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  ستاذاال
  و العلوم السياسيةكلية احلقوق "   أ"   ساعدأستاذ م

  املة ق  -  1945ماي  8جامعة  
  
  

  :الملخص
ات تعد الرقابة القضائیة على أعمال هیئات الضبط االقتصادي من أهم المهام المنوطة بالجه

القضائیة، نظرا لما لها من أهمیة في مجال المنافسة ، ما دام من یباشرها ویتوالها یتمتع بالحیاد التام 
واالستقالل الحقیقي عن أطراف النزاع ویمتلك الدرایة والمقدرة القانونیة للفصل والرقابة وفرض الجزاء الملزم 

جبار الهیئات المتدخلة على احترام كافة القوانین في الدولة والسیر  بتقریر المصادقة و اإللغاء أو التعویض ،وإ
  .وفق ما یقتضي القانون والعمل في دائرته وعدم مخالفة أحكامه

 03/03و أصبحت الرقابة على منازعات  مجلس المنافسة المنصوص علیها في  األمر رقم 
رقابة و بین صالحیات مجلس والمتعلق بالمنافسة في الباب الثالث الذي نص على هذه ال 2003الصادر سنة 

  .المنافسة  وكیفیة سیره و مجرى  التحقیق و إجراءات الطعن في قراراته

  
Résumé   :  

Le conseil de la concurrence est chargé de veiller au bon fonctionnement 
concurrentiel des marchés. Les pratiques anticoncurrentielles sont nuisibles au 
consommateur final, C'est pourquoi la loi confie au conseil de la concurrence la 
mission de préserver ou de restaurer la vitalité concurrentielle. 

Lorsque des acteurs économiques enfreignent le droit de la concurrence, le 
conseil peut être saisie du dossier ou s'en saisir d'office, ile examine alors les faits et 
au terme d'une procédure contradictoire, il prend toutes les mesures nécessaires pour 
faire cesser les pratiques en cause. 

Les pratiques anticoncurrentielles peuvent prendre différentes formes. On 
les classe généralement en deux grandes familles : les ententes, d'une part, et les 
abus de position dominante, d'autre part. Pour mettre fin à ces pratiques, l'Autorité 
peut être amenée à prendre différentes décisions. Dans elles contrôler par la 
juridiction normale et administrative. 
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  : مقدمة

املنوطة ام امل م أ من قتصادي الضبط يئات أعمال ع القضائية الرقابة عد

يتمتع ا توال و ا يباشر من دام ما املنافسة، مجال مية أ من ا ل ملا نظرا القضائية، ات با

القانونية واملقدرة الدراية متلك و اع ال أطراف عن قيقي ا ستقالل و التام ياد للفصلبا

ع املتدخلة يئات ال ،وإجبار ض التعو أو لغاء و املصادقة ر بتقر امللزم زاء ا وفرض والرقابة

مخالفة وعدم دائرتھ والعمل القانون يقت ما وفق والس الدولة ن القوان افة ام اح

امھ   .أح

ا عل املنصوص املنافسة مجلس منازعات ع الرقابة أصبحت رقمو 03/03مر

سنة صالحيات2003الصادر ن ب و الرقابة ذه ع نص الذي الثالث الباب باملنافسة واملتعلق

قراراتھ الطعن إجراءات و التحقيق مجرى و ه س وكيفية املنافسة   . )1(مجلس

امل بميدان املرتبطة ن القوان ع مشار حول ي وجو شاري اس دور املنافسة ملجلس وو نافسة

النصوص تطبيق حول بتحقيقات يقوم كما لھ، حدا ليضع ار احت أو يمنة حالة يتدخل

مراقبة كذا و ثمار س مراقبة و ا صالحيا مدى و باملنافسة الصلة ذات التنظيمية و عية شر ال

لك املس و م بي فيما ن قتصادي عوان ن ب ة التجار    . التعامالت

يحرص الشرعيةكما غ املمارسات و التعامالت ع القضاء ع املنافسة حماية از ج

القدرة حماية كذا و ا، شاط تطور و ا ار ازد و السوق استقرار م سا و ف عليھ و ا نوع ان ما م

لك للمس  .الشرائية

املست ة دار يئات ال ذه ع القضائية الرقابة طبيعة حول الفقھ اختلف نولقد ب قلة،

غ العادي القا دام ما الضبط يئات أعمال ملراقبة املختص و داري القا أن ون ب قائل

الرقابة ذه منح بضرورة قائل ن و اختصاصھ، دائرة عن ا روج الرقابة ذه ملمارسة ل مؤ

العادي   .للقا

مالمح ز ن أن يكفي املقام لتدخلذا تؤسس ال الية عمليةش القضاء

وكذا املتاحة القانونية الوسائل وكذا ي القانو ساس معرفة خالل من قتصادي الضبط

تدخلھ مجاالت و املنافسة ملجلس القانونية الطبيعة البحث ضرورة مع الرقابة ذه حدود

تدخالتھ مختلف وتقييم ضبط خالل من السوق، قتصادي العون أعمال املنافيةتقييم

قانونا.للمنافسة لة املؤ طراف و املنافسة مجلس قرارات الطعن وسائل معرفة وكذا

بممارستھ؟ الكفيلة القانونية املدد تحديد مع والطعن خطار   للممارسة

املنافسة مجلس منازعات طبيعة ناول سن الية ش ذه ع ول (ولإلجابة ،)املحور

شكيلة ال ستعرض ازل ا ذا ل ة شر القا) أوال(ال رقابة ع لنعرج مداوالتھ، و جلساتھ وس

املنافسة مجلس منازعات ع الغرفة) ثانيا(العادي زائر ا قضاء مجلس أمام الطعن عند لنقف
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القا سلطة و املنافسة مجلس قرارات إلغاء القا سلطات إ ا لنقسم ، حصرا ة التجار

قرا املنافسةتأييد مجلس التجميع. رات قرارات يخص فيما الدولة مجلس أمام الطعن عن لم نت . ثم

