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اهداء

الى من وهباني كل ما يملكا حتى أحقق آمالي

الى من كان يدفعاني قدما نحو المام لنيل المبتغى

الى من سهر على تعليمي بتضحيات جسام مترجمة في تقديسهما للعلم

الى مدرستي الولى في الحياة

الى الوالدين الكريمين برا بهما وولء لهما

 فلهما مني محبة ودعاء

.أن ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا



شكر وعرفان

 قال رسول ال صلى ال عليه وسلم

"من لم يشكر الناس لم يشكر ال"

بعد أن من ال علي اتمام هذه الطأروحة بعونه وتسديده

الحمد ل على احسانه والشكر له على توفيقه لي لتمام هذا البحث فهو عز وجل أحق بالشكر والثناء

وأولى بهما

" أتوجه بالشكر الجزيل الى من شرفني بإشرافه على رسالة تخرجي الستاذ الدكتور " حوادق عصام

.الذي لن تكفي حروف هذه المذكرة ليفائه حقه والذي ساهم بشكل كبير في اتمام هذا العمل 

كما أتقدم بجزيل الشكر الى أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا البحث
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 مقدمة 
غير مسبوق من لقد شهدت العقود األخيرة من القرن الماضي وبداية القرن الحالي تطورا مذهال و  

 ، حيث أصبحت حماية المنافسة أمرا ضروريا ومطلبا ال بد من تحقيقه. الناحية االقتصادية
كان االختالف في الرأي والتناقضات في اتجاهات فقهاء االقتصاد والقانون فإن االعتقاد ومهما  

طاق نغير أن هذه الفوائد تتوقف على ، رثابت ال يتزعزع بأن المنافسة تنطوي على فوائد كثيرة ال تنك
 ها القضاءن شأنوالتي م ،الحرية والتحرر من القيود وااللتزام بالمشروعية والمساواة والثقة والنزاهة واألمانة

 على فن الحرب في العالقات والمعامالت االقتصادية. 
الشعوب على اختالف أزمنتها وأنظمتها، اذ   العصور وعايشتهعبر األفراد فالمنافسة مفهوم تداولته 

فهي  كما تعد سنة من سنن الفطرة الكونية للبشر،المعامالت المالية واالقتصادية، عتبر محور وعمود ي
 عبارة عن مفاعلة تكون بين طرفين أو أكثر يتسابقون من أجل التفوق. 

أحد الشروط  اذ اقترنت بالنشاط االقتصادي وأصبحت كذلك مفهوما اقتصاديا، المنافسة تعتبرو  
 .مبدأ أساسي في عالم االقتصادللممارسات االقتصادية و الالزمة 
" الحالة التي تقوم فيها مواجهة حرة كاملة ها  عرفت على أنة فتعددت تعاريف المنافسولقد         

اإلنتاج صادقة لجميع الفاعلين واالقتصاديين على صعيد العرض والطلب للسلع والخدمات وثمرات 
 1ورؤوس األموال."

مكون أساسي للنظام التسويقي ويتعلق بالمؤسسات التي تنتج نفس "أنها :  كما عرفت أيضا 
اختيار السوق  ودرجة المنافسة تؤثر بشكل كبير على قدرة المؤسسة في ،لهاالسلعة أو السلع الشبيهة 

 2".، مزيج المنتوجالمستهدفة، الوسطاء، الموردين، المزيج التسويقي
 

                                           
جمهورية مصر  1محمد نصر محمد، الحماية الدولية والجنائية من المنافسة التجارية غير المشروعة واالحتكار، مركز الدراسات العربية، ط 1

 . 17، ص 2016العربية، 
 . 152، ص 2001توفيق محمد عبد المحسن، بحوث التسويق وتحديات المنافسة الدولية، دار النهضة العربية، بيروت،  2
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اقة التجارة المنافسة يتمحور في حظر كل فعل من شأنه إع تعريفأما من الناحية القانونية ف 
"المناورات في التجارة والصناعة انونيين بأنها: حيث يعرفها بعض القبغض النظر عن مصدره، 

 " 1والمضاربة في األسعار بقصد تحقيق الربح
وهكذا يتنافس  ،واألصل في العمل التجاري هو حرية المنافسة التجارية وضرورة إزالة معوقاتها 

التجار أو الصناع على ترويج أكبر قدر من منتجاتهم أو خدماتهم وذلك بهدف جذب أكبر عدد من 
 العمالء اعتمادا على حرية المنافسة. 

أو عندما  ،وكل نشاط يمارس على مستوى سوق معين ،فحرية المنافسة تطبق على كل سلوك 
 جد في وضعية منافسة. يتعلق األمر باألشخاص أو المؤسسات التي تتوا

كما أن مبدأ حرية المنافسة يشير إلى أن المنافسة في ميدان العمل تحتاج إلى الحماية ضد  
ا االعتداءات الناتجة من وجود التعسف في المنافسة في ظل عدم وجود حواجز للدخول إلى السوق، وكذ

ات، أو تضييق حركة انتقال السلع والخدم ،وعدم إعاقة تدفق رؤوس األموال ،حرية حركة عوامل اإلنتاج
            بائن.ن في البحث والحفاظ على الز على أساس أن قانون المنافسة يحكم التنافس بين األعوان االقتصاديي

سسات من شأنه أن يرتب منافع لبعض المؤ ما األخذ بمبدأ حرية المنافسة في األسواق في حدود القانون و 
دي إلى تحقيق أضرار للبعض اآلخر من تلك المؤسسات، ومع ذلك فإن هذه في حين يؤ  ،المتنافسة

 . ل بهااألضرار ال يمكن االستناد إليها لتوجيه العقاب إذا تمت المنافسة بوسائل قانونية ودون اإلخال
فالمنافسة تعد من أهم المبادئ األساسية القتصاديات الدول التي تؤمن بحرية التجارة لذا حرصت  
ة شريعات إلى وضع وصياغة القوانين المنظمة للممارسات التجارية والتي تهدف إلى حماية حريكل الت

 المنافسة في األسواق. 
 
 
 

                                           
 . 18محمد نصر محمد، مرجع سابق، ص 1
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قانون الفرنسي ال ه، إذ يعرفه في مختلف القوانينتعاريفقد تعددت ف أما بالنسبة للقانون المنظم للمنافسة
 :على أنه

 Le droit de la concurrence est l’ensemble des règles, plus ou moins 
spécifiques à l’univers économique qui régissent la captation de la clientèle 
cible des même entreprises 1 

فقانون المنافسة يعتبر من الوسائل القانونية لالنتقال من االقتصاد المسير إلى اقتصاد السوق  
باعتباره مجموعة من القواعد التي تحكم التنافس بين األعوان االقتصاديين في البحث والحفاظ على 

ا سعت معظم ذلين يستغلون وضعيتهم بصفة تعسفية، الزبائن. إذ يحمي ضعفاء السوق من األقوياء الذ
من  ي تطبقها في مجال حماية المنافسةوتعددت اآلليات الت الدول إلى محاولة ضبط وتنظيم المنافسة.

 وكذا لمصالح العاملين بها في جو تعمه ،خالل سن تشريعات وقوانين منظمة لحماية المنافسة وحريتها
السباقة في سن قوانين وطنية لحماية  فكانت الواليات المتحدة األمريكيةالعدالة السوقية بكل ممارساتها، 

المنافسة، ومنع الممارسات االحتكارية، وذلك ألهمية المجاالت التي تكونت بها االحتكارات في الواليات 
ففي  ،المتحدة األمريكية، والتي كان لها دور كبير في التعجيل بإصدار تشريعات لمحاربة هذه االحتكارات

وكان لهذا القانون أثره الواسع على تطور قانون المنافسة، إال أن هذا صدر قانون " شيرمان"  1890عام 
حيث تم وضع ، 1914ره صدر قانون كاليتون لسنة القانون لم يحقق نتائجه المرجوة، األمر الذي على إث

 . 2قائمة بأنواع محددة من السلوك السيئ كتثبيت األسعار، التعامالت الحصرية
، والتي أصبح سن تشريعات لحماية المنافسة فسة في التشريعات العربيةة المناأما بالنسبة لحماي 

نة سفنجد أن مصر بدأت منذ صاد الحر الذي تبنته معظم الدول، فيها ضرورة حتمية يقتضيها نظام االقت
وجه بتبنيها برنامجا إلعادة هيكلة االقتصاد يعتمد باألساس على التحول من نظام االقتصاد الم 1990

 .اد السوق الحر للحاق بقاطرة االقتصاد العالميإلى اقتص

                                           
1. , droit des affaires , Dalloz, Paris 1998, p 337JACK BUSSY 

 . 339، ص 2011نظيمها، حمايتها، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة، اإلسكندرية،  جابر فهمي عمران، المنافسة في منظمة التجارة العالمية، ت 2
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 20051حيث أصدر المشرع المصري أول تشريع لحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية سنة  
" تكون ممارسة النشاط االقتصادي على النحو الذي ال يؤدي إلى والذي نصت المادة األولى منه على: 
 ضرار بها وذلك كله وفق أحكام القانون "منع حرية المنافسة أو تقييدها أو اإل

وفي ذات السياق أصدرت تونس في إطار تبنيها لسياسة االنفتاح االقتصادي قانون ينظم  
 1991.2المنافسة واألسعار وذلك سنة 

أما في الجزائر فقد كان مصطلح منافسة مجهوال في ظل النظام االشتراكي الذي ال يعترف إال  
وال وجود للملكية الفردية في نظام كل شيء فيه ملك للدولة وهي  ،لوسائل اإلنتاج بالملكية الجماعية

والذي ظلت الجزائر منتهجة له إلى غاية أواخر الثمانينات، حيث  ،المتكفلة بتسيير الحياة االقتصادية
 1989قررت تغيير سياستها وانتهاج مبدأ حرية التجارة والصناعة والذيظهر بصفة تمهيدية في دستور 

اهتم بالمنافسة هو ، فكان أول قانون3الذي أقر مبدأ حرية التملك ومهد به إلرساء نظام اقتصادي حر
وبين عدم  ،الذي نص على بعض الممارسات المنافية للمنافسة 4المتعلق باألسعار 12 – 89القانون رقم 

ينص على التعسف في ، إال أنه لم حظورة، والتعسف في وضعية الهيمنةمشروعيتها كاالتفاقات الم
جها ضمن منه على ثالث صور لها وادم 27غير أنه نص في المادة .وضعية التبعية االقتصادية

المتعلق بالمنافسة ليؤكد نية التوجه نحو نظام  06 – 95ثم صدر األمر   التعسف في وضعية الهيمنة.
دف إلى تنظيم المنافسة الحرة الذي يه 06 – 95واستبداله باألمر  12-89 قانون لل هاقتصادي حر بإلغائ

إذ يعتبر هذا األمر أول نص يكرس مبدأ حرية المنافسة في الجزائر، إذ  5.وترقيتها وتحديد قواعد حمايتها
إال أنه لم ينص كذلك على التعسف في  ،جاء بآليات قانونية وفنية لحماية المنافسة ومنها مجلس المنافسة

يدة للمنافسة واستقرت بصفة نهائية الرغبة في انتهاج نظام اقتصاد وضعية التبعية االقتصادية كممارسة مق
  1996السوق بتكريس مبدأ حرية التجارة والصناعة في دستور 

                                           
يونيو  17، الصادرة في 6ج ر العدد  حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية ،، المتعلق ب2005فبراير  15المؤرخ في  3قانون رقم   1

2005. 
 . 1991اوت  06، الصادرة في 55المنافسة واألسعار، ج ر العدد، المتعلق ب1991جويلية 22، المؤرخ في64قانون رقم 2
ج ر  1989فيفري  23المتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء  1989فيفري  28المؤرخ في  18 – 89مرسوم رئاسي رقم 3

 . 1989مارس  1الصادرة في  09عدد 
 . 1989جويلية  19الصادرة في  29، المتعلق باألسعار، ج ر 1989 جويلية 5المؤرخ في  12 – 89قانون  4
 .  1995فيفري  22الصادرة في  09، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي  25المؤرخ في  06 – 95األمر  5
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، وتمارس في إطار " حرية التجارة والصناعة مضمونة: منه على ما يلي 37نص في المادة والذي 
 3142 – 2000المرسوم التنفيذي رقم  فكان أول ظهور لمصطلح تبعية اقتصادية، في إطار1".القانون 
" يعتبر تعسفا في وضعية الهيمنة على سوق أو على جزء منه جاء في المادة الخامسة منه أنه:  والذي

كل فعل يرتكبه عون اقتصادي في وضعية هيمنة على السوق المعنية يستجيب على الخصوص 
 للمقاييس اآلتية " 

 ول إلى السوق أو سيرهاراقبة الدخالمناورات التي تهدف إلى م . 
 ساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسةالم . 
 ".غياب حل بديل بسبب وضعية تبعية اقتصادية 
والذي ألغى العمل باألمر  3المتعلق بالمنافسة 03 – 03سنوات تم سن األمر  8وبعد أكثر من  

 4 02 –04ليلغي بعدها األمر ي والثالث، المتعلق بالمنافسة فيما يتعلق بالباب األول والثان 06 – 95
 03 – 03وكذلك ألغى األمر المتعلق بالمنافسة،  06 – 95العمل باألبواب الثالثة المتبقية من األمر 
 السالف الذكر.  314 – 2000المتعلق بالمنافسة العمل بالمرسوم التنفيذي 

تصادية كممارسة وألول مرة جاء نص المشرع صراحة على حظر التعسف في وضعية التبعية االق 
حيث جاء هذا األمر هادفا إلى تحديد شروط ممارسة منه،  11سة. وهذا من خالل المادة مقيدة للمناف

المنافسة في السوق وتفادي كل الممارسات المقيدة للمنافسة، وا عادة تأهيل مجلس المنافسة في دوره 
بالمنافسة تم تعديله وتتميمه بالقانون  المتعلق 03 – 03الرئيسي الضابط للسوق مع اإلشارة إلى أن األمر 

وقد تضمن كل من القانونين  056 – 10ليعدل ويتمم مرة أخرى بموجب القانون رقم  125 – 08رقم 
 تعديالت جوهرية . 

                                           
ج      1996نوفمبر  28فتاء ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في است 1996فيفري  7مؤرخ في  483 – 96مرسوم رئاسي رقم  1

 .  1996ديسمبر  8الصادرة في  09ر عدد 
المحدد للمقاييس التي تبين أن العون االقتصادي في وضعية الهيمنة وكذلك  2000اكتوبر  14المؤرخ في  314 – 2000مرسوم تنفيذي رقم  2

 .  2000لسنة  61مقياس األعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة ، ج ر عدد 
 .  2003لسنة  43، المتعلق بالمنافسة ، ج ر عدد  2003يوليو  19المؤرخ في  03 – 03األمر  3
 .  2004لسنة  41، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ج ر ، عدد  2004يونيو  23المؤرخ في  02 – 04القانون  4
 . 2008لسنة  35لمتعلق بالمنافسة، ج ر عدد ، ا2008يونيو  25المؤرخ في  12 – 08القانون رقم  5
 . 2010لسنة  46المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد  2010أوت  15المؤرخ في  05 – 10القانون رقم  6
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 وعليه فان أهمية هذه الدراسة يمكن النظر اليها بمنظورين:     
 ة بهااألهمية العملية: تتمثل في ابراز ووضع آليات كفيلة بحماية المنافسة من الممارسات الماس     

 بمختلف مظاهرها وخاصة االستغالل التعسفي لوضعية التبعية االقتصادية.
ل ككما تمكن الفاعلين في مجال المنافسة من ايجاد أنجع الحلول لضمان ممارسة اقتصادية حرة بعيدة 

 عن الممارسات المنافية للمنافسة. البعد
ي لم أما من الناحية النظرية فان هذه الدراسة ستثري المكتبة بموضوع من المواضيع الحديثة الت     

ى تحظى بالدراسة العميقة والكافية، خاصة في الجزائر مما نتج عنها زوايا مظلمة تحث الباحثين عل
 ة.منافسة قانونية متكاملة تحد من هذه الممارسة المقيدة للمحاولة إضاءتها، كما أنها تسمح بوضع منظوم

افية ت المنفحماية المنافسة في السوق التنافسية، ال تكون إال بتنظيم سيرها وحظر كل الممارساولهذا      
اء نجاعة أدقتصادية، لما لها من آثار سلبية على لها ومنها االستغالل التعسفي لوضعية التبعية اال

 االقتصاد. 
ومن خالل النصوص القانونين المنظمة لحرية المنافسة فان حماية وعلى ضوء هذه المعطيات  

ي يطرح اشكالية رئيسية يمكن حصرها ف االستغالل التعسفي لوضعية التبعية االقتصاديةالمنافسة من 
 اآلتي:

سفي ل التعالمنافسة الحرة من االستغل فيما تتجلى اآلليات التي كفلها قانون المنافسة لحماية  -
 لوضعية التبعية االقتصادية ؟ ومدى فعاليتها و كفايتها ؟ 

سنتبع منهجا تحليليا للنصوص، باالعتماد على القوانين المقارنة  اإلشكالية ولإلجابة عن هذه 
ع المرتبطة خاصة في فرنسا ومصر، متبعين بالموازاة مع ذلكمنهجا وصفيا لمختلف الظواهر والوقائ

 باإلشكالية المطروحة 
 وعلى ضوء كل هذا فقد قسمنا دراستنا الى ثالث فصول: 

عن غيرها من  التعسف في وضعية التبعية االقتصادية وتمييزهافي فصل أول سنحاول دراسة مفهوم 
 الممارسات المشابهة.

 
 



 مقدمة
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 . لتبعية االقتصاديةميدان أعمال التعسف في وضعية اإلى وفي فصل ثان سنتعرض بالدراسة      
 . وأخيرا في فصل ثالث متابعة التعسف في وضعية التبعية االقتصادية     

رن ق مقامتبعين في ذلك كما سبق الذكر منهجا تحليليا للمواد القانونية ووصفيا للظواهر والوقائع في نس
 .  بين القانون الجزائري وبقية القوانين السباقة لدراسة الظاهرة
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 الفصل األول

 التعسف في وضعية  التبعية االقتصادية

 التعسف في وضعية التبعية االقتصادية من بين وسائل محاربة الممارسات قاعدة منع تعتبر 
 المقيدة للمنافسة الحرة، فهي تعمل على تحقيق استقاللية المنافسين وعدم الخضوع ألحدهم. 

، بموجب صدور 1االقتصادية ألول مرة في فرنسافقد تم تكريس فكرة التعسف في وضعية التبعية 
باعتبارها مخالفة مستقلة وقائمة بحد ذاتها  ،2المتعلق بحرية االسعار والمنافسة 1243-86األمر رقم 

 وذلك نظرا للتحوالت االقتصادية لتلك الفترة.
اكز كانت حيث تعود هذه الفكرة إلى انشاء مراكز الشراء، والمشكلةمن مجموع المحالت. هذه المر 

تختار ممونيها وتفرض عليهم شروط صارمة باعتبارها متمتعة بقوة اقتصادية، إال أنها كانت تنفذ من 
العقاب على اعتبار أن قانون المنافسة كان يشترط أن تكون المؤسسة المنافسة في وضعية هيمنة على 

 ة اقتصادية. السوق حتى تتمكن المؤسسة األخرى من االدعاء عليها أنها في وضعية تبعي
أما التشريع األلماني فقد ظهر فيه التعسف في وضعية التبعية االقتصادية ألول مرة في شكل 

 1957رفض البيع المتعلق بالمؤسسات المتمتعة بقوة نسبية في السوق وذلك بموجب القانون الصادر سنة 
والتي بقيت لوقت طويل  أما بالنسبة للتشريع الجزائري ففكرة التبعية االقتصادية حديثة النشأة،

 مرتبطة بفكرة الهيمنة االقتصادية وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي 

                                           
 عرفت محكمة النقض الفرنسية حالة التبعية االقتصادية :   -1

" … la dépendance économique est définie comme étant la relation dans laquelle l’un des partenaires n’a pas 
de solution alternative s’il souhaite refuser contracter dans les condition que lui impose son client ou son client 
ou son fournisseur et qu’une entreprise ne peut invoquer le bénéfice de l’article l '420-2 du code de 
commerce qu4a la condition de démonter s’être trouvé dans rapport de client à fournisseur" 
Cass. Com. 7 janvier 2004, cité par ANDRE DECOCQ et GEORGES DECOCQ, n 106 p 158. 

ص  2011/2012نقال عن سامي عبد الباقي أبو صالح، اساءة استغالل المركز المسيطر في العالقات التجارية ،دار النهضة العربة، القاهرة،  
94, 

2 -L’article 8 de l’ordonnance de 1986 dispose :  
« est prohibé dans les même conditions, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises : 
....2/L’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard, une entreprise cliente ou 
fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente » 
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الذي يحدد المقاييس التي تبين أن العون االقتصادي في وضعية هيمنة وكذا  314-2000رقم 
 1األعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة.

المتعلق بالمنافسة نص المشرع الجزائري صراحة على ممارسة  03-03اال أنه وبصدور األمر 
من هذا األمر حيث أن حظر هذه الممارسة  11التعسف في وضعية التبعية االقتصادية في المادة 

 باعتبارها مقيدة للمنافسة، ستؤدي ال محالة الى تقييد المنافسة، وفي بعض األحيان الى القضاء عليها.
التشريعات السابقة والمنظمة للمنافسة يتضح أنها لم تتعرض لتعريف التعسف  فبعد االطالع على

في وضعية التبعية االقتصادية بل اكتفت بذكر أمثلة لبعض الممارسات التي تجسد التعسف في وضعية 
 التبعية من مؤسسة اتجاه أخرى.

االقتصادية كثيرا ما  هذه الممارسات المجسدة أو الناتجة عن االستغالل التعسفي لوضعية التبعية
يظهر أنها تتداخل مع الممارسات األخرى سواء الممارسات المقيدة للمنافسة والمنصوص عليها في األمر 

المتعلق بالمنافسة والمتمثلة في التعسف في وضعية الهيمنة، االتفاقات المحظورة، عرض أو  03-03
 ممارسة أسعار بيع منخفضة تعسفيا، البيع االستئثاري.

المحدد  02-04وكذا الممارسات التجارية غير الشرعية و المنصوص عليها من خالل القانون 
، خاصة تلك التي جرمها المشرع باعتبارها 2للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم

يعود ويجرمها صورة للتعسف في وضعية التبعية االقتصادية والتي يترتب عنها االخالل بحرية المنافسة، ل
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والتي تهدف  02-04للمرة الثانية من خالل القانون 

 للحفاظ على نزاهة وشفافية الممارسات التجارية، واعتبرها ممارسات تجارية غير شرعية.
 أول مبحثلذلك كان البد من التطرق الى ماهية التعسف في وضعية التبعية االقتصادية ك

 وتمييزها عن الممارسات المشابهة لها كمبحث ثاني.
 

 

                                           
المحدد للمقاييس التي تبين أن العون االقتصادي في وضعية الهيمنة وكذلك  2000اكتوبر  14المؤرخ في  314 – 2000مرسوم تنفيذي رقم 1

 2000لسنة  61مقياس األعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة ، ج ر عدد 
 . 2004لسنة  41، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ج ر ، عدد  2004يونيو  23المؤرخ في  02 – 04القانون  -2



 .................................................التعسف في وضعية التبعية االقتصاديةالفصل األول 

 

10 
 

 المبحث األول
 مفهوم التعسف في وضعية التبعية االقتصادية

ان وضعية التبعية االقتصادية في حد ذاتها ال تكفي لتجريم ومعاقبة المؤسسة 
المسيطرة،فالتشريعات المنظمة للمنافسة تجرم وتمنع اساءة استخدام وضعية التبعية االقتصاديةأو 

 االستغالل التعسفي لها، باعتبارها ممارسة خطيرة تضر بالسوق وكذا االقتصاد ككل. 
بعية االقتصادية تلعب دور الشرط األول للتعسف حيث يفترض وجود تبعية وبالتالي فوضعية الت

 مؤسسة ألخرى، وسعي هذه األخيرة الستخدام وسائل مقيدة للمنافسة بهدف عرقلتها.
وهذا ما سنتطرق له من خالل التعرف على ماهية التعسف في وضعية التبعية االقتصادية 

 كمطلب ثان. كمطلب أول، والصور الناتجة عن هذا التعسف
 المطلب األول

 سف في وضعية التبعية االقتصاديةالتع تعريف
 1ة من الممارسات المقيدةللمنافسةيعتبر التعسف في استغالل وضعية التبعية االقتصادية ممارس

. حيث عرفت الفقرة د من المادة المتعلق بالمنافسة 03 – 03تم النص عليها ألول مرة ضمن األمر 
هي العالقة  :وضعية التبعية االقتصادية"بعية االقتصادية  إذ جاء فيها :األمر وضعية التهذا من الثالثة 

إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها التجارية التي ال يكون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقارن
سف في وبالرجوع إلى القانون الفرنسي فإن التع ."عليها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

ديسمبر  1الصادرفي  86 – 1243صدور األمر رقم وضعية التبعية االقتصادية ظهر ب
يعتبر "والتي عرفته بأنه :منه  فقرة الثانية للمادة الثامنةفي الالمتعلقبحرية األسعار والمنافسة 19862

 .…محظورا طبقا لنفس الشروط  االستغالل التعسفي من طرف مؤسسة أو مجموعة مؤسسات 
والتي ال تملك  ممونهتواجد بالنسبة إليها مؤسسة زبونة أو تحالة التبعية االقتصادية التي   -4

 .استغاللها فيهوم التبعية االقتصادية والتعسف من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى مف"حالمعادال
 

                                           
 . 28ص  43العدد  ج ر،تعلق بالمنافسة، الم 2003يوليو  19المؤرخ في  03 – 03من األمر  14المادة 1

2YVES AUGUET, droit de la concurrence ( droit interne ) Ellipses, paris, 2002,  P 17. 
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 األول الفرع
 وضعية التبعية االقتصادية 

اتج ولكن منع التعسف الن ،االقتصادية بحد ذاتهاإن المشرع الجزائري لم يمنع وضعية التبعية 
ق إلى توضيح هاتين ولذا وحتى تكون هذه الجريمة أكثر وضوحا سنتطر  ،عنها وذلك لضمان منافسة حرة

 .النقطتين
 الفقرة األولى 
 التعريف اللغوي 

التبعية بالرجوع إلى قاموس اللغة العربية فإننا ال نجد تعريفا لغويا للتعسف في استغالل وضعية 
 لوجدناها كما يلي :  ىلكن لو فصلنا كل مصطلح على حد  ،االقتصادية

 .، فيها ظلمامه: جاءت غير عادلة: في أحكتعسف -
 .: العمل : قام به دون تفكير وال رويةتعسف -
 .1فالنا ظلمه ، ماال أخذه بغير حق –، فالنا : ظلمه تعسف في الكالم تكلف عن الطريق عدل تعسف -
شخص ،ى في تعاملها مع الدول الصغيرةتعسفت الدول العظم –: ظلم وجار واستبد  تعسف في األمر -

 .2متعسف في قراراته
 استغالل : استغل عبده أي كلفه .  -
 .3الها واستغل المستغالت أخذ غلتهااستعمليسيءاستغل ثقة شريكه واستولى على ماله : استفاد من ثقته  -
 4.عليهاضع : هيئة الشيء التي يكون وضعية : الو  -
 .5تبع الشيء شيئا أي جعله تابعا لهالتبعية : -
 

                                           
 49ص  144 – 2001عبد الهادي ثابت ، اللسان العربي الصغير ، دار الهداية ، مادة تعسف قسنطينة  -1
 2944ابن المنظور ، لسان العرب ، دار المعارف ، المجلد الرابع ، الجزء الثالث ، باب العين مادة عسف )دون ذكر بلد وسنة النشر(ص -2
 3288، باب العين مادة غل ) دون ذكر بلد وسنة النشر ( ص  37لسان العرب ، دار المعارف ، المجلد الخامس ، الجزء ابن منظور ،  -3
 1980حسان حالق ، المعجم الجامع في المصطلحات ، دار العلم للماليين ص  -4
 .416دون ذكر بلد وسنة النشر ( ص  ء مادة تبع )ابن متطور ، لسان العرب ، دار المعارف ، المجلد األول ، الجزء الخامس ، باب التا -5
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 رة الثانية الفق
 التعريف القانوني

 السادسة والعشرون األلماني وذلك من خالل المادة  إن فكرة التبعية االقتصادية مستمدة من القانون 
في وضعية لتعسف كان الجزاء والمنع مفروضا على مجرد افي فرنسا ف أما19571جويلية  27من قانون 

ديسمبر  1دة عن طريق األمر المؤرخ في، إال أن القانون الفرنسي قد أضاف قاعدة جديالهيمنة في السوق 
 .  المتعلق بالمنافسة واألسعار تتمثل في االستغالل التعسفي لوضعية التبعية االقتصادية  1986

ن صدر المرسوم إلى أ فقد تأخر في تنظيم هذه الممارسة كما سبق الذكر، أما المشرع الجزائري 
" منه على أنه   5بحيث أشارت المادة  20002أكتوبر  14المؤرخ في  314 -2000التنفيذي رقم 

     من األمرالثالثةقد خصص المشرع الجزائري المادة " ول تحدث هذه الحالة في حالة غياب حل بديل
صادية من خالل تقديم تعريف القتالمتعلق بالمنافسة لنزع هذا الغموض فأوضح وضعية التبعية ا 03-03
من نفس األمر نجد أن قانون المنافسة يمنع التعسف في استغالل وضعية  11وبالرجوع إلى المادة لها 
" يحظر على كل مؤسسة التعسف في استغالل وضعية التبعية بعية االقتصادية والتي تنص على الت

 لمؤسسة أخرى " 

 : ييتمثل هذا التعسف على الخصوص ف

 رفض البيع بدون مبرر شرعي . - 
 البيع المتالزم أو التمييزي  .  - 
 البيع المشروط باقتناء كمية دنيا .  - 
 اإللزام بإعادة البيع بسعر أدنى .  - 
 قطع العالقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط غير مبررة . -

                                           
، المركز المبيطر للمشروع في السوق المعنية على ضوء أحكام قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية ، دار رسدخليل فكتور تا1

 النهضة العربية ، القاهرة
د المقاييس التي تبين أن العون االقتصادي وضعية  هيمنة وكذلك مقاييس يحد 2000أكتوبر  14المؤرخ في  314-2000المرسوم التنفيذي رقم 2

 .   2000لسنة  61عمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة ، جريدة رسمية عدد األ
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 ."سة داخل السوق كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يلغي منافع المناف - 

األفقية " ةال تنشأ بمناسبة العالقات االقتصادية سبق فإن حالة التبعية االقتصادي من خالل ما
Rapport horizontaux المستوى من  نفس "  أي العالقات التي يمكن أن تنشأ بين متنافسين على

ية الرأسية التي تنشأ بين  رجال التجارة وإنما تنشأ بمناسبة العالقة االقتصاد ،العملية اإلنتاجية أو التسويقية
Agents commerciaux  الذين يقفون عن مستويين مختلفين من العملية االقتصادية كالعالقة بين منتج
، وبحيث تنشأ حالة التبعية االقتصادية من وبين موزع أو أكثر من ناحية أخرى أو عدة منتجين من ناحية 

 .1) كحالة مراكز الشراء العمالقة (س من الموزع لمورديه المنتج أو المورد وموزعين أو بالعك
وتهدف هذه الحالة أساسا إلى حماية الصناع من الممارسات التعسفية التي تمارسها الشركات 
الكبرى ومراكز الشراء ، وتحقيق بعض التوازن في العالقات بين المشروعات االقتصادية وإدراك العدالة 

 .2صيانة حقوق الضعفاءة التعاقدية و وحماية الحري
وهذا ما ال تشهده قوانين المجموعة األوروبية التي ال تنص على منع االستغالل التعسفي لوضعية 

باعتبار أنها تهتم أكثر بالحفاظ على التسيير الجيد للسوق على أساس أنه غاية قانون  ،التبعية االقتصادية
ن والعدالة العقدية بين وال البحث على تحقيق التواز ، حماية المؤسسات الضعيفة اقتصادياالمنافسة وليس ل

 عنها آثار تضر بالمنافسة الحرة  ، وينتج عن هذا المنطلق عدم تجريم الممارسات إال إذا نجمالمؤسسات
ممارسات التي وبالتالي ال يهتم قانون المنافسة األوروبي إال بظاهرة احتكار السوق دون الظواهر وال

 . تستهدف مؤسسات أخرى 
منه فإننا نالحظ أن وضعية التبعية  الثالثةانون المنافسة الجزائري والمادة وبالرجوع إلى ق

) وهذا ما سنتطرق له في المبحث الثاني حل إال في العالقات بين المؤسساتاالقتصادية ال يكون لها م
 من هذا الفصل ( 

تربط المؤسستين والتي تؤدي إلى تبعية دون المستهلكين ولم توضح المادة إن كانت العالقة التجارية التي 
 إحداهما لألخرى مبنية على تعامل سابق بين المؤسستين أم ال ؟

                                           
 .227ص  2006 - 2005كي ، قانون حماية المنافسة ومنع االحتكار ، دار النهضة العربية ، القاهرة . ذلينا حسن  1
 . 43فيكتور تادرس ، المركز المسيطر للمشروع في السوق المعنية ، مرجع سابق ص خليل 2
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تشير إلى ضرورة توافر شرط  الثالثةؤل تكون بالنفي حيث أن المادة استإن اإلجابة عن هذا ال
ين ليست كافية لوحدها فالعالقة التجارية التي تربط المؤسست ،للقول بوجود وضعية التبعية االقتصادية رآخ

، بل يضاف لها شرط آخر أال وهو عدم وجود حل بديل للمؤسسة بوجود وضعية التبعية االقتصادية للقول
 .ة المتبوعة أي وجود حالة الضرورةالتابعة إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها المؤسس

الفرنسي العالمات أو المؤشرات لتصنيف  أما بالنسبة للقانون الفرنسي فقد حدد مجلس المنافسة
 :شراتالتبعية االقتصادية إذ استعمل نوعين من المؤ 

فإنه يظهر ويبين أن قطع العالقات من شأنه أن  ،بالنسبة للنوع األول من العالمات أو المؤشرات 
ل الذي ولهذا السبب فإن السلطات تعتمد على رقم األعما ،يؤدي إلى ضياع وخسارة النشاطات المهمة

 .يمثل المؤسسة المهمة في نشاطات المؤسسة المستقلة
أما بالنسبة للنوع الثاني من العالمات أو المؤشرات التي تفيد بوجود مؤسسة في حالة تبعية 

النشاط  فهي التي تظهر فيها المؤسسة المهيمنة غير قادرة على تعويض خسارة ،اقتصادية لمؤسسة أخرى 
 1سسة ال يمكن أن تجد حلوال معادلةإن هذه اإلشارة تظهر أن المؤ . الناجمة عن قطع العالقات

 الفقرة الثالثة 
 المبادئ التي تؤكد قيام حالة التبعية االقتصادية 

 :المبادئ العامة هذه المبادئ هيال توجد حالة التبعية االقتصادية إال إذا قامت على بعض 
 ود عالقة تجارية بين المؤسستين وج: أوال

ال يمكن أن تتمسك بوجودها في تلك  ،المؤسسة التي تدعي وجودها في حالة تبعية اقتصاديةإن 
وهذا ما .ما لم تدخل بعد في عالقات تجارية معها ،الحالة مع مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات األخرى 

تصادية المؤسسة المدعية، ال تعد في مركز تبعية اق بباريس حيث قضت مثال أنحكمة االستئنافأكدته م
التي رفضت تزويده بالجرائد الوطنية ليتولى توزيعها، نظرا ألن المدعي ال تربطه "NMPPبالنسبة لشركة "

 "NMPPأي عالقات تجارية سابقة مع شركة "

                                           
ق ، مرغيش عبير ، التعسف في استغالل وضعية التبعية االقتصادية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ، فرع قانون أعمال ، كلية الحقو 1

 . 51ص  2007جامعة بن خدة يوسف ، الجزائر ، 
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 عدم جواز ادعاء حالة التبعية االقتصادية الجماعية في مواجهة عدة موردين مستقلين: ثانيا
وهي  chapelleGroupeفقد رفض مجلس المنافسة الفرنسي الطلب الذي تقدمت به مجموعة شابل 

 مجموعة شركات تتولى توزيع األجهزة الكهربائية والذي كانت تطالب فيها باعتبارها فيوضعية تبعية
 1.نتجي األجهزة الكهربائية مجتمعيناقتصادية في مواجهة عدد كبير من م

 بيق حالة التبعية االقتصادية على الشركات المرتبطة معا عدم جواز تط: ثالثا 
ها االدعاء بوجود حالة ال يمكن Sicaclairvalي بأن شركةلقد قضى مجلس المنافسة الفرنس 

ات المساهمة في الشركة الثانية نظرا لكون األولى من الشرك Solavalشركةتبعية اقتصادية بينها وبين 
  Gervais Danoneقد ادعت قيام شركة  Sicaclairvalشركة كانتو  .كما أنها تشارك في إدارتها

وذلك من خالل ، 1986انون المنافسة الفرنسي لسنة لق الثامنةبمخالفة نص الفقرة الثانية من المادة 
مدارة إدارة جماعية إذ  Solavalة ـن أن شركـفي حي Solavalممارسة أسعار تمييزية بواسطة شركة

فإن  Solaval" ولكونها تديران    SICA lait clairval" و"  Gervais Danone" نـرها كل مــتدي
"SICA lait clairval  " ال يمكنها أن تدعي أنها في حالة تبعية في مواجهة الشركة األم بمعنى شركة  "

Gervais Danone  ". 
قة تعاقدية بين ث عن حالة التبعية إال إذا وجدت عاليحدل ما سبق نستنتج أنه ال يمكن المن خال

فهي تكشف عن حاجة المنتج  فإذا كانت عالقة تعاقدية توزيعية ،تقوم على التموين أو التوزيع ،مؤسستين
 .لموزعل

تتحقق التبعية متى كانت هذه  يالعقود أن يكون أطرافها متساوية، لك إذ أن األصل أو المبدأ في
 ر في التعاقد بل يكون مجبرا عليهال يملك االختياالعالقة ذات قيمة ووزن بالنسبة ألحد المتعاقدين حيث 

 .2سواه ألسباب معينة كندرة المنتوجمع هذا الطرف بالذات دون 
 إضافة إلى ذلك يجب أن تقوم العالقة التعاقدية لفترة من الزمن أو بطريقة متكررة ، أي يكون 

 .هناك ارتباط بين المنتج والموزع

                                           
 . 230ومنع االحتكار ، مرجع سابق ، ص زكي ، حماية المنافسة  لينا حسن1

2 MARIE-CHANTALBOUTARD LABARDE, GUY CANIVET, Droit Français de la concurrence,  L G D J Paris, 
1994, p 88 
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 الفرع الثاني
 إلثبات وضعية التبعية االقتصاديةالمعايير المعتمدة 

، حيث تنطبق حالة التبعية من مؤسسة ألخرى البد من توافر مقاييس معينة تحكمها لكي تقوم
 .ه أو على الممون في مواجهة عميلهأحكام التبعية االقتصادية سواء على الموزع في مواجهة ممون

المتعلق بالمنافسة ، والمادة  03 - 03د من األمر  الثالثة فقرةوبالتالي وبالرجوع إلى المادة 
من  2/  420الفرنسي الخاص بحرية األثمان والمنافسة والمادة  1986ديسمبر 1مرسوم من الثامنة 

من القانون  60األلماني والمادة   1957/  7/  27من قانون  2/  26قانون التجارة الفرنسي والمادة 
يمكننا استخالص المعايير المعتمدة إلثبات وضعية التبعية  1999/  12/  28االسباني الصادر في

 .1االقتصادية
 الفقرة األولى

 معايير تبعية الموزع للممون   
إن هذا النوع من التبعية يظهر من خالل االمتيازات االقتصادية التي يملكها الممون والتي تدفع 

. فمؤدى هذه الحالة تبعية من الممونين لهذه االمتيازات الموزع إلى قبول شروط ممونه بسبب افتقاد غيره
. وتطبيقا ة في السوق المعنيةموزع أو بائع السلعة أو متلقي الخدمة لمورد أو منتج السلعة أو مقدم الخدم

  Mercedes Benzفي قراره الصادر في دعوى شركة  1989قضى مجلس المنافسة الفرنسي عام  اله
 :حد المنتجين يتم تقديرها في ضوءوزع االقتصادية ألأن تبعية الم ضىحيث ق "
 .صيب المورد من رقم أعمال الموزعأهمية ن –
 . شهرة العالمة التجارية للمورد –
 . جم نصيب المشروع المورد من السوق ح –
 .2إمكانية حصول الموزع على منتجات معادلة من ذات السوق من موردين آخرين – 

                                           
 . 45خليل فيكتور تادرس ، المركز المسيطر للمشروع في السوق المعنية ، مرجع سابق ، ص  1

2CONDOMINES AURELIEN, Le nouveau droit français de la concurrence, 2 éme  édition jurismanager,  Paris, 
2009  p222 
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قرر مجلس المنافسة الفرنسي عدم توفر حالة التبعية االقتصادية في الدعوة  واستنادا لتلك المعايير  
"  نظرا ألن الحاصل على االمتياز التجاري وإن كان يحقق رقم  Mercedes Benzالمقدمة ضد شركة "

، كما نصيب تلك األخيرة من السوق محدودأعماله عن طريق تسويقه لمنتجات شركة مرسيدس بنز إال أن 
 . ات األخرى الموجودة في ذات السوق هرتها يماثل شهرة الشركأن حجم ش

كما أن الموزع الحاصل على االمتياز التجاري يمكنه خلق شبكات توزيعية لمنتجات مماثلة التي 
تقدمها شركة مرسيدس بنز عن طريق شركات أخرى دون أي صعوبة تذكر في االنتقال عبر تلك 

 .1الشركات
كما قضى من جانب مجلس المنافسة الفرنسي أيضا بشأن موزع ألجهزة الفيديو والتلفزيون بأن  

حالة تبعية الموزع أو البائع اتجاه المورد ناتجة عن مجموعة من الظروف وال سيما شهرة عالمة التوزيع 
 .بائع نصيبا، بحيث تمثل هذه المنتجات في رقم أعمال اللمورد في السوق الخاصة بالمنتجاتوحصة ا
 بناء على هذه األحكام تقدر حالة تبعية الموزع للمورد أو المنتج على ضوء ثالثة عوامل  

