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الجزاءات المترتبة عألى العأوان القاتصاديين المرتكبين 

الممارسات المقيدة للمنافسة
محاضرة ـ ب ـبلقاسم فتيحة أستاذة

كلية الحقوق والعلوم السياسية
2 جامعة محمد بن احمد وهران 

لملخص:ا
، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، إلى تحديد ـشـروط ممارـسـة03-03يهدف المر رقم 

ـة ـادة الفعالـي ـدة للمنافـسـة قـصـد زـي المنافـسـة ـفـي الـسـوق وتـفـادي ـكـل الممارـسـات المقـي
القتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية 
وتحسين ظروف معيشة المستهلكين. لتحقيق ـهـذا الـهـدف ـقـام المـشـرع بحـظـر الممارـسـات
المقيدة للمنافسة وترتيب جزاءات عأـلـى مخالـفـة العـأـوان القتـصـاديين لـهـذا الحـظـر. تختـلـف
طبيعة هذه الـجـزاءات بحـسـب الهيـئـة اـلـتي تـصـدرها. فهنـاك ـجـزاءات إدارـيـة يقررهـا مجـلـس
المنافسة، المتمثلة في الوامر والغرامة المالية. وأخرى مدنـيـة تحـكـم بـهـا الهيـئـات القـضـائية،
ـي ـزاءات ـف المتمثلة في بطلن العقود وتعويض الضرر. ولكن هذا المبدأ المتمثل في ترتيب ـج
حالة عأدم احترام الحكام المتعلقة بحظر الممارسات المقيدة للمنافسة، لـيـس عأـلـى إطلـقـه.
إذ أن هناك استثناءات منصوص عأليـهـا ـفـي الـمـر المتعـلـق بالمنافـسـة، منـهـا ـمـا ينـفـي طبيـعـة

التقييد عألى الممارسة ومنها ما يرد عألى تطبيق العقوبة في حد ذاتها.
Résumé
L’ordonnance 03-03 relative à la concurrence, complétée et modifiée a pour  objet de fixé les conditions 
d’une concurrence dans un marché et de prévenir toute pratique restrictive de concurrence afin de stimuler 
l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des consommateurs. Pour la réalisation de cet objectif  le 
législateur a prohibées les pratiques restrictives de la concurrence et disposée des sanctions a toute 
violation.Les sanctions se diffère selon l’autorité qu’il est prononce. Il y a des sanctions administratives 
décidé par le conseil de la concurrence, qui sont les ordonnances et les amandes pécuniaires. D’autres civils 
prononcés par les autorités judiciaires concernant la nullité des contrats et réparation du dommage-intérêt. 
Mais ce principe de sanctionné le non respect de l’interdiction des pratiques restrictives de la 
concurrence,n’est pas sont limite.Ces limites fixées dans l’ordonnance relative à la concurrence, touche la 
négation restrictive de la pratique et la non application de la peine.   

Summary
The purpose of the amended and amended Ordinance 03-03 on competition is to establish the conditions for 
competition in a market and to prevent any restrictive practice of competition in order to stimulate economic 
efficiency and improve the welfare of to be consumers. In pursuit of this objective, the legislator has 
prohibited restrictive practices of competition and made available sanctions for any violation. Sanctions 
differ according to   the authority it is pronounced. There are administrative sanctions decided by the 
Competition Council, which are the orders and pecuniary almonds. Other civilians pronounced by the 
judicial authorities concerning the nullity of the contracts and repair of the damages-interest. But this 
principle of sanctioned non-compliance with the prohibition of restrictive practices of competition, is not are 
limited. These limits set in the Competition Ordinance affect the restrictive denial of practice and the non-
application of the penalty.

المقـدمـة:



CP1
م  ر رق وجب الم ة،03-03نظم المشرع المنافسة في السوق بم ق بالمنافس  المتعل

.يهدف هذا المر المتعـلـق بالمنافـسـة إـلـى تحدـيـد ـشـروط ممارـسـة1المعدل والمتمم
ة ادة الفعالي د زي المنافسة في السوق وتفادي كل الممارسات المقيدة للمنافسة قص
القتصادية وتحسين ظروف معيشة المستهلكين. لتحقـيـق ـهـذا الـهـدف ـقـام المـشـرع
ـوان ـة العـأ ـى مخالـف ـزاءات عأـل ـب ـج ـة وترتـي ـدة للمنافـس ـات المقـي ـر الممارـس بحـظ

القتصاديين لهذا الحظر. 
 من المر رقم14قام المشرع بتحديد بدقة الممارسات المقيدة للمنافسة في المادة 

ات03-03 بر الممارس ه تعت  المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، التي نصت عألـى أن
ـا ـفـي الـمـواد  ـدة12و11و10و7 و6المنـصـوص عأليـه  ـمـن ـهـذا المرممارـسـات مقـي

للمنافســـة. هـــذه الممارســـات هـــي عألـــى التـــوالي، الممارســـات والعأمـــال
ـى المدبرةوالتفاقياتوالتفاقات الصريحة أو الضمنية عأندما تهدف أو يمكن أن تهدف إـل

وق2عأرقلة حرية المنافسة في السوق ، التعسف الناتج عأن وضعية الهيمنـة عألـى الس
وق ، كـل عأمـل و/أو عأقـد مهمـا3أو احتكار لها بقصد عأرقلة حرية المنافسـة ـفـي الس

من اط يـدخل ض كانت طبيعته وموضوعأه يسمح لمؤسسة بالستئثار في ممارسة نش
، التعـسـف فـي4 بهدف عأرقلة حرية المنافسـة أو الحـد منهـا03-03تطبيق المر رقم 

ل ك يخ ان ذل ا إذا ك ا أو ممون فتها زبون رى بص ة أخ ة لمؤسس استغلل وضعية التبعي
، عأرض الـسـعار أو ممارـسـة أـسـعار بـيـع مخفـضـة بـشـكل تعـسـفي5بقواعأد المنافسة

للمستهلكين مقارنة بتكاليف النتاج والتحويل والتسويق، إذا كانت تـهـدف إـلـى إقـصـاء
. 6مؤسسة أو أحد منتوجاتها من السوق

الشكالية التي يطرحها هذا البحث. ـمـا ـهـي أـنـواع الـجـزاءات المترتـبـة عأـلـى العـأـوان
القتصاديين المرتكبين الممارسات المقيدة للمنافـسـة وـمـا ـهـي الـسـتثناءات اـلـواردة

 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.03-03عأليها في المر رقم 
للجابة عألى هذه الشكالية سنقسم هذا البحث إلى مبحثين:

 أـنـواع الـجـزاءات المترتـبـة عأـلـى العـأـوان القتـصـاديين المرتـكـبينالمبحث الوأل:
الممارسات المقيدة للمنافسة 

 الستثناءات الواردة عأـلـى عأـدم تـطـبيق الجـزاءات عأـلـى العـأـوانالمبحث الثاني:
القتصاديين المرتكبين الممارسات المقيدة للمنافسة.

المبـحـث الوأل:أـنـواع الـجـزاءات المترتـبـة عأـلـى العـأـوان القاتـصـاديين
المرتكبين الممارسات المقيدةللمنافسة

أصبح اليوم هدف قانون المنافسة، حمايـة وتفعـيـل المنافـسـة. فيـكـون ضـمان الـسـير
الحسن للسوق هو الساسي. من أجل تحقيق ـهـذا الـهـدف الـقـانون ـيـدين ـكـل تـعـدي
ريع المتعلـق ي التش ودة ف ات الموج ن خلل اللي دخل م ة تت عألى المنافسة. فالدول
بالمنافسة من أجل الحفاظ عألى المنافسة وتطويرها وذلك ـمـن خلل حـظـر ومعاقـبـة
الممارسات المقيدة للمنافسة. فالممارسـات المقيـدة للمنافـسـة تحمـل تـعـدي عألـى

1- 20، يتعـلـق بالمنافـسـة، الجرـيـدة الرـسـمية المؤرـخـة ـفـي 2003 يوليو 19، المؤرخ في 03-03المر رقم  
، المعدلو المتمم. 25، ص.43، العدد 2003يوليو 

، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المذكور أعأله.03-03 من المر رقم 6 - أنظر المادة 2
، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المذكور أعأله.03-03 من المر رقم 7أنظر المادة  - 3
، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المذكور أعأله. 03-03 من المر رقم 10 - أنظر المادة 4
، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المذكور أعأله.03-03 من المر رقم 11 - أنظر المادة 5
، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المذكور أعأله.03-03 من المر رقم 12 - أنظر المادة 6
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. فتأـسـيس7السوق في حد ذاته، فإذا لم يكن معاقب عأليها تصبح المنافسة غير كافـيـة

الـسـوق التنافـسـيل يتلءم ـمـع الممارـسـات المقـيـدة للمنافـسـة، لنـهـا تـمـس بالـسـير
.8الطبيعي لقواعأد السوق

ائل ة وس انون المنافس لكمال هذا الهدف، يعطي المشرع للهيئات المكلفة بتطبيق ق
03-03مختلفة: عأقوبات ماليـة، عأقوـبـات مدنـيـة،وذلـك أوامـر والتزاـمـات.الـمـر رـقـم 

ط ص فق ا ن ة وإنم المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، لم ينص عألى عأقوبات جزائي
عألى عأقوبات مدنية (المطلب الول) وعألى عأقوبات إدارية (المطلب الثاني). 

اديين وان القاتص ى العأ ة عأل ة المترتب المطلب الوأل:الجزاءات المدني
المرتكبين الممارسات المقيدةللمنافسة

ـررة العقوبات المدنية تترتب عأن إخلل المدين باللتزام بالقواعأد القانونية المرة المـق
في ذمته ويسبب هذا الخلل ضررا للغير، فيصبح ملزما بالتعويض قبل المضـرور. وإذا

. 9كان هذا الخلل بالقواعأد القانونية له نتيجة عألى العقد فإنه سيؤدي إلى البطلن
 المتعـلـق بالمنافـسـة، المـعـدل والمتـمـم. إذ03-03وهو المنطق الذي تبناه المر رـقـم 

ة دة للمنافس ات المقي ر الممارس ة بحظ رة المتعلق د الم ة القواعأ رتب عألى مخالف
عأقوبة بطلن العقود المترتبة عأنها (الفرع الول)، وكذلك أعأطى الـحـق للمتـضـرر ـمـن

جراء مخالفة هذه القواعأد المرة طلب التعويض (الفرع الثاني).

