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  نطاق تطبيق قانون المنافسة في الجزائر

  

 
 

 
Le résumé : 

Le droit de la concurrence peut 
être défini comme : l'ensemble des 
règles juridiques qui gouvernent les 
rivalités entre les agents économiques 
(les entreprises)  dans la recherche et la 
conservation d'une clientèle, ce qui peut 
aussi être exprimé par : les règles 
concernant  la conquête et la 
conservation d'une part de marché. 

  il est une partie du droit 
économique, il relève du droit du 
marché, Il englobe les règles juridiques 
applicables au marché. Il s'agit des 
dispositions interdisant les pratiques 
anticoncurrentielles, qu'elles soient 
individuelles ou collectives. Il s'agit en 
particulier  de l'interdiction de la  
concurrence déloyale, droit de la 
régulation  

  Le droit de la concurrence est 
un instrument  effectif  pour protégé  et 
limité  la concurrence elle-même ; donc 
la dernière  loi 10 /05  concerné  la 
concurrence a élargi le champ  
d’application  soit  à les personnes soit 
les activités. Elle donne a 

 l’Etat la possibilité de 
intervenu et contrôlé et déterminé les 
prix  des matières  consommatrices.  
  

  : الملخص
یمكن تعریف  قانون المنافسة  على أنه 
مجموعة القواعد القانونیة التي تتحكم في 
التنافس أو التزاحم بین المتعاملین 

في المحافظة على ) المؤسسات (االقتصادیین
، أو هو مجموعة القواعد )العمالء(الزبائن 

المطبقة على السوق والتي تتضمن  البحث على 
وهو . علیهم من جهة  السوقالزبائن والمحافظة 

جزء من القانون االقتصادي و بدیل لقانون 
السوق، ویقصد به  كذلك النصوص التي تمنع 
الممارسات المنافیة للمنافسة، سواء فردیة أو 
, جماعیة، بالخصوص المنافسة غیر المشروعة

ویعتبر قانون . ویضم كذلك قانون الضبط
المنافسة المنافسة وسیلة فعالة لحمایة وتحدید 

المتعلق بالمنافسة قد  10/05ذاتها، والقانون 
وسع مجال تطبیقه سواء على األشخاص أو 

وأعطى اإلمكانیة للدولة في التدخل . النشاطات
من أجل مراقبة وتحدید أسعار المواد واسعة 

.االستهالك
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  : قدمةم

وتح        تنظم ال القانونية ليات ن ب من عات شر ال تنميةعت دف ا بذا املنافسة

التقدم وتحقيق الوط قتصادية" قتصاد الديمقراطية  La concurrence"."فاملنافسة
c’est la démocratie économique ". لتنظيم مستقلة عات شر وضع إ الدول دف و

عت و الفردي، أو ما ا املستوى ع سواء فيھ تتم أن يجب الذي نطار ب من عات شر ال ذه

ساء أن من بدال قتصادي، التطور الفعال ا لدور املنافسة أداء تكفل ال الضمانات

الوط باالقتصاد جسيمة أضرار ق فت صية مآرب تحقيق ا فقانون. (1)استخدام وعليھ

املناف ممارسة ا خالل من يتم ال طر ن ب و يحدد الذي و املمارساتاملنافسة عض منع و سة

وف القانون ذا نطاق أو مجال البحث سنحاول لذا ا، ل التاليةقاملنافية الية لإلش نطاق: ا و ما

شاطات؟ وال اص حيث من املنافسة قانون   تطبيق

القانون          ن خ08/12يب بتار لألمر25/06/2008الصادر واملتمم الصادر03/03املعدل

خ أو19/6/2003 بتار اص حيث من سواء املنافسة قانون تطبيق نطاق باملنافسة املتعلق

مر مع باملقارنة إضافة ناك وجد و شاطات، عمليات03/03ال أضاف شاطات بال يتعلق ففيما ،

القانون أضاف فقد ذلك ع ادة وز العمومية، والصفقات اد بتارخ10/05ست الصادر

لألمر25/08/2010 واملتمم خ03/03املعدل بتار املادة19/6/2003الصادر باملنافسة 2املتعلق

ا حي ا نذكر سوف أخرى املطلب. شاطات اص حيث من القانون تطبيق ن ب س لذا

ي الثا املطلب شاطات ال حيث من تطبيقھ مجال ثم          .                                    ول،

ول  اص:  املطلب حيث من مر تطبيق   مجال

بصفة     يمارس طبيعتھ انت أيا معنوي أو طبي ص ل ع مر ذا ام أح تنطبق

مر تناول ولقد العمومية، والصفقات اد ست و دمات ا أو نتاج و ع التوز شاطات 10/05دائمة

ان (2)"مؤسسة"سمية لھ03/03مرحيث ن اضع ا اص ن"س قتصادي .  (3)باألعوان

ة التجار وغ ة التجار ات الشر ن ب يم لم الذي الفر املنافسة لقانون سبة بال مر ونفس

تقديم أو ع التوز أو نتاج سواء اقتصادي شاط تمارس مؤسسة ل ع ينطبق املنافسة فقانون

ا ف بما دمات العامةا ة عتبار اص ا تقوم ال   .(4)تلك

املادة نص جاء القانون2ولقد قانون10/05من ام أح ا عل تنطبق ال اص ا مو

العام القانون اص وأ اص ا القانون اص أ إ تتفرع اص ذه و   : املنافسة

ول  اص: الفرع ا القانون اص   أ
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ال  املنافسة املدنيةقانون ات الشر ع وكذلك بل ة التجار ات الشر ع فقط ينطبق

رة ا ن امل وأعضاء ن رفي وعليھ. les membres des professions libérales(5)وا

ص ل املؤسسة وم معنويفمف أو اقتصادي، شاط يمارس حر أو تاجر ان سواء طبي

جمع أو مدنية أو ة تجار شركة ان حرفيةسواء عاونية أو مقاولة أو    .(6)ية

واملدنية/ أوال ة التجار ات والشر    :التاجر

مر من و املادة عرفت بأنھ75/59لقد التاجر زائري ا التجاري ص" املتضمن ل

ذلك بخالف القانون يق لم ما لھ، معتادة نة م تخذه و ا تجار عمال يباشر معنوي أو "  طبي

