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الملخص :تتطلب التنمية توفَت األمن واالستقرار وزتاية حقوق اظتتعاملُت االقتصاديُت
فيما بينهم ؽتا يساىم يف تشجيعهم على القيام مبزيد من االستثمارات ،األمر الذي
دفع اظتشرع اصتزائري يف سبيل حتقيق التنمية الوطنية إىل تكريس رتلة من النصوص
القانونية اليت ختول جمللس اظتنافسة سلطة ضبط ؼتتلف األنشطة االقتصادية من أجل
زتاية اظتنافسة اضترة واضتد من ؼتتلف اظتمارسات اليت أفرزهتا مرحلة حترير االقتصاد
الوطٍت من جهة وزتاية وتنظيم ؼتتلف اضتقوق االقتصادية من جهة أخرى ،ففي سبيل
حتقيق ذلك مت منح غتلس اظتنافسة رتلة من الصبلحيات باعتباره سلطة ضبط عام
تتمثل يف صبلحية إصدار النصوص التنظيمية يف حدود معينة بغرض جعل األعوان
االقتصاديُت متضعون للقانون ،كما منحو سلطة الرقابة على دخول األسواق ،إضافة
إىل سلطة توقيع العقاب يف حالة ؼتالفة األعوان االلتزامات اظتلقاة على عاتقهم ،ويف
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األخَت مت منحو سلطة تسوية النزاعات اليت نتكن أن تثور بُت اظتتعاملُت االقتصاديُت
يف حدود ضيقة.
يسعى اظتشرع اصتزائري من خبلل قانون اظتنافسة إىل ضبط األنشطة االقتصادية
هبدف حتقيق التنمية الوطنية ذلك أن ىذه األخَتة مرىونة مبدى ؾتاعة اظتنظومة القانونية
وفعاليتها وقدرهتا على ضمان تكافؤ الفرص واظتساواة يف اضتقوق وااللتزامات بُت
ؼتتلف األعوان ،عتذا تساىم صبلحيات غتلس اظتنافسة يف ضبط األنشطة االقتصادية
بشكل فعال يف حتقيق التنمية الوطنية ،غَت أن ىذه الصبلحيات يف الواقع العملي
ػتدودة نظرا لوجود ىيئات أخرى دتارس نفس العملية من جهة ،ووجود تداخل يف
االختصاصات بُت غتلس اظتنافسة وسلطات الضبط القطاعية من جهة أخرى نظرا
لغموض العبلقة بينهما األمر الذي يؤثر على عملية الضبط وبالتايل التنمية.
الكلمات المفتاحية :ضبط النشاط االقتصادي ،صبلحيات غتلس اظتنافسة ،التنمية

الوطنية ،سلطات الضبط القطاعية ،السلطة التنفيذية.

Résumé: Le développement exige la sécurité et la stabilité, ainsi que
la protection des droits des agents économiques, ce qui les incite à
investir davantage, ce qui a amené le législateur algérien à réaliser le
développement national en élaborant un certain nombre de textes
juridiques autorisant le Conseil de la concurrence à contrôler diverses
activités économiques afin de protéger la concurrence. Libérer et
limiter les diverses pratiques engendrées par le stade de libéralisation
de l’économie nationale d’une part et par la protection et la
réglementation de divers droits économiques de l’autre, afin de réaliser
cela a été confié au Conseil de la concurrence un ensemble de pouvoirs
en tant qu’autorité de contrôle générale Textes réglementaires dans
certaines limites en vue de soumettre les agents économiques à la loi,
en accordant le pouvoir de contrôler l'accès au marché, en plus du
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pouvoir de punir en cas de violation des obligations par les agents, et
enfin le pouvoir de régler les litiges pouvant survenir entre les agents
économiques Limites étroites.
Le législateur algérien cherche par le biais du droit de la concurrence
à contrôler les activités économiques en vue de réaliser le
développement national, ce qui dépend de l'efficacité du système
juridique, de son efficacité et de sa capacité à garantir l'égalité des
chances et des droits et obligations entre les différents agents.
Cependant, dans la pratique, ces pouvoirs sont limités en raison de
l’existence d’autres organes exerçant le même processus d’une part, et
du chevauchement des compétences entre le Conseil de la concurrence
et les autorités de contrôle sectorielles de l’autre, en raison de
l’ambiguïté de leurs relations entre eux. Avec affecte le processus
d'ajustement et donc le développement .
Mots-clés: contrôle de l'activité économique, pouvoirs du Conseil de la
concurrence, développement national, autorités de contrôle sectorielles,
pouvoir exécutif.

 تبنت اصتزائر رتلة من اإلصبلحات االقتصادية اليت هتدف يف غتملها إىل:مقدمة
حتقيق التنمية الوطنية من خبلل توفَت مناخ مبلئم لتدعيم القدرات التنافسية من خبلل

 فبعد أن،فتح اجملال أمام اظتنافسة اضترة عن طريق فتح أبواب االستثمار واظتبادرة اطتاصة
كانت الدولة تتدخل يف اضتقل االقتصادي بصفتها دولة متدخلة دفعت التحوالت اليت
مست النشاط االقتصادي وانتهاج اقتصاد السوق الدولة اصتزائرية إىل تغيَت منظومتها
القانونية من خبلل إصدار غتموعة من النصوص اليت تتماشى واألوضاع اصتديدة اليت
 غَت أن قيام الدولة اصتزائرية بإزالة التنظيم واالنسحاب من اضتقل االقتصادي،تعيشها
ال يعٍت عدم تدخلها هنائيا يف اجملال االقتصادي بل حتولت من دولة متدخلة يف اضتقل
 تضمن التدبَت، حالة ػتل األعوان االقتصاديُت،االقتصادي مسَتة للنشاط االقتصادي
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اظتباشر لؤلنشطة االقتصادية إىل دولة ضابطة ال حتل ػتل األعوان االقتصاديُت لكنها
تفرض قواعد اللعبة االقتصادية من خبلل ضبط أنشطتهم وفرض احًتامهم للقوانُت
زتاية لؤلسواق وضمانا ظتنافسة حرة ونزيهة بينهم.
سعت الدولة اصتزائرية لضبط النشاط االقتصادي عن طريق وضع إطار قانوين
يكرس ذلك من خبلل القضاء على ؼتتلف اظتمارسات اظتنافية للمنافسة وكل
اظتمارسات اليت أفرزهتا مرحلة حترير االقتصاد الوطٍت ،إضافة إىل تعديل القوانُت اظتتعلقة
باظتنافسة وزتاية اظتستهلك واستحداث ىيئات مكلفة بتأطَت وضبط السوق من جهة
وسن غتموعة من القوانُت لتنظيم عمليات اإلنتاج والتوزيع ضمانا ظتنافسة حرة بُت
ؼتتلف األعوان ،حيث جسد دستور  1989مبدأ حرية التملك على الرغم من
التعديل الذي طرأ عليو من خبلل حذف الفصل الثاين اظتتعلق باالشًتاكية وحصر
اظتلكية العامة يف الثروات الطبيعية ،تقرير حق اظتلكية اطتاصة دون أي قيد ،ختلي الدولة
عن احتكار التجارة اطتارجية وعدم تدخلها يف تسيَت اظتؤسسات العمومية .ىذا التوجو
عززه دستور  1996الذي أكد على مبدأين حرية التجارة والصناعة وزتاية اظتلكية
اطتاصة.
نظرا للتحوالت اضتاصلة وانتهاج اقتصاد السوق وما يصاحبو من آثار على الدولة
واالقتصاد ككل ،ويف سبيل ضمان منافسة مشروعة ونزيهة بُت األعوان االقتصاديُت و
زتاي ة السوق من اظتمارسات اظتقيدة لو من جهة ،والعمل على دفع عجلة التنمية
الوطنية باعتبارىا مسعى كل دولة من جهة ثانية عمل اظتشرع اصتزائري كغَته من
التشريعات على وضع أطر قانونية تضبط السوق من اظتمارسات اظتقيدة لو من خبلل
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استحداث سلطة ضبط لؤلنشطة االقتصادية متمثلة يف غتلس اظتنافسة باعتباره سلطة
ضبط عام ذا اختصاص أفقي ،دتثل ىذه األخَتة ىيئة إدارية مستقلة أوكل عتا مهمة
ضبط النشاط االقتصاد وخلق التوازن داخل السوق حيث منحها اظتشرع اصتزائري للقيام
مبهمتها غتموعة من الصبلحيات أوسع من تلك اليت كانت تتمتع هبا السلطات
التقليدية  ،وذلك نظرا لؤلقتية الدور الكبَت الذي يلعبو استحداث ىذه اعتيئة يف غتال
حتقيق التنمية احمللية من خبلل ضبط األنشطة االقتصادية نظرا لكونو يسهر على زتاية
النظام العام االقتصادي وتطبيق واحًتام مبادئ وأحكام قانون اظتنافسة يف كل
القطاعات أاألمر الذي دفعنا إىل تناول ىذا اظتوضوع وفقا لئلشكالية التالية :إلى أي
مدى وفق المشرع الجزائري من خالل استحداث مجلس المنافسة في ضبط
األنشطة االقتصادية وتحقيق التنمية خاصة في ظل تدخل ىيئات أخرى في عملية
الضبط ؟
لئلجابة عن ىذه اإلشكالية حاولنا التعريج يف احملور األول على صبلحيات غتلس
اظتنافسة كآلية لضبط األنشطة االقتصادية حتقيقا للتنمية ،غَت أنو على الرغم ؽتا يتمتع
بو غتلس اظتنافسة من صبلحيات إال أهنا من الناحية الواقعية ػتدودة ببعض القيود وىو
مضمون احملور الثاين اظتعنون مبحدودية الصبلحيات اظتمنوحة جمللس اظتنافسة وتأثَتىا
على عملية الضبط والتنمية.
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المحور األول :صالحيات مجلس المنافسة كآلية لضبط األنشطة االقتصادية
تحقيقا للتنمية
يعترب غتلس اظتنافسة سلطة إدارية مستقلة 1تعمل على زتاية اظتنافسة من اظتمارسات
اظتقيدة عتا وضبط األنشطة االقتصادية من أجل ضمان الشفافية يف اظتعامبلت بُت
ؼتتلف األعوان االقتصاديُت ،األمر الذي جعل اظتشرع اصتزائري متول لو صبلحيات
واسعة من أجل دتكينو من ؽتارسة اظتهام اظتنوطة بو قانونا يف غتال ضبط األنشطة
االقتصادية هبدف حتقيق التنمية احمللية ،وىو ما سنحاول التطرق إليو يف ىذا اصتزء من
اظتداخلة ذلك أن حتقيق ىذه األخَتة يتطلب مزاولة اجمللس غتموعة من السلطات
اظتكرسة قانونا خاصة تلك اظتتعلقة باصتانب الوقائي (أوال) أو تلك اظتتعلقة باصتانب
الردعي يف حالة توقيع اصتزاء عند ثبوت اظتخالفة اظترتكبة من طرف األعوان (ثانيا).
أوال :الوقاية آلية لضبط األنشطة االقتصادية :حاول اظتشرع اصتزائري تشجيع التنمية
احمللية من خبلل ضمان منافسة حرة عن طريق دتكُت غتلس اظتنافسة من ؽتارسة
الصبلحيات اظتمنوحة لو قانونا ،حيث يتمتع ىذا األخَت يف سبيل ضبط األنشطة

االقتصادية باعتباره سلطة ضبط عام بصبلحية اظتساقتة يف إصدار نصوص تنظيمية
تعمل على تنظيم اظتنافسة وحرية الدخول إىل األسواق ،ومن جهة أخرى يتمتع اجمللس
بصبلحيات رقابية واسعة يف غتال دخول األسواق ،وىو ما كتسد اصتانب الوقائي
لتدخل غتلس اظتنافسة من خبلل ما يتمتع بو ،وىو ما سنحاول التعريج عليو يف ىذا
اصتزء من اظتداخلة.
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 / 1ممارسة مجلس النافسة صالحياتو التنظيمية كآلية لضبط األنشطة االقتصادية:

منح اظتشرع اصتزائري يف إطار عملية ضبط األنشطة االقتصادية لسلطات الضبط
اظتكلفة هبذه اظتهمة العديد من الصبلحيات أقتها الصبلحيات التنظيمية ،غَت أن ىذه