الفرع الوأل:بطلن العقود الناتجة عأن الممارسات المقيدة للمنافسة
في ظل اقتصاد السوق، يعتبر العقد المحرك الساسي لتبادل الـسـلع والـخـدمات بـيـن
العأوان القتصاديين الذي يرتـكـز عأـلـى إعأـمـال مبـدأ ـسـلطان الرادة أي مـبـدأ الحريـة

. يقـول10التعاقدية فيما ل يخالف النظـام العـام التنافسـي والنظـام العـام القتصـادي
الستاذ رشيد زوايمية بأنه "الخلل بقانون المنافسة ليس ممنوع لـنـه يـمـس بمـصـالح
المؤسسات التي تكون ضحية هذا الخلل، بل هو ممنوع لنه يحمل تعدي عألى النظام

.و11العام القتصادي، الذي يشبه المصلحة العامة القتصادية التي تهيمن عألى السوق"
من جانب آخر، يعمل المشرع بإصداره قانون للمنافسة عألى الحد من تطبيق مبدأ حرية

التعاقد بالنسبة للعأوان القتصاديين توخيا إلى حمايتهم، باعأتبار أن مبدأ حرية التعاـقـد
. ولـذا نـجـد أن المشـرع12كغيره من الحريات يخضع للتقييد من أجل المـصـلحة العاـمـة

 المتعلق بالمنافسة، المـعـدل والمتـمـم يقـضـي ـبـأن03ـ-ـ 03وضع حكم في المر رقم 
.بالتالي فإن ـتـدخل المـشـرع13العقود الناتجة عأن الممارسات المقيدة للمنافسة تبطل

هنا في إرادة الطراف في إبرام العقد هو بهدف حماـيـة النـظـام الـعـام القتـصـادي أي
حماية المصلحة العامة. والذي يمكن اعأتباره تعدي عألى مبدأ حرية التعاقد. 

7- D. LEGEAIS, Droit commercial des affaires, 24e éd. 2018, SIREY, n°692, p. 382. 
 - صاري نوال، قانونالمنافـسـة و القواعـأـد العاـمـة لللتزاـمـات، ـمـذكرة لنـيـل ـشـهادة اـلـدكتوراه ـفـي الـقـانون8

.47 ، جامعة سيدي بلعباس، كلية الحقوق، ص.2010 -2009الخاص، 
بلقاسم فتيحة، شفافية الممارسات التجارية و حماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون - 9

.163، جامعة وهران، كلية الحقوق، ص.2008 -2007العأمال، السنة الجامعية 
10 - شهيدة قادة، حدود التوجه التعاقدي في مجال المنافسة، مجـلـة الدراـسـات القانونـيـة تـصـدر عـأـن مـخـبر 

.85، ص. 2007، الطبعة 04القانون الخاص الساسي، جامعة تلمسان، العدد 
11- R. ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence, éd. Belkeise, 2012, p. 6. 

12 - أحمد عأبد الرحمن الملحم، التقييد الفقي للمنافسة مع اـلـتركيز عأـلـى اتـفـاق تحدـيـد الـسـعار  – دراـسـة 
.18، ص. 1995، السنة 04، العدد 19تحليلية مقارنة – مجلة الحقوق الكويتية، المجلد 

، المتعـلـق بالمنافـسـة، المـعـدل و المتـمـم، عأـلـى أـنـه "دون الخلل03-03 من المر رقم 13 - تنص المادة 13
 من هذا المر، يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعـلـق بإـحـدى الممارـسـات9 و 8بأحكام المادتين 

 أعأله". 12 و 11 و 10 و 7 و 6المحظورة بموجب المواد 
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 ـمـن13بطلن العقود والشروط التعاقدية المخالفة لقواعأد المنافسة تابت في المادة 

 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. لـكـن طبيـعـة البطلن إن ـكـان03-03المر رقم 
نسبي أو مطلق ليست محددة. بحيث يجب تحديد طبيعة البطلن الناـتـج عـأـن مخالـفـة
ات ر الممارس ة بحظ د المتعلق ة القواعأ ي مخالف ل ف ي المتمث النظام العام التنافس
المقيـدة للمنافسـة.و لتحديـد طبيعـة البطلن إن ـكـان مطـلـق أو نسـبي، يحـتـم عأليـنـا

 اـلـتي تـحـدد مـعـايير14الرجوع إلى القواعأد العامة المنصوص عأليها في القانون المدني
 ـمـن الـقـانون9315تصنيف بطلن العقود. من المواد التي تهمنا في تحليلنا هذا، المادة 

ون بطلن ام يك ام الع ا للنظ تزام مخالف ل الل ان مح المدني. وفقا لهذه المادة إذا ك
و ة، ه دة للمنافس ات المقي العقد، بطلنا مطلق. ومادام أن العقد الناتج عأن الممارس
عأقد مخالف للنظام العام وبالخص النظام العام التنافسي، فإن البطلن اـلـذي يطـبـق

عأليه هو البطلن المطلق. 
ـي طبيعة البطلن إن كان مطلق أو نسبي، يحدد طبيعة الشخاص الذين لهم الحق ـف

طلب البطلن كما أن الفصل في البطلن هنا سيكون من مهمة القاضي.
).كما يجب1هذا ما سيتم معاينته من خلل تفحص أصحاب الحق في طلب البطلن (

).2معرفة الهيئة المكلفة بالنطق بالبطلن (

 – أصحاب الحق في طلب البطلن1
ارطات الـتي ود والمش زاء يلحـق العق ة البطلن كج يستعمل قانون المنافسة نظري

. وبالفعل بواسطة نظام عأام تشـريعي،16تشكل سندا للممارسات المقيدة للمنافسة
ات ندا للممارس ون س ة أو تك د المنافس تم منع الفراد من إبرام عأقود تخالف قواعأ

. وتم بمقتضى النظام العام التشريعي، تقرير بطلن ـهـذه العـقـود17مقيدة للمنافسة
أو الشروط التعاقدية، كجزاء يترتب عأن عأدم مراعأاة المتعاقدين في اتفاقاتهم الحكــام

.18المعتبرة أساسية في عأمل السوق والتي انبثق عأنها النظام العام التنافسي
هـنـاك اجتـهـاد قـضـائي لمحكـمـة النـقـض الفرنـسـية يقـضـي ـبـأنه "تعـتـبر باطـلـة ـكـل
ف وعأها أو أثرهـا، منـع أو قيـد أو تحري ون موض التفاقيات تحت أي شكل كـانت، يك

.19المنافسة " 
فالبطلن كجزاء هو مؤكد ـمـن قـبـل التـشـريع المتعـلـق بالمنافـسـة بالنـسـبة لمخالـفـة
ـاطه ـدة للمنافـسـة لرتـب العـأـوان القتـصـاديين للحـظـر المتعـلـق بالممارـسـات المقـي

، المتـضـمن الـقـانون الـمـدني، الجرـيـدة الرـسـمية1975 ـسـبتمبر 26، الـمـؤرخ ـفـي 58-75 - الـمـر رـقـم 14
، المعدل و المتمم.990، الصفحة 78، العدد 1975 سبتمبر 30المؤرخة في 

 - "إذا كان محل اللتزام مستحيل ـفـي ذاـتـه أو مخالـفـا للنـظـام الـعـام أو للداب العاـمـة ـكـان ـبـاطل بطلـنـا15
، المتضمن القانون المدني، الـمـذكور أعأله، المعدـلـة و المتمـمـة بالـمـادة58-75 من المر 93مطلقا". المادة 

، المتـضـمن الـقـانون58-75، يعدل و يتمم المر رـقـم 2005 يونيو 20 مؤرخ في 10-05 من القانون رقم 27
.17، الصفحة، 44، العدد 2005 يونيو 26المدني، الجريدة الرسمية المؤرخة في 
نص المادة باللغة الفرنسية هو كالتي 

« Si l’objet de l’obligation est impossible en soi ou s’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, le contrat est de nullité
absolue ».

نص المادة قبل التعديل هو كالتي: "إذا كان محل اللتزام مستحيل في ذاته كان العقد باطل بطلنا مطلقا". 
.93صاري نوال، المرجع السابق، ص. - 16

17- Nathalie Brunetti, Droit de la concurrence et droit des contrats, Mémoire de DEA, université de Montpelier 1, 1995, p.13 :
« En réalité l’atteinte au marché et l’affectation de la concurrence sont des éléments indispensables à l’appréciation de la licéité de
la pratique contractuelle en cause, et ce au regard du fonctionnement concurrentiel du marché. ».