ساس يلو س ع ة التجار عمال من أك أو لواحد ممارستھ و تاجرا ص ال اعتبار

ا عل نصت ال املوضوع بحسب ة التجار عمال الشأن ذا املقصودة عمال و اف، ح

زائري 2املادة ا التجاري القانون يقت. من ما كال أن مع عتياد مجرد اف باالح يقصد وال

أو واحدة مرة بالعملية القيام ع قتصار وعدم منتظم، ل ش التجاري العمل تكرار أي عتياد

املتفرقة العمليات   . (7)عض

بحيث التجاري، العمل مزاولة إ سية رئ بصفة شاطھ ص ال توجيھ ع اف ح و

سا قل ع أو الوحيد رزقھ مورد شاط ال ذلك ون ذا .ي منو درجة ى أد عتياد أن ع

يح غ العكس فان عتياد يتضمن خ ذا ان إذا بحيث اف،   . (8)ح

املادة    ا عل نصت فقد ات الشر ا416أما قصد و زائري ا ي املد القانون ل" من

ش مة املسا ع أك أو ان معنو أو طبيعيان صان بمقتضاه م يل بتقديمعقد ك مش اط

اقتصادي دف بلوغ أو اقتصاد تحقيق أو تج ي قد الذي ح الر سام اق دف مال، أو عمل من حصة

كة مش منفعة   ". ذي

ا موضوع ون ي ال ة التجار ات فالشر مدنية، وأخرى ة التجار ا م نوعان ات والشر

التالية ال ش من ل ش اتخذت أو املحاصة كشركة ا: تجاري بنوع والتوصية التضامن شركة

ة تجار بمع ن، مدن ا موضوع ان ولو ح املحدودة املسؤولية ذات والشركة مة املسا وشركة

ا ل ش زائري 3املادة(بحسب ا التجاري القانون ات(9))من الشر مر ذا ام ألح تخضع كما

  .(10)القابضة

كذ فتعت املدنية ات للشر سبة بال املادةأما ا شمل و اص ا القانون اص أ من 2لك

املادة لنص وفقا عقد بموجب شأ وت الذكر، السالف مر و416من زائري ا ي املد القانون من

املادة ا عل نصت ال ال ش إحدى تتخذ وال ي مد ا موضوع ون ي التجاري544ال القانون من

ي املد القانون ن ب حيث زائري اا إدار وكيفية ا ام    .أح
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معيات/ ثانيا   : ا

املادة مر2ش باملنافسة95/06من نتاج"  -املتعلق شاطات ع مر ذا يطبق

معيات وا العموميون اص ا يقوم ال تلك ا ف بما دمات وا ع تطبيق-" والتوز إ صراحة

املادة أما معيات، ا ع مر مر2ذا جاء03/03من حيث حة، صر بصفة معيات ا تذكر فال

عام ا" النص تقوم ال تلك ا ف بما دمات، وا نتاج و ع التوز شاطات ال ع مر ذا يطبق

العموميون    " اص

مجال من ا بعد س و ف معية ا ذكر عن غاضيھ عند ديد ا مر أن ع ال ذا لكن

املادةتطبيق ألن قتصادي3ھ، العون محل حلت وال املؤسسة عرف أو" منھ طبي ص ل

دمات ا أو ع التوز أو نتاج شاطات دائمة بصفة يمارس طبيعتھ انت أيا يجعلنا". معنوي ذا و

التا ساؤل ال مر: نطرح ا يذكر لم ال الدوام صفة معي95/06ل ا شاطات   ات؟تتوافر

املادة عرفت القانون02لقد معيات4/12/90املؤرخ90/31من با "  (11)املتعلق

ع ون ومعنو طبيعيون اص أ ا إطار جتمع و ا املعمول ن للقوان تخضع اتفاقية معية ا

غ أو محددة ملدة م ووسائل م معارف ون ش كما ح، مر غ ولغرض عاقدي أساس

والثقا بوي وال والدي والعل جتما و امل ع الطا ذات شطة ترقية أجل من محددة

صوص ا ع ا   (12)والر

ذا          لكن ح، الر تحقيق إ دف ال الشركة خالف ع معية ا أن ن ب ي ف التعر ذا من

أل  ح، بالر ا عل يدر قد شاط أي عن ا امتناع ع اال ثمار الس موارد إ حاجة معية ا ن

معية ا موارد استعمال حق أي لألعضاء ون ي أن دون اجلھ، من أسست الذي (13)الغرض

سواء بات و ومساعدات إعانات ع تتحصل أن معية ل مكن و ا، أعضا ات ا اش إ اإلضافة و

جانب إ ، املحلية ماعات ا أو الدولة طرف امن شاط ل ا ممارس من ا عل عود الذي   . العائد

املالية املوارد الفادح النقص ب س معيات ا عدد تقلص ة خ ونة عرفت ولقد

إ معيات ا ببعض دفع الذي مر والبلديات، الواليات ا م ي عا الزالت ال الديون يجة ن وذلك

ال ا باعتبار املوارد ذه عن االبحث ع املعلن ا داف أ تحقيق من معية ا يمكن الذي الوحيد يل س

ساسية ا قتصادي. قواني شاط ال مزاولة ضرورة معيات ا عض عند تمثلت املوارد ذه

مماثلة بأسعار ور م ل ا منتجا عرض تقوم من معيات ا من عددا نالحظ أصبحنا وفعال والتجاري،

ستعمل ال التجارلتلك تطبيق. ا نطاق إ معيات ا ذه إلخضاع بالتدخل املشرع قام ذا وع

باملنافسة املتعلق للشروط(14)مر مستوفية انت الدوام أساس ع شاط ال ذا تمارس انت إذا

املنافسة ام أح لتطبيق كمؤسسة ا تخضع   .ال
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رفية/ ثالثا ا واملؤسسة ر    :ا

بأنھ ر ا رف"عرف وا التقليدية الصناعات ل ل م طبي ص ل

وتحمل ه سي و شاطھ وإدارة العمل تنفيذ مباشرة بنفسھ تو و يال تأ ت يث تقليديا شاطا يمارس