 لها أولها شهرة عالمة المورد مما يستبعد معه تطبيق هذه الحالة على المنتجات التي ليست
سلم مجلس المنافسة  ، وقدتجات المورد في رقم أعمال الموزععالمة مميزة ، وثانيها الحصة التي تمثلها من

 . 2من منتجات المورد  % 75بحالة تبعية الموزع الذي يقوم ببيع  
فحسب من منتجات % 20أن نسبة  1999-01-12قضت محكمة النقض الفرنسية في كما

، وأخيرا حصة المورد في السوق وهي العامل زع غير كافية للتبعية االقتصاديةالمورد في رقم أعمال المو 
 . دير حالة التبعية االقتصاديةي تقالثالث ف

ويقصد بها حصول الموزع على  ،ويندرج تحت حالة التبعية االقتصادية ما يعرف بتبعية التزود
بمعنى وجوده في وضعية ال تسمح له باالستغناء عن  .السلعة وتزوده بها من جانب المنتج أو المورد

س المنافسة بعدم توافر حالة التزود نظرا . وقد قضى من جانب مجلمنتوجات ذات عالمة تجارية مشهورة
، وأن جزءا حل التوزيع من جانب منتجين آخرينألن الموزع كان يحصل على نسبة من المنتجات م

ذلك ويترتب على Vanilleجوهريا من رقم أعماله يأتي من منتجات أخرى خالف المنتج محل البحث وهو 
                                           

 .288نع االحتكار ، مرجع سابق ، ص لينا حسن زكي ، حماية المنافسة وم 1
 . 46خليل فكتور تادرس ، المركز المسيطر للمشروع في السوق المعنية ، مرجع سابق ص  2
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في رقم أعماله كانت  Vanilleلى فرض أن حصة أنه في حال انتفاءالتزود من موردين آخرين أو ع
 .، ففي هذه الحالة تتوافر حالة التبعية االقتصاديةمرتفعة وهامة

ال تعتبر في حالة   chapelleكما قضت محكمة استئناف باريس بأن المجموعة االقتصادية 
ال إنتاج األجهزة ي مجوهي إحدى الشركات العمالقة ف  J V C  تبعية اقتصادية اتجاه الشركة الموردة

تتمتع وقت إقامة الدعوى بشهرة واسعة وسمعة   J V Cالكهربائية، ذلك ألنه على الرغم من أن شركة 
وأن تلك الشهرة ترجع  ،ين، وذلك وفقا لما أظهره استطالع آراء المستهلكقوية في سوق المنتجات الكهربائية

وهو نظام تشغيل تعمل به أجهزة الفيديو وكذلك V.H.S هي الشركة التي ابتكرت نظام و  J.V.Cإلى كون 
عمال الذي حققته الشركة من رقم األ  % 36.5كانت تمثل حوالي   J V Cعلى الرغم أن مبيعات  

إن نصيب المشروع المورد من ، كما أنه من جهة أخرى فوهي نسبة تعد عاليةChapelle1الموزعة
عد في حالة تبعية اقتصادية ال ت Chapelle ، إال أن مجموعة األغلبية يمثل نصيب J V Cالسوق 
 . ع بإمكانية الحل المماثل والبديلتتمت Chapelleنظرا لكون مجموعة  J V Cلشركة

ويقصد بالحل البديل إمكانية اللجوء لشركات أخرى والحصول على حق توزيع منتجاتها بدون أي 
 . محكمة النقض الفرنسية هذا الحكم وقد أيدت .معوقات اقتصادية

على السمات  ،االستئناف في تحليلها لمدى قيام حالة التبعية االقتصاديةوقد استندت محكمة
وكذلك   J V Cأجهزة الفيديو كاست ى وهو في تلك الدعو  .المميزة للمنتج الذي يتولى الموزع تسويقه

نظرا  j v cشركة رية والسمعة التي تمتعت بهااستندت إلى حكم شهرة الشركة الموردة وشهرة عالمتها التجا
وق والذي كان كما استندت إلى أهمية نصيب الشركة الموردة في الس ،لتمكنها من إنتاج نظام التشغيل

وقد كان مرتفعا Groupe chapelle2نصيبها من رقم األعمال الذي حققهوكذلك  ،يمثل نصيب األغلبية
كن وجود حلول مماثلة ومتساوية يم. وكذلك استندت إلى إمكانية من رقم أعمالها%36.5حيث كان يشكل 

 .ة لتبعية الموزع اتجاه مورد وحيدهذا بالنسب،3أن يلجأ إليها الموزع

                                           
1 RENEE GALENE, Droit de la concurrence et pratiques anticoncurrentielles,2eEdition E. F . E, Paris 1999, p 
199 

لنيل درجة الدكتوراه في القانون، كلية حلوان، مصر   ، رسالةلالزمة لمواجهتهاائل القانونية ا، الممارسات المفيدة للمنافسة والوسلينا حسن زكي  -2
 .233، ص 2004

 . 233لينا حسن زكي ، حماية المنافسة ومنع االحتكار ، مرجع سابق ص   -3
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والسؤال يثور هنا حول إمكانية نشوء حالة التبعية االقتصادية للموزع في مواجهة عديد من 
 .ية ذلكيرى البعض عدم إمكان ، اذالموردين
الفرنسي ، إذ تنص  1986من مرسوم  8/2لنص المادة  رى جوازه استناداإال أن البعض اآلخر ي 

.وفي ةالتابع ؤسسةتواجد فيها المتالتي لحالة التبعية االقتصادية  ؤسساتأو عدة ممؤسسة على حظر 
، وتطبيقا لذلك ال اتؤسسالمالواقع مما تجدر اإلشارة إليه أن حالة التبعية االقتصادية ال تنشئ إال بين 

سك بحالة التبعية االقتصادية اتجاه مجموعة من الموزعين .وفي حكم آخر يستطيع تاجر معين التم
دا من السوق لتزوده قررت أن تحقيق الموزع لحصة هامة ج 2004مارس  3لمحكمة النقض الفرنسية في 

حيث أن ارتفاع حصة مشترياته  تصادية، ال يكفي لوصفه بوجوده في حالة تبعية اقمن مورد وحيد
موزع أحد مصادر التزود دون ، ولكن لتفضيل المورد ليس لعدم وجود منتجات بديلةلللمنتجات من نفس ا

 1.م تنتفي حالة التبعية االقتصادية. مما يفيد وجود أكثر من بديل أمام الموزع ومن ثغيرها
 الفقرة الثانية 

 زعيه أو عمالئهمعايير تبعية المورد لمو  
بعية المورد للموزع نادرة الحدوث، إذ ترجع تعتبر ت، حيث عيار األولوهي الحالة العكسية للم

. فمؤدي هذه الحالة يتمثل في اعتبار المورد أو المنتج تابعا لموزعيه نظرا لقدرة الموزع ألسباب اقتصادية
وتتجسد حالة التبعية االقتصادية بين المورد وعمالئه  ،االقتصادية بالمقارنة مع القدرة االقتصادية للممون 

والتي تقوم بتجميع منتوجات الموردين في   Hypermarché centralراكز الشراء العمالقة عادة في م
مما يجعلها في مركز قوي بالنسبة ل معها أعداد ضخمة من المستهلكينمراكز كبيرة للبيع  حيث يتعام

ملون مع هذه تعاللموردين الذين يبتغون بال شك االستفادة من تلك األعداد الهائلة من المستهلكين الذين ي
 Condition، وفي هذه الحالة تلجأ مراكز الشراء إلى فرض شروط تعاقدية جائرة "األسواق العمالقة
draconiennes تبعية الموزع االقتصادية  "  على عمالئها من المنتجين ، كما هو الحال بالنسبة لحالة

ء العمالقة تتطلب توافر عدة معايير ، فإن حالةتبعية المورد االقتصادية لعمالئه أي أسواق الشرالمورده
لمعايير في مركز المورد في وتتمثل تلك ا2اء وأحكام مجلس المنافسة الفرنسياستقرت عليها أحكام القض

                                           
 . 48خليل فيكتور تادرس ، مرجع سابق ، ص 1
 . 423لينا حسن زكي ، حماية المنافسة ومنع االحتكار ، مرجع سابق ص  2
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يزة التي تحكم عالقاتهم ، وكذلك مركز العميل الذي يقوم بالشراء منه وكذا الخصائص الممالسوق 
ير والعوامل التي تساهم في تحقيق حالة التبعية االقتصادية . فبالنسبة للمورد تتمثل تلك المعايالتجارية

تنقصه ، وكذلك في كونه مشروعا صغيرا السوق والذي عادة ما يكون ضعيفا للعميل في نصيبه في
. تتمثل كذلك تلك المعايير في نصيب المؤسسة الموزعة في رقم أعمال المورد العالمة التجارية المشهورة

الطرفين ، وفي قدم العالقات التجارية التي تجمع ة كبيرة من رقم أعمال هذا األخيرالذي عادة ما يمثل نسب
 .1، وكذا نفقات النقلوحالة المنافسة في السوق 
في قطاع اإلعالنات بأن التبعية  16/06/1996لس المنافسة الفرنسي في فقد قضى مج

على ضوء العديد من العوامل وعلى تقدر بالنظر و  ،االقتصادية للمورد اتجاه مراكز الشراء لإلعالنات
األخص رقم أعمال المورد مع مراكز الشراء وأهمية ذلك في بيوع اإلعالنات من جانب وسائل اإلعالم 
والعوامل التي تقود المورد لتركيز بيوعه في مراكز الشراء ووجود احتماالت عديدة للحلول البديلة للمورد 

خذ في االعتبار ضالة المصادر المالية للمورد وضعف ثقل وأنه لتقدير هذا الطابع األخير بحث األ
 .2نالموردين في السوق ومدة وأهمية ممارسته اآلخري

 : حول قضية تتعلق بمجموعة التوزيع ولتوضيح هذه المعايير نقدم مثال
والتي تقوم باستغالل Groupe coraفقد قضى مجلس المنافسة الفرنسي في مجموعة التوزيع 

في شرق  Hyper marchéجموعة من أسواق الشراء العمالقة مSuper marchéراء مجموعة من الش
وقد  .فرنسا حيث قضى بأنها تتمتع بمركز المتبوع اقتصاديا من عدد كبير من موردي السلع االستهالكية

ن تلك الشركات تتسم كلها بأنها ذات حجم صغير أو متوسط وبأن منتجاتها ال اتضمنت حيثيات الحكم، 
تتميز بكونها منتجات ذات عالمات تجارية مشهورة وكذلك ألن تلك الشركات تتعرض لمنافسة شديدة في 

مصروفات النقل لمسافات  انبعالمات تجارية مشهورة وكذلك فالسوق من شركات تنتج منتجات تتميز 
تبعد وذلك إذا ما رغبت تلك الشركات الموردة في التعامل مع مراكز شراء أخرى  ،شديدة التكلفةبعيدة تعد 

. كما أن العالقات التجارية القائمة بين تلك الشركات الموردة وبين مجموعة عن اإلقليم الذي يعملون فيه
Cora م إلى أربعين عامابين عشرة أعوا ، حيث تتراوح فترات التعامل التي تجمعهم ماز بالقدمتتمي. 

                                           
1CONDOMINES AURELIEN, Le nouveau droit français de la concurrence, Op citp22. 

 .  50خليل فيكتور تادرس ، مرجع سابق ، ص  2
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أن Coraكما قرر مجلس المنافسة الفرنسي في تقديره لقيام حالة تبعية الشركات المنتجة لمجموعة 
من رقم % 67.5و  % 22نصيب مجموعة كورا من رقم أعمال تلك الشركات الصغيرة يتراوح ما بين 

. وجدير بالذكر أن محكمة ةير قيام حالة التبعية االقتصاديأعمالهم وهي نسب تعد ذاتأهمية في تقد
، وذلك سواء فيما يتعلق بالمعايير التي تبناها أيدت حكم مجلس المنافسة الفرنسي استئناف باريس قد

لتقرير قيام حالة التبعية االقتصادية أو تقرير قيام حالة التبعية بين تلك الشركات الصغيرة من جهة وبين 
لك قضى مجلس المنافسة في ذات الدعوة بأن شركة وعلى العكس من ذ.1من جهة أخرى  Coraمجموعة 

"Saem de Ribeauville "عد في حالة تبعية اقتصادية بالنسبة لمجموعة ال ت Cora   نظرا ألن شركة
 "Saemالشركات الوليدة لشركة  " والتي تنتج المياه المعدنية هي إحدى" Perrier  والتي ال يمكن "

لمياه " كما أن العالمة التجارية ل Cora" لمجموعة "  Saemحالة تبعية "إهمال قدراتها المالية عند دراسة 
وتجدر ذات شهرة عالية في شرق فرنسا. هي عالمة تجارية " Saem"  المعدنية التي تسوقها شركة

 . اإلشارة إلى أن محكمة استئناف باريس قد أيدت موقف المجلس في ذات الحكم المشار إليه
وزعة فيعد نصيبها من رقم أعمال المورد وقدرتها وأهميتها المالية أما بالنسبة للشركة الم

عوامل تحدد قدرتها الشرائية ويعد نصيبها من رقم  ،واالقتصادية وكذلك نصيبها من السوق بصفة عامة
من رقم  %20 تعدى ذلك النصيب سقفا يمثل اإذ ،أعمال المورد قرينه على قيام حالة التبعية االقتصادية

 .                  2الموردأعمال 
تابع فال يتمتع هذا األخير وأخيرا مما تجدر اإلشارة إليه هو ضرورة انعدام الحل البديل أمام ال

 .سنتطرق إليه في الفرع الموالي ، وال يكون أمامه سوى التعامل مع المتبوع وهذا ماربخيا
 الفرع الثالث 

 انعدام الحل البديل 
سي الذي قدم العديد من المعايير التي يكفي وجود وتوفر واحدة منها على خالف التشريع الفرن

فإن المشرع الجزائري لم يقدم إال معيار قانوني يتمثل في غياب  ،للقول بوجود وضعية التبعية االقتصادية

                                           
 .  235لينا حسن زكي ، حماية المنافسة ومنع االحتكار ، مرجع سابق ص  1

2 RENEE GALENE, op ;cit , pp 200 . 201    
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المتعلق  30-03د من األمر  /3لنص على هذا المعيار في المادة ولقد تم ا ،1الحل البديل والمعادل
ن فيها إلى أن وضعية التبعية االقتصادية هي العالقة التجارية التي ال يكو  تعندما أشار  ،فسةبالمنا

ها المؤسسة وذلك إذا ما أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليلمؤسسة ما حل بديل مقارن 
هذا المعيار ولقد تم النص على . ، مهما كانت صفتها سواء كانت زبونا أو مموناالتابعة لها اقتصاديا

 8/2المتعلق بحرية األسعار والمنافسة في المادة  1986ديسمبر  1أيضا في األمر الفرنسي الصادر في
 . من القانون التجاري الفرنسي 420منه كما تم النص على وضعية التبعية االقتصادية في المادة 

اعد الجديدة المتعلق بالقو  2001ماي  15الصادر في  420 – 2001غير أن القانون رقم 
 – 2وبالتالي أصبحت المادة 2للضبط االقتصادي قد عمل على إلغاء معيار غياب حل بديل ومعادل

يمنع االستغالل التعسفي من طرف مؤسسة أو مجموعة أن تجاري الفرنسي تنص على من القانون ال 420
ذلك من شأنه المساس مؤسسات لحالة التبعية االقتصادية التي تتواجد إزاءها مؤسسة زبونة متى كان 

 . بسير المنافسة أو تركيبتها
لم يعد غياب حل بديل ومعادل لمؤسسة في مواجهة مؤسسة أخرى أو  2001وابتداء من سنة 

وهذا أمر ، 3بوجود وضعية التبعية االقتصادية انسحابها من السوق مهما كان حجمها هو الذي يقضي
العمل به واحتفظ االجتهاد  في مر القضاء الفرنسيرغم هذا اإللغاء است هغريب وغير مفهوم حيث أن

وأعلن أن التبعية االقتصادية التي يعاني منها الموزع في مواجهة المورد يتم تقييمها  ،القضائي بهذا الشرط
، أهمية حصة هذا األخير في السوق العالمة التجارية لمنتوج المورد عن طريق األخذ بعين االعتبار شهرة

إضافة إلى عدم تمكن الموزع من حصوله على منتوجات مماثلة من  ،م أعمال الموزعالمعتبرة وفي رق
حيث يمكن للمدعي عليه أن يثبت أنه ال توجد تبعية اقتصادية إذا كان بإمكان الموزع  .ممونين آخرين
 وبالتالي فإن كل أنواع االستغالل التعسفي لوضعية، 4منتوجات مماثلة لدى ممونين آخرينالحصول على 

. لحل المعادل لدى المؤسسة التابعةالتبعية االقتصادية تشترك كلها في خاصية واحدة أال وهي انعدام ا
                                           

 . 3عبير ، التعسف في استغالل وضعية التبعية االقتصادية ، مرجع سابق ، ص  مزغيش1
2MICHEL GERMAINLOUIS VOGEL, traitè de droit commercial,) commerçants tribunaux de commerce, Fond 
de commerce propriété industrielle  concurrence ) L . G .D .J , 18 édition tome 1, volume 1 Paris 2002, p 739 

3YVES AUGUET ,op,cit p p 113 – 114 . 
4YVES REINHARD JEAN PASCALCHAZAL, droit commercial ,6 édition,litec, Paris, 2001, p 146. 
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، فال يكفي لقيام حالة التبعية االقتصادية من مؤسسة ألخرى اجتماع ياب الحل البديل لديهابمعنى غ
 تملك المؤسسة التابعة حال وإنما يجب باإلضافة إلى توافر تلك المعايير أال ،المعايير المطلوب توافرها

إن وجود الخيار االقتصادي المستمر للمؤسسة المتبوعة.بديال يغنيها على أن تصبح شريكا إجباريا 
 . على كل أشكال التبعية االقتصاديةسيقضي حتما

فالحل المعادل يتمثل في تمتع المؤسسة التابعة ممارسة نشاطها االقتصادي بشكل طبيعي وذلك 
كون المؤسسة في حالة تبعية اقتصادية لشريك اقتصادي يمارس في مواجهته ممارسات  على الرغم من
حيث يقوم القضاء الفرنسي بتفسير مفهوم الحل المماثل بشكل صارم حتى ال يؤدي ذلك  .مقيدة للمنافسة

العقد ات من إنهاء عالقتها االقتصادية مع شركائها االقتصاديين في نهاية مدة ؤسسالمفهوم إلى منع الم
 .استخدام حالة التبعية االقتصاديةخوفا من أن تتم إدانتهم بإساءة 

وبالتالي يتم إثبات وجود الحل البديل للمؤسسة التي تدعي أنها في حالة تبعية اقتصادية عندما 
لممارسات تمييزية مفيدة وذلك بالرغم من تعرضها  ،يتضح أنها قادرة ومتمكنة من مواصلة نشاطها

ا بالنسبة إلثبات غياب حل بديل ومعادل ووقوع المؤسسة في وضعية تبعية اقتصادية . أمللمنافسة
 : من وجود العناصر الثالثة التاليةلمؤسسة أخرى فال بد من دراسة السوق للتحقق 

 .أنه ال توجد سبل أخرى للتموين بالمواد أو المنتجات البديلة -
 . هذا التغيير اقتصاديالمؤسسة على وال بد من األخذ بعين االعتبار قدرة ا -
أي بمعنى آخر النظر إلى الوقت البحث عن الخيار البديل الكافي كما يجب النظر إلى ما يعرف ب -

، دون أن رف  المؤسسة التابعة لمؤسسة أخرى الذي يستغرقه البحث عن الحل البديل أوالمعادل من ط
في حالة تبعية التموين فإن توافر الحل . وتجدر اإلشارة إلى أنه 1تلحقها أضرار معتبرة من هذا التغيير

على ، وتملك نفس شهرة العالمة أو تدر البديل أو المعادل يرتكز على وجود مواد مشابهة لمواد الممون 
دى ـــــــــــإحة فيــــــصاحبها نفس رقم األعمال في السوق. وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسي

  L 422 – 2ادة ــــــــــــــــــــادا إلى المـة استنـــــــــــــــة اقتصاديـة تبعيـد في حالـوزع ال يوجـها إلى أن المـقرارات
الممون وهو في منتجات في السوق تقترب من منتجاتمن القانون التجاري الفرنسي باعتبار أن هناك 

                                           
 54، مرجع سابق ، ص دية، التعسف في استغالل وضعية التبعية االقتصامزغيش عبير1
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يه أي كما يتضح أن رقم أعمال الشركة الموزعة لم يالحظ ف  J . V . Cقضية الحال شركة 
   J. V. Cانخفاض من جراء استبدال هذه الشركة الموزعة للمنتجات التي كانت تمونها بها شركة

 .   1بمنتجات بديلة من شركة أخرى 

وفي حالة التبعية التي تتعلق بالتزود يتمثل الحل المماثل في أن يتواجد في  السوق المعني 
بإنتاجه وبحيث يمثل ذلك المنتج البديل منتجا متطابقا منتجات مساوية للمنتج الذي تقوم المؤسسة المنتجة 

وكذلك يشترط  Notoriétéمع المنتج الذي ينتجه المورد من حيث خصائصه ومن حيث شهرته التجارية 
أن تكون المؤسسة الموجودة في السوق في نفس مستوى المؤسسة الموردة من حيث القوة االقتصادية 

 والمالية . 
ففي دعوى تتعلق بسوق اإلعالنات العقارية في الصحف اليومية اإلقليمية قضى بأن اإلعالنات 

ال تقارن بمثيلتها المنشورة في الصحف األخرى في السوق ، حيث   Nice Matinالتي تنشر في صحيفة 
ارن بشعبية أن الجريدتين األخريين اللتين تصدران في ذات المدينة ، ليس لهما سوى شعبية ضعيفة ال تق

Nice Matin2مما يجعلها في مركز تبعية اقتصادية بالنسبة للشركات العقارية التي تعلن لديها. 

 الفرع الرابع 
 اسية لوضعية التبعية االقتصادية األشكال األس 

توجد عدة أشكال نص عنها التشريع األلماني الذي كان أسبق من القانون الجزائري والفرنسي في 
 وهي :  1957جويلية  27استغالل وضعية التبعية االقتصادية إذ كان ذلك منذ  حظر التعسف في

 الفقرة األولى 
 التبعية االقتصادية بسبب المالئمة 

ويتعلق األمر بمنتوجات تحمل عالمة مميزة أكسبتها شهرة يستحيل مع الصورة التي أعطتها إياها 
التاجر ال يستطيع أن يباشر نشاطه بصورة طبيعية وبذلك فإن  .هذه العالمة استبدالها بغيرها من السلع

                                           
، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون التجاري ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي ( أطروحة دكتوراه دولة في القانون فرع محمد الشريف كتو1

 190ص  2004 – 2003قانون عام  ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو 
 237، مرجع سابق ، ص حماية المنافسة ومنع االحتكار، لينا حسن زكي  2
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وبالتالي فالتاجر كزبون يكون تابعا اقتصاديا  ،دون أن يقوم بعرض وبيع منتوجات تحمل عالمة مشهورة
 .1مون الذي يملكهاملل

 الفقرة الثانية 
 التبعية بسبب قلة المنتوجات والندرة في السلع  

فالمؤسسة المتبوعة  .أزمة في إنتاج أو توريد المواد األوليةوتنتج عن هذه التبعية في حالة وجود 
مع ما يترتب عن تعتبر تابعة اقتصاديا للمجموعة  التي ال تعد عضوا في المجموعة المحتكرة لهذه المواد

. ففي هذه الحالة يستغل فيها الممون فرصة نقص منتوج معين ن اكراهات تطال المؤسسات التابعةذلك م
، أو لتلك الذين ال يملكون حال معادال زبائنهوق مع وفرته لديه فيفرض شروط تثقل كاهل وندرته في الس

، رفضا للبيع أو غيرها من صور التعسف في يواجهه الممون بسبب هذه التبعيةسوى قبول شروطه أو أن
 .ة االقتصاديةـة التبعيـــاستغالل وضعي

 الفقرة الثالثة
 العمل  سبب أو الناتجة عن عالقاتالتبعية ب

لمؤسسات بواسطة عقود طويلة نفترض هذه الوضعية ارتباط مؤسسة بأخرى أو بمجموعة من ا
أي المؤسسة تجد نفسها ملتزمة بالتعاون مع متعامل تجاري مدة طويلة وبسبب ذلك يتم تخصيص  ،األمد

التابعة لها  ولذلك فإن قطع العالقة التجارية مع هذه المؤسسة يلحق بالمؤسسة.استثمارات وأصول هامة
خسارة معتبرة ويصعب على المؤسسة التابعة إرجاع أنشطتها إلى حالتها األولى قبل إبرام هذه العقود 

 . يا لذلك تبقى تابعة لها اقتصادياوتفاد
 الفقرة الرابعة 

 عية االقتصادية بسبب قوة الشراء التب
، فهذه الحالة تعكس قلب المشتري ابع فيها هو المورد وليس يتعلق األمر بوضعية معكوسة ألن الت

 . رة خاصة في مجال المواد الغذائيةالقوة الموجودة بين الصناعة والتجا

                                           
1JACQUES GHESTIN, (sous la direction) Martine Behar-touchais Georges virassamy ,les contrats de la 
distribution , L, G ,D,J, paris  1999 P 71. 
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فهي تمثل تبعية موزع للممون وهي تنطلق أو تنبثق من الممارسات التمييزية وهي التبعية التي 
 1 .ى لمنتجين التابعين للمساحات الكبر تميز وضعية ا

 الفرع الخامس 
 عسفي لوضعية التبعية االقتصادية التاالستغالل  

بثقل تجاري ومالي يتمثل االستغالل التعسفي لوضعية التبعية االقتصادية في وجود مؤسسة تتمثل 
التعاقد  ، تسيطر على مؤسسة أخرى لدرجة أن هذه األخيرة ال يكون أمامها إال رفضكبير في سوق ما

 . يكون من شأنها اإلضرار بالمنافسةاإلساءة أو بشرط أن يترتب على هذه 2بالشروط المفروضة عليها
بلها وبمفهوم آخر فهي تتمثل في فرض شروط غير عادلة على الشريك التجاري الذي ما كان ليق

، كما يمكن أن تظهر لشروط الضارة أثناء إبرام العقود، ويمكن أن تفرض هذه اإذا كان متمتعا باستقالليته
، ولذلك الستغالل التعسفي لوضعية الهيمنة، كما هو الحال في ايدهاهذه العقود أو أثناء رفض تجدفسخ 

فإن االهتمام بهذه الممارسة ) االستغالل التعسفي لوضعية التبعية االقتصادية ( الفائدة منه تكون في 
 كونها قانونية ومشروعة بنظر القانون المدني ومجرمة ومعاقب عليها في قانون المنافسة إذا توافرت بعض

 .الشروط
 الفقرة األولى 

 ف في وضعية التبعية االقتصاديةممارسة التعس
كما سبق وإن ذكرنا بأن فكرة التبعية االقتصادية ليست محظورة في حد ذاتها وإنما تعد كذلك 

وبذلك فإن وضعية التبعية ، 3لسوق بإساءة استخدامها بوسائل ماحينما تقضي إلى خرق المنافسة في ا
ر استغلت لفرض شروط مالية أو تجارية جائرة بشكل مفرط في حق الشريك التابع تعتباالقتصادية إذا 

 . محظورة

                                           
1JEAN MARC MOSSERON , VERONIQUE SELINSKY, le droit français nouveux de la concurrence,litec,2e, 
paris 1998 108 

 . 94ص  2011، دار النهضة العربية ، القاهرة كز المسيطر في العالقات التجارية، إساءة استغالل المر سامي عبد الباقي أبو صالح -2
اسة خليل فيكتور تادرس ، المركز المسيطر للمشروع في السوق المعنية على ضوء أحكام قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية  در  -3

 534ص  2008نة  مجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق ، جامعة أسيوط ، العدد السابع والعشرون ، مايو مقار 
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وعليه فإن قانون المنافسة ال يعاقب على التبعية االقتصادية وال يمنعها في حد ذاتها ولكنه يحظر 
 . األخير يؤدي إلى عرقلة المنافسة االستغالل التعسفي لحالة التبعية االقتصادية وهذا

بالتعسف في قضية  1997-12-16وتطبقا لهذه الحالة قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
التبعية االقتصادية من جانب مؤسسة اتجاه اآلخرين وافتراضها بعض السلوكيات الضارة كما طبقت ذات 

لالتصاالت بزيادة كبيرة بممارسة بعض الضغط من جانب فرنسافيما يتعلق  2000-04-18المبدأ في 
يفضي ي اإليرادات المستحقة من الشركة المستغلة لشبكة التلفزيون بنظام األسالك تهديدها بجزاءات مما ف

 . إلى خسارة كبير لهذه الشركة
 الفقرة الثانية 

 المساس بالمنافسة 
، حيث حظر المتعلق بالمنافسة 03- 03األمر من  11هذا الشرط نص عليه المشرع في المادة 

 . إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسةالتعسف في وضعية التبعية االقتصادية 
والمتعلق بتحسين المنافسة  85-1408صدر القانون رقم  1985ديسمبر  30أما في فرنسا ففي 

 1986والذي استمر تطبيقه لمدة عام فقط وهو ذات الوقت الذي صدر فيه المرسوم بالقانون الصادر سنة 
، حيث نص ذلك القانون على تشديد العقوبة على الممارسات التمييزية تعلق بحرية المنافسة واألثمانالمو 
إذا ما تمت تلك الممارسات بمعرفة مؤسسة تسيء استخدام تبعية مؤسسة أخرى حتى 1لتي تمس بالمنافسةا

 . لى متمتعة بمركز مسيطر على السوق ولو لم تكن األو 
فمن  ،لتبعية االقتصادية نوع من أنواع الممارسات المقيدة للمنافسةفاعتبار التعسف في وضعية ا

المنطقي إذن أن تتم اإلحالة إلى شرط المساس المحسوس بالمنافسة في السوق المفروض على حظر 
االتفاقات المقيدة للمنافسة والغرض من ذلك هو االقصار على منع الممارسات التي لها آثار مضرة 

ون سواها وبالتالي ال يجب أن نتوقع من قاعدة حظر هذه الممارسة أن تحمي ومحسوسة على السوق د
 .جميع المؤسسات المتواجدة في حالة ضعف وتبعية اقتصادية كما هو الحال بالنسبة لالتفاقات

                                           
1 YVES REINHARD , JEAN- PASCAL CHAZAL ,  op, cit , p148. 
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إذ نستغرب هذا األمر إذا احترمنا واتبعنا الهدف الرئيسي لقانون المنافسة الذي يتمثل في السهر 
يجاد حلول للعالقات العقدية غير إلعلى السير الحسن للسوق وليس لحماية المؤسسات التابعة وال 

يسعى وراءها الغاية التي ، لذلك فعدم إدراك ذه المهمة متروكة للقانون المدنيفه ،المكافئة والمختلة التوازن 
الذي ألغى  2001ماي  15، هو الذي أدى إلى  تعديل القانون الفرنسي وصدور قانون قانون المنافسة

حيث  ،شرط المساس المحسوس بالمنافسة في السوق لمنع ممارسة التعسف في حالة التبعية االقتصادية
من القانون  . L 420 – 2المدرج فيالمادة استبدلته بشرط مخفف وهو شرط المساس ببنية وسير المنافسة 

 .التجاري الفرنسي
ال أنه يفهم منها أن المشرع ال "اشرط المساس ببنية وسير المنافسة"ورغم غموض هذه العبارة 

، إال إذا نجم عنه آثار محسوسة ،التعسف في استغالل وضعية التبعية االقتصاديةعلى يمنع وال يعاقب 
مؤسسات ضخمة وقوية اقتصاديا وهذا يدل على تراجع المشرع الفرنسي عن بمعنى التعسف الصادر من 

، يترتب على ذلك اتساع نطاق تطبيق الحظر على مساس المحسوس بالمنافسة في السوق شرط ال
وفي المقابل وبالنسبة لحاالت التبعية  .مؤسسة أو انسحابها من السوق مثالالممارسات المؤدية إلى زوال 

ات الصغيرة والمتوسطة وحاالت العالقات العقدية غير المتكافئة وغير المتزنة فإن المتعلقة بالمؤسس
بقاعدة تجرم التعسف في عالقة  2001ماي  15القانون التجاري الفرنسي قد تمم بفعل صدور قانون 

من القانون التجاري الفرنسي الذي منح   . L 442 – 6التبعية االقتصادية المنصوص عليها في المادة  
للقضاء التجاري سلطة معاقبة التعسف في حالة التبعية االقتصادية بشكل أسهل وأفضل من اللجوء إلى 

بالتالي فالمشرع الفرنسي في كل مرة يحث تغييرا و  1الفقرة الثانية منها . L  420 – 2تطبيق نص المادة 
 2يتماشى الواقع االقتصادي للسوق الفرنسية.

 
 

                                           
قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود فرع ن ة لنيل درجة الدكتوراه في القانو ، رسالنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مدى تأثير المجالل مسعد 1

 .173ص  2012، معمري 
2CHAGNY MURIEL, qui dit contractuel ne dit pas nécessairement concurrentiel: les vicissitudes du pacte de 
préférence l'épreuve de ses effets sur le marché, n°2 , Revue de jurisprudence commerciale, mars, avril 2015, 
p.p , 122.156  
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 المطلب الثاني 
 قتصاديةتبعية االفي وضعية الصور التعسف 

ولقد نصت  1جود هيمنة نسبية لمؤسسة على أخرى إن التعسف في وضعية التبعية االقتصادية يتمثل في و 
المتعلق بالمنافسة على ذكر الممارسات التعسفية التي تشكل صور  03-03من األمر  11المادة 

 مثل هذا التعسف على الخصوص في :التعسف في وضعية التبعية االقتصادية حيث جاء فيها : يت
 بيع دون مبرر شرعي. رفض ال  -
 . البيع المتالزم أو التمييزي  -
 . البيع المشروط باقتناء كمية دنيا -
 . اإللزام بإعادة البيع بسعر أدنى -
 . ضوع لشروط تجارية غير مبررةقطع العالقة التجارية لمجرد رفض المتعامل الخ -
 . يلغي منافع المنافسة داخل السوق  كل عمل أخر من شأنه أن يقلل أو -

، حيث رى سبيل المثال ال على سبيل الحصوتجدر اإلشارة إلى أن المشرع ذكر هذه الحاالت عل
 غي منافع المنافسة داخل السوق. وسع المجال من خالل عبارة كل عمل آخر من شأنه أن يقلل أو يل

المتعلق بحرية  1986ديسمبر  1الصادر في أما المشرع الفرنسي قد أورد هذه الحاالت في األمر 
، البيوع المتالزمة أو المرتبطة، البيوع : رفض البيعمنه وتتمثل في 8نافسة في المادة األسعار والم

 .2ر مبررة، قطع العالقات التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غيالتمييزية
لك سنقوم ولذ ،3ينظر إلى العديد من االعتباراتوعلى العموم حتى تتحقق التبعية االقتصادية 

 . ىحد بدراسة كل حالة على
 

                                           
جامعة  محمد الشريف كتو ، تنظيم المنافسة الحرة في ضوء مبادئ الشريعة اإلسالمية ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، كلية الحقوق  1

 .  22ص  2010تيزي وزو  01العدد  مولود معمري ،

2JEAN BERNARD BLAISE, RICHARD DESGORCES, droit des affaires ) commerçants, concurrence, 
distribution),L G D J , 8 édition , p426   

، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ،  1996لسنة  13أحمد عبد الرحمان الملحم ، اتحاد التجار ومخالفة المنافسة التجارية في ضوء القانون رقم -3
 . 134ص  1996لسنة  04العدد 
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 الفرع األول
 شرعي رفض البيع دون مبرر 

.ويرجع ذلك إلى أن رفض بادية التي تتم على أساس التعامليعد رفض البيع من أهم الممارسات االستع
يرتبط به من ممارسات متعددة تؤدي إلى . نظرا لما وأوسع هذه الممارسات على اإلطالقالتعامل يعد اعم 

. النوع األول نستشفه من ري قد نظم نوعين من هذه الممارسة. فالمشرع الجزائ 1القضاء على المنافسة
التبعية  تغل لوضعيةسقتصادي موهو رفض البيع الصادر من عون ا 03-03مناالمر 11نص المادة 

.أما النوع االختصاص فيه إلى مجلس المنافسة وداالقتصادية في مواجهة عون اقتصادي آخر والذي يع
المطبقة على  الذي يحدد القواعد 02-04من القانون  15الثاني فهو المنصوص عليه في المادة 

 2االقتصادية وكذا المستهلكين خاصة. وهو رفض البيع الصادر في مواجهة األعوان الممارسات التجارية
 . ذي يعود االختصاص فيه إلى القضاءوال

 .منا في بحثنا هذا هو النوع األول. فما هو رفض البيع وما هي شروطهوما يه
 الفقرة األولى

 مفهوم رفض البيع
فلكل شخص  ،تعد الحرية التجارية من القواعد األصولية التي أكدتها معظم التشريعات القانونية

القانونية ووفقا لنصوص ومع من يحب طالما كان ذلك في إطار ا شيءيتعامل في أي  أنالحق في 
. وفي المقابل له الحق في رفض البيع مع من ال يريد التعامل معه للعادات واألعراف التجارية السائدة

 .قا لقواعد و أصول المنافسة الحرةطالما كان ذلك وفقا آلليات السوق ووف
 . وأاليكون رفض البيع من مؤسسة واحدةفقط في السوق  أنومن ثم فإن هذه القاعدة تفترض 

. باإلضافة ة على احتكار قائم في هذه السوق ظفالرفض خلق احتكار جديد أو المحا يكون باعثها في هذا
 . بحيث يؤثر على المنافسة ويقيدها إلى وجوب أن يكون هذا الرفض مؤثرا وفعاال

                                           
، أمل محمد شلبي، الحد من آليات االحتكار، منع االغراق و االحتكار من الوجهة القانونية، دار الجامعة الجديدة، االزاريطة، االسكندرية -1

 .139، ص2006
 .    91، ص  2012بن وطاس إيمان ، مسؤولية العون االقتصادي في ضوء التشريع الجزائري والفرنسي ، دار هومة ، الجزائر 2
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وإن كانت المخالفة  ،فرفض البيع ظهر أساسا في فرنسا لحماية المستهلك من السوق السوداء
 .ي حتى في حاالت عدم ندرة المنتوجليها بموجب القانون الجنائمعاقب ع
وبعد ذلك ظهرت مخالفة رفض البيع التي تخص العالقة بين المنتجين وبين تجار الجملة  
 .1والتجزئة

تصرف  ":ار الفرنسي رفض البيع على أنه من قانون حرية األسع 2فقرة  36وتعرف المادة 
ا ، عندملب المشتري القتناء سلع أو خدماتفي فيرفض االستجابة لطأو الحر عن المنتج، التاجر يصدر 

 ". الخ..، وأال يكون رفض البيع مبررا .ةتكون هذه الطلبات شرعية وعادية، والتي يعبر عنها بنية حسن
 وفي سياق آخر قضت المحكمة العليا للواليات المتحدة األمريكية بأن الغرض من قانون شيرمان   

هو حظر العقود واالتحادات واالحتكارات التي ربما ستدخل بال مبرر في ممارسة العاملين أو الذين يؤدون 
، وبعبارة موجزة الحفاظ عل الحق في حرية التجارة وأنه في حالة ل في التجارة لحقوقهم ممارسة حرةالعم

الحق المعترف به منذ ن ال يقيد عدم وجود أي قصد إلنشاء احتكار ما أو المحافظة عليه فإن هذا القانو 
 .ة تحديد من سيتعامل معهم من عدمهأال وهو حريزمن بعيد 

أما بالنسبة للتشريع المصري فقد أقر المشرع المصري على أنه يحظر على من تكون له السيطرة 
مع  االمتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج – 2......  "سوق معينة القيام بأي مما يأتي :على 

إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج  يؤدي أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو
 "منها

، وعلى ذلك ال يعد امتناع العون تعسفا وإنما االمتناع غير المبرروليس أي امتناع يعد 
لذلك ا إذا ما وجدت مبررات أي شخص أو وقف التعامل معه محظور االقتصادي عن إبرام الصفقات مع 

، كما يجب أن يكون الهدف من هذا فاء بالتزاماته الناشئة عن العقدتتعلق  بعدم قدرة هذا العون على الو 
 .ي السوق أو الخروج منه في أي وقتاالمتناع الحد من حرية دخول العون المنافس ف

عوان وبهذا فإن رفض البيع يعد آلية من اآلليات األساسية التي يمكن أن يلجأ إليها أحد األ
، وذلك بمحاولة منع وصول عون اقتصادي آخر إلى القيام صاديين لتقييد المنافسة في السوق االقت

                                           
1 ELIE ALFANDARI, droit des affaires, litec,  paris, 1993, p 389. 
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تعامل محدد بالوظائف التي وجد العون لتحقيقها ، فليس هناك أداة أكثر فاعلية من رفض التعاقد مع م
ى رفض تزويد ، بل قد يصل األمر إلى تحريض بقية التجار في سوق ما علللقضاء عليه في السوق 

التاجر بما يريد من سلع أو خدمات حتى يتم استبعاده من السوق وفي هذا السياق قضت محكمة استئناف 
من األمر الصادر في  8باريس ومحكمة النقض الفرنسية بأن يقع تحت طائلة نص المادة 

 La cinqون ما قامت به الفيدرالية الفرنسية لكرة القدم من رفض منح شبكة التلفزي1986ديسمبر1
 .ص نقل وقائع مباراة في كرة القدمترخي

فتكمن في المحافظة على التوازن بين المنتجين  ،أما عن أهمية حظر المشرع لهذه الممارسة
فقانون حماية المنافسة يهدف إلى تحقيق المصلحة المشروعة للمستهلك الذي يشتري السلعة .والمستهلكين

لى العمل لتحقيق النمو ات وتشجيعها عؤسسافعة للمعلى القوى الدأو الخدمة من جهة وبين المحافظة 
، والذي يأتي في إطار سياسة ذا التوازن يأتي تجريم رفض البيع. وفي إطار المحافظة على هاالقتصادي

ضاء أو على األقل محاربة تشريعية اقتصادية تهدف إلى تشجيع االستثمار وتدعيم البحث والتطوير والق
ات ذات قدرات مالية عالية فال مانع من ؤسسإذا كانت هذه األخيرة تتطلب م، و يدةأسواق جد ، وفتحالبطالة
، وقد يأتي نافسة أو منع الدخول إلى األسواقات إلى إعاقة المؤسسها على أال يؤدي وجود تلك المتشجيع

على رفض  ، حيث يتفقون جميعالمنافسة بين عدة أعوان اقتصاديينرفض البيع في إطار اتفاق مقيد ل
التي أدان فيها القضاء األمريكي  "انترستيتسيركوي "، ومثالها دعوى و عمالء محددون التعامل مع عميأل

، قامت باالتفاق مع شركات توزيع سينمائي على أن تمتنع عة شركات مالكة لدور عرض سينمائيمجمو 
" وذلك بغرض  Interstaté circuitهذه األخيرة من التعاقد مع أي دور عرض سينمائي غير األول  " 

فقط ورفض عرض األفالم في أي دور  " Interstatéمن جراء قصر التعامل معتحقيق أرباح فاحشة 
 عرض تتقدم بطلب للتعاقد مع شركة التوزيع .  