األخَتة خص هبا حقيقة سلطتان فقط وقتا :غتلس النقد والقرض 2وصتنة تنظيم
عمليات البورصة ومراقبتها ،3غَت أن اطتوض يف ىذا اظتوضوع كتعلنا نستشف وجود
سلطات أخرى تساىم يف عملية إصدار تنظيمات فردية من أجل تنظيم اظتنافسة اضترة
وضمان حقوق وحريات األعوان الفاعلُت يف اضتياة االقتصادية ويتم ذلك من خبلل
اشًتاكها مع السلطة التنفيذية يف ىذه اظتهمة ومن بينها غتلس اظتنافسة ،4من خبلل
تقدًن االستشارة لكن بصدور القانون  12/08اظتعدل لؤلمر  03/03نص على
إمكانية اختاذ غتلس اظتنافسة كل تد بَت يف شكا نظام أو تعليمة منشور يف النشرة الرشتية

للمنافسة ونظرا للغموض ىذه يكتنف ىذه اظتادة ىو ما جعل التساؤل يطرح حول
مدى امتبلك غتلس اظتنافسة االختصاص التنظيمي من عدمو خاصة يف ظل غياب
5
ػتدودية تطبيق ىذا االختصاص من ناحية مضمونو وتطبيقو.
يعترب غتلس اظتنافسة سلطة ضبط عام فهو متتص بضبط رتيع األنشطة االقتصادية
اظتمارسة من طرف ؼتتلف األعوان الفاعلُت يف اضتياة االقتصادية هبدف العمل على
حتقيق التنمية احمللية باعتبارىا مسعى كل دولة ،ويف سبيل حتقيق ىذه األخَتة مت منح
اجمللس صبلحية ؽتارسة االختصاص التنظيمي نظرا لكونو ضرورة فنية وتقنية لغرض
تشجيع وضمان ضبط الفعال للسوق وكذا ضمان السَت اضتسن للمنافسة وترقيتها يف
اظتناطق اصتغرافية أو قطاعات النشاط اليت تنعدم فيها اظتنافسة فيها اظتنافسة ،باعتبار أن
6
مهمتو األساسية السهر على احًتام مبدأ اظتنافسة من األعوان االقتصاديُت.
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تعد صبلحية إصدار التنظيمات من أخطر الصبلحيات اظتمنوحة لسلطات الضبط
ذلك أن ىذه األخَتة اختصاص أصيل دتارسو السلطة التنفيذية ،7لكن استثناء من
ذلك ومراعاة ظتقتضيات اقتصادية مت منح غتلس النقد والقرض وصتنة تنظيم عمليات
البورصة ومراقبتها صبلحية إصدارىا ،والتنظيمات اظتقصودة يف ىذا اإلطار ىي تلك
اليت يتم نشرىا يف اصتريدة الرشتية ،األمر أثار العديد من اصتدل حول مدى شرعيتو
الدستورية خاصة يف ظل غياب أي تربير أو نص واضح ظتنح ىذه السلطة ىذا
االختصاص يف اصتزائر األمر الذي يدفعنا للبحث يف موقف اجمللس الدستوري الفرنسي
الذي اعًتف عتا بالشرعية الدستورية باعتبارىا مستمدة من اظتشرع يف حد ذاتو دون أن
يكون ذلك تعديا على صبلحيات السلطة التنفيذية ،8يف حُت أن صبلحية إصدار
التنظيمات اليت منحت جمللس اظتنافسة باعتباره سلطة ضبط ختتلف نوعا ما عن تلك
اظتمنوحة جمللس النقد والقرض وصتنة تنظيم عمليات البورصة مراقبتها ،ذلك أن ما
يصدر عن غتلس اظتنافسة باعتباره سلطة ضبط يتم نشره يف النشرة الرشتية للمنافسة
عكس ما يصدر من تنظيمات عن غتلس النقد والقرض وضتنة تنظيم عمليا البورصة
ومراقبتها يتم نشره يف اصتريدة الرشتية ،إضافة إىل أن اظتشرع عند منحو سلطة ضبط
االختصاص التنظيمي يقوم بتحديد غتال ىذا األخَت من ناحية اظتضموم والتطبيق وىو
ما مل يتم التطرق إليو يف قانون اظتنافسة يف نص اظتادة  34سالف الذكر األمر الذي
نتنحو بالتايل سلطة تنظيمية واسعة كتلك اظتمنوحة للسلطة التنفيذية وىو أمر غَت
مقبول.

9
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يف إطار ضبط األنشطة االقتصادية وحتقيق التنمية منح اظتشرع اصتزائري جمللس
اظتنافسة اظتساقتة يف االختصاص التنظيمي عن طريق تقدًن االستشارات أو تقدًن اآلراء
واالقًتاحات والتوصيات.
فبالنسبة لبلستشارات اظتقدمة من طرف اجمللس مت النص على ىذا االختصاص يف
نص اظتادة  36من الق  03/03اظتعدلة واظتتممة بالقانون  '':12/08يستشار غتلس
اظتنافسة يف كل نص تشريعي وتنظيمي لو صلة باظتنافسة أو يدرج تدابَت بشأهنا،''...
واالستشارة يف غتال الضبط عبارة عن إجراء سابق على صدور بعض القرارات 10وىي
تنقسم إىل نوعُت:
 استشارة وجوبية أو اإللزامية :حددت نصوص األمر  03/03اظتعدل واظتتممبالقانون  12/08سالف الذكر اضتاالت اليت كتب على السلطة التنفيذية اللجوء إىل
غتلس اظتنافسة من أجل استشارتو بغض النظر عن مدى ضرورة األخذ برأيو من عدمو،
فاإلجراء يف ىذه اضتالة إلزامي وػتدد بنص القانون :كل مشروع نص تشريعي أو
تنظيمي لو صلة باظتنافسة أو يدرج تدابَت من شأهنا على اطتصوص إخضاع ؽتارسة
مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما إىل قيود من ناحية الكم ،وضع رسوم حرية يف
بعض اظتناطق والنشاطات  ،فرض شروط خاصة ظتمارسة نشاطات اإلنتاج والتوزيع
واطتدمات ،حتديد ؽتارسة موحدة يف ميدان شروط البيع ،11إضافة إىل استشارتو عندما
يتعلق األمر بتقنُت أسعار السلع واطتدمات اليت تعتربىا الدولة ذات طابع اسًتاتيجي
عن طريق التنظيم ،أو يف حالة اختاذ تدابَت استثنائية للحد من ارتفاع األسعار أو
حتديدىا السيما يف حالة ارتفاعها اظتفرط بسبب اضطرابات السوق أو كارثة أو
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صعوبات مزمنة يف التموين داخل قطاع نشاط معُت أ ,يف منطقة جغرافية معينة أو يف
12
حاالت االحتكار الطبيعية.
 استشارة اختيارية :ترك اظتشرع اصتزائري مبوجب نصوص قانون اظتنافسة اصتزائري اجملالمفتوحا صتهات معنية يف طلب االستشارة من غتلس اظتنافسة من عدمو،حيث ترك عتم
حرية القيام هبذا اإلجراء من عدمو ،13حيث يبدي اجمللس رأيو يف كل مسألة ترتبط
باظتنافسة إذا طلبت منو اضتكومة 14ذلك أو اصتماعات احمللية واعتيئات االقتصادية
واظتالية واظتؤسسات واصتمعيات اظتهنية والنقابية وكذا رتعيات اظتستهلكُت ،15والقيام
هبذا اإل جراء من عدمو يبقى اختياريا للجهة اظتعنية عكس ما ىو معمول بو يف إطار
االستشارة اإللزامية أين يعترب اإلجراء يف حد ذاتو إلزاميا.
إضافة إىل الدور الذي تلعبو االستشارة اظتقدمة من طرف اجمللس يف إصدار
التنظيمات يساىم كذلك يف إصدار ىذه األخَتة من خبلل تقدًن القرارات
واالقًتاحات وإبداء الرأي وتقدًن التوصيات والتعليمات ،16حيث تعترب اآلراء
واالقًتاحات عبارة عن نصائح وحلول يقدمها غتلس اظتنافسة سواء مببادرة منو أو كلما
طلب منو ذلك يف أي مسألة أو أي عمل أو تدبَت من شأنو ضمان السَت اضتسن
للمنافسة وتشجيعها يف اظتناطق اصتغرافية أو قطاعات النشاط اليت تنعدم فيها اظتنافسة
أو تكون غَت متطورة فيها مبا فيو الكفاية ،17أما بالنسبة لآلراء فهو يعترب أبسط
السلطات اظتمنوحة للمجلس فهو اضتد اضتيوي أو الضروري الذي كتب أن تتمتع بو
ىذه األخَتة ،18يف حُت أن التوصيات أو التعليمات فهي عبارة عن لوائح داخلية
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يصدرىا اجمللس وتعترب دعوة ملحة موجهة للحكومة أو اإلدارة التابعة عتا من أجل اختاذ
19
سلوك معُت أو تقدًن اقًتاح للربظتان من أجل تعديل نص تشريعي معُت.
ويف األخَت نتكن القول أن غتلس اظتنافسة يساىم يف إصدار التنظيمات عن طريق
ما يقدمو من استشارات واقًتاحات ..إال أهنا تفتقر للقوة اإللزامية باعتبارىا أداة شرح
وتفسَت بل اإلجراء إلزامي فقط لكن مضمون اإلجراء غَت إلزامي فهي ال تعدو عن
كوهنا غترد اقًتاح ليس لو أي أثر قانوين ،ونتكن أن يكون اإلجراء يف حد ذاتو غَت
إلزامي كما ىو وارد يف نص اظتادة  38من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة سالف
الذكر ،20على الرغم من أهنا تفتقر لطابع اإلكراه واإللزام إال أهنا تعترب من أساليب
ؽتارسة السلطة التنظيمية فهي وسائل تعبَت أصلية ذلك أن اجمللس من خبلعتا يسعى
لئلقناع والتوفيق بأسلوب مرن األمر الذي نتنحو قوة يف التأثَت أو ما يسميو بعض الفقو

بالقضاء اظتعنوي ،21وعلى الرغم من أن اظتشرع اصتزائري من خبلل تعديل األمر
 03/03يف نص اظتادة  34استخدم مصطلح النظام الذي يفهم منو دتتع غتلس
اظتنافسة باختصاص تنظيمي غَت أنو ال يعترب اختصاص تنظيمي حقيقي انطبلقا من
عدم حتديد غتال تدخل غتلس اظتنافسة عن طريق التنظيم وعدم تبيان كيفية دخوعتا
حيز التنفيذ ،كما أن ما يصدر عنو ينشر يف النشرة الرشتية للمنافسة ال اصتريدة الرشتية
ىو ما جعل الغموض يكتنف ىذا االختصاص يف انتظار توضيح األمور أكثر
مستقببل.
 /2ممارسة مجلس المنافسة صالحياتو الرقابية كآلية لضبط األنشطة االقتصادية:

يتمتع غتلس اظتنافسة بصبلحيات ضبطية غَت قمعية منحها لو اظتشرع اصتزائري باعتباره
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سلطة ضبط عام ،تعكس ىذه األخَتة اصتانب الوقائي للمجلس ،فإضافة إىل صبلحية
إصدار التنظيمات تعترب الرقابة من بُت أىم الوسائل اظتمنوحة جمللس اظتنافسة للقيام
بعملية الضبط ،فحرية التجارة واالستثمار اظتكرسة بنص تشريعي ال دتنع اجمللس من
مراقبة الدخول إىل األسواق زتاية للمنافسة ،وىو ما يقوم بو غتلس اظتنافسة من خبلل
22
مراقبة التجميعات االقتصادية.
نتارس غتلس اظتنافسة سلطتو يف الرقابة على التجميعات االقتصادية اليت هتدف إىل
حتقيق ما يزيد عن  %40من اظتبيعات واظتشًتيات اظتنجزة يف السوق اظتعنية من خبلل
اعتماد أسلوب الًتخيص وىو ما تشكل نوع من الرقابة السابقة ،23عتذا منح جمللس
اظتنافسة يف سبيل ضبط األنشطة االقتصادية حتقيقا للتنمية هبدف اضتد من اعتيمنة على
األسواق ومنع االحتكار الرقابة على دخول األسواق عن طريق منح تراخيص مسبقة

بالتجمي عات االقتصادية نظرا لآلثار السلبية اليت تنتج عن ىذا األخَت من إضعاف
للمنافسة وتغيَت يف تركيبة وبنية األسواق وىو ما يؤثر سلبا على التنمية ،واليت تتم يف
حالة اندماج مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل ،أو يف حالة حصول شخص
أو أكثر طبيعيُت على نفوذ يف مؤسسة على األقل أو حصلت مؤسسة أو عدة
مؤسسات على مراقبة مؤسسة ²أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة أو غَت
مباشرة عن طريق أخذ أسهم يف رأس اظتال أو مبوجب عقد أو بأي وسيلة أخرى ،أو
إذا أنشأت مؤسسة مشًتكة تؤدي بصفة دائمة رتيع وظائف مؤسسة اقتصادية
مستقلة.