شاط.(15)"املسؤولية ل التقليدي شاط بال قصد صيانة_و أو ف ترميم أو ل تحو أو إبداع أو إنتاج

خدم أداء أو تصليح وأنواعھ-ةأو متنقل أو قار ل ش يمارس أن مكن و اليدوي، العمل عليھ يط

  : مختلفة

عام - أ بوجھ التقليدية ع: الصناعات الطا ا عل غلب أونفعية ية ي تز ألشياء الصناعات ل

الت ر ا استعمل وإن ح    اليدوي

الفنية - ب التقليدية ا: الصناعات ع وطا ا بأصال اليدوي تتم سيج وال الطرز فن مثل   بدا

ديثة - ت ا النفعية رفية ا التقليدية مواد: الصناعات مثل الكية اس ملواد صنع ل

الغذائية واملواد    التجميل

دمات - ث ل رفية ا التقليدية ترميم: الصناعات ميم، ال أو والصيانة التصليح مجال ون ت

امل تنظيف أو قديم   فروشاتأثاث

نية - ج امل املقننة تحادات ن ن: وامل ندس وامل األطباء رة ا ن امل اب أ يخضع كما

ا وموضوع ا ل ش ان أيا ن، واملحام ن   . (16)املعمار

ي الثا العام: الفرع القانون اص   :  أ

ا الوالية، الدولة، ا م وأ ة معنو إال ون ت أن يمكن ال العام القانون اص أ لبلديةإن

زائري49املادة( ا ي املد القانون ف)من إداري، شاط ب ا قيام و عامة دمات ا تقديم حكم و ،

باملنافسة املتعلق مر تطبيق ا إل يمتد وال منافسة، أية تواجھ املادة. ال ث س مر2حيث من

ا03/03 السلطة صالحيات تمارس انت إذا اص ذه حة صر العام،بصفة املرفق أداء أو لعامة

داري  ع الطا ذات يئات ال ل ا قصد اقتصاديا. و شاطا ص ا شاط جانب إ زاولت إذا أما

القانون  ذا إ انب ا ذا فتخضع الدوام، أساس وع ة ثانو ينصرف. بصفة ذلك إ إضافة

ال ذات العمومية املؤسسات جميع ع املادة ذا تواجھحكم أن شرط ، والصنا التجاري ع طا

ا شاط مجال طرف.منافسة من املمارس شاط ال ع ينطبق و يحتكم املنافسة فقانون وعليھ

خاصة أو عامة ل املؤسسة إ النظر دون   . (17)املؤسسة

وفقا ا شط أ تمارس انت إذا املنافسة لقانون تخضع العامة املؤسسات أن بمع

اصةللشرو  ا املؤسسات ا عتمد ال قانون. ط تطبيق معيار ل ش ال املؤسسة أن أي
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السوق  اقتصاد املؤسسات شطة أل العام طار ل ش املنافسة قانون وأن تخضع. (18)املنافسة إذ

اقتصادية شطة أ بممارسة قامت إذا ا ل ش ان ما م املنافسة لقانون العامة   .(19)املؤسسة

مجال        ال املنافسة ع تنفتح ال ال و ار لالحت خاضعة الزالت ال القطاعات فإن وعليھ

ا عل مر ذا واص, لتطبيق ل املجال وفتحت القطاعات عض ع ار حت الدولة رفعت وقد

مر ذا ام ألح ا وخضوع املنافسة ا دخول التا مر. و ن ب واملتمم95/22وقد املؤرخاملعدل

عض26/8/95 جانب إ وصصة، با ت عن ال القطاعات العمومية املؤسسات بخوصصة املتعلق

بموجب أصبح الذي التأمينات قطاع مثل ار حت ا ع رفع ال القطاعات ببعض اصة ا النصوص

واص25/1/95املؤرخ95/07مر ل مفتوحا بالتأمينات     .املتعلق

ي فيما اذا شمل ال شطة فما ، املنافسة قانون ا عل ينطبق ال اص خص

تطبيقھ   . مجال

ي الثا شاطات:  املطلب ال حيث من مر تطبيق   مجال

املادة القانون2نصت ع"  10/05من مر ذا ام أح    :تطبق

"_ ، املوا ية وتر الفالحية شاطات ال ا ف بما نتاج، الشاطات تلك ا وم ع التوز شاطات و

ملة، با وم ال عو ا و املوا بيع ووسطاء والوكالء ا حال ع ا بيع إلعادة السلع مستوردو ا يقوم

عالن شر ب بدءا العمومية والصفقات البحري، والصيد التقليدية والصناعات دمات ا شاطات و

للصفقة ي ا ال املنح غاية إ املناقصة   ".        عن

أن ر ظ القانون ذاو ل يتجا لم شاط03/03القانون ال مراحل من مرحلة أي

مؤدية أو ا ل موزعة أو لسلع منتجة ون ت قد ا سمي ع درج كما املؤسسة أن حيث قتصادي،

يخرج العر شاط ال أن أي وحقيقية، دائمة بصفة يمارس أن شاط ال ذا ط ش و دمات،

مرمن تطبيق م08/12مجال عل ينطبق مر ذا ام بأح ن املشمول اص أن ط ش و ،

شاطات و ول، الفرع اد ست و ع والتوز نتاج شاطات إ تطرق وس املؤسسة، وم مف

ي الثا الفرع العمومية والصفقات البحري والصيد التقليدية والصناعات دمات   .ا

ول  اد: الفرع ست و ع والتوز نتاج   : شاطات

اد ست و ع التوز شاطات وثانيا نتاج، شاطات أوال ناول   . ن

التنفيذي/ أوال املرسوم ا عرف نتاج ودة30/1/1990املؤرخ90/39شاطات ا برقابة املتعلق

الغش ا (20)  وقمع املوا"بأ بية ب تتمثل ال العمليات وجميع لھ وتحو وجنيھ املنتج وصنع ،

لھ ق سو أول وقبل صنعھ أثناء نھ وتخز بھ للقانون"توض وفقا أما 25/2/2009املؤرخ09/03،
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و فاإلنتاج الغش قمع و لك املس بحماية وجمع" املتعلق املوا ية تر تتمثل ال العمليات

