الدستكر أفحيث  
لى القانكف عضكل، إكعممو اختصاصو،  مسألة تنظيـ أخضع فيك ،اإلداريةالقضائية 

المتعمقة بالمجاؿ التشريعي  2016م ؿ الدستكرالتعديؿ  مف 141طبقا لنص المادة 
يضا أ ككذا ،(( .....القانكف األساسي لمقضاء كالتنظيـ القضائي....- )) لمقكانيف العضكية،

حدد القانكف العضكم تنظيـ م)) تقضي 2016 م دستكر تعديؿ مف172 نص المادة أحكاـ
 .(( .....المحكمة العميا كمجمس الدكلة 

 المعدلة 01-98 رقـ  مف القانكف العضكم09حكاـ المادة أ إلىنو بالرجكع  أ
حيث ب مجمس الدكلة كأكؿ كأخر درجة اختصاصاتف المشرع نظـ أنجد كالمتممة، 

 كالتفسير اإللغاء دعاكل في بالفصؿ كأخيرة أكلى كدرجة الدكلة مجمس يختص)) :نصت
 كالييئات المركزية اإلدارية السمطات عف الصادرة اإلدارية القرارات في المشركعية كتقدير

 المخكلة القضايا في بالفصؿ أيضا يختص. الكطنية المينية كالمنظمات الكطنية العمكمية
. ((خاصة نصكص بمكجب لو
 الطعكف المتعمقة برفض ضدمجمس الدكلة بالنظر ؿ االختصاصالمشرع منح ف إ  

  ، المعدؿ كالمتمـ03-03رقـ  مف األمر 2فقرة19التجميعات االقتصادية بمكجب المادة 

                                                           

 .225 جبلؿ مسعد ، مرجع السابؽ ،ص – (1)
 .386سابؽ، ص  قابة صكرية ، مرجع-  (2)
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  لمجمس الدكلةبمكجب اختصاصبمنحكذلؾ عندما قاـ ، يككف قد خالؼ مبدأ تدرج القكانيف
. (1)تشريع عادم كىذا يعد مشكبا بعدـ الدستكرية

بالرغـ انو   مف التشريع العادم،األسمى التشريع العضكم يقع في المرتبة  إف
 يخضع في كضعو لما يخضع اليو سف التشريع  إذ، في األصؿ  مف سمطة كاحدةريصد

حكاـ الدستكر أ لممطابقة مع إخضاعوفي ، ف كاف يختمؼ عنوإك جراءات،إالعادم مف 
. (2)قبؿ صدكره

 التي جاءت  بمكجب نصكص خاصة،مجمس الدكلةؿ مسألة منح اختصاص إف  
ف رأم مجمس اؼ ، المعدؿ كالمتمـ01-98 مف قانكف العضكم رقـ 09بيا أحكاـ المادة 

ف المشرع لـ يحدد طبيعة كمضمكف أ  كجاء في رأيو عمى أبدل تحفظ بشأنيا، قدالدستكرم
فإف النص يعتبر   فيما يخص تكزيع االختصاص الدستكرم، كاحتراماالنصكص الخاصة،

. (3)ف تككف ىذه النصكص الخاصة مف نفس طبيعة القانكف العضكمأمطابؽ شريطة 
المتعمؽ تطبيؽ الدفع بعدـ  (3)16-18كما أنو مع صدكر القانكف العضكم رقـ 

الدستكرية ،الذم خكؿ إلطراؼ الخصكمة امكانية الدفع بعدـ دستكرية النص اماـ مجمس 
 .الدكلة ، فيذا قد يؤدم إلى فراغ قانكني في حالة تنبث اف النص غير مطابؽ لمدستكر

                                                           

 .345 ص مرجع سابؽ،منصكر داكد ،-   (1)
 .193عيساكم عز الديف، المرجع السابؽ ص -  (2)
 مطابقة  براقابة يتعمؽ ،2011 جكيمية06 في  مؤرخ  / 11  د  ـ. ر  02 /  رقـ مجمس الدستكرم،رأم–  (3)

 كالمتعمؽ  1998  سنة  مايك 30  في  المؤرخ  98 - 01  رقـ العضكم  لمقانكف  المعدؿ كالمتمـ  العضكم  القانكف
 .  2011 أكت 03 مؤرخة في 43، ج ر عدد لمدستكر كعممو  كتنظيمو  مجمس الدكلة  باختصاصات 

 2 المتعمؽ بتحديد الشركط ككيفيات الدفع بعدـ دستكرية ،مؤرخ في 16-18 مف القانكف العضكم رقـ 2المادة –  3
 يمكف إثارة الدفع بعدـ الدستكرية في كؿ ))  التي تنص2018 سبتمبر 05 مؤرخة في 10 ، ج ر عدد 2018سبتمبر 

محاكمة أماـ الجيات القضائية الخاضعة لمنظاـ القضائي العادم كالجيات القضائية الخاضعة لمنظاـ القضائي 
اإلدارم،مف قبؿ أحد أطراؼ الدعكل الذم يدعي أف الحكـ التشريعي يتكقؼ عميو مآؿ النزاع ينتيؾ الحقكؽ كالحريات 

 ((............التي يضمنيا الدستكر
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غير أنو ال يمكف الجـز بعدـ دستكرية النص ، طالما أف المجمس الدستكرم لـ 
 المعدؿ 03-03 مف االمر رقـ 19يصدر أم قرار بشأف مدل مطابقة نص المادة 

 .  2016 مف تعديؿ الدستكرم لسنة 191كالمتمـ، طبقا المادة 

 لمطعن في قرارات رفض التجميعات اإلجرائيلجانب ا: المبحث الثاني
االقتصادية 

 منح مجمس الدكلة اختصاص النظر في الطعكف المتعمقة بالتجميعات  إف
  يستدعى الطاعف الخضكع الى اجراءات استثنائية تقتضييا القكاعد العامة،،االقتصادية

جراءات تختمؼ مف إفإف الغاية مف التميز بيف القضاء االدارم كالقضاء العادم ىك كجكد 
 مجمس الدكلة أماـ االجراءات االستثنائية الممارسة  دارسة مما نتطرؽ الىآلخرقضاء 

كسمطات مجمس الدكلة المتعمقة عند النظر في قرار رفض التجميع  (األكؿمطمب اؿ)
. (مطمب الثانياؿ)

اجراءات االستثنائية الممارسة امام مجمس الدولة : األولالمطمب 
فيحاكؿ المشرع   بكضع نظاـ ضيؽ كتحديدم لطرؽ الطعف،اإلجرائييتميز القانكف  

تقمة، عف  المساإلدارية حد لمطعكف المقدمة ضد القرارات الصادرة عف الييئات عكض
كغمؽ باب الطعف بالتحديد المسبؽ   اإلنقاص مف عدد القرارات الممكف الطعف فييا،طريؽ

أف المشرع يشدد ؼ كتقميص اآلجاؿ الممنكحة، كبيذا الحؽ في تقديمو، ـ لوذم اؿلؤلشخاص
 مف خبلؿ كضع لئلجراءات الذم يظير الجانب االستثنائي ، إلىفي الشركط المكضكعية

مكاعيد تحديد  في القضايا  تيدؼ إلى االسراعخصكصيذات طابع قكاعد اجرائية 
 .(1) الشركط الشكمية الذم يقتصر عمىالطعف،

: الشروط الموضوعية لمطعن: الفرع األول
 الذم ليـ كاألشخاص القرار القابؿ لمطعف ،اف الشركط المكضكعية تتعمؽ بتحديد 

. قالحؽ في تقديـ

                                                           

 .199المرجع السابؽ ،ص  عيساكم عزالديف،-  (1)
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  :تحديد القرار القابل لمطعن: أوال
 :القرار المتعمق برفض التجميع االقتصادي -1
 األمر  مف2 فقرة 19المادة نص  المشرع حدد القرار القابؿ لمطعف بصراحة في  إف
دكف ، ق عمى القرار القاضي برفض التجميعات فقطتم حصرتكاؿ المعدؿ كالمتمـ، 03-03

. (1)إدارم يعتبر قرار األخير ىذا أفقرار المتعمؽ بقبكؿ بالترخيص بالتجميع رغـ 
 دعكل تجاكز السمطة أفككف  لكف ال يكجد ما يمنع منازعة قرار منح الترخيص، 

 .(2)اإلداريةتشمؿ جميع قرارات 
 03-03مف االمر 19كما أف مجمس المنافسة قد ابدل رأيا بشأف نص المادة 

المعدؿ كالمتمـ، يقترح فيو عمى ضركرة تكسيع مجاؿ الطعف ليشمؿ القرار المتعمؽ 
 .(2)بالتجميعات االقتصادية المقبكلة كالمرفكضة

حالة السكوت مجمس المنافسة عن الرد عمى طمب الترخيص بالتجميع -2
 االقتصادي

 لـ يتكمـ عف حالة سككت مجمس المنافسة عف الرد عف طمب  الجزائرمإف المشرع 
المشرع لـ يتفطف ليذه الحالة ؼ ؟،ىؿ يعتبر رفض اـ قبكؿ ضمني التجميع االقتصادم،

. (3)عتبره قبكؿ ضمنيأعكس نظيره الفرنسي الذم 
 مف قانكف إجراءات المدنية كاإلدارية 2 فقرة 830لكف بالرجكع الى احكاـ نص المادة 

 ، كفي (1)،عمى أنو في حالة سككت االدارة عف الرد فإف القرار يعتبر بمثابة قرار بالرفض

                                                           

 ،يسمح مجمس المنافسة بالطعف في جميع القرارات المتعمقة بالتجميعات االقتصادية كال التطبيقيةنو مف الناحية أ - (1)
 كقرار رقـ 2018 جانفى16 الصادر بتاريخ 02/2018قرار مجمس المنافسة رقـ - يقصره عمى قرار الرفض فقط 

 .2 كرقـ 1، ممحؽ رقـ 2019 فيفرم 07 الصادر في 01/2019
 .206عيسكم عز الديف، المرجع السابؽ ،ص  -  (2)
 ، المتعمؽ حكؿ التعديبلت األساسية 2016 ديسمبر 22 المؤرخ في 04/2016رأم مجمس المنافسة ،رقـ -  (2)

  12، المعدؿ كالمتمـ ، النشرة الرسمية عدد2003 جكيمية 19 المؤرخ في 03-03المقترحة عمى أحكاـ االمر رقـ 
 .(ممحؽ الثالث)
 .232سابؽ ،ص اؿمرجع اؿقابة صكرية، - - (3)
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عمى اعفاء (2) مف قانكف اجراءات المدنية كاإلدارية 819ذات السياؽ اجازت نص المادة 
المدعى مف تقديـ القرار المطعكف فيو في دعكل اإللغاء كفحص المشركعية  اذا كاف 

 .راجع الى امتناع اإلدارة 
 :القرار المتعمق برفض اإلخطار-3

،  بالتجميعات االقتصادية في مجاؿ اإلخطارإىتماـلـ يتكلى الجزائرم إف المشرع 
:  التي نصت المعدؿ كالمتمـ03-03 األمر رقـ  مف23 نص المادة إلىكذلؾ بالرجكع 

ليو تدخؿ في إ المرفكعة كاألعماؿ كانت الممارسات إذانظر مجمس المنافسة فيما م(( 
 يعمف أفكيمكف لممجمس   ....أعبله المذككرة 12 ك11 ك10ك 7ك 6 تطبيؽ المادة إطار

 الكقائع الكاردة ال تدخؿ في أف ارتألإذا ما  بمقرر معمؿ بأف الدعكل غير مقبكلة،
 كاف 06-95غير انو في ظؿ االمر القديـ ، ))صبلحياتو أك غير مدعمة بكسائؿ مقنعة

يممؾ مجمس المنافسة السمطة التقديرية بشأف االخطار المكجو لو بخصكص التجميعات 
االقتصادية شأنو ،كشأف الممارسات المقيدة لممنافسة حسب رأم مجمس المنافسة رقـ 

 . (3)2001 أكتكبر07 المؤرخ في 2001- ر- 02

:  الذي لهم الحق في الطعناألطراف: ثانيا
 ليـ القانكف لذم خكؿاألشخاص اجرائية، تختمؼ عف إ فكرة الطرؼ ىي فكرة  إف
 الذيف ليـ الحؽ في رفع الدعكل ال يصبحكف طرفا األشخاص الطعف، ككف  ممارسةحؽ

ال إطراؼ الدعكل ال يشممكف أف أك ،(4)ال مف تاريخ ممارسة الطعفإفي الدعكل 
. االشخاص الذيف ليـ الصفة كالمصمحة كالتي تعتبر شرطا جكىريا لقبكؿ الدعكل

                                                                                                                                                                                

 .المتعمؽ بقانكف إجراءات المدنية كاإلدارية  ,09-08 مف قانكف 830المادة -  (1)
 . ،المتعمؽ بقانكف إجراءات المدنية كاإلدارية09-08 مف قانكف 819المادة -  (2)
مذكرة ماجستير في القانكف تخصص  ،مراقبة التجميعات االقتصادية  في القانون الجزائريالعايب شعباف، -  (3)

 .94الييئات العمكمية كالحككمة ،كمية الحقكؽ كالعمـك القانكنية ،جامعة عبد الرحماف ميرة ،ص 
 .207سابؽ ص  اؿمرجع  اؿ عيساكم عز الديف،- (4)
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 إجراءات مف قانكف 13 المشرع تناكؿ مسألة الصفة كالمصمحة في المادة إف  
قررت ك  المتعمؽ بشركط قبكؿ الدعكل،األكؿ،الفصؿ األكؿ،  في الباب كاإلدارية،المدنية 
. (1)ك المدعى عميو تمقائياأ انعداميا في المدعى  يثيرالقاضيعمى أف 

قررت  المعدؿ كالمتمـ،03-03 األمر رقـ 19  فحكل نص المادةإلىنو بالرجكع أ  
بإمكانية الطعف في قرار رفض التجميع، لكف النص القانكني لـ يحدد االطراؼ المعنية 

 التي سمحت لكؿ طرؼ معني ، مف نفس القانكف63عكس المادة  بممارسة حؽ الطعف،
ممارسة الطعف في قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالممارسات المقيدة ، كلكزير التجارة

كالطرؼ المعني بالطعف في قرار رفض التجميع ىك الطرؼ الذم قدـ طمبو الى  لممنافسة،
مجمس المنافسة بغرض استصدار الترخيص بالتجميع االقتصادم كقكبؿ طمبو بالرفض 

. تبعا لما تتكفر فيو شرط الصفة كالمصمحة طبقا لمقكاعد العامة في رفع الدعكل
 مف 19كما جاء رأم مجمس المنافسة المتعمؽ بشأف اقتراح التعديؿ بخصكص المادة 

 .(2) المعدؿ كالمتمـ، عمى اتاحة حؽ ممارسة الطعف لكؿ طرؼ متضرر03-03االمر 

 الشروط الشكمية لمطعن :الفرع الثاني
 . تتعمؽ الشركط الشكمية في اجراء تقديـ التظمـ كالمكاعيد المقررة لرفع الطعف

التظمم المسبق : أوال
ك طمب الى السمطة االدارية المختصة مف أيقصد بالتظمـ المسبؽ ىك تقديـ شككل  

بغاية حثيا عمى مراجعة القرار  دارم،إطرؼ المتظمـ لفض نزاع ناتج عف عمؿ قانكني 
. (3) السحبأك التعديؿ أكالمتخذ  عف طريؽ معالجة عيكبو كذلؾ باإللغاء 

 قد سكت عمى ،المتعمؽ بالمنافسةالمعدؿ كالمتمـ  03-03  رقـ األمرأفحيث  
 21 نص المادة أفالطعف بصفة صريحة، إال  جراء ممارسة التظمـ المسبؽ قبؿ مباشرةإ

ماـ أالحككمة بمنح الترخيص الذم كاف محؿ رفض تدخؿ نصت عمى امكانية ،منو 
                                                           

 . المتعمؽ بقانكف إجراءات المدنية كاإلدارية09-08 مف قانكف 13المادة -  (1)
 . ، مرجع سابؽ 2016 ديسمبر22 المؤرخ في 04/2016رأم مجمس المنافسة رقـ   (2)
 . 347سابؽ، ص  اؿمرجعاؿمنصكر داكد ، - (3)
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ف المشرع لـ يحدد أك بناء عمى طمب األطراؼ المعنية، غير أما تمقائيا إمجمس المنافسة، 
كىؿ يقطع مكاعيد سرياف ميعاد اإلجراء ىؿ يعد تظمما أـ ال؟، الطبيعة القانكنية ليذا 

غير انو بالرجكع الى ،(1)كعميو ال بد مف تدخؿ المشرع لسد ىذا الفراغ؟ ، الطعف اـ ال 
يمكف أف ترخص الحككمة تمقائيا ،  )) تنص 03-03 مف االمر 21فحكل نص المادة 

اذا اقتضت المصمحة العامة ذلؾ أك بناء عمى طمب مف األطراؼ المعنية، بالتجميع الذم 
كاف محؿ رفض مف مجمس المنافسة ، كذلؾ بناء عمى تقرير الكزير المكمؼ بالتجارة 

غير انو يمكف بأف المشرع الجزائرم لـ ( (كالكزير الذم يتبعو القطاع المعني بالتجميع 
يحدد طبيعة تدخؿ الحككمة كاكتفى فقد اف يككف منح الترخيص بناء عمى تقرير الكزير 
المكمؼ بالتجارة كالكزير المعني بالتجميع دكف اف يحدد طبيعة القانكنية لمتقرير ،فحسب 
رأينا يمكف اف يمنح الترخيص بناء عمى قرار كزارم مشترؾ بيف الكزير المكمؼ بالتجارة 
كالكزير المعني بالتجميع أك اذا نظرنا إلى اف الترخيص يمنح مف طرؼ الحككمة فيمكف 

 مف التعديؿ الدستكرم لسنة 6 فقرة 99أف يختص بو الكزير األكؿ استنادا إلى المادة 
2016 .  

 القكاعد العامة إلىيستمـز الرجكع أماـ غياب نصكص خاصة بشأف اجراء التظمـ 
. كاإلداريةالمنصكص عمييا في قانكف اجراءات المدنية 

يجكز ))  تنصكاإلدارية المدنية إجراءات مف قانكف 830نص المادة  حيث اف ب
 المنصكص األجؿ مصدرة القرار خبلؿ اإلدارية الجية إلىلمشخص المعني تقديـ تظمـ 

 (2)((أعبله 829عميو في المادة 
بخبلؼ ،  جكازياأصبح ، المدنية الجديدإجراءات التظمـ المسبؽ في قانكف إجراءف  إ
إلزامي يعتبر كإجراء الذم كاف ،  المدنية القديـإجراءاتكاف سارم في ظؿ قانكف ما 

.  كشرطا لقبكؿ الدعكل

 

                                                           

 .119العايب شعباف، مرجع سابؽ ،ص- - (1)
 . ، المتعمؽ بقانكف اجراءات المدنية كاإلدرية09-08 مف قانكف 830المادة -  (2)
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شرط ميعاد الطعن في قرار رفض التجميع : ثانيا
قد  ، الجزائرمنجد اف المشرعالمعدؿ كالمتمـ  03-03  رقـ األمرإلىنو بالرجكع أ 

ت رفض اقرارب كالمتعمقةماـ مجمس الدكلة أرفع الطعف الخاصة بسكت عف المكاعيد 
التجميع، خبلفا عمى نصو عمى مكاعيد الطعف بشأف قرارات مجمس المنافسة المتعمقة 

 ككذا بعشركف يكما 63كاحد في المادة  بالممارسات المقيدة لممنافسة كالتي حددىا بشير
. 46بخصكص التدابير المؤقتة المنصكص عمييا في المادة 

 يحيمنا الى تطبيؽ سككت المشرع عف مكاعيد الطعف في قانكف المنافسة أفحيث  
أشيرمف  بأربعة ، المحددة اإللغاءالمتعمقة بدعكل كالعامة المقررة في القكاعد المكاعيد 

 (1) مف قانكف اجراءات المدنية907تاريخ التبميغ الشخصي لمقرار طبقا لنص المادة 
 القضائي الذمجؿ شيريف لرفع الطعف ألمتظمـ ؿكفي حالة ممارسة التظمـ يككف  ،كاالدارية

. (2) مف تاريخ تقديـ التظمـانوسرمبدأ م
 أنو مف الناحية العممية فإف مجمس المنافسة يحدد آجاؿ الطعف بشير كاحد قياسا، 

 المعدؿ كالمتمـ المتعمقة 03-03 مف االمر رقـ 63عمى االجاؿ الممنكحة في المادة 
 .بالقرارات الخاصة بالممارسات المقيدة لممنافسة

 ل الطعنآجامواعيد سريان   –1 

مف الباب ض الكاردة كاإلدارية مف قانكف اجراءات المدنية 907 المادة أحكاـ  إف
قد أحالت الى تطبيؽ احكاـ المكاد ، جراءات المتبعة اماـ مجمس الدكلةباإلالثاني المتعمقة 

 مف تاريخ يبدأ مف نفس القانكف، كبتالي فإف سرياف مكاعيد الطعف 832 الى 829مف 
 األمر رقـ  مف47المادة كىك ما يتكافؽ مع أحكاـ  ،ة مف القرارخالتبميغ الشخصي بنس

                                                           

 . ،المتعمؽ بقانكف اجراءات المدنية كاالدارية09-08 مف قانكف 907المادة -  (1)
، مذكرة ماجستير في المنحرف عن هدفه المخصص دور القاضي اإلداري في الرقابة عمى القرار،أمزياف كريمة - (2)

دارة عامة ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة،  2010/2011القانكف، تخصص قانكف إدارم كا 
 .70ص ،
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مجمس المنافسة بتبميغ قراراتو الى فييا ألـز المشرع  المعدؿ كالمتمـ، الذم 03-03
 .االطراؼ المعنية

  عدم احترام شرط الميعادأثار- 2
 مف النظاـ العاـ كفي كاإلدارية في قانكف اجراءات المدنية المكاعيد المقررةف إ  

 يترتب عف ذلؾ سقكط الحؽ في الطعف كىذا ما نصت عمية ،حالة عدـ احتراـ اآلجاؿ
كؿ )) كاإلدارية المدنية  المتعمؽ بإجراءات09-08رقـ  مف قانكف 322ة  احكاـ الماد

 المقررة في ىذا القانكف مف أجؿ ممارسة حؽ أك ممارسة طعف يرتب عمى عدـ اآلجاؿ
 .)) ...مراعاتيا سقكط الحؽ 

.  مف ام طعف قضائي الحقااإلدارمنو كبعد فكات الميعاد فإنو يتحصف القرار أ  

سمطات مجمس الدولة عند النظر في قرارات رفض التجميع  : مطمب الثانيال
المعدؿ  01 -98  رقـ مف القانكف العضكم09لى احكاـ نص المادة إبالرجكع أنو 
يختص مجمس الدكلة كدرجة أكلى كأخيرة في دعكل االلغاء كالتفسير ))تقضي كالمتمـ ،
 .)) ... المشركعية في القرارات االدارية ركتقدم
ف غاية المشرع في منح االختصاص لمجمس الدكلة في النظر ضد الطعكف إ 
ىك اإلسراع في الفصؿ في القرارات الصادرة عف سمطات ، كأكؿ كأخر درجةإليو المقدمة 

حتى ال تتعطؿ المصالح االقتصادية المختمفة المرتبطة بتمؾ  الضبط االقتصادم،
. (1)كذلؾ بإحالة الفصؿ فييا الى قاضي كحيد كىك قضاة مجمس الدكلة القرارات،

 :اإلعتماد عمى دعوى االلغاء كأساس لفحص المشروعية: الفرع األول
 تتحدد سمطات مجمس الدكلة عند ممارستو لمرقابة عمى قرار رفض التجميع حسب 

 كتعتبر دعكل االلغاء ىي الدعكل االصمية كالكحيدة إللغاء إليوطبيعة الدعكل المرفكعة 

                                                           

 .386ص  قابة صكرية، مرجع سابؽ،-  (1)
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، كالتي بمكجبيا يسمح لمجمس الدكلة ممارسة رقابتو عمى مشركعية (1)القرارات االدارية
لغائو القرار، . ككف انيا الدعكل المناسبة ألجؿ فحص مشركعية القرار كا 

حيث انو مف ناحية أخرل ال يمكف ادراج الدعكل تحت عنكاف فحص المشركعية 
كما انو  رغـ امكانية ذلؾ، ألف امتناع السمطة المختصة بمنح الترخيص ال يستكجب ذلؾ،