والذين  معها دور العرض التي رفضت شركات التوزيع التعامل"وقد قضت المحكمة بأن المدعين 
 .1قد تضرروا من المنافسة في السوق  "موزعي األفالم السينمائيةتعرضوا للمقاطعة من جانب 

                                           
، مجلة الدراسات القانونية ، كلية الحقوق ، لبيع في القانون المصري والفرنسي، الممارسات التمييزية المتعلقة باألثمان ورفض الينا حسن زكي 1

 . 405، ص  2010،  29جامعة أسيوط ، العدد 
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من خالل ما سبق نجد أن رفض البيع قد مر بتطور تشريعي منذ ظهر وذلك بحضره من طرف  
 37والذي نصت المادة  1945يونيو  30رسوم الصادر في ممن خالل ال 1945المشرع الفرنسي سنة 

غير المشروعة المتعلقة باألثمان، رفض البيع الذي  يقوم منتج يعد مساويا للممارسات "ه:منه على أن
أو صانع أو حرفي برفض التعامل في حدود إمكانياته وفي إطار ما يسمح به العرف، مع الطلبات 
الواردة إليه من مشتري سلعة أو خدمة يقدمها األول، على أن يمثل الطلب المقدم من المشتري طلبا 

تري الموجب، سيء النية وعلى أال يكون بيع السلعة أو تقديم الخدمة مخالفا غير عاديا، أو يكون المش

 خالل رفض البيع إثبات ما يلي:  وبالتالي فعلى المتضرر من"للقانون أو ألي تنظيم تشريعي.
 . صادي التابع ( يملك قوة في السوق أن الرافض ) العون االقت -
 . فسةر المناالنية الخاصة بالتحكم في األسعار وتدمي  -
 . األعمال المقاومة للمنافسة -
 .1تحقيق تلك القوة االقتصادية عن قصد وعمد -

وقد جاء التشريع الفرنسي مواكبا للتغيرات االقتصادية التي طرأت على السوق الفرنسي في أعقاب 
ممكن لوال حكم األسواق وكان من ال عنالحرب العالمية األولى حيث غابت قواعد المنافسة الصحيحة 

لذلك أصبح لزاما على المشرع التدخل لحماية  .اعية أن تسود الفوضى في السوق و يات القانونية الاآلل
وذلك بهدف مواكبة العدالة االجتماعية مع متطلبات وقتنا هذا كأداة تشريعه .المنافسة الحرة في السوق 

 .ووجه الخصوص في الدول بطيئة النمجوهرية لحماية المنافسة وعلى 
صانع إلى رفض البيع بغية التخزين، إما ل المنتج أو التاجر أو اليبطيء يم ففي ظل اقتصاد

انتظارا الرتفاع األثمان وبيع السلع ينبغي على المشرع ردعها بنص جنائي وذلك لتثبيت ثمن البيع، أو 
 . وق وباقي المتعاملين االقتصاديينألثرها السلبي على المنافسة والس
، حيث رض القضاء على تلك األخيرةبغلبيع األثمان المفروضة يع رفض اففي فرنسا استهدف تشر 

فرفض البيع في هذه الحالة يكون .أن رفض البيع يكون عادة وسيلة من المنتج لفرض الثمن الذي يريده
 وسيلة من وسائل تثبيت ثمن البيع ويجب أن تتم مواجهته باألداة القانونية المناسبة. 

                                           
، جامعة القاهرة كلية الحقوق  سالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، ر حتكار والمنافسة غير المشروعة، دراسة تحليلية مقارنةاال، عمر محمد حماد 1

 .  82، ص 2008
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رنسي بعدم تجريم رفض البيع واالكتفاء بإمكانية الرجوع على ولكن االتجاه الحديث للمشرع الف
 . ي التشريعات األوروبية بصفة عامةرافض البيع وفقا لقواعد المسؤولية المدنية هو االتجاه السائد ف
 ، فله أنيث أن الرفض يعد من سلطات البائعوال يوجد تجريم رفض البيع في الواليات المتحدة ح

إذا تم رفض البيع في إطار اتفاق مقيد للمنافسة مبرم بين عدة منتجين أو صناع  ، أمايرفض أو أن يقبل
بغرض اتخاذ آلية رفض البيع كوسيلة ضغط على عمالئهم وفرض أثمان معينة عليهم أو لطرد تاجر 

وتتصدى له اللجنة االتحادية بعقوبات  ،معين بإبعاده عن السوق في هذه الحالة يعد رفض البيع محظورا
للبيع كما أن رفض البيع في الواليات المتحدة األمريكية يعد محظورا إذا كانت المؤسسة الرافضة  .ةرادع

طعة على تقييد المنافسة ، حيث يعد رفض البيع في هذه الحالة قرينة قاصاحبة مركز مسيطر في السوق 
 .   1في السوق 

توفرت يكون رفض البيع فيها محظورا وبالتالي ومن خالل تعريفنا لرفض البيع نجد أن هناك شروط إذا 
 . يز رفض البيعجروط أخرى بتوفرها يوش

 الثانية فقرةال
 وراالشروط التي يكون فيها رفض البيع محظ  

تعسف في استغالل وضعية  صدور طلب من قبل عون اقتصادي في مواجهة عون اقتصادي:أوال
 التبعي

على سلعة وإما الرغبة في الحصول بيتمثل موضوع الطلب الذي يقدمه العون االقتصادي إما 
وهذا األخير ، وقد يكون شفهيابي كما في حاالت البيع بالمراسلةوقد يكون الطلب كتا، أداء خدمة معينة

 . 2ائن، وهنا يرجع مقدم الطلب في إثباته للقواعد القانونية كشهادة الشهود والقر يصعب إثباته
 أن يكون الطلب طبيعيا  :ثانيا

، و الخدمة من حيث الكمية المطلوبةيجب أن يكون الطلب طبيعيا بأن يكون متناسبا مع السلعة أ
 .غير معقوال مما يبرر رفض البيعوقد حددت عدد من األمثلة التي يمكن أن تمثل طلبا 

                                           
 . 410، ص ع في القانونيين المصري والفرنسي، مرجع سابق، الممارسات التمييزية المتعلقة باألثمان ورفع البيلينا حسن زكي1

 .91ولية العون االقتصادي، مرجع سابق، ص، مسؤ بن وطاس إيمان 2
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ألهمية الفعلية الطالب نفسه أو مع ا أن تكون الكمية التي حددها الطالب ال تتناسب مع احتياجات  
 . لما يقدمه البائع

يرغب  أي إذ كانت المرة األولى التي ،ومع ذلك إذ كان الطلب الذي تقدم به الطالب هو األول
ى عدد فإن هذا الطلب ال يمكن تقدير معقوليته من عدمها بالنظر فقط إل، فيها في التعامل مع المنتج
،وإنما أيضا إلى معدل التزود أو طلبات الشراء إلى تتقدم بها تلك الفروع وكذلك الفروع التي يريدها الطالب

 .إذا كان مسموحا له بالبيع تحت التجزئة من عدمه
التسليم من االقتصادي كما يدخل في تقدير الطلب المعقول الطرق التي يطلب العون 

 من قبل المنتج. فالتقييم المهني للطالب قد يكون سببا مشروعا لرفض البيع.خاللها
، فإن رفض ى بيع السلعة التي ينتجها المنتجفإذا كان المتقدم بطلب الشراء ال يعد مؤهال مهنيا عل

البيع يكون مشروعا بشرط أن يشمل هذا التقييم المهني كافة المنتجين الذين ينتجون سلع من نفس طبيعة 
لطلب وأن تكون هذه الصفات المهنية مطلوبة السلعة التي يقدمها المنتج الذي رفض التعاقد مع المقدم با

من كافة من يقوم بشراء هذه المنتوجات نظرا لطبيعة المنتج أو الصفات المميزة التي يتضمنها ويمكن أن 
، ل البيع التي يجهزها لبيع المنتج، شروط يتعلق بمجافات المهنية الخاصة بطالب الشراءترتبط بالص

 بعد البيع إدا كانت جوهرية لبيع المنتج نفسه.وكذلك قدرته على تقديم خدمة ما 
،فإن اختيار ج من منتجات الرفاهيةو ج الذي يقدمه المنتج ذو جودة عالية أو منتو فإذا كان المنت

م ءسلوب يتالالتاجر الموزع يجب أن يتم وفقا لمعايير يتم من خالله التأكد من قدرته على إعادة البيع بأ
ا كان الطالب ال يملك المقومات التي تسمح له بان يمثل هذا المنتج أو يقدم فإذ.مع االسم التجاري للمنتج

 .بعد البيع مالئمة لمقومات المنتج، فإن رفض تزويده في هذه الحالة يعد مشروعاخدمة ما 
 حسن نية الطالب :ثالثا

عند ، لذلك يرتب القانون لطالب الشراء قرينة على حسن النية األصل في المعامالت حسن النية
 .، إال ان هذه القرينة قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسهالطلبتقديمه ل
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 : الرفضرابعا
ن رفضه الفعلي عقتصادي المستغل لوضعية التبعية يجب أن يقابل تقديم الطلب إعالن العون اال

أوالخدمة ال يعد خر في تسليم السلعة أوالتأ التهديد بالرفضنأل.أو أداء الخدمة بصفة نهائيةلبيع السلعة 
 رفضا.

فالرفض يقصد به عدم قبول تزويد طالب الشراء بالمنتج الذي ينتجه الرافض مع مخزون لديه 
 يسمح له بالتزويد.
التجارية فإن كان المنتج المستغل للوضعية يملك مخزونا يمكنه من  فاألعرا تفتضيهووفقا لما 

يعية تتعلق بالتغليف أو ألن الطالب قد طلب الشراء تلبية الطلبية،إال أنه رفض نظرا لوجود شروط غير طب
 .هذا يكون مخالف لألعراف التجارية، ألن الطلب فإن هذا الرفض يكون مبرر قانونا بغير االسم التجاري 

كما أن تعليق قبول البيع على قيام الطالب بالتعرف أوال على األثمان السائدة لنفس المنتج في 
ن والتي يكو  1ضا مؤسسا لقيام مخالفة رفض البيع، ال يعد رفبه طالب الشراءجغرافي الذي يعمل النطاق ال

 . المنافسين في السوق  حدهدفها دائما الرغبة في اقصاء أ
 االقتصادية توافر المنتج لدى العون االقتصادي المستغل لوضعية التبيعة  :خامسا

 الناحية المادية والقانونية.يكون رفض البيع غير مشروع إذا كان المنتج متوفر لدى العون من 
باستطاعته الحصول عليه بسهولة أو  أوويعني ذلك وجود المنتوج لدى العون االقتصادي الوجود المادي -1

 بإمكانه إنتاجه، وفي غير هذه الحاالت وعند عدم وجود المنتوج يكون رفض البيع مبررا.
فهذا  األدويةكبيع  ،ل تنظيم قانونيبمعنى أن المنتوج ليس محل حجز أو رهن أو مح الوجود القانوني -2

 منظم وبهذا يكون رفض البيع مبررا. 
 ة لثالثالفقرةا

 حاالت مشروعية رفض البيع
في ، يعتبر شكال من أشكال رفض البيع المناالبيع إذا تم دون سبب مبرر ومعللاألصل أن رفض 

 فيها مشروعا:أنه هناك حاالت يكون رفض البيع إال 1والمخل بأحكام المنافسة الحرة

                                           
 . 92، مسؤولية العون االقتصادي، مرجع سابق ، ص بن وطاس إيمان 1
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 أن يكون للطلب الصفة الغير عادية -1

وتكون بصدد طلب شراء سلع وخدمات غير عادي إذا خالف العون االقتصادي ما جرى العمل 
يات الدفع غير عادية وغير به في العرف التجاري، أو كانت مواعيد تسليم البضاعة أو الخدمة وكذا كيف

 . 2مشروعة
غير طبيعية كالطلب الضئيل غير عادية إذا تم مثال بكمية كما انه قد يتخذ الطلب الصفة ال

عادية دون تقديم الضمانات الكافية للدفع للعون الكمية، أوالعكس طلب كميات كبيرة وبصفة غير 
 .رسة محظورةم مماايحق له رفض البيع دون أن يكون أمهذا األخير الذي  ،االقتصادي

 لنص قانونيتطبيقارفض البيع  -2

االقتصادي للبيع مبررا ومشروعا إذا تم تطبيقا لنص قانوني والتي تكون عادة  يكون رفض العون 
 منظمة لبعض السلع ذات الطبيعة الخاصة.

 سوء النية -3

مواقفه من خالل تعامالته السابقة، ويتم الكشف عن سوء نية الطالب )المشتري( بالنظر الى 
 ة أو سوء تنفيذ عقد توزيع سابق.، بعدم دفع ثمن طلبات سابقكمخالفته االلتزامات التعاقدية

ويكون الزبون سيء النية كذلك  ز،وقت طلب السلعة من صاحب االمتيا وتقدر سوء نية الطالب
إذا كان هدفه اإلضرار بالبائع إلعادة بيع المنتوج بسعر منخفض جدا وبصفة غير عادية مما يعود سلبا 

 على البائع.
، كما عدد المنشور مثلة على سوء نية الطالبعدة أ Fontanetوقد ذكر المنشور الوزاري 

 ، ثلة على سوء نية مقدم طلب الشراءعدة أم 1970ماي  30الصادر في  Fourcadeالوزاري 

                                                                                                                                    
ص  2002 – 2001جامعة الجزائر مثال عقد االمتياز التجاري ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، ،، العقود والمنافسة بن زيدان روينة 1

61. 
أ المنافسة الحرة في القانون الوضعي ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون ، فرع قانون األعمال جامعة تيزي وزو ، جالل مسعد ، مبد2

 . 121ص  2002
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التجار أو تهديدها مما يؤدي إلى المساس بالمنافسة متى هذا األخير الذي هدفه المساس بمصالح
 : ومن هذه األمثلة1جار وأخالقياتهالتكانت الوسيلة المعتمدة تبتعد عن مبادئ وشرف مهنة ا

 . يضر بها التاجر البائع أي المنتجأن يكون طالب الشراء يهدف إلى استخدام المنتج بطريقة  -
 . منتج بأسلوب بالمقارنة بمنتج آخرأن يكون الغرض من طلب الشراء الحصول على ال -
 . بيعه بخسارةض إعادة ، أي أن يشتري طالب الشراء المنتج بغر البيع بخسارة -
سعر إعادة البيع يستهدف جذب العمالء لسبب ال يتعلق بالمنتج ذاته وإنما لجذبهم لشراء المنتجات  -

 . الب الشراء بيعهااألخرى التي يتولى ط
، وفي بعرض سلعة محددة بهامش ربح بسيط والمقصود هنا بثمن الجذب هو قيام تاجر معين

لك بهدف جذب المستهلكين وتكون عادة الحملة اإلعالنية التي يلجأ ، وذن قليلالمقابل مخزون السلعة يكو 
، وعادة ما مكن أن يحققه من ورائها من أرباحلها البائع ال تتناسب البتة مع ما تحت يده من السلعة وما ي

تاجر يكون الهدف الحقيقي هو جذب العمالء من خالل السلعة محل ثمن الجذب لشراء سلع أخرى يقوم ال
 . ا أو بيعهابتوزيعه

وبذكر المنشور الوزاري الممارسات البيعية المتعلقة بثمن الجذب على اعتبار أنها تبرر رفض 
البيع إذا تأكد التاجر المورد أو الصانع أن طالب الشراء يستهدف استخدام سلعته لتحقيق هذا الغرض  

 . الرفض في هذه الحالة يكون مشروعاو 
 1980من خالل المفوضية الفرنسية في رأي لها صادر في كما قرر مجلس المنافسة الفرنسي 

بأنه إذا كانت الممارسات المتعلقة بإضافة هامش ربح ضعيف عن إعادة بيع المنتج من قبل التاجر 
مشتري تستهدف جذب المستهلكين ثم تحريك رغبات العمالء نحو سلع أخرى يقدمها نفس التاجر ال

ضحية تحت رقابة القضاء لطالب الشراء الذي قام بتضليله بغرض للبيعفإن المورد في هذه الحالة يعد 
، لذلك يكون لهذا األخير رفض تزويد التاجر تعلق بالسلعة التي يقدمها الموردتحقيق أهداف أخرى ال ت

ها كسلعة لجذب المشتري لسلع طالب الشراء سلعته تحت رقابة القضاء بما أنه تأكد له أنه سيستخدم
 . أخرى 

                                           
 عون المنافسة غير المشروعة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  ، فرع عقود ومسؤولية جامعةدإلهام ، حماية المحل التجاري ،  زعموم1

 26ص  2004 – 2003الجزائر 
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رغب بالتزود بغرض إعادة البيع لهذا فإن طالب الشراء البد أن يكون حسن النية ويوكخالصة 
هذا السياق وفي إطار رفض وفي. مع مبدأ حسن النية في المعامالت استخدام المنتج استخداما يتطابقأو 

 . ون البيع يدور التساؤل حول رفض البيع المتعلق بحق من حقوق الملكية التي يحميها القان
فإذا  يكي منذ أمد بعيد وحتى وقتنا هذاار هذا الموضوع بلبلة واضحة في الفقه والقضاء األمر لقد أث

ارتبطت ممارسة حق الملكية بتصرفات تؤدي إلى اإلضرار بالمنافسة أو تقييدها عن عمد وقصد 
ل هذه ألنه بدون التصريح باستعما .وهنا يتجسد لب اإلساءة المقصودة ،واإلضرار بالمتعامل االقتصادي

 .رين عن ممارسة نشاطاتهم التجاريةالحقوق المحمية فسوف يتوقف التجار اآلخ
 الفرع الثاني 

 البيع التمييزي  
يعتبر البيع التمييزي كغيره من الممارسات االستعبادية في السوق والتي تعيق عملية المنافسة من 

 . من قدرته التنافسية في السوق لحد خالل إزالة أو التخلص من أحد المنافسين أو اإلضرار به أو ا
الظروف المالئمة  حيث حاول المشرع من خالل تجريمه لهذه الممارسة حماية المنافسة وتوفير

 .لتكريس مبادئها
وفيما يلي سنتطرق بالتفصيل لهذه الممارسة من خالل تطورها التاريخي وتعريفها وأنواعها وشروط 

 . لنتائج المترتبة عنهاشروعيتها واقيام المسؤولية فيها وحاالت م
 الفقرة األولى 

 التطور التاريخي لحظر الممارسات التمييزية 
من هذا  11بموجب المادة  03 - 03جرم المشرع الجزائري البيع التمييزي من خالل األمر 

، إال أن حظر هاته الممارسة يعود إلى وقت سابق وحتى قبل صدور أول قانون للمنافسة وذلك من راألم
 منه والذي اعتبره المشرع من بين  27المتعلق باألسعار بموجب المادة  12 - 89القانون خالل 
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. وحافظ المشرع الجزائري على هذا التجريم عند صدور ت التجارية التي تتسم بالالشرعيةالممارسا
ارسات من هذا األمر بصفته أحد المم 7المتعلق بالمنافسة والذي أدرجه ضمن المادة  06 - 95األمر 

، والتي تضمنت حظر تطبيق شروط غير متكافئة وغير لهيمنةالناجمة عن التعسف في استغالل وضعية ا
، وهذه الممارسات قد تتمثل في المهيمنة على شركائها التجاريين عادلة في العقود التي تبرمها المؤسسة

من في البيع المرتبط أو فرض وقد تك .رفض البيع أو قطع العالقات التجارية والتعاقدية بطريقة تعسفية
 . ل في فرض شروط خاصة على الموزعينكما قد تتمث .أسعار تمييزية

من قانون  8كما نجد أن المشرع المصري كذلك أدرجها ضمن وضعية الهيمنة حيث تنص المادة 
صراحة على أنه يحظر على المؤسسة المهيمنة أن تقوم بالتمييز بين  2005المنافسة المصري لسنة 

 . 1يع أو الشراء أو في شروط التعاملبائعين أو مشتريين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار الب
كما نجد كذلك الممارسة المتمثلة في البيع بأسعار ال تعطي التكلفة الكلية إلنتاج السلعة وذلك 

 .الممارسة في البيع بسعر غير عادلبغرض إبعاد المنافسين من السوق وتتمثل هذه 
يجب أن يمنح المتعاملون االقتصاديون  ،المشرع الفرنسي فيرى أنه لضمان حرية المنافسةأما 

نفس الحظوظ وبالتالي تحظر كل معاملة تمييزية ألحد المتعاملين إذا ما وجد في نفس الظروف مع غيره 
 .2من الممارسات المنافية للمنافسة وإال كنا بصدد ممارسة .من المتعاملين االقتصاديين

 30الصادر بتاريخ  45 - 30، فبالرجوع إلى المرسوم رقم أن هذا التجريم كذلك يعتبر حديثا إال
التمييزية واكتفى بحظر والمنظم للمنافسة في فرنسا نجده لم يشر إلى حظر الممارسات  1945يوليو 

 . رفض البيع
الرأي الغالب  ولما كانت الممارسات التمييزية تعد ضمنيا شكال من أشكال رفض البيع فقد ذهب

من المرسوم الصادر  37في فقه القانون التجاري في فرنسا إلى مد الحظر المنصوص عليه في المادة 
 . ارسات التمييزية وذلك قياسا عليهالخاص برفض البيع إلى المم 1945

                                           
 .72. ن ، ص  سنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، دار الهنا للتجليد الفني، اإلسكندرية د . ، شرح قانون حماية الملفتاح مرادعبد ا1

2 GEORGES RIPERT , RENE ROBLOT, traité de droit commercial , tome 1 ,volume 1 , 18 émeédition , L G D J 
, 2003 , P 663 
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وتضمنت  1958يوليو  24بصدور مرسوم في  37في فرنسا عدلت المادة  1958وفي سنة 
 .                                                              للممارسات التمييزية في األثمان ل إشارة صريحةمنه أو  37المادة 

حيث نص على أنه يعد محظورا  1960مارس  31وأكد هذا الحظر المنشور الوزاري الصادر في 
 أو أداء الخدمات. قيام المنتج أو التاجر أو الصانع بالتمييز بين المشترين في أثمان السلع

المعروف باسم قانون احترام األمانة في  1967سبتمبر  28صدر مرسوم  1967وفي سنة 
، ارسات الجماعية المقيدة للمنافسةالمنافسة والذي أدخل عدة تعديالت في صياغة المواد الخاصة بالمم

، فنصت المادة في السوق المقيدة للمنافسة الحرة بحيث أصبحت تتسع لتحكم أشكاال أخرى من الممارسات 
منه على أنه تعد محظورة شروط بيع السلعة أو أداء الخدمة التي يحددها المنتج أو المستورد أو تاجر  3

يز في األثمان لذات السلعة ي، أو تنتج عنها آثار تتمثل في التملة عندما يكون في محل تلك الشروطالجم
ي إلى توسيع مفهوم الممارسات التمييزية في األثمان أو الخدمة بين المشترين.ثم اتجه المشرع الفرنس

 آلخر بهدايا أو مزايا عينية  عن ، تمييز مشتررعلى اختالف الثمن من مشتري آلخ ليشمل عالوة
 أو نقدية.

وقد ظهر هذا االتساع في مفهوم الممارسات التمييزية في األثمان عندما صدر القانون المنظم 
من القانون  38و  37وألغى المادة السابقة لتحل محلها المواد  1973ديسمبر سنة  22للمنافسة في 

ر على أي منتج أو تاجر أو صانع أو حر في أن يتعامل مع ظيح" على أنه 37حيث نصت المادة 
عمالئه بموجب قوائم أثمان أو شروط بيع تمييزية ال يكون مرجعها إلى تغيرات في سعر التكلفة إلنتاج 

أن يتقدم مباشرة أو غير مباشرة بعطايا أو هدايا من سلع أو هدايا نقدية أو ".ةالخدمالسلعة أو تزويد 
رفي بتقديم قائمة األثمان الخاصة حتزم كل منتج أو تاجر أو صانع أو عينية أو أداء مجاني للخدمة ويل

هذا .وقد نص رها لكل سلعة أو خدمة يطلبها الغيبه لكل من يطلبها موضحا في األثمان التي يعرض
، في المادة  Loi Royer( والذي يعرف بقانون رواييه 1973ديسمبر لسنة  27القانون ) الصادر في 

فة لنص منه على أنه يحظر على الموزع أن يقبل أو يطلب من المورد أي مزايا من أي نوع بالمخال 38
نماهو حظر مرتبط بما ، هذه األخيرة الحظر الوارد فيها ليس حظرا مطلقا  وإمن ذات القانون  37المادة 

 يمكن أن تكشف عنه من وقوع  غش أو تالعب أو رغبة في التالعب أو التهرب من أحكام القانون.
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تقديمها من قبل وبالتالي ال يكون طلب أو قبول الهدايا محظورا في حد ذاته وإنما عندما يتبين أن 
في ثمن السلعة أو الخدمة  عميل عنأو الطلب من جانب الموزع يقصد به تمييز عميل  المنتج أو الصانع

وفي بعض األحيان قد يرتبط 1راشرة ممارسات تمييزية في األسعاأي إذا كان القصد من تلك الهدايا مب
ر عند الوصول وإدراك كميات كمنح تخفيضات في األسعا،تالمشتراتحديد السعر بالكميات المباعة أو 

 وهي ما تعرف بالتخفيضات الكمية.، 2معينة
ية حر والمتعلق ب 1986ي أول ديسمبر الصادر ف 1243-86ر في فرنسا المرسوم رقم ثم صد

، وليمثل توجه كامل نحو حرية يعات السابقة المتعلقة بالمنافسةوالمنافسة ليحل محل كل التشر  األثمان
، والتي تنص على حظر كل تصرف صادر منه 36رسات التمييزية في المادة األسواق والذي عالج المما

التعاقدية مع متعامل اقتصادي آخر، عالقته  المنتج أو التاجر أو الصانع أو الحرفي في إطار عن
مييزية وغير مبررة ، إذا ما كانت توالمتعلق باألسعار، آجال الدفع، شروط أو كيفيات الدفع أو الشراء

 .3لمتعامل خلال في نشاطه االقتصاديمما يخلق لدى ا، بمقابل حقيقي
في الكتاب الرابع من  1986ية في فرنسا تم دمج كافة نصوص مرسوم ديسمبروفي خطوة تشريع

 .2003وذلك في سنة  470إلى   410ن القانون التجاري الفرنسي في المواد م

وقد تضمن القانون التجاري الفرنسي بعد إدماج المرسوم بالقانون الخاص بالمنافسة تنظيما 
( من القانون التجاري  L. 442 - 6)  442لسادسة من القانون تفصيليا للممارسات التمييزية في المادة ا

 الفرنسي
 والتي تنص على : 

« il est interdit de pratiquer àl’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir 
de lui des prix  des délais de paiements , des conditions de vente ou des 

                                           
 387، مرجع سابق ص ية المتعلقة باألثمان ورفض البيع، الممارسات التمييز لينا حسن ذكي1

 60، ص 2003بية، ر نهضة الع، دار الد. حسين الماحي، تنظيم المنافسة، الطبعة األولى2

3BONVOISIN CAROLE : «  l’abus de dépendance économique et la relation de dépendance » www.perso. 
wanadoo.fr 
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modalités de vente ou d’achat dixriminatoires et non justifiés par des 
contreparties réelles en créant de ce fait pour le partenaire, un avantage ou un 
désavantage dans la concurrence »1. 

 وكما سبق الذكر فإن المشرع الفرنسي قد توسع في مفهوم الممارسات التمييزية المتعلقة باألثمان
، أصبح محظورا ن بالنسبة لبعض العمالء عن غيرهمفبعد أن كان المقصود بها هو مجرد الزيادة في الثم

ل االرتفاع أو ومنذ المرسوم بقانون رواييه فالممارسات التمييزية التي تتخذ شك ،وفقا للنصوص التشريعية
وكذلك تخفيض األثمان الذي ال يكون مرجعه أو سببه الرئيسي هو االرتفاع أو االنخفاض الزيادة في الثمن

 في ثمن التكلفة أو أية ميزة يمكن تقويمها ماديا. 
الفرنسي المتعلق بالمنافسة للتعديل  1986ديسمبر  1خضع األمر الصادر في  1996وفي سنة 

 .2001اي م 15بوجب قانون  2001سنة األول ثم التعديل الثاني 
 والذي جاء بقائمة من الممارسات التمييزية نذكر منها : 

مجال الشراء والبيع تحت  الحصول على امتيازات غير مبررة فيما يخص آجال وشروط الدفع في -
 . التهديد

سا بأي خدمة قد ة الحصول من المتعاقد على امتيازات تجارية غير مرتبطة أساولالحصول أو محا -
 . فعالتمت تأديتها 

وعلى العموم نكون بصدد ممارسة تمييزية كلما فرض متعامل اقتصادي على متعامل اقتصادي   
 . 2آخر شروطا غير عادية وعلى المتضرر إثبات ما يدعيه

 
 
 
 

                                           
1MAINGUY  DANIEL , « pratique dixriminatoires , www .lexinter .net   
2ELIE ALFANDARI,  droit des affaires , op . cit , p 392 . 
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 لفقرة الثانية ا
 مفهوم البيع التمييزي  

 أوال  تعريفه
الدرجة أو النوع أو الخدمات  يعرف البيع التمييزي بأنه بيع منتجين متطابقين من حيث الجودة أو

المادة )ضمن لجريمة البيع التمييزي عاما ولقد جاء النص المت .1المتماثلة بأسعار مختلفة من نفس البائع
، ومنه يمكن القول بأن الحظر القانوني يشمل تفسيره تفسيرا واسعابمما يسمح  (03-03من األمر  11

، سواء كان مجال ا مهما كان المجال الذي تنشط فيهينهكل عقود البيع التي تبرمها المؤسسات فيما ب
 . الممارسة بصفة اعتيادية أو مؤقتةإنتاج أو توزيع وسواء تمت هذه 

، غير أن مثل هذه عسف في وضعية التبعية االقتصاديةوإذا كان المشرع قد ربط الحظر بحالة الت
ت التفاقات التي تكون بين المؤسساالممارسة قد تكون ناتجة عن التعسف في وضعية الهيمنة أو عن ا

، إذ يشكل التمييز أداة ال غنى عنها في يد المؤسسات لزيادة أرباحها والتي تتم بصفة صريحة أو ضمنية
إال  .في مركز سوق تحتله إلى أقصى حد ممكن لتعزيز هذا المركز أو الدفاع عنه إزاء الشركات األخرى 

ية وذلك لتفادي المنافسة بزيادة حصصهم في السوق أو وضع قو البا ما يستخدمه أصحاب القوة السأنه غ
هو ما يعد تصرفا منافيا للمنافسةسواء تم عن طريق فرض أسعار الحواجز أمام الدخول إلى السوق و 

فيها أو رفض مؤسسة أعمال تتمتع بمركز مهيمن توريده مادة ال غنى عنها لنشاطه اإلنتاجي  ىمغال
جانب هذا فإن الحظر القانوني يشمل أيضا إلى أنشطة منافسة. بممارسة لعميل يكون في مركز يسمح له 

 1243 - 86من األمر  36عقود تقديم الخدمات حيث أقر مجلس النقض الفرنسي أن نص المادة 
 .2لو بصفة ضمنية على تقديم الخدماتتحدث و 

ألحد زبائنها سواء  هونإذا فالممارسات التمييزية تتم عن طريق بيع تمنح بموجبه المؤسسة المم
، جملة من االمتيازات دون غيره من ها عالقة تجاريةتاجر جملة أو تاجر تجزئة والذي تربطه ب كان موزعا

بمعنى أن بعض الزبائن وليس كلهم سوف تطبق عليهم شروط خاصة أو أسعار .المؤسسات األخرى 
حد العمالء دون غيره تجعله في . هذه المزايا التي يحصل عليها أخاصة تختلف عن شروط البيع العامة

                                           
 45ص  2000بشأن قضايا المنافسة ، جنيف ،  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية القانون النموذجي للمنافسة ، سلسلة دراسة األوتكتاد1

2G. RIPERT ET R. ROBLOT ,traitè de droit commercial ,op ,cit , p 664  
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وهذا من شأنه أن يحسن من مركزه على  ،1بباقي المؤسسات المنافسة األخرى  وضعية أفضل مقارنة
عالقة مستوى السوق والمعاملة التمييزية التي تنفرد بها إحدى المؤسسات دون البقية . يكون أساسها وجود 

، استفادت المؤسسة الزبونة من االمتياز ت هذه األخيرةبمعنى أنه إذا تحقق، تعاقدية تربط بين المؤسسات
الحصري الذي سيمنح لها والعكس إذا زالت هذه العالقة ألي سبب كان كاإلبطال أو الفسخ فإن هذا 

رة مرتبطة بالعقد بطبيعة الحال من شأنه أن يؤدي إلى زوال االمتياز ولذا فإن الممارسة التمييزية المحظو 
 وجودا وعدما. 

القانون األمريكي روبنسون باتمان المتعلق بتحديد األسعار أو التمييز السعري في تشريعات أما  
منه على عدم مشروعية  2مكافحة االحتكار في المجتمع األمريكي فقد نصت الفقرة األولى من المادة 

الحاالت التي  تمييز البائع للسعر بين مختلف المشترين للسلع ذات المستوى أو النوعية الواحدة وذلك في
نتج فيها عن ذلك التمييز تقلص المنافسة أو أن يؤدي ذلك التمييز لخلق احتكار أو اإلضرار بالمنافسة أو 

خاصة بذلك التمييز أو كان القضاء عليها أو منعها وذلك بالنسبة ألي طرف سواء كان مانحا للميزة ال
 . متلقيا

ذي يعكس الفروق في تكاليف البائع أو التي تجري السعري الز  تمنع الفقرة األولى حدوث التميوال
المتحدة أو األماكن بحسن نية لمواجهة المنافسة ويتعلق هذا النص بالسلع التي تباع في الواليات 

 . والموجهة لالستخدام أو االستهالكتها الخاضعة لسلط
، عية قيام البائعالمادة لعدم مشرو ( من هذه جوتكمن األهمية في ذلك فيما أشارت إليه الفقرة )

، بدفع مبالغ لها طبيعة العمولة أو السمسرة لمشتر ة الخارجيةسواء في التجارة بين الواليات أو في التجار 
أو وكيل مشتر فكل هؤالء يخالفون نص الفقرة واثبات المنافسة ليس ضروريا بمعنى أن المخالفة تقع برغم 

 .2وجود المنافسة
إلى أنه ليس كل عدم مساواة في  1979 - 04 - 26سية في وقد أشارت لجنة المنافسة الفرن

أن يفسر ذلك باختالف  زائجانب المؤسسة يعبر عن نية التمييز، إذ أنه من الاألسعار المقدمة من ج

                                           
1DOMINIQUE LOGEAIS, droit commercial, 11eédition , Dalloz, paris, 1997, p 224 
 

 . 109ص  1996، مجلة األحكام ، قوانين مكافحة االحتكار في الواليات المتحدة األمريكية ماجد عمار -2
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التكاليف أو التوزيع عالوة على ذلك أن الفروق الضعيفة في األسعار ليست لها معنى ومما يؤيد ذلكأن 
 ، أما المحالت المتوسطةي المحالت الراقية بأسعار مرتفعةمون ببيع سلعتهم فالكثير من المنتجين يقو 

 .1فيكون البيع بأسعار أقلأو المتواضعة في المناطق الشعبية
عامة ، وهي جهة كانت تتبعه إدارة الطيران المدنيوفي قضية أخرى أدانت اللجنة األوروبية ما 

ومسؤولة عن تأمين وسالمة وأمن وحسن وظيفة المطارات التي  في فنلندا وتعمل تحت إشراف وزارة النقل
حيث كانت تقوم بالتمييز في نظام تحصيل اإليرادات المرتبطة  بخدمات متعلقة بالهبوط واإلقالع  ،تديرها

 . الت الداخلية والدولية الخارجية دون تفسير موضوعي مما شكل تعسفاللطائرات بين الرح
حقق حالة التمييز بين العمالء أن تكون السلعة موضوع التمييز متماثلة وفي الواقع فإنه يشترط لت

 . يز مبررا إذا بيعت بأسعار مختلفةومتجانسة في النوع والجودة والخصائص فإن اختلفت فقد يكون للتمي
التمييز السعري بل على العكس من ذلك هناك بعض الشروط التي يتعين توافرها حتى يكون 

  :ممكنا ومربحا وهي
ففي ظل المنافسة ال يقوى المنتج على تقاضي أكثر من سعر للسلعة  ،أن يتمتع المنتج بقوة احتكارية -
 .احدة حيث يتركه المتعاملون لغيرهالو 

 فال يمكن ذلك لتميزه في السعر. أما في ظل الحاالت االحتكارية 
ض في السوق ذات خفعدم إمكانية إعادة بيع السلعة بعد شرائها من السوق ذات السعر المن

 السوق المرتفع 
يز مربحا فال بد من اختالف مرونة الطلب في السوقين حتى يتمكن العون يحتى يكون التم - 

وبسعر منخفض  ،االقتصادي المحتكر للسلعة أن يبيع بسعر مرتفع في السوق ذات الطلب قليل المرونة
 .2في السوق ذات الطلب كبير المرونة

" ضد الوكالة الحكومية قضت محكمة العدل  AKZO chemie . BVففي قضية شركة " 
"  إلتباعها سياسة التمييز دون مبرر ليس من أجل المنافسة الحرة  AKZOاألوروبية بمسؤولية شركة " 

                                           
 . 666ص  2003، أساسيات االقتصاد السياسي ، دار الجامعة الجديدة ، أسامة محمد الفولي ،مجدي محمود شهاب -1
 .321، 320ص  2005ادي الجزئي بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية ، التحليل االقتصعبد القادر محمد عبد القادر  2
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" حينما خفضت سعر الدقيق لمستهلكي شركة  ESCوأهمها شركة " .وإنما من أجل القضاء على منافسيها
 "ESC  متوسط سعر التكلفة فاستنتجت المحكمة أن هذا التميز لم يكن غرضه " بحيث أصبح أقل من

 شركة المدعية واصطياد عمالئها. إال القضاء على ال
وفي قضية أخرى قامت المفوضية األوروبية بتغريم شركة السكر االيرلندية وهي شركة مسيطرة 

عها سعر أقل ز السعر بوضفي ايرلندا هاته األخيرة التي سعت إلى تقييد المنافسة عن طريق تميي
 . ا مما سبب أضرار بالغة بمنافسيها، واحتفاظها بمعدل أسعار مرتفعة لمستهلكيهلمستهلكي السكر الفرنسي

 أطراف مخالفة المعاملة التمييزية   : ثانيا
 مرتكب المخالفة  – 1

على هؤالء ، فيحظر المنتجون، التجار، الصناع أو الحرفيون  ،وهو الطرف األول في المخالفة  
 . صول على أي امتيازات من المتعاقددون استثناء أو تمييز الح

 الضحية  – 2
المؤسسة كل "والتي تنص على: 03-03األمر  منأ الثالثة فقرةل في المؤسسة كما عرفتها المادة وتتمث

 ات اإلنتاج أو التوزيع شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاط
 " .تالخدماأو 

 ة لثالفقرة الثا
 صور وأنواع الممارسات التمييزية 

 تنقسم الممارسات التمييزية في السوق إلى أشكال متعددة نذكر منها : 
 التمييز في شروط البيع أو الشراء :أوال

، أي البد من في نفس السوق تخضع لوضعية مماثلةمن المفترض أن المؤسسات المتواجدة   
في ط أو أساليب البيع أو الشراء والتي تكون ناتجة عن العرف التجاري المعمول به خضوعها لنفس شرو 

، فإذا حدث واستفادت إحدى المؤسسات الزبونة من شروط بيع أو شراء تمييزية يعد خرقا تلك المنطقة
 . ةلألعراف التجاري



 .................................................التعسف في وضعية التبعية االقتصاديةالفصل األول 

 

48 
 

زيع التابعة ت التو وتظهر هذه الممارسة خاصة في المعاملة غير المتماثلة التي تتعرض لها شبكا  
، هذه األخيرة تقوم بمنح بعض المؤسسات الموزعة شروطا أو أساليب متميزة للبيع هلنفس المؤسسة الممون

 . ة نتيجة لهذه المعاملة التمييزيةأو الشراء لتكون بذلك تعسفت في استغالل وضعية التبعية االقتصادي
 همونوهنا نميز بين حالتين للبيع التمييزي إذ يظهر بصورتين األولى تتمثل في منح المؤسسة الم  

مثل هذه الشروط وأساليب البيع والشراء للمؤسسة الزبونة من تلقاء نفسها والثانية تتمثل في طلب المؤسسة 
 .لهذه الشروط هوط خاصة واستجابة المؤسسة الممونالزبونة شر 

ي يبقى ممارسة تمييزية محتفظة بطابعها اإلجرامي لما لها من أضرار تلحقها بباق وفي الحالتين  
 . المؤسسات األخرى وكذا المنافسة