واملعا والذبح البحري والصيد وا بمااملحصول املنتوج، ب وتوض كيب وال ل والتحو يع والتص ة

ول  قھ سو قبل ذا و يعھ تص مرحلة أثناء نھ تخز   . "ذلك

العمليات ل يتمثل الغالب صناعيا شاطا ون ي نتاج أن ف التعار ذه من تج ست

الطبي لھ ش املنتج تقديم تتمثل وأخرى ورة معرفة . املذ املنتجإن معرفة إ بنا تؤدي نتاج

املادة عرفتھ التنفيذي2والذي املرسوم موضوع"  90/39من ون ي ألن قابل مادي منقول ء ل

ة تجار لك". معامالت املس حماية لقانون و09/03ووفقا أن" فاملنتوج يمكن خدمة أو سلعة ل

مجانا أو بمقابل تنازل موضوع ون   "ت

امل ذه احصرت نقل مكن و الثابتة، وغ املستقرة غ شياء و املنقوالت املنتج ادة

من ا بعاد اس ع ال ذا لكن وم، املف ذا من العقارات تخرج ذا وع ع، للتوز قابلة ون فت

املتعلق مر وم بمف مؤسسة املنافس ان إذا املنافسة دائرة من ة تجار كممارسة ا ف التعامل

ةب العقار االت الو ال ا و كما التعامل, املنافسة، تم إذا منتجات بالتخصيص العقارات وتبقى

ا دم وضعت ال العقارات عن مستقلة كمنقوالت ا وغ. ف الغذائية املواد املادي املنتج شمل و

القانون ن ب وقد للقانون10/05الغذائية، باملنافسة03/03املتتم الاملتعلق شاطات ال عض

املادة نص الفالحية شاطات وال املوا ية تر ا م نتاج إطار   .                                        منھ2تدخل

القانونية النصوص م يح أن ي ا ال والبيع ع للتوز منتوجھ عرض أن قبل ملزم واملنتج

املس حماية ألجل وضعت ال عنوالتنظيمية املنتوج بأوصاف املتعلقة بالبيانات إعالمھ ذلك من لك،

كيفية وعن وناتھ، م عن ة وا صورة لك للمس عطي بيانات يتضمن بوسم املنتج اق إ ق طر

وحماية سالمة تضمن ال ة الضرور البيانات من ا وغ الكھ، واس إنتاجھ خ وتار استعمالھ،

لك املنتوج. (21)املس ون ي سح واملقاي املواصفات ع حتوي و لك املس لرغبات ستجيب

  .(22)القانونية

قانون   ام ألح وفقا املنتوج ر تظ قد ال العيوب املنتج يضمن أن يجب ذلك إ إضافة

التنفيذي واملرسوم لك املس دمات15/9/90املؤرخ90/266حماية وا املنتجات بضمان . املتعلق

امل اعد املادةوإذا وعرفت لذلك، مباشرة ا موج ان إذا الك لالس يئا وم ق سو لل قابال ان 2نتوج

التنفيذي املرسوم ق90/39من سو أو" ال ملة با املنتجات خزن تتمثل ال العمليات مجموع و

مجانا ا ع التنازل أو البيع قصد ا وعرض ا وحياز ا ونقل ملة ا م"نصف و ق سو وال سبق، رحلة

  .نتاج
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القانون/ثانيا و وقد ي، ا ال البيع أو ق سو وال نتاج تتوسط مرحلة اد ست و ع التوز شاطات

السلع10/05 مستوردو ا يقوم ال تلك ا م شاطات ال ذه تدخل ال شاطات ال عض السابق

و  املوا بيع ووسطاء الوكالء و ا حال ع ا بيع ملةإلعادة با وم ال عو أن. ا نا املوزع وع

املادة وم مف نيا م باعتباره الك لالس املنتوج صالحية من نيا90/266يتأكد م أو فا مح عت ال

عملية"  نتھ م إطار ضمن متدخل ل العموم وع موزع أو تاجر أو حر أو ع صا أو منتج ل

ال لالس دمة ا أو املنتوج    "كعرض

ال    ذا ف دمات ا وتقديم ع والتوز نتاج شاطات إ أشار قد مر ان إذا خ و

ورد الذي السابق ف التعر شملھ و م و ي ا ال ع فالبا ي ا ال البيع عملية بعد اس أنھ ع

التنفيذي2املادة املرسوم    90/266من

د          ا القانون درج اص08/12يدولقد ا القطاع غطي حيث تطبيقھ مجال إ اد ست

سبة اد ست مجال شاط% 70الوط إليھ يضم الذي الك اد ست شاط إجما من

العمومية املؤسسات طرف من القائم اد طر .(23)ست و سلع من يدخل ما مراقبة كيفية تطرح و

؟ ا اصة ا بطاقةمعالقانونية غياب ا م اد ست تنظم ال زائر ا الدقيقة ليات غياب

اصة ا املعطيات امل توف ا شأ من وال ن املصدر عكس ع ذا و باملستوردين خاصة وطنية

استفحال ا م زائري ا التجاري القطاع ع اسات ع ا من لھ ملا التجاري، شاط ال ذا بممار

ا رقعة لغيابوتوسع وذلك ة، ط وا واملمنوعة املضرة ا م مطابقة غ سلع ودخول ة املواز لسوق

شط ت اد لالست ية أجن ات شر وجود ظل ذا و اد ست عة ومتا مراقبة ا ل مخول مختصة ة ج

ا عدد بلغ زائر تم1273با س اية عند وتصدير اد است       2007شركة

ا       السوق د ش لو ش املستوردة السلع تدفق ا عكس عارمة فو زائر با لداخلية

القانونية النصوص وضوح رغم ذا و الوسم و الرزم وشروط النوعية س مقاي مراعاة ودون ي عشوا