.94صاري نوال، المرجع السابق، ص. - 18
-  C. LUCAS DE LEYSSAC et G. PARLEANI, L’atteinte à la concurrence, cause de nullité du contrat, Etude offerte à Jaque
GUESTIN, Le contrat au début du XXI siècle, éd. L.G.D.J., janvier 2001, p. 606 : « Dans ces conditions on peut estimer que la
nullité qui sanctionne la violation des règles de concurrence trouvent sont fondement dans le code civil plutôt que dans les textes
spéciaux. Mais cela ne lui enlève pas sa spécificité tiré de l’originalité de l’ordre public concurrentiel comme le relèvent certaines
de ses règles de mise en œuvre».
19-Cass. Com. , 26 mai et 18 févr. 1992, D. 1993.57 note Hannoun.
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بالحفاظ عألى النظام العام التنافسي. ورأينا في تحليلنا أن البطلن هو بطلن مطلق،

ذا البطلن إنه يحـق لكـل ذي مصـلحة أن يتمسـك به ذلك ف الي يمكـن20وتبعا ل .بالت
لطراف العقد طلب البطلن كما يمكن للمتنافسين ذلك في إثباتهم لوـجـود مـصـلحة
ا د. كم ي بطلن العق لحة ف اتهم مص ة إثب والمر كذلك بالنسبة للمستهلكين في حال
ـم يمكن كذلك لمجلس المنافسة والوزير المكلف بالتجارة طلب بطلن العقد بما أنـه
ن للهيئـة ا يمك وق وعأـدم تقييـد المنافسـة. كم لهم مصلحة في السير الحسـن للس

القضائية أن تقضي بالبطلن من تلقاء نفسها. 
 – الهيئة المكلفة بالنطق بالبطلن2

ـم، يقـضـي ببطلن03-03بالرغم من أن المر رقم   المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتـم
العقود الناتجة عأن الممارسات المقـيـدة للمنافسـة. إل أـنـه ـلـم ينـص عأـلـى أن مجلـس
د ترام القواعأ بيق واح هر عألـى تط تي تس تقلة ال المنافسة بصفته الهيئة الدارية المس
المتعلقة بالمنافسة وتطبيق العقوبات الدارية عألى مخالفتها. يفصل في بطلن العـقـود.
وبالتالي هنا المشرع أبقى عألى المبدأ العام وهو أن الهيئة القضائية هي التي تفصل في
بطلن العقود.فل أحد يمكنه الحتجاج بأن محكمة الموضوع ـهـي الوحـيـدة اـلـتي يمكنـهـا
ـات المكلـفـة النطق بالبطلن الذي هو نتيجة التعدي عألى النظام العام التنافسي. فالهيـئ
ل دما تفص مة عأن ر العاص بالمنافسة ل تحتكم عألى هذه السلطة وكذلك محكمة الجزائ

في الطعون التي تكون ضد قرارات مجلس المنافسة. 
سلطة القاضي التقديرية ل يمكن أن تمارس إل حول امتداد البطلن لوجود الممارسة
ود الممارسـة المقيـدة للمنافسـة يظهـر المقيدة للمنافسة. لكن تقـدير القاضـي لوج
ن قبـل ة م دة للمنافس ا مقي ا بأنه صعوبة في حالة أن ممارسة معينة تم الحكم عأليه
مجلس المنافسة. "فمن غير المعقول أن تـكـون ممارـسـة ـقـد حـكـم عأليـهـا ـمـن قـبـل
ـأتي المحكـمـة وترـفـض ـهـذا الوـصـف مجـلـس المنافـسـة بأنـهـا مقـيـدة للمنافـسـة وـت

.21للمارسة"
فتقدير القاضي للبطلن يحمل عألى ما تأتي به الهيئات المتخصصة في مجال المنافـسـة.
قرارات مجلس المنافسة ليس لها من الناحية القانونية أي سلطة الـشـيء المقـضـي ـبـه

.  بالمقارنة مع المحاكم
ذلك ذكر ك م ي البطلن ل النطق ب ة ب ة المكلف دد الهيئ وبما أنه قانون المنافسة لم يح
الجراءات المتبعة لذلك. وعأليه فإنه إجراءات التقاضـي المنصـوص عأليهـا ـفـي ـقـانون

 هي التي تتبع سواء بالنسبة لتحديد المحكمة المختصة أو22الجراءات المدنية والدارية
ـة ـإن محكـم سواء بالنسبة لكيفية رفع النزاع أمام هذه المحكمة.و وفقا لهذا القانون ـف
الموضوع للقسم المدني هي المختصة في الحكم بالبطلن. في التشريع الفرنسي تم
إنشاء هيئات قضائية متخصصة بدعأاوى بطلن العقود الناتجة عأن الممارسات المنافية
اكم ذه المح للمنافسة (الممارسات المقيدة للمنافسة في التشريع الجزائري). عأدد ه
ذه ام ه ي اسـتئناف أحك ر ف ة للنظ هو ثمانية. وإن محكمة باريس هي وحدها المؤهل

.23الهيئات القضائية المتخصصة
ـع03-03المر رقم   المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، لم يحدد أيضا مدة تقادم رـف

دعأوى بطلن العقود الناتجة عأن حظر الممارسات المقـيـدة للمنافـسـة كـمـا فـعـل مثل

 من القانون المدني. 102 - أنظر المادة 20
21-C. LUCAS DE LEYSSAC et G. PARLEANI, L’atteinte à la concurrence, cause de nullité du contrat, op. cit, p. 609 et 610. 

، يتضمن قانون الجراءات المدنية و الدارية، الجريدة2008 فبراير 25، المؤرخ في 09-08 - القانون رقم 22
.  2، الصفحة 21، العدد 2008 أبريل 23الرسمية المؤرخة في 

23- Art. R. 420-5 du code de commerce français. 
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دة تقـادم المطالبـة الرجوع إلـى القـانون المـدني فـإن م بالنسبة لعقوبـة الغرامـة. ب

بالبطلن المطلق للعقود هو خمسة عأشرة سنة من يوم إبرام العقد.  
ات ع المعطي ى م ل.ل يتماش و طوي دني ه انون الم ادم فـي الق بالنسبة لمسألة التق
القتصادية للعأوان القتصاديين.مما يجب أن تـكـون هـنـاك أحـكـام خاـصـة بتـقـادم رـفـع
دعأوى بطلن العقود الناتجة عأن حـظـر الممارـسـات المقـيـدة للمنافـسـة ـفـي الـقـانون
ي ادية ه ات القتص ا المؤسس تي تبرمه ادية ال المتعلق بالمنافسة. لن العقود القتص
ود دة عأق ا عأ رع عأنه ه يتف ك لن د، وذل عأقود ل يمكن التحكم فيها في المستقبل البعي

أخرى والتزامات شتى.   

الفرع الثاني: تعويض الضرر الناجم عأن الممارسات المقيدة للمنافسة
بالضافة إلى عأقوبة البطلن المقررة في حق العأوان القتصاديين المخـالفين لحكـام

م  ر رق إن الم ة. ف دة للمنافس ات المقي ة،03-03حظر الممارس ق بالمنافس  المتعل
ـاديين والمتمم، أقر عأقوبة مدنية أخرى والمعدل ـوان القتـص هي التعويض. أي أن العـأ

ة. ر القانوني اتهم غي ى والمخالفين يعوضون كل من تضرر من ممارس تنادا إل ذا اس ه
ـبر48أحكام المادة  ـوي يعـت  من المر التي تنص بأنه "يمكن كل شخص طبيعي أو معـن

ـع نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الـمـر، أن يرـف
دعأوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به". 

)، وتحديد الهيئة القضائية المختـصـة1الشكالت التي تثيرها هذه العقوبة هي مسألة الثبات (
)2.(

دة1 ة المقي  – إثبات العلقاة السببية بين الضرر وأخطأ صاحب الممارس
للمنافسة

الـخـدمات والمسؤولية المدنية للعون القتصادي المتواـجـد ـفـي ـسـوق الـسـلعلقيام 
ـسـوق منطـقـة جغرافـيـة اـلـتي يـعـرض فيـهـا والمعنية بالممارسات المقيدة للمنافسة

الخدمات المعنية بالممارسات المقـيـدة للمنافـسـة أو المتواـجـد ـفـي الـسـوق والسلع
ة. والتي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية دة للمنافس المعنية بالممارسات المقي

ـة فإنه يجب إثبات قيام هذا العون القتصادي بمخالفة أحكام قانون المنافسة المتعلـق
ه أ ارتكب بر خط ام يعت ذه الحك ة ه بحظر الممارسات المقيدة للمنافسة. لن مخالف
العون القتصادي يرتب مسؤوليته التقصيرية. لكن المشرع يربط حـظـر الممارـسـات
المقيدة للمنافسة، بعرقلتها لحرية المنافسة أو الـحـد منـهـا أو الخلل بـهـا ـفـي نـفـس

. أي أن يكون هناك ضرر تنافـسـي. فالمـسـؤولية هـنـاالسوق أو في جزء جوهري منه
هي مسؤولية قائمة عألى إثبات الضرر.

إحداث المشرع لهيئة إدارية متخصصة في تحديد الخطأ التنافسي والـضـرر التنافـسـي
ي03-03وفقا لحكام المر رقم  ة ف م. والمتمثل دل والمتم ة، المع  المتعلق بالمنافس

س إن مجل ر ف ذا الم مجلس المنافسة، يسهل من عأملية الثبات.لكن وفقا لحكام ه
المنافسة غير مختص للفصل في عأقوبة التعويض وبالتالي فإن المتضـرر سـيلجأ بنـاءا

 إلى الجهة القضائية المختصة.24عألى أحكام هذا المر
ـس وهنا يثور إشكال حول إمكانية استعمال المتضرر للثباتات، المتمثلة في قرار مجـل
المنافـسـة اـلـذي ـيـدين الممارـسـة المقـيـدة للمنافـسـة وبالـتـالي هـنـاك وـجـود للخـطـأ
التنافسي والضرر التنافسي ول يبقى أمـام الـعـون القتـصـادي المتـضـرر ـسـوى إثـبـات

 المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم، المذكور أعأله. 03-03 من المر رقم 48 - أنظر المادة 24
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العلقة بين هذا الخطأ التنافسي والضرر التنافسي وضرره المباشر من ذلـك. والحـال

كذلك بالنسبة للمستهلكين المتضررين.
في فرنسا تم مؤخرا حل مشكل الثبات بالنسبة للمتضررين من الممارسات المنافية

 لـ305-2017 والمرسوم التنفيذي رقم 303-2017للمنافسة وذلك بموجب المر رقم 
ـارس 9 ـق2017 ـم ـةالمتعـل ـج عـأـن الممارـسـات المنافـي ـويض الـضـرر الناـت ـدعأوى تـع  ـب

.ـهـذا الـمـر ـجـاء بأحـكـام جدـيـدة فيـمـا يتعـلـق بالمـسـؤولية وـشـروط25للمنافـسـة
ـن المسؤولية الممارسة أمام القضاء، الناتجة عأن الممارسات المنافية للمنافسة. إذ يمـك

اتclémenceللمتضرر استعمال قرارات هيئة المنافسة بالدانة أو العـفـو  يلة إثب  كوس
للحـصـول عأـلـى تـعـويض أي دون أن يـكـون بحاـجـة إـلـى إثـبـات خـطـأ المؤسـسـة ـصـاحبة

ـائية الممارسة المنافية للمنافسة، كما أنه كذلك وفقا لحكام هذا المر للهيئة القـض
ـدد طلب الثباتات من هيئة المنافسة والحكم بالتعويض عألى أساسها، كما أن هذا المر يـح

. 26للهيئة القضائية معايير تقدير التعويض
و الشكال الثاني الذي تثيره هذه النقطة وهو في حالة أن ـقـرار مجـلـس المنافـسـة ل
يدين الممارسة المقيدة للمنافسة لـعـدم ـتـوفر ـشـروط حظرـهـا أو لنـهـا تـسـتفيد مـن
الستثناء القانوني (كما سنرى ذلك أدناه). أو أن مجلس المنافسة يرـفـض النـظـر ـفـي
ـدة ـة المقـي ـاب الممارـس ـن ارتـك ـنوات عـأ ـرور ثلث ـس ـدعأوى، بـم ـادم اـل ـار لتـق الخـط

.في هذه الحالة سيكون من الصعب عألى الـشـخص المتـضـرر ـسـواء ـكـان27للمنافسة
عأون اقتصادي أو متنافس أو مستهلك إثبات العلقة بين الخطأ التنافسي والضرر. كما
تكمـن الـصـعوبة ـكـذلك ـفـي غـيـاب اجتـهـادات قـضـائية بخصـوص المـسـائل المرتبـطـة

بالمنافسة. 