24

212

مساىمة مجلس المنافسة في ضبط األنشطة االقتصادية تحقيقا للتنمية :بين التكريس القانوني وتحديات
الواقع ...ط.د .مريجة خديجة /ط.د .بوعجاجة منال

يف سبيل تفادي أي جتاوزات أو ؼتالفات من األعوان االقتصاديُت الفاعلُت يف
اضتياة االقتصادية وضبط ؼتتلف األنشطة اليت يقومون هبا إضافة إىل الرقابة السابقة اليت
يقوم هبا غتلس اظتنافسة من خبلل منح الًتاخيص بالتجميعات االقتصادية لو اضتق يف
اضتق يف ؽتارسة رقابة الحقة يتم من خبلعتا التأكد من مدى تطبيق واحًتام النصوص
25
القانونية اظتنظمة لنشاطاهتم.
نتارس غتلس اظتنافسة صبلحية اظتراقبة من خبلل أسلوب التحقيق من أجل
الكشف عن اظتمارسات اظتاسة مببدأ حرية اظتنافسة والدخول إىل األسواق ،حيث تعترب
ىذه األخَتة من بُت أخطر الوسائل اظتمنوحة للمجلس من أجل تفعيل سلطتو يف
الرقابة على األسواق حيث يتم ذلك من خبلل منح األشخاص اظتؤىلُت قانونا القيام
مبهمة التحقيق رتلة من الصبلحيات من أجل البحث والتحري عن طريق فحص
ؼتتلف الوثائق واظتستندات اظتتعلقة بالنشاط اظتمارس من طرف األعوان االقتصاديُت
واليت تكون ضرورية للتحقيق يف القضية دون االحتجاج بالسر اظتهٍت ،26كما لو اظتطالبة
باستبلم أي وثيقة مهما تكن طبيعتها وأينما وجدت وحجز ؼتتلف اظتستندات اليت
تساعده يف أداء مهامو ،27إضافة إىل اعتماد أسلوب اظتعاينة من خبلل التنقل إىل
مكان تواجد األعوان لئلطبلع على صَتورة نشاطاهتم وحترير احملاضر اظتتعلقة هبا.

28

ثانيا :الردع آلية لضبط األنشطة االقتصادية :هبدف ضبط األنشطة االقتصادية
وحتقيق التنمية منح اظتشرع اصتزائري جمللس اظتنافسة إضافة إىل صبلحية التنظيم والرقابة،
سلطة توقيع العقاب على األعوان االقتصاديُت يف حالة ؼتافتهم االلتزامات اظتلقاة على
عاتقهم وؼتالفتهم النصوص القانونية اظتنظمة لنشاطاهتم مبوجب نصوص اظتواد ،7 ،6
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 12 ،11 ،10من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة أو يف حالة ؼتالفة قواعد إنشاء
التجميعات االقتصادية ،29حيث أن منح غتلس اظتنافسة باعتباره سلطة ضبط ىذه
الصبلحية أثار جدال كبَتا حول اعتبارىا اعتداء على اختصاص القاضي اصتزائي غَت أن
اجمللس الدستوري الفرنسي تدخل وأعطى حلوال عتذا األمر حيث اعتربىا نتيجة
استدعتها الضرورة االقتصادية اليت تقتضي السرعة يف الفصل يف القضايا ،وإنقاص
30
القضايا على القاضي وحتويل اختصاص الفصل إىل سلطات أكثر ختصصا.
نتتاز اصتزاء اظتقرر من طرف غتلس اظتنافسة بنوع من اطتصوصية ،حيث جعل تطبيق
غتلس اظتنافسة باعتباره سلطة ضبط للعقوبات مقًتن بتوافر شرطُت أساسيُت قتا :أن ال
تكون العقوبة سالبة للحرية ،31ضرورة تطبيق اظتبادئ العقابية على العقوبات
32
اإلدارية.
 /1أنواع العقوبات المقررة لمجلس المنافسة ضبطا لألنشطة االقتصادية :كرست
صبلحية القمع اظتمنوحة جمللس اظتنافسة باعتباره سلطة ضبط مفهوم جديد وىو إزالة
التجرًن من خبلل اضتد من تدخل القاضي اصتزائي نظرا لوجود ؼتالفات ال تستدعي
متابعة جزائية ،ذلك أهنا دتارس قمع إداري ال جزائي ،33حيث ختتلف العقوبات اظتقررة
يف ىذا اإلطار باعتبارىا عقوبات ذات بعد وقائي عن تلك اظتقررة يف إطار جرائم
القانون العام ،تعترب األكثر تأثَتا وجتسيدا لفكرة الردع ذلك أهنا دتس النشاط اظتمارس
من طرف األعوان االقتصاديُت داخل السوق األمر الذي كتعلها األفضل مقارنة بالردع

اصتزائي نظرا للنسبة اظترتفعة للتأثر بو وسرعة جتسيده ،34وتتنوع ىذه العقوبات حيث
تشمل األوامر باعتبارىا الوسيلة األوىل اليت يتدخل هبا غتلس اظتنافسة من أجل وضع
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حد للممارسات اليت دتت معاينتها ،إذ يتم اللجوء إليها قبل اختاذ أي إجراء يف
اظتوضوع وىي طريقة فعالة لقمع اظتخالفات األقل خطورة 35وىو مامت النص عليو يف
اظتادة  1/45من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ،حيث نتكن أن تتخذ ىذه األوامر
إما شكل اكتايب وىو ما يتطلب اختاذ إجراءات معينة كتعديل تصرفات قانونية ارتكبت
بواسطتها اظتمارسات اظتنافية للمنافسة كالعقود واالتفاقيات وحىت القوانُت الداخلية
للمؤسسات ،36وقد تتخذ األوامر شكل سليب ويقصد هبا االمتناع عن إتيان ؽتارسة
معينة والكف عن القيام هبا ،فهي عبارة عن تنبيو باحًتام االلتزامات اظتنصوص عليها
يف قانون اظتنافسة يصدرىا اجمللس إذا ما الحظ وجود إخبلل بااللتزامات.

37

إضافة إ ىل ذلك نتكن أن يتخذ اجمللس تدابَت مؤقتة للحد من اظتمارسات اظتقيدة
للمنافسة إذا اقتضت الظروف اظتستعجلة ذلك لتفادي وقوع ضرر ػتدق غَت ؽتكن
إصبلحو لفائدة اظتؤسسات اليت تأثرت مصاضتها من جراء اظتمارسات أو عند اإلضرار
38
باظتصلحة االقتصادية العامة.
منح اظتشرع اصتزائري جمللس اظتنافسة يف سبيل ؽتارسة مهمة الضبط اظتنوطة بو واضتد
من اظتمارسات اظتقيدة للمنافسة وزتاية األسواق ومصاحل اظتتعاملُت داخلها سلطة توقيع

عقوبات مالية على األعوان االقتصاديُت ،39حيث تعترب ىذه األخَتة من أىم
العقوبات اظتقررة للجرائم االقتصادية باعتبارىا األنسب ظتثل تلك اصترائم اليت يكون
الدافع إليها ىو الرغبة يف الكسب وتضخيم ذمتو اظتالية مبختلف الطرق ،40بالرجوع
لنصوص األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة يف الفصل الرابع منو ؾتد أن اظتشرع اصتزائري
قد حدد العقوبات اظتالية حيث تشمل كل من اظتمارسات اظتقيدة للمنافسة اليت يعاقب
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عليها بغرامة مالية ال تفوق  %12من مبلغ رقم اإلعمال من غَت رسوم احملقق يف
اصتزائر خبلل آخر سنة مالية ؼتتتمة أو بغرامة مالية تساوي على األقل ضعفي الربح
احملقق بواسطة ىذه اظتمارسات على أال تتجاوز الغرامة أربعة أضعاف ىذا الربح ،وإذا

كان مرتب اظتخالفة ال نتتلك رقم أعمال ػتدد فالغرامة ال تتجاوز ستة مبليُت دينار،41
ويعاقب بغرامة مالية قدرىا مليوين دينار كل من يساىم بصفة احتيالية يف تنظيم وتنفيذ
اظتمارسات اظتقيدة للمنافسة ،42أما يف حالة عدم تطبيق األوامر واإلجراءات التحفظية
نتكن أن لتكم بغرامة هتديدية ال تقل عن مبلغ مائة وستسُت ألف دينار ،43أما يف
حالة عرقلة التحقيق من خبلل تقدًن معلومات خاطئة أو غَت كاملة بالنسبة
للمعلومات اظتطلوبة أو التهاون يف تقدنتها أو عدم تقدًن اظتعلومات يف اآلجال اظتطلوبة،
فيتم إقرار غرامة ال تتجاوز مبلغ ذتافتائة ألف دينار ،ومائة ألف دينار على كل يوم

تأخَت ،44أما فيما يتعلق بالتجميعات االقتصادية غَت اظترخص هبا يتم اظتعاقبة عليها
بغرامة مالية نتكن أن تصل إىل  %7من رقم األعمال من غَت الرسوم احملقق يف اصتزائر
خبلل آخر سنة مالية ،45ونتكن أن يتم إقرار عقوبة مالية تصل إىل  %5من رقم
األعمال من غَت الرسوم احملققة.46
كما منح اظتشرع اصتزائري جمللس اظتنافسة سلطة ختفيض مبلغ الغرامة أو عدم اضتكم
هبا على اظتؤسسات اليت تعًتف باظتخالفات اظتنسوبة إليها أثناء التحقيق يف القضية
وتتعاون يف اإلسراع بالتحقيق فيها وتتعهد بعدم ارتكاب اظتخالفات اظتتعلقة بتطبيق
أحكام قانون اظتنافسة ،غَت أن ىذا األمر ال يطبق يف حالة العود مهما تكن طبيعة
47
اظتخالفات اظترتكبة.
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ومن خبلل استقراء نص اظتادة  62من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ؾتد أن
غتلس اظتنافسة عند فرض العقوبات على األعوان االقتصاديُت كتب عليو مراعاة مبدأ
التدرج يف توقيع العقوبة القائم على غتموعة من اظتعايَت اليت حددهتا نص اظتادة السابقة
وىي :معيار خطورة اظتمارسة اظترتكبة ،أقتية الضرر البلحق باالقتصاد ،معيار الفوائد
اجملمعة من طرف مرتكيب اصترنتة ،مدى تعاون اظتؤسسة مع غتلس اظتنافسة ،أقتية
اظتؤسسة ووضعيتها يف السوق.
 /2نطاق ممارسة مجلس المنافسة لسلطتو القمعية :يف سبيل ؽتارسة غتلس اظتنافسة
السلطة القمعية اظتتميزة بالطابع الردعي ال بد من مراعاة العديد من الضمانات اليت ال
نتكن ؼتالفتها زتاية للحقوق واضتريات اليت يكفلها الدستور ،فهذه الضمانات ال
تقتصر ع لى القانون اصتنائي فقط فقد أقر اجمللس الدستوري الفرنسي منذ زمن بعيد
على أهنا ضمانات تنطبق أيضا على العقوبات اإلدارية خاصة اظتالية منها مع مراعاة
خصوصية ىذه العقوبات كوهنا هتدف لضبط األنشطة االقتصادية ،48ومن بُت أىم
ىذه الضمانات نذكر مايلي:
 /1ضمانات قانونية :وىي تنقسم بدورىا إىل نوعُت:
 ضمانات قانونية موضوعية :يف ظل غياب نص صريح يف ثنايا نصوص قانوناظتنافسة اصتزائري والتعديبلت البلحقة لو فيما يتعلق بسلطتو يف توقيع العقاب باعتباره
سلطة ضبط يتم اعتماد اظتبادئ والقواعد اظتطبقة أمام القضاء اصتنائي ،ومن بُت أىم