وأخرى مضرة ملنتوجات الكھ اس بفعل ية إ زائري ا لك املس وتحول انب، ا ذا اصة ا

دو  ذا ة، ال ع ة وإغراقخط مغشوشة غيار قطع املستوردين ؤالء ر تمر عن ديث ا ن

سلعة أي إلدخال اذب ال ح التصر إ املستوردون ؤالء أ ي ما وغالبا ممنوعة بمواد السوق

بة الضر دفع من رب ال أو ة شاط .مشبو إطار م شاط يندرج املستوردين عض ناك و

تمولھ الذي الرس غ اد حالست يتضرر م م أحد ال فإن التا و للصرف، ة املواز السوق

ا حمول انت ما م ذا و املعنية املصا طرف من حمولة أي   .(24)ضبط

ي الثا العمومية: الفرع والصفقات البحري والصيد التقليدية والصناعات دمات    :ا

و  البحري، والصيد التقليدية والصناعات دمات ا أوال ناول العموميةن الصفقات   .ثانيا
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البحري / أوال والصيد التقليدية والصناعات دمات املادة: ا عرفت التنفيذي2لقد املرسوم من

ا90/390 أ ع دمات ا الغش وقمع ودة ا برقابة سليم: "املتعلق ماعدا يقدم ود مج ل

املقدم ود باملج قا م سليم ال ذا ان ولو لھاملنتوج، دعما ف" أو التعر من ب يق ف التعر ذا و

دمات ا عت الذي الفر الفقھ بھ جاء ء"الذي ا وأ منتوج سليم يتمثل ال أداء ل

مادي حيث(25)"  غ دمات، ا مؤدي عاتق ع تقع املنتج عاتق ع تقع ال امات ل ونفس

دمة ا بمضمون باإلعالم م بإعالميل دمة ا مؤدي م ال التصليح تتمثل دمة ا انت فإذا

املرسوم عليھ نص ملا طبقا ا بضما م ل و ا وسعر ا وأصل ا بدال اس د ير ال باألجزاء ا طال

سواء90/266التنفيذي حد ع دمات وا املنتجات بضمان   . املتعلق

ق     إ أيضا ت و اقتصادي لفظ دمة ا ومنولفظ املنافسة وقانون الك س انون

ن ب من ألنھ دمة، ا وم مف يدخل ال املنتوج سليم و والنقل ميم وال والتصليح التنظيف دمات ا

املنتوج لفظ مثل مثلھ املوزع أو ع البا أو املنتج عاتق ع تب ت ال امات ان. ل م لھ يجد لكن

الوا العقود ي املد راسةالقانون وا عة الود وعقد املقاولة وعقد الة الو وعقد العمل، ع ردة

ية أب ترميم أو شآت امل بناء تتمثل خدمة بتقديم املقاول م فيل ، سي   . وال

لعقد محل دمة ا ون ت وقد ة، العقار االت الو ال ا و فكما الة الو عقد أما

الفندقة كعقد مس ن. غ تق أووقد يد الت زة أج تركيب املتمثلة دمات ا البيع عقد

السيارات ات مر. محر وم مف األطباء03/03وتدخل رة ا ن امل اب أ ا يقدم ال دمات ا

مر أن ذلك ع والدليل ن، املعمار ن ندس وامل ن إ95/06واملحام رة ا ن امل اب أ يضم ان

من الثالثة املنافسةالفئة مجلس شكيل ل يختارون الذين بالصناعات،(26)عضاء يتعلق وفيما

ر ا ا يقوم ال شاطات ال ل ف ول _التقليدية الفرع عنھ لمنا ت لقانون_ الذي تخضع

   .املنافسة

لقانون       تخضع ال شاطات ال ضمن من البحري الصيد قطاع زائري ا املشرع أدرج ولقد

ما ا املخطط نامج ل وفقا الوط قتصاد مستدامة بصفة إدماجھ غرض وذلك املنافسة،

ع. 2010/2011 يرتكز سي وال يئة لل مخطط وضع خالل من سماك مصايد نظيم ب وذلك

الصيد د ج ضبط وع الوطنية، قتصادية و جتماعية صوصيات ا مع تكيف و علمية معطيات

خ يمن العقال باالستغالل السماح غية نتاجية السلسلة حلقات ل مستوى ع التدخل الل

املعطيات دقة ضمان غية ا ومراقب نزال عمليات وتنظيم املخزون ع املحافظة مع للموارد

ة ال بحفظ يتعلق فيما ا املعمول ن القوان ام واح الصيدي، باملخزون املتعلقة حصائية

الصيدوس ئ ملوا املحكم سي ال ضرورة آخر، جانب ومن الدولية للمعاي وفقا الصيدية املنتجات المة

قتصادية واملردودية الفعالية تحقيق و يد ا سي بال اقتصادي كيان عد   .ال
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ضبط    ب ي التا و الوطنية، السوق ن تمو ة فاألولو الصيدية املنتجات ق سو يخص وفيما

الصادرات مستوى تحديد ضرورة ع والتأكيد ك، مش قطا إطار املنتجات ذه تصدير ومراقبة

ا بتصدير املرخص نواع و ا املسموح والعتبات الشامل التدفق عتبار ن ع خذ   .(27)مع

مشدد        رقابة فرضت املنافسة قانون املدرجة ديدة ا التعديالت أن نقول ا عوأخ ة

يقوم ال تلك ا م ع التوز شاطات و املوا ية وتر الفالحية شاطات ال ا ف بما نتاج شاطات ل

وع ملة با وم ال عو ا و املوا بيع ووسطاء والوكالء ا حال ع ا بيع إلعادة السلع مستوردو ا

البحري  والصيد التقليدية والصناعات دمات ا  . (28)شاطات

نإ  قتصادي عوان ن ب خدمات تأدية أو سلع بيع ل يصاحب أن لزاما سيصبح ذ

ا مقام تقوم بوثيقة أو بفاتورة شاطات لل ن الفاتورة. (29)املمارس سليم ب دمة ا مقدم أو ع البا لزم و

عن سلمان و الة ا حسب ا م أي بطلب باملقابل ي املش لزم و ا مقام تقوم ال الوثيقة أوأو البيع د

دمة ا تأدية وصل. (30)عند محل لك للمس دمة ا تأدية أو السلع بيع طار ذا ضمن جب و

املعاملة ذه ر ي سند أو ح. (31)صندوق الر وامش تطبيق اقتصادي عون ل ع لزاما يتوجب كما