 .م فائدة مف كراء تقرير مدل مشركعية القرار دكف إلغائوأال تكجد 
حيث انو بخصكص دعكل قضاء الكامؿ،فإف ىذه الدعكل ال تدخؿ ضمف 

، رغـ اف سمطات القاضى في القضاء الكامؿ (2)االختصاص النكعي لمجمس الدكلة
، ككف انيا تمتد الى تقدير التعكيض كقد (3)كسع مف سمطاتو في دعكل االلغاءأسمطات 

سار مجمس الدكلة  فرنسي عمى ىذا النحك ،ككف انو كرس مبدأ استقبللية دعكل 
التعكيض عف دعكل االلغاء لما فييا مف مجانية في عدـ دفع الرسـك القضائية كعدـ 

. (4)اشتراط تكقيع محامي فييا
 غياب نص قانكني يخكؿ لمجمس الدكلة الرقابة الكاممة صراحة، كأماـحيث انو 

. فتبقى دعكل االلغاء ىي االنسب
كيخكؿ لمجمس الدكلة فحص قرارات مجمس المنافسة المتعمقة برفض التجميع 

ذلؾ بتأكده مدل احتراـ  التجميع االقتصادم لقانكف عف طريؽ دعكل اإللغاء االقتصادم 
 ككذلؾ الشركط كالتعيدات 18 ،17 ،16 ،15السيما أحكاـ المكاد  المتعمؽ بالمنافسة،

. (5)التي تـ تقديميا بشأف ضماف التخفيؼ ألثر السمبي لممنافسة

 
 

                                                           

، رسالة ماجيستير في القانكف االدارم، كمية سمطات القاضى في دعوى االلغاء في الجزائربكلشعكر كفاء، -  (1)
 .07، ص 2010/2011الحقكؽ، جامعة باجي مختار عنابة، سنة 

 .، المتعمؽ بقانكف اجراءات المدنية كاالدارية09-08 مف قانكف رقـ 903المادة  -  (2)
 .12سابؽ، ص اؿمرجع اؿبكلشعكر كفاء، -  (3)
. 117ص ،سابؽ اؿمرجع اؿالعايب شعباف، -  (4)
 .114العايب شعباف، نفس المرجع ،ص -   (5)
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  في قرارات مجمس المنافسة محدودية االختصاص لمجمس الدولة: الفرع الثاني
عماؿ أضي مشركعية ال مبلئمة ، لتقتصر رقابتو عمى اف القاضي االدارم ىك ؽإ

مجمس المنافسة المقيدة بشركط حكؿ مدل مطابقتيا مع القانكف، غير اف المجمس 
الفرنسي كسع مف دائرة الرقابة لتشمؿ العبلقة بيف الحالة الكاقعية ككصفيا القانكني كالتي 

 كىي تكفر نكع مف ،ك ما تسمى بتقدير الغمط الكاضح في الكقائعأتتعمؽ بتقدير الكقائع 
  في ىذا الصددكيطرح الطعف  سمطتيا التقديرية، استعماؿالضمانة ضد تعسؼ اإلدارة في

كثر مف اعتماده عمى أككف اف مجمس المنافسة يستعمؿ سمطة المبلئمة ،عدة اشكاالت 
فكما انو كمف جية اخرل فإف  نصكص جامدة فيككف قراره مرتبط أكثر بكاقع السكؽ،

تشكيمة القضاة عمى مستكل مجمس الدكلة ال تككف اكثر خبرة في المجاؿ االقتصادم ، 
كعمى ىذا األساس   بيا بخبلؼ مجمس المنافسة،االستعانةم ىيئة اخرل يمكف أكال تكجد 

 ، ككف انو يطبؽ قكاعد المنافسة (1)ةمفأف مسألة إلغاء قرارات مجمس المنافسة تبقى نسب
. في مجاؿ ضيؽ

ثناء فحص المشركعية فإنو يطبؽ النظاـ التقميدم أف مجمس الدكلة أحيث ب
نو يستند عمى حاالت تجاكز السمطة، أبحيث ،لغاء القرارات االدارية إالمألكؼ لديو في 

تتعمؽ بطبيعة النشاط المكمؼ  ساس اعتبارات كاقعية،أنتقده جانب مف الفقو عمى إكىذا ما 
مة تمكنو مف ءيتمتع بسمطة المبل فإف القاضي االدارم ال بتنظيمو كالمتعمؽ بالمنافسة،

تطبيؽ قانكف المنافسة فبل يسعو مباشرة التحقيقات مثؿ ما ىي معيكدة الى مجمس 
صعب مف الرقابة التى أىي ، المنافسة، كبالتالي فإف ميمة مراقبة التجميعات االقتصادية

 .(2)تمارسيا سمطات الضبط المستقمة
 

 

                                                           

. 116العايب شعباف ، نفس المرجع ،ص -  (1)
، آليات الطعف القضائي أماـ مجمس المنافسة، مذكرة ماستر كمية الحقكؽ،جامعة قاصدم  بف جمكؿ محمد برجي- (2)

 .64 ، ص 2012/2013مرباح كرقمة، سنة 
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 رقابة المشروعية الخارجية لمقرار :أوال 
إف المقصكد بالرقابة الخارجية الخارجية لمقرار،ىي رقابة العناصر المشكمة لو ،كالتي 

تتمثؿ في ركف االختصاص كالشكؿ كاإلجراءات ،بحيث يمتـز مجمس المنافسة في ايطار 
ممارسة نشاطو الضبطي بالتصرؼ كفؽ قكاعد االختصاص المحدد لو مسبقا ككفؽ 

 . (1)االشكاؿ التي يستكجبيا القانكف كضمف المكاعيد القانكنية المقررة لذلؾ 
 رقابة االختصاص -1

يقصد باالختصاص ىي الصبلحيات الت يمارسيا مجمس المنافسة كفؽ القكاعد القانكنية 
المحدد لو لذلؾ ،كتعد طبيعة االختصاص مف النظاـ العاـ يثيرىا القاضي مف تمقاء 

، كىنا يطبؽ مجمس الدكلة قكاعد قانكف المتعمؽ بالمنافسة في مدل احتراـ  (2)نفسو
 .اختصاص مجمس المنافسة بإصدار القرار المتعمؽ بالتجميعات االقتصادية 

 رقابة عمى صحة الشكل واإلجراءات -2
يقصد بالشكؿ كاالجراءات مجمكع الترتيبات التي تتبعيا اإلدارة قبؿ اتخاذ القرار كاصداره 

،كىنا يراقب مجمس الدكلة مدل احتراـ  (3)نيائيا ،كمف صكر ىذه االجراءات االستشارة 
االجراءات كالشكمية التي نص عمييا القانكف مف اجؿ اصدار مجمس المنافسة قراره سكاء 

 المعدؿ كالمتمـ أك 03-03كانت ىذه االجراءات كالشكميات منصكص عمييا في األمر 
 منصكص عمييا كإجراء طمب استشارة (4)منصكص عمييا في النصكص التطبيقية

 . المعدؿ كالمتمـ03-03 مف األمر رقـ 19المنصكص عمييا في المادة 
نما يستكجب تكفر شرطيف   :(5)ليس كؿ الشكميات تؤدم إلى إلغاء القرار كا 

                                                           

، مذكرة لنيؿ شيادة ماجستير في القانكف ،فرع الرقابة القضائية عمى أعمال مجمس المنافسةماتسة المية ، - (1)
قانكف العاـ ،تحصص قانكف العاـ لؤلعماؿ ،كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية ،جامعة عبد الرحماف ميرة، تاريخ المناقشة 

 .103،  ص25/06/2012
 .ماتسة المية ، المرجع نفسو ، نفس المكضع- (2)
 .ماتسة المية ، المرجع نفسو ،نفس المكضع- (3)
 . المتعمؽ بالترخيص لعمميات التجميع 219-05 مرسـك تنفيذم رقـ – (4)
 .ماتسة المية ، المرجع نفسو ، نفس المكضع - (5)
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 .اف يككف الشكؿ المطمكب قد نص القانكف عمى بطبلف القرار في حالة تخمفو - أ
 .أف يكف الشكؿ أك االجراء المتخمؼ قد اىدر مقصكد المشرع-ب
 رقابة عمى المواعيد القانونية -3

تعتبر المكاعيد القانكنية في قانكف اجراءات المدنية مف النظاـ العاـ يثيرىا القاضي مف 
تمقاء نفسة ، كتتعمؽ ىذه المكاعيد بآجاؿ رفع الطعف كذلؾ بيدؼ استقرار األكضاع 

القانكنية ،فالرقابة تتمحكر حكؿ اآلجؿ الذم قيد فيو الطعف كىؿ تعرض تكقؼ سرياف 
 .المكاعيد 

 رقابة المشروعية الداخمية لقرار التجميعات االقتصادية : ثانيا 
عندما يمارس مجمس الدكلة رقابتو عمى قرار مجمي المنافسة المتعمؽ برفض 

التجميعات بمناسبة دعكل اإللغاء ،عف طريؽ فحص مشركعية القرار في مدل احتراـ 
مجمس المنافسة لحدكده القانكنية التي رسميا لو المشرع كمدل تطبيؽ الشركط 
كالمعايير المتعمقة بطمب الترخيص بالتجميعات االقتصادية فينا يطبؽ القاضي 

 .االدارم قكاعد قانكف المنافسة في حدكد ما ألـز بو المشرع 
 الرقابة عمى شروط المتعمقة بطمب الترخيص بالتجميع اإلقتصادي -1

يتكلى مجمس الدكلة رقابة مدل احتراـ مجمس المنافسة لمشركط المحددة في المرسـك 
 المتعمؽ بالترخيص لعمميات التجميع االقتصادم لسيما 2019-05التنفيذم رقـ 

 .المتعمؽ بتككيف الممؼ كاجراءات استبلمو كاجراءات التحقيؽ في الطمب 
 الرقابة عمى مدى احترام  مجمس المنافسة بمعايير تقدير التجميعات-2

تتعمؽ ىذه الرقابة في مدل اخضاع الطمب المقدـ إلى مجمس المنافسة الى تكييفو مع 
-03 مف األمر رقـ 15حاالت التجميعات المنصكص عمييا في أحكاـ نص المادة 

 كمدل تطبيؽ معايير تقدير التجميعات اإلقتصادية المنصكص عمييا في المادة 03
 كأف المعيار الذم اعتمد عميو المشرع الجزائرم في 03-03 مف األمر رقـ 18 ك17
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القانكف المتعمقة بالمنافسة يتعمؽ بحصة السكؽ مما تشكؿ صعكبة كبيرة في ممارسة 
 .(1)الرقابة عميو ،عكس معيار رقـ األعماؿ 

 الرقابة عمى الشروط والتعهدات المتعمقة بالترخيص بالتجميعات االقتصادية-3
يمكف لمجمس المنافسة قبؿ منح الترخيص بالتجميعات االقتصادية أك رفضيا اف 

يطمب مف المؤسسات المعنية تقديـ تعيدات مف شأنيا تخفيؼ األثار السمبية 
 المعدؿ كالمتمـ ،فإذا كاف 03-03 مف األمر رقـ 19لمتجميع كبقا لنص المادة 

رفض التجميع مبني سببو عمى عدـ كفاية التعيدات المقدمة مف طرؼ المؤسسات 
المعنية ،فإف دكر القاضي اإلدارم يكمف في فحص مشركعية ىذه التعيدات 

المطمكبة مف المؤسسات ،غير أف المشرع الجزائرم لـ يكضح مقصكد الشركط 
كالتعيدات مما يطرح اشكاال في صعكبة ممارسة الرقابة حكؿ مضمكف ىذه 

 . (2)الشركط كالتعيدات 

  في قرارات رفض التجمعمآل الطعن: الفرع الثالث
حيث اف مجمس الدكلة بعد فحص القرار مكضكع الطعف فإنو ىك بدكره يصدر 

ماقراره اما بالتأييد  .   باإللغاءكا 

 تأييد قرار مجمس المنافسة: أوال
اف القرار قد صدر  يؤيد مجمس الدكلة قرار مجمس المنافسة في حالة ثبكت لو،
، كالحكـ الصادر عف (3)ؾبناء عمى االحكاـ المنظمة ككفؽ االجراءات كالكقائع المكيفة لذؿ

 يتمتع بحجة فيكفبل ينحصر عمى اطرافو فقط،  دعكل االلغاء يككف حجة عمى الكافة،
، كأف ىذا القرار ال يمكف (4)مطمقة يسرم عمى كؿ ذكم الشأف الذم تمتد الييـ اثار القرار

ألف النظـ القضائية مرة أخرل بأم شكؿ مف اشكاؿ الطعف القضائي، الطعف فيو 

                                                           

  .107ماتسة المية ، المرجع السابؽ ،ص - (1)
 .108ماتسة المية ، المرجع السابؽ ،ص - (2)
. 115  صالعايب شعباف، المرجع السابؽ،-  (3)
 .12 بكلشعكر كفاء، المرجع السابؽ ،ص - (4)
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ك بالنقض، كقد سار مجمس الدكلة عمى ىذا أ باالستئناؼاالزدكاجية ترفض الطعف فيو 
. (1)النحك حيف رفض الطعف في قراره

 إلغاء قرار مجمس المنافسة:ثانيا 
قد يصيب القرار عيب مف عيكب المشركعية التي يستكجب إلغائيا مف طرؼ 

ف إلغاء القرار االدارم يستند إلى أحد عيكب أ الفقو كالقضاء عمى استقرالقضاء، كقد 
اص، عيب الشكؿ صعيب عدـ االخت)المشركعية كالمتمثمة في المشركعية الخارجية 

عيب مخالفة القانكف، عيب السبب، عيب )كعيكب المشركعية الداخمية  ،(كاإلجراءات
 منح الترخيص، ألنو إلى ىذا ال يمتد اإللغاءغير أف  ،(2)(االنحراؼ في استعماؿ السمطة

 .(3) مجمس المنافسةإلى يعكد أصبل اختصاص
 :خالصة الفصل 

 المعدؿ كالمتمـ، فإف 03-03رغـ تكريس إستفبللية مجمس المنافسة في األمر رقـ 
ىذه االستقبللية ال تتنافى مع عرض قراراتو لمرقابة أماـ مجمس الدكلة عف طريؽ الطعف 
فييا باإللغاء ،طالما تيدؼ ىذه الدعكل إلى حماية المشركعية ،لكف نكع مف ىذه الرقابة 
عمى القرارات المتعمقة برفض التجميعات اإلقتصادية تعتبر غير مجدية كغير فعالة نظرا 
مضمكف القرار المطعكف فيو باإللغاء كخصكصيتو المتعمقة بالجانب االقتصادم كعدـ 

تقارب خاصية الرقابة التقميدية التي يمارسيا مجمس الدكلة المنحصرة في فحص 
المشركعية مع سمطة المبلئمة االقتصادية التي يقـك عمييا مجمس المنافسة ،كما اف 

حصر حؽ ممارسة الطعف إال لمطرؼ الذم قكبؿ طمبو بالرفض ،فتككف صفتو متعامؿ 
إقتصادم ،كاف طبيعة دفكعو في مكاجية القرار المطعف فيو تميؿ إلى التبرير في عدـ 

مساسو لمجانب السمبي لممنافسة كىذه التبريرات تحضى بالقكاعد االقتصادية محضة كىذا 

                                                           

، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ، االختصاص القضائي لمجمس الدولة في النظام الجزائريمميكة بطينة، - - (1)
 .126 ،ص 2004/ 2003، سنة  بسكرةجامعة محمد خيضر

، رسالة ماجستير في العمـك القانكنية كاإلدارية، الرقابة القضائية عمى السمطات المستقمةرحمكني مكسى، -  (2)
دارة عامة، كمية الحقكؽ جامعة الحاج لخضر ،باتنة ، سنة   .98، ص 2012/2013تخصص قانكف إدارم كا 

 .115العايب شعباف ، المرجع السابؽ ص-  (3)
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ماال يتكافؽ مع طبيعة الرقابة التي يمارسيا مجمس الدكلة إال في حالة الخرؽ الفادح 
 .لمقانكف المبرر لحاالت تجاكز السمطة ،مما يجعؿ جميع ىذه الطعكف مآليا الرفض
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 الفصل الثاني
 الطعن في قرارات مجمس المنافسة أمام القضاء العادي

لقد سبؽ وأف أشرنا في الفصؿ األوؿ مف ىذه المذكرة إلى أّنو وعند دراسة موضوع  
 اإلشكاؿ في الدوؿ حالطعف في قرارات مجمس المنافسة أماـ القضاء اإلداري فال يطر

األنجموسكسونية، ألنيا تعتمد عمى نظاـ قانوني موّحد، بينيا يطرح اإلشكاؿ في الدوؿ 
التي تتبنى االزدواجية القضائية عمى غرار الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فإف 

الطعوف ضد القرارات الصادرة عف مجمس المنافسة تؤوؿ كأصؿ عاـ إلى القاضي اإلداري 
عمى أساس أنيا قرارات إدارية، واستثناًء تعود الختصاص القضاء العادي حسب الحالة، 
حيث تدخؿ المشرع الجزائري لنقؿ اختصاص رقابة قرارات مجمس المنافسة مف القضاء 

اإلداري إلى القضاء العادي ليتولى ىذا األخير ميمة الفصؿ في بعض الطعوف المرفوعة 
 .   إليو ضد مجمس المنافسة عمى أساس اعتماد المعيار العضوي مف قبؿ المشرع الجزائري

 :قرارات مجمس المنافسة محل الطعن أمام القضاء العادي: المبحث األول
إلى جانب انعقاد اختصاص مجمس الدولة في الطعوف المرفوعة ضد قرارات  

مجمس المنافسة المتعمقة برفض التجميعات االقتصادية، نجد أف المشرع الجزائري قد خوؿ  
لمقضاء العادي بعض االختصاصات لمرقابة عمى القرارات التي يصدرىا مجمس المنافسة 

 رغـ تمتعو بالطبيعة اإلدارية مما يوحي لنا أف المشرع قد تراجع (1)في مجؿ المنافسة
مبدئيا عف المعيار العضوي لتحديد النزاع اإلداري، وأف ىذه القرارات تتعمؽ بالممارسات 

                                                           
يمكف لمجمس المنافسة أف ال  وكاستثناء عمى تدخؿ مجمس المنافسة الواردة عمى الممارسات المقيدة لممنافسة؛ -  (1)

، المعدؿ والمتمـ، 03-03 مف األمر رقـ 07 و6يتدخؿ في االتفاقات واألعماؿ المدبرة كما ىي محددة في المادة 
 مف ىذا األمر 09يتعمؽ بالمنافسة، إذا كانت ناتجة عف تطبيؽ نص تشريعي أو نص تنظيمي طبقا لنص المادة 

، أو أف يكوف بناء عمى حصوؿ المؤسسات المعنية عمى ترخيص بعدـ التدخؿ مف طرؼ مجمس المنافسة 03-03
، الذي يحدد 2005 يوليو 12 المؤرخ في 175-05 مف المرسـو التنفيذي رقـ 03، و02طبقا ألحكاـ المادتيف 

 35كيفيات الحصوؿ عمى التصريح بعدـ التدخؿ بخصوص االتفاقيات ووضعية الييمنة عمى السوؽ ،ج ر العدد 
 .2005 ماي 18 في صادرةاؿ
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تخضع لمرقابة عف طريؽ الطعف أماـ الغرفة التجارية  (مطمب أوؿ)المقيدة لممنافسة 
 . (مطمب ثاني)لمجمس قضاء الجزائر 

قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالممارسات المقيدة : المطمب األول
 :لممنافسة

  يعتبر المشرع الجزائري مجمس المنافسة سمطة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية 
بداء الرأي(1)واالستقالؿ المالي  سواء أكاف ذلؾ (2) ولو سمطة اتخاذ القرار واالقتراح وا 

بمبادرة منو أو كّمما ُطِمَب منو ذلؾ، ُبغية ضماف الضبط الفعاؿ لمسوؽ بأية وسيمة مالئمة 
ولضماف السير الحسف لممنافسة وترقيتيا في المناطؽ الجغرافية أو قطاعات النشاط التي 

، وينعقد اختصاص مجمس المنافسة كمما كانت األعماؿ (3)تنعدـ فييا المنافسة
والممارسات المرفوعة إليو تدخؿ ضمف الممارسات المقيدة لممنافسة وذلؾ سواء مف تمقاء 

 أو إذا ُطِمب منو ذلؾ، وأف تدخمو ىذا ينتيي بصدور قرار، يستوجب تحديد (4)نفسو
 .(فرع ثاني )وتحديد طبيعتو القانونية  (فرع أوؿ )مضمونو 

 
 
 

                                                           
 . المعدؿ والمتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 -03 مف األمر رقـ 23المادة  - (1)
 03/2018 رأي رقـ ،17 النشرة الرسمية لممنافسة عدد وكمثاؿ عف آراء مجمس المنافسة راجع بيذا الخصوص-  (2)

" الرمز الشرطي"  يتعمؽ بطمب رأي بخصوص 2018 جويمية 19الصادر عف مجمس المنافسة في جمستو المنعقدة في 
(Code Barre) القدس –  المطموب مف الجمعية الجزائرية لترقيـ المواد الكائف مقرىا بالمركز التجاري لألعماؿ –

الشراقة، غير منشور، حيث كاف الرأي الصادر عف مجمس المنافسة في شكؿ قرار، بأف اعتبر الوقائع المبينة في طمب 
( الرابعالممحؽ ). الرأي المقدـ مف قبؿ الجمعية الجزائرية لترقيـ المواد ال يرتبط بالمنافسة

 . المعدؿ والمتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 مف األمر 63المادة  - (3)
 الصادر عف مجمس المنافسة في 06/2018، القرار رقـ 17النشرة الرسمية لممنافسة عدد راجع بيذا الخصوص -  (4)

 المتعمقة باإلخطار الذاتي بمبادرة مف مجمس 01/2017القضية رقـ ، 2018 جويمية 19جمستو المنعقدة بتاريخ 
، الكائف مقرىا بعمارة رقـ (PUB CITY)،  (+ ODV)، (PUB TOP)المنافسة ومف تمقاء نفسو ضد الشركات اآلتية 

،  معدؿ ومتمـ، 03 – 03 مف األمر رقـ 44والمادة  (لخامسالممحؽ ا)الجزائر،  – 1960 ديسمبر 11 شارع 31 ػب
 .يتعمؽ بالمنافسة
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 مضمون القرار المتعمق بالممارسات المقيدة لممنافسة : الفرع األول
  يتمتع مجمس المنافسة في إطار ممارستو لمسمطة القمعية، بإصدار تدابير وقائية 

 وكذا التجميعات (1)، بشأف الممارسات المقيدة لممنافسة(ثانيا)وعقوبات ردعية  (أوال)
 .المنجزة دوف ترخيص

 التدابير الوقائية: أوال
  يتمتع مجمس المنافسة بآليات تيدؼ إلى الحد مف األفعاؿ والممارسات المقيدة 

لممنافسة التي قبؿ وقوعيا يدخؿ ضمف الضبط األولي الذي يمارسو مجمس المنافسة قبؿ 
تحقؽ الضرر وأف ىذه اآلليات تتعمؽ بالتدابير الوقائية التي يمارسيا مجمس المنافسة عف 

 :طريؽ إصدار األوامر أو اتخاذ اإلجراءات مؤقتة وسنوضح ذلؾ فيما يمي

 :األوامر- 1
  يمكف لمجمس المنافسة أف يتخذ أوامر ُمسَّبَبة تيدؼ إلى وضع حد لمممارسات 

  (2)الُمعاَينة المقيّْدة لممنافسة، عندما تكوف مف اختصاصو الممفات والعرائض المرفوعة إليو
 .  في مواجية المؤسسات التي تمارس أفعاؿ مقّيدة لممنافسة

  وتتمّيز األوامر بمظيرىا التقويمي وطابعيا التصحيحي، وذلؾ أف المجمس يعتمد 
، فيي ُتَعدُّ بمثابة ضبط أولي مف أجؿ الحد مف الممارسات المقيدة لممنافسةفي إصدارىا 

لممنافسة في السوؽ قبؿ المجوء إلى الردع الفعمي لممؤسسات المخافة مف خالؿ تسميط 
 .(3)عقوبات تتمّيز بطابعيا القمعي