 – تحديد الهيئة القضائية المختصة في الفصل في عأقوبة التعويض2
 المتعـلـق بالمنافـسـة، المـعـدل والمتـمـم، أعأـطـى للجـهـة القـضـائية03-03الـمـر رـقـم 

ة ويض المرتبط ي عأقوبـة التع المختصة وفقا للتشريع المعمول به. اختصاص النظر ف
بالضرر الناتج عأن الممارسة المقيدة للمنافسة.في حالة، رفع دعأوى أمامهـا مـن قبـل
كل شخص طبيعي أو معنوي متضرر من هذه الممارسات المقيدة للمنافسة.و بما أنه
ة ائية، المتعلق ة القض ام الهيئ دعأوى أم ع ال إجراءات رف ل يوجد قواعأد خاصة تتعلق ب
ـج عـأـن الممارـسـات المقـيـدة ـا دعـأـوى الـضـرر الناـت بمخالـفـة أحـكـام المنافـسـة ومنـه
ـة ـدعأوى يكــون وفقــا لقــانون الجــراءات المدنـي ـالي فــإن رفــع اـل للمنافســة.بالـت

ن حيـث تحديـد28والدارية ة أو م ال الـدعأوى إلـى المحكم .سواء من حيث كيفية إيص
الختصاص النوعأي والقليمي. 

ة فـي ون للمحكم ة يك انون الجـراءات المدنيـة والداري وعأي وفقـا لق الختصاص الن
قسمها المدني أو التجاري بحسب الطبيـعـة القانونـيـة للـمـدعأي إن ـكـان ـتـاجرا أو غـيـر
إن المتضـرر سـيختار ة، ف ة المختص ة اختيـار المحكم ود إمكاني ة وج تاجر. "فـي حال

.29المحكمة التي يرى فيها ملئمة لمصالحه"

25- JO du 10 mars 2017. 
26- E. CLAUDEL, Transposition de la directive du 26 novembre 2014 sur les actions en dommages et intérêt en droit de la
concurrence : la porte est grande ouverte aux actions en réparation, RTD com. 2017. P.305 et suiv.  

ـس03-03/أخيرة من المر 44- المادة 27 ، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم: "ل يمكن أن ترفع إلى مجـل
المنافسة الدعأاوى التي تجاوزت مدتها ثلث سنوات إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عأقوبة". 

، المتضمن قانون الجراءات المدنية و الدارية، المذكور أعأله.  09-08 - القانون رقم 28
29- J. VOGEL, Stratégies et moyens de défense face à une action en dommage-intérêts pour atteinte au droit de la concurrence, In
colloque des sanctions du droit de la concurrence, Revue de droit de la concurrence, n°1, 2013,  n°3, p. 18.  
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الختصاص القليمي وفقا لقانون الجراءات المدنية والدارية يكون للمحكمة التي يـقـع

.30في دائرة اختصاصها الفعل الضار

ـاديين ـوان القاتـص المطلب الثاني: الجزاءات الدارية المترتبة عألى العـأ
المرتكبين الممارساتالمقيدة للمنافسة

ات بين الممارس اديين المرتك وان القتص ى العأ ة عأل ة المترتب زاءات الداري ل الج تتمث
م  ي03-03المقيدة للمنافسة وفقا للمر رق م. ف دل والمتم ة، المع ق بالمنافس  المتعل

دها تي يص ر ال رع الول) والوام ة (الف س المنافس درها مجل العقوبات المالية التي يص
مجلس المنافسة (الفرع الثاني).  

الفرع الوأل:العقوـبـات المالـيـة اـلـتي يوقاعـهـا مجـلـس المنافـسـة عأـلـى
العأوان القاتصاديين المرتكبين الممارسات المقيدة للمنافسة 

ا أن ففها، يجـب عأليه ف أهـدا ممختل ة  حتى تتمكن العقوبات من لعب دورها وتحقيق غاي
ـة يمـكـن أن31تكون أول قادرة عألى تحقيق مهمتها الخاصة بها .مهمتان أساسيتان للعقوـب

ـتي تختلف إحداهما عأن الخرى لما تقدمه وفق مستويات مختلفة، حسب ما إذا القاعـأـدة اـل
تمت المعاقبة عألى خرقها تم احترامها أم ل. بمجرد أن القاعأدة يتم خرقها، تصبح

. هذه الوظيفة الخاصة تختلف بحسب طبيعة الـنـص المـخـترق32للعقوبة وظيفة خاصة
وهي في كل الحوال وظيفة ردعأية. فالعقوبات المالية الدارية، المقررة في ذمـة العأـوان

 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. هي03-03رقمالقتصاديين المخالفين لحكام المر 
ي ة المنافسـة ف ة وخاصـة. أي حماي بهدف حماية السوق بما يحتويه من مصالح عأام

ة ة كعقوب السوق وكذلك المتنافسين والمستهلكين.تتمثل هذه العقوبات المالية في الغرام
).  2) والغرامة كعقوبة تكميلية (1أصلية (

 -الغرامة المالية كعقوبة أصلية1
ـم  ـر رـق ـاقب المـشـرع ـفـي الـم ـدل والمتـمـم،03-03يـع ـق بالمنافـسـة، المـع ، المتعـل

الممارسات المقيدة للمنافسة كما هي محددة في ـهـذا الـمـر. بغراـمـة مالـيـة أـصـلية.
وان ن العأ ات بي ة للممارس لماذا أصلية، لنه يجب عألى مجلس المنافسة كهيئة رقابي
القتصاديين المتنافسين داخل السوق، تطبيق ـهـذه العقوـبـة أي الغراـمـة المالـيـة ـفـي
حالة ثبوت أن مؤسسة معينة أو عأون اقتصادي معين قام بممارسة مقـيـدة للمنافـسـة

 ـمـن56(إل في حالة وجود حدود كما سنرى ذلك أدناه). وهذا ما يستشف من الـمـادة 
وص و منص ةكما ه دة للمنافس ات المقي ى الممارس اقب عأل هذا المر التي تنص "يع

.33 من هذا المر..."14عأليها في المادة 

، المتضمن قانون الجراءات المدنية و الدارية، المذكور09-08 الحالة الثانية من القانون رقم 39 - المادة 30
أعأله: "في مواد تعويض الضرر عأن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل تقصيري، و دعأـاوى الضـرار الحاصـلة

بفعل الدارة، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرتها الفعل الضار". 
31- C. OUERDANE, A. DE VINCELLES, Altération du consentement et efficacité des sanctions contractuelles, éd. DALLOZ,
2002, Nouvelle bibliothèque de thèse, n°19, p. 32.  
32- op. cit. 

،12-08 ـمـن الـقـانون رـقـم 26، المتعلق بالمنافـسـة، المعدـلـة بالـمـادة 03-03 من المر رقم 56 - المادة 33
، المتعلق بالمنافسة، الجريدة الرسمية، المؤرخة03-03، يعدل و يتمم المر رقم 2008 يونيو 25المؤرخ في 

: "يعاقب عألى الممارـسـات المقـيـدة للمنافـسـة كـمـا ـهـو منـصـوص11، الصفحة 36، العدد 2008 يوليو 2في 
% من مبلغ رقم العأـمـال ـمـن غـيـر الرـسـوم، المحـقـق12 من هذا المر، بغرامة ل تفوق 14عأليها في المادة 

في الجزائر خلل آخر سنة مالية مختممة، أو بغرامة تساوي عأـلـى الـقـل ـفـي الجزاـئـر خلل آـخـر ـسـنة مالـيـة
مختتمة، أو بغرامة تساوي عألى القل ضعفي الربح المحـقـق بواـسـطةهذه الممارـسـات، عأـلـى ل تتـجـاوز ـهـذه
الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة ل يمـلـك رـقـم أعأـمـال مـحـدد، فالغراـمـة ل تتـجـاوز

)".  6.000.000ستة مليين دينار (
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. وـلـذا المـشـرع ـفـي الـمـر34"فرهان فعالية العقوبة يكون بناءا عأليه فعالـيـة الـقـانون"

المتعلق بالمنافسة لم يترك الخيار لمجلس المنافسة ـفـي تـطـبيق العقوـبـة ـفـي حاـلـة
ى د القص ط الح ة فق س المنافس دد لمجل رع ح ن المش ة. لك د المنافس ثبوت تقيي
للغرامة المحكوم بها دون تحديد الحد الدنى. وهذا ـمـا ـسـيفرغ العقوـبـة ـمـن محتواـهـا
وبالتالي من فعالية قانون المنافسة، وهذا حتى ولو ـكـل ـسـنة زاد المـشـرع ـمـن الـحـد

القصى. 
لكن نجد أن المشرع في المر المتعلق بالمنافسة حدد وبصفة حصرية قيـمـة الغراـمـة

، كلما تعلق الشأن بالمساهمة الشخصية بصفة احتيالية ـفـي35 من المر57في المادة 
تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها. أي أنه طبق مـبـدأ فعالـيـة العقوـبـة
ك لفعالية القانون وذلك بتفادي كل ممارسات تحالية داخل السوق. لكنه لـم يفعـل ذل
ـرر بـشـأن ـون القتـصـادي للمـق ـة ـمـن ـطـرف الـع ـات الخاطـئ ـديم المعلوـم بـشـأن تـق