ىذه اظتبادئ اليت تشكل ضمانات وحدود جمللس اظتنافسة يف توقيع العقوبة 49ؾتد :مبدأ
الشرعية 50حيث ال نتكن توقيع أي عقوبة على العون االقتصادي ما مل ينص عليها
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القانون الذي ينظم نشاطو ،51وىو ما كرسو غتلس اظتنافسة من خبلل النص على
اظتخالفات اظتعاقب عليها وىي ؼتتلف اظتمارسات اظتقيدة للمنافسة 52والعقوبات اظتطبقة
عليها ،53مبدأ التناسب بُت طبيعة اصتزاء ودرجة وجسامة الفعل اظترتكب 54حيث يلتزم
غتلس اظتنافسة عند توقيع العقوبة باختيار اصتزاء اظتناسب للفعل اظترتكب بكل عقبلنية
واحًتام لقاعدة التدرج يف العقوبة اظتادة  62من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ،فبل
يسرف يف توقيع العقوبة وال يلجأ إىل الغلو يف تقديرىا ،حيث أنو تكريسا عتذا اظتبدأ
نبلحظ أن اظتشرع اصتزائري عند تقرير العقوبات الواردة يف قانون اظتنافسة اصتزائري ؾتد
أن ىذه األخَتة دتتاز بتحديد اضتد األدىن واضتد األقصى عتا الذي كتب عدم جتاوزه،
عدم التعدد اصتزائي على اظتخالفة فيما بُت غتلس اظتنافسة وسلطات الضبط األخرى،
حيث يعترب غتلس اظتنافسة صاحب االختصاص األصيل يف فرض عقوبات على
التجميعات االقتصادي حىت بالنسبة لتلك التجميعات اظتنصوص عليها مبوجب
النصوص اظتنظمة لسلطات الضبط القطاعية كما ىو الشأن بالنسبة للجنة اإلشراف
على التأمينات ،55صتنة ضبط الكهرباء والغاز ،56االندماجات اظتصرفية ،حيث ؾتد أن
النصوص اظتنظمة عتذه األخَتة مل تنص على العقوبات اظتقررة ظتخالفتها ؽتا يبقي غتلس
اظتنافسة صاحب االختصاص األصيل يف إصدار العقوبات اظتتعلقة هبا ،يف حُت أن
اظتمارسات اظتقيدة للمنافسة األمر متتلف حيث أن صتنة ضبط الربيد اظتواصبلت يف
سبيل ضمان منافسة فعلية ومشروعة عتا حق فرض عقوبات على اظتمارسات اظتقيدة
للمنافسة مثل التعسف يف وضعية اعتيمنة ،ونفس األمر باظتنسبة للجنة ضبط الكهرباء
والغاز وضتنة اإلشراف على التأمينات ومن جهة أخرى ؾتد أن غتلس اظتنافسة يعاقب
على اظتمارسات اظتقيدة للمنافسة كما سبق بيانو ،57أو بينها وبُت القاضي اصتزائي
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حيث كتب عدم اصتمع بُت العقوبة اإلدارية اليت يصدرىا غتلس اظتنافسة اظتتمثلة يف
الغرامة والعقوبة اصتزائية ،حبيث كتب مراعاة اظتعقولية والتدرج يف توقيع العقوبة اظتادة 62
من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ،58عدم رجعية القانون ففي قانون اظتنافسة ؾتد أن
األمر  03/03ال يسري على اظتخالفات اظترتكبة يف ظل األمر  5906/95وىو ما
نصت عليو اظتادة  '' :72يتمر التحقيق يف القضايا اظترفوعة أمام غتلس اظتنافسة وغتلس
قضاء اصتزائر قبل العمل هبذا األمر.....والنصوص اظتتخذة لتطبيقو ،''.مبدأ شخصية
العقوبة مبعٌت كتب على غتلس اظتنافسة قبل توقيع العقوبة حتديد األشخاص اظتسؤولُت

عن اظتخالفة اظترتكبة من خبلل عملية التحقيق اليت يقوم هبا.

60

 ضمانات قانونية إجرائية :من بُت الضمانات اإلجرائية اليت كتب على غتلس اظتنافسةاحًتامها عند توقيع العقوبة ما يلي :احًتام حق الدفاع حيث كتب احًتام حقوق
العون االقتصادي سواء تلك اظتتعلقة حبقو يف الدفاع قبل إعبلن العقوبة من خبلل
االستعانة مبدافع للدفاع عن حقوقو أمام غتلس اظتنافسة عندما متضع للعقاب من
طرفها ،اإلطبلع على اظتلف وتقدًن اظتبلحظات حولو حيث منح غتلس اظتنافسة
لؤلطراف الذين مت تبليغهم باظتآخذ أن لتضر إىل مقر اجمللس لئلطبلع على ملف
الدعوى ،فيلتزم اظتقرر بتحرير تقرير أويل يتضمن عرض للوقائع واظتآخذ اظتسجلة اليت
يبلغ هبا غتلس اظتنافسة واألطراف اظتعنية والوزير اظتكلف بالتجارة كل ذي مصلحة
إلبداء مبلحظاهتم خبلل  3أشهر ،61وبعد اختتام التحقيق يلتزم اظتقرر بإيداع تقرير
معلل لدي اجمللس الذي يبلغ بو األطراف اظتعنية الوزير اظتكلف بالتجارة إلبداء
مبلحظاهتم خبلل شهرين ،وحتدد عتم تاريخ اصتلسة وقبل  15يوما عتم حق اإلطبلع
على اظتبلحظات اظتكتوبة ،62االستعانة مبحامي كمدافع عنو خاصة يف مرحلة
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التحقيقات ،احًتام وزتاية األسرار اظتهنية وىو ما يعترب تقييدا حق اإلطبلع على
63
الوثائق واظتستندات.
 / 2ضمانات قضائية :من بُت أىم الضمانات القضائية اظتمنوحة للعون االقتصادي
إمكانية الطعن يف القرار القمعي الصادر من غتلس اظتنافسة أمام غتلس الدولة بالنسبة
لقرارات رفض التجميعات االقتصادية ،64أما بالنسبة للممارسات اظتقيدة للمنافسة يتم
الطعن فيها أمام الغرفة التجارية على مستوى غتلس قضاء اصتزائر وال يكون عتذا الطعن
65
أثر موقف لقرارات اجمللس.
المحور الثاني :محدودية الصالحيات الممنوحة لمجلس المنافسة وتأثيرىا على
عملية الضبط والتنمية
يسعى اظتشرع اصتزائري إىل حتديد اإلطار العام الذي دتارس فيو األنشطة االقتصادية
من خبلل إنشاء غتلس اظتنافسة كهيئة ذات اختصاص عام مكلفة بتنظيم اظتنافسة
وضبط السوق ،حيث مت منحها للقيام مبهمتها غتموعة من الصبلحيات أوسع من
تلك اليت كانت تتمتع هبا السلطات التقليدية ،غَت أن اظتبلحظ على الرغم من
استقبللية غتلس اظتنافسة اظتكرسة قانونا ألداء مهمة الضبط إال أن التدخل من طرف
السلطة التنفيذية يف عملية الضبط باعتبار أن ىذه العملية ال تقتصر على غتلس
اظتنافسة فقط بل ال تزال السلطات التقليدية دتارس مهمة الضبط طبقا للمادة  43من
التعديل الدستوري لسنة  2016األمر كتعل من صبلحيات غتلس اظتنافسة ػتدودة يف
إطار عملية الضبط (أوال) ،غَت أن ػتدودية صبلحيات اجمللس ال تقتصر على التدخل
من طرف السلطة التنفيذية فقط بل تداخل االختصاص بينها وبُت سلطات الضبط
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القطاعية ىو اآلخر لو تأثَت على عملية الضبط اظتمارسة من طرف غتلس اظتنافسة األمر
الذي يستوجب على اظتشرع ضرورة التدخل من أجل تنظيم العبلقة الوظيفية بينها نظرا
لتأثَته على عملية الضبط والتنمية احمللية (ثانيا).
أوال :تدخل السلطة التنفيذية في صالحيات مجلس المنافسة وتأثيرىا على عملية
الضبط :مل يقتصر اظتشرع اصتزائري ؽتارسة وظيفة الضبط على غتلس اظتنافسة باعتباره
سلطة ضبط عام بل ال زالت السلطة التنفيذية تتدخل يف عملية الضبط من خبلل
التدخل يف صبلحيات غتلس اظتنافسة خاصة من خبلل النسبة اليت حتتلها يف الًتكيبة
البشرية للمجلس ،األمر الذي يسهل عليها التأثَت على قرارات اجمللس من خبلل
األعضاء اظتعينُت من طرفها ،حيث تتدخل السلطة التنفيذية يف صبلحيات غتلس
اظتنافسة من خبلل عدة جوانب نذكر منها:
 /1التدخل في مجال التحقيق :يسعى غتلس اظتنافسة إىل الكشف عن اظتمارسات
اظتقيدة للمنافسة واضتد منها ،عتذا فبمجرد استيفاء اإلخطار للشروط القانونية يصرح
بقبولو وبالتايل فتح اجملال للتحقيق من صحة ما ىو وارد يف اإلخطار ،ويف سبيل التأكد

من وجود ىذه اظتمارسات واضتد منها يتوىل غتموعة من األشخاص اظتؤىلُت واحملددين
على سبيل اضتصر مباشرة التحقيقات ،66حيث نبلحظ أن ىذه األخَتة تضم موظفُت
تابعُت للسلطة التنفيذية وىم اظتستخدمُت اظتنتمُت لؤلسبلك اطتاصة لدى وزارة
التجارة 67واألعوان اظتعينون التابعون ظتصاحل اإلدارة اصتبائية 68وحترير التقرير األويل
اظتتضمن اظتآخذ اظتسجلة الذي يبلغ لكل من رئيس غتلس اظتنافسة والوزير اظتكلف
بالتجارة وكل من لو مصلحة ،69حيث تتوىل ىذه األخَتة تقدًن مبلحظاهتا اظتكتوبة
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حول التقرير األويل اظتتض من اظتآخذ اظتسجلة يف أجل ثبلثة أشهر من جهة واإلطبلع
على التقرير النهائي من جهة أخرى إلبداء اظتبلحظات اظتكتوبة حولو يف أجل
70
شهرين.
غَت أنو بالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم  453/02احملدد لصبلحيات الوزير اظتكلف
بالتجارة 71ؾتد أن ىذا األخَت يقتصر دوره يف إطار السياسة العامة للحكومة غترد
اقًتاح عناصر السياسة الوطنية يف ميدان التجارة وضمان وضعها حيز التنفيذ طبقا
للقوانُت التنظيمات سارية اظتفعول ،72غَت أن نفس اظترسوم ينص يف اظتادة الرابعة منو
على أن الوزير اظتكلف بالتجارة يف غتال الضبط وترقية اظتنافسة ينظم اظتبلحظة الدائمة
للسوق ويقوم بتحليل ىيكلو ويعُت اظتمارسات غَت الشرعية اعتادفة إىل إفساد اظتنافسة
ويضع حدا عتا بالتنسيق مع اعتيئات اظتعنية ،73وعلى ىذا األساس تتدخل السلطة
التنفيذية يف اختصاصات غتلس اظتنافسة يف غتال الضبط ؽتا يكون عتا تأثَت على عملية
الضبط من خبلل التحقيقات اليت يقوم هبا غتلس اظتنافسة وىو ما يستتبع تأثَته إىل
عملية التنمية احمللية.
 /2الرقابة على دخول األسواق من خالل الترخيص بالتجميعات االقتصادية :منح
اظتشرع اصتزائري جمللس اظتنافسة رتلة من الصبلحيات اليت دتكنو من ؽتارسة الدور اظتنوط
بو يف زتاية اظتنافسة من خبلل العمل على ضبط األنشطة االقتصادية ،ويف سبيل
تكريس ىذه األخَتة يتوىل غتلس اظتنافسة مراقبة التجميعات االقتصادية اليت من شأهنا
اظتساس باظتنافسة ،حيث يبت غتلس اظتنافسة يف كل جتميع من خبلل الًتخيص بو أو
رفضو مبقرر معلل بعد أخذ رأي الوزير اظتكلف بالتجارة والوزير اظتكلف بالقطاع
222