املنافسة مجلس قرارات إلغاء داري القا سلطة عن لم القا)أ(لنت سلطة عند لنقف ،

املنافسة مجلس قرارات ع املصادقة   ).ب(داري

تنفيذ وقف إ ي الثا املحور اختصاصوتناولنا عن لم لنت املنافسة، مجلس قرارات

املنافسة مجلس قرارات تنفيذ وقف داري و العادي و)أوال(القا شروط إ نتطرق ثم ،

املنافسة مجلس منازعات التنفيذ وقف وقف)ثانيا(إجراءات طلب ن ب الزم التالزم ع لنعرج ،

ف الطعن و املنافسة مجلس لقرارات محدق)أ(االتنفيذ لضرر ال است حاالت توافر إلزامية وكذا ،

إصالحھ ممكن   ). ب(غ

ول  عملھال :املحور وتنظيم املنافســة ملجلـس القانونية   .  طبيعـة

املبادرة روح ور وظ الطاقات ز عز ايجابيا أثرا زائر ا رة ا املنافسة لسياسة إن

والت الصناعة ة حر س وتكر اصة، مرا صدور منذ أن) 03- 03(جارة، شك وال املتمم و املعدل

بوجود دف ال ذا تعزز و والعقبات، العراقيل من وخالية ة نز حرة منافسة وجود يرغب ميع ا

رة ا املنافسة يكرس فعال رقابة از   .ج

اقتصاد ع زائر ا انفتاح امل و من ا أل املنافسة أمام املجال فتح ساسيةالسوق ات

لضبط آلية خلق وجوب ة م بصورة يفرض ثم ومن السوق اقتصاد أو ر ا قتصاد ا سم ي ال

يئة عا شر ذلك تجسد وقد ا ترقي ع عمل و ا، حر يضمن نحو ع املنافسة، ذه ومراقبة

مر بموجب للمنافسة الوط املجلس بامل1995لسنة06-95س   .)2(نافسةاملتعلق

املنافســة: أوال ملجلـس القانونية   .الطبيعـة

ظل كذلك الغموض ا اكتنف والذي لھ القانونية الطبيعة تحديد مسألة يطرح والذي

ر25مؤرخ12ـ03رقمالقانون  مر2003أكتو ع باملصادقة يوليو19املؤرخ03ـ03يتعلق

باملنافسة2003   .متعلق

فإن اعتبارهومنھ يمكن الذي املنافسة مجلس طبيعة الصدد ذا ضمن يثور الذي ساؤل ال

ذلك غ مر ان وإذا ي، القضا النظام أو درجة للمحكمة ة مواز و الدرجة من قضائية يئة

املادة نص صراحة جاء كما محضة ة إدار سلطة مر23واعتباره املادة03-03من نص من9أو

القانونا و و مر ذا ل املعدل املتعلقة12-08لقانون قراراتھ بالطعن ختصاص ون ي فلماذا

نما ب ة، التجار الغرفة زائر ا قضاء مجلس ممثال العادي القضاء ة ج إ عود املنافسة بتقييد

املكرس العضوي للمعيار وفقا داري القضاء ة ج إ ختصاص د ع أن جراءاتصل قانون

ختصاص تحديد املشرع ا اعتمد ال القواعد عن خروجا عد تجاه ذا إن ة، دار و املدنية

القانون أو ة دار و املدنية جراءات قانون املكرس العضوي املعيار عن خروج بذلك و ف النو



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحق الطعن الرقابة القضائية على منازعات مجلس المنافسة

- 338 - 

الدولة ملجلس بالقا01-98العضوي واملتمم رقماملعدل ثم2011يوليو26املؤرخ13-11نون ومن

ختصاص معاي تطبيق ازدواجية أمام أنفسنا   .)3(نجد

مر بمقت خ بتعديلھ املشرع أن الغموض)4( 23املادة 03-3غ أزال قد ون ي ،

سلطة بأنھ ذلك عن أف إذ املنافسة، ملجلس القانونية الطبيعة يكتنف ان مستقلةالذي ة إدار

رقم القانون موجب و زائر، ا مدينة مقره ون و ، املا ستقالل و القانونية صية بال -08تتمتع

أن9املادة12 يئة ال ذه ل أراد املشرع بأن ذلك فسر و ومة ا لرئاسة عة تا سلطة عبارة حذف

سلطة ألية عة تا وغ باالستقاللية متمتعة ون   .ت

شكي:ثانيا املنافسةال ملجلس ة شر ال   . لة

مر من03-03بموجب املنافسة مجلس ل ش رئا09ي مرسوم بموجب ن معين أعضاء

سنوات خمس ي  ملدة القانو ختصاص ل أ استقطاب ع املشرع حرص و ي ي وما للتجديد، قابلة

بحسب ل عملية وممارسة علمية وكفاءات ات بخ يتمتعون الذين قتصادي ففئةو اختصاصھ،

خرى الفئة أما املحاسبة، مجلس أو الدولة مجلس أو العليا باملحكمة قاضيان ا يمثل القضاة

ا أو 07فيمثل قتصاد أو القانون مجال بالكفاءة ا ل ود املش صيات ال ن ب من ن مختار أعضاء

الو  قبل من م أحد يختار أن ع ع، والتوز الك س و بالتجارةاملنافسـة لف امل ر  )5(ز

لسنة ي القانو التعديل املادة2008ولكن موجب القانون10و عديالت 12-08من أدخل

من م عدد أزداد حيث م وصف عضاء عدد ناحية من للمنافسة الوط مجلس شكيلة ع

إ أعضاء املجلس12سعة ذا أعضاء دة ع تجديد أن كما وفق4عضوا للمادةسنوات من11ا

التعديل من  ذا املادة5بدال سابقا انت كما مر25سنوات كيبة03-03من ال ع يالحظ وما

شكيلة ال مر ان كما الدولة ومجلس العليا املحكمة قضاة ع شتمل عد لم ا أ ديدة ا

مر حة سنة95-06املق   .)6(1995الصادر

مجلس. 1  . املنافسةجلسات

ستة واملحدد ي القانو النصاب باكتمال إال قانونا ت ال املنافسة مجلس جلسات

مر)06( قل ع القانون  03-03أعضاء ديد ا التعديل نما للمادة12-08ب 14وطبقا

بثمانية محدد النصاب فإن ادة) 8(منھ بز اختلفت شكيلة ال ألن عن03أعضاء ا،أعضاء سابق

للمادة طبقا املجلس س رئ ا عد التنا 29يتأكد حاالت من حالة وجدت إذا فيما مر نفس من

حيث من أمامھ املطروحة القضية بصاحب عالقة م ألحد ون ي كأن املجلس، ألعضاء سبة بال

القضية، أطراف أحد يمثل أو مثل ون ي ،أو عة الرا الدرجة لغاية القرابة أو ة حاالتاملص ا ل ف