ويتضمن تجريم التمييز ، 1روط العامة للبيع ممارسة تمييزيةكما يعتبر عدم اإلفصاح عن الش   
ل المثال فإن تقديم تسهيالت . وعلى سبيي توريد أو الشراء لسلع أو خدماتكذلك األحكام والشروط ف

ائتمانية أو خدمات تبعية متمايزة في توريد السلع والخدمات يمكن أن يكون تمييزا أيضا وفي التشريع 
خدمات المقدمة فيما يتعلق ئتمانات وتوفير الاألسترالي حيث يتم تجريم جوانب التمييز الخاصة باال

 .2بالسلع
 ثانيا : التمييز السعري 
، هذا األخير يعتبر رلمتعاملين االقتصاديين على السعت التجارية بين التجار واتقوم المعامال

ؤسسة الزبونة إلى ، فالسعر هو المقابل الذي تدفعه المالت والركن األساسي في عقد البيععصب المعام
لما تزوده به هاته األخيرة من منتوجات حيث يشترط القانون أن يكون هذا السعر  هالمؤسسة الممون

ث ال تختص إحداها بسعر مميز دون ي، بحهات المتعاقدة مع المؤسسة الممونتماثال بالنسبة لكل المؤسسم
تقوم  هاقع نجد أن معظم المؤسسات الممون. إال أنه في الو يجعلها تحتل مكانة أفضل في السوق البقية مما 

بصورة واضحة بتخفيض األسعار وتفضيل بعض زبائنها عن البعض اآلخر مما يؤدي إلى ظهور و 
، بحيث يتم تخفيض سعر بعض المنتوجات ألحد الزبائن دون في التعامل بين المؤسسات الزبونةالتمييز 

                                           
1G . RIPERT ET R .ROBLOT , op . cit .P . 665 

 . 46مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ، القانون النموذجي بشأن المنافسة ، مرجع سابق ص 2
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زية يجرمها القانون ويعاقب استفادة باقي المؤسسات من هذا االمتياز وهذا يؤدي إلى نشوء ممارسة تميي
 . عليها

 يد ثالثا : التمييز في آجال التسد
إلى إحدى المؤسسات الزبونة لدفع بقية  ههلة التي تمنحها المؤسسة الممونمأجل التسديد هي ال

جب أال تفوق ما استقر . هذه المهلة يها للمنتوج محل عقد البيعيالثمن الذي عجزت عن دفعه عند تسلم
 . عليه العرف

، أو للتسديدمؤسسة الزبونة مدة معينة التي تمنح ال هذه المهلة من قبل المؤسسة الممونوتحدد ه  
لى ذلك فإذا قامت وعلتسديد ثمن المنتوج الذي اقتنته. بطلب من المؤسسة الزبونة لتمنحها مدة معينة

بمنح إحدى المؤسسات الموزعة مهلة للتسديد تفوق المهلة الممنوحة لباقي المؤسسات  هالمؤسسة الممون
 هتفضيال لها وتكون المؤسسة الممونتبر األخرى والتي لها نفس وضعيتها فيما يتعلق بمالئمتها المالية يع

 .لحالة أمام جريمة البيع التمييزي في هذه ا
 ةرابعالفقرة ال

 شروط تحقق المسؤولية 
 لقيام المسؤولية والتحقق من وجود بيع تمييزي البد من توافر عدة شروط : 

 التمييز:أوال
، فإذا أوجدنا ا الزبون فعلياخضع لها أو يتحملهويقصد به االختالف في األسعار والشروط التي ي
 . أو النوع فيعد ذلك بيعا تمييزيا منتوجات بأسعار مختلفة على الرغم من تطابقها في الجودة

، إال أنه إذا رغب البائع في فعلي هو السعر الذي يدفعه الزبون وكقاعدة عامة فإن السعر ال
، لنسبة لمبيعات العمالء المختلفينن بااستخدام السعر المرسل الذي يستوجب كميات متنوعة لتكاليف الشح

 . البائع البيع إال بالسعر األعلى فال يوجد هناك تمييز في السعر إذا رفض
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وقد أقرت محكمة العدل األوروبية القرار الصادر عن اللجنة األوروبية فيما يخص إدانة مطار 
أكثر ارتفاعا من تلك المفروضة   Alpha Flightباريس بسبب قيامه بفرض ضرائب وإتاوات على شركة  

 .1على أحد فروع شركة طيران فرنسا
 أن تكون بصدد معاملة تمييزية  :ثانيا 

 لنحقق هذا الشرط البد من :
المقارنة بين معاملة متعاملين اقتصاديين موجودين في نفس الظروف ونفس الزمان المكان فإذا 

لتميزية بين المتعاملين في هذه الحالة تكون طبيعية اختلفت الظروف وتتوفر نفس المعطيات فالممارسة ا
 . 2من صور مخالفة الممارسة التميزيةولن تشكل صورة 

ة منتظمة فقد يتعامل أساسا وبطريق ،كما يمكن أن يتعامل الممون مع فئات مختلفة من الموزعين
ففي هذه الحالة ال  ،ة.إضافة إلى موزعين آخرين يتم التعامل معهم بصفة عرضيمع شبكة توزيع انتقائية

 .معاملة مماثلة وهذا طبيعي ومشروعكون بصدد ن
 . دعاء المعاملة التمييزيةالقدية العية إثبات تطابق الظروف والعالقة وعليه فعلى الضح

 الناتج عن الممارسة التمييزية ( ضرار بالمنافسة ) إثبات الضرراال :ثالثا
يعتبر التمييز في مبيعات البضائع من نفس النوع والجودة غير قانوني وذلك إذا كان من المحتمل 

 ينقسم إلى نوعين:الحالة أن ينتج عنه ضرر بالغ بالمنافسة والضرر في هذه 
: فإذا كان حجم التمييز صغيرا أو كبيرا ولكنه اإلضرار بالمنافسة بين المشتريينوهو  النوع األول:  

،أما إذا كان المشتري عميال نهائيا وال يقوم بالمنافسة الصناعة تتسم بهامش الربح البسيطمادامت  دائم 
ال تقوم المخالفة في ف ،كخصم للكمية أو إذا اشترى كمية كافية تسمح له بربح أعلى ،جو في إعادة بيع المنت

 .هذه الحالة

                                           
 .190،ص 2012-2011القاهرة ي العالقـات التجارية، دار النهضة العربية، سامـي عبد الباقي، إساءة استغالل الوضع المسيطــر ف1

2MARIEMALAURIE-VIGNAL, OP.cit,P92. 
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د يسبب لهم خسارة بسبب السعر التمييزي فيكون بين البائع ومنافسيه الذين ق :النوع الثانيأما    
في أحد المناطق من أجل جذب المزيد من المستهلكين أو  هم البائع بخفض أسعار االمنخفض  وذلك عند قي

 .تجار التجزئة
ألضرار المحتملة للمنافسة فعندما تكون األسعار منا ر الرئيسي يتطلب صحة أقوى ومن ثم فإن الضر 

 كلفة فيعد ذلك تمييزا سعريا.التمييزية أقل من هامش الت
 رابعا: أال تبرر المعاملة التمييزية بمنح امتيازات مقابلة 

أن ، لكن المقابل يجب هناك تبرير بمنح امتيازات مقابلةكون بصدد معاملة تمييزية إذا كان نال  
متياز ممنوح ويجب أن يكون اال، س مرتبط بعملية بيع وشراء سابقة، ولييتعلق بنفس الصفقة ونفس العقد

ير المقدمة واالتفاقيات ، وبالتالي ال بد من النظر في شروط العقد العامة والفواتبقدر الخدمة المقدمة
 :متياز بالنظر إلىاال، فكل هذه العوامل تساعد على معرفة أهمية المبرومة

 كمية  الطلبيات  -
 كمية المبيعات -
 تسليم البضاعة -
 .1تأديتهاالخدمات المعنية قد تمتلتأكد من أن كل . ويجب االخدمة ما بعد البيع -

 الناتجة عن الممارسات التمييزية إثبات الضرر أو المنفعة :خامسا 
لتحقيق ذلك وحتى تستطيع أي مؤسسة أن تطالب أخرى بإصالح الضرر الذي تسببت فيه نتيجة   

 ا.ى عليهعدلك المعية زبونة لتدفهذا يستلزم أن تكون المؤسسة الم ،الممارسات التمييزية
وعليها أن تثبت بكافة وسائل اإلثبات تلك  ،وبالتالي فإن عبء اإلثبات يقع على المؤسسة المدعية  
 رر أو منفعة على مستوى المنافسةوتسببت في وجود ض هازات التي منحتها المؤسسة المموناالمتي

وإلقامة الدليل على وجود الضرر أو المنفعة فإنه يفترض  مقارنة وضعية المؤسسة المستفيدة من   
ولذلك ال بد من البحث أوال عن المنفعة  المحققة من  .في السوق افسيهامناالمتيازات الخاصة بوضعية 

تاجه من االختالل الذي وراء هذه الممارسات التمييزية ثم الضرر الناتج عن هذه األخيرة والذي يمكننا استن

                                           
1RIPERT G , ROBLOT R , traité de droit commercial , OP,cit , P 663 
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إضافة إلى ذلك فان مثل هذه الممارسات التمييزية  .المتضررة خاصة في مركزها المالي يصيب المؤسسة
 .ضررا جسيما ال يمكن التغاضي عنه قد تؤدي إلى اختفاء بعض المؤسسات من السوق وهذا يعد

ن األخرى نتيجة للمعاملة فيما يخص الفائدة التي يمكن أن تعود على إحدى المؤسسات دو  أما  

 .1للمؤسسة المستفيدة من االمتيازاتالتمييزية فيمكن استنتاجها من تحسن الوضعية المالية 
إال أنه ولقيام المسؤولية على المؤسسة المدعى عليها فان القانون يشرط أن تكون هناك عالقة    

دعية ما هو إال نتيجة للمنفعة التي سببية بين المنفعة والضرر أي أن الضرر  الذي أصاب المؤسسة الم
 ه. إلى منحتها لها المؤسسة الممون عادت على المؤسسة المستفيدة من االمتيازات

 ةخامسالفقرة ال
 حاالت مشروعية البيع التمييزي  

 هونة التابعة لنفس المؤسسة الممونإن فرض مساواة تامة في المعاملة بين جميع المؤسسات الزب
 هللمؤسسة الممون، لذا فقد أجاز المشرع تنافس والحد من اإلبداع والتجديدمن شأنه أن يؤدي إلى إحباط ال
، ولكن بشرط أن يكون هناك مقابل حقيقي يبرر هذه المتعاقدة معهاإمكانية التمييز بين المؤسسات 

 .2المعاملة
ى زوال مسؤولية أن يؤدي إلنه أرة عن العامل أو السبب الذي من شفالمقابل الحقيقي هو عبا

، هذه األخيرة إذا تمكنت من تبرير سبب منحها امتيازات ألحد المؤسسات الزبونة دون المؤسسة المخالفة
في هذه الحالة يعتبر  ألنه، ييز كممارسة يعاقب عليها القانون البقية، ال يكون هناك داع للحديث عن تم

 .عمل بهاامالت التجارية الجاري الضرورة تقتضيها المع
 :ت التمييزية ال بد من توفر شرطانوحتى يعتبر المقابل الحقيقي مبرر للممارسا

زات التي منحتها المؤسسة : ال بد أن يخص بنفس العملية التجارية التي استفادت من االمتيااألول  

منحت لها تلك التي ، وبالتالي فإذا كان هذا المقابل يخص معاملة تجارية سابقة أو الحقة لهالممون
، لذا فال يكون تبريرا تخفيض سعر أحد المنتوجات والذي يمنح امتيازات خاصة، فان القانون ال  يعتد به

                                           
1G. RIPERT ET ROBLOT  ,OP , cit ,PP,666,667 
2 MARIE-CHANTAL,  BOUTARDLABARDE, GUY CANIVET, op,cit, p, 667  
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بذلك االرتفاع في األسعار الذي ساد التعامالت التي  هت الزبونة من قبل المؤسسة الممونإلحدى المؤسسا
 .ن المؤسستين في السنوات الماضيةتمت بي

 .قيقي ال بد أن يختص بنفس العملية وغير ذلك ال يمكن القياس عليهإذن فان المقابل الح
قد تتحصل  : فيتمثل في وجوب تناسب المقابل الحقيقي طردا مع المنفعة التيأما الشرطالثاني  

لممنوحة اكبر من المقابل الحقيقي، والعكس ، بحيث ال تكون االمتيازات اعليها المؤسسة الزبونة
، فانه من الضروري الرجوع إلى الشروط العاملة للبيع والشراء المطابقة أو التناسبولتقدير هذه 1صحيح

 .واالتفاقيات الخاصةكذا الفاتورةو 
 . سببا قويا لنفي مسؤوليتها ه: فانه يكون أمام المؤسسة الممونوبالتالي فإذا تحقق هذان الشرطان 

، حيث أن يستنتج منها المقابل الحقيقيأن  مجموعة من الحاالت التي يمكن ىولقد أشار الفقهاء ال 
بها إحدى المؤسسات دون غيرها مما  ظى، التي تحوجود إحداها من شانه أن يبرر المعاملة التميزية

 : يضفي على المعامالت طابع الشرعية وهذه الحاالت يمكن تلخيصها فيما يلي
 أوال: مالءة الذمة المالية

ي يعتبر قوي مركز أي مؤسسة وتدعم عنصر الثقة الذن تأنها ألذمة المالية من شإن مالءة ا
الالزمة ضد خطر عدم التسديد ن كل مؤسسة تتخذ كافة االحتياطات، ولذا فإأساس المعامالت التجارية

تعمل على  هدي هذا الخطر فإن المؤسسة الممون، ولتفاجهه أثناء تعاقدها مع مؤسسة أخرى الذي قد توا
، كما تلزمها أيضا الزبونة التي تواجه صعوبات ماليةعلى المؤسسة فرض تعريفة عالية ومهلة قصيرة 

ي ممتاز ، في مقابل ذلك تستفيد المؤسسات التي تتمتع بمركز مالة المنتوجات المتعاقد عليها نقدابدفع قيم
 هحقيقيا يبرر منح المؤسسة الممون ، وعلى هذا فإن المالءة المالية تعتبر مقابالمن مدة أطول وتعريفة أقل

 .2حدى المؤسسات الزبونة دون البقيةامتيازات إل
 

 
 

                                           
1G RIPERT ET R . ROBLOT, OP Cit , P 667 . 
2YVE GUYON ,droit des affaires , tome 1,  6 édition , Economica, Paris 1990, P 863 . 
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 الشروط الخاصة بالبيع  :ثانيا 
والزبونة  هاق الذي يحدث بين المؤسسة الممونيستنتج المقابل الحقيقي في هذه الحالة من االتف

ن التخزيك هاألصل إلى المؤسسة الممونهاته األخيرة التي تتحمل أعباء ليست من اختصاصها وتعود في 
 ...إلخ والتغليف ونقل المنتوجات، خدمات ما بعد البيع 

ما يفسر  و، وههفترض أن تتحملها المؤسسة الممونوهذا من شأنه أن يخفف األعباء التي من الم
إال أن هذه الشروط ة دون غيرها شريطة أن تفي بوعدها.منح هذه األخيرة امتيازات كمقابل لهذه المؤسس

ال توافق ان الهدف منها معاقبة المؤسسة الزبونة والتي تمارس طرق بيع الخاصة تكون ممنوعة إذا ك
 ه.عليها المؤسسة الممون

 أهمية الكمية  :ثالثا 
 هالبيع المبرم بين المؤسسة الممونويقصد بالكمية هنا هي مقدار المنتوجات التي تكون محل عقد 

ختص بها إحدى المؤسسات دون التمييزية التي تهذا المقدار يلعب دورا هاما في تبرير المعاملة ة،والزبون
اري يتناسب عكسا مع ، حيث أثبتت الخبرة أن سعر الوحدة اإلنتاجية وفي بعض األحيان السعر التجغيرها

، فكلما كانت كمية المنتوجات التي تطلبها المؤسسة الزبونة كبيرة كلما كان سعر البيع أقل قيمة الطلبات
ستنتج من الجدول المحدد ألسعار الوحدات والذي يبين أن السعر ينقص إلى وهذا األمر ي.والعكس صحيح

لدورية .ونفس الشيء بالنسبة للتخفيضات االذي تزداد فيه الكميات المباعة غاية وزن معين في نفس الوقت
أن تكون مدونة في جدول ، فمثل هذه التخفيضات تكون مقبولة بشرط التي تكون في نهاية السنة

وبالتالي فإن حجم الطلبية 1في جميع المؤسساتا يجب أن تكون شروط البيع هذه منتشرة كم.األسعار
 ة ووقوعها في الممارسة التمييزيةلتبتعد عن خطر تعرضها للمسؤولي هكون بمثابة تبرير للمؤسسة المموني

 التعاون التجاري :رابعا

والمؤسسة الزبونة  هالمؤسسة الممونلسابقة بين كل من ويقصد بالتعاون التجاري التعامالت التجارية ا
 هوبذلك يمكن للمؤسسة الممون .وهذا ما يبرر المعاملة المتميزة التي تستفيد منها هذه األخيرة ،ولفترة طويلة

 . سعر دون اعتبارها ممارسة تمييزيةبيع منتجاتها للمؤسسة الزبونة بأقل 

                                           
1MICHEL PEDAMON, droit commercial, Dalloz, Paris 1994 , P 5  
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 سمعة المؤسسة الزبونة :خامسا
نجدها ترفض التعامل  هقة واالئتمان فإن المؤسسة الممونتقوم على الث بما أن المعامالت التجارية

وإذا تعاملت معها فإنها تكون حذرة  ،مع المؤسسات التي لها سوابق قضائية أدت إلى اإلساءة بسمعتها
وبهذا فال يمكن لمؤسسة  .د تمنح لمؤسسات أخرى منافسة لهاوتحرمها من االستفادة من االمتيازات التي ق

سات التي توجد معها في نفس إفالسها االحتجاج لعدم منحها امتيازات استفادت منها باقي المؤسشهر 
 . السوق 

على أحد األساليب التي تمت اإلشارة عليها  ها سبق فإن اعتماد المؤسسة الممونمن خالل م 
أن يعفيها من والواردة على سبيل المثال ال على سبيل الحصر لتبرير معامالتها التمييزية من شأنها 

. وبالتالي فإن المعاملة التمييزية في هذه الحالة تعتبر بمثابة حافز ب المقرر لهذه الممارسة المحظورةالعقا
يدفع المؤسسات إلى التنافس فيما بينها من أجل الحصول على امتيازات تمنحها فرصة تحسين وضعيتها 

 وتقوية مركزها في السوق 
ئلة القانونية إذا منحت للمسا هالحقيقي، تتعرض المؤسسة الممون في حالة انعدام المقابل أما 

 . نها وذلك في حالة رفع دعوى عليهالزبائامتيازات
 سة سادالفقرة ال

 النتائج المترتبة على البيع التمييزي  

، إال أنها ال تكون مجرمة إال ي إلى عدم المساواة بين المؤسساتغم من أن هذه الممارسة تؤدر بال
، وبذلك فإن على مستوى المنافسة هلطرف المتعاقد مع المؤسسة الممونبت في ضرر أو منفعة لإذا تسب

 . زي له نتائج ايجابية وأخرى سلبيةالبيع التميي
 النتائج اإليجابية  :أوال

تمنح لها من قبل  وهي تلك المنافع التي تعود على المؤسسة الزبونة نتيجة لتلك االمتيازات التي
، هذه المنافع تجعل هذه المؤسسة وحدها دون بقية المؤسسات األخرى  والتي تستفيد منها هالممونالمؤسسة 

، وهذا ما يكسبها وضعية تنافسية قوية في السوق ز على مستوى السوق مقارنة بغيرهافي مركز ممتا
 . تساعدها على الصمود في وجه كل التغيرات االقتصادية
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 النتائج السلبية  :ثانيا
بين النتائج السلبية للمعاملة التمييزية أن المؤسسة الزبونة ستعامل معاملة خاصة لعدم من   

، إذ يمكن أن تطبق سوق استفادتها من االمتيازات الممنوحة للمؤسسات األخرى والمتواجدة معها في نفس ال
 ،القتصاديةعليها شروط مجحفة غير المتعارف عليها وهنا يظهر التعسف في استغالل وضعية التبعية ا

بالرغم من الضرر الذي سيلحق  هوى الخضوع إلرادة المؤسسة الممونث ال تجد المؤسسة حل بديل سيبح
 . بها

. بمعنى إذا عادت إال وجهان لعملة واحدةوبالتالي فإن كلتا الحالتين ) النتيجتين ( ما هما   
ؤسسات األخرى يلحق ضرر بالمالممارسة التمييزية بالنفع على بعض المؤسسات فإن هذا من شأنه أن 

التبعية مع ذات  ، وهذه المؤسسات تكون جميعا بنفس السوق وتربطها وضعيةعلى مستوى المنافسة
 . هالمؤسسة الممون

 الفرع الثالث
 البيع المتالزم

 03 - 03من األمر  11يدة للمنافسة نصت عنها المادة قثل هذا النوع من البيوع ممارسة ميم
، كما أوردها المشرع ضمن بحرية المنافسة على مستوى السوق  وذلك نتيجة إلخاللها كما سبق القول 

 . 021 - 04القانون 
 الفقرة األولى

 حظر البيع المتالزم 
المتعلق باألسعار بموجب  12-89بالنسبة لظهور هذه الممارسة فقد تم تجريمها ضمن القانون 

من نفس القانون  67. وبالرجوع للمادة ة البيع المشروطليها المشرع تسميوالتي أطلق ع 3فقرة  27المادة 
 . ك فهما كلمتين يؤديان نفس المعنىنجد أن المشرع قد استبدل لفظ مشروط بالبيع بالمالزمة ، وبذل

منه  السابعة ع فيه البيع المتالزم ضمن المادةوالذي أدرج المشر  06 - 95وبصدور األمر   
باعتبارها ممارسة منافية للمنافسة والتي تنتج عن وضعية الهيمنة في السوق وذلك من خالل قيام 

                                           
 . المطبقة على الممارسات التجارية المحدد للقواعد 02 - 04من القانون  17أنظر المادة 1
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ها وبين أخرى ال تربط بين داة بأاقد اآلخر المنافس له االلتزام المؤسسة المهيمنة بربط إبرام العقد بقبول المتع
يع منتوج معين أو أداء خدمة محددة بمعنى ال يجوز للمؤسسة المهيمنة ربط ب.موضوع العقد أية رابطة

ببيع منتوج آخر أو خدمة أخرى على الرغم من غياب أي عالقة بين المنتوجين أو الخدمتين من حيث 
وهذا ما منعه المشرع الجزائري عندما نص على  .يةالطبيعة أو بحكم طبيعتها أو حسب األعراف التجار 

د منه هو إخضاع إبرام العقد مع الشركاء لقبولهم حظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة إذا كان القص
 . بيعتها أو وفقا لألعراف التجاريةخدمات إضافية ليس لها أي عالقة بموضوع هذه العقود سواء بحكم ط

من اتفاقية أمستردام على تجريم ربط إبرام العقد بشروط ليست لها أية  82كما تنص المادة    
 .1االت التعسف في وضعية الهيمنةعالقة بموضوع هذه العقود كإحدى ح

من الالئحة التنفيذية لقانون المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية المصري  13كما تنص المادة 
على حظر تعليق إبرام العقد أو اتفاق بيع أو شراء المنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون غير 

 . مرتبطة
 الفقرة الثانية

 زممفهوم البيع المتال 
، أما البيع المتالزم فهو عقد مبرم بين مؤسسات االرتباط أو االقتران بين شيئين يقصد بالتالزم هو
لى المؤسسة التابعة شروطها التعسفية ع هوق تفرض من خالله المؤسسة الممونناشطة على مستوى الس

آخر والذي يكون من نوع هذه الشروط المتمثلة في بيع أحد المنتوجات بالتالزم مع منتوج  ،لها اقتصاديا
من تحقيق عملية  هعما إذا كان يرغب في شرائه أم ال، مما يسمح للمؤسسة الممونمخالف بصرف النظر 

 إلى حرمان المؤسسات األخرى الموجودة  هه المؤسسة الممون. والحقيقة أن هذا البيع تهدف من خاللممتازة
دد والمحتملين من دخول هذه المنافسين الج في السوق من قدرتهم على المنافسة باإلضافة إلى منع

 .  2ى تقييد حريتي التجارة والمنافسة، مما يؤدي إلالسوق 

                                           
 . 130، ص في السوق المعنية، مرجع سابق ، المركز المسيطر للمشروعخليل فيكتور تادرس  1

من معاهدة اإلتحاد األوروبي  86حيث أدانت قوانين األنتيترستاألمريكية اتفاقات الربط باعتبارها تهدف إلى تكوين احتكار ، كما أدانت المادة 2
 . اتفاقات الربط باعتبارها أحد الممارسات المسيئة الستعمال المركز المسيطر 
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-03من األمر  11ولقد عنى المشرع الجزائري بحظر البيع المتالزم المنصوص عليه في المادة 
مما يؤدي إلى  ديةباعتباره إحدى الممارسات المقيدة للمنافسة والتي تجسد في وضعية التبعية االقتصا 03

لمؤسسات الناشطة على ، هذه الوضعية التي تتعلق أساسا بعقود البيع المبرمة بين ااإلضرار بالمنافسة
هذا وبالرغم من أن جريمة البيع المتالزم تجد أساسها في اإلطار القانوني السابق إال أنه مستوى السوق.

تنشأ بين المؤسسة والمستهلك وهذا حسب ما نصت ليس هناك ما يمنع ظهورها في العالقة التعاقدية التي 
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية .  02-04من القانون  17عليه المادة 

ى المنافسة ورغبة وإذا كانت قوانين المنافسة المختلفة تحظر البيع المتالزم نظرا آلثاره الضارة عل 
بعة باعتبارها طرفا في في تكون احتكار إال أنه يثور التساؤل حول موقف المؤسسة التا هالمؤسسة الممون

 . عقد البيع
تعد طرفا في عقد البيع الذي  هالتابعة اقتصاديا للمؤسسة الممونوالحقيقة أنه إذا كانت المؤسسة  

، إال أن المؤسسة التابعة لم ةلمنافسة واإلخالل بقواعد التجار تهدف من خالله هاته األخيرة إلى تقييد حرية ا
لتي فرضتها عليها المؤسسة تكن تهدف إلى هذا التقييد ولم يكن لها حل بديل لرفض التعاقد إال بالشروط ا

أي أنها في وضعية إكراهوإجبار على شراء المنتج اإلضافي الذي ال ترغب في شرائهوأنه لوال  هالممون
 . 1بشراء المنتج المالزم امت األساسي( لما ق(حاجتها إلى المنتج األصلي

تفرضه المؤسسة  وبالتالي فإن تحقق هذه العالقة يكون مرهونا بالموافقة على التالزم الذي
رصة ، مما يخول لها الفلم تنجح في توزيعهاتتخلص هذه األخيرة من السلع الكاسدة التي  منه، و هالممون

أسراء لذلك المنتوج المختلف عن اآلخر الذي يشكل . وبذلك تحتفظ بالزبائن لرفع نسبة مبيعاتها في السوق 
 . كانت المؤسسة التابعة بحاجة إليهوالذي 2العالقة التعاقدية األساسيةموضوع 

 
 

                                           
 .  146الحد من آليات االحتكار ، مرجع سابق ، ص  ،أمل محمد شلبي   1

2MARIECHANTAL, BROUTARD LABARDE,GUY GANIVET,op. cit p. 154 . 
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 الفقرة الثالثة 
 شروط حظر البيع المتالزم

البد من تحقق شرطان أساسيان  حتى يكون البيع المتالزم مجرم ويشكل ممارسة منافية للمنافسة
 : هما
 توقيت إبرام العقد :أوال

يجب أن يتم بيع المنتوج األصلي الذي هو أساس العالقة التعاقدية والمنتوج المالزم أو اإلضافي 
كون أمام عقدين لكل منها إيجاب وقبول نمني، في وقت واحد وبإيجاب وقبول واحد فإذ كان هناك فارق ز 

 .لتالي ال مجال للحديث عن التالزموبا ،منفصل
 المنتجين المتالزمين  اختالف:ثانيا

الختالف هو األساس)أساس ، فاحل العقد عن المنتوج  المالزم لهبمعنى اختالف المنتوج م
التابعة لها اقتصاديا على شراء منتوج يختلف عن ، المؤسسة الزبونة هتجبر المؤسسة الممون إذالتالزم(،

 .واحدبحاجة إليه وهذا يكون بعقد  ليست رغم أنهاالمنتوج أساس العقد 
مع اإلشارة إلى انه و بالرغم من حصر الخطر القانوني في مجال عقد البيع و الذي ينصب على 

يكون باختالف نشاط إال انه ليس هناك مايمنع أن يكون  محل العقد تقديم خدمات وهذا  ،المنتوجات
 .نتاجا أو توزيعا أو تقديم  خدماتسواء كان إالمؤسسة 

ميه البيع المتالزم أو ماتس نأر تبفي التشريعات المقارنة والى تع إال أن هذه الشروط تختلف
إذ ينظر إليه على أساس القوة االحتكارية  ،التعسف في وضعية الهيمنةاتفاقات الربط صورة من صور 

ه لك مدى تأثير هذه االتفاقيات على السوق وما تلحقوكذ 1في السوق  هلمسيطر للمؤسسة الممونوالمركز ا.
  .2رمن ضر 

 
 

                                           
 4/  5حيث اشترط المشرع المصري أن تكون الشركة التجارية الفارضة التفاقيات الربط متمتعة بقوة اقتصادية كافية في السوق وهذا حسب المادة 1

 .نافسة ومنع الممارسات االحتكاريةمن مشروع قانون تنظيم الم
 . تأثير على السوق وإلحاق الضرر بهدوالر يعد كافيا لل 60, 800يعتبر القضاء األمريكي بلوغ السلع المرتبة حد يصل إلى 2
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 الفقرة الرابعة 
 صور البيع المتالزم 

جاء عاما و غامضا في  11، فنص المادة لجزائري على صور البيع المتالزملم ينص المشرع ا
واعتبرها ممارسة من الممارسات غير   04-02القانون من  17حين نجدها أكثر تفصيال في نص المادة 

"يمنع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة ، اشتراط البيع بشراء سلع أخرى الشرعية  التي تنص على : 
"لذلك فإن البيع المتالزم أو خدمات وكذلك اشتراط تأدية خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة أخرى 

وتحقيق أهدافها يأخذ عدة صور أشار لها فيما  لممونة لفرض سيطرتهاكممارسة تعتمد عليها المؤسسة ا
 . و العقاب يممن ناحية التجر  03-03من األمر  11طبيقا ألحكام المادة يلي وذلك ت

 ربط البيع بشراء كمية مفروضة  :أوال 
أن تفرض على مؤسسة أخرى زبونة لها  هرية فإنه ال يجوز ألي مؤسسة ممونحسب القواعد التجا

نت كبيرة أو صغيرة ألنه من أجل التعاقد شراء كمية معينة من المنتوجات هذه الكمية المفروضة سواء كا
. فإذا فرضت عليها كمية ضئيلة أي تفرض سة الزبونة في وضعية ال ترغب بهافي الحالتين ستضع المؤس

ما يؤدي إلى ، ممؤسسة الزبونة، وال تلبي حاجات الجات تقل عن تلك التي تريد شرائهاعليها كمية منتو 
ومنه التحكم في عملية العرض والطلب وبالتالي  في كمية السلع التي تدخل السوق  هتحكم المؤسسة الممون

على  هحال بالنسبة لفرض المؤسسة الممون. وكذلك الطبيعي للسوق وعرقلة المنافسة فيهعرقلة السير ال
، وهذا مبالغ طائلة من طرف هذه األخيرة المؤسسة الزبونة كمية كبيرة تفوق طلبها مما يترتب عليها دفع

هذا ما يعرضها لخسارة أكيدة من  ،، وكساد سلع ليست بحاجة إليهالماليةما يؤدي إلى إرهاق ذمتها ا
وهنا تظهر صورة  هونة وبروز إرادات المؤسسة الممونشأنها أن تؤدي إلى اضمحالل إرادات المؤسسة الزب

 .كون أمام ممارسة منافية للمنافسةالتعسف في وضعية التبعية االقتصادية وبالتالي ت
 الزم لمنتوج آخر أو لتقديم خدمة بيع منتوج م :ثانيا

وجا بيع أحد منتوجاتها للمؤسسة الزبونة بشراء هذه األخيرة منت هويقصد بها ربط المؤسسة الممون
ونة جراء اقتنائها . وهذا ما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمؤسسة الزبآخر مرافق له وفي الوقت نفسه

هذه الصورة من خالل بيع منتوج وتقديم خدمة بحاجة لها كما يظهر التالزم أيضا في لمنتوجات ليست
بالتزام معه  همعين تفرض عليها المؤسسة الممونبمعنى حتى تتمكن المؤسسة الزبونة من شراء منتوج 
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كن ال يكون للمؤسسة الزبونة الخيار بين قبولها أو رفضها نية ول، هذه األخيرة ليست مجاتقديم خدمة معينة
 (.ض ) تعد الشرط األساسي الذي تتوقف عليهوإال فإن طلبها سيقابل بالرف

 الزمة لخدمة أخرى أو شراء منتوج أداء خدمة م :لثا ثا
تاج وتوزيع كما سبق القول في تعريفنا للمؤسسة فإنها تؤدي مختلف النشاط االقتصادي من إن

ن تقوم بمعنى أ .وبالتالي يمكن أن يجسد التالزم في إطار تقديم خدمتين مختلفتين ،وتقديم خدمات
لعقد بخدمة أخرى للمؤسسة لخدمة بربط تقديم خدمة معينة والتي تكون محل إبرام الالمؤسسة المقدمة 

 . الزبونة
عاقد باقتناء منتوج معين لم تتجه كما يمكن أن تظهر هذه الصورة بربط تقديم الخدمة أساسا الت

، وفي حالة زم معهاالتدمة أي بالل على الخحصو وإنما يكون شرط لل ،ة المؤسسة الزبونة القتنائهادر إ
قتصادية وهذا ما يظهر صورة أخرى للتعسف  في وضعية التبعية اال .ستفقد حقها من الخدماترفضها 

 .في إطار البيع المتالزم
 الفرع الرابع

 لبيع المشروط باقتناء كمية دنياا 
بقواعد المنافسة في السوق، ة مخلة يعتبر المشرع الجزائري البيع المشروط باقتناء كمية دنيا ممارس

وهذا بموجب المادة  .في وضعية تبعية اقتصادية مع مؤسسة أخرى زبونة هإذا ما صدر من مؤسسة ممون
الكمية الدنيا الواجب  هتشترط  المؤسسة الممون المتعلق بالمنافسة حيث 03-03من األمر  03فقرة  11

 . يؤدي إلى إلحاق ضرر بهذه األخيرةالزبونة ما  شراؤها دون مراعاة الطلب المقدم لها من طرف المؤسسة
يعتبر الفقه البيع المشروط باقتناء كمية دنيا أحد أشكال البيع المتالزم والذي يظهر في  هإال أن

هو عدم التعاقد مع مؤسسة ما  هضة بحيث يكون هدف المؤسسة الممونصورة ربط البيع بشراء كمية مفرو 
 . رام العقد أو قبول شرطها التعسفيهذه المؤسسة الزبونة إلى االمتناع عن إبفتلجأ لهذا األسلوب مما يدفع ب

ونجد أن حظر المشرع لهذه الممارسة جاء مطلقا دون أن يرتب عليه أي استثناءات قد تستغلها 
. لكن وبتخصيص المشرع هذه الفقرة للبيع المشروط تخلص من العقاب المقرر لهالل هسة الممونالمؤس

: هل المشرع أخرج من دائرة التجريم البيع المشروط باقتناء كمية كبيرة ة دنيا يثور التساؤل حولتناء كميباق
 .أو عالية
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اتهم من أن تفرض على زبائنها شراء كميات كبيرة تفوق حاج هأي هل بإمكان المؤسسة الممون
ع قيمة منتوجات تخرج من الضرر الذي قد يلحق بالمؤسسة الزبونة لعجزها عن دف أجل إبرام العقد بالرغم

قدرتها على عن طلبها أو تفوق حاجتها مما قد يؤدي إلى إبعادها من السوق نتيجة لعجزها المالي لعدم 
.وبهذا تظهر الحاجة إلى وجود فقرة أخرى في نص المادة أو تغيير صيانتها لتكون توزيع الكمية الزائدة

كون هناك لبس في ية المفروضة دنيا أو كبرى لكي ال أي سواء كانت الكمي .أوسع وتشمل كلتا الحالتين
للمخالفات القانونية من جهة فهم النصوص القانونية كما تؤدي إلى صعوبة تطبيقها من جهة وفتح المجال 

 .  أخرى 
، في كونه يؤدي إلى المساس بمبدأ هام في قانون رهييع باقتناء كمية دنيا تبر جد خطر البيو 

ويتجسد هذا المساس في خرق قانون العرض و الطلب و ذلك من  1حرية األسعارالمنافسة وهو مبدأ  
، مما يؤدي الى االرتفاع الغير مبرر لألسعار أو اإلبقاء كمية قليلة من المنتوج في السوق  خالل طرح

 .حساب العملية التنافسية في السوق وهذا على  هيعود بالربح على المؤسسة الممون عليها مرتفعة وهذا ما
 الفرع الخامس 

 ة البيع بسعر أدنى اإللزام بإعاد 
، فقد وضع ى حسن سيرها و ضمان حرية التجارةلتنظيم المعامالت االقتصادية و الحفاظ عل

تنافي تالمشرع الجزائري اإلطار القانوني لتنظيم هذه المعامالت من خالل حظر كل الممارسات التي 
 ى.دنأإعادة البيع بسعر ينها اإللزام بومن ب .ومبدأ حرية األسعار

 شروطه حظره ومجال تطبيقه  وماهيفما مفهوم هذا البيع 
 الفقرة األولى

 اإللزام بإعادة البيع بسعر أدنىمفهوم  

 فهيتعر :أوال
وذلك بموجب  ةماله من تأثير سلبا على المنافس، لاإللزام بإعادة البيع بسعر أدنى رم المشرع الجزائري ج

ية تبعال من أشكال التعسف في وضعية الصورة أو أشك هباعتبار  03-03من األمر  5فقرة  11المادة 

                                           
 المتعلق بالمنافسة . 03 - 03من األمر  4انظر المادة 1
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 28، بعدما كانت مسبقا تعتبر من مظاهر التعسف في وضعية الهيمنة وذلك بموجب المادة االقتصادية
المتعلق  06-95مر من األ 7، ثم تجريمها  بموجب المادة المتعلق باألسعار 12-89القانون  من
بأنه  ىدنأإعادة البيع بسعر بيمكننا استنباط تعريف لإللزام  11.وبالتالي ومن خالل المادة لمنافسةبا

له خر تابع آعون  ممارسة يفرض من خاللها العون االقتصادي المستغل لوضعية التبعية االقتصادية على
المرتبط معهم لبا بين الممونين وشبكات التوزيع ، وتظهر هذه الممارسة غااقتصاديا  السعر الذي يبيع به

 وهذه األسعار ،رة البيع بأقل من السعر المحدد من طرف الممون يخبحيث ال يمكن  لهذه األ ،بعقود بيع
وهذا يعد خرقا لمبدأ .على كل الموزعين المتعاملين معها هبحيث تطبقها المؤسسة الممون تكون موحدة

تحديد األسعار بطريقة مختلفة المنافسة الحرة والذي يقتضي أن كل بائع وكل مقدم خدمة يحتفظبحريته في 
وبالتالي عند فرض المنتج أو الممون على الموزع البيع بسعر محدد يتم القضاء على حرية  يه،منافسعن

ر الذي األسعامبدأ حرية قا وهذا ما يتعارض مع تحديد األسعار باعتبار هذه األخيرة ستكون محددة مسب
 الرابعةفالمادة . 1لتحقيق المنافسة الحرة في مجال التوزيع بالتجزئة  ساأسكنص عليه المشرع الجزائري 

تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا "المتعلق بالمنافسة تنص على أنه  03-03من األمر 
يمكن أن تقيد الدولة المبدأ العام لحرية األسعار وفق الشروط المحددة على قواعد المنافسة غير أنه 

يمكن تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي ، 2أدناه  5في المادة 
بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس ، يمكن أخذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع األسعار أو تحديد 

ي حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في األسعار ف
                                           

1JEAN- BERNARD BLAISE, droit des affaires, op ,cit , p 471.  
 التي تنص على : 03 - 03( من األمر  5أنظر المادة ) 2

 "" يمكن أن تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو األصناف المتجانسة من السلع والخدمات أو تسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم

 : ة وذلك لألسباب الرئيسية التاليةأو التصديق عليها على أساس اقتراحات القطاعات الماليتتخذ تدابير تحديد هوامش الربح والخدمات أو تسقيفها 

 تثبيت استقرار مستويات وأسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات االستهالك الواسع في حالة اضطراب محسوس للسوق . -

 للمستهلك .مكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية  -

حالة كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات وتسقيفها في حالة ارتفاعها المفرط وغير المبرر ال سيما في  -
حتكارات أو في حالة االاضطراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة 

 الطبيعية
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التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حاالت االحتكارات الطبيعية .تتخذ 
أشهر بعد أخذ رأي مجلس ( 6) هذه التدابير االستثنائية بموجب مرسوم لمدة أقصاها ستة

ى أن يتم ذلك ليه تخضع أسعار السلع والخدمات لقواعد السوق وقانون العرض والطلب علوع"المنافسة

. ومبدأ حرية األسعار يطبق بصفة عامة على المنتوجات سلعا كانت أو خدمات غير بصورة نزيهة وشفافة
ت ، حيث يمكن للدولة التدخل لتقنين أسعار بعض المنتجاالمبدأ ترد عليه قيود واستثناءاتأن هذا 

 .والخدمات ذات االستهالك الواسع
 هرسة محظورة وتجعل المؤسسة الممونوبالتالي فإن اإللزام بإعادة البيع بسعر أدنى تعتبر مما

، مما ينتج عنه الحد وق من خالل مراقبة شبكات التوزيعتتحكم في أسعار المنتوجات ومنه في سير الس
وهذا ما  هعر المحدد من قبل المؤسسة الممونبنفس السمن المنافسة بين الموزعين لخضوعهم أو التزامهم 