سقيف ب يرخص الذي التنظيم ا عل املصدق أو القصوى أو املحددة سعار عضو أسعار

املنافسة قانون ع املدرجة التعديالت بھ سمح ما بحسب  .(32)املنتجات

العمومية/ثانيا القانون: الصفقات فإن السابقة شاطات ال إ خ10/05إضافة بتار الصادر

لألمر15/08/2010 واملتمم من03/03املعدل بدءا العمومية الصفقات ع ينطبق باملنافسة املتعلق

للمادةش طبقا للصفقة ي ا ال املنح عن عالن غاية إ ا رقم2ر الرئا املرسوم وحسب -10منھ

عام28املؤرخ236 ل1431شوال و2010/ 7/10املوافق العمومية الصفقات تنظيم املتضمن و

املادة سيما أن4ال ع نصت حيث ال"منھ وم مف ة مكتو عقود العمومية عالصفقات شر

اللوازم اقتناء و شغال إنجاز قصد املرسوم، ذا ا عل املنصوص الشروط فق و م ت بھ، املعمول

املتعاقدة ة املص ساب الدراسات، و دمات ا    "و

أك      أو تية العمليات إحدى شمل ا أ ف التعر ذا من ن ب أو. ي تج مواد مثل اللوازم اقتناء

شآت املةم الدراسات. إنتاجية انجاز و دمات ا تقديم و شغال انجاز صفقات. و يخص فيما أما

القرارات اتخاذ السرعة املعينة املتعاقدة ة املص من تتطلب ال دمات ا و املنتوجات اد است

التجار املمارسات كذلك و ، ا توفر مدى و ا أسعار ع السر التقلب و ا طبيع ابحكم عل املطبقة ة

للمادة وفقا املرسوم ذا ام ح عض تطبيق من معفاة ف املرسوم5، نفس   .من

العمومية      دارات ع ا تطبيق نطاق يتحدد و العمومية الصفقات م ت يئات, و ال

املستقلة ال, البلديات, الواليات, الوطنية و البحث مراكز و ة دار العمومية يئات ال وو تنمية
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ع الطا ذات العمومية املؤسسات كذلك و التكنولو و العل ع الطا ذات العمومية املؤسسات

التجاري  و ائية. الصنا مة بمسا عمومية ثمارات اس ع مشار بإنجاز ة خ ذه لف ت عندما

للمادة طبقا الدولة انية املرسوم2مل نفس انت. من إذا ا وجو الصفقات م ت أوو نجازات قيمة

من أك دات ا8.000.000.00:التور قيم تفوق دمات ا أو الدراسات خدمات أما : دينار،

املادة4.000.000.00 ام ألح تطبيقا ذا و املرسوم6دينار نفس العمومية. من الصفقات إبرام و

املص تفضيل ا داف أ من كذلك العمومية لألموال يد ا سي ال إ ةدف املص ع العامة ة

ن الطرف مصا توازن ع املحافظة و اصة بإجراء. ا إما الطرق بإحدى العمومية الصفقات م ت و

ا ال إجراء أو   املناقصة

الصفقة:  املناقصة/أ تخصيص مع متعاقدين عدة من عروض ع صول ا دف س إجراء

فاملن اذا عرض أفضل يقدم الذي إلبرامللعارض التقليدي جراء و العام صل ل ش اقصة

التالية ال ش أحد تأخذ يمكن و دولية أو وطنية املناقصة ون ت أن يمكن و ، العمومية : الصفقات

واملزايدة واملسابقة املحدودة واملناقصة املفتوحة إجراءات.  املناقصة ق طر عن يمر املناقصة إجراء إن

املدى لة طو و الظروفمعقدة عض ا إل وء ال ستطيع ال دارة يجعل عض. مما أن كما

بكيفية التعاقد انية بإم لإلدارة دائما خيص ال تم ذا ل جراءات ذه ل ستد ال االت ا

ا   ال

ا/ب ال: ال وأش املنافسة إ لية الش الدعوة دون واحد متعاقد ملتعامل صفقة تخصيص إجراء

ا شارةال س عد ا وال سيط ال ا ال ل ش   .اثنان

ب        الصادر العمومية بالصفقات اص ا ديد ا املرسوم و إبرام2010و سياسة

لألموال يد ا ستعمال و العمومية الطلبيات نجاعة ضمان غرض العمومية الصفقات وتنفيذ

ام اح العمومية الصفقات ع توجب و العموميةالعمومية، الطلبية ع صول ا ة حر مبادئ

برام مراحل وشفافية ن ب املكت مع التعامل عض. واملساواة من ث س املرسوم ذا أن غ

املتعاقدة دمة ا قبل القرارمن اتخاذ سراع تتطلب ال دمات وا املنتوجات عمليات ام                    .                                  ح

أن          ع النص ؤكد دمات''و ل تنفيذ ل قبل م ت العمومية انھ''الصفقات غ ،

العمومية للسلطات س ي العمومي من أو املتعاقد خدمة أو ثمار س دد خطر ور ظ حالة

الصفقة إبرام قبل دمات ا تقديم عملية تنفيذ ا. ترخيص يخص فيما فإنھوأما جانب ن ب ملكت

ع ن إطار''يتع ثمار س ضرورة ع تنص أن الدولية املناقصات عن عالن شروط دفاتر

باألغلبية ا مال رأس يمتلك زائري ا للقانون خاضعة مؤسسة مع شاط ال مجال نفس الشراكة

مقيمون  التكمي''وطنيون املالية قانون املتضمن جراء و و ، 2009                   .  
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باملادة      جاء ما الصفقات قانون عديل م أ الصفقات2إن قانون تجعل وال

اتيجية س لصفة املة ا تلك ا ف بما قتصادية العمومية املؤسسات جميع ع يطبق العمومية

الوطني للشركة سبة بال سابق وقت مر عليھ ان ما نقيض للمحروقاتع ،"سوناطراك"ة

والغاز اء ر الك ع لتوز الوطنية ات"سونلغاز"والشركة الشر ذه ل سيلزم الذي التعديل ذا ،