 مضمون األمر  - أ
  ويكوف األمر الصادر عف مجمس المنافسة غالبا موجيا إلى المؤسسة التي تمارس 
أعماال مقيدة لممنافسة، أو تكوف في إطار احتياجات التحقيؽ التي يمارسيا مجمس 

                                                           
 .17كحاؿ سممى ، المرجع السابؽ ، ص - (1)
 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 مف األمر 45المادة   - (2)
 .18، ص المرجع السابؽكحاؿ سممى،  - (3)
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المنافسة، وأف مضمونيا يختمؼ بحسب الحالة المعروضة عمى مجمس المنافسة فقد يكوف 
 .األمر ايجابيا وقد يكوف سمبيا

  الوجو اإليجابي لألمر 
 يكوف مضموف األمر متضمف وجو إيجابي عندما يرمي إلى قياـ بعمؿ، كأمر 

المؤسسات بتقديـ بعض الوثائؽ المنتجة في التحقيؽ، أو قياـ بتعديؿ سموكيا بغية إعادة 
تحقيؽ التوازف في السوؽ أو يتدخؿ مجمس المنافسة بأمر المؤسسات المعنية بتعديؿ أو 

إلغاء االتفاقيات التي ليا عالقة بالممارسات المقيدة لممنافسة كالشروط التعسفية 
المفروضة عمى المشتري،  لكف دوف أف يكوف لو الحؽ في إبطاليا ألف البطالف يرجع 

 . (1)إلى السمطة القضائية
 الوجع السمبي لألمر 

 يظير األمر بظيره السمبي عندما يرمي إلى االمتناع عف قياـ بعمؿ أو بممارسات 
 .  تمس بالمنافسة

 :أنواع األوامر التي يصدرىا مجمس المنافسة  - ب
 األوامر غير المقترنة بالجزاءات المالية: 

  ىي األوامر المعممة التي يصدرىا مجمس المنافسة التي تيدؼ إلى وضع حد 
 الُمعايَنة المقيدة لممنافسة، عندما تكوف العرائض والممفات المرفوعة إلى مجمس تلمممارسا

المنافسة أو التي يبادر بيا مف تمقاء نفسو وتكوف مف اختصاصو، لكنيا ال تكوف مشمولة 
 . (2)بالغرامة أو التيديد المالي

 األوامر المقترنة بالجزاءات المالية: 
 

 

                                                           
 .18سابؽ، ص اؿمرجع اؿكحاؿ سممى،  -  (1)
. ، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03-03 الفقرة األولى مف األمر رقـ 45المادة  -  (2)
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 أوامر تتعمق بغرامات مالية: 
يمكف لمجمس المنافسة أف يقرر غرامة مالية نافذة فورا وبصفة مباشرة، وذلؾ 

عندما يقدر مجمس وجود خطورة َحالَّة تمس بالمنافسة تستدعي شمؿ األمر بالجزاء 
المالي، وقد يقرر تعميؽ الغرامة المالية آلجؿ تصبح موجبة عند تزامف حموؿ ىذا 

 .(1)األجؿ مع امتناع المؤسسة عف تنفيذ  األوامر
 أوامر تتعمق بالغرامات التيديدية: 

يمكف لمجمس المنافسة أف يسمط عمى المؤسسات غرامات تيديدية مف أجؿ ضماف 
 ، كوف أنو 03-03 مف األمر 46 و 45تنفيذ األوامر الصادر في إطار نص المادة 

 يمكن مجمس )):  المعدؿ والمتمـ تقضي03-03 مف األمر رقـ 58بالرجوع  الى المادة 
 45المنافسة إذا لم تنفذ األوامر واإلجراءات المؤقتة  المنصوص عمييا في المادتين 

 من ىذا األمر، في االجال المحددة ، أن يحكم بغرامة تيديدية ال تقل عن مبمغ 46و
 .((دج عن كل يوم تأخير150.000مائة وخمسين ألف دينار 

كما أنو يمكف لمجمس المنافسة عند مباشرتو إلجراءات التحقيؽ أف يسمط الغرامة   
التيديدية عمى المؤسسات التي طمب مجمس المنافسة منيا وثائؽ أو معمومات أو تتعمد 
ىذه المؤسسات تقديـ معمومات خاطئة أو غير كاممة، أو تتياوف في تقديميا، أو تقدميا 

خارج اآلجاؿ المحدد ليا مف قبؿ مجمس المنافسة، فخوؿ المشرع ليذا األخير سمطة إقرار 
عف كؿ يـو تأخير  ( دج100.000.00 )غرامة مالية تيديدية ال تقؿ عف مائة ألؼ دينار

 .(2)بناء عمى تقرير المقرر
 (3)فيالحظ أف المشرع الجزائري أعطى لمجمس النافسة سمطة توقيع الغرامة التيديدية
دوف أف يخولو الحؽ قي تصفيتيا، وأماـ عدـ تنظيـ الجانب اإلجرائي الخاص بتصفية 

                                                           
 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03، مف األمر رقـ 2 فقرة 45المادة  - (1)
. ، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03-03، األمر رقـ 59المادة  - (2)
الغرامة التيديدية في الغرامة التيديدية ىي وسيمة مف وسائؿ التنفيذ تمجأ إلييا اإلدارة، راجع أكثر مزياني سييمة، -  (3)

دارة عامة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، المادة اإلدارية ، مذكرة ماجستير في العمـو القانونية تخصص قانوف إداري وا 
 .11، ص 2011/2012جامعة الحاج لخضر باتنة، سنة 
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 المعدؿ والمتمـ، يستمـز الرجوع إلى القواعد 03-03الغرامة التيديدية في األمر رقـ 
 .العامة اإلجرائية المحددة في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية

 (1) مف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية983 وأنو بالرجوع إلى أحكاـ المادة 
قضت عمى أنو تكوف تصفية الغرامة التيديدية مف الجية القضائية التي أمرت بيا، دوف 
أف تشير إلى إمكانية تصفية الغرامة التيديدية التي يصدرىا مجمس المنافسة، مما يجعمنا 

، كما أنيا لـ تكف 03-03أماـ فراغ قانوني رغـ التعديالت التي طرأت عمى األمر رقـ 
 22 الصادر في 04/2016محؿ اقتراح لمتعديؿ مف قبؿ مجمس المنافسة في الرأي رقـ 

 .(2)2016ديسمبر 

 :التدابير المؤقتة- 2
 المتعمؽ بالمنافسة أف يتخذ 03 – 03 مف األمر رقـ 46  جاء في نص المادة 

مجمس المنافسة تدابير مؤقتة لمحد مف الممارسات المقيدة لممنافسة موضوع التحقيؽ إذا 
تطمب األمر ذلؾ، بناًء عمى ظروؼ مستعجمة تؤدي إلى نتائج ال يمكف إصالحيا َتَتبََّيُف 
مالمحيا مف الضرر المحدؽ بيا، ويكوف ذلؾ بناًء عمى طمب مف المدعي أو مف الوزير 

المكمؼ بالتجارة لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحيا جّراء ىذه الممارسات أو عند 
 .(3)اإلضرار بالمصمحة االقتصادية العامة

  فيذه التدابير ليا طابع استعجالي مؤقت تيدؼ إلى منع وقوع الضرر، أو منع 
تفاقـ حالة الخطورة أو االستمرار فييا ريثما يتـ الفصؿ في الموضوع الذي يكوف مطروح 

، وتختمؼ التدابير المؤقتة الوقائية عف األوامر مف حيث أف (4)أماـ مجمس المنافسة

                                                           
في حالة عدـ التنفيذ الكمي أو )) المتعمؽ بقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، 09-08 مف قانوف 983المادة  - (1)

 ((الجزئي، أو في حالة التأخير في التنفيذ، تقـو الجية القضائية بتصفية الغرامة التيديدية التي أمر بيا
، مرجع سابؽ، ص 2016 ديسمبر22 الصادر في 2016-04، رأي رقـ 12النشرة الرسمية لممنافسة عدد  - (2)
 .(الممحؽ الثالث).33. 12ص، .

 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 مف األمر رقـ 46المادة  - (3)
 .68سابؽ، ص اؿمرجع اؿماتسة المية ،  – (4)
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المؤسسات التي )التدابير المؤقتة الوقائية ليا طابع مؤقت، وتكوف بطمب مف المدعي 
 .(1)أو الوزير المكمؼ بالتجارة، ضّد المؤسسات المعنية بيا (قدمت اإلخطار

 الشروط الشكمية لتقديم التخاذ التدابير المؤقتة  - أ
ة ال يتخذىا ت، نجد أف التدابير المؤؽ03-03 مف األمر رقـ 46بالرجوع إلى المادة 

ف باشر إجراءات اإلخطار مف تمقاء نفسو، ذلؾ أف  مجمس المنافسة بصفة تمقائية، حتى وا 
،ال يسوغ لو التدخؿ فييا تطبيقا لمبدأ (2)التدابير المؤقتة تحمي المصمحة الخاصة لألطراؼ

 .(3)حياد اإلدارة
 شرط تقديم الطمب 

 حؽ تقديـ طمب إال 03-03 مف األمر رقـ 46حصر المشرع الجزائري في أحكاـ المادة 
مف طرؼ المدعي أو وزير التجارة وىذا ما يبرر الصفة والمصمحة عمى اعتبار أف 

التدابير المؤقتة تيدؼ إلى حماية مصالح خاصة لممدعى ،واف تبرير تدخؿ  وزير لتجارة 
 .في تقديـ الطمب ىو حماية لالقتصاد الوطني

 شرط المتابعة 
 يتعمؽ ىذا الشرط في الجانب الزمني لتقديـ الطمب، إذ ال يجوز تقديـ الطمب قبؿ 

 .  فتح التحقيؽ، وال بعد نيايتو ألف طابع التدبير يتمتع باالستعجاؿ والوقتية
 الشروط الموضوعية التخاذ التدابير الوقتية - ب

 عنصر االستعجال- 
يتعمؽ بحالة الضرورة أو حالة الخطر الداىـ الذي ال يمكف مواجيتو باإلجراءات 

ف تقدير حالة الضرورة أو حالة االستعجاؿ تعود لمجمس المنافسة  .العادية، وا 

                                                           
تجدر اإلشارة ىنا إلى أف المؤسسات في مفيـو قانوف المنافسة الجزائري ىي كؿ شخص طبيعي أو معنوي أّيًا  - (1)

كانت طبيعتو، يمارس بصفة دائمة نشاطات اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو االستيراد، ولممزيد مف التفاصيؿ راجع 
 . معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 مف األمر رقـ 03بيذا الخصوص المادة 

 .69ماتسة المية ، مرجع سابؽ ، ص – (2)
 .1996 مف التعديؿ الدستوري لسنة 25المادة – (3)
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 عنصر الضرر -
يتعمؽ ىذا العنصر بأف يكوف ضررا محدقا ومؤكدا ومعتبرا، حتى يبرر حماية 

المصمحة وال يكوف الضرر قد تحقؽ ألف غاية اإلجراء ىو منع تحقؽ الضرر الذي ال 
 .يمكف درئو إال بإجراءات التدابير المؤقتة

وتجدر اإلشارة أف المشرع الجزائري لـ يعدد التدابير المؤقتة ولـ يحصرىا عكس المشرع 
 .(1)الفرنسي الذي يمكنو تعميؽ الممارسة، أو توجيو أمر بالرجوع إلى الحالة السابقة

المتعمؽ ) الممغى 06 – 95والمالحظ أيضا أف المشرع الجزائري سواًء في األمر رقـ 
 المعدؿ والمتمـ قد أغفؿ الجانب اإلجرائي في 03 - 03أو في األمر رقـ  (بالمنافسة

تقديـ طمب متعمؽ بالتدبير المؤقتة واكتفى فقط بوضع الشروط موضوعية بأف تكوف 
الظروؼ مستعجمة لتفادي وقوع ضرر محدؽ غير ممكف إصالحو أو عند اإلضرار 

 .(2)بالمصمحة االقتصادية العامة
 21/2015 وفي نفس السياؽ المتعمؽ بالتدابير المؤقتة، نجد في القرار رقـ 

 في القضية رقـ 2015 أفريؿ 16الصادر عف مجمس المنافسة في جمستو المنعقدة يـو 
، ضد الشركة ذات األسيـ (إيماكو) بيف الشركة ذات المسؤولية المحدودة  23/2015
 مف 23/2015طمبت عف طريؽ اإلخطار رقـ  (إيماكو)؛ أف شركة (الفارج الجزائر)

بتموينيا بمادة  (الفارج الجزائر)مجمس المنافسة اتخاذ التدابير المؤقتة، قصد أمر شركة 
اإلسمنت الرمادي التي منعتيا منو دوف سبب شرعي، حيث أنيا شركة تممؾ سجؿ تجاري 

 عاماًل، فوجدت نفسيا 20لمبيع بالجممة وتشكؿ مادة اإلسمنت مادة أولية لسيرىا وُتَشِغُؿ 
مقصية مف السوؽ مما َيْنَجرُّ عنو توقيؼ النشاط وتسريح العماؿ؛ والتمست شركة 

مف مجمس المنافسة  (الفارج الجزائر)المتضررة مف األفعاؿ الممارسة مف شركة  (إيماكو)
بيعيا مادة اإلسمنت، حيث قرر  (الفارج الجزائر)إصدار أمرًا استعجاليِّا يوجب شركة 

مجمس المنافسة في المادة األولى مف القرار المذكور أعاله قبوؿ طمب التدابير المؤقتة 
مف حيث الشكؿ إال أنو في الموضوع ولعدـ وجود ضرر  (إيماكو)المطموبة مف شركة 

                                                           
 .71 . 70ص ،.، المرجع السابؽ ، صماتسة المية  –(1)
 . معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03-03 مف األمر 46المادة -  (2)
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أو بالمصمحة االقتصادية العامة  (إيماكو)محدؽ ال يمكف إصالحو سواًء بالمدعي شركة 
ولعدـ توفر الظروؼ المستعجمة في قضية الحاؿ رفض مجمس المنافسة طمب شركة 

 . (1) المقدـ لمجمس المنافسة باتخاذ التدابير المؤقتة23/2015اإلخطار رقـ  (إيماكو)
 : تمييز التدابير المؤقتة عما يشابييا- 3

 .مف أجؿ توضيح مدلوؿ التدابير المؤقتة يتعيف تمييزىا عما يشابو مف حيث اإلجراء
 :تمييز التدابير المؤقتة عن األوامر - أ

   تختمؼ التدابير المؤقتة عف األوامر مف حيث أف التدابير المؤقتة ذات 
طبيعة مؤقتة تكوف بطمب مف المؤسسات المتضررة ضّد المؤسسات المعنية بيا أو مف 

قبؿ الوزير المكمؼ بالتجارة في مرحمة التحقيؽ وقبؿ انتيائو وفقا لظروؼ مستعجمة 
لتفادي وقوع ضرر محدؽ غير ممكف إصالحو، وأما األوامر فيتخذ مجمس المنافسة 
أوامر معممة مف تمقاء نفسو ترمي إلى وضع حد لمممارسات المعاينة المقيدة لممنافسة 

عندما ترفع العرائض والممفات وتكوف مف اختصاصو فطبيعة األوامر دائمة، أما 
 .التدابير فيي مؤقتة تأتي في ظروؼ مستعجمة

 : تمييز التدابير المؤقتة عن التدابير االستثنائية - ب
  التدابير االستثنائية  تختمؼ عف التدابير المؤقتة كوف التدابير االستثنائية تتعمؽ 

 06بتحديد أسعار السمع والخدمات التي تعتبرىا الدولة ذات طابع استراتيجي وتُتََّخذ لمدة 
أشير قابمة لمتجديد بموجب تنظيـ بعد أخذ رأي مجمس المنافسة، فمجاليا يتعمؽ بالحد مف 

 المتعمؽ 03-03ارتفاع األسعار أو تحديدىا في حدود األسباب المبينة في األمر رقـ 

                                                           
 16 الصادر عف مجمس المنافسة في جمستو المنعقدة يـو 21/2015، قرار رقـ 8النشرة الرسمية لممنافسة رقـ  - (1)

  تتعمؽ بإخطار متضمف طمب التدابير المؤقتة بيف الشركة ذات المسؤولية المحدودة23/2015 قضية رقـ 2015أفريؿ 
الفارج ) شارع ياغموراسف حي السالـ سانت ىيبار سابقا وىراف، ضد الشركة ذات األسيـ 255الكائف مقرىا بػ  (إيماكو)

 بمدية باب الزوار الجزائر، ص 2الكائف مقرىا بالمركز التجاري لألعماؿ باب زوار الطابؽ السادس برج  (الجزائر
. (الممحؽ السادس).60
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، وبناء عمى ىذا األخير نجد أف المشرع قد حصر التدابير االستثنائية في (1)بالمنافسة
حالة اضطرابات السوؽ أو في حالة وقوع كارثة أو حدوث صعوبات مزمنة في التمويف 

داخؿ قطاع نشاط معيف في منطقة جغرافية معينة، وأخيرا في حاالت االحتكار الطبيعية؛ 
وىي الحاالت التي تبرر الخروج  استثناًء مف القاعدة األصمية المتعمقة بحرية األسعار 

 .ولقد خصيا المشرع بفصؿ كامؿ َعنَوَنُو بحرية األسعار
   أما التدابير المؤقتة فقد نص عمييا في الفصؿ الثاني مف الباب الثالث تحت 

؛ فيّتِضح الفرؽ صالحيات مجمس المنافسة عندما نّص عمى "مجمس المنافسة "عنواف ػ
بينيما جمّيا ىنا، خاصة مف حيث مجاؿ و إجراءات اتخاذ ىذه التدابير، بحيث أف التدابير 

 الفقرة األخيرة قبؿ التعديؿ 05االستثنائية تُتََّخُذ بموجب مرسـو كما نصت عميو المادة 
بعد أخذ رأي مجمس المنافسة، فيذا األخير يصبح لو رأي  (2)03-03األخير لألمر رقـ 

استشاري فقط كّمما تعمؽ األمر بالتدابير االستثنائية، أما التدابير المؤقتة التي تدخؿ في 
صالحيات مجمس المنافسة فيتخذىا مجمس المنافسة عف طريؽ قرار بطمب مف المدعي 

أو مف قبؿ الوزير المكمؼ بالتجارة في الممارسات المقيدة لممنافسة في مرحمة التحقيؽ عند 
توفر ظرؼ االستعجاؿ والضرر المحدؽ الذي ال يمكف إصالحو لفائدة المؤسسات، أو 

 .(3)عند اإلضرار بالمصمحة االقتصادية العامة
 :تمييز التدابير المؤقتة عن تدابير تحديد ىامش الربح وأسعار الخدمات - ج

 المتعمؽ بالمنافسة بموجب القانوف رقـ 03-03  إنو وبعد التعديؿ األخير لألمر رقـ 
 فيالحظ أف المشرع الجزائري قد استغنى عف 2010 أوت 15 مؤرخ في 10-05

 : وعوضيا بصنفيف مف التدابير وىي05مصطمح التدابير االستثنائية في المادة 
  الصنؼ األوؿ مف التدابير يتعمؽ بػ: 

 تدابير تحديد أو تسقيؼ أو التصديؽ عمى ىوامش الربح؛ -
                                                           

 15 المؤرخ في 05-10، يتعمؽ بالمنافسة، قبؿ تعديمو وتتميمو بالقانوف رقـ 03-03 مف األمر رقـ 05المادة  - (1)
 .2010أوت 

 .، يتعمؽ بالمنافسة03-03، معدٍّؿ ومتمٍّـ لألمر رقـ 12-08 مف القانوف رقـ 04أنظر المادة  - (2)
 . معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03-03 مف األمر رقـ 46المادة  - (3)
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 تدابير تحديد أو تسقيؼ أو التصديؽ عمى أسعار السمع والخدمات؛ -
ويتخذ ىذا النوع مف التدابير عف طريؽ التنظيـ في حالة توفر األسباب الرئيسية التي 

 :  كما يمي2 و1 في المطتيف (1)05حصرىا المشرع في الفقرة الثانية مف المادة 
تثبيت استقرار مستويات أسعار السمع والخدمات الضرورية، أو ذات  -

 االستيالؾ الواسع، في حالة اضطراب محسوس لمسوؽ؛
 .مكافحة المضاربة بجميع أشكاليا والحفاظ عمى القدرة الشرائية لممستيمؾ -

 الصنؼ الثاني مف التدابير يتعمؽ بالتدابير المؤقتة ال سيما: 
 تدابير مؤقتة  تحديد أو تسقيؼ أو التصديؽ عمى ىوامش الربح؛ -
 تدابير تحديد أو تسقيؼ أو التصديؽ عمى أسعار السمع والخدمات؛ -

ويتخذ ىذا النوع مف التدابير عف طريؽ التنظيـ كذلؾ وحسب األشكاؿ نفسيا لمصنؼ 
األوؿ مف التدابير، وذلؾ في حالة توفر األسباب التي حصرىا المشرع في الفقرة الثالثة 

 مف األمر 05 المذكور أعاله  التي تعدؿ المادة 10-05 مف القانوف رقـ 04مف المادة 
 :  كما يمي 03-03رقـ 

 المفرط وغير المبرر ليوامش الربح وأسعار السمع عفي حالة االرتفا -
 والخدمات؛

 بسبب اضطراب خطير في السوؽ؛ -
 بسبب كارثة؛ -
بسبب صعوبات مزمنة في التمويف داخؿ قطاع نشاط معيف أو في منطقة  -

 جغرافية معينة؛
 بسبب حاالت االحتكارات الطبيعية؛ -

استثنى اتخاذ تدابير تحديد أو   والمالحظ بعد تمحيص ىذه المادة أف المشرع قد 
تسقيؼ أو التصديؽ عمى األصناؼ المتجانسة، واكتفى بالنص عمى إمكانية اتخاذىا عف 

                                                           
، 03-03 مف األمر رقـ 05، التي تعدؿ المادة 05-10 مف القانوف رقـ 04المادة أنظر بيذا الخصوص  -  (1)

. معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة
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 اقتراحات القطاعات المعنية، فيي ال تدخؿ ضمف األسباب رطريؽ تنظيـ فقط دوف انتظا
  مف القانوف رقـ 04الرئيسة التخاذ تدابير الصنؼ األوؿ المنصوص عمييا في المادة 

ال سيما الفقرة  - 03-03 مف األمر رقـ 05التي تعدؿ المادة -  المذكور أعاله 05-10
، وال في األسباب المنصوص عمييا بالتدابير المؤقتة الخاصة في 2و1الثانية المطتيف 

 .الفقرة األخير مف نفس المادة
 مف األمر 46 كما يالحظ كذلؾ أف المشرع لـ يمس في التعديؿ األخير بالمادة  

 المتعمؽ بالمنافسة، بحيث يفيـ مف ىذا أف التدابير المؤقتة لمحد مف 03-03رقـ 
الممارسات المقيدة لممنافسة تكوف في مرحمة التحقيؽ وقبؿ انتيائو وتتخذ عندما تقتضي 
الضرورة االستعجالية لتفادي وقوع ضرر محدؽ غير ممكف إصالحو لفائدة المؤسسات 
التي تأثرت مصالحيا مف جراء ىذه الممارسات أو عند اإلضرار بالمصمحة االقتصادية 

تدابير العامة؛ فيي تدخؿ ضمف صالحيات مجمس المنافسة كما وضحنا ذلؾ آنفا، وأف  
تحديد أو تسقيؼ أو التصديؽ عمى ىوامش الربح وأسعار السمع والخدمات، والتدابير 
المؤقتة التي تتخذ لتحديد أو تسقيؼ أو التصديؽ عمى ىوامش الربح وأسعار السمع 

 .(1)والخدمات ىي خارجة عف صالحيات مجمس المنافسة وتتخذ عف طريؽ التنظيـ

 العقوبات القمعية: ثانيا
إلى التدابير الوقائية المتمثمة أساًسا في " أوال"  لقد تطرقنا في النقطة األولى أعاله 

إصدار األوامر واتخاذ اإلجراءات الوقائية، حيث يمجأ إلييا مجمس المنافسة عندما يرى أف 
، أو عندما يثبت لو وضوح "الصريحة"بعض الممارسات تُمسُّ بالمنافسة الحرة والنزيية 