، وبالتالي فإن حظر هذه الممارسة سيعود بالفائدة على رلى وضع حاجز أمام انخفاض األسعايؤدي إ
 .  1حريتها في تحديد أسعار المنتوجاتشبكات التوزيع من خالل 

 اإللزام بإعادة البيع بسعر أدنى عوامل قيام ممارسة :ثانيا
فر بعض الظروف من ممارسة اإللزام في إعادة البيع ال بد من تو  هتمكن المؤسسة الممونحتى ت

 : منها
بمعنى السيطرة على جزء كبير منه أو كله وهذا  ،بمركز مهيمن في السوق  هتمتع المؤسسة الممون -1

هذه الحالة في  هلمؤسسة الممونألنه في حالة وجود منافسة لن تتمكن ا .لضمان عدم وجود منافسين لها
 . ق السعر المعروض من قبل منافسيهامن بيع منتجاتها بسعر يفو 

 : هتابعة اقتصاديا للمؤسسة الممون أن تكون المؤسسة الموزعة –2
حتى تتمكن هذه األخيرة  هسة الموزعة اتجاه المؤسسة الممونأي ال تكون هناك منافسة من المؤس  

 .للموزعين حرية تحديد أسعار البيعمن فرض أسعار مرتفعة لمنتوجاتها وال تترك 
 
 

                                           
1LUC PAULET, droit commercial, Ellipses, Paris 2000, p 207. 
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 الفقرة الثانية 
 أدنىشروط حظر ممارسة اإللزام بإعادة البيع بسعر 
، ولها دائرة التجريم هو اإللزامإن الشرط األساسي الذي تقوم عليه حظر هذه الممارسة ودخ

فالطابع اإللزامي لهذه الممارسة هو الذي يقيد اختيار المؤسسة الموزعة لتحديد أسعار بيع منتوجاتها وفقا 
يكون للحفاظ على العالقة التعاقدية حيث  ها لإللزام من طرف المؤسسة الممون، وخضوعهالسوق  يطلبهلما 

لمنتوجات حيث ال تجد المؤسسة يكون هذا الشرط مقابل استمرار العالقة بينهما أو مقابل تزويدها با
 سوى الخضوع لهذا اإللزام.  ة حالالزبون

ل ذلك إذا ، مثادت هذه الممارسة من طابع اإللزام، فال نكون أمام ممارسة محظورةفإذا تجر 
أسعار بيع على المؤسسة الموزعة المتعاقدة معها مما يسمح لهذه األخيرة بتحديد  هاقترحت المؤسسة الممون

 هه الحالة ال تكون المؤسسة الممونففي هذ ،التجارية استراتيجيتهااسب أي تكون حرة في تحديد السعر المن
 .1رؤسسات بتطبيقها مبدأ حرية األسعافي وضعية ممارسة محظورة ألنها ستفتح المجال للمنافسة بين الم

الممارسة تعتبر ، فإن هذه لحد أعلى إلعادة البيع هحال بالنسبة لوضع المؤسسة الممونوكذلك ال
ع اإللزام من طرف المؤسسة . ويظهر طابمنافية للمنافسة مشروعة ما دام أنها لم تنتج عنها ممارسة

 في عدة صور منها :  هالممون
إدراج شرط جزائي يطبق على المؤسسة المتعاقدة معها في حالة إخاللها أو عدم احترامها للسعر  – 1

هدفها  هعة تحقق من خالله المؤسسة الممونى المؤسسة الموز وهذا يعتبر ضغط عل ،المحدد من طرفها
 . على السوق وانعدام المنافسة فيه بالسيطرة

 حرمان المؤسسة الموزعة من االمتيازات :  –2
بوضع حد لالمتيازات المالية التي كانت تستفيد منها المؤسسة  هحيث تقوم المؤسسة الممون
وتتمثل هذه االمتيازات في  هذي فرضته المؤسسة الممونأدنى ال الموزعة قبل رفضها للبيع بسعر

  2طوال فترة سريان الحد األدنى لألسعار المحدد من طرفها  هيضات التي تمنحها المؤسسة الممونالتخف
وبالتالي فإن رفض المؤسسة الموزعة ممارسة الحد األدنى للسعر يحرمها من االمتيازات وهذا ما يجسد 

                                           
1LUC PATULE, OP,cit , p 207 .  
2G RIPERT ET ROBLOT , OP . cit . p 469  
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ب ومنه فإن حظر هذه الممارسة كان بسب .ل وضعية التبعية االقتصاديةوضعية التعسف في استغال
كما ال ننسى كذلك اإلضرار بالمستهلك من خالل أنه يجد نفسه مضطر .األضرار التي تلحقها بالمنافسة

إلى قبول أسعار موحدة تطرحها المؤسسة الموزعة وال يستفيد من حرية األسعار واالستفادة من فارق 
 نافس بين المؤسسات االقتصادية. ج عن التالسعر النات

 الفقرة الثالثة
 اإللزام بإعادة البيع بسعر أدنىمجال تطبيق حظر  

 .إن مجال تطبيق هذا الحظر واسع بحيث يشمل كل نشاطات اإلنتاج والتوزيع وكذلك الخدمات
أي يشمل جميع النشاطات التجارية التي تقوم بها المؤسسة التي ستبرم عقود بيع تكون فيها الممون الوحيد 

وكذلك عقود تقديم الخدمات لما لها من  ،بالمنتوجات الضرورية لنشاطها التجاري لغيرها من المؤسسات
أن تؤدي إلى تحكم ها ومن ثم فإن جميع الممارسات التي من شأن .تأثير على المنافسة في السوق 

، مما يشكل حاجزا في انخفاض األسعار ر المنتوجات التي تدخل إلى السوق في أسعا هالمؤسسة الممون
رة من صور التبعية تدخل في إطار الحظر القانوني للممارسات المقيدة للمنافسة والتي جسدت كصو 

 االقتصادية. 
 ادس الفرع الس

 امل الخضوع لشروط غير مبررةمتعقطع العالقات التجارية لرفض ال 
يعتبر قطع العالقات التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة صورة 

 . ف في وضعية التبعية االقتصاديةأخرى من صور التعس
 الفقرة األولى

 اتعريفه
وتتجسد هذه الصورة بقيام المؤسسة المتبوعة سواء كانت زبونا أو ممونا بفرض شروط تجارية    

 .غير مبررة على المؤسسة التابعة لها والمتواجدة في وضعية تبعية اقتصادية اتجاهها
حيث عادة ما يقوم الموزع أو الممون وتعسفا منه بقطع عالقة تجارية مع متعامل تابع له 

 . ا األخير لشروط تجارية غير مبررةالة رفض هذاقتصاديا في ح
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 .. إلخ . .2بند عدم المنافسة 1،من بين هذه الشروط: بنود متضمنة توزيع السوق 
 يلغي منافع المنافسة في السوق.ط بإمكانه أن يقلل أو وكل شر 

 الفقرة الثانية  
 شروط قيام هذه الممارسة

قطع العالقات التجارية لرفض المتعامل الخضوع كون أمام ممارسة مقيدة للمنافسة في شكل نل  
 لشروط غير مبررة ال بد من توفر :

 وجود عالقة تجارية بين متعاملين: أوال

، فيمكن أن تكون العالقة في شكل التجارية قائمة وهذا مفهوم واسع أي ال بد أن تكون العالقة
 . د توزيع أو أي عالقة تجارية أخرى عق

 ية العالقات التجار : التهديد بقطع ثانيا
في قوة المركز التي يحتلها الممون أو الموزع ومثالها تهديد الموزع بقطع وتتجسد هذه الحالة 

ال بد من وبذلك إلثبات هذا التهديد  ،العالقات التجارية في حال عدم منحه امتيازات من طرف الممون 
 : توفر مجموعة من العناصر

                                           
ي مصادر تموين السوق توزيع السوق عبارة عن صورة من صور االتفاقات المحظورة حتى يتم االتفاق بين عدة متدخلين في السوق بهدف التحكم ف1

 .وق أو اقتسامه بين أعضاء االتفاقومواده األولية ومنافذ التسويق بغية السيطرة على الس

يدا شرط عدم المنافسة يقتضي هذا الشرط تعهد تاجر بعدم منافسة الطرف المتعاقد معه من خالل عدم القيام بممارسة نشاط معين وهذا يعتبر تقي2
 . م مع حرية التجارةعاقد التي تصطدلحرية الت

 : يا إال إذا توفرت الشروط التاليةحيث يعتبر االجتهاد القضائي أن شرط عدم المنافسة ال يكون شرع

 . رط ضروريا في عالقة بين متنافسينأن يكون الش -

 . أن يكون الشرط مقيدا ونسبيا -

 . شرط محددا من حيث الزمان والمكانأن يكون ال -

 . ممارسات المقيد للمنافسةاإلطار تعتبر شرط عدم المنافسة شكال من أشكال الوبالتالي فخارج هذا 
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 تجارية . التهديد الفعلي بقطع العالقات ال -
 . في مجال األسعار أو شروط التوزيعمحاولة المتعامل الحصول على امتيازات  -
أو شروط عدم المنافسة وغيرها من 1المتياز المطلوب كالشروط الحصريةالطابع الغير عادي ل -

 . 2االمتيازات المخالفة للقواعد العامة المعروفة في مجال البيع
  ثالثا : قطع العالقات التجارية

أي أنها ليست دائمة إال أن قطعها فجأة  .القاعدة العامة في مجال العقود أنه يمكن وضع حد لها
 . ر مسبق يعتبر تعسفااوبدون اعذ

 فاإلعذار المسبق هو شرط أساسي قبل إنهاء أي عالقة تعاقدية مع مراعاة عدة اعتبارات منها : 
أهمية وكذا ، العالقة القائمة بين الطرفين أقدمية: وتتحكم في تحديدها عدة عوامل من بينها مدة اإلعذار -

 . ي تم بينهماذحجم النشاط ال
 مارات المحققة قبل قطع العالقة التجارية .ثوكذلك االست -
ا تفاديا ويشترط أن يكون اإلعذار مكتوبا ومع احترام كل ما هو متعارف عليه في األعراف التجارية وهذ -

 . تعسفي للعالقات التجارية القائمةللقطع المفاجئ وال
هذا األخير الذي  ،وبهذا فإن اإلعذار في هذه الحالة يختلف عن التهديد الذي تحدثنا عنه سابقا

هذا األخير لن وأن على الضحية إثباته عند اللجوء للقضاء واتهام الموزع خاصة يعتبر تعسفا ويصعب 
 . يصعب على الممون إثبات ما يدعيه ا وبالتالييقيد تهديده كتابي

                                           
 الشروط الحصرية : وهي تؤدي إلى إبعاد المنافسة وهي نوعان :1

بحيث  شروط حصرية متعلقة بالتموين ومن خاللها يرتبط التاجر أو الموزع في إطار التموين أو االقتناء بالنتج أو المصنع الحصري  -
 يخضع الموزع ويصبح في وضعية تبعية اقتصادية دون أن يتمتع باستقالل التجارة . 

شروط حصرية متعلقة بالتوزيع ومن خاللها يقوم المنتج أو المصنع بحصر توزيع منتوجاته ضمن شبكة توزيع يضعها مسبقا في إطار  -
 ه مما يجعله من منأ عن المنافسة سياسته التجارية حيث يتعهد بتموين الموزع بصفة حصرية دون غير 

2 JEAN-BERNARD BLAISE, op .cit . p 485 . 
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وعليه وبتوفر هذه الشروط نكون أمام ممارسة مقيدة للمنافسة مجسدة في صورة من صور 
 .ف في وضعية التبعية االقتصاديةالتعس

 المبحث الثاني
 األعمال والممارسات المشابهة والتي ال تمثل تعسفا في وضعية التبعية االقتصادية 

هناك مجموعة من ، لوضعية التبعية االقتصادية باعتبارها ممارسة مقيدة للمنافسةخالفا   
 .الخطيرة التي تلجأ لها المؤسسات من أجل مضاعفة قوتها االقتصادية في السوق  ياتلوكوالسالممارسات 

 . ب تتنافى وقواعد المنافسة الحرةوبالتالي التأثير عليه عن طريق استعمال أسالي
، وكلما كان هذا قاء تنافس بين المؤسسات في السوق المنافسة الحرة يقتضي إب حيث أن مبدأ  

، إال أن عدم قدرة هذه المؤسسات تحسين اإلنتاج بهدف جذب الزبائن التنافس قويا دفع بالمؤسسات إلى
لى على التنافس واالرتقاء للمستوى المطلوب يجعلها تبحث عن سبل لتقييد المنافس وعرقلتهوهذا ما يؤدي إ

، وهو ما يسمى بالممارسات المقيدة للمنافسة  )المطلب األول ( التي القضاء على المنافسة في السوق 
  12 - 08المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون  03 - 03نظمها المشرع من خالل األمر 

في  يساهم بدوره 02 - 04وإذا كان هذا األخير يحافظ على حسن سير السوق فإن القانون 
تحقيق هذا الهدف من خالل تحديد وضبط المبادئ التي تقوم على أساسها المعامالت التجارية سواء التي 

، وبالتالي المحافظة على نزاهة وشفافية التي تتم بين المؤسسة والمستهلك تتم بين المؤسسات أو
، هذه هلك على حد سواءة للمؤسسة والمستالممارسات التجارية التي من شأنها أن توفر الحماية الالزم

 الثاني (.الحماية ال تتحقق إال بتجريم الممارسات التجارية غير الشرعية ) المطلب 
 المطلب األول 

 الممارسات المقيدة للمنافسة

، إال أن هدفها واحد ويتمثل في احتكار منافسةتعددت اآلليات واألساليب التي تؤدي إلى تقييد ال
، والتأثير سلبا ى السلع والخدمات، ولو على حساب تحطيم المنافسةص مجمل الطلب علالسوق وامتصا

هذا ما ، و ار بالنشاط االقتصادي والمنافسين، مما يؤدي إلى اإلضر ى جودة السلعة أو الخدمة المقدمةعل
 . يعود سلبا على المستهلكين



 .................................................التعسف في وضعية التبعية االقتصاديةالفصل األول 

 

70 
 

 14في المادة تتمثل هذه الممارسات االحتكارية الخطيرة والتي أوردها المشرع على سبيل الحصر 
 من قانون المنافسة في االتفاقات المحظورة ) الفرع األول ( والتعسف الناتج عن وضعية الهيمنة

 ) الفرع الثاني ( وعرض أو ممارسة أسعار بيع منخفضة تعسفيا ) الفرع الثالث (  
 العقد االستئثاري ) الفرع الرابع(. و 

 رع األولالف
 االتفاقات المحظورة

أي قانون للمنافسة من حظر االتفاقات المنافية للمنافسة حيث نظم المشرع الجزائري ال يكاد يخلو 
" تعلق بالمنافسة والتي تنص على : الم 12-08من القانون  06ة بموجب المادة هذه الممارسة المحظور 

لى تحظر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقيات واالتفاقيات الصريحة  أو الضمنية عندما تهدف إ
عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو اإلخالل بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه ال سيما 

 عندما ترمي إلى : 
 . في ممارسة النشاطات التجارية فيهالحد من الدخول في السوق أو  -
 . أو االستثمارات أو التطور التقنيتقليص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق  -
 . أقسامواق أو مصادر التموين األس -
 . طنع الرتفاع األسعار أو انخفاضهاعرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المص -
ين مما يحرمهم من منافع تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاري -

 . المنافسة
إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات  -

 . طبيعتها أو حسب األعراف التجاريةبحكم

 "  السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقيدة -
إن تطبيق نص هذه المادة يثير عدة إشكاالت حول تعريف االتفاق المحظور وما هي الشروط   

ق محظورا ؟ وإال يعتبر مساسا بحرية األعوان االقتصاديين في مزاولة الالزم توفرها حتى يعتبر االتفا
 . منشاطه
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 الفقرة األولى 
 تعريف االتفاقات المحظورة

 : التعريف الواسع لالتفاقات المحظورة أوال
على اعتبار .هو ذلك االتفاق أو التواطؤ بين المؤسسات والتي تؤدي إلى إبعاد المنافسة والحد منها

، لذلك حالة اتحاد أو تحالف فيما بينهم االتفاقات تنقل المتدخلين في السوق من حالة منافسة إلىأن هذه 
. ومن جهة أخرى قد تتخذ االتفاقات المحظورة خطيرا بالمنافسة هذا من جهةتشكل هذه االتفاقات مساسا 

 .ه من السوق اجهة أحدهم بغرض إبعادوضعية المقاطعة عندما يتحد مجموعة من المتنافسين في مو 
ف مجموعة من األعوان ومنه فاالتفاق المحظور هو التعبير عن اإلرادة المستقلة من طر 

، يهدف إلى تبني خطة مشتركة تؤدي إلى اإلخالل بحرية المنافسة داخل سوق واحدة للسلع االقتصاديين
صريح أيا كان وعرف أيضا بأنهكل تنسيق بين المؤسسات أو أي عقد أو اتفاق ضمني أو .1والخدمات

 2الشكل الذي يتخذه هذا االتفاق، اذا كان محله أو اآلثار المترتبة عنه تمنع أو تقيد المنافسة.
ت متبادلة بين األطراف إال أن االتفاق المعني بالحظر ليس من الضروري أن يكون تعاقديا يولد التزاما

سس الخطة المراد تبنيها أو حتى نشر يكون مجرد تشاور أو تبادل المعلومات حول أفيمكن أن  المتواطئة
 .معلومات من قبل أحد المتعاملين يقصد منها تكريس شفافية مصطنعة في السوق 

و سلوك من شأنه أن يخل أ3قات فإن المشرع يمنع كل عمل مدبرباإلضافة إلى حظر االتفا
 .ات ولكنه يؤثر سلبا على المنافسة، وهذا الشكل من االتفاق صعب اإلثببالمنافسة

                                           
مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع قانون األعمال ،  03 - 03واألمر  06 - 95ناصري نبيل ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين األمر 1

 .  63ص  2004عمري ، تيزي وزو ، كلية الحقوق ، جامعة مولود م

2LORMIERES LAETITIA , les prix bas en droit économique, thèse pour obtenir le grade de docteur en droit 
privé, faculté de droit, université montpllier 1, 2010, p 16   

 تفاق الصريح الذي يمس بالمنافسة .شكل من أشكال التنسيق بين المؤسسات دون االضطرار إلى إبرام اتفاقية وهو عمل يقوم مقام اال3
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 تعريف الضيق لالتفاقات المحظورةال: ثانيا
 وينطوي تحت هذا التعريف كل من االتفاق األفقي والعمودي المقيد للمنافسة 
 التفاق األفقي المقيد للمنافسة تعريف ا – 1

بين مجموعة من  فهو اتفاق.ويقصد به االتفاق بين المتنافسين حول الطريقة المتبعة للتنافس بينهم
، أي تقوم بعمل تجاري متماثل أو متشابه أكثر ليس ثمة بينهم رابطة تبعية ، أي اثنان أوالتجار المستقلين

. على تنظيم أو تفادي ار جملة أو تجار تجزئة أو منتجون أي تج .ويعملون على مستوى واحد في السوق 
 . لغيرالمحتملة سواء بينهم أو من االمنافسة القائمة بينهم أو 
في االتفاق األفقي المقيد للمنافسة بأنه " االتفاق الذي يقيد حرية التجار   Reedكما عرف األستاذ

 1التنافس وفقا لتقديره الخاص"
 فئة التجار دون األشخاص الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا آخر علىونجد أن هذا التعريف اقتصر 

 للمنافسةمودي أو الرأسي المقيد تعريف االتفاق الع – 2
، كاالتفاق الذي فة في السوق من اإلنتاج والتوزيعيقصد به ذلك االتفاق الذي يتم على مستويات مختل 

 .2يبرم بين منتج وموزعين
قد يتكرس االتفاق العمودي في بعض األحيان باتفاق حصري متبادل بين الموزع والمنتج بحيث 

 3زم المنتج بتموين موزعه دون غيرهيلت
اتفاق كل من المنتج والموزع على تقييد األخير بإعادة بيع السلع " بأنه:   Andersonستاذ كما عرفه األ

 4إلى األول" تالمشترا
ويعني ذلك خضوع التاجر الذي يكون في مرتبة أدنى إلى التاجر الذي يعلوه مرتبة في سلسلة 

لعمودية تبرم بين مؤسسات ال . وبذلك فهي تختلف عن االتفاقات األفقية في أن االتفاقات اع السلعتوزي
 . تتعامل في أنشطة اقتصادية مختلفةفهي مؤسسات  ،تقع على نفس مستوى النشاط االقتصادي

                                           
 .38، ص1995، 4، مجلة الحقوق، عدد، التقييد األفقي للمنافسة مع التركيز على تحديد األسعارعبد الرحمان الملحم – 1
 . 65، المركز القانوني لمجلس المنافسة ، مرجع سابق ، ص ناصري نبيل 2

3 JEAN- BERNARD BLAISE ,op . cit , p 38 
في  لرحمان الملحم " مدى تقيد عقد القصر للمنافسة الرأسية ، دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين األمريكي واألوروبي مع العناية بالوضععبد ا –4

 . 201، ص  1996،  1الكويت " مجلة الحقوق ، عدد 
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 . 1، عقد البيع االمتيازي وعقد التوزيع التمييزي يوعا في الواقع هو عقد التوزيعشوالشكل أكثر 
التي كانت تتاجر في    Philips Electronique domestiqueومثال ذلك قضية شركة 

حيث كانت هذه الشركة تمنح امتيازات لموزعيها عن طريق إجراء  .صفائح الليزر وتحتكر السوق الفرنسية
، ولكن أحد الموزعين اعترض على هذا النظام يع بسعر أقل من السعر الذي حددتهتخفيضات شريطة الب

هذا األخير الذي اعتبر أن  ،لمنافسة، فقام بإخطار مجلس ابل اعتراضه بالرفض من طرف الشركةوقو 
قد قبلت صراحة أو ضمنيا من طرف  Philipsشروط البيع المفروضة على الزبائن من طرف شركة 

التجار أثناء تقديمهم لطلباتهم وتعتبر هذه الشروط اتفاقيات بين الممون والموزع من شأنها المساس 
من قانون المنافسة الفرنسي التي تتعلق  7للمادة  واعتبرها ممارسة تخضع ،بالمنافسة في السوق المعنية

 باالتفاقات المحظورة 
 الفقرة الثانية 

 خصائص االتفاق المحظور
 : قات المحظورة نستنتج بعض الخصائصمن خالل تعريفنا لالتفا

 أطراف االتفاق المحظور  :أوال 
 استقاللية أطراف االتفاق – 1

حدد المشرع الجزائري الصفة التي يجب أن تتوافر في األشخاص الطبيعية أو المعنوية حتى  
 12-08بالقانون  والمتممالمعدل 03-03من األمرالثانية حيث تضمنته المادة  .يكون االتفاق محظورا

 . صورا عن النشاطات 05-10لقانون وا
تكييف الحيث أن  ،عضها البعضويشترط قانون المنافسة ضرورة استقاللية األطراف عن ب

بحيث يساهم كل منها  ،يستدعي التقاء مجموعة إرادات لمؤسسات تتمتع باالستقاللية في اتخاذ القرار
إال أن العالقات .بصفة مستقلة في تحديد سياستها الخاصة في السوق من أجل إيجاد هدف مشترك بينهم

نت الشركة األم هي التي تراقب أعمال فروعها فهذه سيما إذا كام بأحد فروعها، الالتي تربط الشركة األ

                                           
1 RENEE GALENE,opcit,  p 130 . 
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ها كشركات مستقلة عن بعضها إال إذا كان ينظر إلي ،الصورة تفلت من تطبيق أحكام االتفاق المحظور
  .البعض

 
 

 ممارسة النشاط االقتصادي –2
، عاما أو خاصا تاجرا أو غير تاجر ،يايقصد به كل عون اقتصادي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنو 

  03-03من األمر الثالثةوهذا طبقا لما جاء في المادة .1رس النشاط االقتصادي بصورة دائمةالمهم أن يما
:" المؤسسة كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت التي تنص على  12 - 08القانون  المعدلة بموجب

 والتوزيع أو الخدمات أو االستيراد ".صفته يمارس بصفة دائمة نشاطات اإلنتاج 
 رادات توافق اإل  :ثانيا

ع سلوك معين وبشكل محدد يقصد بها قيام مؤسستين أو أكثر بالتعبير عن إرادتهما المشتركة بإتبا
، كما حيث يمكن أن يكون صريحا.، دون األخذ في االعتبار الشكل الذي سيتخذه هذا االتفاقفي السوق 

ل االتفاق المنافي و بمجرد حص،فوبالتالي ال يشترط القصد إذا كان متوفر أم ال .يمكن أن يكون ضمنيا
 .2يعاقب أطرافه حسب قواعد قانون المنافسة مهما كانت نية األطراف

 الفقرة الثالثة 
 صور االتفاقات المحظورة 

، حيث أورد المشرع أمثلة يمكن أن تؤدي إلى تقييد المنافسةيصعب حصر مختلف االتفاقات التي 
ر " وقد تم تصنيفها من وجهة نظ ال سيما عندما ترمي .....عنها ولم يحصرها باستعماله عبارة " 

 : اقتصادية إلى
 ى تقليل عدد المنافسين في السوق االتفاقات الرامية إل :أوال

  يرغب كل منافس بزيادة حصصه في السوق وبالمقابل تقليل عدد منافسيه من خالل:

                                           
 . 38للمنافسة ، مرجع سابق ، ص  محمد الشريف كتو ، الممارسات المنافية1

 102 سابقالمرجع ال،  محمد الشريف كتو2
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 عرقلة الدخول إلى السوق :  – 1
يقصد بعرقلة الدخول إلى السوق وضع حواجز للدخول إلى المهنة أو االتفاق على عقود امتيازيه 
للتموين الطويل المدى بين المؤسسات التجارية أو اتفاق مجموعة من األعوان االقتصاديين على وضع 

سوق من عدمه قصد مقاطعة أو إبعاد مؤسسة ما وهذا الدخول لل إمكانيةقواعد خاصة فيما بينهم ، لتحديد 
 . 1ما قد يؤدي إلى خطر المساس باالقتصاد العام للدولة

 اتفاقات المقاطعة  - 2
حيث تلجأ مجموعة من 2المرتبطة باالتفاقات اديةبعاالستتعد المقاطعة من أخطر الممارسات  

  المؤسسات إلى وضع اتفاق من أجل مقاطعة أحد المتعاملين .
 عرقلة التجديد والتقدم – 3

نتوجات أو منافذ التسويق واالستثمارات والتطور مويقصد بها االتفاق على تقليص عرض ال 
 االقتصادي بصفة إرادية مدبرة . 

 اتفاقات تقسيم األسواق  – 4
 أي كل مؤسسة منتجة تستأثر بفضاء لتوزيع منتجاتها . 

 ة إلى إبعاد المنافسين من السوق االتفاقات الرامي :ثانيا 
سواء كان هذا اإلبعاد مؤقتا أو نهائيا وهذا لتحقيق أرباح احتكارية ضخمة عن طريق إغراء 

 المنافسين غير األعضاء في االتفاق إلى الدخول للسوق لالستفادة من األرباح العالية
 3.واستمرار بقاءهم في السوق  

 والتي تنصب على :  ص نشاط المنافسين رامية إلى تقلياالتفاقات ال :ثالثا 
 اتفاقات تحديد األسعار  – 1

                                           
ضاحية في قدري عبد الفتاح الشيهاوي ،  شرح قانون المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية والئحته التنفيذية وقانون حماية المستهلك ومذكرته االي1

 .53، ص2006قاهرة، األجنبي، دار النهضة العربية، ال-العربي-التشريع المصري 
 .178، ص2006محمد أنور حامد علي، حماية المنافسة المشروعة في ضوء منع االحتكار واالغراق،دار النهضة العربية، القاهرة، 2
 جالل مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 3
 .84، ص2002يزي وزو، ت
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ن ويستوي أ ،ويقصد أن تتفق مجموعة بأن تتنازل عن استقالليتها في وضع األسعار المناسبة
، إال أنه من الصعب تحديد السعر إذا تم خارج حدود يحقق هذا االتفاق أهدافه أم ال، ألنه محظور أساسا

 .1رفين أو أكثراتفاق واضح بين ط
 صفقات الربط  – 2

 . إضافية عن السلعة المراد شراؤها يقصد به فرض شرط يتم بمقتضاه اقتناء سلعة
 اتفاقات القصر  – 3

لهم طبقا لمعايير  خص عدد من الموزعين ببيع منتجاته، بأن يهي اتفاقات يلتزم بموجبها مورد
 .ويرفض البيع لموزعين آخرين ،معينة

 الرابعةالفقرة 
 شروط االتفاق المحظور

 : تى يكون االتفاق محظورا ال بد منح
 أوال : وجود االتفاق 
هذا األخير  ،ذا االتفاق، وال يهم الشكل الذي يكتسبه همجرد تبادل اإليجاب والقبوليعتبر االتفاق قائما ب

 :الذي يمكنحصره في شكلين مختلفين
 هناك اتفاقات تعاقدية وأخرى عضوية  االتفاقيات واالتفاقات الصريحة والضمنية : -1

يقصد بها تلك العقود التي تولد وترتب التزامات تعاقدية متبادلة على عاتق  االتفاقات التعاقدية : –أ 

 وتقسم إلى اتفاقات تعاقدية أفقية واتفاقات تعاقدية عمودية .  2المتعاقدين فيما بينهم
اقات غير المشروعة المنشئة لشخص معنوي وقد يكون ويقصد بها تلك االتف االتفاقات العضوية : –ب 

كشركة  ، كما قد يكون مستترا كالتجمعات االقتصادية والشركات التجارية بأنواعها هذا األخير ظاهرا
 . المحاصة 

 عرقلة االتفاق لحرية المنافسة ثانيا : 

                                           
 .60القاهرة ، ص ،، دار النهضة العربيةى حرية التجارة " دراسة مقارنة"، االحتكار المحظور وتأثيره عللوي محمدجعبد الناصر فتحي ال 1
ون المطبعية الجزائر ، لفنابتسام القرام ، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ، قاموس باللغتين العربية والفرنسية ، المؤسسة الوطنية ل2

 .70ص  1992
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عن قيامه  ينتج اق لما، فال بد من البحث في اآلثار التي يرتبها هذا االتفإلى جانب شرط االتفاق
 . فسة أو الحد منها أو اإلخالل بهاة المناريمن عرقلة لح

والمشرع قد توسع في مفهوم قيد المنافسة ليشمل جميع الممارسات واألفعال التي تمنع األعوان 
لهدف ، حيث اعتمد المشرع على معيار األثر أو اممارسة المنافسة الحرة في سوق مااالقتصاديين من 

ألن المشرع استعمل  ،والمقصود باألثر هنا هو األثر المحقق وكذا المحتمل .لتقرير الخطر على االتفاقات
عبارة " يمكن أن " وفي هذا السياق يرى األستاذ كتو محمد الشريف ضرورة إعادة النظر في صياغة 

 على النحو التالي :  6المادة 
ريحة أو الضمنية عندما يكون واالتفاقات الص تحظر الممارسات واألعمال المدبرة واالتفاقيات

ي نفس ، أو من شأن األثر المترتب عليها عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو اإلخالل بها فهافهد
وعليه العتبار اتفاق ما محظور يستوجب أن يكون ذو طبيعة مناهضة 1السوق أو في جزء جوهري منه

، فبمجرد انصراف نية األطراف إلى إعاقة المنافسة أو ه النية منهموضوع االتفاق يقصد بف.لحرية المنافسة
يد ف. إال أنه ليس كل اتفاق ذو مساس بالمنافسة يدها دون تحقيق الهدف الغير مشروع، قامت المخالفةتقيي

 بينهما.الحظر بل يشترط توفر عالقة سببية 
 ين االتفاق واإلخالل بالمنافسة : العالقة السببية بثالثا

، من فعل االتفاق المعني لذي لحق بحرية المنافسة في السوق ق هذا الشرط إذا كان الضرر ايتحق
. من خالل هذا الشرط نستخلص أنه يجب أن تكون هناك عالقة سببية المتواطئة فيه القائم بين األطراف

ى حرية بين عملية التشاور التي تجري بين عدة أطراف وما ينتج عن هذه العملية من آثار سلبية عل
 .2المنافسة والمساس بقواعد حسن سير السوق 

                                           
، ص  2010، منشورات بغدادي الجزائر ،  02 - 04والقانون  03 - 03كتو محمد الشريف ، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا لألمر 1

41  . 

 ، كليةني حول حماية المستهلك والمنافسةوط، المجلس الالسوق التنافسية وحماية المستهلك، تنظيم المنافسة الحرة كآلية لضبط ناصري نبيل 2
 .2009 نوفمبر 18و  17، بجاية ، يومي الحقوق  جامعة عبد الرحمان ميرة
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فاشتراط عالقة السببية يفرض على السلطة المكلفة بمراقبة هذه الممارسات دراسة االتفاق وتحليل 
، فإذا لم تقم هذه العالقة ولم من حوصلة اقتصادية على هذا السوق السوق اعتمادا على ما يتوصل إليه 

 .حسن للمنافسة فال نكون أمام اتفاق محظوريلحق االتفاق ضررا بالسير ال
 . ال بد من توفر هذه الشروط مجتمعةوبالتالي 

 
 

 الفقرة الخامسة 
 استثناءات الحظر 

، بل يتضمن استثناءات نظرا تفاقيات المقيدة للمنافسة مطلقاال يعتبر الحظر في مجال اال
المتعلق  03 - 03من األمر التاسعة لمتطلبات معينة مرتبطة بشروط منصوص عليها قانونا في المادة 

 بالمنافسة وتنص المادة على : 
يعي أو أعاله االتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشر  7و  6" ال تخضع ألحكام المادتين 

، يرخص باالتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي لهنص تنظيمي اتخذ تطبيقا 
، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة تقني أو تساهم في تحسين التشغيل إلى تطور اقتصادي أو

، وال تستفيد من هذا الحكم سوى االتفاقات لتنافسية في السوق والمتوسطة بتعزيز وضعيتها ا
 نت محل ترخيص من مجلس المنافسة " والممارسات التي كا

 ارد عن تطبيق تشريعي أو تنظيمي: االستثناء الو أوال
أو   1مقيدة للمنافسة ذو طبيعة تشريعيةإن هذا الشرط يستوجب أن يكون النص المبرر للممارسات ال

 .اتخذ تطبيقا له2ةتنظيمي
كي ال تخضع الممارسة ، ناتج مباشرة عن هذا النص ليجب أن يكون عامل تقييد المنافسةكما

 . من قانون المنافسةالسادسة للحظر المنصوص عليه في المادة 
 لتقني: االستثناء المبرر بالتقدم االقتصادي أو اثانيا

                                           
 قانون أو أمرى المعن 1
 مرسوم تنفيذي أو قرار إداري 2
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وهي مساهمة االتفاق  ،تمثل هذه الحالة الثانية لتبرير االتفاق المقيد للمنافسة وإعفائه من العقوبة
والتي تعود  ،، كأن يتم تحسين اإلنتاجية والتوزيعالتقدم االقتصاديفعالة في تحقيق المحظور مساهمة 

أو يؤدي  .كخفض األسعار وتحسين الخدمات وخفض البطالة.بالفائدة على المستخدمين أو المستهلكين
ومثالها عقد تبادل التكنولوجيا من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الجودة أو طرق  .االتفاق إلى تقدم تقني

 .  1التوزيع
، بمعنى يجب الطابع الضروري لتقييد المنافسة اإلضافة إلى تحقيق التقدم ال بد أن يكون هناكب

أن ال يؤدي االتفاق المرتكب إلى تقييد المنافسة إال إذا كان األمر ضروريا لتحقيق التقدم االقتصادي أو 
 .التقني

، لمعرفة يلة اقتصاديةللتقدم إلى إجراء حصويخضع تقدير تحقق االتفاقات المنافية للمنافسة 
منافذ فيأخذ بعين االعتبار تحسين اإلنتاجية وتحسين منافذ التسويق بخلق  ،المحاسن والمساوئ المسجلة

التي تسمح بتطوير الصناعات التقليدية وتعويضها بصناعات حديثة أو الممارسة الرامية  جديدة لإلنتاج،
 إلى زيادة التصدير.   