من ع املداولةتمنع شارك أن فيھ   توافرت
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سبة بال التنا أسباب عدام وا ي القانو النصاب اكتمال من س الرئ يتأكد أن عد

طراف إ ثم املقرر إ باالستماع املناقشة والشروع لسة ا افتتاح ع ا عد عكف لألعضاء

أمام املرفوعة بالقضية باملادةاملعنية عمال بالتجارة لف امل ر الوز ممثل دون مر 30ا نفس   .من

ة سر املنافسة مجلس جلسات ون املادة ت بموجب ا سود انت ال العلنية من مر 43بدال من

ط،)املل(95-06 ش ال القضائية ام ح عن املنافسة مجلس قرارات تختلف أيضا ذا و

املحاك املداولةالعلنية ة والسر   . )7( مة

املنافسة. 2 مجلس  .مداوالت

دفاع ذي ل و طلبھ مطلب ذي ل تقديم إ وصوال لسة، ا عقاد ا إجراءات نفاذ اس عد

مداولة أجل من اب باال م وممثل طراف ع ش و لسة ا س الرئ السيد يرفع ودفاعاتھ، دفعھ

ت دون ر الوز ممثل بقى و للدعوىاملجلس، الشك انب ا يفصل ا وحي ت التصو أو اح اق قديم

ة واملص الصفة شرطي توافر مدى من يتأكد بأن أمامھ الدعوى)8(املرفوعة قبول عدم طائلة تحت ،

تقل ي ة، دار و املدنية جراءات قانون إ جراءات مسألة يحيل القانون ألن إ شكال ا عد

ا مدة وقدمراعاة ترفع لم إن ا لتقادم الدعوى ترفض سنوات ثالث و للدعوى املسقط لتقادم

مدة عد 03تجاوزت املجلس فإن الصدد ذا و ة عقو أو معاينة أو بحث إجراء غ من سنوات

مجمدة انت عدما بھ تنص بإعادة أشغالھ من.)9(مباشرة مجموعة واليتھ ية املن املجلس عن ورث

القانونيةامللفات املدة عدت و ا شأ تحقيق فتح وتم املجلس إخطار تم عدما ا ف الفصل تظر ت

ا شأ التحقيق إلعادة ا شأ طراف إستدعاء عاد أم التقادم أساس ع ا ف يفصل ل ف للتقادم

ا ف البت بمواصلة طراف تمسك   .)10(إن

ان إذا عما البحث إ املجلس ا عد فيمايتطرق أمامھ املطروحة ع الوقا للنظر مختصا

املادة وفحوى تتما انت مر44إذا قبول03-03من عدم قرر اختصاصھ عن تخرج ا وجد فإن ،

غ أدلة بمع الكفاية، فيھ بما مقنعة عناصر مدعمة غ ع الوقا انت إن ذلك بما خطار

ن ب ما لط ا لعدم تجنبا ل وال بموجبافية، القضائية ات ا إ ود املع ختصاص و اختصاصھ

رقم ة 02-04قانون التجار املمارسات ع املطبقة للقواعد ان)11(املحدد سر من تبقى ما أل عدما ،

  . 06-95لألمر

ون ي صوات عدد ساوي حالة و سيطة ال باألغلبية تؤخذ املنافسة مجلس قرارات ل أن ع

الرئ املادةصوت بحسب ل وال ا مر مر 28س   .03-03من

املنافسة: ثانيا مجلس منازعات ع العادي القا   .رقابة

املنافسة قراراتمجلس يصدر متھ بم القيام يل املنافسة  س تقيد ال املمارسات ضد

ن املادت لن وفقا اليھ واست مؤقتة تدابر أو ا بوقف أوامر الق20و18أو رقممن -08انون

القضاء)12(12 لرقابة ا مجمل تخضع ا ل ا يقوم ال شاطات ال أو الصالحيات ذه   .،و
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يتم ان املفروض من ا يصدر ال القرارات فان مستقلة ة إدار سلطة املنافسة مجلس أن اعتبار وع

طرف من املعتمد العضوي واملعيار تماشيا داري القضاء طرف من ا لتحديدمراقب زائري ا املشرع

زائر ا قضاء ملجلس ناءا است ختصاص املشرع منح القاعدة ذه ع خروجا ولكن ختصاص،

ومنح املنافسة قانون بتطبيق املتعلقة املنافسة مجلس منازعات ورقابة لفحص ة التجار الغرفة

ر  قضايا داري للقا املجلس منازعات لفحص الطبي التجميعختصاص   .  فض

حصرا. 1 ة التجار الغرفة زائر ا قضاء مجلس أمام   .الطعن

للمادة طبقا املنافسة تقييد ا موضوع بمنازعات املتعلقة املنافسة مجلس قرارات من31إن

رقم للمادة12-08القانون رقم61املعدلة مر قضاء03-03من مجلس أمام ا ف للطعن قابلة

الفاصل زائر الا أجل بالتجارة لف امل ر الوز طرف من أو املعنية طراف من ة التجار املواد

املنافسة مجلس ن ب امل الت فعالقة القرارات، ذه استالم خ تار من ابتدءا واحدا را ش يتعدي

مجلس استطاعت ،حيث والتعاون امللفات دراسة املسبق سيق الت ر تظ القضائية يئات وال

القضاءاملن ان بإم ذلك ة مواج و للمنافسة املقيدة املمارسات من د ل مؤقتة تداب اتخاذ افسة

ون ي قراراتھ الطعن أن منطلق من ، أو درجة كمحكمة عت و ف التا و املجلس، قرارات مراقبة

امل جراءات أن كما املدنيـة، جراءات قانون قواعد إ نادا اس املجلس تختلفأمام ال أمامھ تبعة

الدفاع حقوق وضمان القضايا بالتحقيق ا م علق ما السيما املحاكم، أمام املتبعة جراءات عن