مساىمة مجلس المنافسة في ضبط األنشطة االقتصادية تحقيقا للتنمية :بين التكريس القانوني وتحديات
الواقع ...ط.د .مريجة خديجة /ط.د .بوعجاجة منال

اظتعٍت ،74غَت أنو يف حالة رفض غتلس اظتنافسة التجميع مت النص على استثناء
موضوعي يتمثل يف جتاوز قرار غتلس اظتنافسة من خبلل حلول اضتكومة ػتل اجمللس يف
ؽتارسة ىذا االختصاص ،حيث نتكن للحكومة أن ترخص تلقائيا بالتجميع إذا اقتضت

76

اظتصلحة العامة 75ذلك دون حتديد عتذه األخَتة أو بناء على طلب األطراف اظتعنية
وىو ما مل يكن مكرس مسبقا يف ظل األمر  06/95اظتتعلق باظتنافسة ،فهذا اإلجراء مت
استحداثو مبوجب األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة.
ثانيا :تداخل االختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية :منح
اظتشرع اصتزائري جمللس اظتنافسة اختصاص عام يف رقابة األسواق مهما كانت طبيعتها
القطاعية ،غَت أن سلطات الضبط القطاعية ويف إطار فتح أسواقها على اظتنافسة منح
عتا اظتشرع مبوجب النصوص اظتنظمة عتا صبلحية ضبط ىذه األسواق وضمان منافسة
حرة داخلها من خبلل مراقبة اظتمارسات اظتقيدة عتا ويف غتال التجميعات االقتصادية يف
حدود القطاع اظتعٍت ،األمر الذي يؤدي إىل تداخل يف االختصاص بينها وبُت غتلس
اظتنافسة باعتبار أن ىذا األخَت لو اختصاص أفقي يف مراقبة األسواق واضتد من
اظتمارسات اظتقيدة عتا يف رتيع القطاعات ،وىو األمر الذي يشكل نوع من احملدودية
ظتمارسة غتلس اظتنافسة الختصاصاهتا يف غتال ضبط األنشطة االقتصادية من جهة ومن
جهة أخرى ونتيجة لذلك يؤثر ىذا التداخل يف االختصاص على عملية التنمية احمللية
اليت يسعى اظتشرع اصتزائري لدفع عجلتها ؿتو األمام.

 /1في مجال الممارسات المقيدة للمنافسة :مكن اظتشرع اصتزائري غتلس اظتنافسة
يف سبيل ضبط األنشطة االقتصادية وحتقيق التنمية احمللية صبلحيات واسعة خاصة
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تلك اظتتعلقة حبماية اظتنافسة من اظتمارسات اظتقيدة عتا ،غَت أنو على الرغم من ىذه
الصبلحيات الواسعة إال أننا عند اطتوض فيها ؾتدىا ػتدودة جبملة من اضتدود منها
منح سلطات الضبط القطاعية رتلة من الصبلحيات يف غتال اظتنافسة ال سيما تلك
اظتتعلقة باظتمارسات اظتقيدة للمنافسة ،حيث اعترب األستاذ ''زوانتية'' أن ىذا التداخل يف
االختصاص واضح فاظتشرع اصتزائري رغم اعًتاه باالختصاص العام جمللس اظتنافسة يف
مراقبة اظتمارسات اظتنافية للمنافسة إال أنو يف اظتقابل كرس اختصاص موازي لسلطات
77
الضبط يف ىذا اجملال.
من بُت األمثلة على تداخل االختصاص بُت غتلس اظتنافسة وسلطات الضبط
القطاعية يف قطاع الربيد واظتواصبلت حيث أنشأت سلطة ضبط الربيد واظتواصبلت
السلكية والبلسلكية مبوجب القانون  7803/2000يف نص اظتادة  10منو ،حيث
خولت عتذه األخَتة صبلحية زتاية اظتنافسة يف سوقي الربيد واظتواصبلت والسهر على
وجود منافسة مشروعة وفعالة مع إمكانية اختاذ أي إجراء لًتقيتها واستعادهتا وىو
كرستو نص اظتادة  13من القانون  03/2000سالف الذكر ،79كما ينظم ىذا
األخَت وضعية اعتيمنة اليت يكرسها قانون اظتنافسة من خبلل منح كل متعامل أو موفر
اطتدمات من إعانات مالية لنشاطات أخرى مأخوذة من نشاط يكون فيو ىذا اظتتعامل
81
يف وضعية ىيمنة ،80كما منح عتا صبلحيات تنازعية يف غتال التوصيل.
من خبلل نصوص القانون  03/2000نبلحظ أن ىناك تداخل يف االختصاص
بُت سلطة ضبط الربيد واالتصاالت السلكية والبلسلكية وغتلس اظتنافسة يف غتال زتاية
اظتنافسة من اظتمارسات اظتقيدة عتا رغم أن ىذه الصبلحية اختصاص أصيل مبجل
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اظتنافسة ولكن رغم ذلك تتمتع ىذه السلطة بصبلحية التدخل يف غتال اظتنافسة
مبوجب النصوص القانونية.
ومن بُت األمثلة كذلك ؾتد يف غتال سوق الكهرباء والغاز ،أين يؤىل القانون رقم
 01/02صتنة ضبط الكهرباء والغاز  CERGالسهر على حسن السَت التنافسي
والثقايف لسوقي الكهرباء والغاز لفائدة اظتستهلكُت وفائدة اظتتعاملُت ،حيث متول عتا
القانون صبلحية التدخل لوضع حد ألية وضعية منافية للمنافسة يف سوقي الكهرباء
والغاز من جهة والتأكد من عدم وجود وضعية ىيمنة نتارسها متدخلون آخرون على
مسَت اظتنظومة وىو ما يكرس التعارض الواضح مع ما ىو منصوص عليو يف قانون
اظتنافسة الذي لتظر التعسف الناتج عن وضعية اعتيمنة وال نتنعها يف حُت أن اظتادة
 8/115من القانون  01/02دتنع وضعية اعتيمنة ،82ونفس األمر يطبق على صتنة
اإلشراف على التأمينات مبوجب األمر  8307/95اظتتعلق بالتأمينات.

إضافة إىل أن اظتشرع اصتزائري ويف إطار القانون رقم  8404/18نص على إنشاء
سلطة ضبط مستقلة للربيد واالتصاالت االلكًتونية تضمن ضبط أسواق الربيد
واالتصاالت االلكًتونية ضتساب الدولة ويف ىذا اإلطار تتوىل السهر على وجود منافسة
فعلية ومشروعة يف سوقي الربيد واالتصاالت االلكًتونية باختاذ كل التدابَت الضرورية
85
لًتقية أو استعادة اظتنافسة يف ىذين السوقُت.
انطبلقا ؽتا سبق ذكره نتكن القول بأن غتلس اظتنافسة على الرغم من كونو صاحب
االختصاص األصيل يف زتاية اظتنافسة من اظتمارسات اظتقيدة عتا قي رتيع القطاعات،
إال أن اظتشرع اصتزائري منح لسلطات الضبط القطاعية إمكانية التدخل وصبلحية زتاية
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اظتنافسة يف القطاعات اطتاصة هبا وىو ما األمر الذي يؤثر على عملية الضبط بسبب
وجود تداخل بُت السلطتُت ؽتا يشكل عامل مهم يف اضتد من صبلحيات غتلس
اظتنافسة.
 /2في مجال التجميعات االقتصادية :كرس األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة سالف
الذكر صبلحية غتلس اظتنافسة يف مراقبة التجميعات االقتصادية طبقا ظتا نصت عليو
اظتادة  19من األمر  03/03سالفة الذكر باعتباره سلطة ضبط أفقية تسهر على
زتاية السوق وضمان منافسة حرة ونزيهة بُت ؼتتلف األعوان ،غَت أن اظتبلحظ من
خبلل استقراء النصوص اظتنظمة لبعض سلطات الضبط القطاعية ؾتدىا ختول عتا
صبلحية مراقبة التجميعات االقتصادية وىي :غتلس النقد والقرض ،صتنة ضبط
الكهرباء والغاز ،صتنة اإلشراف على التأمينات وىو ما عرب عنو األستاذ '' زوانتية ''
بالفوضى يف توزيع االختصاص بينهما خصوصا وأنو متلق نوعا من التنازع بينهما.

86

ففي اجملال البنكي 87مثبل إذا كان االندماج يؤدي إىل اإلساءة يف استعمال
السيطرة على واعتيمنة اليت ختل بقواعد اظتنافسة اضترة والنزيهة على مستوى القطاع
اظتصريف فبل بد يف ىذه اضتالة من إخضاعو للمراقبة ،88حيث نص اظتشرع اصتزائري
مبوجب قانون النقد والقرض على ضرورة مراقبة التنازل عن األسهم وإخضاعو لنظام
89
الرخصة اظتسبقة.
أما بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز ىي األخرى منح عتا اختصاص مراقبة
التجميعات االقتصادية من خبلل إبداء الرأي اظتسبق يف عمليات جتميع اظتؤسسات أو
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فرض الرقابة على مؤسسة كهربائية أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى دتارس النشاطات
90
اظتتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها.
ونفس األمر بالنسبة للجنة اإلشراف على التأمينات حيث متضع اظتشرع كل
مشروع جتميع شركات التأمُت أو إعادة التأمُت وشركات السمسرة يف غتال التأمُت يف
شكل دتركز أو دمج حيث يشًتط أن تقوم الشركات اظتعنية بالتجميع بتحقيق شرط
النشر القبلي ظتشروع التجميع يف نشرة اإلعبلنات القانونية ويف يوميتُت وطنيتُت قبل
91
تقدنتو للموافقة عليو من طرف اللجنة.
يفهم من نص اظتادة  37من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة أن اختصاص غتلس
اظتنافسة نتتد ليشمل رتيع القطاعات غَت أن إحداث ىيئات ضبط قطاعية ومنحها
صبلحية الرقابة وضبط األنشطة االقتصادية وزتاية اظتنافسة من اظتمارسات اظتنافية عتا
جعلها تتداخل مع صبلحيات غتلس اظتنافسة باعتباره صاحب االختصاص فيها ،غَت
أنو ويف سبيل تفادى تداخل االختصاص بُت غتلس اظتنافسة وسلطات الضبط القطاعية
وما ينجر عنو من نتائج حاول اظتشرع اصتزائري تنظيم العبلقة الوظيفية بينهما من خبلل
تكريس نص اظتادة 2/50من األمر 03/03اظتتعلق باظتنافسة اليت تنص على ضرورة
التحقيق يف القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة حتت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق
مع اظتصاحل اظتعنية ،ومن جهة أخرى ويف صلب نص اظتادة  2/39من نفس األمر اليت
أشادت بضرورة قيام غتلس اظتنافسة بتوطيد عبلقات التعاون والتشاور وتبادل اظتعلومات
مع سلطات الضبط األخرى من خبلل اإلخطار اظتتبادل إلبداء الرأي وفقا لنص اظتادة
 34واظتادة  39من نفس األمر اليت تلزم غتلس اظتنافسة هبذا اإلجراء ،92كل ىذا يف
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سبيل تكريس نصوص قانونية فعالة توفر زتاية للسوق وضبط نشاط األعوان الفاعلُت
يف ذلك أن ىذا األخَت يعترب عامل أساسي يف دفع عجلة التنمية الوطنية اليت تسعى
ؼتتلف التشريعات إىل تكريسها وزتايتها ،ويف ىذا السياق عمل اظتشرع اصتزائري على
توضيح العبلقة بُت غتلس اظتنافسة وسلطات الضبط القطاعية من خبلل ما مت النص
عليو يف القانون  04/18سالف الذكر حيث أنو إضافة إىل إلزام غتلس اظتنافسة
باإلخطار تلتزم سلطة ضبط الربيد واالتصاالت االلكًتونية بإعبلم غتلس اظتنافسة بكل
ؽتارسة يف سوقي الربيد واالتصاالت االلكًتونية اليت تندرج ضمن اختصاصو ،فعند رفع
قضية أمام سلطة الضبط تقوم ىذه األخَتة بإرسال اظتلف اظتعٍت جملس اظتنافسة للفصل
فيو ونتكنها طلب رأيو حول مسألة تدخل ضمن اختصاصو ،فعند رفع قضية أمام
غتلس اظتنافس ة فيما يتعلق بالفصل يف النزاعات اليت تنشأ بُت اظتتعاملُت عندما يتعلق
األمر بالتوصيل البيٍت والنفاذ وتقاسم اظتنشئات والتجوال الوطٍت فَتسل اظتلف لسلطة
93
الضبط لفصل فيو.
الخاتمة :يساىم غتلس اظتنافسة باعتباره ىيئة إدارية مستقلة مكلفة بضبط األنشطة
االقتصادية على حتقيق التنمية من خبلل توفَت البيئة اظتناسبة للمتعاملُت االقتصاديُت