فسة من أجل تفاق أن يثبتوا أنهم لجؤو مضطرين إلى تقييد المناعنى ال بد على أطراف االمب
، ألن مجلس المنافسة ال يأخذ في اعتباره سوى اآلثار المفيدة والتي يتأكد أنه لوال تحقيق التقدم المنشود
 . ة لما تحققت آثار مفيدة لالقتصادحدوث التقييد للمنافس

إال إذا كان من العقوبة والذي تحقق تقدم اقتصادي وعليه فال يمكن إعفاء االتفاق المقيد للمنافسة 
 . من غير الممكن تجنبه

فضال عن ذلك فإنه يتوجب على أطراف االتفاق أن يثبتوا أن تلك اآلثار المفيدة قد جاءت كنتيجة 
، بمعنى يجب إثبات عالقة السبب بين االتفاق المقيد للمنافسة من جهة وآثاره المفيدة من قمباشرة لالتفا

 .   خل لها باالتفاق المقيد للمنافسةوأن هذه األخيرة ليست حصيلة معطيات خارجية ال د ،ة أخرى جه
 كما يشترط كذلك أال يؤدي االتفاق إلى القضاء الكلي على المنافسة في السوق .  -
 

                                           
الدكتوراه في فرع قانون األعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،  ، رسالة لنيلنافسة الحرة بالممارسات التجارية، مدى تأثير المجالل مسعد 1

 .109تيزي وزو، ص 
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 الفقرة السادسة
 يز التعسف في وضعية التبعية االقتصادية عن االتفاقات المحظورةيتم

 : و االتفاقات المحظورة نذكر منها أوجه لالختالف بين التعسف في وضعية التبعية االقتصاديةهناك عدة 
 من حيث التطور التاريخي  -1

 06-95واألمر  26في المادة  والملغى المتعلق باألسعار 12-89نص كل من القانون رقم  
المتعلق بالمنافسة الساري المفعول  03-03منه و الملغى  واألمر  6في المادة والملغى  المتعلق بالمنافسة

 .التفاقات المحظورة وقتم بتجريمهامنه على ا 6في المادة 
المتعلق باألسعار ضمن  12-89ي وضعية التبعية االقتصادية فلم يشر لها القانون فأما التعسف 

وضعية  ستغاللمنه ثالث صور للتعسف في ا 27، إال انه أورد ضمن نص المادة ت الواردة فيهالممارسا
 : وضعية الهيمنة وهيولكنه أدرجها تحت التعسف في التبعية االقتصادية

 .رفض البيع دون مبرر شرعي -
 .البيع المشروط أو التميزي  -
 .البيع المشروط بكمية دنيا -

نه تضمن جملة من الممارسات أورغم  ،بالمنافسةالمتعلق  06-95وحتى بعد ظهور األمر 
إال أن المشرع لم يدرج ضمنها التعسف في وضعية التبعية االقتصادية وأدرج صورها  ،المقيدة للمنافسة

 منه وهي : 07ضمن التعسف في وضعية الهيمنة من خالل المادة 
 .رفض البيع دون مبرر شرعي-
 .البيع المتالزم أو التميزي -
 .البيع المشروط باقتناء كمية دنيا-
 ى.اإللزام بإعادة البيع بسعر أدن-
 .ع العالقات التجارية لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير شرعيةقط-
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 .أو يلغي منافع المنافسة في السوق كل عمل أخر من شانه أن يحد -
المؤرخ في  314-2000فمصطلح تبعية اقتصادية ظهر أول مرة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 

ن العون االقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الذي يحدد المقياس التي تبين أ 2000أكتوبر  14
األعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة حيث صدر هذا المرسوم التنفيذي عمال بأحكام المادة 

منه على انه :"يعتبر تعسفا في  05المتعلق بالمنافسة حيث جاء في المادة  06-95من األمر  07
، كل فعل يرتكبه عون اقتصادي في وضعية هيمنة على هاأو على جزء منوضعية الهيمنة على سوء

 س االتية : يالسوق المعنية تستجيب على الخصوص للمقاي
 .المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سيرها -
 .ع أو الفعلي للمنافسةالمساس المتوق -
 .غياب حل بديل بسبب وضعية التبعية االقتصادية -
العمل بالباب األول والثاني و الثالث  ىلغأالمتعلق بالمنافسة الذي  03-03هور األمر وبعدا ذلك ظ -
سالف ال 314-2000العمل بالمرسوم التنفيذي  ىلك الغالمتعلق بالمنافسة،وكذ 06-95ن األمر م
المتعلق  03-03األمر  فيغالل وضعية التبعية االقتصادية ر التعسف في استظص على حليتم النذكر.ال

 بالمنافسة المعدل والمتمم.
 عريف تمن حيث ال -2

رها من خالل المادة ظواكتفى بح 03-03ة من خالل األمر لم يعرف المشرع االتفاقات المحظور 
 .من هذا األمر 6

 03-03لمادة ر المنصوص علية باظللح إلضافةفبافي وضعية التبعية االقتصادية  أما التعسف
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم.03-03مر من األ الثالثةهذا األمر تعريفا لها في المادة أدرج 

ها عالقة تابع ومتبوع هذا وينتج عن عالقة تجارية عمودية، حيث تعتبر وضعية التبعية االقتصادية
التي تفرضها شروط الالذي يفرض شروط وال يكون أمام التابع حل بديل إذا أراد رفض التعاقد باألخير 

ويستوي في التفاق ابتوافق اإلرادات بين أطراف  يكون  ورظتفاق المحاال في حين أن .عةو بتمالمؤسسة ال
 . فقيأ ذلك أن يكون عمودي أو
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 من حيث األطراف   -3
ورة من حيث التعسف ظقات المحافتو األشخاص المعنيين باالأاألطراف  السادسةلم تحدد المادة 

أطراف  تافسة قد بينالمتعلق بالمن 03-03من األمر 11المادة  القتصادية نجد أنوضعية التبعية افي 
 .عية االقتصادية وخصت بها المؤسسةالتب وضعية التعسف في استغالل

وهي الصفة  .وكذا ممارسة النشاط االقتصادي ،ور فيشترط فيهم االستقالليةظأما أطراف االتفاق المح
 .ص طبيعية أو معنويةاكانوا اشخرها في أطرافه سواء فواالواجب ت

 من حيث الهدف -4
تهدف االتفاقات المحظورة إلى تقليل عدد المنافسين في السوق من خالل عرقلة دخوله إلى السوق أو 

سواق وكذا إبعاد احد المنافسين في السوق وهذا األسام تقاالمنتوجات أو منافذ التسويق  أو تقليص عرض 
ي حين يهدف التعسف في وضعية التبعية االقتصادية إلى إبقاء مؤسسة في ف ،ما يؤثر سلبا عن المنافسة

 مما يؤدي إلى اإلضرار بهذه األخيرة. ى وضعية التبعية لمؤسسة أخر 
 من حيث شروط الحظر -5

 عناصر وهي: ثالث تحظر االتفاقات المحظورة بتوفر 
 ئة بينهمااالتفاق ويكون هذا األخير هدفه المباشر تقيد المنافسة والعالقة السي

أما التعسف في وضعية التبعية االقتصاديةفال تقوم هذه الممارسة المحظورة بمجرد وجود التبعية 
 سابقا. وإنما التعسف في استغاللها والذي يظهر في عدة صور ذكرناها

 من حيث استثناءات الحظر -6
لقد ورد على المبدأ العام القاضي بحظر االتفاقات غير المشروعة المنصوص عليها في المادة 

. من نفس األمرالتاسعة المتعلق بالمنافسة استثناء على ذلك في نص المادة  03-03من األمر  السادسة
ه الممارسة استثناء على التعسف في وضعية التبعية االقتصادية وبالتالي تكون هذأي في حين لم يرد 

 . دائما مقيدة للمنافسة واإلتيان بها يرتب الجزاء
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قات شترك التعسف في وضعية التبعية االقتصادية واالتفايذه االختالفات المذكورة إال انه رغم ه
 :المحظورة في عدة نقاط منها

 ممارستين مقيدتين  للمنافسة -

واالتفاقات المحظورة ممارستين مقيدتين يعتبر كل من التعسف في وضعية التبعية االقتصادية 
المتعلق بالمنافسة إذ تضمنها الفصل الثاني من الباب الثاني  03-03من األمر  14للمنافسة طبقا للمادة 

 .السالف ذكره

 الحظر -

ممارستين محظورتين  المحظورةيعتبر كل من التعسف في وضعية التبعية االقتصادية واالتفاقات 
 .نافسةوتشكالن خطر على الم

 الجهة المختصة بالمتابعة والعقوبات المقررة -

يتم فرض نفس العقوبات على اإلتيان بالتعسف في استغالل وضعية التبعية االقتصادية 
 .مشروعة ويكلف مجلس المنافسة بمتابعة كل منهمار واالتفاقات الغي

 األثر الناتج عنها  -

ادية واالتفاقات المحظورة إلى احتكار يؤدي كل من التعسف في استغالل وضعية التبعية االقتص 
مما يلحق الضرر بالنشاط االقتصادي والمنافسين  ،السوق وامتصاص  مجمل الطلب على السلع الخدمات

 .وهذا ما يعود بالسلب على المستهلكين
يشكل كل من التعسف في وضعية التبعية االقتصادية واالتفاقات  : االعتداء على الحرية االقتصادية 

وبهدف الحفاظ على حق كل فرد أو مؤسسة اقتصادية في  ،المحظورة اعتداء على الحرية االقتصادية
دفا إلى تحديد شروط ممارسة االمتعلق بالمنافسة ه 03-03ممارسة هذه الحرية أورد المشرع األمر 

 .المنافسة في السوق 
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 الفرع الثاني 
 التعسف في وضعية الهيمنة  

وينتج ذلك عن تفوق بعض  ،المنافسة الحرة نظام انتقائي يؤدي إلى القضاء على بعض المنافسين
ة قاصدة إلى إبعاد وإقصاء المنافسين من السوق ويكون سوتتحول المنافسة إلى منافسة شر  الشركات

فما هي وضعية الهيمنة وما االختالف بينها  1وق مستغلة لوضعية الهيمنة على السمصدرها مؤسسات 
 وبين وضعية التبعية االقتصادية ؟

 الفقرة األولى
 ماهية التعسف في وضعية الهيمنة  

>> يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة من قانون المنافسة على أنه :السابعة تنص المادة 
 : على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد

 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها.  -
 . تقليص أو مراقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمارات أو التطور التقني -
 . اقتسام األسواق أو مصادر التموين -
 . عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار -
ق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من منافع تطبي -

 .المنافسة
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء  -

 بحكم طبيعتها أو حسب األعراف التجارية <<
مكن التعسف في وضعية الهيمنة ولكنه أورد أمثلة لما يمن خالل المادة فإن المشرع الجزائري لم يعرف 

 .أن يكون عليه السلوك التعسفي

                                           
 . 121، ص الحرة بالممارسات التجارية، مرجع سابق ، مدى تأثر المنافسةجالل مسعد1
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، ائري أخذ بالمفهوم الشخصي للتعسفومن خالل استعراض هذه الممارسات نرى أن التشريع الجز 
تجه إلى تزييف المنافسة في بمعنى أنه ال يقوم التعسف إال إذا صدر عن سلوك إرادي لصاحبه ي

غير أن الممنوع هو التعسف  ،فالقانون ال يمنع المؤسسة من الوصول إلى الهيمنة على السوق .1السوق 
 .2في استعمال هذه الهيمنة

 : على أنها المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03من األمر  3ادة فالهيمنة عرفتها الم -
، من ي السوق المعنيكز قوة اقتصادية ف>>الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مر 

شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء 
 منافسيها أو زبائنها أو ممونيها <<

على فالهيمنة إذن يمكن أن تكتسي طابع إيجابي وآخر سلبي يمنح للمؤسسة المهيمنة تأثير 
انون ال يحظر المؤسسة من بلوغها مركز أو درجة معينة من القوة . فالقالمؤسسات الموجودة في السوق 

 .3االقتصادية لكن المحظور هو التعسف عندما يهدف إلى اإلخالل بالمنافسة
جعلها قادرة على عرقلة ، وتاالقتصادية التي تحوزها مؤسسة ماوإذا كانت الهيمنة هي الوضعية 

تي تتحقق خصوصا بواسطة الحصص التي تمتلكها في هذا هي المكانة المرموقة في السوق والالمنافسة أو 
حيث أنه وبدراسة السوق يمكن  ،هذه األخيرة التي تعتبر أداة تحليل أساسية في قانون المنافسة ،4السوق 

، تها عليه إذا كان مخال بالمنافسةمعرفة مدى إمكانية مراقبة سلوك صادر من المؤسسة وإدانته ومعاقب
ة أو الخدمة التي سسة في وضعية هيمنة على سوق معينة تحديد سوق السلعوعليه يتوقف تواجد مؤ 

 .تقدمها المؤسسة
ويعتبر السوق هو المكان المرجعي الذي تتالقى فيه العروض والطلبات وحتى يتمكن مجلس 

د الرقعة الجغرافية لهذا ، بحيث تحدفر وضعية الهيمنة في السوق المنافسة من الوقوف على مدى تو 
، إال إذا تحقق وبذلك فال تتم إدانة الهيمنة5تختلف باختالف النشاط االقتصادي إذ أن سعة السوق ، راألخي

                                           
 .  159كتو محمد الشريف ، الممارسات المنافية للمنافسة ، مرجع سابق ، 1

2JEAN-BERNARD BLAISE, op .cit, P437. 
 . 85، مرجع سابق ، ص مسعد ، مبدأ المنافسة الحرة جالل 3
 .  159، ص فية للمنافسة، مرجع سابق، الممارسات المناشريفكتو محمد ال4
 .  1995،  3عدد ، المنافسة التجارية " مجلة الحقوق الملحم عبد الرحمان" مدى مخالفة االندماج والسيطرة ألحكام 5
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االستثمار التعسفي لهذه الوضعية عندما يستعمل حائز هذا الوضع هيمنته أو سيطرته للحصول على 
 . منافع لن يحصل عليها في حالة المنافسة الفعالة

مسلكا مناهضا للمنافسة في ذاته لم يكن من الممكن تبنيه إال إذ يكون التعسف في هذه الحالة 
 .استعمال المؤسسة لوضعها المسيطر بفضل

ة فحسب القواعد ينيمنة في حالة تعسف في السوق المعأما بالنسبة إلثبات أن المؤسسة المه
بات وقوع توجب عليه إثالعامة فإن عبء اإلثبات يقع على من يدعي أن الممارسة لها طابع تعسفي في

 . التعسف حقا
ات التي تكون محل هيمنة في لمصالح المستهلك ال بد من التصدي للممارس ةوعليه فحماي

ى االختيار ، ألن ذلك يؤدي إلى انعدام أو قلة السلع في السوق وعدم تمكين المستهلك من القدرة علالسوق 
ا قد تكون محل زيادة في ثمنه، وإن وجدت كذلك سلع بديلة  في نفس السوق بما يتناسب مع رغباته

، حيث غالبا ما يؤدي غياب سلعة ما في السوق إلى استعمال والواقع يثبت مثل هذه التصرفات
 باهضهتفظ بأسعار ، مع أنها تحتجات بديلة لكن ليست بنفس الجودةالمؤسسات االقتصادية بعرض من

 .   أسواق أخرى بعيدة سوق أو تكون فيتطبق على البضائع األصلية التي تكون نادرة في ال
المتعلق بالمنافسة نجد أن المشرع قد حظر كل  03 - 03من األمر  السابعةوبالرجوع إلى المادة 

 . فما هو االحتكار ؟ عن وضعية الهيمنة وأضاف االحتكارتعسف ناتج 
المؤسسة تشمل على ولكن في هذه الحالة 1تكار تمثل وضعية هيمنة على السوق إن وضعية االح

ت ، األمر الذي يجعلها ال تخضع ألي منافسة وبالتالي تكون بهذه الصفة قد حققحصص السوق  جميع
. ولكن ما غاية المشرع من إدراج موضوع االحتكار ضمن المادة  تمركزا أكيدا للقوة االقتصادية

؟ لعل الحكمة من ذلك هي رغبة المشرع في تحقيق عسف في الهيمنة على السوق تال إلى جانبالسابعة

                                           
من المرسوم  3تعريف السوق بموجب المادة بهذا المتعلق بالمنافسة وقد سبق للمشرع الجزائري قبل  03 - 03من األمر   2ف 3أنظر المادة 1

المحدد للمقاييس التي تبين أن االقتصادي في وضعيته هيمنة وكذلك مقاييس األعمال  2000أكتوبر  14المؤرخ في  314 – 2000التنفيذي رقم 
 .  03 - 03أكتوبر ملغى بموجب األمر  8الصادر في  61ية الهيمنة ، ج . ر عدد الموصوفة بالتعسف في وضع
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توازن في العقود المبرمة بين أطراف غير متكافئة في القوة وذلك عن طريق منع إساءة استعمال القوة 
 .تكر لجميع حصص السوق أو لجزء منهاالقتصادية التي يحوزها الطرف القوي المح

االقتصادي المحتكر  شير في إطار االحتكار أنه من الناحية العملية يكفي أن يكون العون نكما
، حيث أن االنفراد بالسوق أو أغلب حصصه يجعل كل السلع واألسعار محل تغيير ودراسة للسوق متعسفا

، كما أن المستهلك الذي ال يعتمد على معيار العرض والطلبوبالتالي  .في كل مرة من طرف المحتكر
ن نظيرتها في السوق ألنه يعلم مسبقا يكون بحاجة إلى السلعة أو الخدمة نظرا لضرورتها قد ال يبحث ع

، األمر الذي يكون ملك صالحية تسويقها وتحديد ثمنهاأن المورد والموزع المحتكر هو الوحيد الذي ي
. أما إذا استتبع االحتكار بالتعسف ناتج عن ممارسات إذعان للطرف الضعيف وهو المستهلكبمثابة 

األمر الذي يحتم على الهيئة المكلفة بالمنافسة على  ،يهظاهرة في السوق يكون بمثابة بعث اضطراب ف
العمل على عدم حصوله ألنها الضابط األول واألخير للسوق وال يمكن للمتعامل االقتصادي أن يفرض 

 .قانونه في السوق 
وفي األخير نخلص إلى أن الفعل المحظور ال يتجسد في مجرد الهيمنة على السوق وإنما يتمثل 

، ألن وز على السلطة قابل للتعسف بهاحما هو معرف منذ القدم أن كل من ي، فلهيمنةذه افي استغالل ه
شك أن حقيق موقع هيمنة وسيطرة في السوق، والكل مؤسسة أو متعامل اقتصادي يسعى دائما وراء ت

 . يكن مقترن بالتعسف في استعمالها السعي لذلك يساعد كثيرا على تفعيل المنافسة إن لم
 ةالفقرة الثاني

 شروط التعسف في وضعية الهيمنة 
الممارسة ال بد من  من خالل تعريفنا لممارسة التعسف في وضعية الهيمنة نستنتج أنه لقيام هذه

 توفر شرطين 
 .تواجد المؤسسة في وضعية هيمنة – 1
 .التعسف في استغالل وضعية الهيمنة –2

 تواجد المؤسسة في وضعية هيمنة   :أوال
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إال إذا توفرت في المؤسسة  ،على سوق معين مؤسسة بتوفر وتحقق سيطرةال يمكن القول 
من المرسوم التنفيذي  5المهيمنة شروط معينة والتي تحدد وفقا لعدة معايير أو مقاييس حيث تنص المادة 

 الملغى على تحديد معايير هيمنة مؤسسة على السوق    كما يلي :  314 – 2000رقم 
ات أو على جزء منه عية هيمنة عون اقتصادي على سوق السلع والخدم>>المقاييس التي تحدد وض
 : هي على الخصوص ما يلي

، مقارنة إلى الحصة التي يحوزها لعون من األعوان سوق التي يحوزها العون االقتصاديحصة ال -
 . ن اآلخرين المجودين في نفس السوق االقتصاديي

فر لدى العون االقتصادي بعون أو عدة أعوان اقتصاديين االمتيازات القانونية أو التقنية التي تتوا -
 . ي تمنحه امتيازات متعددة األنواعوالت
 امتيازات القرب الجغرافي الذي يستفيد منها العون االقتصادي المعني << -

من خالل المادة فإن هذه المعايير المحددة لوضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما ذكرت على 
سبيل الحصر ويمكن للهيئة المكلفة بضبط السوق إيجاد معايير أخرى في حالة سبيل المثال ال على 

 : الوضعية وتقسم هذه المعايير إلى تقدير تحقق هذه
 معايير كمية  – 1
 : م المؤسسة ويمكن معرفتها من خاللتعبر هذه المعايير أساسا على حج 
 حصة السوق  –أ 
قتصادي مقارنة بالحصة التي يحوزها كل عون من ويقصد بها تلك الحصة التي يحوزها العون اال 

األكثر داللة  وتعد الحصة في السوق المقياس ،األعوان االقتصاديين اآلخرين الموجودين في نفس السوق 
ث تقوم المؤسسة بالسيطرة على نسبة مئوية عالية من المبيعات التي تحققت ي، بح1على وضعية الهيمنة

في السوق ككل بالمقارنة مع حجم مبيعات المؤسسات األخرى المنافسة والتي تعمل في ذات السوق وهذا 

                                           
 . 86، ص س المنافسة ، مرجع سابق، المركز القانوني لمجلناصري نبيل 1
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 80و% 70ما قررته المحكمة االبتدائية لالتحاد األوروبي حيث أن امتالك المؤسسة لحصة تتراوح بين 
 . 1على قيام وضعية الهيمنةوحده مؤشر  يشكل %

، حيث تحدد الذي تحققه المؤسسة في سوق معينةولقد اعتمد المشرع الجزائري على رقم األعمال 
حصة السوق بالعالقة بين رقم أعمال العون االقتصادي المعني ورقم أعمال جميع األعوان االقتصاديين 

، فقد تحوز يار الوحيد لتقدير وضعية الهيمنةحصة السوقليست المع إال أن2الموجودين في نفس السوق 
 . 3ى عاجزة عن التأثير على المنافسةالمؤسسة حصة معتبرة إال أنها تبق

 القوة االقتصادية والمالية –ب 
يتم تقدير وضعية الهيمنة فيه بالنظر إلى المؤسسة المعنية في السوق وكذلك بالنظر إلى وضع المجموعة 

تنتمي إليها أو التي تربطها بها عالقات اقتصادية ومالية فاالنتماء ألحد المجموعات القوية التي التي 
تحتل الصدارة في إحدى قطاعات النشاط يعد مؤشرا يمكن االسترشاد به لتحديد مدى هيمنة المؤسسةعلى 

 . 4السوق 
 المعايير الكيفية  – 2

 : وتشمل المعايير التالية 
ة القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العون االقتصادي مما يستوجب على مجلس المنافساالمتيازات  -

 .   التأكد من توفر هذه االمتيازات
 . ي تربط العون االقتصادي بمنافسيهالعالقات المالية أو التعاقدية أو الفعلية الت -
 . امتيازات القرب الجغرافي -
 . ةمالشهرة أو العال -
بحيث أنه يتطلب موقع الهيمنة عالوة على ما سبق تحليل الوضعية التنافسية على  لتنافسيةالوضعية ا -

 . تفاظ بموقعه رغم المنافسة الحادةقدرة المتعامل االقتصادي على االح مدى مستوى قطاع معين للتأكد من
                                           

 .  87، مرجع سابق ، ص سامي عبد الباقي أبو صالح1

 .، مرجع سابق314 – 2000المرسوم التنفيذي رقم من  4أنظر المادة 2
لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو  ، مذكرة ضوء قانون المنافسة، ضبط السوق على يمينة جراي 3

 .84، ص 2002
 .137، مرجع سابق، ص  الحرةالمنافسة ، مدى تأثير جالل مسعد 4
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 تعسف في استغالل وضعية الهيمنة ال :ثانيا 
أو وجودها في  ،مؤسسة أو مجموعة من المؤسساتيمنة لوضعية المهالأن  الى تمت اإلشارة سابقا

رف المؤسسة ، وال يعد محظورا وإنما عندما تقتالسوق ال يمثل مخالفة في حد ذاتهوضع احتكاري في 
فالتعسف هو سوء استعمال الحق لإلضرار باآلخرين .  .ه استخدام هذا المركزبسلوكا تتعسف أو تسيء 

وق فهو يؤدي إلى قصر المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار بها في السأما التعسف في قانون المنافسة 
. وبالتالي فإن األعمال والتصرفات التي تقوم بها المؤسسة التي هي في وضعية هيمنة إن غابت المعينة

 .1على تعسف تكون مجرمة ومحظورة انطوتأما إذا  .عنها اإلساءة والتعسف تكون مشروعة
 الفقرة الثالثة 

 تقدير التعسف في وضعية الهيمنةمقاييس  
المتعلق بالمنافسة نجدها تخلو من المقاييس  03 - 03من األمر السابعة بالرجوع إلى المادة 

. إال أنه وبالرجوع إلى المرسوم التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة التي تحدد أو تساعد على تقدير
التي تساعد على تقدير التعسف في  الملغى فقد حدد بعض المقاييس 314 – 2000التنفيذي رقم 

 : سات وتتمثل فيالممارسات التي ترتكبها المؤس
 مناورات مراقبة سير السوق أو الدخول إليها  :أوال
 . ى إقصاء أو منع الدخول إلى السوق الممارسات الرامية إل -
 . ستجابة لطلبات المؤسسة المنافسةرفض التعامل أو المماطلة في اال -
 .ما من الحصول على المواد األولية والمعطيات والمعلومات الضرورية لممارسة نشاطها منع مؤسسة -

 المساس بالمنافسة  :ثانيا 
يمنة نجد معيار من بين المقاييس كذلك المعتمدة في تقدير التعسف في ممارسات المؤسسة المه

بد من ال، أي أو المحتملةس بالمنافسة الفعلية ، ويكون هدف هذه الممارسات المساالمساس بالمنافسة
ا كان التي تهدف إليه المؤسسة الواقعة في التعسف في وضعية الهيمنة وتحديد إذا م األثرالبحث في 

درجة . وتجدر اإلشارة إال أن هذه الممارسات التعسفية ال تمنع إال إذا بلغت يهدف إلى المساس بالمنافسة
                                           

  2008، امعي الحديث، أبو الخير للطباعة والتجليد، اإلسكندريةالمكتب الج، القانوني للمنافسة ومنع االحتكار، التنظيم أمل محمد شلبي 1
  57ص  
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المساس ناتج عن الممارسات التعسفية  هذا ن . كما يشترط أن يكو محسوسة من المساس بالمنافسة
 . مهيمنة وعرقلة المنافسة في السوق بمعنى وجود عالقة سببية بين ممارسة المؤسسة ال.للمؤسسة المهيمنة

 ياب حل بديل بسبب وضعية الهيمنة غ :ثالثا 
ن ذكرنا أن المشرع في المادة اقياس في تقدير الهيمنة كما سبق و يشير المشرع إلى هذا الم

هذا األخير الذي تشمل من خالله  ،حظر التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة أو االحتكارالسابعة 
المؤسسة المحتكرة على جميع الحصص في السوق مما يجعلها ال تخضع ألي منافسة وبالتالي تسيطر 

 .1ئنهارات أو حل بديل بالنسبة لزباعلى السوق وال يكون هناك اختيا
 الفقرة الرابعة

 أنواع الممارسات التعسفية المجسدة للتعسف في وضعية الهيمنة 
يظهر التعسف في وضعية الهيمنة من خالل عدة تصرفات تقوم بها المؤسسة المهيمنة وتظهر 

 في :
بهدف تضييق السلطة  الممارسات واألعمال التي تهدف إلى غلق السوق في مواجهة المنافسين:  أوال

السوقية التي يتمتع بها المنافسون أو لغلق السوق ومنع دخول منافسين جدد ، تلجأ المؤسسة المهيمنة 
 ا :                                                       منه2لبعض الوسائل واآلليات 

 فض البيع ر  -1
يحظر كل >>ه الممارسة من خاللعبارة :نجد أن المشرع قام بحظر هذ السابعةمن خالل المادة 

. << والرفض .. قصد الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية ..تعسف ..
على  الرفض غير المبرر بأسباب موضوعية، وبناءالذي يشكل تعسفا في استغالل وضعية الهيمنة هو 

ذلك ال يجوز مثال للمؤسسة المهيمنة أن تبرر الرفض بقيامها بتغيير سياستها التجارية أو التوزيعية هذا 
ومن جهة أخرى إذا أمكن الحصول على بديل المنتوج أو الخدمة محل الهيمنة من منافس آخر  .من جهة

 . 3استغالل وضعية الهيمنةة تعسف في جانب المؤسسة المسيطر  يعد رفض البيع في هذه الحالة من فال

                                           
 .، مرجع سابق314- 2000من المرسوم التنفيذي رقم  5أنظر المادة 1
 . 149ر المنافسة الحرة ، مرجع سابق ، ص جالل مسعد ، مدى تأث 2
 . 127تادرس فيكتور ، مرجع سابق ، ص 3
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 التعسف في استغالل وضعية الهيمنة فيما يتعلق بالتمسك بحق الملكية    -2
تمنع دخول ، عقبة كبيرة الملكية األدبية وخاصة حق المؤلفتعتبر المؤسسة التي تمتلك حقوق 

لة لعرقلة . حيث تقوم المؤسسة المهيمنة بالتمسك بحق الملكية األدبية كوسيمنافسين جدد إلى السوق 
د من إعاقة دخول أي منافس آخر وحتى تعتبر هذه الصورة تعسف في استخدام وضعية الهيمنة ال ب

 . المنافسة كشرط لحظرها
 بند عدم المنافسة  -3

ط عدم المنافسة وذلك بهدف منعهم المهيمنة على عمالئها المنافسين، شر  كثيرا ما تمنع المؤسسة
و ما يؤدي بالضرورة إلى عدم زيادة سلطتهم السوقية وهذا من من تنمية وزيادة حصصهم في السوق وه

 . يعزز وضعية المؤسسة في السوق  شأنه أن
 منع المنافسين من استخدام بنية أساسية تمتلكها مؤسسة مهيمنة -4

يتمثل التعسف في مثل هذه الحاالت في رفض الدخول إلى السوق بسبب منع استخدام بنية 
ر هيمنة وتكون الزمة للمنافسين ليتمكنوا من مباشرة نشاطهم أو فرض أسعاأساسية تمتلكها المؤسسة الم
 . مرتفعة مقابل تقديم تلك المواد

 لعمالء والموردين: الممارسات الهادفة إلى االستئثار باثانيا
 :سسة المهيمنة إلى إحدى الوسيلتينلتحقيق هذه الممارسة تلجأ المؤ 

للوصول إلى إلزام المشترين و العمالء بالتعامل  مع المؤسسة المهيمنة وحدها فان هذه األخيرة غالبا ما   -1
تفرضعلى هؤالء شروط تسمى بالشروط الحصرية أو تلجأ إلى قطع عالقتها التجارية مع شركائها 

زعين المتعاملين معها الشروط التي تفرضها المؤسسة المهيمنة على المو يالتجاريين. و الشروط الحصرية ه
ا يطلق عليه شروط الشراء وهذا م .إلجبارهم على شراء نسبة محددة من حاجاتهم منها هي وحدها

. و الواقع أن هذه الشروط تؤدي إلى غلق السوق في وجه أي منافس ما دامت تلزم الموزع بعدم الحصرية
تعسفا في لحصرية بالبيع ال تشكل .علما أن الشروط اغيرهاالشراء إال من المؤسسة المهيمنة  دون 

بيقها على على معايير موضوعية يتم تط اختيار أعضاء شبكة التوزيع بناء ذا تمااستخدام وضعية الهيمنة 
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على معايير ذاتية  وعلى أساس شروط تمييزية فذلك  ، أما إذا تم اختيارهم بناءزكل الموزعين دون تميي
 .1فايعتبر تعس

 ض العمالء تخفيضات لصالح بع ريتقر  -2
تقرير تخفيضات لصالح من خالل ، االستئثار بالعمالء والموردينبهدف تحاول المؤسسة المهيمنة 

، ويعد منح مثل هذه التخفيضات من طرف المؤسسة المهيمنة وفقا لقانون المنافسة من قبل بعض العمالء
بشرط أن يكون الهدف منها ، ولكن للتعسف في استغالل وضعية الهيمنةالممارسات االحتكارية المجسدة 

دفع العمالء إلى التعامل مع المؤسسة المهيمنة دون غيرها فإذا غاب هذا الشرط فإن هذه التخفيضات ال 
 .                                                  ن لها أي أثر في إعاقة المنافسة يكو 

توجد ممارسات للمؤسسة المهيمنة مجسدة للتعسف  هاإلى جانب الممارسات المذكورة سابقا فإن
نها:                                                                                                   ما من المؤسسات نذكر بعض النماذج بعالقتها التجارية مع غيره والمرتبطة

 البيوع المرتبطة  -انية األسعار العدو  -ممارسة األسعار التمييزية  -
 الفقرة الخامسة

 ظر ممارسة التعسف وضعية الهيمنةاالستثناءات الواردة على ح 
السوق ورد عليها بعض قاعدة حظر ومعاقبة التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على ان 
من  التاسعة ذا المشرع الجزائري عندما نص في المادةكو  2،وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي ،االستثناءات

على ممارسة التعسف في وضعية الهيمنة وذلك في حالتين أولهما ن المنافسة على عدم تطبيق الحظر قانو 
وثانيهما اإلعفاء الناتج عن المساهمة في التقدم  .تج عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمياإلعفاء النا
 .االقتصادي
 رسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعيأوال:المما

خرج من إطار الحظر ، فإن ممارسة التعسف في وضعية الهيمنة تهذا االستثناءوبمقتضى 
لهذا االستثناء تطبيق  بمعنى حتى يكون . ، تستمد شرعيتها من نص تشريعيوتصبح تصرفات مشروعة

                                           
 . 155ر المنافسة الحرة ، مرجع سابق ص مدى تأثجالل مسعد 1

2LOUIS VOGEL, les règlements d’exception, Revue de la concurrence et de la consommation, janvier-février-
mars 2005, n°141, ministère de l’économie des finances et de l’industrie, p2 . 
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، أي نشاطات اإلنتاج نطاق النشاطات الخاضعة للمنافسة ، فال بد أن تكون الممارسة فيفي الواقع
وأن تكون أخيرا نتيجة حتمية  ،النشاطات الخاضعة لتنظيم خاص بهامات وان تكون من والتوزيع والخد

 لتطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي أتخذ تطبيقا له. 
وبالتالي فإن الممارسات االحتكارية التي تعد تعسفا في 1د بهما النص التنظيمي منفردا فال يعتأ

تطبيقا لنص تشريعي أو  لسوق فيا عدة مؤسسات مهيمنة ؤسسة أواستغالل وضعية الهيمنة والتي ترتكبها م
المنصوص عليه في النص التشريعي  اإلعفاءتعتبر ممارسات مبررة تستفيد من  ،تنظيمي أتخذ تطبيقا له

 أو التنظيمي. 

 ثانيا : الممارسات التي تؤدي إلى المساهمة في التقدم االقتصادي أو التقني
دة للتعسف في استغالل وضعية الهيمنة إذا كان من شأنها تعتبر الممارسات االحتكارية المجس

عادال من المنفعة الناتجة عنها غير محظورة ولكن  ااالقتصادي وتضمن للمستهلكين جزءتحقيق التقدم 
فال يجوز أن تقيد .بشرط أال تصل المؤسسة مرتكبة التعسف إلى القضاء على جزء هام من السوق المعنية

ة إال بالقدر الالزم لتحقيق هدف التقدم االقتصادي.وعليه يتضح أن التعسف ال هذه الممارسات المنافس
على عاتق المؤسسة المرتكبة للتعسف الناتج عن وضعية ، ويقعيكون مبررا إال إذا توفرت عدة شروط

هذا األخير لم يحدده المشرع  ،اقتصاديا تقدما كانت هذه الممارسات قد حققت الهيمنة عبء إثبات ما إذا
 وترك المهمة للفقه واالجتهاد القضائي.التاسعة في المادة 

 وعناصر تحقيق النمو االقتصادي كثيرة أهمها : 
 تحسين اإلنتاجية  -1

و تقديم خدمات جديدة للمنتجين أو ، أهنتوج معين أو تحسين ظروف توزيعأي خفض أسعار سلعة أو م 
 2ب على هاته السلعة .....، أو تنمية الطلالموزعين

 والخدمات المقدمة للمستهلكين  اإلعالمتحسين -2

                                           
هادة الماجستير في القانون الخاص، قانون أعمال، كلية الحقوق، جامعة  قسنطينة، ، مذكرة لنيل شمنافسةيس الهام، االختصاص في مجال الحالبو 1

 . 19، ص2004-2005

 .178ر المنافسة الحرة ، مرجع سابق ، ص جالل مسعد، مدى تأث2
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وتحسين وسائل  مة للمستهلكينأي تحسين الخدمات المقد .ويقصد به تحسين ظروف السوق المعتبرة
إعالمهم وكذا تحسين الخدمات المقدمة للعمالء من تقديم وسائل دفع جديدة أو تسهيل الحصول على 

 .1بنكية وغيرها من وسائل التمويل اعتماداتفتح ضمانات بنكية أو 

بمعنى خلق وظائف وفرض عمل جديدة فهي تشكل عامال حاسما في تحقيق النمو  تحسين التشغيل -3

 فيفاالقتصادي، ألنه يتيح االستفادة بخبرات ومهارات قد تتوفر لدى العمالة المعطلة وبالتالي التح
 من عبء البطالة.

 .يد لالقتصاد الوطني ككلفالممارسة االحتكارية م ىاالقتصادي المترتب علكون التقدم يال بد أن   -4
، من خالل التقدم االقتصادي حصول المستهلكين على نصيب عادل من الفائدة المتولدة على  -5

 ...الختخفيض األسعار أو الحد من ارتفاعها أو تحسين  جودة المنتوجات أو تحسين الخدمة
 سة الحرة. عدم القضاء كليا على المناف -6

- 03من األمر  التاسعةشترط لالستفادة من اإلعفاء المنصوص عليه في المادة يمن خالل ما سبق فإنه 
أن يقوم مرتكب ممارسة التعسف في وضعية الهيمنة بإثبات تحقيق اآلثار المفيدة من جراء ارتكاب  03

 .تصادي والتقني وتساهم في التشغيلإذ يتوجب عليهم أن يثبتوا أن ممارستهم تدعم التقدم االق ،التعسف
 سةالفقرة الساد

 عسف في وضعية التبعية االقتصاديةتمييز التعسف في وضعية الهيمنة عن الت 

رغم أن االستغالل التعسفي لوضعية التبعية االقتصادية يعتبر بمثابة الصورة الحديثة لوضعية 
 :ناك عدة أوجه لالختالف نذكر منهاالهيمنة إال أنه ه

 من حيث التطور التاريخيأوال:

المتعلق  12-89 من القانون رقم 27لقد تم حظر التعسف في وضعية الهيمنة بموجب المادة 
، أما التعسف في والمتعلق بالمنافسة  06-95األمر من  7، وكذا بموجب المادة باألسعار والملغى

من األمر   11وظهرت من خالل المادة وضعية التبعية االقتصادية وكما ذكرنا سابقا أنها حديثة النشأة 
 المتعلق بالمنافسة . 03-03

                                           
 .203قي أبو صالح ، مرجع سابق ، ص سامي عبد البا 1
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 من حيث األطراف ثانيا:
المتعلق بالمنافسة الطرف الذي يصدر منه التعسف  03-03من األمر السابعة لم تحدد المادة 

ي األمر نستنتج أن الطرف الذ من نفسالثانية والثالثةفي وضعية الهيمنة غير أنه وبالرجوع للمادتين 
 . الهيمنة ال بد أن يكون مؤسسة يصدر منه التعسف في وضعية

ها بأن 03-03من األمر  11أما بالنسبة للتعسف في وضعية التبعية االقتصادية فقد حددت المادة  -
 .تكون من مؤسسة نحو مؤسسة أخرى 

 من حيث الهيمنةثالثا:
دي إلى أساس أنها تؤ  ممارسة تتصف باإلطالق على ،إن التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة

بعكس التعسف في وضعية التبعية احتكار السوق أو جزء منه من طرف مؤسسة أو عدة مؤسسات 
فالمؤسسة .أساس أنها عبارة عن سيطرة وهيمنة مؤسسة على أخرى  ىعل ،االقتصادية الذي يعتبر نسبي

تابعة لها رغم سسة أخرى فتجعلها وإنما تهيمن على مؤ  ،هنا ال تهيمن على السوق كله أو على جزء منه
. وبعبارة أخرى فإنه ال يوجد تالزم بين حالة التبعية االقتصادية شديدة في السوق أنها قد تواجه منافسة 

تكون وضعية تبعية اقتصادية دون  إذ أنه يمكن أن. سيطرة بوضعية هيمنة على السوق موتمتع المؤسسة ال
تكون فكرة التبعية االقتصادية مفصولة تماما عن فكرة الهيمنة .وبهذا اكتساب المؤسسة لوضعية الهيمنة

ويترتب على ذلك أن يكون نطاق تطبيق الحظر ممتدا إلى ، والتي ال تقدر إال على ضوء تحليل السوق 
وإلى الحالة التي يكون فيها التعسف مؤديا إلى ، حاالت التبعية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 . انسحابها من السوق  زوال مؤسسة أو
ها ألن المؤسسة التي وقعت لقبل تعدي1الثامنة لم يكن ممكنا في ظل المادةويالحظ أن هذا األمر 

 . التعسف تكون قد استبعدت من السوق ضحية 
 من حيث االستثناءرابعا:

                                           
 دتحديد وضعية التبعية دون االعتداالمادة أو الخدمة ل سوق  فقبل التعديل تأخذ معيار،  1986ديسمبر  1من األمر الصادر في  8المادة 1

أما بعد تعديلها فتحظر على المؤسسة االستغالل التعسفي لحالة التبعية االقتصادية متى كان ذلك قابال ألن يمس بسير أو  ،بالمساس بالمنافسة 
 ركيبة المنافسة .ت
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 03 - 03من األمر التاسعة بالنسبة للتعسف في وضعية الهيمنة فقد أورد المشرع استثناء في المادة 
 المتعلق بالمنافسة على المبدأ العام القاضي بحضرها وذلك في الحالتين السابقتين 

 . تج عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيميالتعسف النا -
 . قتصاديالتعسف المبرر بالتطور اال -

ا ممارسة مقيدة أما التعسف في وضعية التبعية االقتصادية فلم يرد عليها أي استثناء وتبقى دائم
 . لمنافسة ومحظورةل

تصادية والتعسف في وضعية أما بالنسبة ألوجه التشابه بين كل من التعسف في وضعية التبعية االق -
 : الهيمنة

يعتبر كل من التعسف في وضعية التبعية االقتصادية والتعسف في وضعية الهيمنة ممارسة مقيدة  •
 . 03 - 03من األمر  14طبقا للمادة للمنافسة 

 المتعلق بالمنافسة.  03 - 03مر كل من الممارستين ضمن األورد تعريف 
 . منافسة الحرة وهو الهدف من حظرهاعلى اليشكل كل منهما اعتداء •
 . لمطالبة بالتعويضيمكن المطالبة بإبطال كل منهما وا •

 الفرع الثالث 
 عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا 

تعسفي من بين الممارسات الخطيرة نظرا لما تخلفه من تعتبر عملية البيع بأسعار مخفضة بشكل 
 . بية في السوق وعلى مبدأ المنافسةآثار سل

 الفقرة األولى
 ماهية البيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي 

 : تعريف البيع بأسعار مخفضة تعسفيا أوال
 : 03 - 03من األمر  12خالل المادة نص المشرع على هذه الممارسة من 

ألسعار أو ممارسة أسعار منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف اإلنتاج يحظر عرض ا>>
والتحويل والتسويق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو يمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة 

 << . أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق 
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من خالل هذه المادة فإن المشرع اعتبر البيع بأسعار منخفضة تعسفيا ضمن الممارسات المقيدة 
للمنافسة وتتمثل في عرض العون االقتصادي لبيع سلعة للمستهلك بسعر يقل عن سعر اإلنتاج والتحويل 

جاتها من الدخول ة أحد منتو ، كما تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلا يؤدي إلى عرقلة المنافسةوالتسويق مم
 للسوق.