ن باملادت جاء كما العادية، املحاكمات املعتمد صوم ا ن ب ية الوجا مبدأ 30و29واعتماد

ت)13(منھ قد ا يتخذ ال القرارات فإن لھ ذلك وفوق زائر، ا قضاء مجلس أمام طعن محل ون

العليا املحكمة أمام بالنقض فيھ الطعن يمكن نفسھ قضاء مجلس وقرار ة، التجار املواد  .الفاصل

ون ي ا ف الطعن فإن بالتجميع ترخيص منح املنافسة مجلس ا بموج يرفض ال القرارات ناء باست

الدولة مجلس   .)14(أمام

القا-أ املنافسةسلطة مجلس قرارات  : إلغاء

ملجلس التجاري القا طرف من ا مشروعي لفحص تخضع املنافسة مجلس قرارات إن

ومدى ختصاص عقاد ا حيث من السيما القانونية وانب ا ل من ا بمراقب زائر،فيقوم ا قضاء

أمامھ اع ال ل ا إتباع الواجب القانونية جراءات ام ع،كما)15(اح الوقا تكييف ة مدى يراقب

قتصادي العون طرف من املرتكبة املخالفة م مع املقررة ة العقو تناسب ومدى للقانون طبقا

،فلھ.املخالف موضو أو ي إجرا عيب ة مشو املنافسة مجلس قرار أن القا الحظ ما إذا وعليھ

لع باإللغاء سواء القائم العيب أساس ع القرار النصابإلغاء عدام ا أو للتقادم أو ختصاص دم

عيب بأي أو التكييف بخطاء القانون تجاوز أو ي   . )16(القانو

املنافسة-ب مجلس قرارات تأييد القا   .سلطة
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املجلس وان ، قانونا مؤسس غ الطعن أن لھ ن ب و املنافسة مجلس منازعات يراقب و و القا إن

با مس قراره أصدر قرارهقد يصدر فإنھ لإللغاء قابل يجعلھ عيب مشوب غ قانونية أسس ع مب

فيھ املطعون القرار   .)17(بتأيد

مجلس لقرار زائر ا قضاء ملجلس ة التجار الغرفة تأييد حالة أنھ ھ بالتنو دير وا

بالنق الطعن أو املنافسة مجلس قرار تنفيذ ن ب يار ا للمع ون ،في الغرفةاملنافسة قرار ضد ض

العامة القواعد الواردة جراءات وفق العليا املحكمة أمام ة   .)18(التجار

ة التجار الغرفة قبل من دة املؤ القرارات و املنافسة مجلس لقرارات التنفيذ مسألة وتبقى

مستق مستفيضة ودراسة تفحص إ تحتاج ال مة امل املسائل ن ب من زائر ا قضاء ،ملجلس بال

من ل ل ة التجار الغرفة وقرارات املنافسة مجلس قرارات تنفيذ أن املقام ذا شارة وتكفي

مر صراحة ينص لم زائري ا املشرع العليا املحكمة و زائر ا قضاء املتعلق03-03مجلس

ع بالنص ،وأكتفي بالنقض الطعن حالة القرارات تنفيذ كيفية ع رباملنافسة الوز قيام انية إم

املادة بمقت القرارات تنفيذ مة م بتو املنافسة مجلس س رئ و بالتجارة لف مر70امل 03-03من

باملنافسة   .   املتعلق

التجميع. 2 قرارات يخص فيما الدولة مجلس أمام   :الطعن

ع تج ي كما مستقلة، صل و فأك ن مؤسست اندماج عن التجميع عقديتم أي ن

اقتصادي، عون سندات أو حقوق أو ات ممتل من جزء أو ل ب امللكية ل تحو يتضمن لھ ش ان ما م

الذي و عليھ كيد النفوذ ممارسة أو آخر، اقتصادي عون مراقبة من اقتصادي عون ن تمك قصد

السوق  ع يمنة ال وضعية ز عز و باملنافسة املساس شأنھ   .)19(من

ر رأي أخذ عد معلل بمقرر  يرفضھ أو بالتجميع املنافسة مجلس يرخص قد  إذ التجارة وز

انية ع باملنافسة املتعلق 03-03 مر من19 املادة تنص خيص إم   .ال

خيص ع املوافقة حالة ففي ال تث ال ال ال خيص مقرر  فإن إش ر إخطار عد للمع سلم ال  الوز

لف   .بالتجارة امل

ال يث ما لكن ما الدولة مجلس أمام طعن رفع للمع فيمكن التجميع رفض قرار و ش  و

زائري  املشرع أن ة سلطة أنھ ع املنافسة مجلس كيف ا ل إدار ح وا ش  ذا منازعات فإن وصر

ب خ ون  أن ي ر)20( الدولة مجلس اختصاص من ت ظ   بالفصل داري  القضاء اختصاص ،و

 رفض قرارات  الطعن دعاوى   الفصل الدولة مجلس يتو إذ باملنافسة املتعلقة لغاء دعاوى 

  . التجميع

املنافسة-أ مجلس قرارات إلغاء داري القا   :سلطة
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ة باعتباره الدولة مجلس  التجميع مادة  املنافسة مجلس لقرارات وحصري  وحيدة طعن ج

ون  أن دون  مشروعيتھ لعدم فيھ عون املط القرار إلغاء ع دوره يقتصر خيص اختصاصھ من ي  ال

  .)21( بالتجميع

الة ذه  ون  ا  ملجلس ثانية ملرة الطلب إعادة إما بالتجميع املع قتصادي للعون  ي

ند بتقديم املنافسة و جديد مس   .الدولة مجلس قرار و

ومة ملصا الطلب تقديم أو ا ال ا ة اقتضت إذا ياتلقائ ترخص أن يمك ر.)22(ذلك العامة املص  و

ة سلطة املنافسة مجلس ون  التجميع رفض قرار  الطعن  للنظر الدولة ملجلس ختصاص منح  إدار

ع ذو عنھ الصادر القرار بذلك،والتا صراحة املشرع بنص مستقلة  الدولة مجلس بھ يختص إداري  طا

ه الدولة مجلس باختصاصات املتعلق 01-98 ضوي الع القانون  من 09 للمادة وفقا وذلك   .)23(وس