ا طبيع انت ما م العمومية الصفقة ع لطا املعروضة ا ع مشار حمل ع العمومية يئات ذا. وال و

قانو  أن حيث واملنافسة الصفقات قانون ن ب التالزم ن الصفقاتمايب شمل ل نطاقھ سع ا املنافسة ن

املنافسة لقانون تخضع ا بدور ف العمومية الصفقات لنظام تخضع مؤسسة ل ف وعليھ العمومية

العامة السلطة صالحيات تمارس ال تلك  .ماعدا

  :خاتمة

مقدرة ادة وز السوق نطاق لتوسيع الالزم الص املناخ توفر ال الضمانة املنافسة عت

وجد إذا إال املشروعة املنافسة تقوم وال ار زد لتحقيق الوحيد يل الس و ديدة، ا ثمارات س

ا ضوابط ا إطار يحدد الذي القانون ا ا.ل إل املتوصل النتائج   :ومن

قانون _ 1 او10/05أن الطبيعية اص ل شمل ل تطبيقھ نطاق من وسع باملنافسة املتعلق

ت ال ة تحقيقاملعنو أجل من ذا و ا نفس الدولة انت ولو ح قتصادية شطة بممارسة قوم

الوسائل باستعمال يح ال ا إطار املنافسة بقاء و و املنافسة قانون من سا دف ال

خوف بدون قتصادية العملية الدخول من ة الصغ للمؤسسات سمح ذا و واملعقولة . املشروعة

ل شمل البحريكذلك والصيد العمومية والصفقات اد ست عمليات الفساد.....من افحة مل ذا و

ار حت ا بي من للمنافسة املضادة املمارسات ة   . ومحار

اعتماد_ 2 أو سقيف أو لتحديد الضرورة اقتضت لما الدولة تدخل مجال من القانون وسع وقد

املواد من ملجموعة ح الر وامش و بقاءسعار مع التجزئة أو ملة ا مستوى ع الك س واسعة

القيمة ع الرسم ية الضر عباء تخفيف خالل من سعار تخفيض انية وإم سعار، ة حر ع

إلغاءه أو   . املضافة

تقنية_ 3 نة ا سلم املستوردة اللعب صوص با واملنتجات السلع مستوردي ع تراخيص فرض

عنمتخصصة ن ممثل املعاي12تضم ام اح من التأكد عد لك املس وأمن ة بال معنية وزارة

املستوردة املنتجات بأمن   .املتعلقة

ومصادرة_ 4 ز وا داري الغلق ا أدنا الشدة متفاوتة و ات عقو املنافسة قانون فرض

ا تصل مالية غرامات ا وأشد الش100السلع، ة وعقو بصفةمليون التجاري ل ال من طب

ن ب ما اوح ت ملدة ن لل والتعّرض شاط ال ممارسة من واملنع ا3ائية، ر    .سنوات5أش
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ماخضوع_5 م العمومية الصفقة ع لطا ا ع مشار عرض عتمد ال العمومية يئات وال ات الشر

إ إال املنافسة قانون أن حيث املنافسة لقانون ا طبيع العامةانت السلطة صالحيات تمارس انت   .ذا

ضبطية حقيقية سلطات تتمتع يئة استحدث قد املنافسة قانون بان نقول خ و

وذلك ، الداخ املستوى ع املنافسة وضبط تنظيم إليھ د ع والذي املنافسة مجلس و وتنظيمية

التج العمل لتأط ملزم وأخال ي قانو إطار وضع ق طر عنعن ذا و املنافسة، ة حر وضمان اري

ة شار اس يئة إال و ما املجلس ذا أن ر الظا لكن املتنازعة، املصا والفصل التحكيم ق طر

ة حر إ الوصول فكرة عرقل مما العامة، قتصادية السياسة املتحكمة ومة ا وتبقي

قانون تطبيق عرقل و قيقي ا ا وم بمف املنافسةاملنافسة مجلس أن ومادام يح، ل ش املنافسة

ذا ف ن قتصادي ن املتدخل حيث من أو السياسية السلطة حيث من سواء باالستقاللية يتمتع ال

املنافسة ة حر يخدم ال ذا و قتصاد لتوجيھ الدولة بتدخل  .    سمح

وتمكينھ ات العقو فرض املنافسة مجلس دور تفعيل وجب عوعليھ ر للس آلليات من

التجاري  قل ا املنافسة س وتكر املنافسة ام ألح ن املخالف لزجر قراراتھ تنفيذ   .حسن

وامش   : ال

                                                

المصري والفرنسي  لینا حسن ذكي، قانون حمایة المنافسة ومنع االحتكار، دراسة مقارنة في القانون  (1)
  . 08، ص 2006-2005واألوروبي، دار النھضة العربیة، دون مكان نشر، 

(2) «  la notion d’entreprises comprend toute entité exerçant une activités 
économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de 
financement »( CJCE 23avril1991,HOFNER,Rec,I1979) voir Jean Bernard Blaise, 
Droit des affaires, commerçants, concurrence, distributions, LGDJ, p :325  

الملغى تعرف  20/01/1995المتعلق بالمنافسة  الصادر بتاریخ   95/06من األمر رقم  3أنظر المادة   (3)
ي أو معنوي مھما كانت صفتھ یمارس نشاطات اإلنتاج والتوزیع كل شخص طبیع" العون االقتصادي 

    ." والخدمات بما فیھا تلك التي یقوم بھا األشخاص العمومیین أو الجمعیات

(4) l’article 53 de l’ordonnance du 1decembre 1986 qui dispose : « les règles  
définies a la présente ordonnance s’appliquent a toutes les activités de productions, 
de distributions , et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes 
publiques » voir Jean Bernard Blaise, op cit, p :325 et Marie-Anne, Frison-Roche, 
Marie-Stéphane Payet, Droit de la concurrence,1 édition, DALLOZ,2006, P :43 44.   