عن طريق ضمان منافسة حرة ونزيهة من خبلل ضبط األنشطة االقتصادية الذي يؤدي
إىل زتاية األسواق واضتد من اظتمارسات اظتقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات
االقتصادية ،األمر الذي يؤدي إىل تشجيع االستثمار وفتح اجملال أمام ؼتتلف األعوان
وطنيُت أو أجانب لدخول األسواق وىو ما يساىم بشكل فعال يف توفَت فرص العمل
وحتسُت اظتستوى اظتعيشي لؤلفراد ؽتا يؤدي إىل دفع عجلة التنمية ،وىو ما دفعنا إىل
تناول ىذه اصتزئية نظرا ألن اظتشرع اصتزائري منح جمللس اظتنافسة رتلة من االختصاصات
228

مساىمة مجلس المنافسة في ضبط األنشطة االقتصادية تحقيقا للتنمية :بين التكريس القانوني وتحديات
الواقع ...ط.د .مريجة خديجة /ط.د .بوعجاجة منال

اليت ختولو ؽتارسة مهمة الضبط اظتخول لو نظرا للتأثَت اإلكتايب الذي لتدثو على عملية
التنمية.
فمن خبلل ما مت التطرق إليو يف ىذه اظتداخلة مت التوصل إىل رتلة من النتائج أقتها:
 تعترب اظتنافسة وسيلة طتدمة التنمية حيث تتحقق ىذه األخَتة من خبلل ضمانالعدالة بُت اظتتنافسُت وخلق نظام تنافسي داخل السوق ؽتا يفتح اجملال أمام اظتستثمرين
واالستثمارات ،وىو ما يكرسو استحداث غتلس اظتنافسة باعتباره سلطة ضبط ذا
اختصاص عام أفقي يعمل على ضبط ؼتتلف األنشطة االقتصادية من خبلل
الصبلحيات اظتخولة لو.
 يعترب غتلس اظتنافسة سلطة إدارية مستقلة يتمتع مبجموعة من الصبلحيات ظتمارسةالدور اظتنوط بو وىو ضبط النشاط االقتصادي ،غَت أنو على الرغم من ذلك ؾتد دوره
عدًن الفعالية نظرا للتدخل اظتستمر من طرف السلطة التنفيذية وتداخلو مع بعض
سلطات الضبط القطاعية خاصة فيما يتعلق مبنحها صبلحيات من اختصاصاتو
األصلية.
 عدم دسًتة غتلس اظتنافسة كسلطة ضبط للنشاط االقتصادي األمر الذي يؤثر علىفعاليتو ومركزه يف اعترم اظتؤسسايت.
إضافة إىل ما مت التوصل إليو من نتائج سنقدم بعض التوصيات اليت ـتتتم هبا
مداخلتنا نذكر أقتها فقط:
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 انطبلقا من عدم وضوح العبلقة بُت غتلس اظتنافسة وسلطات الضبط القطاعية وعدموضوح النصوص القانونية اظتنظمة جمللس اظتنافسة والتناقض اليت حتتويو خاصة بالنسبة
لتدخل السلطة التنفيذية اظتستمر واظتوسع حبذا من اظتشرع اصتزائري إعادة النظر يف
ؼتتلف ىذه النقائص القانونية لتكريس فعالية حقيقية ظتثل ىذا اصتهاز نظرا للدور
اضتساس اظتنوط بو خاصة تلك اظتتعلقة بتداخل االختصاص بينو وبُت سلطات الضبط
القطاعية من جهة والعمل على ضبط اظتصطلحات يف غتال الصبلحيات التنظيمية
واالستشارية من حيث توسيعها وإضفاء صفة اإللزامية عليها ونفس األمر بالنسبة
الصبلحيات القمعية ....
 باعتبار أن غتلس اظتنافسة يلعب دورا ىاما يف ضبط األنشطة االقتصادية األمر الذيكتعلو متتص بالفصل يف العديد من القضايا اظتتعلقة اليت تدخل ضمن اختصاصو ،األمر
الذي يدفعنا إىل ػتاولة لفت انتباه اظتشرع اصتزائري إىل ضرورة التفكَت يف وضع قانون
إجرائي وموضوعي يضم رتيع اظتبادئ واإلجراءات لضمان ػتاكمة عادلة لؤلعوان
االقتصاديُت أمامو.
 من اظتستحسن على اظتشرع اصتزائري أن يقوم بالفصل يف االختصاص التنظيميجمللس اظتنافسة من خبلل النص على نشر ما يصدر عنو يف اصتريدة الرشتية ال النشرة
الرشتية للمنافسة والعمل على ضبط غتال اختصاصو التنظيمي من حيث التحديد
اظتادي لو وذلك تفاديا للبس الذي نتكن أن يثور حولو.
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قائمة المراجع:
بالعربية:
-1الكتب:
-1أمل ػتمد شليب ،التنظيم القانوين للمنافسة ومنع االحتكار ،دراسة مقارنة ،اظتكتب
اصتامعي اضتديث2008 ،
-2بن وطاس إنتان ،مسؤولية العون االقتصادي يف ضوء التشريع اصتزائري والفرنسي
(قانون اظتنافسة ،القانون اظتدين ،القانون اصتزائي والقانون اإلداري) ،دار ىومو للطباعة
والنشر والتوزيع ،اصتزائر2014 ،
-3بورتلُت وليد ،قانون الضبط االقتصادي يف اصتزائر ،دار بلقيس للنشر ،اصتزائر،
.2015
-4تيوسي ػتمد ،الضوابط القانونية للحرية التنافسية يف اصتزائر ،ط ،2دار ىومو
للطباعة والنشر والتوزيع ،اصتزائر2015 ،
-5ػتمد الشريف كتو ،قانون اظتنافسة واظتمارسات التجارية وفقا لؤلمر 03/03
والقانون  ،02/04منشورات بغدادي ،دون تاريخ نشر
-6ػتمود ؾتيب حسٍت ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،النظرية العامة للعقوبات
والتدابَت االحًتازية ،دار النهضة العربية ،القاىرة.1989 ،
-2المذكرات والرسائل الجامعية:
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أ -أطروحات الدكتوراه:
 -1قابة صورية ،اآلليات القانونية ضتماية اظتنافسة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم
يف القانون اطتاص ،كلية اضتقوق ،جامعة اصتزائر 1بن يوسف بن خدة،
2017/2/23
-2منصور داوود ،اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي يف اصتزائر ،أطروحة
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف اضتقوق ،ختصص قانون أعمال ،كلية اضتقوق
والعلوم السياسية ،قسم اضتقوق ،جامعة ػتمد خيضر ،بسكرة2016/2015 ،
 -3زتليل نوارة ،النظام القانوين للسوق اظتالية اصتزائرية ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه
علوم ختصص قانون ،كلية اضتقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تزي وزو،
.2014
 -4شيبوين راضية ،اعتيئات اإلدارية اظتستقلة يف اصتزائر (دراسة مقارنة) ،رسالة لنيل
شهادة دكتوراه علوم يف القانون العام ،ختصص اظتؤسسات السياسية واإلدارية ،كلية
اضتقوق والعلوم اإلدارية ،قسم القانون العام.
ب -رسائل الماجستير:
 -1شفار نبية ،اصترائم اظتتعلقة باظتنافسة يف القانون اصتزائري والقانون اظتقارن ،مذكرة
لنيل شهادة اظتاجستَت يف القانون اطتاص ،ختصص عبلقات األعوان االقتصاديُت/
اظتستهلكُت ،كلية اضتقوق والعلوم السياسية ،جامعة وىران.2013/2012 ،
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-2متيش نوال ،الرقابة يف غتال اظتنافسة يف القانون اصتزائري ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة
اظتاجستَت يف القانون ،فرع قانون األعمال ،كلية اضتقوق ،جامعة اصتزائر  ،1بن يوسف
بن خدة.2013/2013 ،
-3ستايلية شتَت ،عن سلطة غتلس اظتنافسة يف ضبط السوق ،مذكرة لنيل شهادة
اظتاجستَت يف القانون ،فرع حتوالت الدولة ،كلية اضتقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود
معمري ،تيزي وزو 13 ،أكتوبر .2013
-4ديب نذيرة ،استقبللية سلطات الضبط اظتستقلة يف القانون اصتزائري ،مذكرة لنيل
درجة اظتاجستَت يف القانون ،فرع القانون العام ،ختصص حتوالت الدولة ،كلية اضتقوق
والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2012/2011 ،
-5زعاتري كرنتة ،اظتركز القانوين لسلطات ضبط الربيد واظتواصبلت السلكية
والبلسلكية ،مذكرة ماجستَت ،شعبة اضتقوق األساسية والعلوم السياسية ،ختصص إدارة
ومالية ،كلية اضتقوق ،جامعة أػتمد بوقرة ،بومرداس.2012/2011 ،
-6كحال سلمى ،غتلس اظتنافسة والنشاط االقتصادي ،مذكرة لنيل شهادة اظتاجستَت
يف العلوم القانونية ،فرع قانون األعمال ،كلية اضتقوق ،جامعة أػتمد بوقرة ،بومرداس،
.2010/2009
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 -7حدري شتَت ،السلطات اإلدارية اظتستقلة الفاصلة يف اظتواد االقتصادية و اظتالية،
مذكرة ماجستَت يف القانون ،فرع قانون األعمال ،كلية اضتقوق والعلوم التجارية ،جامعة
أػتمد بوقرة ،بومرداس2006 ،
-8لطاش ؾتية ،مبدأ الشفافية يف قانون اظتنافسة اصتزائري ،رسالة ماجستَت ،فرع قانون
األعمال ،كلية اضتقوق ،بن عكنون ،جامعة اصتزائري.2004/2003 ،
-9عليان عبد اظتالك ،الدور االستشاري جمللس اظتنافسة-دراسة تطبيقية ،-مذكرة لنيل
شهادة اظتاجستَت يف القانون ،فرع اإلدارة واظتالية ،جامعة اصتزائر.2003 ،
 -10براقتي فضيلة ،اظتركز القانوين جمللس اظتنافسة بُت األمر رقم  03/03والقانون
 ، 12/08مذكرة لنيل شهادة ماجستَت يف القانون ،فرع القانون العام لؤلعمال ،كلية
اضتقوق ،جامعة عبد الرزتن مَتة ،جباية.2010/2009 ،
-3المقاالت العلمية و الملتقيات:
فتوس خدوجة '' ،الغموض اظتثار حول االختصاص التنظيمي لبعض ىيئات الضبطاالقتصادي :بُت تقييد النص وحرية اظتمارسة '' ،اجمللة األكادنتية للبحث القانوين ،اجمللد
 ،17العدد 2018 ،1
 طتضر زازة وسعودي علي '' ،سلطات الضبط االقتصادي ومهامها '' ،غتلةالدراسات القانونية والسياسية ،جامعة عمار ثليجي ،األغواط ،العدد  ،6جوان
.2017
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قرور شهيناز ،اصتزاءات اظتقررة من طرف غتلس اظتنافسة للحد من اظتمارسات اظتقيدةعتا ،اظتلتقى الوطٍت اظتوسوم ب '':حرية اظتنافسة بُت دسًتة حرية اظتبادرة ومتطلبات
الضبط'' ،يوم  13نوفمرب .2018
شيخ ناجية ،طبيعة اصتزاء يف غتال اظتنافسة ،اظتلتقى الوطٍت اظتوسوم ب'':حرية اظتنافسةبُت دسًتة حرية اظتبادرة ومتطلبات الضبط'' ،يوم  13نوفمرب .2018
لكحل صاحل ،دور غتلس اظتنافسة بُت زتاية اظتنافسة اضترة ومهمة الضبط يف ظلاقتصاد السوق ،اظتلتقى الوطٍت اظتوسوم ب '':حرية اظتنافسة بُت دسًتة حرية اظتبادرة
ومتطلبات الضبط'' ،يوم  13نوفمرب .2018
بوعجاجة منال  ،التحقيق كمرحلة إجرائية أثناء اظتتابعة اإلدارية ضد السلوكات اظتاسةمببدأ حرية اظتنافسة ،اظتلتقى الوطٍت اظتوسوم ب '':حرية اظتنافسة بُت دسًتة حرية اظتبادرة
ومتطلبات الضبط'' ،يوم  13نوفمرب .2018
 بري نور الدين ،ػتاضرات يف قانون الضبط االقتصادي ،لطلبة السنة الثانية ماسًت،ختصص قانون أعمال ،كلية اضتقوق والعلوم السياسية ،قسم قانون األعمال ،جامعة
عبد الرزتن مَته ،جباية.2016/2015 ،
 -4المواثيق الدولية والنصوص القانونية:
-النصوص التشريعية:
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 القانون رقم  01-16اظتؤرخ يف  6مارس  2016اظتتضمن التعديل الدستوري،اصتريدة الرشتية عدد  ،14الصادرة بتاريخ  7مارس .2016
األمر  06/95اظتؤرخ يف  25يناير  1995اظتتعلق باظتنافسة اظتلغى.األمر  07/95اظتؤرخ يف  1995/01/05اظتتعلق بالتأمينات ،اظتعدل واظتتمممبوجب القانون  04/06اظتؤرخ يف  2006/02/20اظتتعلق بالتأمينات ،ج ر ع
 ،15الصادرة يف .2006/03/12
القانون رقم  03/2000اظتؤرخ يف 5غشت  2000اظتتعلق بالقواعد العامة اظتطبقةاظتتعلقة بالربيد واظتواصبلت السلكية والبلسلكية ،ج ر ع  48الصادرة يف  6غشت
.2000
القانون رقم  01/02اظتؤرخ يف  2002/02/5اظتتعلق بالكهرباء والغاز ،ج ر ع.8
األمر  11/03اظتؤرخ يف  26غشت  2003اظتتعلق بالنقد والقرض ،ج ر ع .52األمر  03/03اظتؤرخ يف  19يوليو  2003اظتتعلق باظتنافسة ،ج ر ع  ،43اظتعدلواظتتمم بالقانون رقم  12/08اظتؤرخ يف  25يونيو  ،2008ج ر ع .36
القانون رقم  04/18اظتؤرخ يف  13مايو  2018الذي لتدد القواعد العامة اظتتعلقةبالربيد واالتصاالت االلكًتونية ،ج ر ع .27
اظترسوم التنفيذي رقم  543/02اظتؤرخ يف  2002/12/21احملدد لصبلحياتالوزير اظتكلف بالتجارة ،ج ر ع  85الصادرة يف .2002/12/22
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 بين التكريس القانوني وتحديات:مساىمة مجلس المنافسة في ضبط األنشطة االقتصادية تحقيقا للتنمية
 بوعجاجة منال.د. ط/ مريجة خديجة.د. ط...الواقع