حدد عة الدولة مجلس أمام الطعن أجل و ر بأر خ من سري  أش ة ال التبليغ تار  ب

خ من ،أو الفردي داري  القرار من  ينص ملا طبقا التجميع،وذلك لرفض املتضمن داري  القرار شر تار

ة املدنية جراءات قانون  عليھ دار  يجوز  خاص،حيث ميعاد ع ينص لم املنافسة قانون  أن علما و

ص    ).24(املنافسة مجلس إ تظلم تقديم التجميع رفض بقرار املع لل

املنافسة-أ مجلس قرارات ع املصادقة داري القا  .سلطة

و التجميع برفض أمرا يصدر قد املنافسة مجلس  الذي الدولة مجلس أمام الطعن موضوع و

الة ذه و مر، ع باملصادقة إما يق  التماس إجراء أو مر تنفيذ إما لھ قتصادي فالعون  ا

ر أمام صول  ول  الوز خيص ع ل   .)25( بالتجميع ال

التا ون  لن سوف املنافسة قواعد بتطبيق داري  القا باختصاص القبول  فإن و  أمر ي

با ي القا مع ةباملوازا غر ا ال تفاقيات املتعلق البطالن بنظر يختص الذي املد  باملمارسات عالقة ل

ا بإقرار ،وكذا للمنافسة املقيدة   .)26( مدنيا مرتكب

متھ عزز  القضاء رقابة تحت املنافسة مجلس فاختصاص  القضاء اختصاص بتأكيد السيما م

ام  املشرع شدد ساس ذا وع افسةاملن قانون  مع يتما بما خاصة داري   املنافسة قانون  أح

اير25  املؤرخ12-08 قانون  بموجب 02 املادة عديل إطار  وذلك العمومية الصفقات رقابة ع  ف

شاطات ضمن العمومية الصفقات إدراج ا2008 اضعة ال  املجلس ونظر املنافسة قانون  لتطبيق ا

ام تطبق" أنھ ع صراحة تنص02 املادة وأصبحت للمنافسة الوط  :مر ذا أح

نتاج-  .....شاطات

العمومية- للصفقةالصفقات ي ا ال املنح غاية إ املناقصة عن عالن من   ) 27( .ابتدءا

القا مع باملوازاة املنافسة قانون قواعد بتطبيق داري القا فاختصاص التا و

حماية عزز ي   .املنافسةاملد

ي الثا املنافسة:   املحور مجلس قرارات تنفيذ   .وقف
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موقف أثر لھ س ل ا ضد ،والطعن ا صدور منذ للتنفيذ قابلة املنافسة مجلس قرارات

زائر ا قضاء مجلس س رئ إ وء بال وذالك التنفيذ وقف طلب املخالفة مرتكب ان بإم لكن

يتجاوز ال ت15أجل بوقف يأمر أن نيوما املادت ا عل املنصوص التداب قانون46و45نفيذ من

ة ط ا ع الوقا و الظروف ذلك تقت عندما   .املنافسة

إف يؤدي أن يمكن طراف وسماع الدعوى النظر وضرورة ، التقا إجراءات طول

ج  يمكن ال قد االت ا ذه مثل ألنھ ال ست دعوى إ وء ال تحدثضرورة ال ضرار

جراءات فوجد جدى، جراءات إقرار ا زائري ا باملشرع أدى مما ق ا لصاحب

ل املست بالقضاء س ما و و ن قتصادي عوان حقوق بھ يح ما الية ون.ست ي الذي

لدرء أو الوقت، فوات من ا عل يخ ال املنازعات الفصل منھ مؤقتاالغرض فصال محدق، خطر

املادة منطلق الدعوى،ومن مر صدور ن ق ا بأصل يمس مر63  ال ستخلص  03-03من

ال املنافسة مجلـس قـرار ي القضا الطعن أن ا مفاد و أصلية قاعدة ما إحدا امتيـن قاعدتيـن

وقف انية بإم تق و نائيـة است قاعدة خرى و تنفيذه، منيوقف ح صر طلب ق طر عن التنفيذ

يل الت مھ الذي قتصادي   . )28(العون

ستلزم الية ست التداب كبقية تدب املنافسة مجلس قرار تنفيذ وقف ال ا طبيعة و

مر وإلصدار ل املست القضاء اختصاص لتحديد ال ست حاالت من حالة توافر و بالدرجة

و و ا، أساس ةع ط ا ع والوقا الظروف بقولھ املشرع وراء من   .)29(املقصود

أن القول يمكن ال أنھ غ ال، ست قا إ ة التقدير السلطة إ ا تقدير عود و

نوجزه سوف ما ذا و قانونية شروط أو بضوابط تحديده أن يجب وإنما مطلقة، مكنة التنفيذ وقف

سة رئ عناصر ثالث مفيد ك  :ب

القا: أوال- داري(اختصاص و املنافسة) العادي مجلس لقرارات التنفيذ  .وقف

املنافسة: ثانيا- مجلس منازعات التنفيذ وقف وإجراءات  .شروط

املنافسة: ثالثا- منازعات التنفيذ بوقف القا ا ست مر الطعن     . طرق

العادي:   أوال القا املنافسةاختصاص مجلس لقرارات التنفيذ وقف داري   .و

لكن للتنفيذ موقف أثر ا ل س ل املنافسة مجلس قرارات ضد املقدمة الطعون أن القاعدة

و التدب ع املشتمل القرار تنفيذ بوقف يأمر أن زائر ا قضاء مجلس س لرئ يمكن ناءا است

املن مجلس طرف من املتخذة التحفظية أمامجراءات الطعن ع متفرع التنفيذ وقف ،فطلب افسة

القا اختصاص يخرج ال إذ املنافسة مجلس قرار إلغاء يخص فيما زائر ا قضاء مجلس

ا ذكرناست كما عود التنفيذ وقف طلب لغاء،فالفصل قا اختصاص عن داري
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ت سلطة لھ ون في زائر ل ي القضا املجلس س رئ لتحديدالختصاص ة ط ا ع الوقا و الظروف قدير