.36الممارسات المقيدة للمنافسة واكتفى بتحديد الحد القصى للعقوبة
حتى تكون لعقوبة الغرامة المالية، فعالـيـة ـفـإنه يستحـسـن عأـلـى المـشـرع كـمـا جـعـل
وجوبية توقيعها من طرف مجلس المنافسة، تحديد له الـحـد الدـنـى إـلـى ـجـانب الـحـد

القصى للغرامة.
وهذا بالرغم من أن المشرع حدد لمجلس المنافسة معايير تحدـيـد الغراـمـة كخـطـورة
ـذه ـراء ـه ـن ـج ـاد ـم ـق بالقتـص ـذي يلـح ـرر اـل ـة، الـض ـدة للمنافـس ـات المقـي الممارـس
الممارسات، والفوائد المجمعة من ـطـرف مرتـكـبي الممارـسـات المقـيـدة للمنافـسـة،
وأهمـيـة وـضـعية المؤسـسـة المعنـيـة ـفـي الـسـوق، وـكـذلك ـمـدى تعـاون المؤسـسـات

.37المتهمة مع مجلس المنافسة خلل التحقيق في القضية
- الغرامة المالية كعقوبة تكميلية2

نقصد بالعقوبة التكميلية هـنـا،أنـهـا تكميلـيـة للعقوـبـة الـصـلية، كـمـا نقـصـد بتكميلـيـة أي
ي رع ف ا المش ص عأليه ة ن ات التكميلي جوازية بالنسبة لمجلس المنافسة.هذه العقوب

م  ادة 03-03المر رق ن الم ل م م، فـي ك دل والمتم ة، المع ق بالمنافس 58، المتعل
 تتعلق بعقوـبـة تكميلـيـة لعقوـبـة أـصـلية المتمثـلـة ـفـي الواـمـر58. فالمادة 59والمادة 

دة ات المقي الدارية التي يتخذها مجلس المنافسة ضد المؤسسات المرتكبة الممارس
 المتعلقة بإمكانـيـة تـطـبيق مجـلـس المنافـسـة لعقوـبـة الواـمـر،45للمنافسة. فالمادة 

تنص في فقرتها الثانية عألى أنه هناك جوازية لمجلس المنافسة الحكم بعقوبات مالـيـة
عأند عأدم تطبيق الوامر.

دابير مؤقتـة58كما أنه كذلك المادة  اذ مجلـس المنافسـة لت  تقضي بأنه في حالة اتخ
ضد المؤسسات المرتكبة للممارسات المقيدة للمنافـسـة وذـلـك ـفـي ـفـترة التحقـيـق،

34 -C. OUERDANE, A. DE VINCELLES, op. cit, n°19, p. 32 .
، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم: "يعاقب بغراـمـة ـقـدرها ملـيـوني03-03 من المر رقم 57 - المادة 35

) ـكـل ـشـخص ـطـبيعي ـسـاهم شخـصـيا بـصـفة احتيالـيـة ـفـي تنظـيـم الممارـسـات المقـيـدة2.000.000ديـنـار (
للمنافسة و في تنفيذها كما هي محددة في هذا المر".  

،12-08 ـمـن الـقـانون رـقـم 28، المتعلق بالمنافسة، المعدلة بالمادة 03-03 من المر رقم 59/1 - المادة 36
 دج) بنـاء800.000المذكور أعأله: "يمكن مجلس المنافسة إقرار غرامة ل تتجاوز مبلغ ثمانمائـة ألـف دينـار (

ـات عألى تقرير المقرر، ضد كل المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنـسـبة للمعلوـم
 من هذا الـمـر، أو اـلـتي ل تـقـدم ل تـقـدم المعلوـمـات51المطلوبة أو تتهاون في تقديمها، طبقا لحكام المادة 

المطلوبة في الجال المحددة من قبل المقرر".
 ـمـن الـقـانون30، المتعـلـق بالمنافـسـة، المتمـمـة بالـمـادة 03-03 من المر رقم 1 مكرر62 - أنظر المادة 37

، المذكور أعأله.12-08رقم 
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. فإنه هنا كذلك فيه جوازية لمجلس المنافسة،للحكم بعقوبات مالية38لوجود استعجال

في حالة عأدم تطبيق التدابير المؤقتة. 
 يعبر عأنها المـشـرع بالغراـمـة التهديدـيـة واـلـتي58الغرامة المالية التكميلية في المادة 

يقدرها بمئة وخمسين ألف دينار جزائري عأن كل يوم تأخير. 
ـق بالمنافـسـة،03-03 من المر رقم 59/1بالنسبةللعقوبة المقررة في المادة  ، المتعـل

المعدلو المتمم، تعتبر تكميلية. لنه أثناء إدانة المؤسسة أو المؤسسات في حالة ثبوت
ـي الممارسة المقيدة للمنافسة في حق هذه المؤسسات وقامت هذه المؤسـسـات ـف
نفس الوقت بتقديم معلومات خاطئة أو في غير الـجـال المطلوـبـة منـهـا. فهـنـا تطـبـق

ـا56عأقوبة الغرامة المالية الصلية وفقا للمادة   من المر وعأقوبة الغرامة التكميلية لـه
.59/1وفقا للمادة 

 في فقرتهـا الثانيـة تنـص عألـى عأقوبـة ماليـة تكميلـة أخـرى والـتي59كما أن المادة 
ات ة المعلوم ه المؤسس تسميها الغرامة التهديدية وذلك عأن كل يوم تأخير ل تقدم في

للمقرر. 
ـوان ـس المنافســة للعـأ ـتي يصــدرها مجـل ـر اـل ـاني: الوأاـم ـرع الـث الـف

القاتصاديين المرتكبين الممارسات المقيدة للمنافسة
ى اديين عأل وان القتص د العأ ة ض س المنافس درها مجل ة يص تعتبر الوامر عأقوبة إداري

ذا03-03 من المر رقـم 45أساس المادة  دل والمتمـم. ول ، المتعلـق بالمنافسـة، المع
)، والـجـراءات المتبـعـة1سنرى الهدف من هذه الوامر التي يتخذها مجلس المنافـسـة (

). 2لصدار هذه الوامر (
 - الهدف من إصدار الوأامر كعقوبة1

ـة، فـكـل التنافس من أجل الحصول عألى امتيازات والحتفاظ بالسوق ليست حربا كلـي
. تـتـدخل39مؤسسة يجب أن تلعب دورها في السوق، مهما كانت درجة قوتها وضعفها

السلطات العمومية من أجل تجنب أن المؤسـسـة الـكـثر ـقـوة تقـصـي نهائـيـا المؤسـسـة
ـن أـجـل40الكثر ضعفا، والذي يؤدي إلى إلغاء كل تنافس . ولذا مجلس المنافسة يتدخل ـم

. وهذا حتى يحد من سلوك41وضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة، باتخاذه أوامر
المؤسسات المتواجدة في وضعية هيمنة تعسفية أو تلك التي تستغل تعـسـفيا وـضـعية
التبعية لمؤسسة أخرى لها أو تلك التي يـكـون ـسـلوكها ممارـسـة التفاـقـات والعأـمـال
ى ر عأل أثير مباش ارس ت ر تم ذا لن الوام ة. وه ة المنافس ل حري المدبرة التي تعرق

.42سلوك العون القتصادي وكذلك عألى هيكلة السوق في حد ذاته
ن ج عأ ة النات ن المنافس د م ر الح ادي خط ائي لتف إجراء وق ون ك هدف الوامر أنها تك
ة د القانوني وع القواعأ الممارسات المقيدة للمنافسة. ولذا قانون المنافسة يشمل "مجم

. وبالـتـالي43التي تحكم التزاحم بين العأوان القتصاديين في البـحـث والحتـفـاظ بالزـبـائن"
يسعى قانون المنافسة إلى احترام هذا التزاحم أي الحرية التنافسية في إطار حماـيـة الـسـوق

ة ات المكلف ن خلل أن الهيئ ك م ترجم ذل ن أن ي والمصلحة العامة. من الناحية التطبيقية يمك

، المتعـلـق بالمنافـسـة، المـعـدل و المتـمـم: "يمـكـن مجـلـس المنافـسـة،03-03 من المر رـقـم 46 - المادة 38
بطلب من المدعأي أو من الوزير المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة للمنافسة
موضوع التحقيق، إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممـكـن إصـلحه، لفائـدة

المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عأند الضرار بالمصلحة القتصادية العامة". 
39 - Y. GUYON, Droit des affaires, Tome 1, Droit commercial général et sociétés, 12e éd. 2003, DELTA, n°894, p. 965.    
40 - Y. GUYON, op. cit, n°894, p. 965.

، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم. 03-03 من المر 45 - أنظر المادة 41
42- G- A. SOFINATOS, Injonctions et engagements en droit de la concurrence, étude de droit communautaire Français Grec, éd.
L.G.D.J, juin 2009, n°10, p.11.
43-J. AZEMA, Le droit français de la concurrence, n°4, p.18, citée par M. CHAGNY, Droit de la concurrence et droit des obligations, thèse,
éd. DALLOZ, 2004, n°19, p.28.
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بالمنافسة تأمر بإعأادة التفاوض بالنـسـبة للعـقـود والتفاقـيـات اـلـتي تـمـس بالمنافـسـة أو
بصفة عأامة إعأادة النظر في العقود التي تكون حيز التنفيذ. فهي ل تتـسـاوى ـمـع البطلن
ـات ويمكن القول أنها تفوقه بأنها تسمح أحسن منه بتطابق أفعال المتعاملين مع م.تطلـب
ن تحب م ا مس س دائم د لي اه زوال العق النظام العام التنافسي، لن البطلن الذي معن

.44وجهة نظر اقتصادية أو من وجهة نظر معنوية

 -إجراءات إصدار الوأامر من قابل مجلس المنافسة2
، المتعـلـق بالمنافـسـة،03-03 في فقرتـهـا الوـلـى ـمـن الـمـر رـقـم 45تنص المادة 

المعدل والمتمم، عألى أنه "يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد
ـة للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة عأندما تكون العرائض والملفات المرفوعـأ

إليه أو التي يبادر هو بها، من اختصاصه". 
حسب هذه المادة فإن الجراءات المتبعة أمام مجـلـس المنافـسـة.تـكـون إـمـا بإخـطـار
تقوم به المؤسسة أو العون القتصادي التي تمسها إما بصفة مباشرة أو غير مباشــرة
الممارـسـات المقـيـدة للمنافـسـة وذـلـك لمجـلـس المنافـسـة. وإـمـا أن يـقـوم مجـلـس
المنافسة بالجراءات ضد المؤسسات التي تباشر الممارسات المقيدة للمنافسـة مـن

، المتعلق بالمنافـسـة،03-03 من المر رقم 44/1.كما يمكن وفقا للمادة 45تلقاء نفسه
المعدل والمتمم، أن يقوم بإخطار مجلس المنافسة كل من الوزير المكلف بالتجارة.و
كذلك الجماعأات المحلية، الهيـئـات القتـصـادية والمالـيـة، الجمعـيـات المهنـيـة والنقابـيـة

وجمعيات حماية المستهلكين، عأندما يكون لهذه مصلحة في ذلك. 
دة ة المقي ات المعاين ون الممارس و أن تك ار ه ام بالخط ار أو القي ول الخط شرط قب

6أي أن يكون تأسيسها وفقا للمواد 46للمنافسة تدخل ضمن اختصاص مجلس المنافسة
ر 12و11و10و7و تى03-03رـقـم من الم م. ح دل والمتم ة، المع ق بالمنافس ، المتعل

يمكنه النظر فيها واتخاذ الوامر الضرورية لوضع حد لهذه الممارسات. لنه عأـبـارة أواـمـر
معللة يعني بها المشرع في نفس الوقت التأسيس القانوني والضرورة اللزـمـة لتخاذـهـا
ـاك حـكـم أي فائدتها عألى السوق والمتنافسين أي السياق التنافسي بصفة عأامة. لنه هـن
في المر المتعلق بالمنافسة يقضي بأنه "يقوم مجلس المنافسة، في حالة ـمـا إذا ـكـانت
ال ل العأم رة ك ة بمباش دة للمنافس ات مقي ن ممارس ف عأ ذة تكش راءات المتخ الج

.47الضرورية بوضع حد لها بقوة القانون"
ـد الخطار يكون في شكل العرائض والملفات المرفوعأة إلى مجلس المنافسة، أي بـع

ام  ا لحك م وفق تي تت ق ال راءات التحقي رإج مالم ة،03-03  رق ق بالمنافس ، المتعل
المعدل والمتمم. 

ى زاءات عأل بيق الج دم تط المبحث الثاني: الستثناءات الواردة عألى عأ
العأوان القاتصاديين المرتكبين الممارسات المقيدة للمنافسة

44- M. CHAGNY, op. cit, n°432, p. 427.
45 -  ـمـن18، المتعـلـق بالمنافـسـة، المعدـلـة و المتمـمـة بالـمـادة 03-03 من الـمـر رـقـم 34فحسب المادة  

، المتعـلـق بالمنافـسـة، الـمـذكور أعأله، و ذـلـك ـفـي03-03 الذي يعدل و يتمم المر رـقـم 12-08القانون رقم 
فقرتها الخيرة فإنه يمكن لمجلس المنافسة "أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات القتـصـادية، لـسـيما

 إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلـقـة بالقـضـايا اـلـتي تـنـدرجتلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة
ضمن اختصاصه". 

 - لنه "يمكن أن يصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الخطار إذا ما ارتأى أن الوقائع الـمـذكورة46
ل تدخل ضمن اختصاصه أو غير مدعأمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية. كما ل يمكن أن ينظر مجلس المنافسة

44/3في الدعأاوى التي تجاوزت مدتها ثلث سنوات إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عأقوبة"، المادة 
، المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم.03-03 من المر رقم 4و 

12-08 ـمـن الـقـانون رـقـم 20، المتعلق بالمنافسة، المعدلة بالمادة 03-03 من المر رقم 37/2 - المادة 47
، المتعلق بالمنافسة، المذكور أعأله.03-03الذي يعدل   و يتمم المر رقم 
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، المتعـلـق بالمنافـسـة،03-03مبدأ منع الممارسات المقيدة للمنافسة في الـمـر رـقـم 

المعدل والمتمم، ليس عألى إطلقه. فهناك حـدود لهـذا المـبـدأ تصـب كلهـا ـفـي دعـأـم
ب الول)، أو ة (المطل ى الممارس د عأل المنافسة. فهذه الحدود إما تنفي طبيعة التقيي

تنفي تطبيق العقوبة عألى الممارسات المقيدة للمنافسة (المطلب الثاني). 
المطلب الوأل: الستثناءات التي تنفي طبيعة التقييد عألى الممارسة

المشرع أعأطى معايير محددة لـخـروج الممارـسـات المقـيـدة للمنافـسـة ـمـن الحـظـر
القانوني أي تنفي عأنها طبيعة التقييد للمنافسةو بالتالي عأدم تطبيق عأليها الجــزاءات
المقررة لها. التي تتمثل في وـجـود الـنـص الـقـانوني (الـفـرع الول)، وـتـدخل مجـلـس

المنافسة (الفرع الثاني).
الفرع الوأل: وأجود نص قاانوني: استثناء ينفي التقييد

الشكال الذي يثيره هذا الفرع هو أن المشرع فرق بـيـن الممارـسـات المقـيـدة اـلـتي
)، وتـلـك الـتي ل يطبـق عأليهـا ـهـذا1تخضع للستثناء المتعـلـق بوجـود نـص قـانوني (

. )2الستثناء (
 - الممارسات التي ينفى عأنها التقييد للمنافسة لوجود نص قاانوني 1

ادة ر رقـم 9الم ن الم ى م ا الول دل03-03 فـي فقرته ، المتعلـق بالمنافسـة، المع
 أعأله، التفاـقــات7 و6والمتـمــم، تـنــص عأـلــى أـنــه "ل تخـضــع لحـكــام الـمــادتين 

والممارسات الناتجة عأـن تطـبيق نـص تشـريعي أو نـص تنظيمـي اتخـذ تطبيقـا لـه".
وبالتالي في هذه المادةالمشرع أقر بقبول التفاقات بـيـن المؤسـسـات، عأـنـدما تـكـون
ص ا للن ذ تطبيق ي أتخ ص تنظيم ريعي أو ن ص تش بيق ن هذه التفاقات ناتجة عأن تط

. ولكن الشرط الذي وضعه المشرع هو أن النص القــانوني أو48التشريعي الذي أجاز التفاق
 و6النص التنظيمي الذي اتخذ له، ينفي التقييد فقط عألى الممارسات المحددة في الـمـادة 

 ـمـن الـمـر المتعـلـق بالمنافـسـة، أي فـقـط الممارـسـات والعأـمـال الـمـدبرة والتفاقـيـات7
ذلك ة وك ة المنافس والتفاقات الصريحة أو الضمنية التي تهدف إلى عأرقلة أو الحد من حري

التعسف الناتج عأن وضعية الهيمنة عألى السـوق عأنـدما يـؤدي إلـى عأرقـلـة حريـة المنافـسـة.
فمثل في حالة وجود نص قانوني يجيـز حالـة "الحـد مـن اـلـدخول ـفـي السـوق أو ـفـي

ممارسة النشاطات التجارية فيها"، التي هي أول حالة ناتجة عأن التفاقات وعأن التعـسـف ـفـي
رع أى المش ك إذا ارت وضعية الهيمنة وهي الحالة الكثر خطورة عألى المنافسة. لكن مع ذل

بموجب نص قانوني نفي التقييد للمنافسة عأن هذه الممارسة ـفـإنه ل تطـبـق عأليـهـا
الجزاءات بأنواعأها المدنية والدارـيـة أي تـلـك اـلـتي ـمـن اختـصـاص الهيـئـات القـضـائية أو ـمـن

اختصاص مجلس المنافسة. 

ص2 ا السـتثناء المتعلـق بوجـود ن ق عأليه  - الممارسـات الـتي ل يطب
قاانوني

ادة  ا أن الم م 9بم ر رق ن الم ى م ا الول ي فقرته ة،03-03 ف ق بالمنافس ، المتعل
المعدل والمتمم، هي مادة صريحة في صياغتها أي ل تدع مجال للتأوـيـل. وعألـيـه ـفـإن
ـق ـه، ل يطـب الستثناء المتعلق بوجود نص قانوني أو النص التنظيمي التي اتخذ تطبقا ـل
اطات ة النش ي ممارس تئثار ف ي الس عألى الممارسات المقيدة للمنافسة المتمثلة ف

ـي03-03 من المر رقم 10القتصادية المنصوص عأليها في المادة   وكذلك التعسف ـف

48- R. ZOUAIMIA, op. cit, p. 140: «La notion de texte réglementaire d’application d’une loi ne recouvre donc pas l’ensemble des
dispositions réglementaires qui peuvent être rattachées plus ou moins étroitement à l’application d’un texte législative. Elle vise
uniquement les dispositions qui constituent les mesures d’exécution d’une loi ou d’une ordonnance. » ; op. cit, p. 141 : «Le texte
invoqué par les auteurs d’une pratique restrictive doit être antérieur au comportement jugé illicite. Le recours à un texte postérieur
aux faits litigieux permettrait la disparition rétroactive du caractère illicite des comportements constatés… ».    
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ا كمـا هـو مـذكور فـي استغلل وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصـفتها زبونـا أو ممون

ـع مخفـضـة03-03 من المر رقم 11المادة   وكذلك عأرض أسعار أو ممارسة أسعار بـي
. 03-03 من المر رقم 12بشكل تعسفي للمستهلكين وفقا لحكام المادة 

الفرع الثاني: تدخل مجلس المنافسة: استثناء ينفي التقييد
تدخل مجلس المنافسة الذي يعتبر استثناء الذي ينفي طبيعة التقييد عألى الممارسة التي
تعرقل المنافسة وبالتالي ل تطبق عأليها الجزاءات، يكون في حالتين: الحالة الولى تتمثل

ـل1في عأدم تدخل مجلس المنافسة بناءا عألى طلب المؤسسات ( )، والحالة الثانية تتمـث
في تدخل مجلس المنافسة، المتمـثـل ـفـي اـلـترخيص بالممارـسـات المقـيـدة للمنافـسـة،

).2نظرا لوجود تطور اقتصادي (

 - عأدم تدخل مجلس المنافسة1
إن الستثناء الذي ينفي طابع التقييد عألى المنافسة والمتمثل في عأدم ـتـدخل مجـلـس

، المتعلق بالمنافسة، المعدل03-03 من المر رقم 8المنافسة، يجد سنده في المادة 
والمتـمـم. اـلـتي تـنـص ـبـأنه "يمـكـن أن يلـحـظ مجـلـس المنافـسـة، بـنـاء عأـلـى طـلـب
دبرا ا أو عأمل م المؤسسات المعنية واستنادا إلى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقـا م

 أعأله ل تسـتدعأي تـدخله.7 و6أو اتفاقية أو ممارسة كما هي محـددة ـفـي المـادتين 
تحدد كيفيات تقديم طلب الستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم".