الخطر المحدؽ الماس بالسير الحسف لمسوؽ أو عند ظيور ممارسات مقّيدة لممنافسة، إاّل 
                                                           

وتجدر اإلشارة إلى أف عممية تحديد مصطمح التدابير المؤقتة كاف ال بد منيا، عمى الرغـ مف أخذىا ىذا الجزء  -  (1)
  ىذه التدابير المؤقتة التفريؽ بيفوأف الدراسة تدفعنا لضرورةنظرا ألنيا تصبُّ في خضـ الدراسة مف جية، المذكرة، مف 

 03-03وبيف ما يشابييا مف إجراءات التي ال تدخؿ في اختصاص مجمس المنافسة ونص عمييا األمر رقـ رقـ 
المعدؿ والمتمـ، يتعمؽ بالمنافسة، وبالتالي تكوف خارجة عف قرارات مجمس المنافسة محؿ الطعف أماـ مجمس قضاء 

بيف ما " الخمط"باإلضافة إلى أف تحديد المصطمحات يجنبنا الوقوع في . الجزائر ال سيما الغرفة التجارية مف جية أخرى
 المعدؿ والمتمـ، المتعمؽ 02-04 المتعمؽ بالمنافسة مف أحكاـ وبيف ما جاء بو القانوف رقـ 03-03جاء بو األمر رقـ 

. بقواعد الممارسات التجارية، كما سبؽ وأف أشرنا ليذه النقطة في مقدمة المذكرة
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أف المشرع الجزائري خوؿ لمجمس المنافسة أف يصدر عقوبات قمعية تختمؼ عف سابقتيا 
باتّْصافيا بالردع والقمع، وىي بمثابة ضبط الحؽ تكوف أكثر فعالية في مواجية 

المؤسسات المخالفة لمقوانيف المنظمة لممنافسة النزيية وىي عقوبات ذات طابع مالي 
 .تتمثؿ في عقوبات مالية تسمط وفقا لممبادئ التي تحكـ فرض العقوبات

 :الغرامات المالية -1
ترتبط ىذه الغرامات المالية بالممارسات المقيدة لممنافسة والمخالفات المتعمقة 
بالتجميعات االقتصادية التي أنجزت دوف ترخيص أو خالفت االلتزامات والشروط 

 .(1) المعدؿ والمتمـ03-03 مف األمر رقـ 19المنصوص عميا في المادة 
 :الغرامات المالية المتعمقة بالممارسات الُمقيِّدة لممنافسة  - أ

  يصدر مجمس المنافسة قرارات تتضمف فرض غرامات مالية عمى المؤسسات التي 
 (2)12، و 11 ، 10 ، 7 ، 6تقـو بممارسات مقيدة لممنافسة المحددة في أحكاـ المادة 

 : ، عمى النحو اآلتي03-03مف األمر رقـ 
 مف مبمغ رقـ األعماؿ مف غير الرسـو المحقؽ في %12غرامة ال تفوؽ  -

  (3)الجزائر خالؿ آخر سنة مالية ُمْخَتَتَمة
غرامة تساوي عمى األقؿ ضعفي الربح المحقؽ بواسطة ىذه الممارسات،  -

 عمى أف ال تتجاوز ىذه الغرامة أربعة أضعاؼ ىذا الربح؛ 

                                                           
 . المعدؿ والمتمـ03-03 مف األمر رقـ 19المادة – (1)
 . معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03-03 مف األمر 44المادة  - (2)
تجدر اإلشارة ىنا إلى احتساب السنة المالية في القواعد العامة لممالية والمحاسبة يبدأ مف الفاتح مف شير جانفي  - (3)

المشرع لـ يحدد تاريخ  أن في حيف نجد" 1-سنة ن"وىو ما يعبر عنو بػ  ديسمبر مف نفس السنة؛ 31مف السنة إلى 
 منو، 56 المعدؿ والمتمـ المتعمؽ بالمنافسة، ال سيما المادة 03-03في األمر رقـ  (البداية والنياية)السنة المختتمة 

 أفريؿ مف كؿ سنة لتقديـ الحصيمة المالية   21 دوف توضيح إذا كاف ممكف تمديدىا إلى فاكتفى باإلشارة إلييا فقط
. مما يدفعنا لتطبيؽ قواعد المالية والمحاسبة العامة في ىذه الحالةالتي تحسب عمى أساسو العقوبة المالية، .1-لمسنة ف

ويالحظ أف مجمس المنافسة لـ يشر إلييا ضمف التعديالت التي اقترحيا لمتعديؿ مستقبال، راجع النشرة الرسمية لممنافسة 
 .(الممحؽ الثالث). 12،33ص .، مرجع سابؽ، ص2016 ديسمبر 22 الصادر في 2016- 04، رأي رقـ 12عدد 
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 دج إذا كاف 600.000,00غرامة ال تتجاوز ستة مالييف دينار جزائري  -
وفي حالة عدـ تغطية السنة . (1)مرتكب المخالفة ال يممؾ رقـ أعماؿ محّدد

المالية المقفمة مدة سنة؛ فإف العقوبة المالية المطبقة عمى المؤسسات 
، المحقؽ في  المخالفة تكوف حسب قيمة رقـ األعماؿ مف غير الرسـو

 .(2)الجزائر خالؿ النشاط المنجز
يرجع لمجمس المنافسة تقدير العقوبة المالية وفقا لمجموعة مف المعايير التي يعتمدىا في و

 :إصدار العقوبة المالية عمى غرار
  خطورة الممارسة المرتكبة مف قبؿ المؤسسات المخالفة؛ -
  الضرر الذي لحؽ باالقتصاد مف جراء ممارسات المؤسسات المخالفة؛ -
 الفوائد المجمعة مف قبؿ المؤسسات المرتكبة لممخالفة؛ -
 مدى تعاوف المؤسسات المخالفة مع مجمس المنافسة خالؿ مرحمة التحقيؽ؛ -
 .مدى أىمية وضعية المؤسسة المخالفة  في السوؽ -

وكمثاؿ عف تطبؽ مجمس المنافسة لمغرامات المالية عمى أرض الواقع وبالرجوع   
 :اآلتية الصادر عف مجمس المنافسة في القضية المتعمقة بالشركات 06/2018لمقرار رقـ 

(PUB TOP) ،(ODV +) ،(PUB CITY) (3) نجد أنو وبعد تحميؿ المؤشرات التي 
اعتمد عمييا  مجمس المنافسة في وجود ُشبية في ممارسات مقيدة لممنافسة تتمثؿ في 

التواطؤ عند تقديـ العروض لمحصوؿ عمى صفقة معمف عنيا مف طرؼ بمدية باب الوادي 
الذي قامت بو الشركات الثالث، وىي األعماؿ المدبرة باتفاقيـ التي تقضي إلى تقديـ 

العرض األفضؿ مف بينيـ وتجنب الوقوع في حالة عدـ الجدوى لممزايدة المعمنة، باإلضافة 
إلى وجود مقر مشترؾ بينيـ في نفس البناية وسيولة التواصؿ بينيـ خاصة استعماؿ 

 .  الختـ الدائري لمشركات
                                                           

 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 مف األمر رقـ 56المادة  - (1)
 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03-03 مكرر األمر رقـ 62المادة  - (2)
 19 الصادر عف مجمس المنافسة في جمستو المنعقد في 06/2018، قرار رقـ 17النشرة الرسمية لممنافسة عدد  - (3)

سابؽ، ص اؿمرجع اؿ، (PUB CITY)،  (+ ODV)، (PUB TOP)، مجمس المنافسة ضد الشركات  2018جويمية 
 .(الممحؽ  الخامس). 16
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   والتمست ىذه الشركات الصفح مف مجمس المنافسة كوف اقتراؼ المخالفات جاء 
 مف 60دوف قصد ييدؼ إلى المساس بالمنافسة، وطمبت االستفادة مف أحكاـ المادة 

 .قانوف المنافسة
 من %1تسميط غرامة مالية عمى المؤسسات المعنية بنسبة فقرر مجمس  المنافسة ب

 كتخفيض لمبمغ الغرامة بعد استفادة %95، ثم تطبيق نسبة 2016رقم أعمال سنة 
 المعدل والمتمم 03 – 03 من األمر رقم 60المؤسسات المعنية من أحكام المادة 

  ".المتعمق بالمنافسة
قد خص  (الممغى) المتعمؽ بالمنافسة 06 – 95  بالرجوع إلى األمر رقـ 

الممارسات المخالفة والمتعمقة بالممارسات المنافية لممنافسة بصنفيف مف العقوبات تمثمت 
في عقوبات مالية المطبقة عمى االتفاقيات المحظورة والبيع بسعر أدنى والتجميعات 

 مف رقـ األعماؿ آلخر سنة مالية مختتمة أو لمسنة المالية %10بغرامات مالية بنسبة 
الجارية بالنسبة لألعواف االقتصادييف الذيف لـ يكتمموا سنة مف النشاط، وعقوبات مالية 

 عمى األكثر %7مطبقة عمى التعسؼ في الييمنة حيث ال يتعدى حجـ الغرامة المالية 
مف رقـ األعماؿ آلخر سنة مالية مختتمة أو لمسنة المالية الجارية لألعواف االقتصادييف 

 عمى التوالي مف األمر الممغى 14 و 13الذيف لـ يكتمموا سنة مف النشاط طبًقا لممادتيف 
 المتعمؽ بالممارسة 03 – 03 المتعمؽ بالمنافسة وذلؾ عكس مف األمر رقـ 06-95رقـ 

 .المعدؿ والمتمـ الساري المفعوؿ
 الغرامات المالية المطبقة عمى مخالفات التجميعات االقتصادية -ب

 التجميعات االقتصادية المنجزة دون ترخيص 
-03يالحظ أف المخالفات المرتبطة بالتجميعات االقتصادية لـ تصنؼ في األمر      
 المعدؿ والمتمـ ضمف الممارسات المقيدة، بؿ رتب عمييا المشرع الجزائري عقوبات 03

:       ، التي نصت عمى03-03 مف األمر 61مالية قائمة بذاتيا بموجب النص المادة 
 أعاله والتي 17يعاقب عمى عمميات التجميع المنصوص عمييا في أحكام المادة )) 

 من %7أُنِجَزت بدون ترخيص من مجمس المنافسة بغرامة مالية يمكن أن تصل إلي 
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رقم األعمال من غير رسوم المحقق في الجزائر خالل آخر سنة مالية مختتمة ضد كل 
 (( .مؤسسة ىي طرف في التجميع أو ضد المؤسسة التي تكونت من عممية التجميع

  ومف خالؿ ىذه المادة يتضح أف العقوبة المالية تسمط في حالة إنجاز التجميعات 
 مف نفس األمر دوف الحصوؿ عمى ترخيص 17االقتصادية المنصوص عمييا في المادة 

مسبؽ مف قبؿ مجمس المنافسة، والمقصود بالتجميعات االقتصادية المخافة ىي التي 
 .تمس بالمنافسة أو تمؾ التي تعزز وضعية الييمنة عمى سوؽ ما

 التجميعات االقتصادية التي خالفت الشروط وااللتزامات 
ىي التجميعات االقتصادية التي أنشئت بموجب ترخيص لكنيا خالفت الشروط والتعيدات 
المقدمة مف المؤسسات أو المفروضة عمييـ مف طرؼ مجمس المنافسة والتي كانت محؿ 

 .اعتبار لمنح الترخيص ،وبتالي فإف ىذه المخالفة تخص الترخيص المشروط
يمكن لمجمس المنافسة في حالة ))  03-03 مف األمر رقـ 61بحيث أقرت أحكاـ المادة 

 أعاله، إقرار عقوبة 19عدم احترام الشروط أو االلتزامات المنصوص عمييا في المادة 
 من رقم األعمال من غير رسوم محققة في الجزائر % 5مالية يمكن أن تصل إلى 

خالل سنة مالية مختتمة ضد كل مؤسسة ىي طرف في التجميع أو المؤسسة التي 
 .((تكونت من عممية التجميع

 الجزاءات غير المالية  -2
إلى جانب الغرامات المالية يمكف لمجمس المنافسة أف يصدر عقوبات تكميمية تتمثؿ في 

 مف األمر 3 فقرة 45نشر قراره أو مستخرج منو أو توزيعو أو تعميقو طبقا لنص المادة 
03-03(1). 

  إف مجمس المنافسة يقـو بنشر جميع قراراتو وآرائو في النشرة الرسمية لممنافسة 
بحيث يتمكف كؿ شخص مف االطالع عمى قراراتو وآرائو، وأف إجراء النشر كعقوبة ىي 

المقصود منيا أف يأمر بنشر قراره أو ممخصو في الصحؼ الوطنية أو الجيوية أو في أي 

                                                           
 ((.ويمكنو أيضا أف يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منو أو توزيعو أو تعميقو.. )). 03-03 مف االمر 45المادة  – (1)
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، وما يؤكد ذلؾ ىو استعماؿ المشرع عبارة (1)نشرية مالئمة تسمح لمغير االطالع عمييا
إشارة منو إلى أنيا قاعدة مكممة تكوف عمى ( (...  أيضا أف يأمر بنشر قرارهويمكنو))... 

 . سبيؿ الخيار لمجمس المنافسة وليست إلزامية

 مبادئ فرض العقوبات المالية- 3

 المالية في تحديد الغرامات المالية في مجاؿ المنافسة عمى ثالثة (2)  تقـو العقوبة
 .مبادئ أساسية تتمثؿ في التناسب والتفريد والتعميؿ

 :مبدأ التناسب- أ
 :    يقـو مبدأ التناسب عمى ثالثة معايير

 خطورة األفعاؿ المرتكبة؛  -
 أىمية الضرر الاّلحؽ باالقتصاد؛  -
 وضعية المؤسسة أو الييئة المعاقبة؛ -

  فإف في تحديد مبمغ الغرامة يختمؼ باختالؼ خطورة الممارسات المقيدة لممنافسة 
حيث تتفاوت درجة خطورتيا مف ممارسة إلى ممارسة أخرى حيث أخذ مجمس المنافسة 

الممارسات المرتكبة مف قبؿ المؤسسة الوطنية  عندما عالج (3)الجزائري بيذا المبدأ
اعتبار أن المجمس " حيث جاء في قراره (وحدة سيدي بمعباس)لمصناعات االلكترونية 

يعتمد في تحديد مبمغ الغرامة عمى مبدأ التدرج بحسب خطورة الممارسات التي يأخذ 
عمى الرغـ مف أف ىذا القرار صدر قبؿ تعديؿ األمر ". بيا، ومدى تأثيرىا عمى السوق

 .(4) المتعمؽ بالمنافسة03-03رقـ 

                                                           
 .77سابؽ ،ص اؿمرجع اؿ،  ماتسة المية–  (1)
 .20سابؽ، ص اؿمرجع اؿكحاؿ سممى،  - (2)
، المتعمؽ 1999 جواف 23 الصادر يـو 01ؽ - 99، قرار مجمس المنافسة رقـ 8النشرة الرسمية لممنافسة رقـ -  (3)

الممحؽ ). 10، ص(وحدة سيدي بمعباس)بالممارسات المرتكبة مف قبؿ المؤسسة الوطنية لمصناعات االلكترونية 
 .(السابع

 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03-03 مف األمر رقـ 1 مكرر 62راجع بيذا الخصوص المادة  - (4)
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  أّما فيما يتعمؽ بمبدأ أىمية الضرر الاّلحؽ باالقتصاد فيتمثؿ في معرفة اآلثار 
السمبية التي ُألِحقت باالقتصاد مف جّراء الممارسات التعسفية واإلطالع عمى درجة تأثيرىا 

 .عمى السوؽ، وما ُيعاُب عميو غياب المعطيات الاّلزمة لتحديد مقدار الضرر
  إّف المؤسسات الواقعة محؿ تصنيفو ال يمكف أف تقع تحت طائمة العقاب ومنو ال 

بد مف مراعاة وضعية المؤسسة المعاقبة ماليا وقانونيا وىذا تغيير مبدأ وضعية المؤسسة 
 .(1)أو الييئة المعاقبة

نما قيد  غير أف المشرع الجزائري لـ يترؾ المسألة التقديرية في وضع العقاب مفتوحة، وا 
الحد األقصى لمغرامة المالية إما بتحديد القيمة المالية مسبقا أو وضع العقوبة وفقا لنسبة 

 . مئوية محددة قانونا

 :مبدأ تعميل العقوبة - ب
  أنو بناًء عمى ىذا المبدأ يكوف قرار مجمس المنافسة المتعمؽ بالممارسات المقيدة 

لممنافسة قابؿ لإللغاء إذا لـ تتوفر فيو التعميالت والتسبيبات الكافية لفرض العقوبة وال بّد 
 . (2)أف يكوف يتماشى وحجـ العقوبة الصادرة مف المجمس كذلؾ

  وكرس مجمس المنافسة مبدأ تعميؿ العقوبة بموجب قرار عنو بمناسبة اكتشاؼ 
 وكذا (3)،(PUB CITY)،  (+ ODV)، (PUB TOP)التسيير المشترؾ بيف المؤسسات الثالث 

الممكية المشتركة لرأسماؿ المؤسسات المعنية ونفس العروض المقدمة في مجاؿ الصفقة 
المعمف عنيا مف قبؿ بمدية باب الوادي فكيؼ مجمس المنافسة أف األفعاؿ التي قامت بيا 

                                                           
 .21سابؽ، ص اؿمرجع اؿكحاؿ سممى،  - (1)
 .نفس المرجع، نفس الموضعكحاؿ سممى،  - (2)
 الصادر عف مجمس المنافسة في جمستو المنعقد في 06/2018، قرار رقـ 17راجع النشرة الرسمية لممنافسة عدد  – (3)
الممحؽ ). 16، مرجع سابؽ، ص (PUB CITY)،  (+ ODV)، (PUB TOP) ضد شركة  2018 جويمية 19

 الصادر 2018 /05، القرار رقـ 13 نفس المرجع، ص، 17؛ وراجع كذلؾ النشرة الرسمية لممنافسة، عدد (الخامس
 المودع مف قبؿ 02/2017 ، يتعمؽ باإلخطار رقـ 2018 جويمية 19عف مجمس المنافسة  في جمستو المنعقدة في 
رشاد المستيمؾ   درارية الجزائر ضد 7، الكائف مقرىا بطريؽ السبالة رقـ (A. P. O. C. E)المنظمة الجزائرية لحماية وا 

 عيف اهلل دالي براىيـ 1 مسكف رقـ 3الكائف مقرىا بعمارة ( A. P. A.B)جمعية المنتجيف الجزائرييف لممشروبات 
. (الممحؽ الثامف). الجزائر
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المؤسسات الثالث ىي أفعاؿ محظورة يمكف وصفيا بأنيا اتفاؽ القتساـ صفقة إف مجمس 
المنافسة قد عمؿ العقوبة المسمطة عمى المؤسسات الثالث بذكر طبيعة المخالفة ومرجع 

 .المخالفة وبرر آثار المخالفة عمى قيمة الصفقة

 : مبدأ تفريد العقوبة- ج
  يتـ تحديد العقوبة بصفة منفردة تخص كؿ مؤسسة أو ىيئة ثبتت مساىمتيا في 

تنفيذ أو ارتكاب الممارسات المعاقب عمييا حيث يؤخذ بعيف االعتبار المسؤولية الخاصة 
 .(1)لكؿ شخص أو مؤسسة مدانة بارتكاب المخالفة

 أيف 06/2018  لقد كرس مجمس المنافسة مبدأ تفريد العقوبة في نفس القرار رقـ 
 6.687.673بمبمغ ،  (+ ODV)سمط الغرامة عمى كؿ مؤسسة عمى خدى فعمى الشركة 

 . دج1.069.365،(PUB TOP) دج وشركة 2.548.540 ،(PUB CITY)دج وشركة 
  مف األمر رقـ58 و57 و56  يمكف لمجمس المنافسة أف يخرج عف أحكاـ المواد 

 26 ال سيما المواد 12 – 08 المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ والمتمـ بالقانوف رقـ 03 – 03
المؤسسات بالمخالفات المنسوبة إلييا أثناء التحقيؽ في  تعترؼ ، وذلؾ عندما28 و27و

القضية، وتتعاوف في اإلسراع بالتحقيؽ فييا وتتعيد بعدـ ارتكاب المخالفات المتعمقة 
 المتعمؽ بالمنافسة السالؼ الذكر، حيث 03 -03بتطبيؽ المواد الواردة في األمر  رقـ  

يمكف لممجمس أف يقـو بتقرير تخفيض العقوبة المادية بتخفيض مبمغ الغرامة أو عدـ 
 . (2)الحكـ بيا أساًسا

 الصادر عف مجمس 20/2015  نجد تكريس مبدأ تفريد العقوبة في القرار رقـ 
 بيف كؿ 49/2015 في القضية رقـ 2015 أفريؿ 16المنافسة في جمستو المؤرخة في 

 مف السيد دوخانجي رابح ضد كؿ مف شركة سوناطراؾ وسمطة ضبط المحروقات،

                                                           
 .22، ص المرجع السابؽكحاؿ سممى،  - (1)
تجدر اإلشارة ىنا إلى االستثناء الوارد عمى ىذه القاعدة التي جاء بيا المشرع الجزائري، ويتعمؽ األمر بعدـ – (2)

االستفادة مف ىذه المزايا بالنسبة لممؤسسات التي ارتكبت مخالفات ميما كانت طبيعتيا ومنصوص عمييا في قانوف 
 .وال تستفيد من المزايا المذكورة أعاله" في حالة العود" بحيث تضع نفسيا المنافسة الساري المفعوؿ، 
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وتتعمؽ وقائع القرار السالؼ الذكر بأف السيد دوخانجي رابح قد أودع اإلخطار رقـ 
 ممثاًل عف الموزعيف الخواص لممزلقات ضد شركة سوناطراؾ وسمطة ضبط 49/2013

المحروقات عمى مستوى مجمس المنافسة حيث اشتكى مف الممارسات المقيدة لممنافسة 
المتمثمة في توقيؼ تمويؿ المزلقات مف قبؿ شركة سوناطراؾ وتـ إشعارىـ بوجود صعوبة 

تقنية في إنتاجيا وبعد توقيؼ التمويؿ لمدة شير أبمغوىـ كذلؾ بأف التمويف بالمزلقات 
متوقؼ لمدة شيريف كذلؾ، غير أنو بالمقابؿ بقيت تموف شركة نفطاؿ مف نفس المصفاة 
التي زعمت شركة سوناطراؾ أنيا تعاني مف صعوبة تقنية في إنتاج المزلقات، وبعدىا 

أجبر الموزعيف األحرار الممثميف مف قبؿ السيد دوخانجي عمى إمضاء محضر قبوؿ تغير 
التعامؿ مف شركة سوناطراؾ إلى شركة نفطاؿ حسب أحد بنود العقد التجاري المبـر 

بينيـ، وأبمغتيـ سمطة ضبط المحروقات بعد أف راسموىا وأخبروىا باالنشغاؿ أبمغتيـ بأف 
التعامؿ مع سوناطراؾ انتيى وال نقاش فيو واستندت عمى المحضر الذي أمضوه مجبريف، 
وأف المموف الجديد ىو شركة نفطاؿ وأف سمطة الضبط المحروقات عمى استعداد لكتابة 

 .العقود الجديدة بيف شركة نفطاؿ والموزعيف األحرار
   وبعد أف ثبت لمجمس المنافسة الخروقات والتجاوزات التي اقترفتيا كؿ مف شركة 

سوناطراؾ وسمطة ضبط المحروقات، أصدر القرار المذكور أعاله بعدـ الحكـ عمى شركة 
سوناطراؾ بأية غرامة مالية حيث اعترفت بالممارسات المقيدة لممنافسة وطمبت تطبيؽ  

 المتعمؽ بالمنافسة، وتعيدت بالقياـ خالؿ شيريف 03 – 03مف األمر   60أحكاـ المادة 
بتحويؿ ممفات الموزعيف الخواص مف شركة نفطاؿ إلى شركة سوناطراؾ لتموينيـ بصفة 
عادية وأف تمتـز شركة سوناطراؾ بمعاممة جميع الموزعيف المعتمديف سواء أكاف عمومييف 

، فقد كرس مجمس (1)أو خاص بنفس المستوى مف حيث النوعية واألسعار وكمية المنتوج

                                                           
 16 الصادر عف مجمس المنافسة في جمستو المنعقدة يـو 20/2015، قرار رقـ 8 الرسمية لممنافسة رقـ ةالنشر -  (1)

 بيف السيد دوخانجي رابح الكائف مقره حي الموز 49/2013 تتعمؽ باإلخطار رقـ 49/2013 قضية رقـ 2015أفريؿ 
 بني عمراف بومرداس ضد كؿ مف مف شركة سوناطراؾ الكائف مقرىا بجناف المميؾ حيدرة الجزائر وسمطة ضبط 32رقـ 