 : شروط قيام هذه الممارسةثانيا
 يشترط القانون توفر بعض العناصر لقيامها :  

 العرض أو البيع بأسعار مخفضة يجب أن يكون هناك عرض أسعار بيع بإعالنها أو إشهارها مثال – 1
 . بأية وسيلة، أو ممارسة للبيع بصورة فعلية

لمتابعة هذه الممارسة يشترط أن تقل  ،البيع به أقل من تكاليف السلعةم السعر المعروض أو الذي ت – 2
األسعار المعروضة أو الممارسة عن تكاليف اإلنتاج بالنسبة للمنتجات محل البيع وتحويل هذه المنتجات 

 . 1وتسويقها
لنهائي وهو ا2وجه العرض أو البيع إلى المستهلكتوجيه العرض أو البيع إلى المستهلكال بد أن يت – 3

 . وليس الوسيط
لممارسة تقييد المنافسة أي يشترط لقيام ممارسة البيع بأسعار مخفضة تعسفيا أن يترتب عن هذه ا – 4

 . تقييد للمنافسة في السوق، سواء كان ذلك عن قصد أو دون قصد
 تمييزه عن البيع بالخسارة:ثالثا

هذه األخيرة تستوجب أن تكون  يختلف البيع بالخسارة عن البيع بأسعارمخفضة تعسفيا في أن
. أما البيع بالخسارة فهي مجرد عملية إلى تسويقها السلعة المراد بيعها قد تم إنتاجها أو تحويلها باإلضافة

إعادة بيع السلعة على حالها دون أن يحدث فيها أي تغيير ويمكن أن تكون بين األعوان االقتصاديين فيما 
 .االقتصاديين والمستهلكيناألعوان بينهم أو بين 

 الفقرة الثانية 

                                           
 . 54كتو محمد الشريف ، قانون المنافسة والممارسات التجارية ، مرجع سابق ، ص 1
من قانون المنافسة عرفته المستهلك بأنه >> كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو سلعة أو خدمة موجهة لالستعمال  3بالرجوع للمادة 2

 .  تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان متكفل به << النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو
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 عناصر التعسف في ممارسة أسعار بيع مخفضة 
 :المكونة لهذه الممارسة وتتمثل فينستنتج العناصر  12من خالل المادة 

 .ارسة أسعار مخفضة موجهة للمستهلكحظر عرض أو مم  -1
 .وضة للبيع تعرضت لتحويل أو تركيبالمنتوجات المعر  -2
 .ة مقارنة بتكاليف اإلنتاج أو التحويل أو التسويقاألسعار منخفض -3
 . عرقلة الدخول إلى السوق  -4

 : عرض أو ممارسة أسعار بيع منخفضةأوال
إن المشرع سوى بين عرض أو ممارسة أسعار بيع منخفضة تعسفيا وهو ما يكشف عن الطابع 

، في حين أن لبيع فعاللعرض دون أن يؤدي إلى االوقائي لنص المادة . فالعرض قد ال يتعدى مجرد ا
بيع واستمرارية في  ممارسة أسعار بيع منخفضة لمدة من الزمن مفادها أن هذا التصرف يقتضي وجود

 . 1هذه الممارسة
 : العرض أو الممارسة موجهين للمستهلكثانيا

يجب أن يكون العرض أو الممارسة المتعلقين بأسعار البيع المنخفضة تعسفيا يخاطبان المستهلك 
 . ت والعروض التي تتم بين المؤسساتيستبعد الممارسا 12ه فإن نص المادة وعلي

 ثالثا : السلع والخدمات تعرضت لتحويل أو تركيب

 . أن السلعة المعروضة تعرضت لتغييرويقصد بها 
 : األسعار منخفضة مقارنة بتكاليف اإلنتاج والتحويل والتسويقرابعا

تكاليف اإلنتاج، التحويل، ، تقاس مقارنة بموضوعيةبطريقة ويتم تحديد التعسف في األسعار  
وعليه فإن السعر يعتبر منخفضا تعسفيا عندما يكون سعر بيع الوحدة أقل .، كذلك التسويقالنقل، التخزين

 . كنا بصدد إعادة البيع بالخسارةمن تكلفة الوحدة المتوسطة وليس أقل من سعر الشراء وإال
 
 

                                           
1 JEAN-BERNARDBLAISE, op. cit, p107. 
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 الفقرة الثالثة 
 مجال الحظر

ومن  03 - 03من األمر  12نص المشرع على الحظر المقرر لهذه الممارسة في صلب المادة 
خالل هذه المادة نجد أن المشرع قد حصر ممارسة البيع بأسعار منخفضة في عقود البيع دون غيرها هذا 

 . دية التي تربط المؤسسة بالمستهلكمن جهة ومن جهة أخرى جعله يخص العالقة التعاق
 : اقتصار الحظر القانوني على عقود البيع أوال

إن المشرع الجزائري قد ربط تجريم ممارسة أسعار منخفضة بعقود البيع ويكفي في ذلك حدوث 
، هذا اإليجاب الصادر من المؤسسة ينتظر بقبول المستهلك اإليجاب من قبل المؤسسة دون أن يقترن 

.والمستهلك الذي تعرض عليه أسعار بيع ل أركانهى عقد بيع تام مستوفي لكقبول المستهلك ليتحول إل
، فالمهم هو إشباع حاجته للتعاقد دون أن يفكر في األضرارالتي ستنجم عنها منخفضة يعتبرها فرصة جيدة

.لذلك المشرع سوى بين العالقة دف المراد تحقيقه من طرف المؤسسةاألساسية حتى ولو كان يعمل باله
، وفي الحالتين فمحل العقد هو منتوجات مادية أي لعرض للدخول فيهاامة وبين مجرد االتعاقدية الت

ها استبعاد الخدمات من مجال الحظر وبالتالي فإن المؤسسة التي تقدم خدمات بأسعار مخفضة أو تعرض
 . 1على المستهلك ستفلت من العقاب

 ر القانوني على تعامل المستهلكظثانيا: اقتصار الح
البيع المنخفضة والطرف  ة التعاقدية هو المؤسسة الممارسة ألسعاربمعنى أن يكون طرف العالق

 ، إال أن المتضررقدية تكون بين المؤسسة والمستهلك. وبالرغم من أن العالقة التعااآلخر هوالمستهلك
 . األول منها هي المؤسسات الصغيرة

بأسعار منخفضة في وبالرغم من أن المشرع لم يشترط أن تكون المؤسسة المرتكبة لجريمة البيع  
ويعود سبب ذلك إلى أنه لوال المركز  ،إال أنه ال يمكن تصور هذه الممارسة خارج هذا اإلطار ،مركز قوة

                                           
.1G .RIPERT ET R.ROBOLOT ,op. cit , p 728  
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وهذا ما يؤدي  .المتميز لهذه المؤسسة لما تمكنت من تنحية منافسيها من السوق وتحملها الخسائر المترتبة
نافسة يمكن وصفها بأنها منافسة غير مشروعة ألنها ، مثل هذه الموق إلى تغيير المنافسة على مستوى الس

 . 1اص من قيمته وانصراف العمالء عنهتمس بأحد عناصر المحل التجاري مما يؤدي إلى االنتق
 الفقرة الرابعة 

 تمييز البيع بأسعار منخفضة تعسفيا عن التعسف في وضعية التبعية االقتصادية

قيدتين االقتصادية والبيع بأسعار منخفضة ممارستين ميشكل كل من التعسف في وضعية التبعية 
من قانون المنافسة والذي ورد فيه حظر التعسف في االستغالل  03 - 03ر للمنافسة كما جاء في األم

وكذا حظر عرض ممارسة أسعار مخفضة  ، منه 11التعسفي لوضعية التبعية االقتصادية في المادة 
                                                                                                   .        منه 12تعسفيا في المادة 

والمالحظ من المادتين أن كل من التعسف في وضعية التبعية االقتصادية والبيع بأسعار مخفضة 
 .                                                                                                   ها من إطارالتجريممن قبل المشرع إلخراج منصوص عليه2فيهما مطلقا أي ال يوجد استثناء جاء الحظر

، وبالرغم من هذا التشابه بين كل ء على المنافسة الحرة في األسواقكما يشكل كل منها اعتدا 
 منهما إال أنهما يختلفن في عدة نقاط منها : 

التعسف في وضعية التبعية االقتصادية والتي تكون بين المؤسسات فإن البيع  خالف على-
قل ، ألنه معروف كلما كان الثمن أن المؤسسات االقتصادية والمستهلكالعالقة بيتكون بأسعار مخفضة 

وبالتالي األمر يزيد من فرص اإلضرار بالمؤسسات االقتصادية األخرى ر، كان إقبال فئة المستهلكين أكث
لتي ال يمكن أن تقوم بتسويق وبيع منتوجاتها بثمن أقل من سعر تكلفتها الحقيقيةأو أنها إذا قامت بنفس ا

 .ي سيؤدي إلى اضطراب في رأس مالهاالعمل فال يمكن أن تتحمل األعباء التي ستتراكم عليها والذ
والذي ال يكون تقوم وضعية التبعية االقتصادية على عرض وطلب بين كل من الموزع والممون  - 

ة الممارسة للبيع بأسعار في حين تقوم المؤسس .ألحدهما حل بديل إذا أراد رفض التعاقد بشروط اآلخر
، وغالبا ما تكون الزبائن بواسطة األسعار المنخفضةرض منتوجاتها لجلب أكبر عدد من عمخفضة ب

                                           
 .  402، ص  2002، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية محمد فريد العربي،  هاني دويدار، قانون األعمال  1
 .من إطار الحظر بتوفر بعض الشروط حظورة والتعسف في وضعية الهيمنة التي ورد عليها استثناء يخرجهاوهذا على خالف االتفاقات الم2
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ع رسالة إعالنية تصمم وفق إذ يسبق طرح المنتوجات في السوق وض .1مقترنة بإشهار من قبل المتدخل
مهم وإقناعهم باتخاذ عناصر شكلية وموضوعية للتأثير على جمهور المستهلكين من خالل جذب اهتما

األسعار  ، ويشتد دور الرسالة اإلعالنية عندما يلجأ المستهلك إلى السوق ويرى صحةقرار الشراء
 .الموضوعة على المنتوجات

 الفرع الرابع 
 ثاري عقد الشراء االستئ 

 ماهية عقد الشراء االستئثاري         الفقرة األولى:

المتعلق بالمنافسة ممارسة جديدة في مجال  03 - 03أضاف المشرع الجزائري بصدور األمر 
التي نصت على  10" وذلك بمقتضى المادة  هسة وهي " عقود الشراء االستئثاريالممارسات المقيدة للمناف

، كل عقد شراء استئثاري يسمح فسة أو الحد منها أو اإلخالل بهاالمنايعتبر عرقلة لحرية : >>
<< من خالل المادة يمكن القول بأن المشرع ورغم منعه لعقد الشراء لصاحبه باحتكار التوزيع في السوق 

االستئثاري فإنه لم يعرف هذا العقد باعتباره ممارسة جديدة يستدعي األمر التعريف بها وإنما اكتفى بمنعه 
غير أنه يمكن أن نستنتج من النص السابق أن عقد الشراء االستئثاري . ذاكرا آثاره السلبية على المنافسة

. ولكن التوزيع في السوق هوممارسة إبرام عقد بين المورد والموزع يهدف من خاللها المورد إلى احتكار 
الممارسة في نوع معين  بل حدد 2ستئثاري المشرع لم يترك المجال مفتوحا أمام كل ما يتعلق بالتموين اال

بأال يقوم بالتموين من منتوج  عقدهذا الويلزم الموزع من خالل . ، أال وهو عقد الشراء االستئثاري من العقود
معين والتعاقد على التموين منه إال من قبل المورد المتعاقد معه بموجب هذا العقد أو المؤسسة التي 

تبرير تسمية هذا العقد بعقد الشراء فااللتزام األساسي في هذا العقد يقع . ومن هنا يتضح 3المورديعينها له 
على عاتق الموزع الذي يكون في أغلب األحيان في تبعية للمنتج الذي يربطه به عقد طويل المدة والمنتج 

                                           
 25،  24الملتقى الوطني األول حول الجرائم المالية ، جامعة قالمة ، يومي  من الممارسات المقيدة للمنافسة  ، آليات حماية السوق ناصري نبيل 1

 . 171، ص  2007أفريل 
 عقد شراء استئثاري  -التموين االستئثاري نجده في نوعين من االتفاقيات:  2

 بند التموين االستئثاري الذي يمكن أن نجده في أي عقد توزيع .  -

3 JEAN-BLAISEBERNARD ,op . cit , p 528 
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، إال االلتزام أي التزام، على عكس المورد الذي ال يقع عليه ره يتعسف في استغالل هذه الوضعيةبدو 
 . ركنه تسليم منتوجاته ألي موزع آخالصريح أو الضمني بتموين الموزع وهو االلتزام األساسي إذ يم

 - 08المتعلق بالمنافسة بموجب القانون  03 - 03من األمر  10إال أنه وبعد تعديل المادة  
ويحظر كل ، فسة أو الحد منها أو اإلخالل بهاتعتبر عرقلة لحرية المناالتي أصبحت كاآلتي : >> 12

أو عقد مهما كانت طبيعته وموضوعه يسمح لمؤسسة باالستئثار في ممارسة نشاط يدخل في  \و عمل
الموضوعي بالنسبة لهذه  << نجد أن المشرع قد توسع كثيرا في توظيف المعيارمجال تطبيق هذا األمر

لى عقد الشراء عباستعمال عبارة  " مهما كانت طبيعته وموضوعه " التي لم تعد تقتصر الممارسة
" فالمشرع وسع المجال وسع المجال  ممارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا األمر.وكذلك عبارة " فقط

يسمح لمؤسسة االستئثار و هذا على عكس ما كان في  االستيرادإلى اإلنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو 
 .لتي تخص بالذكر نشاط التوزيع فقطقبل التعديل و ا 105المادة 

 الستئثاري ال يعد ممارسة مقيدة للمنافسة إال إذا توفر شرط هو :اإال آن عقد الشراء  
معرقال لحرية المنافسة  االستئثاري عقد الشراء عتبار الرط تش، يلعقد باحتكار التوزيع في السوق أن يسمح ا_

تجميع بمنافسة وذلك وق أي القضاء على الأو مخال بهاأن يسمح للمستفيد بالعقد باحتكار التوزيع في الس
 .لمستفيد من العقد أال وهو الموردكل الحصص بيد ا

 الفقرة الثانية

 التعسف في وضعية التبعية االقتصادية  عن االستئثاري تمييز عقد الشراء  
 أوجه الشبهأوال: 

من بين المستجدات  االستئثاري يعتبر كل من التعسف في وضعية التبعية االقتصادية وعقد الشراء _   
رسة مقيدة للمنافسة مماكالمتعلق بالمنافسة، حيث لم يعترف بهما المشرع  03 - 03ا األمر التي جاء به

  .                                                                                                                            2003إال بعد 
 من الممارستين مقيدتين للمنافسة .كل _ 
ن األمر م 9عليها االستثناء الوارد في المادة يسري ال ما ممارسة محظورة دائما أي يعتبر كل منه_ 
 .المتعلق بالمنافسة 03-03
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قيتها وكذا حماية السوق هدف المشرع من حظر الممارستين واحد هو حماية المنافسة الحرة وتر _ 
 .ككل واالقتصاديةةالجزائري

 .                                                 ية واحدة وهي التبعية االقتصاديةن وجهان لعملاالممارست_ 
 أوجه االختالف:ثانيا: 

مر من االالثالثة مادة ال: عرف المشرع الجزائري وضعية التبعية االقتصادية في حيث التعريفمن 
السلبية على  هاكتفى بذكر أثار و االستئثاريفي حين لم يعرف عقد الشراء ، من قانون المنافسة 03-03

  المنافسة . 
المتعلق بالمنافسة أن يكون التعسف في استغالل وضعية التبعية  03 -03من األمر  11اشتراط المادة _

فقرة من  3 ا في المادةهذه المؤسسة إلى يتحدد مفهوم. ارسة مقيدة للمنافسة بين مؤسستيناالقتصادية كمم
 . لم توضع أطراف هذه الممارسة  10 .  في حين أن المادةنفس األمر

عية ، ففي ممارسة التعسف في وضعية التبناتجة عن كل من الممارستين تختلفعالقة التبعية ال_
.في حين أن عقد و العكس من الموزع إلى الممون أاالقتصادية تكون التبعية من الممون إلى الموزع 

ة مما يؤدي إلى هذا األخير الذي يكون دائما في مركز قو  ،تقوم تبعية الموزع إلى المورد ستئثاري االالشراء 
 احتكار التوزيع.

 المطلب الثاني 
 شرعيةالغير الممارسات التجارية 

، جملة من المطبقة على الممارسات التجارية الذي يحدد القواعد 02-04لقد تناول القانون 
تثير بعض هذه الممارسات الماسة بنزاهة و  ذا نزاهة وشرعية الممارسات التجارية،الممارسات الماسة ب

ستغالل وضعية التبعية شفافية الممارسات التجارية اللبس بينها وبين الممارسات التي تمثل تعسفا في ا
     .                                                                            االقتصادية

لممارسات التجارية غير على ذكر جملة من ا 02 - 04حيث جاء الفصل األول من القانون 
المتعلق بالمنافسة المعدل و  03-03التي يبدو البعض منها أنها تلك التي نص عليها األمر الشرعية و 

 02-04من القانون  35حيث نصت المادة .المتمم والتي تشكل تعسفا في وضعية التبعية االقتصادية
تعتبر ممارسات تجارية غير شرعية كل مخالفة ألحكام المواد التجارية غير الشرعية "  اتعلى الممارس
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ومن هذا القانون. ويعاقب عليها بغرامة من مائة ألف دينار  20و19و 18و17و16و15
 دج( ".3000000دج( إلى ثالثة ماليين دينار )100000)

 الفرع األول 
 عسف في وضعية التبعية االقتصاديةالممارسات المشابهة للت

لقواعد المطبقة على المحددل 02-04تي تناولها القانون ، اللممارسات التجارية الغير الشرعيةإن ا
، وخصوصا: رفض البيع دون مبرر شرعي، البيع التمييزي، البيع أو أداء الخدمة الممارسات التجارية

 تعسفا لوضعية التبعية االقتصادية.المشروط، اعادة البيع بسعر أدنى، ال تعتبر 
 الفقرة األولى

 رفض البيع أو تقديم خدمة
لقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةعلى المحددل 02-04القانون من  15نصت المادة               

تأدية  أويمنع رفض بيع سلعة  .تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيعانه : " 
ال يعني هذا . دون مبرر شرعي إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة خدمة ب

" وبهذا فإن ممارسة  المنتجات المعروضة بمناسبة المعارض و التظاهراتو الحكم أدوات تزيين المحالت 

من  2فقرة  11، ليست هي المقصودة في المادة السالفة الذكر 15المادة رفض البيع الذي أشارت إليه 
إلتيان بها ال يعتبر تعسفا في استغالل سة المعدل و المتمم  وبالتالي فاالمتعلق بالمناف 03-03األمر 

دخل ضمن يبرر شرعي المقصود في هذا اإلطار م ن و دلتبعية االقتصادية ورفض البيع وضعية ا
 .         جارية غير الشرعية تالممارسات ال

 02-04قانون من ال 15شرعي المنصوص عليه في المادة فما هو رفض البيع دون مبرر 
 قة على الممارسات التجارية ؟بالمحدد للقواعد المط

نجد أن المشرع الجزائري في هذا النص استعمل أسلوبا عاما دون  15بالرجوع إلى نص المادة 
ابالمستهلك من بالتالي يمكن تفسيرهو  ةغيرواضحة وغير محدد "رلمة "الجمهو التدقيق في المصطلحات فك

ك بالنسبة للفقرة الثانية التي ، وهو الحال كذلتصاديين أو المؤسسات من جهة أخرى جهة واألعوان االق
ر ؟ لكن بالرجوع إلى األمالمؤسسات المنافسة أيضا أمهل هو المستهلك  ،فلت المعني برفض البيعغأ 

 :منه 58ع في المادة الملغي والذي نص على ممارسة رفض البيالمتعلق بالمنافسة و  95-06
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 أوكانت هذه السلعة  إذايمنع رفض بيع سلعة أو أداء خدمة لمستهلك دون مبرر شرعي "
 في أما ،دد المعنى بالرفضح" فالمشرع في هذه المادة ذكر و الخدمة معروضة للبيع وطلبها المستهلك

" مما يعني  لبها المستهلكوطفال نجد كلمة مستهلك و كذلك ال نجد عبارة "02-04من القانون  15المادة 
. وهذا ما صادية اآلخرين الفاعلين في السوق أن الرفض الممنوع يكون سواء في مواجهة األعوان االقت

رفض البيع المنصوص عليه التجارية غير الشرعية و  اتيحدث الفرق بين رفض البيع في إطار الممارس
والذي يعتبر صورة من صور التعسف في وضعية التبعية  03-03من األمر  11في المادة 
في حين أن المشرع في المادة  ،األعوان االقتصاديين فيما بينهم يكون بينفي أن هذا األخير االقتصادية

فهو يقد وسع المجال بالنسبة لرافض البيع سواء كان مؤسسة أو مستهلك وبالتال 02 - 04من القانون  15
ة للمؤسسة والمستهلك اهة الممارسة التجارية التي من شانها أن توفر الحماية الالزميحافظ على شفافية ونز 

. فرض البيع أو تقديم الخدمة من طرف المهني اتجاه الزبون يرجع بسبب حظره إلى كون على حد سواء
 ، مما يضر باألعوان االقتصاديين ويضرقليص المنافسة على مستوى التوزيعهذه الممارسة تؤدي إلى ت

 .1بالمستهلك
 :                                    يام هذه الممارسة توفر عدة عناصرويشترط لق

 : الطلبأوال
المحدد 02-04من القانون  15المادة مفهوم ك طلب للسلعة التي يعرضها البائع،ففيال بد أن يكون هنا 

        .                                                                                                                            ة للبيعالجمهور تعتبر معروض للقواعد المطبقة الممارسات التجارية فان كل سلعة معروضة على نظر
المقدم للبائع أو مقدم الخدمة  لبأن يكون هذا الطلب ذو طابع عادي، بمعنى أن يكون الط كما يجب -

طلبا عاديا، وتحقق هذه الصورة عندما ال يتجاوز هذا الطلب مقدرة البائع أو مقدم الخدمة، أي يستطيع 
 تلبيته، وبالتالي فالطلب غير العادي للسلعة أو الخدمة يكون مبرر شرعي لرفض البيع.

نية الطالب، وال رفض البيع إذا ثبت حسن ال يمكن للبائع أن ي،فحسن النية كما يجب أن يكون الطالب
كعدم الوفاء بالثمن في شراء ، ماته السابقة التي تربطه بالبائع، إذا أخل بالتزايعتبر الطالب حسن النية

 . سابق، أو سوء تنفيذ عقد توزيع سابق

                                           
 . 93كتو محمد الشريف ، قانون المنافسة والممارسات التجارية ، مرجع سابق ، ص 1
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 الرفض: ثانيا
ك رفض ال بد أن يكون هنا 15لكي يتحقق رفض البيع بدون مبرر شرعي في مفهوم المادة 

 .                                                                                                     ع منتوج أو أداء خدمةموضوعه بي
، وأن ال يكون لهذا جهة إما عون اقتصادي وإما مستهلككما يجب أن يكون هذا الرفض في موا

 . عدم إمكانية أداء الخدمةالرفض مبرر شرعي كعدم توفر السلعة أو 
السابقة الذكر من تطبيق حكم المنع أدوات تزيين  15من المادة  3وفي هذا السياق استثنت الفقرة 

 . لي تعتبر مبررا شرعيا لرفض البيعوبالتا .المحالت والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات
 الفقرة الثانية

 البيع أو أداء الخدمة المشروط
 04من القانون  17صبحت ممارسة البيع المشروط مجرمة وللمرة الثانية وذلك من خالل المادة أ

. أو بين المؤسسة والمستهلك 1المبرمة بين المؤسسات فيما بينهافي إطار عقود البيع أو الخدمات  02 -
ات التجارية المحدد للقواعد المطبقة على الممارس 02 - 04من القانون  17حيث جاء في صلب المادة 

يمنع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو اشتراط البيع بشراء سلع أخرى أو المعدل والمتمم >>
. ال يعني هذا الحكم السلع من نفس ة خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعةخدمات وكذلك اشتراطتأدي

 <<على شكل حصة بشرط أن تكون هذه السلع معروضة للبيع بصفة منفصلة النوع المبيعة
تمس بشرعية الممارسات  ، بوصفه أحد الممارسات التيم المشرع الجزائري البيع المشروطلقد جر 

والذي تعتمد عليه المؤسسة من أجل التخلص من المنتوجات التي لم تتمكن من بيعها وذلك التجارية 
، كما قد تلجأ المؤسسة إلى أسلوب آخر تعمل من ى أكثر رواجا أو بتقديم خدمةأخر  بربطها بمنتوجات

وقد يأخذ االشتراط مظهرا ثالثا حيث تعلق  .ربط بين تقديم خدمة ضرورية وخدمة أخرى الخالله على 
.وفي جميع حاالت البيع المشروط نجد أن 2ى شراء كمية معينة تحددها بنفسهاالمؤسسة إبرام عقد البيع عل

                                           
 .صورة لوضعية التبعية االقتصادية إطار الممارسات التجارية غير الشرعية وليسيكون في 1
  ،ة الحقوق ، جامعة قسنطينةكليلنيل شهادة الماجستير في القانونسميحة عالل ، جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية ، مذكرة  2

 .  66، ص  2005 -2004
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أو الخدمة من أجل  لزبون مكره أو مجبر على الخضوع إلرادة المؤسسة التي تستغل حاجته لهذا المنتوجا
 .تحقيق أهدافها

السابقة الذكر نجد أنه ال بد من توافر شروط معينة للقول بوجود ممارسة  17وبالرجوع للمادة 
 : ط وهيالبيع أو أداء الخدمة المشرو 

 روط إلى عون اقتصادي أو مستهلك الخدمة المش: توجيه البيع أو أداء أوال
عون اقتصادي اقتصاديين أو أكثر من جهة أو بين  عونينال بد أن تكون هذه الممارسة بين 

 .ومستهلك من جهة أخرى 
 ثانيا : فرض شروط خاصة من قبل البائع أو مؤدي الخدمة

 : ورتظهر هذه الشروط في ثالث ص 02- 04من القانون  17من خالل المادة 
 .                                                                                                      اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة -1
 .أخرى أو خدمات اشتراط البيع بشراء سلع  -2
 .ة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة أخرى اشتراط تأدية خدم -3

يل في فقرتها الثانية أوردت استثناء بموجبه ال يعتبر من قب 17وتجدر اإلشارة إلى أن المادة  
، لكن هذا االستثناء لتي هي من نفس النوع على شكل حصةبيع السلع ا، البيع أو أداء الخدمة المشروط

إال أن .  النوعمقيد بشرط آخر لتحققه وهو أن تكون هذه السلع معروضة للبيع بصفة منفصلة ومن نفس 
السؤال المطروح في هذا المجال هو : هل يعتبر بيع السلعة أو أداء الخدمة المالزمين للسلع وللخدمات 

الخدمة األصلي من قبيل البيع  األصلية من شخص آلخر غير بائع السلعة أو مقدم
يع السلعة أو أداء وهل يشترط تزامن بيع السلعة أو أداء الخدمة األصلية مع بأوأداءالخدمةالمشروط؟ 

إال هالعموميتال تجيبنا على هذا التساؤل نظرا  02- 04من القانون  17ن المادة ؟    االخدمة اإلضافية
أنه جرى العمل في فرنسا أنه يعتبر من قبيل البيع أو أداء الخدمة المشروط أن يقوم شخص آخر ببيع 

، ومن جانب آخر فإنه ع ومؤدي الخدمة األصليةجانب بائ السلعة اإلضافية أو أداء الخدمة اإلضافية إلى
ال يشترط تزامن عملية بيع السلعة أو أداء الخدمة المطلوبين مع عملية بيع السلعة أو أداء الخدمة 

وبالتالي فإن ممارسة حظر البيع المشروط المنصوص عليها في .المفروضين من البائع على المشتري 
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ذه الممارسة من إطار التجريم لقا بل هناك حالة تخرج فيها هليس مط 02 - 04من القانون  17المادة 
 : وهي

 :حصة واحدةالسلع المشكلة ل -
، والتي تكون مجمعة ؤسسة أن تبيع السلع من نفس النوعأجاز المشرع بموجب هذه الحالة لكل م

                                  .                  أن تكون قد ارتكبت البيع المشروطفي حصة واحدة مع بعضها البعض دون 
هذا االستثناء  .كما ال يمكن للزبون أن يحتج على مثل هذا التصرف والمطالبة ببيعها منفصلة

يجعل البيع المشروط ممارسة شرعية في حين أن البيع المتالزم الناتج عن استغالل وضعية التبعية 
ع أي استثناء نظرا لألضرار التي يلحقها بالمنافسة االقتصادية مجرم تجريما مطلقا فلم يرتب عليه المشر 

 .   1وباالقتصاد ككل
 الفقرة الثالثة 

 البيع التمييزي  
 02 - 04من القانون  18نص المشرع الجزائري على هذه الممارسة غير الشرعية في المادة 

يمنع على أي عون "المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم التي جاء فيها : 
اقتصادي أن يمارس نفوذا على أي عون اقتصادي آخر أو يحصل منه على أسعار أو آجال دفع أو 

تقتضيه المعامالت  شروط بيع أو كيفيات بيع أو على شراء تمييزي ال يبرره مقابل حقيقي يتالءم مع ما
 "التجارية النزيهة والشريفة

الحق في إجراء معامالته ولكن وفق  2من المعلوم أن الحرية التعاقدية تمنح للعون االقتصادي 
، وتبقى له حرية التفاوض على تلك الشروط وفقا لفة عن تلك التي يعتمدها منافسيهشروط خاصة ومخت

 .                                                                                       هو معمول به في القانون التجاري  لما
وهذا بغرض الحصول على المزايا والتسهيالت المختلفة من أجل جذب الزبائن والتفوق على 

ة في منافسيهوالمالحظ أن هذه الحرية في حالة تركها مطلقة وعدم مراقبتها قد تشجع وتخلق عدم مساوا 
                                           

نونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجميعات االقتصادية أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، اآلليات القاعبير مزغيش 1
 . 175، ص  2016 - 2015العلوم في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة بسكرة ، 

 دمات ، أيا كانت صفته القانونية تاجر أو حرفي أو مقدم خالعون االقتصادي بأنه :>> كل منتج أو  02-04من القانون  1فقرة  3ت المادة عرف2
 .                                                               يمارس نشاطه في اإلطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها <<
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المعاملة اتجاه الشركاء االقتصاديين وهذا ما يؤثر على مبادئ المنافسة الحرة لعدم تكافؤ الفرص بين 
لمنع استغالل العالقات وهذا ما يبرر منع المشرع لهذه الممارسة . األعوان االقتصاديين والتمييز بينهم

اري للحصول منه على مزايا مختلفة ، واستخدام كل أشكال النفوذ لفرض شروط على الشريك التجالتعاقدية
 .1تفوق المقابل الحقيقي

 شروط وهي :  رولكي يتحقق البيع التمييزي كممارسة تجارية غير شرعية ال بد من تواف 
 أوال: أن يكون بين أعوان اقتصاديين 

ممارسات التجارية المحدد للقواعد المطبقة على ال 02 - 04من القانون  18يفترض نص المادة 
ز والعون االقتصادي ضحية ، وجود شراكة اقتصادية بين العون االقتصادي القائم بالتمييعدل والمتممالم

وهكذا  القة تعاقدية مع القائم بالتمييزوال يمكن أن يتعلق األمر بمورد وال بموزع محتمل ال تربطه ع التمييز
، طالما ي صفة شريك اقتصاديامتيازه الحصر ال يمكن أن يتلقى صاحب حق االمتياز الذي تم فسخ عقد 

 .د مرتبطا تعاقديا بمانح االمتيازلم يع
كما يشترط في العون االقتصادي المضرور من ممارسة البيع التمييزي أن يمسه التمييز بمفرده 

. وإلثبات المعاملة التمييزية ر القدرات التنافسية له دون مبرروهذا لحمايته ضد الممارسات التي تغي
العون االقتصادي ال بد من مقارنة المعاملة المخصصة لهذا العون االقتصادي بالمعاملة الممارسة ضد 

العونين  روف،ألن تواجدالمخصصة لعون اقتصادي آخر متواجد معه في نفس األوضاع والظ
إطار الحظر  االقتصاديين في أوضاع مختلفةقد ينفي وجود التمييز أو يكون مبرر له ويخرج من

 . يزيةللممارسات التمي
 ثانيا : أن يشكل صورة من صور البيع التمييزي 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية فإنه يتعين  02 - 04من القانون  98بالرجوع للمادة 
ى للقول بوجود بيع تمييزي كممارسة تجارية غير شرعية أن يتم في إحدى الصور التالية والتي وردت عل

 :بيل الحصرسبيل المثال ال على س

                                           
 . 97ع سابق ، ص كتو محمد الشريف ، قانون المنافسة والممارسات التجارية ، مرج1
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 .1رعون اقتصادي على عون اقتصادي آخ ممارسة نفوذ من  -1

، حيث يتم تخفيض السعر لبعض لتمييز في المعاملة بواسطة السعر: يمكن أن يتم االسعر-2
 .ألعوان والزبائن دون البعض اآلخر، دون سبب موضوعيا
لممارسات التجارية التمييزية إذا شروط البيع أو الشراء : تكون شروط البيع أو الشراء في إطار ا -3    

 .ن اقتصاديين تتواجد في وضع مماثلكانت المعاملة مخصصة ألعوا

آجال الدفع : يتحقق التمييز في آجال الدفع من خالل التمييز في المعاملة وذلك بمنح آجال دفع   -4
الدفع  ، حيث يعتبر التخفيض أو اإللغاء آلجاليم تسهيالت لعون اقتصادي دون آخرميسرة وتقد

تمييزا في المعاملة وتدخل في إطار الممارسات التجارية  ،ضد أحد الموزعين فقط بدون مبرر
 .  2الشرعية ويتعرض مرتكبها للعقوبة غير

 ثالثا : عدم تبريره بمقابل حقيقي
والتي أوردت استثناء على الحظر  02 - 04من القانون  18لمادة لمن خالل الفقرة الثانية 

امالت التجارية النزيهة مع ما تقتضيه المع يتالءمللممارسات التجارية غير الشرعية بمقابل حقيقي 
 . والشريفة

وذلك من  ،فالمقابل الحقيقي في هذه الحالة يعد مبررا النتفاء المسؤولية عن العون االقتصادي 
وبذلك  .المتيازات لعون اقتصادي دون عون اقتصادي آخرامنحه خالل قيام هذا األخير بتبرير سبب 

يسقط التمييز كممارسة تجارية غير شرعية ويعتبر في هذه الحالة ضرورة تقتضيها المعامالت التجارية 
 شريفة . النزيهة وال

من خالل ما سبق يظهر لنا التشابه بين البيع التمييزي الناتج عن التعسف في وضعية التبعية 
رع الضحية فيها المش لذي عرفوا.قتصادية والذي يكون ناتج عن عالقة تجارية بين مؤسستين أو أكثراال

والبيع التمييزي  .المتعلق بالمنافسة 03 - 03/ أ من األمر  3ي عرفتها المادة وهي المؤسسة والت

                                           
 . 176عبير مزغيش ، اآلليات القانونية لحماية المنافسة، مرجع سابق ، ص 1
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم على معاقبة مرتكب المخالفة المنصوص  02-04من القانون  35نصت المادة 2

 دج . 3000000إلى 100000غرامة مالية من من نفس القانون تكون بدفع  18عليها في المادة 
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شرعية والذي المحدد للممارسات التجارية غير ال 02 - 04من القانون  18المنصوص عليه في المادة 
 3يكون من عون اقتصادي اتجاه عون اقتصادي آخر هذا األخير الذي أورد المشرع تعريفه في المادة 

 السابق الذكر. 02 - 04من القانون  1فقرة 
 الفرع الثاني 

 إعادة البيع بالخسارة 
المحدد للقواعد  02 - 04 القانون  حظر المشرع الجزائري ممارسة إعادة البيع بالخسارة من خالل

المطبقة على الممارسات التجارية غير الشرعية المعدل والمتمم وذلك للحفاظ على المنافسة وحماية بعض 
 . ساليب غير مشروعة لمواصلة نشاطهاالمؤسسات العاجزة عن الصمود أمام منافسيها نظرا الستعمال أ

 الفقرة األولى 
 ماهية إعادة البيع بالخسارة

 10رم هذه الممارسة في المادة جالمتعلق بالمنافسة والملغى نجده  06- 95بالرجوع إلى األمر 
المتعلق بالمنافسة  03 - 03. لكن بصدور األمر حدى الممارسات المنافية للمنافسةمنه بوصفها إ

البيع بالخسارة واكتفى بتجريم ممارسة  ،والساري العمل به نجده قد استبعد هذه الممارسة من نطاق التجريم
ظهرت  المحدد للقاعد المطبقة على الممارسات التجارية  02 – 04وبصدور القانون  .منه 12في المادة 

لكن هذه المرة ليست باعتبارها ممارسة منافية للمنافسة وإنما  ،من جديد جريمة إعادة البيع بالخسارة
والتي  02- 04القانون  من 19يه المادة وهذا ما نصت عل.بوصفها من الممارسات التجارية غير الشرعية

يمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي يقصد بسعر التكلفة الحقيقي، >>جاء فيها:
 وعند االقتضاء أعباء النقل. والرسوم سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة، يضاف إليه الحقوق 

 غير أنه ال يطبق هذا الحكم على: 

 السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السريع.  -
 .السلع التي بيعت بصفة إرادية أو حتمية بسبب تغيير النشاط أو إنهائه أو إثر تنفيذ حكم قضائي -
 السلع الموسمية وكذلك السلع المتقادمة أو البالية تقنيا.  -
قل وفي هذه الحالة يكون السعر تم التموين منها، أو يمكن التموين منها من جديد بسعر أالتي السلع -

 الحقيقي إلعادة البيع يساوي سعر إعادة التموين الجديد. 
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المنتوجات التي يكون فيها سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف األعوان االقتصاديين  -
البيع  فممارسة إعادةاآلخرين بشرط أن ال يقل سعر البيع من طرف المتنافسين حد البيع بالخسارة <<

بالخسارة تعد من بين األساليب المنتشرة في األسواق والتي تلجأ لها عادة المؤسسة لتحويل زبائن مؤسسة 
وهذا ما يؤدي إلى اإلضرار بالمنافسة من جهة والمستهلك من جهة  .أخرى أو مؤسسات أخرى منافسة لها

لزيادة السعر لتعويض خسارتها  ألن لجوء المؤسسة إلعادة البيع بالخسارة سيؤدي في وقت الحق .أخرى 
 من المستهلك وبالتالي القضاء على المنافسة مما يؤدي إلى احتكار السوق. 

فإن الحظر القانوني  02 - 04من القانون  19فمن خالل الحظر المنصوص عليه في المادة 
ينصب فقط على إعادة البيع بالخسارة وبالتالي فإن عرض إعادة البيع بالخسارة تبقى ممارسة مباحة 
وتخرج من إطار الحظر ما دام المشرع قد أخذ بعين االعتبار العالقة التعاقدية التامة دون غيرها وهذا 

التي جرم عرض البيع والبيع بالخسارة على و  03 - 03من األمر  12بخالف ما نص عليه في المادة 
 . أيضا ممارسة محظورة بيعة الدالقول أن عرض إعا حد سواء وبالتالي يمكن

بمعنى يشمل هذا الحظر كل .كما أن هذا الحظر يتعلق أساسا بالمنتوجات التي يعاد بيعها 
 التجار دون استثناء الذين يمارسون عملية الشراء من أجل البيع. 

 ي يخرج من إطار الحظر نشاط اإلنتاج وكذا تقديم الخدمات .وبالتال
سسة ويطبق هذا الحظر القانوني على كل تعامالت المؤسسة سواء تلك التي تكون بينها وبين مؤ 

القانوني مهما كان المتعاقد ، أي أن جميع عقود إعادة البيع يشملها الحظر أخرى أو بينها وبين المستهلك
، وهذا على عكس اإللزام بإعادة البيع بسعر أدنى الناتج عن االستغالل التعسفي لوضعية التبعية معها

المتعلق بالمنافسة والذي يحدد تعامالت  03 - 03االقتصادية والمنصوص عليه بموجب األمر 
 .  1مستهلكبعد منها تلك المتعلقة بالالمؤسسات فيما بينها والتي تدخل في إطار حظر هذه الممارسة واست

اعتبر وكأصل عام اإللزام بإعادة  02 - 04من القانون  19فالمشرع الجزائري من خالل المادة 
، فما قصد إذا تم بأقل من التكلفة الحقيقيةالبيع بسعر أدنى كممارسة تجارية غير شرعية ومحظورة 

 ا سنوضحه من خالل الفقرة التالية:المشرع بالتكلفة الحقيقية ؟ وهذا م

                                           
 . 75، مرجع سابق ، ص سميحة عالل  1
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 رة الثانية الفق
 سعر التكلفة الحقيقي

، يضاف إليه الحقوق ء بالوحدة المكتوبة على الفاتورةيقصد بسعر التكلفة الحقيقي سعر الشرا
وبالتالي فإن سعر التكلفة الحقيقي هو الذي يأخذ بعين االعتبار  .والرسوم وعند االقتضاء أعباء النقل

ذن فالمشرع اعتبر وكأصل عام بأن اإللزام بإعادة البيع . إحد األدنى إلعادة البيع بالخسارةالحتساب ال
، إال أن ورود مصطلح إذا تم بأقل من التكلفة الحقيقيةبسعر أدنى ممارسة تجارية غير شرعية ومحظورة 

تكلفة في المادة يفهم منه أن الممارسة ترتكب فقط من قبل المؤسسات المنتجة وهذا ال يتطابق مع 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسة التجارية المعدل  02 - 04القانون من  19مضمون نص المادة 

السالف الذكر كل  021 - 04من القانون  7. وفي هذا اإلطار ألزم المشرع من خالل المادة والمتمم
مؤسسة أن توافي المؤسسة المتعاقدة معها وبناء على طلبها بجدول األسعار وكذا بشروط البيع التي يجب 

                ضمن كيفيات الدفع وعند االقتضاء التخفيضات والمسترجعات.                                                                        أن تت
وواجب اإلعالم من شأنه أن يمكن المؤسسة من التزود بالمنتوجات بأسعار مناسبة وبشروط 

التأكد من أن منافسيها ال يقومون بممارسة إعادة البيع بالخسارة   تتناسب مع إمكانياتها، كما تمكنها من
وإضافة إلى ذلك فقد أوجب المشرع أن يكون البيع أو تقديم الخدمات بين المؤسسات مصحوبا بفاتورة وهذا 

وكل هذا لضمان شفافية الممارسات التجارية، ألن مثل هذه   022 - 04من القانون  10حسب المادة 
الممارسات تقدم صورة مشبوهة للمنافسة اتجاه المستهلك، فإذا كان التاجر يتظاهر بأنه يمارس هوامش 
ربح منخفضة لصالح المستهلكين فإن الحقيقة غير ذلك ألن هذه الممارسة يقصد منها تحويل الزبائن وهذا 

بالمنافسة. فالقانون يجرم هذه المنافسة لحماية صغار التجار من أقوياء السوق أي ما يلحق بالضرر 
الموزعين الكبار والمحافظة على المستهلكين ضد عروض غالبا ما تكون فارغة، ألن التاجر بالخسارة 

                                           
على أنه : " يلزم البائع في العالقات بين األعوان االقتصاديين بإالم الزبون باألسعار والتعريفات عند طلبها  02 - 04من القانون  7تنص المادة 1

 نة " ويكون اإلعالم بواسطة جداول األسعار أو النشرات البيانية أو دليل األسعار أو بأية وسيلة أخرى مالئمة مقبولة بصفة عامة في المه
على أنه : " ال يجب أن يكون كل بيع سلع ، أو تأدية خدمات بين األعوان االقتصاديين مصحوبا بفاتورة  02-04من القانون  10تنص المادة 2

ق أو سند يلزم البائع بتسليمها ويلزم المشتري بطلبها منه ، وتسلم عند البيع أو عند تأدية الخدمة ، يجب أن يكون البيع للمستهلك محل وصل صدو 
 يبرر هذه المعاملة ويجب أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبون " 
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 سيرفع أسعار المنتوجات األخرى لتعويض الخسارة التي تعمدها في بيع المنتوجات، فتخفيض السعر ليس
 ناتجا عن قانون العرض والطلب وإنما تم تزييفه وتخفيضه لجذب زبائن المنافسين بطريقة غير شرعية.

بفرنسا إلى إلزام   ( Nanterre )وفي إطار إعادة البيع بالخسارة ذهبت المحكمة الجزائية نانتار
ة الشروط الضرورية موافاة المؤسسة بجدول األسعار وشروط البيع حتى وإن لم تتوفر في المؤسسة الطالب

للتعاقد مع المنتج وتبريرها في ذلك أن هذا اإللزام يخول للمؤسسة من التأكد من أن منافسيها ال يقومون 
 .1بإعادة البيع بالخسارة 

 الفقرة الثالثة 
 02 - 04من القانون  19استثناءات الحظر الوارد في المادة  

المحدد للقواعد المطبقة على  02 - 04انون من الق 19حدد المشرع الجزائري من خالل المادة 
( حاالت ذكرها على سبيل الحصر يخرج فيها ممارسة إعادة البيع بالخسارة  6العالقات التجارية ستة ) 

 وهذه الحاالت المذكورة هي:من إطار الحظر ليكتسب صفة الشرعية 
 : السلع سهلة التلفأوال

بسعر يقل عن سعر التكلفة الحقيقي إذا كانت هذه حيث سمح القانون للمؤسسة بإعادة بيع سلعها 
السلع سهلة التلف ومهددة بالفساد السريع. كالحليب ومشتقاته واللحوم والمنتوجات المعلبة التي اقترب 

 انتهاء مدة صالحيتها... إلخ . 
 : تغيير النشاط أو إنهائهثانيا

إذا بيعت السلع بصفة إرادية، بسبب كذلك في هذه الحالة ال تعتبر إعادة البيع بالخسارة محظورا 
تغيير المؤسسة لنشاطها التجاري، أو إنهائه كاعتزالها التجارة أو بيعها مضطرة وذلك إثر تنفيذ حكم 

 قضائي. كالحكم باإلفالس مثال. 
 : السلع الموسميةثالثا

                                           
   1995، مركز الدراسات القانونية والقضائية ، وزارة العدل ، تونس ،  8عمار خبابي ، قانون المنافسة واألسعار ، مجلة القضاء والتشريع ، العدد 1

  65ص 
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البيع يجوز للمؤسسة بيع السلع الموسمية وذلك بعد خروج موسمها بأقل من تكلفتها، فإعادة 
 بالخسارة يكون مباحا إذا تم في نهاية الموسم أي أن العملية في هذه الحالة تكون مرتبطة بوقت محدد.