املنافسة مجلس ا أتخذ تداب ضد الختصاصھ ضبطا ا توفر   ) 30(مدى

املادة املشرع فعل كما املحدق قيقي ا طر ا ا قول أو الة، ا ذه معيار ما  63ولكن

مر باملادة 03-03من القانون31املعدلة الظ12-08من عبارة استخدم ععندما والوقا روف

قا يختص ا بموج ال االت ا عطي ما غالبا الذي املشرع إ توجھ ا نفس والفكرة ة، ط ا

املشرع سار ذلك وع صر، ا يل س ع ي تأ أن يمكن ال لة ال حاالت ألن ه، غ دون ال ست

جر  قانون ال ست حالة تنظم ال املواد اكتفت حيث زائري ةا دار و املدنية 2008اءات

لة ال وم مف تو أن دون التداب  .بذكر

نفسھ و ة دار املواد املوضوع لقا النو ختصاص أن العامة القاعدة انت وإذا

للمواد طبقا ذا و ، ا أالست داري للقا النو جراءات917و 836ختصاص قانون من

دار و املادةاملدنية أو فإن 09ة الوطنية، العمومية يئات ال قرارات شأن الدولة مجلس قانون من

عمومية يئة ك املنافسة مجلس قرارات يخص فيما الطعن طالب قتصادي العون ع يصعب مر

بوصفھ الدولة مجلس ا ف ينظر أن ة دار واملنازعات العامة للقواعد طبقا ض املف من إذ ھ إدار

ان تنفيذ وقف طلبات ينظر ذلك ع با وترت ائيا و ابتدائيا القرارات ذه مثل   .اظرا

املادة جاءت لذلك وخالفا أنھ مر 63غ ضد 03-3من الطعون الفصل باالختصاص د لتع

زائر، ا قضاء مجلس لدى ة التجار الغرفة إ املنافسة مجلس   قرارات

ان ا وإذا وقف القاطلب اختصاص يخرج وأال لغاء دعوى عن متفرع أمر و لتنفيذ

يراع لم أنھ املشرع عليھ يالم ما فإن وإقليما، نوعا لغاء قا اختصاص عن داري ا ست

صل ن ب ما التالزم املوضوع(ذلك التنفيذ(والفرع) قا وقف قا أي ال ست إذ)قا ،

امل الفصل أناطجعل التنفيذ وقف طلب الفصل ن ح التجاري القضاء اختصاص من وضوع

مجلس بمنازعات اصة ا الية ست القضايا ناظرا بوصفھ زائر ا قضاء مجلس س رئ إ بھ

سا فر بھ املعمول جراء و و   .)31(املنافسة

اختصاصھ حصر بأن ال ست قا أك قيد قد املشرع أن التدابغ شأن تحديدا

ن املادت ا عل واملنصوص املنافسة، مجلس عن مر46و45الصادرة تقت  03-03من عندما

ع والوقا الظروف تقدير شأن ة تقدير سلطتھ انت وإن و ف ة، ط ا ع الوقا أو الظروف ذلك

لأل  وتقديرا لالختصاص ضبطا عدمھ من ا توافر مدى للفصل ة، ط أنا إال التنفيذ، بوقف مر

غ املنافسة مجلس ا اتخذ تداب موضوعھ التنفيذ وقف إ الرامي الطلب ان ما إذا مقيدة سلطتھ

ن املادت بموجب ا عل املنصوص مجلس 46و 45تلك قرارات ضد الطعن فاثر املنافسة، قانون من

حم و السوق ظبط املجلس دور دعم و موقف الغ مرتكاملنافسة ضد املادية املصا اية

للمنافسة املقيدة   .املمارسات
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املنافسة  :ثانيا مجلس منازعات التنفيذ وقف وإجراءات   .شروط

شروط توفر يجب نائية است املنافسة قانون ا عل املنصوص التنفيذ وقف إجراءات

التنفيذ بوقف أمر الستصدار الضاف.محددة ختصاص قواعد انت للفصلإذا ول الرئ بط

املادة ن ب ما اوح ت أيضا شروطا ناك فإن ا، ف الفصل عدم أو القضايا ذه مر 63مثل -03من

باملادة 03 القانون31املعدلة من926و925و924و921و919و830و819واملواد12-08من

واملتعل شك شرط ا م ة، دار و املدنية جراءات وقفقانون طلب ن ب عدمھ من الزم بالتالزم ق

بأصل املساس دون دية ا سباب البحث ا م أخرى موضوعية وشروط لغاء، ودعوى التنفيذ

توافر إلزامية كمدى ال ا وموضوع ا انطباق مدى البحث حق عن منا يتطلب ما ا وم ق، ا

داري  الغلق أو يالء س و التعدي   )32 .حاالت

فيھ -أ والطعن املنافسة مجلس قرار تنفيذ وقف طلب ن ب الزم  .التالزم

من قل ع القرار إللغاء يد تم مجرد و وإنما ذاتھ، حد غاية س ل التنفيذ وقف إن

عب إال و ما التنفيذ وقف طلب ع قتصار أن الشرط ذا من كمة ا ولعل طالبھ، نظر ة وج

الكيد من خاطر نصتعن لغاء، دون التنفيذ وقف ينوي ان إذا خاصة املجلس، عمل زاء س أو

ي834املادة ما ع ة دار و املدنية جراءات قانون التنفيذ: من وقف إ الرامية الطلبات تقدم

مستقلة  .بدعوى

مرفوعة دعوى مع امنا م يكن لم ما داري القرار تنفيذ وقف طلب يقبل أوال املوضوع

املادة ة دار و املدنية جرات قانون إليھ املشار التظلم   .)33( 830حالة

ملجلس ة التجار الغرفة أمام املنافسة مجلس قرار إلغاء موضوعھ أص طلب فتقديم

القانونية جال ضمن التنفيذ وقف بطلب التقدم قبل زائر ا حسابھ) 34(قضاء يبدأ واحد ر ش و

املوضوع،و الصادرة القرارات استالم خ تار باتخاذ20من املتعلقة وامر و القرارات يخص فيما يوما

املادة عليھ نصت ما و ،و التحفظية مر69/02جراءات ا03-03من بقول باملنافسة يودع"املتعلق

وال  التنفيذ وقف طلب بالتجارة لف امل ر الوز أو الرئ الطعن تقديمصاحب عد إال الطلب يقبل