هنا كذلك المشرع مثل ما فعل مع الستثناء المتعلق بتطبيق نص قـانوني لـم يسـتثني
 و6من عأدم تدخل مجلس المنافسة سوى الممارسات المنصوص عأليها في المادتين 

منية والتعسـف7 ريحة والض  أي فقط العأمـال المـدبرة، التفاقيـات والتفاقـات الص
الناتج عأن وضعية الهيمنة عألى السوق. وأغفل الممارسات المقيدة للمنافسة الخــرى
وأيـضـا ـلـم يوـضـح المـشـرع ـسـبب الغـفـال وبالـتـالي ل نـعـرف إن ـكـان إغـفـال ـمـبررا
ـذه ـك أن أـصـحاب ـه ـن ذـل ـة عـأ ـة المترتـب ـر مقـصـود. والنتيـج ـال غـي ومقـصـودا أو إغـف
الممارسات المتمثلة في الستئثار والتعسف في اـسـتغلل وـضـعية التبعـيـة القتـصـادية
والممارسات المتمثلة في عأرض أسعار بيع مخفضة بـشـكل تعـسـفي للمـسـتهلكين، ل

يمكنهم أن يستفيدوا من عأدم تدخل مجلس المنافسة. 
المشرع اشترط بالنسبة للممارسات التي تـسـتفيد ـمـن ـتـدخل مجـلـس المنافـسـة أن
يكون ذلك بناءا عألى طلب المؤسسات المعنية. سواء كان هذا الطلب مقدم من قـبـل
ـب أن ـذين يـج ـات اـل ـذه المؤسـس ـوا ـه ـة أو ممثـل ـة أو أجنبـي ـها وطنـي ـة نفـس المؤسـس
يستظهروا تفويضا مكتوبا يبين صفة التمثيل المخول لهم، وأن يبينوا عأنوانا في الجزائر

. في حالة قـبـول مجـلـس المنافـسـة عـأـدم الـتـدخل49إذا كانوا ممثلي مؤسسات أجنبية
. في قرار لمجـلـس المنافـسـة يـعـبر50يمنح المؤسسات المعنية التصريح بعدم التدخل

.51عأن التصريح بشهادة السلبية

، يـحـدد كيفـيـات2005 ـمـايو 12، الـمـؤرخ ـفـي 175-05 ـمـن المرـسـوم التنفـيـذي رـقـم 3 - أنـظـر الـمـادة 49
الحصول عألى التصريح بعدم التدخل بخصوص التفاقات و وـضـعية الهيمـنـة عأـلـى الـسـوق، الجرـيـدة الرـسـمية،

. 4، الصفحة 35، العدد 2005 مايو 18المؤرخة في 
، المذكور أعأله. 175-05 من المرسوم التنفيذي رقم 2 - أنظر المادة 50
ـركة2014 مارس 13 المؤرخ في 01/2014 - قرار رقم 51 ، المتعلق بطلب الشهادة السلبية المقدم من ـش

: "...اعأتبارا أن شهادة السلبية ل يمكن أن تثبت بأنه ل08"، النشرة الرسمية للمنافسة رقم ASTRAأسترا " 
وجود لي اتفاق بين الشركتين و ل لثبات أن قواعأد المنافسة قد ـتـم احترامـهـا ـخـارج أي اتـفـاق أو اتفاقـيـة أو
إن المجلـس يقـرر، المـادة الوحيـدة، يصـرح الممارسات التي تدخل حيز رقابـة مجلـس المنافـسـة. و عأليـه ف

 لـعـدم2013/م إ م م/م م/ 01مجلس المنافسة بـعـدم قـبـول طـلـب الـشـهادة الـسـلبية المـسـجلة تـحـت رـقـم 
التأسيس القانوني".   
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لم يحدد المشرع المعايير التي تعتمد عأليها المؤسسات أو مجـلـس المنافـسـة لتحدـيـد
ي ة ف ة بالمنافس عية الهيمن ف بوض ات والتعس س التفاق تى ل تم دخله أي م عأدم ت

السوق. 
اق ث أن التف ددة، حي كال متع ذ أش ة تتخ فبالرغم من أن التفاقات المقيدة للمنافس
المقيد للمنافسة يمكن أن يتمثل في أعأمال تنسيقية بـيـن المـشـروعأات اـلـتي يجمعـهـا
ـكل ـذ ـش ـد تتـخ ـمنية، وـق ـات ـض ـريحة واتفاـق ـات ـص ـي اتفاـق ـل ـف ـد يتمـث ـاق وـق التـف

.بصفة عأامة فإن الشكل القانوني الذي يمكن أن يتخذه التفاق ل يمثل أي52التحادات
.53أهمية من حيث إمكانية خروجه من نطاق الحظر القانوني من عأدمه

وبالتالي يبقى تطبيق هذا الحكم صعبا عألى مجلس المنافـسـة لـنـه ـيـترتب عألـيـه نـفـي
ات وحرمـان بيق جـزاءات عألـى المؤسس الي عأـدم تط التقييد عألـى الممارسـة وبالت

المتضررين من الثبات في حالة اللجوء إلى القضاء.

 - ترخيص مجلس المنافسة2
ترخيص مجلس المنافسة الذي ينفي طابع التقييد عأـلـى الممارـسـات المحـظـورة ـمـن

ادة  م 9/2أجل ذلك، يجد أساسه في الم ر رق ن الم ة،03-03 م ق بالمنافس ، المتعل
المعدل والمتمم. إذ تنص عألى أنه "يرـخـص بالتفاـقـات والممارـسـات اـلـتي يمـكـن أن
يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحـسـين التـشـغيل،
أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية ـفـي
ل انت مح تي ك ات ال ات والممارس وى التفاق م س ذا الحك السوق. ل تستفيد من ه

 وعألى عأـكـس الفـقـرة9ترخيص من مجلس المنافسة".هذه الفقرة الثانية من المادة 
 من نفس المر. فإنها ل تذكر ـصـراحة ـبـأن الـسـتثناء8أولى منها وعألى عأكس المادة 

 ـمـن الـمـر المتعـلـق7 و6يتعـلـق فـقـط بالممارـسـات المنـصـوص عأليـهـا ـفـي الـمـادة
ر رقـم ي الم بالمنافسة. وبالتالي فإن كل الممارسات المقيدة للمنافسة المذكورة ف

ي، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، تكون معنية بهذا 03-03 ل ف تثناء المتمث الس
ترخيص مجلس المنافسة، المرتبط بالتطور القتصادي.

، المتعلقبالمنافـسـة، المـعـدل03-03 ـمـن الـمـر رـقـم 9إن الفـقـرة الثانـيـة ـمـن الـمـادة 
والمتمم، تشترط أن تكون التفاقات والممارسات محل ترخيص من مجلس المنافســة،
ـان والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل هذا الترخيص مسبق أم لحق. حسب الفقه إذا ـك
وان ن العأ ة م ق بفئ اء يتعل ان العأف ا إذا ك ق أم ص لح العأفاء فردي فإنه يتطلب فح
ايير دم المع تي تق ات ال ل التفاق ن ك القتصاديين فإنه يتطلب فحص سابق وشامل، أي

.54المحددة تعتبر معفية من المنع
ات ة المؤسس وير إنتاجي "المزايا القتصادية التي يمكن أن تأتي بها التفاقات هـي تط

.55المعنية، تخفيض أسعار المنتوجات أو الخدمات المعنية، تحسين نوعأيتها أو توزيعـهـا"
أهمية المزايا القتصادية التي تأخذ بعين العأتبار، يجب أن تكون بالتناسب ـمـع خـطـورة

مجلة الدراسات القانونية، تصدر عأن مـخـبر - حلو أبو الحلو، النظام العام في مجال المنافسة و الستهلك،52
.38، ص.2008، الطبعة 05القانون الخاص الساسي، جامعة تلمسان، العدد 

.39، ص. - حلو أبو الحلو، المرجع السابق53
54 - M. CHAGNY, op.cit, n°107, p. 112.
55- CH. COLLARD et CH. ROQUILLY, Droit de la concurrence et  droit de la consommation, In Droit de l’entreprise,  éd.
Wolters Kluwer, 19e ,  2014-2015, n°1364, p. 941 : « La commission européenne se montre ainsi généralement favorable aux
accords entre entreprises pour la recherche-développement ou la production en commun, à condition que ces accord n’éliminent
pas la concurrence effective au sein de l’union européenne »
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 وحتى تستفيد التفاقات من العأفاء يجب أن تـكـون مفـيـدة بـصـفة56التقييد للمنافسة.