 الذي لتدد شروط إنشاء بنك أو2009  ماي16  اظتؤرخ يف02/06 النظام رقم.77  ج ر ع،مؤسسة مالية وفتح فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية
:بالفرنسية
--BRISSON Jean-François, Les pouvoirs de sanction des autorités de
régulation : les vois-d ’une juridictionnalisation, P.60, in www.giprecherche-justice.fr

--le conseil constitutionnel rappelle que les questions de

l’article 21 «ne font pas obstacle a ce que le législateur
confie à une autorité publique autre que le premier
ministre le soin de fixer les normes permettant de
mettre en oeuvre une loi» .Décision n 83-164-du 19
janvier 1984, à propos du comité de la réglementation
bancaire, n 88-248 DC du 17 janvier 1989 considérant n 15à
propos du CSA
rachid zouaimia, droit de la régulation économique, édition
berti, alger, 2006

:التهميش
03/03  اظتعدل واظتتمم لؤلمر36  ج ر ع2008  يونيو25  اظتؤرخ يف12/08  من القانون9  نصت اظتادة-1
'' تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى يف صلب: اظتتعلق باظتنافسة على أن43  ج ر ع2003  يوليو19 اظتؤرخ يف
'' .النص غتلس اظتنافسة تتمتع بالشخصية اظتعنوية واالستقبلل اظتايل
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 -2اظتادة  62من األمر  11/03اظتؤرخ يف  26غشت  2003اظتتعلق بالنقد والقرض ،ج ر ع  ،52اليت تنص
على صبلحية اجمللس بصفتو سلطة نقدية يف إصدار قواعد عامة يف شكل تنظيمات تتعلق مبجاالت ػتددة واردة يف
نص نفس اظتادة.
 -3منصور داوود ،اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي يف اصتزائر ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم
يف اضتق وق ،ختصص قانون أعمال ،كلية اضتقوق والعلوم السياسية ،قسم اضتقوق ،جامعة ػتمد خيضر ،بسكرة،
 ،2016/2015ص .188
 -4فتوس خدوجة '' ،الغموض اظتثار حول االختصاص التنظيمي لبعض ىيئات الضبط االقتصادي :بُت تقييد
النص وحرية اظتمارسة '' ،اجمللة األكادنتية للبحث القانوين ،اجمللد  ،17العدد  ،2018 ،1ص .379
 -5براقتي فضيلة ،اظتركز القانوين جمللس اظتنافسة بُت األمر رقم  03/03والقانون  ،12/08مذكرة لنيل شهادة
ماجستَت يف القانون ،فرع القانون العام لؤلعمال ،كلية اضتقوق ،جامعة عبد الرزتن مَتة ،جباية،2010/2009 ،
ص .80/79
 -6طتضر زازة وسعودي علي '' ،سلطات الضبط االقتصادي ومهامها '' ،غتلة الدراسات القانونية والسياسية،
جامعة عمار ثليجي ،األغواط ،العدد  ،6جوان  ،2017ص .32
 -7تنص اظتادة  143من التعديل الدستوري لسنة  '':2016نتارس رئيس اصتمهورية السلطة التنظيمية يف اجملاالت
غَت اظتخصصة للقانون .يندرج تطبيق القوانُت يف اجملال التنظيمي الذي يعود للوزير األول''

8 -, le conseil constitutionnel rappelle que les questions de l’article 21 «ne font
pas obstacle a ce que le législateur confie à une autorité publique autre
que le premier ministre le soin de fixer les normes permettant de

mettre en oeuvre une loi» .Décision n 83-164-du 19 janvier 1984, à propos
du comité de la réglementation bancaire, n 88-248 DC du 17 janvier 1989
considérant n 15à propos du CSA.

 -9نصوص اظتواد  34وما بعدىا من األمر  03/03اظتعدل واظتتمم بالقانون رقم  12/08اظتتعلق باظتنافسة ،اظترجع
السابق ،ص  ،29ونص اظتادة  62من األمر  11/03اظتتعلق بالنقد والقرض ،اظترجع السابق ،ص .10
 -10عليان عبد اظتالك ،الدور االستشاري جمللس اظتنافسة-دراسة تطبيقية ،-مذكرة لنيل شهادة اظتاجستَت يف
القانون ،فرع اإلدارة واظتالية ،جامعة اصتزائر ،2003 ،ص .20
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 -11شفار نبية ،اصترائم اظتتعلقة باظتنافسة يف القانون اصتزائري والقانون اظتقارن ،مذكرة لنيل شهادة اظتاجستَت يف
القانون اطتاص ،ختصص عبلقات األعوان االقتصاديُت /اظتستهلكُت ،كلية اضتقوق والعلوم السياسية ،جامعة وىران،
 ،2013/2012ص.157
 -12اظتادة  4من القانون  12/08اظتعدلة باظتادة  5من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ،اظترجع السابق ،ص
.26
 -13كحال سلمى ،غتلس اظتنافسة والنشاط االقت صادي ،مذكرة لنيل شهادة اظتاجستَت يف العلوم القانونية ،فرع
قانون األعمال ،كلية اضتقوق ،جامعة أػتمد بوقرة ،بومرداس ،2010/2009 ،ص .51
 -14يقصد هبا كل من الوزير األول والوزراء رتيعا.
 -15اظتادة  35من األمر  03/03اظتعدل القانون  12/08اظتتعلق باظتنافسة ،اظترجع السابق ،ص.30
 -16راجع اظتواد  18من القانون  12/08اظتعدل لؤلمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة واظتادة  38من األمر
 ،03/03اظترجع السابق.
 -17قابة صورية ،اآلليات القانونية ضتماية اظتنافسة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم يف القانون اطتاص ،كلية
اضتقوق ،جامعة اصتزائر 1بن يوسف بن خدة ،2017/2/23 ،ص .274 ،273
18 -Michel GENTOT, op. Cit, p 68.