املنافسة مجلس بقرار يرفق أن يجب الذي  ."الطعن

إ ترفعا أن يجب املوضوع والدعوى التنفيذ وقف طلب أن السابقة املادة نص من م يف

امن ال بمصط املادة عتتھ ما و و الوقت نفس املختصة ة دار القضائية يئة   .ال

من املستفيد العون املنافسةوع مجلس قرار التنفيذ أن إثبات إثبات التنفيذ وقف قرار

ا تدارك يمكن ال السوق ووجوده ھ بمصا ضارة ونتائج ع وقا ب ترت إ يؤدي   .قد

إصالحھ-أ ممكن غ محدق لضرر ال است حاالت توافر  .إلزامية
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القرارات تنفيذ بوقف يأمر أن لة املست ة دار مور موضوعلقا ل ش ال ة دار

داري القا ع املطروحة القضايا م أ ل ش الذي القاضية األوامر املنافسة مجلس منازعات

ذه مثل عا وأوامر قرارات من املنازعة من النوع ذا تمثل ال السوابق قلة ،ورغم

ا أمام املتبعة جراءات بنفس ون ي التنفيذ وقف القضائيةالقضايا،فطلب أكدتھ.ات ما و و

مر69املادة أمام03-03من التنفيذ وقف طلب تقديم يتم الفر القانون ،و باملنافسة املتعلق

من الثانية الفقرة ا عل املنصوص لإلجراءات وفقا ،وذلك س ببار ناف ست ملحكمة ول س الرئ

ا485املادة املدنية جراءات قانون   .ديدمن

القا القرار يؤثر ل و لغاء دعوى موضوع ع التنفيذ بوقف مر تأث مدى حول ال ش ثور و

التنفيذ؟ بوقف القا مر ع لغاء   دعوى

الية ست القضايا الفاصل زائر ا قضاء مجلس س رئ عن الصادر التنفيذ وقف قرار

املنافسة مجلس بمنازعات اصة مرا صدور أن بمع لغاء دعوى الناظر القا يقيد ،ال

باإللغاء قرار صدور حتما عنھ تب ي ال التنفيذ   .بوقف

منطوق د يؤ أي املنافسة مجلس قرار إلغاء يرفض قد لغاء دعوى الفاصل فالقا

طلب فرفض ثانية ة ج ،ومن موضوع بدون التنفيذ وقف طلب يصبح ومنھ القراره التنفيذ وقف

لغاء دعوى برفض كم ا بالضرورة   .ع

القرار بإلغاء يق زائر ا قضاء ملجلس ة التجار الغرفة عن قرار صدر فإذا الثانية الة وا

التنفيذ بوقف مر نفاذ استمرار ع ما صدوره خ تار من مدة عد و خ ذا فيھ،سيل املطعون

مر ان اعتبار املنافسةع مجلس لقرار مؤقت إلغاء إال و ما التنفيذ   .      بوقف

  : خـــاتـــمة

مجلس منازعات رقابة القضائية يئات ال دور يخص فيما سيط ال العرض ذا ل ختاما

بمجلس املتعلقة باملنازعات ف التعر إ املطروحة اليات ش خالل من توصلنا ،فقد املنافسة

طر  وكذا ، القااملنافسة اختصاص سواء ا نظر املختصة القضائية ات ا و ا ف الطعن ق

ال املختلفة للنصوص تحليلية ية من ع باعتمادنا داري، القا اختصاص أو ي املد العادي

القضائية يئات بال عالقتھ و املنافسة مجلس عمل   .   تنظم

بم منوط ا وحماي املنافسة قانون تطبيق سلطاتفاختصاص يتمتع إذ املنافسة جلس

دعاوى والفصل التحفظية جراءات اتخاذ و املالية زاءات ا وتوقيع وامر كإصدار عديدة

مة م معھ تتقاسم ال املنافسة مجلس رقابة دور للقا أن إال للمنافسة، املقيد املمارسات

إلغاء يمكن ،فال ا ماي املنافسة حماية ع ر مالس أ ،ومن املنافسة قانون تطبيق القا دور

لسنة املنافسة قانون ع الواقع التعديل بھ جاء العمومية2010ما الصفقات رقابة إخضاع و

صول ل التنافس ة نزا وكذا وشفافية مرونة سيجعل الذي ء املنافسة،وال مجلس الختصاص
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العامة ة للمص ،تحقيقا العمومية الصفقات السوقع ر تحر مبدأ مع تماشيا الوط لالقتصاد

ع العمل يجب ومنھ املنافسة ع للمحافظة وفعالية نجاعة أك آليات زائر،وتب ا تھ انت الذي

فعالية أك بقواعد رة ا املنافسة ز تطبيق.عز ع ر للس متخصصة محاكم شاء إ ضرورة مع

ومم فعال املنافسة،وانتقاء ضمنقانون القضاة إشراك ضرورة مع املنافسة مجلس ألعضاء ومتنوع

ي القضا اد ج يع ل املنافسة مجال قضاة ن و وت لھ، ساسية شكيلة التفك. ال ضرورة مع

ة ملحار م اص ا املعلومات بنك ثمار س و ن، قتصادي عوان قية ل وط مرصد شاء إ

املناف وذلكاملمارسات القضائية ات وا املنافسة مجلس ن ب للتعاون فضاء خلق مع للمنافسة، ية

ن از ا ن ب فعال عاون اتفاقيات    . عقد

وامش   :ال

یولیو  19المؤرخ في  03ـ03یتعلق بالمصادقة عاألمر  2003اكتوبر  25مؤرخ في  12ـ03قانون رقم ) 1(
  . 2003لسنة  64متعلق بالمنافسة،ج ر عدد  2003

  1995/صادر في فیفري 09، المتعلق بالمنافسة،ج ر، عدد  1995جانفي  25المؤرخ في  06ـ95أمر  - )2(
  ).الملغى(

جالل مسعد، تاثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، فرع  -) 3(
  .133ص2012/ 06/12قانون اعمال، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

محمد الشریف كتو، الممارسات التنافسیة للمنافسة ، القانون الجزائري ، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي  - )4(
  .2005، رسالة دكتوراه في القانون ، فرع القانون العام، كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري تیزي وزو 

)5(  -ZOUAIMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives 
indépendantes statuant en matière économique », op. cit., p. 17. 