(5) Jean Bernard Blaise, op cit, p :325 

(6) Marie-Anne, Frison-Roche, Marie-Stéphane Payet op cit, p :43 
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فؤاد معالل، شرح القانون التجاري الجدید، نظریة التاجر والنشاط التجاري، الطبعة الرابعة،دار اآلفاق  (7)

   140 ، ص2012المغربیة، الدار البیضاء، 

(8) G .Ripert et R .Roblot ; traité de droit commercial; TOME,1,16 édition, 
,LGDJ, P 95.96  

المتضمن القانون التجاري  26/09/1995الصادر بتاریخ  75/59من األمر  3و المادة  544أنظر المادة   (9)
  الجزائري

شركات ویحصل ذلك عندما تكون مالكة جزء من  ھي شركة تراقب شركة أو عدةوالشركة القابضة  (10)
ویحصل أیضا ذلك إذا كانت تمتلك . رأسمالھا یخولھا أغلبیة األصوات في الجمعیات العامة لھذه الشركات 

وحدھا أغلبة األصوات في الشركة األخرى بموجب اتفاق مع باقي الشركاء أو المساھمین إذا لم یكن االتفاق 
رى، وتكون مراقبة أیضا عندما تتحكم في الواقع بموجب حقوق التصویت التي ماسا بمصالح الشركة األخ

  من القانون التجاري الجزائري 731المادة . تملكھا في قرارات الجمعیات العامة لھذه الشركة

المؤرخ في  87/15القانون  90/31حیث یلغي القانون  1990لسنة  53الجریدة الرسمیة العدد   (11)
  بالجمعیات المتعلق 21/6/87

الجمعیة تكتسب الشخصیة المعنویة بمجرد تأسیسھا وبعد إیداع تصریح التأسیس لدى السلطات العمومیة   (12)
  المختصة وھي الوالي، إذا كان اختصاصھا الوالیة، أو الوزیر إذا كان اختصاصھا وطني

أمالكھا في أغراض شخصیة  یمنع على إخضاعھا استعمال" من القانون المتعلق بالجمعیة  46المادة   (13)
  "وإال اعتبر مرتكب لخیانة األمانة

توات نورالدین، الجمعیات وقانون المنافسة في الجزائر، مذكرة ماجستیر قانون أعمال، كلیة الحقوق بن   (14)
  . 2، ص  2002، 2001عكنون، جامعة  الجزائر،

  بالصناعات التقلیدیة والحرفالمتعلق  10/01/96المؤرخ في  96/01من األمر  10المادة   (15)

(16) CJCE,12/12/2000, PAVLOV e. a., aff. C-180/98,Rec. p.I6451,points 76.77/et 
CJCE,19/02/2002,wouters,aff,C6309/99,Rec. p.,I-1577,points 49/et cons. 
conc.,15/11/2004,n04-D-56.voir   Marie-Anne, Frison-Roche, Marie-Stéphane 
Payet, op Cit, p :44 

(17) Marie-Anne, Frison-Roche, Marie-Stéphane Payet, op Cit, P :65.   

(18) Jean Bernard Blaise, op cit, p :326 

(19) Marie-Anne, Frison-Roche, Marie-Stéphane Payet, op Cit, P :71.   

 5الجریدة الرسمیة العدد دة وقمع الغش،  المتعلق برقابة الجو 30/1/1990المؤرخ في  90/39القانون   (20)
  1990لسنة 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، الجریدة  25/2/2009المؤرخ في  09/03من القانون  11المادة   (21)
  .15الرسمیة العدد 

(22) D, Nguyen Thonh, l’obligation d’informer les  consommateurs, JCP, 73,2d CI 
10864 .   

، حسب 2007ملیار دوالر وبلغ خالل التسعة أشھر األولى من سنة  21أكثر من  2006بلغ خالل سنة   (23)
بعد إضافة  2006ملیار دوالر، وھو مرشح  لبلوغ حجم سنة  19الوكالة الوطنیة لترقیة التجارة الخارجیة 
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حول نشاط استیراد السلع  وحسب إحصاء صادر عن المنظمة العالمیة للتجارة· حصیلة الثالث أشھر المتبقیة

والمواد الواسعة االستھالك % 30.76حدود  2000بالجزائر، فإن نسبة المواد الفالحیة المستوردة بلغت سنة 
وبلغت بالنسبة % 73.78إلى  2004، وارتفعت نسبة ھذه األخیرة حسب نفس المصادر خالل سنة %66.63بـ 

  ·%23.96لألولى 

یة للتجارة تم خالل التسعة أشھر الماضیة على مستوى میناء العاصمة ومطار في حصیلة للمدیریة الجھو  (24)
منتوجا  512إلدخال سلع مستوردة، وعند المعاینة تم اكتشاف   ألف طلب  77ھواري بومدین تسجیل ما یقارب 

ئیة، طن منتجات فالحیة غذا   96 ألف طن منھا أكثر من 112غیر مطابق للمعاییر یمثل اجماال حمولة تقدر بـ
وحسب المدیر الفرعي · طنا تتعلق بمواد التجمیل والنظافة  54ألف طن منتجات صناعیة و 15وأكثر من 

مواد مستوردة غیر مطابقة    % 3.54عینة، تم الكشف عن وجود ما نسبتھ  141بالمدیریة فإنھ خالل معاینة 
  ·للمقاییس

(25) Frank Steinmetz, prix ; concurrence ;consommation, JURIS CLASS , Fasc, 
280, P : 6,N :21 

   المتعلق بالمنافسة 95/06من األمر 29المادة   (26)

ب رشید، خنافو یدعو إلدماج الصید البحري بصفة مستدامة في االقتصاد، جریدة أخبار الیوم، األحد   (27)
 على الموقع  17/10/2010

www.akhbarelyoum-dz.com  

الذي یحدد القواعد  10/06من القانون  02المتعلق بالمنافسة و المادة  10/05 من القانون 10المادة   (28)
  .المطبقة على الممارسات التجاریة

  السالف الذكر 10/06من القانون   1الفقرة /10المادة   (29)

  السالف الذكر 10/06من القانون  2الفقرة / 10المادة   (30)

  السالف الذكر 10/06من القانون  3الفقرة /10المادة   (31)

  السالف الذكر 10/06من القانون  22المادة   (32)
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