.57عأادلة وملموسة للمستهلكين وليس فقط للمؤسسات أعأضاء التفاق
ى ة عأل ات الممنوعأ ن الممارس د عأ ع التقيي ص برف ة ترخي س المنافس إن اتخاذ مجل

ـرار03-03 من المر رقم 9/2أساس المادة  ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. ـق
صعب لنه سيرفع التقييد عأنها وبالتالي ل يمكن معاقبة المؤسسات عألى ارتكابها لهذه
اد دم اعأتم ة عأ ي حال وطني ف اد ال ى القتص ر عأل الممارسات وهو ما قد يشكل خط

) صلب ودقيق. unbilanéconomiqueمجلس المنافسة عألى توازن اقتصادي(

المطلب الثاني: الستثناءات الواردة عألى العقوبة
، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتـمـم، وـضـع اـسـتثناء03-03المشرع في المر رقم 

أين يجعل إمكانية عأدم تطبيق الجزاءات الدارية المالـيـة المتمثـلـة ـفـي الغراـمـة اـلـتي
يصدرها مجلس المنافسة. المشرع في هذا المر وضع فقط استثناء المتعلق بالعقوبة
الدارية التي يصدرها مجلس المنافسةو المتمثـلـة ـفـي الغراـمـة المالـيـة دون أن يـضـع
استثناء بالنسبة للعقوبة الدارية المتمثلة في الوامر التي يـصـدرها مجـلـس المنافـسـة
رع ا أن المش ة. كم دة للمنافس ضد العأوان القتصاديين المرتكبين الممارسات المقي
في هذا المر المتعلق بالمنافسة لم يضع أحكام تحدد العلـقـة بـيـن مجـلـس المنافـسـة
والهيئات القضائية في حالة عأدم حكم مجلس المنافسة بالغرامة المالية ولجوء العون
ن التعويض عأ ود أو ب ة ببطلن العق ائية للمطالب ة القض ى الهيئ القتصادي المتضرر إل

الضرار التي لحقته من جراء الممارسات المقيدة لمنافسة.
لذا سنتناول في هذا المطلب السند القانوني لعدم الحكم بعقوبة الغراـمـة ـمـن قـبـلو

مجـلـس المنافـسـة ( الـفـرع الول)، والـشـروط القانونـيـة المتطلـبـة لـسـتفادة الـعـون
القتصادي من عأدم الحكم بعقوبة الغرامة المالية (الفرع الثاني).  

الفرع الوأل:السند القانوني لعدم الحكم بعقوبة الغرامة المالية
، المتعلق بالمنافسة، المـعـدل والمتـمـم، اـلـتي03-03يوجد مادة وحيدة في المر رقم 

ـه60تتعلق بعدم إمكانية الحكم بعقوبة الغرامة المالية. وهي المادة   التي تنص عألى أـن
"يمكن مجلس المنافـسـة أن يـقـرر تخفـيـض مبـلـغ الغراـمـة أو عـأـدم الحـكـم بـهـا عأـلـى
المؤسـسـات اـلـتي تعـترف بالمخالفـات المنسـوبة إليـهـا أثنـاء التحقيـق ـفـي القضـية،
ات المتعلقـة بتطـبيق وتتعاون في السراع بالتحقيق فيها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالف

أحكام هذا المر". 
الذي يهمنا في هذه المادة ليس تخفيض مبلغ الغرامة وإنما عأدم الحكم بها. لنه عأــدم
الحكم بالغرامة المالية هو الذي يعبر عأن الستثناء المتمثل في عأدم تطبيق الـجـزاءات
عألى العأوان القتصاديين المرتكبين الممارسات المقيدة للمنافسة. لكن المشرع في

 يـسـتعمل عأـبـارة "يمـكـن لمجـلـس المنافـسـة" إذا هـنـاك جوازـيـة لمجـلـس60الـمـادة 
المنافسة وبالتالي وجود الستثناء مرتبط بقرار مجلس المنافسة بعدم الحـكـم بعقوـبـة

الغرامة.
ط ة، مرتب س المنافس ل مجل ن قب ة م ة المالي ة الغرام م بعقوب الحكم أو عأدم الحك

ادة   مـن المـر المتعلـق بالمنافسـة والمتمثلـة فـي اعأـتراف60بشـروط حـددتها الم
المؤسسات التي تكون محل تحقيق بمناسبة الممارسات المقيدة للمنافسة بارتكابهــا
هذا النوع من الممارسات وهنا يقصد المشرع كل الممارسات من اتفاقـيـات وتعـسـف
في وضعية الهيمنة والتعسف في وضعية التبعية القتصادية والـسـتئثار والتعـسـف ـفـي
56 - CH. COLLARD et CH. ROQUILLY .op.cit, n°1364, p.941. 
57 - op.cit. 
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عأرض وممارسة أـسـعار بـيـع مخفضـة بشـكل تعسـفي للمـسـتهلكين. بـالرغم مـن أن
المشرع في هذه المادة ل يقصد فقط الممارسات المقيدة للمنافسة بما أنه يستعمل
عأبارة "المخالفات" وعأبارة "المخالفات المتعلقة بتـطـبيق أحـكـام ـهـذا الـمـر"، أي أـنـه
يقـصـد ـحـتى التجميـعـات القتـصـادية. ولـكـن اـلـذي يهمـنـا ـفـي ـهـذا البـحـث ـهـو فـقـط

الممارسات المقيدة للمنافسة.
ـة، أن ل60المادة كما أن   عألقت الستفادة من الستثناء المتعلق بعدم تطبيق العقوـب

 المقيدة للمنافسة في حالة عأود.يكون العون القتصادي مرتكب الممارسة

الفرع الثاني: الجراءات القانونية المتطلبة لستفادة العون القاتصادي
من عأدم الحكم بعقوبة  الغرامة المالية

، المتعـلـق بالمنافـسـة، المـعـدل03-03 من المر رـقـم 60لم يبين المشرع في المادة 
والمتمم، الجراءات القانونية التي يتبعها مجلس المنافسة لتطبيق هذا الـسـتثناء، كـمـا
لم ـيـبين الـجـراءات اـلـتي تلـجـأ إليـهـا المؤسـسـات للـسـتفادة مـن الـسـتثناء المتعـلـق
ـاء ـا أثـن بالعقوبة. يذكر فقط أنه عألى المؤسسات أن تعترف بالمخالفات المنسوبة إليـه
التحقيق في القضية. ولكن كيف يمكن ذلك ماهي الوـثـائق المتطلـبـة وإن ـكـان يحـكـم
هذه الوثائق قانون معين، فهل يجب احترام هذا الـقـانون اـلـذي يتطـلـب ـسـرية معيـنـة
بالنسبة للوثائق المقدمة أو المطلوبة. كما يشير كذلك إـلـى تـعـاون الـعـون القتـصـادي
المخالف للسراع في التحقيق، ولم ـيـبين الـجـراءات المتطلـبـة ـلـذلك. وإن ـكـان ـهـذا
دد ب أن تح راءات يج اك إج ن فهن اديين آخري أعأوان اقتص اية ب التعاون يتطلب الوش
ون هنـاك الح أشـخاص آخريـن سـتمس وبالتـالي يجـب أن تك لذلك، بحيث هناك مص
ضوابط موضوعأية وشكلية لحترامها. وهنا كذلك إن ـكـان هـنـاك ـقـانون آـخـر يـجـب أن
يحترم، يجب الشارة إليه صراحة في قانون المنافسة. كما أن المشرع يربط التـعـاون
في التحقيق بتعهد المؤسسات المخالفة بعدم ارتكاب هذه المخالفات. لكن ـلـم يـحـدد
ـذه المدة والسوق المعنية بعدم ارتكاب المخالفة. هناك قرار لمجلس المنافسة في ـه
النقطة والذي يفيد بأن الستثناء بعدم تطبيق عأقوبة الغرامة يمكن أن يطبق في حاـلـة
تعهد المؤسسة المخالفة ولكن في غير هذا ل يوجد توضيح ما عأدى المدة اـلـتي يـجـب
أن تنفد فيها المؤسسة التعهد.قرار مجلس المنافسة يقضي بعدم الحكم عألى شــركة
ـة بتـطـبيق سوناطراك بأي غرامة مالية مقابل تعهدها بعدم ارتكاب المخالفات المتعلـق

ادر03-03المر رقم  أن تب ا ب ركة كتابي ذه الش ، المتعلق بالمنافسة، عألى أن تلتزم ه
في مدة ل تتجاوز شهرين تبدأ من التبليغ الرـسـمي لـقـرار مجـلـس المنافـسـة بتحوـيـل
ملفات الموزعأين الخواص من شركة نفطال إلى شركة ـسـوناطراك وذـلـك لتـمـوينهم
بصفة عأادية وأن تلتزم شركة سوناطراك بمعاملة جميع الـمـوزعأين المعتـمـدين ـسـواء

.58كانوا عأموميين أو خواص بنفس المستوى من حيث السعار ونوعأية وكمية المنتوج
نستنج في مجال الستثناء المتعلق بعدم تطبيق عأقوبة الغرامة، أنه عأـلـى المـشـرع أن

 وإعأطاء أكثر توضيحات في مواد أخرى مستقبل.  60ل يكتفي فقط بالمادة 

الخاتـمة
ات ر والغرام ي الوام ة ف ة المتمثل من جهة، يستعمل مجلس المنافسة العقوباتالداري
المالية من أجل معاقبة العأوان القتصاديين الذين يحاولون الهيمـنـة عأـلـى الـسـوق ـمـن
ن ة. م خلل الممارسات المقيدة للمنافسة والحصول عألى فوائد من خلل هـذه الهيمن

، بـشـأن2015 أفرـيـل 16 صادر عأن مجلس المنافـسـة ـفـي جلـسـته المنعـقـدة ـيـوم 20/2015 - قرار رقم 58
، بين السيد دوخانجي رابح ضد شركة سوناطراك و سلطة ضبط المحروقات، النـشـرة49/2013القضية رقم 

.08الرسمية للمنافسة رقم 
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وب المخالفـة ح العي جهة أخرى القضاة يبطلون العقود المنافية للمنافسة من أجل تنقي
للنـظـام الـعـام القتـصـادي، يـضـمنون تـعـويض المتـضـررين ـمـن الممارـسـات المقـيـدة
ر ي الم رع ف للمنافسة من أجل تجسيد عأدالة تنافسية. ولكن في نفس الوقت، المش

، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتـمـم، يـضـع اـسـتثناءات عأـلـى الـجـزاءات03-03رقم 
تي ة ال دة للمنافس ات المقي المقررة في حق العأوان القتصاديين المرتكبين الممارس
ى د عأل ة التقيي ي طبيع تثناءات تنف ى اس م إل تي تنقس ة. وال س المنافس يقررها مجل

الممارسة واستثناءات تتعلق بعدم تطبيق العقوبة ولكن فقط عأقوبة الغرامة المالية.
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