المحروقات الكائف مقرىا بمبنى وزارة الطاقة والمناجـ وادي حيدرة الجزائر المتعمؽ بعدـ إصدار أي عقوبة مالية ضد 
ص معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة،، 03 – 03 مف األمر رقـ 60شركة سوناطراؾ، بناء عمى أحكاـ المادة 

 .(الممحؽ التاسع).56
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المنافسة مبدأ تفريد العقوبة إال أنو في ىذه الحالة قد شممو االستثناء الوارد في أحكاـ 
 . منو60 ال سيما المادة 03-03األمر رقـ 
الطبيعة القانونية لقرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالممارسات المقيدة : فرع الثاني
 لممنافسة

يتمتع مجمس المنافسة بسطة اتخاذ قرارات في مجاؿ محاربة الممارسات المقيدة 
لممنافسة، فمف حيث الضبط األولى لو حؽ اتخاذ اإلجراءات وقائية عف طريؽ إصدار 

أوامر وتدابير مؤقتة، كما لو الحؽ في إصدار قرارات قمعية تبرر وظيفة الضبط الالحؽ 
مما يستدعى تحديد الطبيعة القانونية لمقرارات المتعمقة بالممارسات المقيدة مف حيث 

، وأنو عمؿ (أوال)التطرؽ إلى العناصر المكونة لمقرار اإلداري مف حيث أنو عمؿ قانوني 
 .(ثالثا)، وأنو صادر عف سمطة إدارية (ثانيا)إنفرادي 

 القرار الصادر عن مجمس المنافسة عمل قانوني: أوال
والقصد مف ىذا، ىو النظر في عمؿ مجمس المنافسة مف حيث أنو القياـ بعمؿ 
يعّبر عف إرادتو بإحداث أثر قانوني، قد يكوف إنشاء مركز قانوني عاـ أو شخصي أو 
تعديال في ذلؾ المركز إما بالتعديؿ أو اإللغاء، والمركز القانوني بوجو عاـ يتمثؿ في 

 56 المعدؿ والمتمـ في المواد مف 03-03، وأنو بالرجوع إلى األمر (1)الحقوؽ والواجبات
 منو نجد أف المشرع الجزائري قد خوؿ لمجمس المنافسة سمطة توقيع عقوبات ذات 61إلى 

طابع مالي، واف ىذه العقوبات تنشأ مراكز قانونية جديدة لممؤسسات المخالفة وتمس مف 
 .حقوقيا

 القرار الصادر عن مجمس المنافسة عمل انفرادي: ثانيا
يقـو مجمس المنافسة بإصدار القرارات المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة بصفة 
انفرادية دوف أف تشارؾ أي جية أخرى في صياغتو حتى ولو مف باب طمب االستشارة، 

وحتى لو فرضًنا كانت استشارة فتكوف عمى سبيؿ االستئناس فقط فيي غير ممزمة )

                                                           
، مذكرة ماجستير في القانوف العاـ، كمية الحقوؽ، جامعة وقف تنفيذ القرار اإلداري قضائياغيتاوي عبد القادر، -  (1)

 .49، ص 2007/2008سنة  أبي بكر بمقايد تممساف،
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؛ عكس القرارات المتعمقة بالتجميعات االقتصادية فقد تقـو عمى تقديـ (لمجمس المنافسة
التعيدات مقدمة مف طرؼ المؤسسات المعنية أو مفروضة مف طرؼ مجمس المنافسة   
 .لكف ال يققد خصوصية العمؿ االنفرادي كوف أف سمطة القرار تعود إلى مجمس المنافسة
وىذا يرتبط بخاصية القرار اإلداري إذ يصدر مف جانب واحد وليس مف جانبيف 

 .(1)1وىذا ما يميزه عف العقود اإلدارية عمى الرغـ مف أف اإلدارة تكوف دائما طرفا فيو
 القرار الصادر عن مجمس المنافسة عمى أساس أنو سمطة إدارية: ثالثا

 23لقد بيف المشرع الجزائري الطبيعة القانونية لمجمس المنافسة بصراحة في المادة 
 (2) ،241-11 مف المرسـو التنفيذي رقـ 02 المعدؿ والمتمـ، والمادة 03-03مف األمر 

عمى انو سمطة إدارية مستقمة، وأف مجمس المنافسة يصدر قراراتو مف منطمؽ أنو سمطة 
إدارية مستقمة ال تحتاج قراراتو إلى المصادقة مف أي جية إدارية أخرى، فيو فوري التنفيذ 

 المتعمؽ 03-03 مف األمر رقـ 69بمجرد التوقيع إال ما نص عميو المشرع في المادة 
 .بالمنافسة

وعمى أساس ما ذكر أعاله يعتبر قرار مجمس المنافسة المتعمؽ بالممارسات المقيدة 
لممنافسة قرارا إداريا لتوافره عمى العناصر المطموبة في القرار اإلداري بغض النظر عف 

 .الجية القضائية الناظرة في الطعوف المتعمقة بو، حيث سنتناوليا بالدراسة في حينيا

االختصاص المستحدث لمقاضي العادي في الرقابة عمى  :المطمب الثاني
 قرارات مجمس المنافسة

 عمى الرغـ مف أّف المنازعات التي تكوف فييا اإلدارة طرفا يكوف القاضي اإلداري 
كصاحب اختصاص في الفصؿ في المنازعات القائمة، إاّل أّف المشرع الجزائري تدخؿ 
 (3)لنقؿ اختصاص رقابة قرارات مجمس المنافسة مف القاضي اإلداري إلى القاضي العادي

                                                           
. غيتاوي عبد القادر ، نفس المرجع، نفس الموضع - (1) 
 المتعمؽ بتنظيـ مجمس المنافسة ،2011 جويمية 10 المؤرخ في 241-11 مف المرسـو التنفيذي رقـ 02المادة  - (2)

 08مؤرخ في  اؿ،79-15معدؿ ومتمـ بالمرسـو التنفيذي رقـ ، 2011 جويمية 10الصادرة في  (39)ج ر عدد  وسيره،
 .2015 مارس 11الصادرة في  (13)ر عدد .ج، 2015مارس 

(3)
 .109 ص  المرجع السابؽ،عيساوي عزالديف،-  
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، مما يقتضي توضيح حدود صالحيات (الفرع األوؿ)استناًدا إلى مجموع مف المبررات 
مجمس المنافسة بالنظر لصالحيات القضاء العادي فيما يتعمؽ بممارسات المقيدة لممنافسة 

 . ((1(الفرع الثاني)

مبررات نقل االختصاص لمقاضي العادي في الرقابة عمى قرارات : الفرع األول
 مجمس المنافسة

لقد أدى تحويؿ اختصاص رقابة قرارات مجمس المنافسة مف القضاء اإلداري إلى  
القضاء العادي إلى ظيور جدٍؿ فقييٍّ بيف مف يرى أّنو خروج عف القواعد العامة لممشرع 

 .الجزائري، وبيف مف يرى أّنو أمرّّ عادي ُيَسيّْؿ سير العدالة وُيَمتّْف مُرونتيا
 ولتوضيح أسباب نقؿ االختصاص لمجمس قضاء الجزائر في دراسة الطعوف ضّد 

قرارات مجمس المنافسة، تجدر بنا العودة إلى أصؿ نقؿ االختصاص وىو القانوف الفرنسي 
لمعرفة خمفيات ودواعي ىذا التمسؾ مف قبؿ المشرع الفرنسي، وما قّدمو المشرع  (أوال)

 .(ثانيا)الجزائري مف تقميٍد لو 

 تأصيل نقل االختصاص إلى القاضي العادي في النظام الفرنسي: أوالً 
 الصادر في الفاتح 1243-86 مف األمر رقـ 15 بيذا الخصوص تنص المادة 

 (2)(الفرنسي) المتعمؽ بحرية األسعار والمنافسة المعدؿ والمتمـ 1986مف شير ديسمبر 
. عمى أّف الطعف يكوف أماـ مجمس الدولة، لكف موقؼ الحكومة الفرنسية كاف مغايًرا لو

بمعنى أنيا ارتأت أف يكوف الفصؿ في ىذه الطعوف مف اختصاص القاضي العادي وليس 
َـّ التصويت عمى قانوف اقترحو نواب 1986 ديسمبر 20، حيث بتاريخ (3)اإلداري   ت

البرلماف الفرنسي الذي يمنح لمحكمة استئناؼ باريس اختصاص الفصؿ في الطعوف 
 مف 15 و12المرفوعة ضد قرارات مجمس المنافسة، حيث صدر تشريعًا ُمَعدّْاًل لممادتيف 

                                                           
 . معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 -03األمر رقـ  - ((1

(2)
 

-
 Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986, fixant les conditions d’applications, de l’ordonnance 

 n° 86-1243 du 1
er
 décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifier par 

les décret n° 88-479 du mai 1988, et n° 95-916 du 09 aout 1995, et n°97-298 du 27 mars 1997, 

(Français).   ). https://www.legifrance.gouv.fr. على الموقع اإللكترونً   د35 و 00 على الساعة 2019 ماي 24

   تارٌخ االطالع 
 .122ص المرجع السابؽ، ، ماتسة المية – (3)

https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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، لكف ىذا القانوف لقي (الفرنسي)األمر المذكور أعاله المتعمؽ بالمنافسة واألسعار 
معارضة بسبب عدـ احتوائو ما ينص عمى إمكانية تأجيؿ تنفيذ قرارات مجمس المنافسة 

 ، مما أدى (1)أماـ محكمة استئناؼ باريس بعكس ما كاف عميو أماـ مجمس الدولة 
 اعترؼ 1987 جانفي 23بالمجمس الدستوري إلى إلغاء ىذا القانوف في قرار أصدره في 

 .فيو بأّف مجمس المنافسة ىو سمطة إدارية
 في ىذه القضية بيف مجمس الدولة ومحكمة (2) وبيف عدـ التوازف الواضح لمحـز

 حيث أحاؿ االختصاص 1987 جويمية 06 في 499-87باريس، تَـّ إصدار قانوف رقـ 
لمحكمة استئناؼ باريس، مراعيًا في ذلؾ النقد الموجو مف قبؿ المجمس الدستوري فعّدؿ 

وقد أسس المجمس  ،(3) المذكور أعاله1243-68 مف األمر رقـ 15 و12بذلؾ المادتيف 
الدستوري موقفو عمى ضماف مبدأ حسف سير العدالة وتوحيد منازعات المنافسة وضميا 
في قضاء واحد، ولقد أثارت ىذه الفكرة عدة انتقادات إاّل أّنيا القت تأييًدا كبيًرا في فرنسا 

 :وىذا لمجموعة مف المبررات ارتكزت أساًسا عمى أفَّ 
موضوعات النزاعات المتعمقة بالمنافسة ىي مصالح خاصة ويعتبر  -

  (4)القاضي الطبيعي ليا ىو القاضي العادي؛ 
 توحيد السمطة المختصة بتفسير وتطبيؽ أحكاـ قانوف المنافسة؛ -
 (5)تفادي التناقضات بيف مجمس الدولة ومحكمة العدؿ األوروبية؛ -
 (6)تثبيت مبدأ حسف سير العدالة؛ -

                                                           
(1)

دراسة نقدية )إجراءات قمع الممارسات المنافية لممنافسة في القانون الجزائري والفرنسي لخضاري أعمر، -  
، 2004تيزي وزو، - ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، فرع قانوف األعماؿ، جامعة مولود معمري (مقارنة
 .110ص 

(2)
  -Décision du conseil constitutionnel français n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, loi transférant a 

la juridiction judiciaire, le contentieux des décisions du conseil de la concurrence. www.Conseil. 

constitutionnel.fr   صباحا01 على الساعة 2019 ماي 24 على الموقع اإللكترونً تارٌخ االطالع 
، الممتقى الوطني حوؿ قانوف (الرقابة القضائية عمى قرارات مجمس المنافسة في التشريع الجزائري)كداـ صافية،  - (3)

. 06 ص 2015 مارس 17-16، أياـ تيزي وزو- جامعة مولود معمري المنافسة بيف تحرير المبادرة وضبط السوؽ، 
 . 122ص المرجع السابؽ، ، ماتسة المية -  (4)
 .117سابؽ، ص اؿمرجع اؿعيساوي عزالديف،  - (5)

 344سابؽ، ص اؿمرجع اؿمنصور داود،   -  (6)
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دوًرا ىاًما في تطبيؽ  (المدني والتجاري)إسناد المشرع لمقاضي العادي  -
 (1)قواعد المنافسة؛

 : مبررات نقل االختصاص إلى القاضي العادي  في النظام الجزائري: ثانيا
 لقد انتيج المشرع الجزائري نيج المشرع الفرنسي واعتمد عمى نفس المبررات لنقؿ 

االختصاص مف القضاء اإلداري إلى القضاء العادي لمراقبة قرارات مجمس المنافسة، إاّل 
أف نقؿ االختصاص الذي جاء بو المشرع الجزائري ال يمكف قبولو بسيولة في النظاـ 

، حيث أف المجمس الدستوري الجزائري لـ يتدخؿ في النظر بخصوص (2)القانوني الجزائري
 .(3)مسألة تحويؿ االختصاص، حيث اكتفى بما قرّره المشرع في ىذه النقطة

 المتعمؽ بالمنافسة المعدؿ والمتمـ 03-03 مف األمر رقـ 1 فقرة 63 وتنص المادة 
تكون قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالممارسات المقيدة : "المذكور أعاله عمى

لممنافسة قابمة لمطعن أمام مجمس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من 
قبل األطراف المعنية أو من قبل الوزير المكمف بالتجارة، في أجل ال يتجاوز شير واحد 

 ."ابتداًء من تاريخ استالم القرار
  لقد خالؼ المشرع الجزائري المعيار العضوي في توزيع االختصاص القضائي 

، كمما قاـ بنقؿ بعض (4)اإلداري المنصوص عميو في قانوف إجراءات المدنية واإلدارية
 رغـ يكيؼ مجمس (5)االختصاصات إلى القاضي العادي التي تعود أصال لمقضاء اإلداري

المنافسة كسمطة إدارية مستقمة فكاف عمى المشرع الجزائري أف يبقي اختصاص النظر في 

                                                           
، رسالة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع نظام المنازعات المتعمقة بنشاط سمطات الضبط االقتصاديبركات جوىرة،  -  (1)

 .40 ص 2007تيزي وزو، - تحوالت الدولة، جامعة مولود معمري 
(2)

  -Rachid ZOUAIMIA, ) Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 

concurrence en droit algérien(, Revue EL MOUHAMAT n°2 décembre 2004. Pp35-483. 
. 38سابؽ، ص اؿمرجع اؿبركات جوىرة،  - (3)
 . المتضمف اإلجراءات المدنية واإلدارية 09-08 مف قانوف رقـ 800المادة –  (4)
، مذكرة ماستر في الحقوؽ، االزدواجية القضائية وقانون الضبط االقتصاديمعوشي أمينة وأوجدوب فتيحة،  - (5)

تخصص القانوف العاـ لألعماؿ، شعبة قانوف األعماؿ،  كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد الرحمف ميرة، 
 .89، ص2014/2015بجاية، سنة 
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الطعوف ضّد قراراتو إلى مجمس الدولة مثؿ باقي قرارات السمطات اإلدارية المستقمة 
 .(1)الموجودة في الجزائر

  حيث يتبيف مف خالؿ ما ذكر أعاله أّف المشرع الجزائري خّوؿ لمقضاء العادي 
اختصاصات الفصؿ في الطعوف ضّد قرارات مجمس المنافسة، دوف أف تكوف لو نفس 

نما اعتمد عمى التقميد الحرفي لو  المبررات واألسس التي اعتمد عمييا المشرع الفرنسي وا 
ُـّ عممية نقؿ االختصاص (2)فقط ؛ ولـ يعتمد عمى األدوات القانونية الصحيحة التي تُِت

 .بنجاح ودوف ترؾ فراغات قانونية

اختصاص الغرفة التجارية بالجزائر في الرقابة عمى قرارات : الفرع الثاني
 مجمس المنافسة كاستثناء

 المعدؿ والمتمـ بنقؿ اختصاصات 03-03لقد قاـ المشرع الجزائري بموجب األمر رقـ 
في الرقابة عمى قرارات مجمس المنافسة الى القاضي العادي مما يستوجب تحديد مجاؿ 

 .الرقابة عمييا ، ودراسة طبيعة االختصاص الممنوح لمقاضي العادي 

مجال اختصاص الغرفة التجارية لمجزائر في الرقابة عمى قرارات مجمس : أوالً 
 المنافسة 

  خوؿ القانوف لمجمس المنافسة سمطة توقيع جزاءات المالية ضد المؤسسات التي 
مارست األفعاؿ المقيدة لممنافسة، أو توقيعيا عند مباشرة اإلجراءات الوقائية لمحد مف 

األعماؿ التي قد تمس بالمنافسة، وفي ىذا الصدد خوؿ المشرع الجزائري صراحة بمنح 
اختصاص لمغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر بممارستيا الرقابة عمى قرارات مجمس 

 مف األمر 63المنافسة في شقيا المتعمؽ بالممارسات المقيدة لممنافسة بموجب نص المادة 
 أي لـ (3)(البطالف) المعدؿ والمتـ دوف أف تمتد ىذه الرقابة  إبطاؿ االتفاقات 03-03رقـ 

                                                           
، الممتقى الوطني (تكريس الرقابة القضائية عمى سمطات الضبط المستقمة في التشريع الجزائري)ماديو ليمى،  -  (1)

 .208، ص 2007 ماي 24-23حوؿ سمطات الضبط المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي، جامعة بجاية أياـ 
. 87سابؽ، ص اؿمرجع اؿعيساوي عزالديف، ، -  (2)

 .    100.، ص المرجع السابؽبوحاليس إلياـ، -  (3)
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يخوؿ لو إبطاؿ العقود وااللتزامات المشكّمة لممخالفات، كوف قانوف المتعمؽ بالمنافسة خوؿ 
لكؿ شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسو متضررا مف ممارسة مقيدة لممنافسة وفقا 
لقانوف المنافسة إمكانية المطالبة بحؽ اإلبطاؿ أماـ الجية القضائية المختصة طبقا 

 المعدؿ والمتمـ 03 – 03 مف األمر 13بحيث تنص المادة . (1)لمتشريع المعموؿ بو
 من ىذا األمر، 9 و8دون اإلخالل بأحكام المادتين " : المتعمؽ بالمنافسة عمى ما يمي

يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعمق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب 
 ". أعاله12 و11 و10 و7 و6المواد 

  إف أصؿ اختصاص لممجالس القضائية ىو النظر في األحكاـ القضائية الصادرة 
 وأف منحيا النظر في قرارات عف مجمس المنافسة (2)مف المحاكـ عف طريؽ االستئناؼ

 .  (3)المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة عمى مستوى الغرفة التجارية يعد استثناءً 
  أما في مجاؿ تطبيؽ الجزاءات مف طرؼ الغرفة التجارية فإف المشرع الجزائري قد 

 مف 06-95أزاؿ العقوبات السالبة لمحرية التي كانت سارية في إطار األمر الممغى 
قانوف المتعمؽ بالمنافسة، وذلؾ عندما أعاد تنظيـ الممارسات المنافية لحرية المنافسة، 

بحيث تـ االقتصار عمى َتقِنيف الممارسات المقيدة لممنافسة عف طريؽ الفصؿ بيف مجاؿ 
 . وبتالي اكتفى بالجزاءات ذات الطابع المالي(4)المنافسة ومجاؿ الممارسات التجارية

 طبيعة االختصاص الممنوح لمغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر :ثانيا 
إف االختصاص القضائي ألي جية قضائية يشمؿ عمى االختصاص النوعي وعمى 

 .االختصاص اإلقميمي
 االختصاص النوعي -1

يالحظ أف المشرع الجزائري قد خوؿ لمغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر اختصاص 
النظر في الطعوف المرفوعة ضد قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالممارسات المقيدة 

                                                           
 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 مف األمر رقـ 48المادة  - (1)
. 89سابؽ، ص اؿمرجع اؿمعوشي أمينة وأوجدوب فتيحة،  - (2)
 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03-03، مف األمر رقـ1 الفقرة 63المادة  - (3)
 .111سابؽ، ص اؿمرجع اؿ عيساوي عزالديف، - (4)
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 المعدؿ والمتمـ ولـ يجعؿ أي 03-03 مف األمر رقـ 63لممنافسة بموجب أحكاـ المادة 
جية قضائية أخرى تشارؾ الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر في مجاؿ اختصاصيا 

 .واف ىذا االستثناء الممنوح ليا يعد اختصاص نوعي 
  االختصاص اإلقميمي-2

 لقد حدد المشرع الجزائري االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي تنظر في الطعوف 
ضد قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالممارسات المقيدة وذلؾ بمنح االختصاص لمغرفة 

 .التجارية لمجمس قضاء الجزائر
غير انو إذا درسنا طبيعة االختصاص اإلقميمي وفؽ قانوف إجراءات المدنية واإلدارية 
،نجد أف ىذا االختصاص اإلقميمي وجد مف أجؿ ضماف السير الحسف لمعدالة، ويمكف 

 المتعمؽ باإلجراءات 09-08 مف قانوف رقـ 46لمخصـو مخالفتو طبقا لنص المادة 
، فال يجوز لمقاضي إثارتو مف تمقاء نفسو ، غير أف النص الخاص في (1)المدنية واإلدارية

 المعدؿ والمتمـ يغمب عميو االختصاص النوعي فيجعؿ 03-03 مف األمر قـ 63المادة 
 .اختصاص الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر اختصاصًا مانعاً 

الجانب اإلجرائي لمطعن ضد قرارات مجمس المنافسة أمام : المبحث الثاني
 القضاء العادي 

  إف مناقشة مسألة الطعف ضد قرارات مجمس المنافسة أماـ القضاء العادي 
ونظرا لمطابع  (مطمب أوؿ)يستوجب التطرؽ إلي الشروط التي تتعمؽ بالطعف 

التنفيذي لمقرار اإلداري وتمتعو بقرينة المشروعية بمجرد صدوره فإنو يرتب أثاره 
بمجرد التوقيع، إال أنو في بعض األحياف يمكف لمقرار أف يرتب أضرارا في حالة 
تنفيذه يصعب تداركيا الحقا خاصة واف كاف القرار مرشحا لإللغاء ،فإف المشرع 

                                                           
يجوز لمخصـو باختيارىـ لمقاضي حتى )) المتعمؽ باإلجراءات المدنية واإلدارية 09-08 مف قانوف رقـ 46المادة -  (1)

 ((......ولو لـ يكف مختص إقميميا 
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قد خوؿ لمطاعف إمكانية مباشرة إجراءات وقؼ تنفيذ قرار مجمس المنافسة      
 . (مطمب ثاني)

 :شروط الطعن في قرارات مجمس المنافسة: المطمب األول
 مباشرة الطعن وآجال انقضائو: الفرع األول

  ماعدا القرارات المتعمقة بالتجميعات االقتصادية يختص مجمس قضاء الجزائر 
بالنظر في القرارات الصادرة عف مجمس المنافسة والمتعمقة  بالممارسات المقيدة 

 03 – 03 مف األمر رقـ 63 عمى غرار تمؾ المنصوص عمييا في المادة (1)لممنافسة
 :  ال سيما(2)المذكور أعاله
  قرارات اتخاذ اإلجراءات الوقائية؛       -
  الطعف في األوامر والعقوبات المالية؛ -
 . إجراء النشر ذو الطابع القمعي -

ويستوجب الطعف في قرارات مجمس المنافسة مجموعة مف الشروط واإلجراءات حيث 
 .  (ثانيا)ثـ الشروط المتعمقة بآجاؿ الطعف  (أوالً )نتناوؿ في الدراسة صفة الطاعف  

 صفة الطاعن : أوالً 
  يحؽ لألشخاص الذيف حصرىـ المشرع الجزائري لمطعف في قرارات مجمس 

 : المنافسة أماـ الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر السيما
  األشخاص المعنييف بالقضية مباشرة؛  -

                                                           
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستر في القانوف، فرع قانوف النظام القانوني لممنازعات مجمس المنافسةعمورة عيسى،  - (1)