6( ) BENADJI Cherif . le droit de la concurrence en Algerie , la revue Algerienne 
des sciences juridiques économiques et politique N° 3/2000   Page 143  

مذكرة , السلطة القمعیة للھیئات اإلداریة المستقلة في المجال اإلقتصادي و المالي . ي عز الدین عیساو - )7(
 .08ص  2005 – 2004السنة الجامعیة . جامعة تیزي وزو . كلیة الحقوق . لنیل درجة الماجیستر في القانون 

)8(- Jlan Marc monseron. Veronique selinskey . le droit Français de la concurrence 
2eme édition .Litec .Paris 1988. P140 

(09)- Marielle Martin  préface Louis Vogel, le droit français De la transparence et 
des pratiques Restrictives de concurrence, Presses universitaires, d’Aix-Marseille 

2012, p166.  

  .المتعلق بالمنافسة 08/12لقانون من ا 44أنظر المادة  -)10(

المتضمن الصفقات  24/07/2002المؤرخ في  02/250من المرسوم الرئاسي رقم  02أنظر المادة  -)11( 
  .2002لسنة  52ر عدد .العمومیة ج

 -  المتعلق بالمنافسة 08/12من القانون  52و 51أنظر المادتین  -)12(

  .من نفس القانون 54أنظر المادة  -)13(

  .من نفس القانون 55أنظر المادة  -)14(
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-(15) ZOUIMIA Rachid, les autaurités administratives indépendantes et la régulation 
économique, op, cit, p09.   

محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة لقانون المنافسة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شھادة  -)16(
  .273، ص 2003/2004لة في القانون، السنة األكادیمیة دكتوراه دو

   ..الحق في الدفاع معترف بھ: " تنص على أن 1996من دستور  51المادة   -)17(

 .  المتعلق بالمنافسة 08/12من القانون  34أنظر المادة  -)18(

االقتصادي والمالي، مذكرة عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للھیئات االداریة المستقلة في المجال  -)19(
  .11، ص2004/2005لنیل درجة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو، 

)20(- BIOLAY. JEAN, JAQUE .transparence tarifaire et pratiques relatives aux prix, 
fas c 286, n° 11, lexis Nexis, 2005, p09.  

من  10المعدل والمتمم بموجب المادة  03-03من االمر  24ص المادة یتكون مجلس المنافسة حسب ن -)21(
عضو، ستة أعضاء من ضم ضمن ) 12(من اثني عشر  2008یونیو 25المؤرخ في  12-08القانون 

الشخصیات والخبراء الحائزین على األقل على شھادة اللیسانس أو شھادة جامعیة مماثلة وخبرة مھنیة مدة 
أو االقتصادي والتي لھا مؤھالت في مجاالت المنافسة والتوزیع /في المجال القانوني و ثماني سنوات على األقل

أعضاء یختارون من ضمن المھنیین المؤھلین الممارسین )04(وأربعة –واالستھالك وفي مجال الملكیة الفكریة 
سنوات على  05دة أو الذین مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین على شھادة جامعیة ولھم خبرة مھنیة م

مؤھالن یمثالن جمعیات )02(عضوان  – األقل في مجال اإلنتاج والتوزیع والحرف والخدمات والمھن الحرة
  .حمایة المستھلكین

یمكن أن یخطر الوزیر المكلف -) 20( - ":على انھ   المعدل والمتمم 03-03من االمر 44/1تنص المادة  -)22(
أو بإخطار من المؤسسات أو    المجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسھ و یمكن. بالتجارة مجلس المنافسة 

 من ھذا األمر إذا كانت لھا مصلحة في ذلك 35من المادة ) 02(بإخطار من الھیئات المذكورة في الفقرة الثانیة 
... ".  

  .نفس المرجع السابق  المعدل والمتمم 03- 03من االمر  26من المادة  03الفقرة  -)23(

 .المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة نفس المرجع السابق 03-03من االمر  50المادة  -)24(

وھذا طبعا في ظل  1996جانفي  17المؤرخ في  44- 96النظام الداخلي للمجاس تضمنھ المرسوم رقم  -)25(
المعدل  03-03ر و في ذلك انتظار تنصیب مجلس المنافسة الجدیدالحالي الذي یخضع إلحكام أم 06 – 95أمر 

  .2014والمتمم والذي أصدر نظامھ الداخلي في نشرتھ الرسمیة بتاریخ مارس 

نوال براھیمي، االتفاقیات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر  -)26(
  . 2004ـ2003في القانون، فرع قانون األعمال كلیة الحقوق جامعة الجزائر 

  .ویجوز إثبات إیداع التظلم أمام مجلس المنافسة بكل الوسائل المكتوبة وترفق بالعریضة -)27(

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و  2000أوت  05المؤرخ في  2000/03أنظر القانون رقم ) 28(- 
  .2000لسنة . 48المواصالت السلكیة و الالسلكیة ج ر عدد 

، المحدد  2000أكتوبر  14المؤرخ في  314/ 2000المرسوم التنفیذي رقم من  3أنظر المادة ) 29(- 
للمقاییس التي تبین أن العون اإلقتصادي في وضعیة ھیمنة     و كذا مقاییس األعمال الموصوفة بالتعسف في 

  . 2000لسنة  61ر عدد .ج.وضعیة الھیمنة 

المستقلة في المجال اإلقتصادي و المالي ، المرجع  عیساوي عز الدین ، السلطة القنعیة للھیئات اإلداریة) 30(-
  .19   السابق ، ص

، یتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنیة 2004أفریل  1، مؤرخ في 93-04مرسوم تنفیذي رقم  )31(-
  .2004أفریل  04، الصادرة في 20للممتلكات المنجمیة، ج ر، عدد 
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  .المتضمنة النظام الداخلي لمجلس المنافسة  2014لسنة  03النشریة الرسمیة للمنافسة رقم )32(-

 .المحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة 2014جویلیة  24مؤرخ في  01قرار رقم )33(-

-)34( Autorité de la concurrence française , « la concurrence au service des 
consommateurs et des entreprise »,  Rapport annuel ,2011 .  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