 -19قابة صورية ،اظترجع السابق ،ص .273
 -20زتليل نوارة ،النظام القانوين للسوق اظتالية اصتزائرية ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم ختصص قانون ،كلية
اضتقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تزي وزو ،2014 ،ص .79
 -21شيبوين راضية ،اعتيئات اإلدارية اظتستقلة يف اصتزائر (دراسة مقارنة) ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف القانون
العام ،ختصص اظتؤسسات السياسية واإلدارية ،كلية اضتقوق والعلوم اإلدارية ،قسم القانون العام ،ص .174 ،173
 -22تيوسي ػتمد ،الضوابط القانونية للحرية التنافسية يف اصتزائر ،ط ،2دار ىومو للطباعة والنشر والتوزيع ،اصتزائر،
 ،2015ص  ،271 ،270أمل ػتمد شليب ،التنظيم القانوين للمنافسة ومنع االحتكار ،دراسة مقارنة ،اظتكتب
اصتامعي اضتديث ،2008 ،ص  160وما بعدىا.
 -23تنص اظتادة  19من األمر  03/03اظتعدلة باظتادة  7من القانون  12/08اظتتعلق باظتنافسة على ما يلي'' :
نتكن غتلس اظتنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضو مبقرر معلل بعد أخذ رأي الوزير اظتكلف بالتجارة والوزير اظتكلف
بالقطاع اظتعٍت بالتجميع'' ،انظر اظتادة  18نفس اظترجع ،ص .28
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 -24ػتمد الشريف كتو ،قانون اظتنافسة واظتمارسات التجارية وفقا لؤلمر  03/03والقانون  ،02/04منشورات
بغدادي ،دون تاريخ نشر ،ص .56 ،55
 -25وليد بورتلُت ،سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اصتزائري ،رسالة لنيل شهادة ماجستَت يف اضتقوق ،فرع
الدولة واظتؤسسات العمومية ،كلية اضتقوق والعلوم اإلدارية ،2007/2006 ،ص .122
 -26بن وطاس إنتان ،مسؤولية العون االقتصادي يف ضوء التشريع اصتزائري والفرنسي (قانون اظتنافسة ،القانون
اظتدين ،القانون اصتزائي والقانون اإلداري) ،دار ىومو للطباعة والنشر والتوزيع ،اصتزائر ،2014 ،ص .147
 -27اظتادة  51من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ،اظترجع السابق ،ص .31
 -28لطاش ؾتية ،مبدأ الشفافية يف قانون اظتنافسة اصتزائري ،رسالة ماجستَت ،فرع قانون األعمال ،كلية اضتقوق ،بن
عكنون ،جامعة اصتزائري ،2004/2003 ،ص  81ومابعدىا.
 -29بن وطاس إنتان ،اظترجع السابق ،ص .169 ،168
 -30عيساوي عز الدين ،السلطة القمعية للهيئات اإلدارية اظتستقلة ،اظترجع السابق ،ص .62
 -31حدري شتَت ،السلطات اإلدارية اظتستقلة الفاصلة يف اظتواد االقتصادية و اظتالية ،مذكرة ماجستَت يف القانون،
فرع قانون األعمال ،كلية اضتقوق والعلوم التجارية ،جامعة أػتمد بوقرة ،بومرداس ،2006 ،ص .122
 -32عيساوي عز الدين ،اظترجع السابق ،ص .42
 -33منصور داوود ،اآلليات القانونية لضبط النشاط االقتصادي يف اصتزائر ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف
اضتقوق ،ختصص قانون أعمال ،كلية اضتقوق والعلوم السياسية ،قسم اضتقوق ،جامعة ػتمد خيضر ،بسكرة،
 ،2016/2015ص .366
 -34زعاتري كرنتة ،اظتركز القانوين لسلطات ضبط الربيد واظتواصبلت السلكية والبلسلكية ،مذكرة ماجستَت ،شعبة
اضتقوق األساسية والعلوم السياسية ،ختصص إدارة ومالية ،كلية اضتقوق ،جامعة أػتمد بوقرة ،بومرداس،
 ،2012/2011ص .370
 -35شفار نبية ،اظترجع السابق ،ص .172
 -36قوعراب فريزة ،ردع اظتمارسات اظتنافية للمنافسة يف التشريع اصتزائري ،مذكرة خترج لنيل شهادة اظتدرسة العليا
للقضاء ،2007 ،ص .39
 -37قرور شهيناز ،اصتزاءات اظتقررة من طرف غتلس اظتنافسة للحد من اظتمارسات اظتقيدة عتا ،اظتلتقى الوطٍت
اظتوسوم ب '':حرية اظتنافسة بُت دسًتة حرية اظتبادرة ومتطلبات الضبط'' ،يوم  13نوفمرب .2018
 -38اظتادة  46من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ،اظترجع السابق ،ص .31
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 -39الفقرة الثانية من اظتادة  45من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة  '':كما نتكن أن يقرر اجمللس عقوبات مالية
إما نافذة فورا وإما يف اآلجال اليت لتددىا عند تطبيق األوامر'' ،اظترجع السابق ،ص .31
 -40ش يخ ناجية ،طبيعة اصتزاء يف غتال اظتنافسة ،اظتلتقى الوطٍت اظتوسوم ب'':حرية اظتنافسة بُت دسًتة حرية اظتبادرة
ومتطلبات الضبط'' ،يوم  13نوفمرب .2018
 -41اظتادة  26من القانون  12/08اظتعدلة للمادة  56من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ،اظترجع السابق ،ص
.15
 -42اظتادة  57من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ،اظترجع السابق ،ص .32
 -43اظتادة  27من القانون  12/08اظتعدلة للمادة  58من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ،اظترجع السابق ،ص
.15
 -44اظتادة  28من القانون  12/08اظتتعلق باظتنافسة ،اظترجع السابق ،ص .15
 -45اظتادة  61نفس اظترجع ونفس الصفحة.
 -46اظتادة  62نفس اظترجع ونفس الصفحة.
 -47اظتادة  60نفس اظترجع ونفس الصفحة.
 -48منصور داوود ،اظترجع السابق ،ص .386
 -49بري نور الدين ،ػتاضرات يف قانون الضبط االقتصادي ،لطلبة السنة الثانية ماسًت ،ختصص قانون أعمال،
كلية اضتقوق والعلوم السياسية ،قسم قانون األعمال ،جامعة عبد الرزتن مَته ،جباية ،2016/2015 ،ص .58
 -50كرس ىذا اظتبدأ دستوريا مبوجب نص اظتادة  142من دستور  1996اصتزائري اليت أكدت على خضوع
العقوبات إىل مبدأي الشرعية والشخصية.
 -51ػتمود ؾتيب حسٍت ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام ،النظرية العامة للعقوبات والتدابَت االحًتازية ،دار
النهضة العربية ،القاىرة ،1989 ،ص  ، 70وىو ما مت تأكيده والنص عليو يف اظتادة األوىل من قانون العقوبات
اصتزائري '':ال جرنتة وال عقوبة وال تدبَت أمن إال بنص''.
 -52اظتادة  5من القانون  12/08اظتتممة للمادة  6من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ،اظترجع السابق ،ص
.11
 -53تناول قانون اظتنافسة اصتزائري العقوبات اظتطبقة على اظتمارسات اظتقيدة للمنافسة يف الفصل الرابع من األمر
 03/03اظتتعلق باظتنافسة من اظتادة  56إىل اظتادة  ،62اظترجع السابق ،ص ،32إضافة إىل اظتادتُت  62مكرر و
 62مكرر  1من القانون  12/08اظتعدل لؤلمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ،اظترجع السابق ،ص .15
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54 -BRISSON Jean-François, Les pouvoirs de sanction des autorités de
régulation : les vois-d ’une juridictionnalisation, P.60, in www.gip-recherchejustice.fr

 -55تنص اظتادة  230من األمر رقم  07/95اظتؤرخ يف  1995/01/25اظتتعلق بالتأمينات ،ج ر ع ،13
على أنو " :متضع ظتوافقة صتنة اإلشراف على التأمينات كل إجراء يهدف إىل جتميع شركات التأمُت و/أو إعادة
التأمُت يف شكل دتركز أو دمج عتذه الشركات .كما متضع لنفس اإلجراء كل جتميع لشركات السمسرة يف غتال
التامُت يف شكل دتركز أو دمج" ،االليات ص 395
 -56تنص اظتادة  13 /115من القانون رقم  01/02اظتؤرخ يف  2002/02/5اظتتعلق بالكهرباء والغاز ،ج ر
ع  8على أنو ":تضطلع اللجنة مبهمة إبداء الرأي اظتسبق يف عمليات تكتل اظتؤسسات أو فرض الرقابة على مؤسسة
كهربائية واحدة أو أكثر من طرف اظتؤسسة أخرى دتارس النشاطات اظتذكورة يف اظتادة أوىل أعبله ويف إطار التشريع
اظتعمول بو''.
 -57منصور داوود ،اظترجع السابق ،ص .396
 -58نور الدين بدوي ،اظترجع السابق ،ص .61
 -59األمر  06/95اظتؤرخ يف  25يناير  1995اظتتعلق باظتنافسة اظتلغى.
 -60شيبويت راضية ،اظترجع السابق ،ص .237
 -61متيش نوال ،الرقابة يف غتال اظتنافسة يف القانون اصتزائري ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة اظتاجستَت يف القانون ،فرع
قانون األعمال ،كلية اضتقوق ،جامعة اصتزائر  ،1بن يوسف بن خدة ،2013/2013 ،ص  ،81اظتادة  52من
األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ،اظترجع السابق ،ص .31
 -62اظتادة  ،55اظترجع نفسو نفس الصفحة.
 -63اظتادة  ،3/30نفس اظترجع ،ص .29
 -64اظتادة  ،19نفس اظترجع ،ص .28
 -65اظتادة  31من القانون  12/08اظتعدلة للمادة  63من األمر  ،03/03اظترجع السابق ،ص .15
 -66بوعجاجة منال  ،التحقيق كمرحلة إجرائية أثناء اظتتابعة اإلدارية ضد السلوكات اظتاسة مببدأ حرية اظتنافسة،
اظتلتقى الوطٍت اظتوسوم ب '':حرية اظتنافسة بُت دسًتة حرية اظتبادرة ومتطلبات الضبط'' ،يوم  13نوفمرب .2018
 -67كحال سلمى ،اظترجع السابق ،ص  ،139اظتادة  18من القانون  12/08اظتعدلة واظتتممة للمادة  34من
األمر  ،03/03اظترجع السابق ،ص .13
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 -68اظتادة  49مكرر من األمر  03/03اظتتعلق باظتنافسة ،اظترجع السابق ،ص .14
 -69اظتادة  52من األمر  ،03/03اظترجع السابق ،ص .31
 -70اظتادة  52و ،55نفس اظترجع ،نفس الصفحة.
 -71اظترسوم التنفيذي رقم  543/02اظتؤرخ يف  2002/12/21احملدد لصبلحيات الوزير اظتكلف بالتجارة ،ج
ر ع  85الصادرة يف .2002/12/22
 -72اظتادة األوىل من اظترسوم التنفيذي رقم ،543/02اظترجع نفسو ،ص .11
 -73لكحل صاحل ،دور غتلس اظتنافسة بُت زتاية اظتنافسة اضترة ومهمة الضبط يف ظل اقتصاد السوق ،اظتلتقى
الوطٍت اظتوسوم ب '':حرية اظتنافسة بُت دسًتة حرية اظتبادرة ومتطلبات الضبط'' ،يوم  13نوفمرب .2018
 -74اظتادة  8من القانون  12/08اظتتممة للمادة  19من األمر  ،03/03اظترجع السابق ،ص .28
 -75يعترب معيار اظتصلحة اظتعتمد يف ىذه اضتالة معيار غَت دقيق ومطاط مت استخدامو باظتفهوم الواسع دون حتديد
األمر الذي متول للسلطة التنفيذية التدخل يف صبلحيات وأعمال غتلس اظتنافسة واعتيمنة على قراراتو بشكل واسع
جدا ،األمر الذي يعترب مساسا باالستقبللية الوظيفية للمجلس.
 -76ديب نذيرة ،استقبللية سلطات الضبط اظتستقلة يف القانون اصتزائري ،مذكرة لنيل درجة اظتاجستَت يف القانون،
فع القانون العام ،ختصص حتوالت الدولة ،كلية اضتقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
 ،2012/2011ص  ،101 ،100اظتادة  21من األمر  ،03/03اظترجع السابق ،ص .28
77- rachid zouaimia, droit de la régulation économique, édition berti, alger,
2006, p 154.

 -78القانون رقم  03/2000اظتؤرخ يف 5غشت  2000اظتتعلق بالقواعد العامة اظتطبقة اظتتعلقة بالربيد
واظتواصبلت السلكية والبلسلكية ،ج ر ع  48الصادرة يف  6غشت .2000
 -79ستايلية شتَت ،عن سلطة غتلس اظتنافسة يف ضبط السوق ،مذكرة لنيل شهادة اظتاجستَت يف القانون ،فرع
حتوالت الدولة ،كلية اضتقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو 13 ،أكتوبر  ،2013ص .117
 -80اظتادة  27من القانون  ،03/2000اظترجع السابق ،ص .10
 -81اظتادة  7/13من القانون  ،03/2000اظترجع السابق ،ص .9
 -82بورتلُت وليد ،قانون الضبط االقتصادي يف اصتزائر ،دار بلقيس للنشر ،اصتزائر ،2015 ،ص .360
 -83األمر  07/95اظتؤرخ يف  1995/01/05اظتتعلق بالتأمينات ،اظتعدل واظتتمم مبوجب القانون 04/06
اظتؤرخ يف  2006/02/20اظتتعلق بالتأمينات ،ج ر ع  ،15الصادرة يف .2006/03/12
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 -84القانون رقم  04/18اظتؤرخ يف  13مايو  2018الذي لتدد القواعد العامة اظتتعلقة بالربيد واالتصاالت
االلكًتونية ،ج ر ع .27
 -85اظتادة  13من نفس القانون ،ص .10
 -86بورتلُت وليد ،اظترجع السابق ،ص .373
 -87نتكن إخضاع االندماج يف ىذا القطاع لقانون اظتنافسة طبقا لنص اظتادة  2منو باعتباره يصنف ضمن
نشاطات اطتدمات.
 -88بواطتضرة ،االندماج اظتصريف بُت اللجنة اظتصرفية وغتلس النقد والقرض ، ،جامعة جباية ،ص  ،363نقبل عن
بورتلُت وليد ،اظترجع السابق ،ص .379
 -89اظتادة  94من النظام رقم  02/06اظتؤرخ يف  16ماي  2009الذي لتدد شروط إنشاء بنك أو مؤسسة
مالية وفتح فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية ،ج ر ع .77
 -90اظتادة  13/115من القانون  ،01/02اظترجع السابق ،ص .8
 -91لكحل صاحل ،اظترجع السابق ،ص .11
 -92ستايلية شتَت ،اظترجع السابق ،ص  122وما بعدىا.
 -93اظتادة  18من القانون  ،04/18اظترجع السابق ،ص .11
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