 .133، ص 2006األعماؿ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
والذي  لـ يشر إلى طبيعة ىذه الممارسات 06 -95في حيف نجد أف المشرع الجزائري في أحكاـ األمر رقـ  -  (2)

 حيث حصر القرارات التي ينظر فييا مجمس قضاء الجزائر في التي تكوف 03 – 03األمر رقـ عمؿ عمى تعديمو في 
، 03 – 03 الفقرة األولى المعدلة مف األمر رقـ 63متعمقة بالممارسات المقيَّدة لممنافسة، راجع بيذا الخصوص المادة 

 . معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة
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 األشخاص الذي يمسيـ قرار مجمس المنافسة المتعمقة بعقوبات مالية إدارية  -
أو تدابير وقائية تحفظية أو قرار رفض اإلخطار أو إقرار انتفاء وجو 

 .  (1)الدعوى
الوزير المكمؼ بالتجارة باعتباره طرفًا أساسيًا في القضايا المتعمقة  -

 . (2)بالمنافسة
  كما يمكف لكؿ شخص متضرر مف القرار الصادر عف مجمس المنافسة محؿ 

الطعف مف قبؿ األطراؼ المعنية أو مف قبؿ الوزير المكمؼ بالتجارة والذيف كانوا َمْعنيّْف 
 المقدـ مف قبؿ األطراؼ المعنية أو مف (3)أماـ مجمس المنافسة وليسوا طرفا في الطعف

قبؿ الوزير المكمؼ بالتجارة يمكنيـ التدخؿ في الدعوى، أو أف يمحقوا بيا في أي مرحمة 
 .  (4)طبقًا ألحكاـ قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية

 :آجال الطعن في قرارات مجمس المنافسة: ثانيا
 المعدؿ 03 – 03  عندما نّص المشرع الجزائري عمى آجاؿ الطعف في األمر رقـ 

الغرفة )والمتمـ، فّرؽ بيف طبيعة القرارات المطعوف فييا أماـ مجمس قضاء الجزائر 
 :، وذلؾ عمى النحو التالي(التجارية
 :آجال الطعن المتعمقة بقرارات مجمس المنافسة الموضوعية -

                                                           
تواتي محند شريؼ، قمع اإلتفاقات في قانوف المنافسة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستر في القانوف، فرع قانوف  - (1)

  130، ص 2007األعماؿ، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 
 .. الفقرة األولى، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة63المادة  - (2)
 .. ، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 مف األمر رقـ 68المادة  - (3)
 المتعمؽ بالمنافسة لـ يوضح كيفية رفع الطعف ضد قرار مجمس المنافسة أماـ 03 – 03المالحظ أف األمر  - (4)

الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر المختص نوعيًا بالنظر في مثؿ ىذه الطعوف مما يستمـز الرجوع إلى القواعد 
 .العامة المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
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 أف آجاؿ الطعف في قرارات 03-03 مف األمر رقـ 63  حددت أحكاـ المادة 
 مف تاريخ االستالـ الرسمي لقرار مجمس (1)الموضوعية تكوف خالؿ أجؿ شير واحد

 :(2)المنافسة ال سيما
  قرارات بعدـ قبوؿ اإلخطار؛  -
  أال وجو لممتابعة؛  -
  تسميط العقاب؛  -
 .  توجيو األوامر لممعنييف باألمر -

 :آجال الطعن المتعمقة بقرارات مجمس المنافسة الخاصة بالتدابير واإلجراءات المؤقتة- 
 46 و45  تخص ىذه القرارات التي يصدرىا مجمس المنافسة بموجب أحكاـ المادة 

 مف نفس األمر في 63  وحدد المشرع الجزائري أجميا في المادة 03 -03مف األمر رقـ 
 :  ال سيما(3) يوما20أجؿ الطعف ىو 
 األوامر المعممة التي ترمي إلى الحد مف الممارسات الُمَعايَنة المقيدة  -

لممنافسة عندما تكوف العرائض والممفات المرفوعة إليو أو التي يبادر بيا مف 
 . اختصاصو

 التدابير المؤقتة لمحد مف الممارسات المقيدة لممنافسة موضوع التحقيؽ عند  -
ثبوت ظروؼ مستعجمة لتفادي الضرر المحدؽ غير ممكف إصالحو الضار 

بالمصمحة االقتصادية العامة أو بالمؤسسات التي تأثرت مف جراء ىذه 
 .  األفعاؿ

 

  إجراءات الطعن في قرارات مجمس المنافسة: الفرع الثاني
                                                           

 ..، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 الفقرة األولى مف األمر رقـ 63المادة  - (1)
 مذكرة لنيؿ شيادة الماستر في الرقابة القضائية عمى أعمال سمطات الضبط المستقمة،بركيبة حساـ الديف،  - (2)

 .47، 46ص، . ، ص2014الحقوؽ، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، 
 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 الفقرة الثانية مف األمر رقـ 63المادة  - (3)
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  نفّرؽ عند دراستنا إلجراءات الطعف في قرارات مجمس المنافسة أماـ القضاء 
وبيف القرارات الصادرة بخصوص  (أوال)العادي بيف القرارات الصادرة في الموضوع 

 :عمى النحو التالي (ثانيا)التدابير التحفظية المؤقتة 

 اإلجراءات الخاصة بالطعون بالقرارات المتعمقة بالموضوع: أوال
  تتعّمؽ الطعوف التي تمسُّ بموضوع النزاع تمؾ األوامر والعقوبات الصادرة عف 

مجمس المنافسة في إطار قمع الممارسات المقّيدة لممنافسة، وتشمؿ ىذه القرارات الطعف 
 :األصمي والطعف الفرعي التي سنوضحيا عمى النحو اآلتي بيانو

 :(الرئيسي)الطعن األساسي  -1
  َترفع أطراؼ القضية الطعف أماـ مجمس قضاء الجزائر ضّد قرار مجمس 

 المتعمؽ 03-03 مف األمر رقـ 63 و64، فنالحظ مف خالؿ تمحيص المادة (1)المنافسة
بالمنافسة السالؼ الذكر، تبيف أّف المشرع الجزائري لـ يحّدد كيفية تقديـ الطعف لدى 

الجيات القضائية المختصة الناظرة في القرارات التي َتُمسُّ بالممارسات المنافية لممنافسة، 
ّنما أشار إلى إتباع القواعد العامة لرفع الطعوف المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات  وا 

وبالرجوع إلى قانوف اإلجراءات المدنية . ، كما أشرنا إلى ذلؾ آنفا(2)(واإلدارية)المدنية 
في "والفصؿ الثاني " في شروط قبوؿ الدعوى"واإلدارية السيما في الفصؿ األوؿ المتعمؽ 

 : (3)نميز ما يمي" شروط قبوؿ عريضة افتتاح الدعوى
أف يكوف الشخص الُمَقدّْـ لمطعف ِذي صفة ومصمحة قائمة أو محتممة الوقوع  - 

يقررىا القانوف، ويتوفر ىذا الشرط في األطراؼ المعنية بالقرار الصادر عف مجمس 
المنافسة المتعمؽ بالممارسات المقّيدة لممنافسة مف جية والوزير المكمؼ بالتجارة مف جية 

                                                           
 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 مف األمر رقـ 64المادة  - (1)
 .، يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية09 – 08قانوف رقـ  - (2)
 الفصؿ األوؿ والفصؿ الثاني، يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية 09 – 08راجع بيذا الخصوص قانوف رقـ  - (3)

 .واإلدارية
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 حيث يمكف لمقاضي إثارة موضوع انعداـ الصفة والمصمحة القائمة أو المحتممة (1)أخرى
 .في المدعي أو المدعى عميو

 مباشرة أماـ مجمس قضاء (2)  فالطعف الرئيسي ىو الذي يقـو بو أطراؼ القضية
 . الجزائر ضّد القرار الصادر عف مجمس المنافسة المتعمؽ بالممارسات المنافية لممنافسة

 : الطعن الفرعي -2
 والذيف ليسوا أطراًفا في الطعف التدخؿ            ف  يمكف لألطراؼ غير المعنيي

، وىو تدخؿ إرادي في الدعوى أماـ الجية القضائية المختصة لصالح (3)في الدعوى
المتدخؿ في حّد ذاتو أو قصد تأييد أو تدعيـ أحد الخصـو والدفاع عف مصالحيـ، 

فالطعف الفرعي يقدـ في حالة ما إذا انتيت آجاؿ الطعف المحددة لمقياـ بممارسة الطعف 
، ىذا األخير الذي يعتبر شرطًا أساسيا إلمكانية القياـ بالطعف الفرعي حيث (4)األصمي

دوف الطعف األساسي ال يمكف القياـ بالطعف الفرعي، ويقدـ الطعف الفرعي مف قبؿ 
 .(5)األطراؼ المتخاصمة أماـ مجمس المنافسة أو الوزير المكمؼ بالتجارة

 اإلجراءات المتعمقة بالطعون ضد قرارات مجمس المنافسة المتعمقة :ثانيا
بالتدابير التحفظية 

  لقد بّينا آنفًا أف قرارات مجمس المنافسة الفاصمة في اإلجراءات التحفظية المؤقتة 
يوًما، ُيتََّبُع فيو  (20)تكوف قابمة لمطعف فييا أماـ مجمس قضاء الجزائر في أجؿ عشريف 

 .(6)نفس إجراءات الطعف المنصوص عمييا في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية

 سمطات القاضي العادي عند فصل في الطعون: الفرع الثالث
                                                           

 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 مف األمر رقـ 64 و 63المادتاف  - (1)
،  يضمف قانوف اإلجراءات المدنية 09 – 08، مف القانوف رقـ 14 و13راجع بيذا الخصوص المادتيف  – (2)

 .واإلدارية
 .معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة، 03 – 03 مف األمر رقـ 68المادة -  (3)
 .264سابؽ، ص اؿمرجع اؿلخضاري أعمر، -  (4)
 .، نفس الموضعلخضاري أعمر، نفس المرجع-  (5)
 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 مف األمر رقـ 64المادة  - (6)
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  إف سمطات مجمس قضاء الجزائر في مجاؿ الطعوف المقدمة ضد قرارات مجمس 
المنافسة، وبالرجوع إلى القواعد العامة إلجراءات التقاضي تتمثؿ في اإللغاء أو التعديؿ  
أو التأييد، وذلؾ ألف المشرع الجزائري لـ يبيف السمطات المخولة لمقاضي العادي عند 
الفصؿ في الطعوف ضّد قرارات مجمس المنافسة في قانوف المنافسة وىذا ما سنوضحو 

 :  فيما يمي

 تأييد قرارات مجمس المنافسة : أوال
  إف القاضي العادي وعند النظر في الطعوف المرفوعة إليو عمى مستوى مجمس 

قضاء الجزائر ضد القرارات الصادرة عف مجمس المنافسة، وعند التثبت مف أنيا مستوفيو 
لمشروط الشكمية والموضوعية الواجب توافرىا في القرار اإلداري، وأف ىذا األخير أي 

القرار الصادر عف مجمس المنافسة المطعوف فيو لـ َيُشبو عيٌب مف العيوب، يقـو القاضي 
العادي بتأييد القرار الصادر عف مجمس المنافسة المطعوف فيو، حيث يكوف التأييد عف 

 : (1)طريؽ التثبت بأف
  القرار المطعوف فيو اتبعت فيو جميع الشروط اإلجرائية والموضوعية؛  -
  القرار المطعوف فيو ال يشوبو عيب يضعو محؿ اإللغاء أو التعديؿ؛ -
 يصدر مجمس قضاء الجزائر قراراه بتأييد قرار مجمس المنافسة المطعوف  -

 . فيو
 الصادر عف مجمس قضاء الجزائر الغرفة 07572/18  حيث نجد في القرار رقـ 
رشاد المستيمؾ 06077/18التجارية في القضية رقـ   بيف المنظمة الجزائرية لحماية وا 

ومحيطو، جميعية وطنية ذات طابع اجتماعية ممثمًة مف قبؿ رئيسيا، ضد جمعية 
 جمعية ذات طابع ميني ممثمًة مف قبؿ (APAB)المنتجيف الجزائرييف لممشروبات 

 .رئيسيا

                                                           
، رسالة دكتوراه دولة في الحقوؽ، آليات مكافحة الجرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائرلعور بدرة،  - (1)

. 467، ص 2014تخصص قانوف األعماؿ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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   حيث طعنت جمعية حماية المستيمؾ ضد القرار الصادر عف مجمس المنافسة 
 بيف جمعية المستيمؾ المطعوف ضدىا 05/18 تحت رقـ 2018 جويمية 19بتاريخ 

، حيث أنو وبناء عمى العريضة الطعف باإللغاء المودعة مف (1)وجمعية المنتجيف الجزائريف
رشاد المستيمؾ ومحيطو بتاريخ   سبتمبر 26قبؿ الطاعنة المنظمة الجزائرية لحماية وا 

 تطعف بمقتضاىا ضد قرار الصادر عف مجمس المنافسة 6077/18 تحت رقـ 2018
المذكور أعاله والقاضي برفض الشكوى لعدـ التأسيس، حيث أنو قد تبيف لمجمس قضاء 

 عدـ وجود أي عالقة سببية بيف تصريح الطعوف ضدىا ورفع األسعار التي (2)الجزائر
 الذي آتى بزيادات في مختمؼ المجاالت 2017كانت نتيجة حتمية لقانوف المالية 

المتعمقة باالستيالؾ، ومنو رفض الطعف كذلؾ لعدـ التأسيس مع قبولو في الشكؿ، حيث 
 : جاء في منطوؽ قرار مجمس قضاء الجزائر ما يمي

 2017 جويمية 19تأييد القرار الصادر عن مجمس المنافسة بتاريخ : في الموضوع)
 (. 05/18رقم 

 تعديل القاضي العادي لقرارات مجمس المنافسة المطعون فييا : ثانيا
  لقد بّينا في المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ أنو قد تمت عممية نقؿ االختصاص 

األصيؿ مف القاضي اإلداري إلى القاضي العادي، فيما يتعمؽ بالنظر في القرارات 
اإلدارية  الصادرة عف مجمس المنافسة المتعمقة بالممارسات المنافية لممنافسة، حيث وفي 
ىذا موضوع دائما يصادفنا أثره كذلؾ في ىذا المبحث، عندما نتحدث عف إمكانية تعديؿ 

القاضي العادي لقرارات مجمس المنافسة المطعوف فييا أمامو فيتمتع القاضي العادي 
ّما بتخفيفيا حسب مقتضيات القضية فيمكنو  بسمطة تعديؿ ىذا القرار إّما برفع العقوبة وا 

                                                           
 الصادر عف مجمس المنافسة، 2018 /05قرار رقـ ، 17راجع بيذا الخصوص النشرة الرسمية لممنافسة عدد -   (1)

 .مرجع سابؽ
 بيف 06077/18 عف مجمس قضاء الجزائر الغرفة التجارية قضية رقـ2018 ديسمبر 26القرار الصادر بتاريخ  -  (2)

رشاد المستيمؾ ومحيطو، ضد جمعية المنتجيف الجزائرييف لممشروبات  (الممحؽ العاشر). المنظمة الجزائرية لحماية وا 
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 حيث يمس التعديؿ القرار الصادر عف (1)تعديؿ العقوبة المقررة مف قبؿ مجمس المنافسة،
 :(2)مجمس المنافسة المطعوف فيو أماـ مجمس قضاء الجزائر إذا كاف

  القرار مخالًفا لقاعدة إجرائية؛  -
  القرار ُمْغِفاًل لمتعرض لبعض المسائؿ؛ -
 .   القرار ُمْغِفاًل لتقدير بعض الوقائع -

 إلغاء القاضي العادي لقرارات مجمس المنافسة المطعون فييا : ثالثا
  ينظر القاضي العادي في القرار مجمس المنافسة لفحص المشروعية وذلؾ 

مف قبؿ قاضي الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر مف حيث االختصاص ومف حيث 
؛ باعتبارىا (3)االحتراـ اإلجراءات القانونية الواجب إتباعيا لحؿ النزاع المعروض أماميـ

قرارات فردية تُتَّخذ ضمف امتيازات السمطة العامة، فينظر القاضي مدى احتراـ مجمس 
المنافسة لالختصاصات المخولة لو باإلضافة لمدى احترامو لحقوؽ العدالة وحقوؽ 

ينظر مجمس قضاء الجزائر في قرارات مجمس المنافسة المطعوف فييا أمامو ؛ ؼ(4)الدفاع
في مدى احتراـ مجمس المنافسة تطبيؽ القواعد واإلجراءات الموضوعية المنصوص عمييا 

 وبتالي فإف القاضي يمارس رقابة المالئمة بيف الوقائع المطروحة (5)في قانوف المنافسة
 .ومدى ارتباطيا مع األسباب والنتائج المتوصؿ إلييا في القرار محؿ الطعف

 :(6)  حيث يمس اإللغاء القرار إذا كاف يشوبو عيب مف العيوب اآلتية
  اإللغاء بعدـ االختصاص؛  -

                                                           
 .119سابؽ، ص اؿمرجع اؿكحاؿ سممى،  - (1)
، مذكرة لنيؿ الجزائري مسؤولية العون االقتصادي عن الممارسات المقيدة لممنافسة في التشريعبوجميؿ عادؿ، -  (2)

.   166، ص 2012شيادة الماجستير في القانوف، فرع قانوف المسؤولية المينية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
، 14 مجمة المفكر العدد ،(لرقابة القضائية عمى المنازعات مجمس المنافسة وحق الطعنا)بوقندورة عبدالحفيظ، -  (3)

.   340، قالمة، ص 1945 ماي 8كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة 
 .199سابؽ، ص اؿمرجع اؿكحاؿ سممى، -  (4)
 .282سابؽ، ص اؿمرجع اؿماديو ليمى،  - (5)
. 340سابؽ، ص اؿمرجع اؿبوقندورة عبد الحفيظ، -  (6)
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 ؛(1) اإللغاء بسبب التقادـ -
 ؛(2) اإللغاء بسبب انعداـ النصاب القانوني -
  اإللغاء بسبب تجاوز القاضي بخطأ في التكييؼ؛ -
 .  اإللغاء بأي عيب يراه القاضي قائما -

 اشكالية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة: المطمب الثاني
  األصؿ ىو عدـ جواز إخضاع قرارات مجمس المنافسة لمبدأ وقؼ التنفيذ ألف 

القاعدة تقضي بالقوة التنفيذية لمقرارات اإلدارية، فأصؿ قرارات مجمس المنافسة قرارات 
إدارية انفرادية ليس ليا أثر موقؼ لتنفيذىا كقاعدة أصمية إاّل أنو قد ورد استثناء عمى ىذه 

 المتعمؽ بالمنافسة 03 – 03 الفقرة الثالثة المعدلة مف األمر رقـ 63القاعدة في المادة 
 :وىو ما سنبينو فيما يمي

 تنفيذ قرارات مجمس المنافسة كأصل عام: الفرع األول
  لقد أقر المشرع الجزائري بوجوب نفاذ القرارات الصادرة عف مجمس المنافسة، وال 

يترتب عمى الطعف عمى مستوى مجمس قضاء الجزائر أي أثر موقؼ لقرارات مجمس 
المنافسة، وىو األصؿ والقاعدة العامة فالمشرع الجزائري مف خالؿ قانوف المنافسة اعتبر 

قرارات مجمس المنافسة تتسـ بالطابع القمعي فزودىا بالقوة الممزمة فتجعميا نافذة وال 
يترتب عف الطعف فييا أي أثر موقؼ لنفاذىا؛ فقرارات مجمس المنافسة ال تكوف سارية في 

رساليا إلى الوزير المكمؼ بالتجارة  وىي تتمتع (3)مواجية األطراؼ إاّل بعد تبميغيا وا 
 .بالمشروعية وامتيازات األولوية

 

                                                           
، ممؼ رقـ 2016 جواف 16راجع بيذا الخصوص قرار المحكمة العميا، الغرفة التجارية والبحرية، الصادر بتاريخ -  (1)

ص، .، ص2016، مجمة المحكمة العميا العدد األوؿ (ـ.س)ضد السيد  (إفري) في القضية بيف شركة 1130389
. (الممحؽ الحادي عشر).198، 194

. ، نفس المرجع2016 جواف 16قرار المحكمة العميا الصادر بتاريخ -  (2)
 .197سابؽ، ص اؿمرجع اؿكحاؿ سممى،  - (3)
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 قرينة المشروعية: أوال
  وقرينة المشروعية تعني التنفيذ الفوري لمقرار اإلداري لتمتعو بامتيازات السمطة 

العامة وعميو تطبؽ القرارات الصادرة عف مجمس المنافسة مباشرة وىذا ما يفسر قوة 
، ألف (1)فقرارات مجمس المنافسة حائزة مبدئيا عمى قوة النفاذ بمجرد صدورىا. تنفيذىا

القرارات اإلدارية تعتبر صحيحة حتى يثبت العكس بطرؽ اإلثبات القانونية، وىو نوع مف 
 .التجسيد المتيازات السمطة العامة

 امتيازات األولوية: ثانيا
  وامتياز األولوية يعني التنفيذ الفوري كذلؾ لمقرارات اإلدارية فال يؤثر الطعف فييا 

 . النص عمى خالؼ ذلؾ(2)أماـ المجمس القضائي إال إذا قرر بصفة استثنائية
وقوة  (السمطة العامة)       وعمى أساس المشروعية وامتيازات األولوية لمقرارات اإلدارية 

النفاذ المعجؿ، تصبح القرارات اإلدارية الصادرة عف مجمس المنافسة تتمتع بالتنفيذ الفوري 
 .مثؿ القرارات اإلدارية عامة ( الرسمي لياغبعد التبمي)بمجرد صدورىا 

 قرارات مجمس المنافسةتنفيذ االستثناءات الواردة عمى : الفرع الثاني
  إف عدـ تكريس طمب وقؼ تنفيذ قرار مجمس المنافسة يعتبر انتقاصا لحقوؽ 

المتابعيف ىذه السمطات في مجاؿ المصالح االقتصادية والمالية لممتعامميف 
، ليذا الغرض وضع المشرع ىذا االستثناء عند االقتضاء بعد التثبت مف (3)االقتصادييف

حيث لـ يترؾ المشرع الجزائري . (4)وجود وقائع وظروؼ خطيرة محددة في قانوف المنافسة
نما أطََّرُه بضوابط تتمثؿ فيما يمي  :(5)ىذا االستثناء لمحض الصدفة وا 

 جدّية سبب وقؼ التنفيذ؛  -

                                                           
 .197المرجع السابؽ، ص كحاؿ سممى، -   (1)
. ، يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية09-08 مف قانوف 11 فقرة 170المادة -  (2)
.  136، صالمرجع السابؽماتسة المية، -  (3)
 .معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة، 03 – 03 مف األمر رقـ 3 فقرة 63المادة -  (4)

(5)
  -Rachid ZOUAIMIA, ) les Fonction répressives des autorités administratives indépendantes 

statuant en matière économique(, Revu IDARA, n° 28,Alger, p.p123 – 163- 165. 
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 .تغيير القرار لممركز القانونية أو المساس بوجودىا -
 . يرتب القرار ضرًرا غير قابؿ لإلصالح -

 مضمون وقف التنفيذ: أوالً 
  يعتبر وقؼ التنفيذ ضمانة مف ضمانات حقوؽ الدفاع فيو ذو طبيعة استثنائية 

وتحفظية يوقؼ القرار دوف إلغائو وىو حالة مف حاالت االستعجاؿ المنصوص عمييا 
قانونا لتدخؿ القضاء الستعجالي؛ حيث يأمر قاضي االستعجاؿ بوقؼ تنفيذ ىذا القرار أو 

 .(1)وقؼ آثار معينة منو متى كانت ظروؼ االستعجاؿ تبرر ذلؾ
  فأقر المشرع بوقؼ تنفيذ بعض قرارات مجمس المنافسة الواضعة حدِّا لمممارسات 
المنافية لمممارسة أو الُمصدرة لعقوبات مالية أو التدابير التحفظية المؤقتة، وأخضع 

المشرع الجزائري موضوع وقؼ التنفيذ لمقاضي االستعجالي ومنحو سمطة تقدير الوقائع 
 .(2)والظروؼ فالعبرة بالخطوة والخطر المحدؽ وعدـ إمكانية إصالح الضرر بعد وقوعو
  وطمب وقؼ التنفيذ يكوف وفقًا لقانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، فينبغي عمى 

صاحب الطعف الرئيسي أف يودع طمب وقؼ تنفيذ قرار مجمس المنافسة لدى مجمس 
 .(3)قضاء الجزائر ويطمب رئيس مجمس قضاء الجزائر رأي وزير التجارة

  باإلضافة إلى تماشي المشرع الجزائري مع متطمبات السرعة المفروضة في المجاؿ 
االقتصادي أقر الفصؿ في القضية مع مراعاة الظروؼ المحيطة بيا؛ ألف دعوى اإللغاء 

 .  حتى ولو كانت قد تمغى القرار إاّل أنيا ال تستطيع تدارؾ األضرار أو إصالحيا
 
 
 
 

                                                           
. ،  يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية09 – 08  مف القانوف رقـ 919المادة  - (1)
 . معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة،03 - 03 مف األمر 3 فقرة 63المادة -  (2)
 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 مف األمر رقـ 69المادة  - (3)
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شروط وقف تنفيذ قرار مجمس المنافسة : ثانيا
 قرارات مجمس المنافسة يتطمب ضرورة رفع دعوى اإللغاء ذ  لقبوؿ دعوى وقؼ تنفي

 والبد مف أف تتوفر عمى شروط عامة يضمَّنيا قانوف (1)أماـ الجية القضائية المختصة
اإلجراءات المدنية واإلدارية التي يجب عمى الطاعف استيفائيا وتتمثؿ في شروط شكمية 

 :وأخرى موضوعية نعمؿ عمى توضيحيا فيما يمي

 الشروط الشكمية لوقف التنفيذ -1
ال بّد مف توفر الشروط الشكمية لطمب وقؼ تنفيذ قرارات مجمس المنافسة الُمبّينة في قانوف 

 .(3) وذلؾ عمى النحو اآلتي بيانو(2) المعدؿ والمتمـ03 – 03المنافسة رقـ 
مرفوع أماـ مجمس قضاء الجزائر  (الطمب األصمي)البّد مف توفر الطعف  -

 قبؿ تقديـ طمب وقؼ التنفيذ،
قرار مجمس المنافسة المحددة  (الطعف بإلغاء) البّد مف احتراـ آجاؿ الطمب  -

 المتعمؽ 03 – 03 مف األمر رقـ 63في قانوف المنافسة السيما المادة 
 :بالمنافسة المعدؿ والمتمـ المذكور آنفًا وىي

 مدة شير واحد ابتداًء مف تاريخ استالـ القرار في الممارسات المناخية  -
 .لممنافسة

 . يوًما في التدابير المؤقتة20 مدة  -
 مف نفس 46 و45 يوًما في التدابير المنصوص عمييا في المادة 15 مدة  -

 .(4)األمر

                                                           
 أعماؿ الممتقى الوطني حوؿ (سمطات القضاء في شل القوة التنفيذية لقرارات مجمس المنافسة)ىديمي أحمد، -  (1)

.   298، ص 2007 ماي 24 و23سمطات الضبط المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي جامعة بجاية، أياـ 
 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 مف األمر رقـ 69 و 63المادتاف  - (2)
.   298سابؽ، صاؿمرجع اؿىديمي أحمد، -  (3)
 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 مف األمر رقـ 46 و45، والمادتيف 3 فقرة 63المادة  - (4)
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 إثبات الطالب لوقؼ التنفيذ بأف تنفيذ القرار الصادر عف مجمس المنافسة  -
المراد توقيؼ تنفيذه سيؤدي إلى نتائج ضارة بو يصعب تداركيا إذا لـ يوقؼ 

 .تنفيذه
  ويكوف طالب وقؼ التنفيذ وفقًا لألشكاؿ المطموبة في قانوف اإلجراءات المدنية 

 :  بػ(1)واإلدارية
 عريضة ُترفع مف قبؿ صاحب الطعف الرئيسي أو الوزير المكمؼ باالقتصاد  -

 موجيو إلى مجمس قضاء الجزائر؛
 يطمب رئيس مجمس قضاء الجزائر رأي الوزير المكمؼ بالتجارة عندما ال  -

 .يكوف ىذا األخير طرفًا في القضية

 الشروط الموضوعية لوقف التنفيذ -2
  لقد أقر المشرع الجزائري حالة وقؼ تنفيذ قرارات مجمس المنافسة بتوفر الشروط 

 :اآلتية
 االستعجاؿ الذي يتمثؿ في النتائج التي يثيرىا القرار اإلداري وىي ر توفر عنص -

 .(2)الظروؼ الخطيرة والوقائع المرتبطة بيا
 .(3) منح القاضي العادي لمجمس قضاء الجزائر السمطة التقديرية لتحديدىا -

 توفر عنصر الجدّْية كشرط موضوعي يأمر القاضي بمقتضاه بوقؼ تنفيذ القرارات  -
الصادرة عف مجمس المنافسة المطعوف فييا بناًء عمى طمب األطراؼ المعنية إف 

 .(4)أثار دفوًعا جدّْية
 

 األمر الصادر بوقف التنفيذ ىو أمر استثنائي تحفظي: الفرع الثالث
                                                           

 .،  يضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية09 – 08 مف القانوف رقـ 919المادة  - (1)
 .، معدؿ ومتمـ، يتعمؽ بالمنافسة03 – 03 الفقرة الثالثة مف األمر 63المادة  - (2)
 .298سابؽ، ص اؿمرجع اؿعيساوي عزالديف،  - (3)
  .455سابؽ، ص اؿمرجع اؿجالؿ مسعد،  - (4)
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  يصدر مجمس قضاء الجزائر بعد تمقيو طمبات وقؼ تنفيذ قرارات مجمس المنافسة 
، يصدر بشأنو قرار قضائي أما وقؼ تنفيذ قرار (1)كطمبات مستعجمة المشار إلييا أعاله

مجمس المنافسة إذا ما تبيف لو قياـ وتوفر الشروط التي تبرر طمب وقؼ تنفيذ القرار 
ما أف  وذلؾ بصفة مؤقتة إلى غاية الفصؿ في الطعف المرفوع أماـ القضاء العادي وا 

 .يصدر قرار برفض الطمب في الحالة العكسية 

 :األمر الصادر بوقف التنفيذ أمر استثنائي تحفظي: أوالً 
  تفاديِّا لموقوع في أضرار ال يمكف تصحيحيا مترتبة عف قرار مجمس المنافسة 

نما ىو إجراء (2)يصدر مجمس قضاء الجزائر قرارات تحفظية  ال تمسُّ بموضوع الدعوى وا 
استثنائي تحفظي لضماف الحقوؽ والمراكز القانونية التي قد يمس بيا القرار الصادر عف 

 .مجمس المنافسة ويصعب تصحيحو

األمر الصادر بوقف التنفيذ ىو أمر قضائي مؤقت : نيااث
  إّف القرار المتعمؽ بالطعف في قرار مجمس المنافسة الصادر عف مجمس قضاء 

الجزائر يعتبر حكًما مؤقتًا بطبيعتو، فيدخؿ ضمف األوامر اإلستعجالية الصادرة عف 
 .(3)القضاء اإلستعجالي التي تكوف صادرة قبؿ الفصؿ في الموضوع

 
 
 
 

                                                           
مقارنة بين القانون الجزائري والقانون )العقوبات الصادرة عن مجمس المنافسةخالص المية وساحي سيمية،  -  (1)

 مذكرة ماستر في الحقوؽ، قسـ قانوف األعماؿ، تخصص قانوف العاـ لألعماؿ، شعبة قانوف األعماؿ، كمية ،(الفرنسي
. 69، ص 2015/2016الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة عبد الرحمف ميرة، بجاية، سنة 

. 70خالص المية وساحي سيمية، نفس المرجع، ص  -  (2)
ال يجوز الطعف فييا، ألنيا غير ماسة بموضوع الدعوى بناًء عمى المادة " اإلستعجالية"وىذا النوع مف القرارات  -  (3)
 .، يتضمف قانوف اإلجراءات اإلدارية والمدنية09 – 08 مف القانوف رقـ 936
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 الفصل الثانيخالصة 
في خاتمة ىذا الفصؿ توصمنا إلى أف المشرع الجزائري قد منح لمقاضي العادي   

بصفة استثنائية، إمكانية النظر في قرارات مجمس المنافسة غير تمؾ المتعمقة بالتجميعات 
االقتصادية، وعمى الرغـ مف المبررات الضعيفة لعممية نقؿ ىذا االختصاص مف القاضي 
اإلداري إلى القاضي العادي التي تعود أساسا لمتقميد األعمى لما قاـ بو المشرع الفرنسي 
دوف االعتماد عمى األدوات القانونية الصحيحة، األمر الواضح في وجود ثغرات قانونية 

 .صارخة البد مف سّدىا مستقبال
غير أف خصوصية الطابع االقتصادي لمنزاع يكوف أكثر مالءمة لمفصؿ فيو مف طرؼ 
قاضي العادي القتراب طبيعة النزاع المعروض عميو مع طبيعة الرقابة التي يمارسيا 

القاضي العادي بحيث يكوف لو المجاؿ أوسع بتطبيؽ قواعد المنافسة عمى غرار القاضي 
اإلداري، إال أف مآؿ الطعف فقد يسفر إما بالتأييد أو الرفض أو التعديؿ أو اإللغاء 

 .وبالتالي فإف النتيجة تمس باختصاصات تعود أصال لمقاضي اإلداري



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمــــــــــــــــة



 الخاتمة
 

 من خالل دارستنا لموضوع الطعن في قرارات مجمس المنافسة، توصمنا إلى أن 
القرارات التي يصدرىا مجمس المنافسة ىي قرارات إدارية ومع ذلك فإن الرقابة القضائية عمى 

ىذه القرارات ال تمتد كميا إلى القضاء اإلداري، فاقتصرت ىذه الرقابة فقط، عمى القرارات 
المتعمقة برفض التجميعات اإلقتصادية رغم أن والية االختصاص األصيل في الرقابة عمى 

 .مجمس المنافسة تعود لمقاضي اإلداري
إن محدودية رقابة القضاء االداري عمى قرارات مجمس المنافسة فرضت بموجب تشريع 

عادي وليس بناء عمى االجتياد القضائي الذي يعد مصدرا أساسيا في القضاء اإلداري، 
بحيث أن محدودية الرقابة شممت فقط القرارات المتعمقة برفض القرارات المتعمقة بالتجميعات 
االقتصادية، مع إخضاع ىذه الرقابة إلى مجمس الدولة مما فتحت اشكاالت دستورية تتعمق 

بسمو القوانين لما تم منح رقابة قرارات مجمس المنافسة المتعمقة برفض التجميعات 
 .االقتصادية إلى مجمس الدولة بموجب تشريع عادي

تعتبر دعوى اإللغاء التي يمارسيا مجمس الدولة، الدعوى المالئمة والمناسبة لحماية 
المشروعية ومنع تجاوز اإلدارة، وأن طبيعة القرارات التي يصدرىا مجمس الدولة في ىذا 

الشأن تتمتع بالحجية المطمقة، غير أن رقابة المشروعية التي يختص بيا مجمس الدولة ال 
تتوافق مع رقابة المالئمة التي يقوم عمييا مجمس المنافسة في إصدار قراراتو، كون أن قراراتو 

مبنية عمى اعتبارات اقتصادية بحتة ال تتالءم مع طبيعة الرقابة الممنوحة لمجمس الدولة، 
بحيث أن ىذه الرقابة تسمح بتطبيق قواعد المنافسة بشكل ضيق، حتى إن كان لمقاضي 

تكوين في المجال االقتصادي، ألن اإلشكال يكمن في طبيعة الرقابة الممارسة عمى القرار 
 .محل الطعن وليس في تكوين القاضي مما يجعل احتمال إلغاء القرار المطعون فيو ضئيال
أما بخصوص القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة والمتعمقة بالممارسات المقيدة 
لممنافسة ،فإن المشرع الجزائرى قد خالف قاعدة توزيع االختصاص القضائي القائمة عمى 
المعيار العضوي والمعتمدة في قانون اجراءات المدنية واإلدارية، وذلك عندما منح لمغرفة 
التجارية لمجمس قضاء الجزائر سمطة الرقابة عمى قرارات مجمس المنافسة رغم طبيعة ىذه 
القرارات ىي قرارات إدارية، وبتالي فإن توزيع االختصاص بين القضاء اإلداري والقضاء 
نما كان بناًء  العادي لم يكن متوقف عمى طبيعة القرارات التي يصدرىا مجمس المنافسة وا 



 الخاتمة
 

عن تقميد من المشرع الفرنسي لما نقل رقابة القرارات الصادرة عن السمطة المنافية الى 
محكمة باريس نظرا لخصوصية الطابع االقتصادي في منازعة ىذه القرارات، تكون ىذه 

 . الجية أقرب في تطبيق قواعد المنافسة والضمان األحسن لسير العدالة
لكن ىذا ال يعني إبعاد رقابة القضاء اإلداري عمى قرارات مجمس المنافسة المتعمقة 

بالتجميعات االقتصادية كون أن مجمس المنافسة ييدف الى حماية النظام العام االقتصادي 
العام عن طريق فكرة الضبط، فميذا يتدخل مجمس الدولة لرقابة قرارات التجميعات 

االقتصادية محل رفض من طرف مجمس المنافسة حول مدى تطابق ضبط الحرية التنافسية 
 .مع النظام العام اإلقتصادي القائم 

 ومن أىم النتائج األخرى،
 من 3أن قواعد المنافسة تنطبق عمى المؤسسات الواردة مفيوميا في احكام المادة  -

 المعدل والمتمم وحصرتيا فقط طبيعة النشاط اإلنتاج والتوزيع 03-03األمر 
والخدمات واإلستاد، واستثنت فئة المتدخمين في السوق الذي يمكنيم ممارسة أعماال 

 .مقيدة لممنافسة وبتالي يفمتون من دائرة الرقابة عمييم
اعتماد المشرع الجزائري عمى معيار حصة السوق في تقدير التجميعات اإلقتصادية  -

 .يطرح صعوبة في مجال رقابة عميو من قبل القضاء
نقل االختصاص إلى القضاء العادي يكون أكثر مالءمة مع الخصوصية االقتصادية  -

 .لقرار مجمس المنافسة
 االقتراحات 

يتعمق االقتراح بمحاولة ايجاد توفيق بين طبيعة الرقابة التي يمارسيا مجمس الدولة 
 وخصوصية االقتصادية لقرارات مجمس المنافسة ،

وذلك باقتراح تعديل قانون المتعمق بالمنافسة بمنح االختصاص لمجمس الدولة  -
ذا  ،إذا كانت طبيعة المنازعة تتعمق بفحص مشروعية قرار مجمس المنافسة، وا 

كانت طبيعة المنازعة تتعمق بخصوصية اقتصادية يؤول االختصاص الى 
 .الغرفة التجارية لمجمس قضاء الجزائر



 الخاتمة
 

إدراج اختصاص رقابة مجمس الدولة عمى قرارات سمطات االدارية المستقمة  -
 وذلك لتفادي االشكاالت 01-98 من القانون العضوي 09في نص المادة 

 .الدستورية
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 قائمة المصادر

 والمراجع
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   المراجع بالمغة العربية

 :النصوص القانونية: أوال

I- دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 
تضمن إصدار دستور الجمهورٌة ي، 1976 نوفمبر 22 مؤرخ فً 97-76أمر  -1

 .1976 نوفمبر24 فً صادرة (94) عددالجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، ج ر 

، يتعمق بنشر نص 1989 نوفمبر28 مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم  -2
، في الجريدة 1989 فبراير سنة 23 استفتاءتعديل الدستور الموافق عميو في 

 استفتاءمحضر إعالن نتائج . - الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 .1989 مارس 01في صادرة  (09) ،ج ر عدد 1989سنة 

، يتعمق بإصدار 1996 ديسمبر 07 المؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم  -3
 ،ج ر عدد 1996 نوفمبر 28نص تعديل الدستور، المصادق عميو في استفتاء 

-02، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 1996 ديسمبر 08 في صادرة (76)
 صادرة (25) ،يتضمن تعديل دستور، ج ر عدد 2002 أفريل 10 مؤرخ في 03
 ،و 2008 نوفمبر 15 مؤرخ في 19-08 ، وقانون رقم 2002 أفريل 14في 

، يتضمن تعديل دستور، ج ر 2016 مارس 06 مؤرخ في 01-16قانون رقم 
صادرة  (46)، مستدرك في ، ج ر عدد 2016 مارس 07في صادرة  (14)عدد
.  2016 غشت 03في 

II- النصوص التشريعية : 

: القوانين العضوية- أوال

، ٌتعلق باختصاصات 1998 ماٌو 30، مؤرخ فً 01-98القانون العضوي رقم  -1

 معدل 1998 جوان 01صادرة فً  (37)ر عدد .مجلس الدولة وتنظٌمه وعمله ج
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 (43)ر عدد . ج2011 جوٌلٌة 26 مؤرخ فً 13- 11ومتمم بالقانون العضوي رقم 

 .2011 أوت 03صادرة فً 

 المتعمق بتحديد الشروط وكيفيات الدفع بعدم دستورية 16-18القانون العضوي رقم  -2
 .2018 سبتمبر 05 مؤرخة في 10 ، ج ر عدد 2018 سبتمبر 2،مؤرخ في 

 

 :القوانين العادية: ثانيا

، يتضمن القانون التوجييي 1988 جانفي 12 مؤرخ في 01-88قانون رقم   -1
 1988 جانفي 13 بتاريخ ة، صادر(02)لممؤسسات العمومية االقتصادية، ج ر عدد 

 .(ممغى جزئيا)
،المتعمق بتوجيو االستثمارات 1988 يوليو 12 مؤرخ في 25 -88قانون رقم  -2

 .1988 يوليو 13 في صادرة (28)االقتصادية الخاصة الوطنية،ج ر عدد 
 (29)، ج ر عدد 1989 يوليو 5، يتعمق باألسعار، مؤرخ في 12-89قانون رقم  -3

. (ممغى) 1989 يوليو 19 في صادرة
 يتعمق بالمصادقة عمى األمر رقم 2003 أكتوبر 25 مؤرخ في 12 - 03قانون رقم  -4

صادرة  (64)ر عدد . يتعمق بالمنافسة، ج2003 يوليو 19 المؤرخ في 03 – 03
 . 2003 أكتوبر 26في 

 ، يتضمن القواعد المطبقة عمى 2004 جوان 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم  -5
 ،المعدل والمتم 2004 جوان 27 فيصادرة (41)الممارسات التجارية، ج ر عدد 

 18 في صادرة (46)، ج ر عدد 2010 أوت 15 ،مؤرخ في 06-10بقانون رقم 
 ، متضمن قانون 2017 ديسمبر27، مؤرخ 11-17، وبقانون رقم 2010أوت 

 . 2017 ديسمبر 28 في صادرة (76)المالية ، ج ر  عدد 
 المدنية اإلجراءات المتعمق بقانون 2008 فبراير 25 المؤرخ في 09-08قانون رقم   -6

  .2008 أفريل 23 في ةالصادر، (21) عدد ر.ج ،واإلدارية
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 03-03 األمر رقمم ميعدل ويت، 2008 جوان 25 مؤرخ فً 12-08قانون رقم  -7
 02ة فً صادر (36)ج ر عدد  والمتعمق بالمنافسة 2003 يوليو 19المؤرخ في 

 ،2008جوٌلٌة 
 03-03 األمر رقمم م ،يعدل ويت2010 أوت 15 المؤرخ في 05-10رقم قانون  -8

 18 في ة الصادر،(46) عددر .ج والمتعمق بالمنافسة 2003 يوليو 19المؤرخ في 
  .2010أوت 

، يتضمن القانون التوجييي 2017 جانفي 10، مؤرخ في 02-17قانون رقم -9
 .2017 جانفي 11، الصادرة في (02)لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر عدد 

 المراسيم رئاسية: ثالثا
، الذي يحدد النظام 1996 جانفى17 مؤرخ في 44-96رئاسي رقم المرسوم ال -1

ممغى ) 1996 جانفي 21 في صادرة (05)ر العدد .الداخمي لمجمس المنافسة، ج
 .(ضمنيا

 

 : األوامر: رابعا
 (09)، يتعمق بالمنافسة، ج ر عدد 1995 جانفي 25 مؤرخ في 06-95أمر رقم    -1

 .(ممغى) 1995 فيفري 22 في صادرة
 (43) ،متعلق بالمنافسة ،ج ر عدد 2003 حوٌلٌة 19 ، مؤرخ فً 03-03أمر رقم  -2

 25، مؤرخ فً 12-03، الموافق علٌه بقانون رقم 2003 جوٌلٌة 20ة فً صادر

، المعدل والمتمم 2003 أكتوبر 26 فً صادرة (64)، ج ر عدد 2003أوكتوبر 

 02ة فً صادر (36)، ج ر عدد 2008 جوان 25 مؤرخ فً 12-08بقانون رقم 

 (46)، ج ر عدد 2010 أوت 15 مؤرخ 05-10، وقانون رقم 2008جوٌلٌة 

  .2010 أوت 18 فً صادرة
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 :المراسيم التنفيذية- خامسا
يتضمن إلغاء جميع األحكام ، 1988 أكتوبر 18 مؤرخ 201- 88مرسوم رقم  -1

التنظيمية التي تخول المؤسسات اإلشتراكية ذات الطابع االقتصادي التفرد بأي نشاط 
  .1988 أكتوبر 19 مؤرخة في 42اقتصادي أو إحتكار لمتجارة، ج ر عدد 

، الذي ٌتضمن 2000 أكتوبر 14فً مؤرخ 315-2000تنفٌذي رقم المرسوم ال  -2

 2000 أكتوبر18 فً صادرة، (61) عدد ج رمقاٌٌس التجمٌع أو التجمٌعات، 

 .(ملغى)

، الذي ٌحدد كٌفٌات 2005 ٌولٌو 12 المؤرخ فً 175-05لمرسوم التنفٌذي رقم ا -3

الحصول على التصرٌح بعدم التدخل بخصوص االتفاقٌات ووضعٌة الهٌمنة على 

 .2005 ماي 18الصادرة فً  (35)السوق ،ج رعدد  

، يتعمق بالترخيص لعمميات 2005 يونيو 22 مؤرخ في 219-05مرسوم تنفيذي رقم  -4
 .2005 جوان 22 مؤرخة في 43التجميع ،ج ر عدد 

 ٌحدد ،، معدل ومتمم2011 جوٌلٌة 10 المؤرخ فً 241-11المرسوم التنفٌذي رقم  -5

 .2011 جوٌلٌة 13الصادرة فً  (39)ج ر  ؛تنظٌم مجلس المنافسة وسٌره

ٌحدد تنظٌم الذي ، 2015 مارس 08، مؤرخ فً 79-15بالمرسوم التنفٌذي رقم  -6

 10 المؤرخ فً 241-11المرسوم التنفٌذي رقم  ،ٌعدل وٌتمم مجلس المنافسة وسٌره

 .2015 مارس 11الصادرة فً  (13)ر عدد .، ،ج2011جوٌلٌة 

 :القرارات-سادسا 
 :ت الصادرة عن المحكمة العميااالقرار -1

، 2016 جوان 16الصادر بتارٌخ ، الغرفة التجارٌة والبحرٌة، قرار المحكمة العلٌا- 

، مجلة المحكمة (م.س)ضد السٌد  (إفري) فً القضٌة بٌن شركة 1130389ملف رقم 

 . 2016العلٌا العدد األول 

 :ت الصادرة عن مجمس قضاء الجزائرا      القرار-2
 عن مجلس قضاء الجزائر الغرفة 2018 دٌسمبر 26القرار الصادر بتارٌخ - 

 بٌن المنظمة الجزائرٌة لحماٌة وإرشاد المستهلك 06077/18التجارٌة قضٌة رقم

 درارٌة الجزائر 7، الكائن مقرها بطرٌق السبالة رقم (A. P. O. C. E)ومحٌطه، 
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 1 مسكن رقم 3الكائن مقرها بعمارة  (A. P. A.B) ضد جمعٌة المنتجٌن للمشروبات
 .عٌن هللا دالً براهٌم الجزائر

 

: القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة -3

 الصادر عن مجلس 01ق - 99قرار رقم ال، 8 عدد الرسمٌة للمنافسة ةالنشر - أ

، المتعلق بالممارسات المرتكبة من قبل المؤسسة 1999 جوان 23المنافسة ٌوم 

 . (وحدة سٌدي بلعباس)الوطنٌة للصناعات االلكترونٌة 
 

، المحدد للنظام 2013 جوٌلٌة 24 المؤرخ فً 01قرار مجلس المنافسة رقم   - ب

الداخلً لمجلس المنافسة، منشور فً النشرة الرسمٌة لمجلس المنافسة،  الموقع 

 2019 ماي 17 تارٌخ االطالع www.conseil-concurrence.dz: اإللكترونً

 . د20 و11على الساعة 

 الصادر عن مجلس المنافسة 20/2015قرار رقم ال، 8 عدد الرسمٌة للمنافسة ةالنشر - ت

 تتعلق باإلخطار رقم 49/2013 قضٌة رقم 2015 أفرٌل 16فً جلسته المنعقدة ٌوم 

 بنً عمران 32 بٌن السٌد دوخانجً رابح الكائن مقره حً اللوز رقم 49/2013

بومرداس ضد كل من من شركة سوناطراك الكائن مقرها بجنان الملٌك حٌدرة 
الجزائر وسلطة ضبط المحروقات الكائن مقرها بمبنى وزارة الطاقة والمناجم وادي 

حٌدرة الجزائر المتعلق بعدم إصدار أي عقوبة مالٌة ضد شركة سوناطراك، بناء 

 .03 – 03 من األمر رقم 60على أحكام المادة 

 
 الصادر عن مجلس المنافسة 21/2015، القرار رقم 8النشرة الرسمٌة للمنافسة عدد  - ث

 تتعلق بإخطار 23/2015 قضٌة رقم 2015 أفرٌل 16فً جلسته المنعقدة ٌوم 

الكائن  (إٌماكو)متضمن طلب التدابٌر المؤقتة بٌن الشركة ذات المسؤولٌة المحدودة 

 شارع ٌاغموراسن حً السالم سانت هٌبار سابقا وهران، ضد 255مقرها بـ 

الكائن مقرها بالمركز التجاري لألعمال باب  (الفارج الجزائر)الشركة ذات األسهم 

 . بلدٌة باب الزوار الجزائر2زوار الطابق السادس برج 
 

 مجلسعن  الصادر 02/2018قرار رقم ال، 16 عدد الرسمٌة للمنافسة ةالنشر  - ج

 المتعلق بطلب الترخٌص لعملٌة التجمٌع 2018  جانفى16المنافسة بتارٌخ 

 PRAXAIR وبٌن شركة   LINGDE AG بٌن شركة 01/2017االقتصادي رقم 

INC. 
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 الصادر عن مجلس 2018 /05قرار رقم ، ال17النشرة الرسمٌة للمنافسة عدد  - ح

 ، عٌر منشور ٌتعلق باإلخطار 2018 جوٌلٌة 19المنافسة فً جلسته المنعقدة فً 

 .A. P) المودع من قبل المنظمة الجزائرٌة لحماٌة وإرشاد المستهلك 02/2017رقم 
O. C. E) درارٌة الجزائر ضد جمعٌة المنتجٌن 7، الكائن مقرها بطرٌق السبالة رقم 

 عٌن هللا دالً براهٌم 1 مسكن رقم 3الكائن مقرها بعمارة  (A. P. A.B)للمشروبات 

 .، غٌر منشورالجزائر
 

 الصادر عن مجلس 06/2018قرار رقم ، ال17  النشرة الرسمٌة للمنافسة عدد  - خ

، (PUB TOP) ضد شركة  2018 جوٌلٌة 19المنافسة فً جلسته المنعقد فً 

(ODV +)  ،(PUB CITY) دٌسمبر 11 شارع 31، الكائن مقرها بعمارة رقم ب 

 . المتعلق بفرض الغرامات المالٌة، غٌر منشور1960
 

في ، 2019 فٌفري 07 فً المنافسة مجلسعن الصادر  01/2019رقم   القرار - د
، المتعمق بالتجميع بين احد أقسام شركة SIEMENS ET ALSTOMقضية 

مساىمة العينية لشركة سيامنس أج في السيمانس أج في شركة ألستوم، عن طريق 
 .شركة ألستوم

 :اآلراء -  سابعا
رأي المجمس الدستوري  -1

 06 فً  مؤرخ  / 11  د  .م. ر  02 / رقمالمجلس الدستوري رأي  -1

  المعدل والمتمم  العضوي  القانون مطابقة  براقابة ٌتعلق ،2011جوٌلٌة

  1998  سنة  ماٌو 30  فً  المؤرخ  98 - 01  العضوي رقم  للقانون

، ج ر عدد للدستور وعمله  وتنظٌمه  مجلس الدولة  باختصاصات  والمتعلق

 . 2011 أوت 03صادرة فً  (43)

 :رأي مجمس المنافسة  -2
 الصادر عن مجلس 03/2018، رأي رقم 16 عدد الرسمٌة للمنافسة ةالنشر - أ

 ٌتعلق بطلب رأي 2018 جوٌلٌة 19المنافسة فً جلسته المنعقدة فً 

 المطلوب من الجمعٌة (Code Barre)" الرمز الشرطً" بخصوص 

– القدس – الجزائرٌة لترقٌم المواد الكائن مقرها بالمركز التجاري لألعمال 

 .الشراقة
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 04/2016رأي مجلس المنافسة، رقم ، 12 عدد الرسمٌة للمنافسة ةالنشر - ب

 ، المتعلق حول التعدٌالت األساسٌة المقترحة 2016 دٌسمبر 22الصادر فً 

، المعدل 2003 جوٌلٌة 19 المؤرخ فً 03-03على أحكام االمر رقم 

 .والمتمم

المراجع الفقيية - ثانيا 
I-  (مؤلفات عامة)الكتب  :
، دار العموم لمنشر والتوزيع،  ، الوجيز في المنازعات اإلدارية، بعمى محمد الصغير  -1

 .2005 سنة ، الجزائر،طبعة مزيدة ومنقحة
، دار الخمدونية، الطبعة كتاب القانون اإلداري والمؤسسات اإلداريةطاىري حسين،   -2

 .2007 سنة ، الجزائر،األولى
II- أطروحات الدكتوراه  :

، رسالة آليات مكافحة الجرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائربدرة لعور،   -1
دكتوراه دولة في الحقوق، تخصص قانون األعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

2014. 

 ةطروحة لنيل دكتور، أليات القانونية لضبط النشاط االقتصادياآل، داود منصور   -2
قانون األعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة تخصص العموم في الحقوق، 

  .2015/2016محمد خيضر، بسكرة، لسنة 

، أطروحة دكتوراه دولة الرخص اإلدارية في التشريع الجزائريعزاوي عبد الرحمن،   -3
 .2007 جوان 02في القانون العام، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، تاريخ المناقشة 

 اإلداريةالرقابة القضائية عمى السمطات القمعية لمييئات ، عيساوي عزالدين  -4
كمية   في العموم تخصص قانون،ه دكتوراأطروحة، مجال االقتصاديالالمستقمة في 

 .2015 مارس 18، تاريخ المناقشة الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو
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أطروحة دكتورة فً القانون ، اآلليات القانونية لحماية المنافسة، قابة صورٌة -5

 بن ٌوسف بن خدة، تارٌخ المناقشة 1الخاص، كلٌة الحقوق، جامعة الجزائر 

23/02/2017. 

، أطروحة الدكتورة فً العلوم، تخصص علوم  تسبيب القرارات اإلدارية، كامل سمٌة -6

كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة، جامعة جٌاللً لٌابس سٌدي بلعباس،  قانونٌة،

2017/2018. 

في اه ، رسالة دكتورأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاريةتمدى ، مسعد جالل    -7
كمية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، تاريخ  ،األعمالالقانون فرع قانون 

 .06/12/2012المناقشة 

III-  الماجستير (مذكرات)رسائل  :
، مذكرة ماجستير االتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائرابراىيمي نوال،  -1

 .2003/2004في الحقوق، فرع قانون األعمال، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 

دور القاضي اإلداري في الرقابة عمى القرار المنحرف عن ىدفو أمزيان كريمة،  -2
دارة عامة، كمية المخصص،  مذكرة ماجستير في القانون، تخصص قانون إداري وا 

 .2010/2011الحقوق والعموم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سنة 

، رسالة  نظام المنازعات المتعمقة بنشاط سمطات الضبط االقتصادي بركات جوىرة، -3
تيزي وزو، - لنيل شيادة الماجستير، فرع تحوالت الدولة، جامعة مولود معمري 

2007. 

، رسالة االختصاص القضائي لمجمس الدولة في النظام الجزائري بطينة مميكة،  -4
 .2004/ 2003، سنة ، بسكرةماجستير، كمية الحقوق، جامعة محمد خيضر
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مسؤولية العون االقتصادي عن الممارسات المقيدة لممنافسة في ، بوجميل عادل -5
مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية ، التشريع الجزائري

  .2012/ 12/07المينية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تاريخ المناقشة 

، مذكرة ماجستير في القانون االختصاص في مجال المنافسةس اليام، يبوحال -6
الخاص، فرع قانون األعمال، كمية الحقوق، جامعة قسنطينة منتوري، سنة 

2004/2005. 

، رسالة ماجستير سمطات القاضي في دعوى اإللغاء في الجزائر بولشعور وفاء،   -7
 .2010/2011في القانون اإلداري، كمية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، سنة 

، مذكرة لنيل شيادة الماجستر قمع االتفاقات في قانون المنافسةتواتي محند شريف،  -8
 .2007في القانون، فرع قانون األعمال، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، 

، رسالة ماجستير في الرقابة القضائية عمى السمطات المستقمةرحموني موسى،  -9
العموم القانونية واإلدارية، تخصص قانون إداري والدارة عامة، كمية الحقوق جامعة 

 .2012/2013الحاج لخضر، باتنة، سنة 

، مذكرة مراقبة التجميعات االقتصادية في القانون الجزائريالعايب شعبان،  -10
ماجستير في القانون تخصص الييئات العمومية والحكومية، كمية الحقوق والعموم 

 .2013/2014القانونية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، سنة 

، مذكرة لنيل ، النظام القانوني لممنازعات مجمس المنافسةعمورة عيسى -11
شيادة الماجستر في القانون، فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

2006. 
، مذكرة ماجستير في القانون وقف تنفيذ القرار اإلداري قضائياغيتاوي عبد القادر،  -12

 .49، ص 2007/2008العام، كمية الحقوق، جامعة أبي بكر بمقايد تممسان ،سنة 
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، رسالة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق، فرع مجمس منافسة، قابة صورية -13
. 2001القانون العام، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 مذكرة لنيل شيادة مجمس المنافسة وضبط النشاط االقتصادي،كحال سممى ، -14
ماجستير في العموم القانونية، فرع قانون األعمال، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس، 

 .05/11/2009تاريخ المناقشة 

إجراءات قمع الممارسات المنافية لممنافسة في القانون  لخضاري أعمر،  -15
، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، (دراسة نقدية مقارنة)الجزائري والفرنسي 

. 2004تيزي وزو، - فرع قانون األعمال، جامعة مولود معمري 

، دراسة تحميمية لمضمون السمطة التقديرية لإلدارة لطفاوي محمد عبد الباسط -16
مذكرة ماجستير في القانون اإلداري المعمق، ، ومدى خضوعيا لمرقابة القضائية
 .2015/2016جامعة أبوبكر بمقايد تممسان، سنة 

، مذكرة لنيل الرقابة القضائية عمى أعمال مجمس المنافسةماتسة المية،  -17
شيادة الماجستير في القانون، فرع قانون عام لألعمال، جامعة عبد الرحمن ميرة، 

 .2012بجاية، 

، مذكرة ماجستير في الغرامة التيديدية في المادة اإلداريةمزياني سييمة ،  -18
دارة عامة، كمية الحقوق والعموم السياسية ،  العموم القانونية تخصص قانون اداري وا 

. 2011/2012جامعة الحاج لخضر باتنة ،سنة 

 واألمر 95/06القانوني لمجمس المنافسة بين األمر  المركز،   ناصري نبيل -19
مذكرة لنيل شيادة الماجستير، جامعة مولود معمري السنة الجامعية  ، 03/03

2003-2004. 
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 - IV مذكرات الماستر :
، مذكرة ماستر في الحقوق، قسم قانون منازعات المنافسةأودية بدرية وجديد كريمة،  -1

األعمال، تخصص قانون العام لألعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة عبد 
 .2012/2013الرحمن ميرة، بجاية، سنة 

، مذكرة الرقابة القضائية عمى أعمال سمطات الضبط المستقمةبركيبة حسام الدين،   -2
ص، . ، ص2014لنيل شيادة الماستر في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، 

46 ،47 .

، مذكرة آليات الطعن القضائي أمام مجمس المنافسة بن جمول محمد برجي،  -3
 .2012/2013ماستر، كمية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، سنة 

مقارنة بين )العقوبات الصادرة عن مجمس المنافسة خالص المية وساحي سيمية،  -4
مذكرة ماستر في الحقوق، قسم قانون األعمال، ، (القانون الجزائري والقانون الفرنسي

 كمية الحقوق والعموم السياسية،  شعبة قانون األعمال،تخصص قانون العام لألعمال،
 .2015/2016جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، سنة 

، مجمس المنافسة وصي النظام العام االقتصادي سخري سعاد و رمظاني العمجة، -5
مذكرة لنيل شيادة ماستر في الحقوق،شعبة قانون االقتصادي وقانون االعمال 

،تخصص قانون األعمال، كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة 
  2013/2014بجاية ،سنة

 ،االزدواجية القضائية وقانون الضبط االقتصادي معوشي أمينة وأوجدوب فتيحة،  -6
مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون العام لألعمال، شعبة قانون األعمال،  

 .2014/2015جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، سنة كمية الحقوق والعموم السياسية، 
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V  - المقاالت والممتقيات : 

الرقابة القضائية عمى المنازعات مجمس المنافسة وحق )، بوقندورة عبدالحفيظ  -1
 ماي 8، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة 14مجمة المفكر العدد ، (الطعن
 .، قالمة1945

آليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في )ي مصطفى، اد دعو -2
، مداخمة في الممتقى الوطني بعنوان إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة (الجزائر

والمتوسطة في الجزائر، كمية العموم االقتصادية والتجارية والتسيير، جامعة الشييد 
 .2017 ديسمبر 07 و06حمة لخضر الوادي، المنعقد في تاريخ 

الرقابة القضائية عمى قرارات مجمس المنافسة في التشريع )،  كدام صافية -3
الممتقى الوطني حول قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، ، (الجزائري

. 2015 مارس 17-16تيزي وزو، أيام - جامعة مولود معمري 
تكريس الرقابة القضائية عمى سمطات الضبط المستقمة في التشريع ) ماديو ليمى،  -4

، أعمال الممتقى الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال (الجزائري
االقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة كمية الحقوق واالقتصاد، بجاية، أيام 

 .2007 ماي 23-24
مداخمة ، (الشراكة األورو متوسطية وأثرىا عمى االقتصاد الجزائري) موالدي سميم،  -5

محاولة : الممتقى الوطني األول حول السياسات االقتصادية في الجزائر ألقيت بمناسبة
 .2013 ماي 13، بتاريخ (كمية جامعة غير واردة)تقييم، 

 (سمطات القضاء في شل القوة التنفيذية لقرارات مجمس المنافسة)،  ىديمي أحمد -6
أعمال الممتقى الوطني حول سمطات الضبط المستقمة في المجال االقتصادي والمالي 

 .2007 ماي 24 و23جامعة بجاية، أيام 
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IV  -المحاضرات: 

 ، ألقيت عمى طمبة سنة محاضرات في مقياس قانون المنافسةحمحال مختارية ،  -1
ثانية ماستر، تخصص القانون االقتصادي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة 

 . 2016/2017مصطفى اسطمبولي معسكر، سنة 
د، .م.، محاضرات السنة الثالثة ليسانس لالقانون العام االقتصاديسالمي وردة،  -2

تخصص قانون عام، كمية الحقوق، جامعة االخوة منتوري قسنطينة، سنة 
2016/2017. 
 جنبّيةالّمغة األالمراجع ب 

I- Textes juridiques :  
A- Lois : 

1-  L. 430-2 code de commerce français  ( est soumise aux dispositions 

des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de 

concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les 

trois conditions suivantes : -le chiffre d'affaires total mondial hors 

taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques 

ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions 

d'euros ; -le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par 

deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou 

morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ...)    الموقععلى  

.https// : www .org /CodV3 / commerce اإللكترونً  2019 ماي 17 تاريخ اإلطالع 
23:50عمى الساعة   

 

2- L.430-3 code de commerce français  (L'opération de concentration doit 

être notifiée à l'Autorité de la concurrence avant sa réalisation....)  على 

 .https// : www .org /CodV3 / commerce    اإللكترونًالموقع 

 

  

B- Décrets : 

Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986, fixant les conditions d’applications, de 

l’ordonnance  n° 86-1243 du 1
er
 décembre 1986, relative à la liberté des prix et 
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de la concurrence, modifier par les décret n° 88-479 du mai 1988, et n° 95-916 

du 09 aout 1995, et n°97-298 du 27 mars 1997, (Français). 
https://www.legifrance.gouv.fr.    على الموقع اإللكترونً تارٌخ االطالع   د35 و 00 على الساعة 2019 ماي 24

    

C- Décisions: 
1- Décision du conseil constitutionnel français n° 86-224 DC du 23 

janvier 1987, loi transférant a la juridiction judiciaire, le contentieux 

des décisions du conseil de la concurrence. ًعلى الموقع اإللكترون 

https// www.Conseil. constitutionnel.fr  

 

II-  Articles : 
A-Articles : 

1- Rachid ZOUAIMIA, ) Remarques critiques sur le contentieux des 

décisions du conseil de la concurrence en droit algérien(, Revue EL 

MOUHAMAT n°2 décembre 2004.  

2-  Rachid ZOUAIMIA, ) les Fonction répressives des autorités 

administratives indépendantes statuant en matière économique(, Revu 

IDARA, n° 28,Alger. 

 

   مواقع عمى شبكة األنترنتSites  Internet 

1- https// www.conseil-concurrence.dz 

2- https// www.Conseil. constitutionnel.fr  

3- https// : www .org /CodV3 / commerce 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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 الصفحة الموضوع  
أ  إهداء 

ج  شكر وتقدير 
 04 مقدمة 

 12الطعن في قرارت مجمس المنافسة أمام القضاء اإلداري الفصل األول 
 14قرارات مجمس المنافسة محل الطعن أمام القضاء اإلداري المبحث األول 
 14القرارات الصادرة عن مجمس المنافسة المتعمقة بالتجميعات االقتصادية المطمب األول 
 15مضمون قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالتجميعات االقتصادية الفرع األول 

 16التجميعات االقتصادية المعنية بالترخيص من طرف مجمس المنافسة أوال 
 20الطرق الفقهية المعمول بها في عممية تقدير حجم المنافسة ثانيا 

 20طريقة إجراء حصيمة المنافسة  أ
 طريقة إجراء الحصيمة االقتصادية ب

 
20 

تحديد الطبيعة القانونية لمقرار الصادر عن مجمس المنافسة بشأن فرع الثاني 
التجميعات االقتصادية 

21 

 21الترخيص عمل قانوني انفرادي أوال 

 22الترخيص عقد  ثانيا

 22اآلثار القانونية لمترخيص  ثالثا

 23الترخيص بين الديمومة والتأقيت  رابعا

 23أنواع قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالتجميعات االقتصادية  فرع الثالث
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 24قرار القبول مجمس المنافسة بالتجميع االقتصادي  أوال

 24القبول ترخيص عادي  1

 25: قبول ترخيص مشروط 2

 25قرار مجمس المنافسة المتعمق برفض التجميع االقتصادي  ثانيا

 27عالقة السمطة التنفيذية في صياغة قرار مجمس المنافسة الفرع الرابع 

 28اختصاص مجمس الدولة بالطعن في قرارات رفض التجميع االقتصادي المطمب الثاني 

 29مبررات اختصاص القضاء االداري بتطبيق قواعد المنافسة الفرع األول 

األساس القانوني ومبررات اختصاص مجمس الدولة في الطعون ضد الفرع الثاني 
قرارات التجميع االقتصادي 

32 

 32األساس القانوني الختصاص مجمس الدولة أوال 

 34مبررات منح االختصاص لمجمس الدولة  ثانيا

 35اإلشكاالت الدستورية المتعمقة بتدخل القاضي االداري في الطعن  الفرع الثالث

 37الجانب اإلجرائي لمطعن في قرارات رفض التجميعات االقتصادية المبحث الثاني 

 37اإلجراءات االستثنائية الممارسة أمام مجمس الدولة المطمب األول 

 37الشروط الموضوعية لمطعن الفرع األول 

 38تحديد القرار القابل لمطعن أوال 
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 38القرار المتعمق برفض التجميع االقتصادي  1

 38حالة السكوت عن عدم الرد عمى طمب الترخيص بالتجميع  2

 39القرار المتعمق برفض اإلخطار  3

 39األطراف الذي لهم الحق في الطعن ثانيا 

 40الشروط الشكمية لمطعن الفرع الثاني 

 42 التظمم المسبقأوال 

 42 شرط ميعاد الطعن في قرار رفض التجميعثانيا 

 42 مواعيد سريان اجل الطعن 1

 42 أثار عدم احترام شرط الميعاد 2

 43سمطات مجمس الدولة عند النظر في قرارات رفض التجميع  مطمب الثاني

 43االعتماد عمى دعوى اإللغاء كأساس لفحص المشروعية  الفرع األول

 45محدودية االختصاص لمجمس الدولة  فرع الثاني

 46رقابة المشروعيىة الخارجية لمقرار أوال 

 46رقبة االختصاص  1

 46الرقابة عمى صحة الشكل واإلجراء  2

 47الرقابة عمى المواعيد القانونية  3
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 47رقابة المشروعية الداخمية لقرار التجميعات اإلقتصادية ثانيا 

 47الرقابة عمى الشروط المتعمقة بطمب الترخيص لمتجميع االقتصادي  1

 47الرقابة عمى مدى احترام مجمس المنافسة لمعايير تقدير التجميعات  2

 48الرقابة عمى الشروط والتعهدات المتعمقة بالترخيص بالتجميعات  3

 48مآل الطعن في قرارات رفض التجمع الفرع الثالث 

 48: تأييد قرار مجمس المنافسةأوال 

 49: إلغاء قرار مجمس المنافسةثانيا 

 49: خالصة الفصل األول 

الفصل الثاني 
 

 52الطعن في قرارات مجمس المنافسة أمام القضاء العادي 

 52قرارات مجمس المنافسة محل الطعن أمام القضاء العادي  المبحث األول

 53قرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة  المطمب األول

 54مضمون القرار المتعمق بالممارسات المقيدة لممنافسة  الفرع األول
 54التدابير الوقائية  أوال

 54 األوامر 1

 54مضمون األمر أ 

 55 أنواع األوامر التي يصدرها مجمس المنافسةب 
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   55" النشر"األوامر غير المقترنة بالعقوبة المالية 
   55األوامر المقترنة بالعقوبة المالية 
   56أوامر تتعمق بالغرامات المالية 
   56أوامر تتعمق بالغرامات التهديدية 

 57 التدابير المؤقتة 2

 58الشروط الشكمية المتعمقة بالتدابير المؤقة أ 

 58الشروط الموضوعية التخاذ التدابير المؤقتة  

 60تمييز التدابير المؤقتة عن التدابير األخرى المشابهة لها  3

 60تمييز التدابير المؤقتة عن األوامر أ 

 60تمييز التدابير المؤقتة عن التدابير االستثنائية ب 

 61تمييز التدابير المؤقتة عن تدابير تحديد هامش الربح وأسعار الخدمات ج 

 63العقوبات القمعية  ثانيا

 64الغرامات المالية  1

 64الغرامات المالية المتعمقة بالممارسات المقيدة لممنافسة أ 

 66 :الغرامات المالية المطبقة عمى مخالفات التجميعات اإلقتصاديةب 

 68مبادئ فرض العقوبات المالية  3

 68مبدأ التناسب أ 



المحتويات فهرس  

 

120 
 

 69مبدأ تعميل العقوبة ب 

 70مبدأ تفريد العقوبة ج 

الطبيعة القانونية لقرارات مجمس المنافسة المتعمقة بالممارسات المقيدة  فرع الثاني
لممنافسة 

72 

 72القرار الصادر عن مجمس المنافسة عمل قانوني أوال 
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