أي ( SOLDE )وفي الواقع نجد أن المؤسسات الناشطة في أسواقنا لم يتقيدوا بهذا االستثناء ونجد شعار
ن وضوح االستثناء ألن هذه البيع بأسعار منخفضة في المحالت طيلة أيام السنة وهذا على الرغم م

 لها شروطها الخاصة والمتمثلة في بيع السلع التي انتهى أو خرج موسمها.  ( SOLDE )الممارسة 
 : السلع المتقادمة أو الباليةرابعا

كما يجيز القانون للمؤسسة بإعادة بيع السلع المتقادمة والبالية بأقل من سعر التكلفة الحقيقي 
 ومثالها السيارات واألدوات الكهرو منزلية. 

 : السلع التي تم التموين منهاخامسا

يمكن أيضا بيع السلع التي تم التموين منها من جديد بسعر أقل. وفي هذه الحالة يكون السعر 
 ي إلعادة البيع يساوي سعر إعادة التموين الجديد. الحقيق
 : سعر إعادة البيع مساوي للسعر المطبق من المؤسسات األخرى سادسا

تطبق هذه الحالة بالنسبة للمنتوجات التي يكون فيها سعر إعادة البيع مساوي للسعر المطبق من 
بيع من طرف المتنافسين إلى حد طرف األعوان االقتصاديين اآلخرين ويشترط في ذلك أال يقل سعر ال

البيع بالخسارة. مثالها إذا قامت إحدى المؤسسات بالبيع بسعر يقل عن التكلفة الحقيقية للمؤسسة األخرى، 
 فبإمكان هذه األخيرة البيع بأقل من تكلفتها لمواجهة منافسيها.
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 الفرع الثالث 
 البيع بالمكافأة 

 يعتبر البيع بالمكافأة أسلوب تجاري قديم تلجأ له المؤسسات لتقوية نشاطها.        
 الفقرة األولى

 مفهوم البيع بالمكافأة
المتعلق  06 - 95ن المشرع الجزائري لم يجرم هذه الممارسة إال مؤخرا من خالل األمر ا

سة في السوق والحفاظ على نزاهة بالمنافسة والملغى، ورغم أن هدف قانون المنافسة هو حماية المناف
وشفافية الممارسات التجارية فإن المشرع من خالل هذا األمر اعتبر البيع بالمكافأة محظور فقط بالنسبة 
لعقود البيع المبرمة بين المؤسسة والمستهلك دون سواها لتبقى هذه الممارسة مشروعة بين المؤسسات، 

 وهذا ما يعد مساسا بالمنافسة. 
المحدد للقواعد المطبقة على  02-04ضع على حاله إلى غاية صدور القانون وبقى الو 

     من القانون  16الممارسات التجارية غير الشرعية وتدارك المشرع الجزائري األمر بموجب المادة 
كل بيع أو عرض بيع لسلع وكذلك كل أداء خدمة  يمنعالسالف الذكر والتي تنص على : >> 02 -04

، إال إذا كانت من نفس السلع  أو آجال مشروطا بمكافئة مجانية، من سلع أو خدماتالأو عرضها عاج
جمالي للسلع من المبلغ اإل % 10ع البيع أو تأدية الخدمة وكانت قيمتها ال تتجاوز و أو الخدمات موض

 . أو الخدمات المعنية
<< فمن خالل نص وكذا العيناتوال يطبق هذا الحكم على األشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة 

المادة نجد أن المشرع قد وسع في مجال الحظر القانوني للبيع بالمكافأة ليشمل كل عقود البيع الناتجة عن 
 تعاقد المؤسسات فيما بينهم أو العقود المبرمة بين المؤسسة والمستهلك. 

ا من خالل تقديم مكافأة فالبيع بمكافأة هو عبارة عن ممارسة تغري من خاللها المؤسسة زبائنه
( يع ) البيع بمكافأةمجانية مقابل كل شراء لسلعته أو خدمته، فهذه المكافأة أو الهدية هي التي تميز هذا الب

عن البيع العادي، ألن البيع لمكافأة يسمح للزبائن بالحصول على منتوجات دون مقابل إضافة إلى اقتناء 
 رون هذه المؤسسة دون غيرها لتوفير مبالغ مالية. المنتوج المراد شراؤه مما يجعلهم يختا



 .................................................التعسف في وضعية التبعية االقتصاديةالفصل األول 

 

118 
 

وتجدر اإلشارة إلى أن حظر البيع بمكافأة قد تعدى البيع أو تقديم خدمة المرفقة بمكافأة إلى مجرد العرض 
السالفة الذكر أن  16أي عرض منح المكافأة إذا تمت العالقة التعاقدية، ومن المالحظ من خالل المادة 

 العقود ويستوي في ذلك أن يكون عقد البيع ذو طابع مدني أو تجاري.هذا الحظر يخص كل 
 الفقرة الثانية 

 شروط حظر البيع بمكافأة

 على جملة من الشروط لتجريم البيع بالمكافأة تتمثل في:  02 - 04من القانون  16نصت المادة 
 : اختالف المكافأة عن السلعة أو الخدمة موضوع العقدأوال

أن تكون  16بمكافأة ممارسة محظورة فإن المشرع اشترط من خالل المادة  حتى يعتبر البيع
الهدية الممنوحة من قبل البائع للزبون مختلفة عن المنتوج موضوع العقد األساسي لذلك وحتى تقوم 
مسؤولية إحدى المؤسسات بارتكابها لهذا النوع من الجرائم فال بد من إجراء مقارنة بين المنتوج محل العقد 

ن جهة واآلخر المقدم كمكافأة من جهة أخرى، ففي حالة تطابق المنتوجين تخرج هذه الممارسة من م
 . 1إطار الحظر

 : أن تكون المكافأة مجانيةثانيا
ويقصد بذلك أن تكون الهدية المقدمة من قبل البائع أو مقدم الخدمة دون مقابل، بحيث ال يدفع 
الزبون سوى ثمن المنتوج أو الخدمة األساسية موضوع العقد للحصول على الهدية المنتظرة من جراء هذا 

 التعاقد. 
 البيع مشروعا.  وبالتالي فإذا كانت هناك مقابل للمكافأة يؤدي إلى انتفاء الحظر ويصبح

 : العالقة التعاقدية ثالثا 

ويقصد بهذا الشرط وجود عقد بين المؤسسة والزبون أي حدوث هذه الممارسة غير الشرعية كان 
نتيجة العالقة التعاقدية الرابطة بين المؤسسة والزبون. والمالحظ من خالل هذا الشرط أن هناك تعارض 

لتجريم أو حظر هذه الممارسة فكيف حظر المشرع مجرد  أو تناقض فإذا كان العقد هو شرط أساسي
 عرض البيع أو تقديم خدمة مرفق بمكافأة مجانية للزبون؟ 

                                           
 .  56سميحة عالل ، مرجع سابق ، ص 1
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ومبرر ذلك هو أن الهدف األساسي من وراء هذا العرض هو الوصول إلى إنشاء عالقة تعاقدية تامة، 
لزبون على مكافأة ال بد أن حيث يكون تسليم المكافأة مرتبطا بها وجود أو عدما. بمعنى حتى يتحصل ا

يقتني أوال منتوجا أو خدمة من قبل المؤسسة وتسلم له الهدية مباشرة من طرف البائع وهذا في إطار 
عالقة تعاقدية. وبالتالي يخرج من إطار الحظر إذا قامت المؤسسة بمنح هدايا لكل شخص لم يشتر شيئا 

 ويصبح البيع بمكافأة ممارسة مشروعة. 
 رابعا: زمن منح المكافأة 

عاجال أم آجال، فإنها تبقى  لم يحدد المشرع الزمن الذي تمنح فيه المكافأة وبذلك يستوي تسليمها
 . 16تخضع للحظر القانوني المقرر بموجب المادة 

 هذا الحظر لم يرد مطلقا وإنما أورد المشرع عليه استثناءات سنتناولها في الفقرة اآلتية.  -
 ثالثة الفقرة ال

 االستثناءات الواردة على حظر البيع بمكافأة 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسة التجارية  02 - 04من القانون  16من خالل نص المادة 
 غير الشرعية هناك بعض الحاالت التي تخرج من إطار الحظر تتمثل في: 

 العقد.  أن تكون المكافأة من نفس السلعة أو الخدمة المشكلة لموضوع -
 من المبلغ اإلجمالي للسلع أو الخدمات المعينة.  % 10أن ال تتجاوز قيمة المكافأة  -
 األشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة.  -
 العينات.  -

 أوال : تجانس المكافأة مع السلعة أو الخدمة موضوع العقد

م مكافئة مجانية بشرط أن تكون هذه ال يعد البيع بمكافأة ممارسة محظورة إذا قامت المؤسسة بتقدي
األخيرة من نفس السلعة أو الخدمة موضوع العقد األساسي، هذا التجانس الذي يتم تقييمه على أساس نوع 

 السلعة وطبيعتها وليس على أساس نوعيتها وطابعها الخاص. 
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 من المبلغ اإلجمالي % 10: عدم تجاوز قيمة المكافأة ثانيا
قيمة المكافأة التي يسمح بها قانون المؤسسة بتقديمها  02 - 04من القانون  16حددت المادة 

من المبلغ اإلجمالي للسلعة أو الخدمة المقدمة فإذا تجاوزت المؤسسة هذه النسبة  % 10لزبائنها بنسبة 
 تقع في الحظر وال يطبق االستثناء في هذه الحالة. 

 خدمات ضئيلة القيمة: األشياء الزهيدة أو الثالثا

أجاز المشرع للمؤسسة من أجل جذب الزبائن والترويج لبضائعها بتقديم أشياء أو خدمات ضئيلة 
القيمة. كهدية مجانية لزبائنها ويشترط في المكافأة في هذه الحالة أن تكون قيمتها صغيرة جدا مقارنة 

 بالمنتوج أو الخدمة األصلية ) موضوع العقد (. 
 ناترابعا : العي

هي عبارة عن كمية ضئيلة من المنتوج تسلم من قبل المؤسسة للمستهلك قصد تجربتها وذلك 
 بقصد التعريف بالمنتوج والترويج له. 

 الفرع الرابع
 تبرير اختالف الممارسات التجارية غير الشرعية عن صور التعسف في وضعية التبعية االقتصادية

على الرغم من تداخل وتشابه المسميات إال أن لكل منهما إطار قانوني منفصل، فصور التعسف 
المتعلق بالمنافسة  03 - 03من األمر  11في وضعية التبعية االقتصادية نص عليها المشرع في المادة 

ادي كل المعدل والمتمم، هذا األخير الذي يهدف إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق، وتف
 الممارسات المقيدة للمنافسة ومنها التعسف في استغالل وضعية التبعية االقتصادية. 

المحدد للقواعد  02 - 04في حين تم حظر الممارسات التجارية غير الشرعية بموجب القانون 
 ، لكونها ال 18،  17،  16،  15،  14المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم في المواد 

تحسن شفافية ونزاهة الممارسات التجارية وكذلك لحماية المستهلك حيث تقوم العالقات في إطار 
الممارسات التجارية غير الشرعية بين المؤسسات فيما بينها من جهة وبين المؤسسة والمستهلك من جهة 

 أخرى. 
فها عبارة عن وهذا ما ال نجده في التعسف في وضعية التبعية االقتصادية والتي تكون أطرا

 مؤسسات وبالتالي أحكامه ال تعني المستهلك. 
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كذلك عدم إخضاع الصور التي تمثل تعسفا في وضعية التبعية االقتصادية لنفس العقوبات  
 والجزاءات المقررة للممارسات التجارية غير الشرعية. 

في وضعية أما بخصوص الجهة المختصة بالمتابعة، بالنسبة لجهة المتابعة بخصوص التعسف 
التبعية االقتصادية هو مجلس المنافسة، كما يمكن اللجوء للقضاء. أما الممارسات التجارية غير الشرعية 

 ويمكن إجراء مصالحة فيها.     1فيعود االختصاص بنظر دعواها إلى الجهات القضائية 
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 خالصة الفصل األول
من خالل ما سبق ولكي نكون بصدد ممارسة التعسف في وضعية التبعية االقتصادية يجب             

أوال أن تكون هناك وضعية تبعية اقتصادية بين مؤسستين، ولكي تقوم حالة التبعية من مؤسسة ألخرى، 
ع والتي تتأكد من خالل فالبد من توافر مقاييس معينة تحكمها، سواء تعلق األمر بالتبعية االقتصادية للموز 

شهرة العالمة التجارية، وحصة السوق التي يحوزها الممون وكذا حصة الممون في رقم أعمال الموزع 
 وأخيرا غياب الحل البديل.

أما في حاالت التبعية االقتصادية للممون، فتقدر بالنظر الى رقم أعمال الممون نتيجة نشاطه          
تسويق منتجات الممون وكذا عوامل تركيز نشاط الممون مع الموزع وغياب  مع الموزع، ودور الموزع في

 الحل البديل.
وفي الحالتين السابقتين تقدر التبعية االقتصادية من خالل مختلف نشاطات االنتاج أو التوزيع أو        

 الخدمات أو االستيراد.
ذاتها، بل االستغالل التعسفي  اال أن وضعية التبعية االقتصادية ال تعتبر ممارسة محظورة بحد

 لها، والذي يؤدي الى المساس بالمنافسة في السوق.
ويظهر التعسف في وضعية التبعية االقتصادية من خالل التصرفات الصادرة عن المؤسسة أو 
العون االقتصادي المتعسف والتي تظهر من خالل عدة صور منها رفض البيع، البيع المتالزم أو 

المشروط باقتناء كمية دنيا، االلزام بإعادة البيع بسعر أدنى، قطع العالقة التجارية بمجرد  التمييزي، البيع
 03-03من األمر 11رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير مبررة، هذه الصور المذكورة في المادة

 جاءت على سبيل المثال ال على سبيل الحصر.
ومختلف الممارسات المشابهة لها، سواء تعلق  أما بالنسبة للتداخل الحاصل بين هذه الصور

األمر بالممارسات األخرى المقيدة للمنافسة والتي توجد بينها عدة نقاط تشابه وكذا نقاط اختالف من خالل 
 أن لكل منها شروط وصور مختلفة عن األخرى.
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ها في أما عن التقارب الحاصل بينها وبين الممارسات التجارية غير المشروعة المنصوص علي
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، فان هذه األخيرة ال تمثل  02 - 04اطار القانون 

 صور للتعسف في وضعية التبعية االقتصادية وال تطبق عليها أحكامها.
 
 



الفصل الثاني ...............................  ميدان أعمال التعسف في وضعية التبعية القاتصادية

الفصل الثاني

ميدان أعمال التعسف في وضعية التبعية القاتصادية 

في ظل التغيرات القاتصادية و السياسية العالمية الحالية و التاجاه الللدولي
للرأسمالية و سياسات السوق الحر وملا نتللج عنهلا ملن ظللواهر اقاتصللادية تاحملل

مؤشرات كثيرة قاد تاللؤدي الللى الضاللرار بالقاتصللاد، وأهمهللا الممارسللات المقيللدة
ي يعتبر السوق الرضاية المناسبة لها، وبذلك فالسوق ليست دائمللاذللمنافسة وال

1حرة بالكامل.

تاعتلبر السللواق التنافسلليةالمجال العلام لتطلبيق قاواعلد قالانون المنافسللة،

فهنللاك مللن الفقللهمعينة كمتنافس،  القاتصادي في سوق فعندما يتدخل العون

سللوقالقاتصادي من لهم نظرة ضايقة بالنسبة لممارسللة مبلدأ حريللة المنافسللة ال
2مما يستدعي تادخل السلطات لتنظيم هامش المنافسة.

فالمر ل يتوقاف في الحديث عن المنافسة فقللط، وانمللا أصللبحت السللواق
تابحث عن منافسة كاملة، يتصور أن يكون فيها عدد كبير من المنتجيللن و البلائعين

لكل سلعة، المر الذي يؤدي الى عدم التحكم فللي السللوق مللن ناحيللة السللعر أو
3الكمية.

فتحديد السوق ليس غاية في حد ذاتاه، وانما المقصد الساسي منلله تاقللدير
التعسف فللي السللوق، أي السللوق الللتي تامللارس فيلله المؤسسللة نشللاطها، هللذه

الخيرة التي ل يمكن الحديث عنها إل في إطار السوقافإمكانية المنافسللة ل تاقللدر
ال على ضاوء دراسة السوق، وأن تاتضمن هذه الخيرة كل المنتجللات و الخللدمات

القابلللة للسللتبدال، و ذلللك علللى ضاللوء خصائصللها و أسللعارها و اسللتخداماتاها
المخصصة لها حيث تاشمل السواق كل المنتجات و الخللدمات المقدمللة و البللديل

لها.

فمفهللوم السللوق مفهللوم مركللزي واليلله تارجللع مختلللف انتاجللات الفكللر

القاتصادي فللي الونللة الخيللرة بللالرغم عللن البلقنللة الللتي تاسللم تاراكللم المعللارف
القاتصادية، ول يرتابط طابعه المركزي بمفهوم التسونامي الليللبيرالي، الللذي أقاللبر

كل انتقاد للسوق و أخرس كل نقد لنتائجه، بل يعود ذلك الى حقيقة كون السللوق
يشكل الفق الذي ل يمكن تاجاوزه في المستقبل القاتصادي المنظور للمجتمعات

4التي نعيشها.

.12، ص 2010سوزان يوكس و فيل ايقانز، المنافسة و التنمية، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،1
2ZOUAIMIA RACHID, les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique, Revue Idara , n°2,2004,p 36.

.166، ص 1997صلحا الشنواني، الدارة التسويقية الحديثة، دار الجامعات المصرية، السكندرية، 3
 محمد المرغدي، المنافسة، أبعادها القاتصادية والقانونية، المجلة المغربية للدارة المحليععة و التنميعة، سلسعلة مواضععيع السععاعة، المغععرب، الععدد4

.31، ص 2014الخامس و الثمانون،
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و بالتالي فالحديث عن التعسف في وضاللعية التبعيللة القاتصللادية كممارسللة
مقيدة للمنافسة في السوق، والتي حصرها المشرع الجزائري فللي إطللار العلقاللة

بين المؤسسللات الللتي تامللارس نشللاطها فيلله.يتطلللب بالضللرورة دراسللة السللوق
( ثللللم التطللللرق الللللى المؤسسللللة أو العللللوانالمبحللللث الول )التنافسللللية 

القاتصاديين     ) المبحث الثاني (

المبحث الول 

السوق التنافسية

ان الستغلل التعسفي لوضاعية التبعيللة القاتصللادية ل يعللاقاب عليلله بصللورة
مطلقة، بل يجب أن يؤدي الى عرقالة المنافسة فللي السللوق، و هللذا طبقللا لنللص

 المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم.03-03 من المر 11المادة 

فالتعسللف يجللب أن يكللون غرضالله أو أثللره كمللا فللي حللالت التافاقاللات

المحظورة و التعسف في وضاعية الهيمنة له غرض أو أثر على عرقالة المنافسة و
تازييفها والخلل بها في السوق.
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و لهذا فان فحص الوقاائع المنشئة للتعسف في وضاللعية التبعيللة القاتصللادية
يتطلب تاحديد و تاحليل السللوق، حيللث تاقللدر الممارسللات التعسللفية بالحالللة الللى

السوق من خلل :

- قاياس حصة الممون في المواد والخدمات المعنية في السوق.

- تاقدير وجود الحلول البديلة والمماثلة و التي تاتعلق بللالبحث مللا اذا كللان المللوزع
1في مقدوره الحصول على المواد البديلة المشكلة في السوق.

و كذاتاقدير الطللابع المنللافي أوالمقيللد للمنافسللة الناتاللج عللن التعسللف فللي
وضالعية التبعيللة القاتصللادية، و الللذي ل يمكللن القيللام بلله ال عللى مسللتوى سللوق

مناسبة وعلى حسب خصائصه المميزة.

 المتعلللق03-03فالمشللرع الجزائلري عنلد وضالعه للطلار القلانوني للمللر 

بالمنافسة أخذ بعين العتبار بنية تانظيم السوق و الممارسات التي تارافقه و الللتي
من شأنها أن تاعرقال السير الحسن للنشطة القاتصادية.

 فتبنى المشرع  خلل هلذا الملر العديللد ملن المفلاهيم اللتي تاتماشلى ملع
 علللى أنلله2اقاتصاد السوق حيث عرف السوق في المادة الثالثة في فقرتاها الثانية

:"السوق : كل سوق للسييلع و الخييدمات المعنييية بممارسييات مقيييدة
للمنافسة و كذا تلك التي يعتبرهييا المسييتهلك مماثليية أو تعويضييية ل

سيما بسبب مميزاتها و أسييعارها و السييتعمال الييذي خصصييت لييه و
المنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخييدمات

المعنية "

فالسللوق اذن هللو المكللان المجللرد أيللن تامللارس المنافسللة، فالسللوق و

المنافسللة يرتابطللان ارتاباطللا وثيقللا، حيللث ل يمكللن اثللارة مسللألة تاطللبيق قاواعللد
المنافسة ال في حدود خضوع السوق للضغط التنافسي.

المطلب الول

مفهوم السوق التنافسية
إن تاحديد السوق التنافسية – السوق المرجع- هو وسيلة أساسية في قاللانون
المنافسة، تاقاس من خللها درجة المنافسة الحاليللة والمسللتقبلية، لتقريللر مللا إذا

كان من الضروري التدخل لرقاابة سلوك مؤسسة، أو عدة مؤسسات، وذلللك فللي
الوقات المناسب من أجل المنع أو العقاب على السلللوك المنللافي للمنافسللة مللن

طرف سلطة الضبط المعنية.

الفرع الول

 196كتو محمد الشريف ، مرجع سابق ، ص1
 المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم 03-03 المر 2
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ماهية السوق
ببد من التطرق إلى تاعريفه، وبيان صوره ومدلولتاه، لتحديد مفهوم السوق ل 

وكذا التحليل القاتصادي له.

الولىةالفقر

تعريف السوق
في كل اللغات كلمة سللوق هللي كلمللة كللثيرة التللداول والسللتعمال، ففللي "
لسان العرب" السللوق هللو موضاللع البياعللات، والسللوق الللتي يتعامللل فيهللا مللذكر

ومؤنث والجمع أسواق.
وتاشير كتب تااريخ  الدب ومجلدات جرد الوقاائع إلللى شللهرة أسللواق العللرب

في الجاهلية وإلى قايام السواق في مواعيد محددة ومنتظمة على طول وعللرض
عدد من المناطق، كأماكن مطمئنة يأمن فيهللا المتسللوق دملله ومللاله، مللادام فللي

ضايافة السوق وحرمته، مما يعني وجود جهة مسؤولة عن أمر السوق والمحافظة
على أمنه وحرمته.

وقاد كانت السواق تاتأرجح بين ثابتة وموسمية تاقع في مناطق متنللاثرة، كمللا
اختلفت دائرة استقطابها واشعاعها، وقاد تافاوتات شهرة السواق وتابللاينت منزلتهللا

ونوعيللة الللرواج داخلهللا، وكللذلك مقاصللد مرتااديهللا، حسللب تاموضاللعها وعللاداتاهم
وحاجاتاهم المادية والرمزية.

هكذا ينحدر اسم السوق والسواق من أغراض وأهداف التجارة الللتي تاجلللب
وتاساق إليها. فهو الموقاع الذي تاجلب له المتعة والسلع القابلة للبيع، أو المنطقللة

الجغرافية التي تاجمع المشترين بالبائعين وتاربط فيها بينهم، كعلقاة طلب بعللرض.
فهو اذن صورة لجهاز يسير وينظم عمليات التبللادل، ويضللمن انجللاز الحاجللة إلللى

1رغبات المتبادلين.

فالسوق هو محل أو مكان تاعامل، والتسوق هو الخوض فللي الللبيع والشللراء،

حيث تاجلب التجارة الناس إليها وتاساق لها الشياء المعروضاة للللبيع، سللواء كللانت
، مختصة بسلعة محددةأو تاشمل عدة بضائع.2سوق كبيرة أو صغيرة( سويقة)

ع أوmarchéففي الصل وفي فرنسا كلمة سوق " ز موضا  " تاستعمل لتميي
محل يتسم بالنتظام في تاقديم الشياء وعرضاها، وهذا خلفا للمعارض والمواسللم

التي ل تانظم إل دوريا، حسب الفصول والمواعيد المقررة لذلك.
اضاافة إلى هذا المعنلى المباشللر، انتشلر اسللتعمال اسلتعاري جديللد اقاتضلاه

واقاع العقد المبرم بين البائع والمشتري في اطار الصفقات المبرمة بينهم، والللتي
جاءت بصللياغة المعنللى الللذي سلليأخذ بلله القاتصللاد السياسللي، والللذي بللدأ يجعللل

السوق كلمة تارمز إلى أهمية البحث عن مجالت التصريف والتسويق. أي المنافذ

.31  محمد المرغدي، مرجع سابق، ص1

.1942، ص2005 ابن منظور، لسان العرب، المجلد الول، طبعة مؤسسة العلمي للمطبوعات، بيروت 2
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التي ستفتح أمام المنتجللات، حيللث بلدأ الحللديث والتأمللل فلي سلعة السللوق ملن
منظور مسألة النقل وتاكاليفهلا ملن الزاويللة الكميللة والكيفيللة، بمللا انعكللس عللى

منهاج نظرية القيمة وقاانون العرض والطلب.
إل أن هذا الستعمال لم يترسخ ولم يؤدي إلى تاوضايح واستقرار، بل سرعان

ما استعملت كلمة أسواق بالجمع لتعني الملتقيات الكبرى، أي ملتقيللات التمللوين
التي تايسر المعاملت التجارية التي تالتئم بداخلها مصللالح متنوعللة ومللن جنسلليات

مختلفة لتقريب العرض والطلب، مع ما تارتاب عن ذلك من ابراز لهمية مصللاريف
النقل وتاحسين وسائله.

لكن سرعان ما استبدل هذا الفضاء المتحرك والمتغير للتزود والبيع بالفضاء القار
من خلل ظاهرة المتاجر الكبرى خلل النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

بسللللبب تاطللللور الفكللللر1ففكللللرة السللللوق فكللللرة اسللللتدعت النتبللللاه
وفسحت المجال لتللأملت ودراسللات حينمللا أخللذت بألبللاب عللدد مللن2القاتصادي،

الفلسفةوالمؤرخين والقاتصاديين، وعلماء الجتماع، ورجال الفقلله والقللانون إلللى
درجللة جعلتهللا تاتحللول إلللى رهللان حقيقللي ضاللمن رهانللات تانظيللم المجتمعللات

المعاصرة.
حيث يعتبر القاتصاد كمعرفللة هللو المجللال الول الللذي تانللاول السللوق وحللدد

خصائصه، اذ أصبح موضاع مفهوم السوق موضاعا أساسيا ضامن الجهاز المفللاهيمي
للتحليل، بل مفتاحا من مفاتايحه، ومن ثم أصبح لموقاعه حضور ملزم في عمليللات

البحث، وموجة لعملية التنظير القاتصادي.
مما جعل لهذا المفهوم مكانة واعتبلار ملؤثر فلي نسلق المقاربلة المعتملدة،

ومن ثم في كيفية تاقديم خلصاتاها مللن حيللث النتظللار لمنطللق السللوق أو دحللض
ومقاومة نزعاتاه ونتائجه.

فمكنون السوق وماهيته في ظرف تااريخي معين وآليللات سلليره ومرتاكللزات
المنطق الذي يقللود العللاملين داخللله والبللواعث الللتي تاحكللم سلللوكيات الطللراف

داخله، كلها عناصللر أسسللت انبثللاق تاصللورات جديللدة تاحللاول اليللوم ابللراز نجاعللة
السوق وتاجتهد في اتاخاذه مركزا واثقا للتحليل ونموذجا لتنظيم فعال.

فمفهوم السوق مفهوم يستمد قاوتاه اليوم من انبثاق تاصورات جديدة جعلللت
من العتراف بنجاعتهبل وأحيانا كثيرة تابجيلها مرتاكز تاحليلتاها.

فالسللللللللللللللللللوق هللللللللللللللللللو مركللللللللللللللللللز أو محللللللللللللللللللل
، أي3بيعالبضائعأيالفضاءالذيتلتقيفيهالعروضاوالطلباتاوكذاالخدماتاالقابةللسلللللللتبدال

المكانالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللذييجتمعفيهالمنتجون

.33 محمد المرغدي، مرجع سابق، ص1
 عز الدين آدم ذو النون وخالد حاسن البيلي، دور سياسات حاماية المنافسة ومنع الحاتكار في ظل القاتصاد الحر، مجلة العلوم القاتصادية، عمادة2

.39، ص2016، 17البحث العلمي، المملكة العربية السعودية، العدد 
بنعزةمحمد،دراسةفيمبادئحريةالمنافسةضامنقانونالمنافسةالجزائري،مجلةالندوةللدراساتاالقانونية،كليةالعلومالقات3

.253 ص2013صاديةوالتسييروالعلومالتجارية،جامعهتلمسان،العددالوللعام،
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(صناع،فلحون،تاجار...)،لقاتراحوعرضامنتجاتاهمعلىالمستعملينوالمسللتهلكين،ومنثمف
هيترمزإلىحيزونظامالمبللادلت،حيثيواجهالعرضاوالطلبمنجهةوبالتتابعإلىمجموعالقواع

دالعرفيةوالقانونيةالتيتحكمهذاالنوعمنالعملياتاالقاتصادية.
فالسوقاتشملمبادلتاالسلعوالخدمات،كماتاهتمبالصلوللماليةوالعقارية،لذلكتنطل

قكلمحاولةلتعريفالسوقامنتجربةأوبعدمنأبعادالواقاعالمعاش،وقادتاتخذأحيانامناشكالية
معينةوتااريخيةلعلقااتاالتبادلمنطلقالتحديدخصائصسوقاالمنافسللللللللللللللللللللللللللةأو

.1لثباتادرجةالمنافسةفيالسوقاأوالقوةالسوقاية
اذنفالعلقاةبينالمنافسةوالسللوقاهيعلقاهترابط،ففيظللمنافسةالتيتسوداقاتصادال

سوقالميعدالعارضاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللونيكتفونبرغباتاالطالبين،
بلنتناميالقدراتاالنتاجيةلكللطرافالمتدخلةفيالسوقاوتاحسنوتازايدفعاليةوسائللنقلوا

لتاصالحتمتعلىالعارضاينفيأيسوقاكانتالخذبعينالعتباربقيةالمتنافسينلمايمكنأنيشللكلوه
منخطرعليهم،وهذامايقتضيمنالعارضاأوالمنتجاجراءمقارنةدائمةبيننوعيةالسلعةأوالخ

دمةالمعروضاة،سعرالبيع،النمطالمعتمدليصاللمنتجاتاإلىالمستهلكأو الطالب.
هذهالمقارنةتاسمحلكلطرفمنمعرفهنقاطقوتاهفيدعمهاأكثرللفوزبنصيبأكبرمنال

سوقاوالعملعلىالتوسعأكثر.
إنالتعرفعلىالمنافسينفيالسوقامنأجلتحضيراستراتايجيةالمواجهةيتطلبمنكلطرفأن

يتعرفعلىالمنافسللينالظاهرين،كمايجبأنيمتدإلىالمنافسينالمحتملينالذينبإمكانهمأنيشكل
.2واخطرغيرمتوقاععلىالمؤسسة

فبالنظرالىالعلقاةالقائمةبينالمنتجالمباعفيالسوقامنطرفمؤسسةمعينةوبقيةالمن
تجاتاالمنافسةلهسواءبصورةمباشرةأوغيرمباشرةفإنهيمكنتمييزمسلللللللللللللللتويات

المنتجاتاالمنافسةالتالية:المؤسسةلبدأنتأخذبعينالعتبارمنتجاتاالمؤسسةالخرىالمباع
ةبسعرينافسسلللللللللللللللللللللللللللللعرمنتجاتاها،وفيهذهالحاللللللللللللللللللللللللللللللة

ستتخذالجراءاتاالمختلفةالتيتجعلمنتجاتاهاتاقوى،وذلكمنخللحصرهذهالمورفيالنقاطال
تالية:

ظروفالعرضوالطلب-1
بالنسبةللعرضافإنالمنتجيهتمبعوامللنتاجالمختلفةالتيتسللاهمفيعمليةانتاجالمنتج
هذامنجهة،ومنجهةثانيهلبدللمنتجأنيهتمبالمنتوجذاتاهمنحيثمدةصلحيتهوالقيمةالمضاف

ةالتيتتحقق
له،هذاالمرلبدأنيؤخذفيإطارنمطتسللييريمعين،لذلكفإنالقوانينالمنظمةلهذاالقطاعلب

دأنتأخذبعينالعتبارهذهالمورالمؤثرةفيعرضاالسلعةفيالسوق.
القوهالسوقاية:أيقوة شركةمافيسوقامعينة،1

بعباراتااقاتصاديةمبسطةتاشكللقوةالسوقايةقادرةالشركاتاعلىتحديدأسعارتاتخطىالتكلفةالحقيقيةلتحقيقأرباح،حيثيحددتاحل
يللمنافسةالقوةالسوقايةعبرتاحليل هيكلي

للسوقاوخاصةالحتسابالحصةمنالسوقاالتيتتطلبدراسةلتوفرمنتجينآخرينللمنتجاتاالقابلةللستبدالكمايجبأنيتضمنتقييمالق
وةفيالسوقاتقييمالحواجزالدخولللسوقاأوالنموولمعدللبتكارإلىذلكقد تاتضمنمعاييرنوعيةشأنالمواردالماليةوالتكامل

الرأسي أومجموعةمنتوجاتاالشركاتاالمعنية.
.13 ص 2011زغدارأحمد،المنافسة،التنافسيةوللبدائللستراتايجية،دارجريرللنشروالتوزيع،الجزائر، 2
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-
أمابالنسبةللطلبفيجبعلىالمنتجدراسةالعناصرالمختلفةالمحددةللطلبودراسةتاطوراتاا

.1لطلبخلللزمنوالعوامللمؤثرةفيالتسويق

هيكللقطاع-2
إندراسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة

تاصرفاتاالمنافسينفيالقطاعالواحدتاحتمعلىالمنتجينلكلسلعهأومجموعةمنالسلعأنيدرس
القطاعالذييتواجدفيه،هذهالدراسةتاتطلبمعرفةكللموردينوالممولينوكذاالحواجزالمخ

تلفةالتيتمنعالدخوللهذاالقطاعأو
الخروجمنه،إضاافةإلىمعرفهأشكاللتكاملداخللقطاعالواحد.

وبالنسبةلعددالمتدخلينفيالسوقافإننانجدأنالسواقاتعرفعدةأشكال(سنتطرقالهافي
المطلبالثانيمنهذاالمبحث)

أمامنالناحيةالقانونيةفيعرفالسوقابأنه:-
مؤسسللللللللللةقاانونية ينشئهاالقانونالوضاعيوالذيتفرضاللللللللللهالدولةالحديثة،اذ

تاعدىكونهمجردمكانلممارسةالتبادللىاعتبارهكمشروعسياسيواجتماعي
وتاحريرالسوقاإذنقديؤديإلىالتأثيرعلىاستقرارالدولقاتصادياواجتماعياوسياسيا،لذل

كحرصتالدولةالحديثةعلىوضاعآلياتاجديدةلضمانسلمةالسوقاوانفتاحهعلىالمنافسةالح
رةومراقابتهلحمايةجميعالطرافالمتدخلةفيهمنالممارساتاالماسلللللللللللللللللللللللللللة

ينتمارسالمنافسة.أوالمنافيةللمنافسة،فالسوقاإذن هوالمكانالمجرد

الفقرة الثانية

صورومدلولتالسوق
ةالمعانينلخصهافيمايلي:عبأصبحالسوقايحملمدلولتامتش

السوقاكمحل ملموسومجالللتبادل:أول
اكتسىالبعدالترابيأوالمجاليأهميةأولىعندالروادالوائلللقاتصادالسياسيفيالغربالو

روبيوهمالذينانطلقوامنتجسيدالسوقافيساحاتاومعارضاومواقاعلتجمعاتاالتجار وتاداول
البضائع،فمنالنظرة الىالسوقاكمحلملموسومجال تارابيتأسستاسهاماتاكلمند. هيوم (

2)1817 ود.ريكاردو( )1776) وآدمسميث(1752

ففللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي ثللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللروة

المميماثلدمسميثبينمقولةالسوقاوالقدرةعلىالتبادل،بماجعلهوهويعرفالمةكمجالللتب
ادلوللمصالحالمشلللللللللللللللللللللللللللللتركة،يعتبرالقلللللللللللللللللللللللللللللدرةعلى

التبادلمرتاكزتاطويرتاقسلللللللليمالعمل،ومنثميربطهذهالقدرةبسعةالسللللللللوقاباعتبار

.15 ،زغدارأحمد،التنافسيةوللبدائللستراتايجية مرجعسابقص1
.34 محمدالمرغدي،مرجعسابقص 2
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3أنلكلسلعةمنتجةسوقاخاصبهايتعاملفيهاالبائعونوالمشترونلهذهالسلللللللللللللللللللللعة

فالسوقاذاتاالحجمالمحدودلتاسمحللفردبتداولكللفائضالمتحصلمنمجهودعملهمقابلل

فائضالمنتجمنطرفأفرادآخرينولتحديدمدىسعةالسوقاتلعبعوامللمسافةوسللللللللهولة
النقلدوارمهمة،فإذاكانتتكلفةالنقلضاغطةفلنتكونهناكسللوىتجارةمحدودةبينالطرافال

متباعدةمنالعالم،وقالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد
تاظهرمظاهرمنافسةملحوظةبينالتجاركلماتاوسلللللللللللللللللللللللللللعتالتجارةواتاجهت

نحواعتمادرؤوسلللللأموالمهمةومنثم فهيستتحوللىتنافسلللللحاد يقللللللص أربلللللاح
التجارولكنهسيعظمحجمالتجارةنفسها.

ولكونالثمانتتأثربعواملمتعددةفقلللد اهتلللم " البحثحولطبيعةوأسلللبابثروةالمم
"بالقوانينالعامةالتيتحكمروابطالتبادللمتجليةفيأثمانالسللللللللللللللللللللللللللللللللللوق

كأثمانتناقاضللللللللالثمانالطبيعية، فللللللللإذا كللللللللانت الثمللللللللان الطبيعيللللللللة
تاسمحبإعادةانتاجأوتاجديدالنشاطالقاتصاديفأثمانالسوقاتعرفانزياحاعنالمستوىالطبيعي

يفعلنتشارروحالكسبوالثراءبينالبشرووحدهالميلنحوالمنافسةقاادرعلىفرضاالثمنالطبي
عيعلىأطرافعمليةالتبادل، لللذلك يصللبح السللوق مجللال لبللراز ميللزان القللوى، كمللا

يحللللللللللللللللللدده مستوىالمنافسللللللللللللللللللةوقادراتاأطرافها،فإذامللللللللللللللللللا
سادتاالمنافسةوانطبقتقواعدهابكلحريةتاوفرالشرطالموجبلتطبيقالثمانالطبيعيةبينأ

مادام طرافعمليةالتبادلفالمنافسةتافرضاعليهمالتقيدبالثمنالطبيعيكنبراسلمعاملتاهم، 
أن

ارتافاعالجورالمترتابعنتزايداستثماررؤوسالمواليفضيإلىميللرباحنحوالنخفاضابفعلل
منافسةبينالرأسماليينأنفسهم.

ثانيا:تعميمالسوقاكتطورتاريخيللعلقااتالسلعية
منخللبلورةالتصورالقاضايبأنرأسالمالعلقاةاجتماعيةمحددةتااريخياتامتمثيلنبثاقاو

وقادشلللللللللللكلالبضائعيتاوسعفضاءاتاالسوقاكمسلسلتاريخييكتنفعلقااتاالتبادلمنالنوع
بروزهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللذهالنظرة

تاأملعميقابشأنالشكالوالصيغالتيأخذتاهاهذهالعلقااتاعبرالتاريخفيسياقاالثورةالتيدشنها
تاطورنمطالنتاجالرأسللمالي،ولهذاالغرضاتمالتركيزعلىمفهومعلقااتاالنتاجالذييرمزالىك

لشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكلمنفردمنالعلقااتاالجتماعيةالتيتحكمانتاج
وإعادةانتاجالشروطالماديةالتيتتطلبهاحياةالناسفيالمجتمع.

ومنثموانطلقاامنالترسخالمتناميلنمطالنتاجالرأسماليأصبحينظرللسوقاكشللكلذ
ي خصوصيةمتميزةلعلقااتاالنتاجوالتبادل.

287، ص.1985عبدالفتاحقنديل،سلوىسليمان،مقدمةفيعلمالقاتصاد، دارالنهضةالعربية،القاهرة،3
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فمنجهللة تاللم اعتبللار كللون علقاللة التبادللتيتأخذشكلبضاعياأوسلللعيا معللبرا
نحوجعللتبادللمنتظميعتمدعلىاجباريةالداءنقداوالكراهنحواستعمالمعممللنقودوشي

وع وتاوسع فضاءاتاالتعامللبضاعي.
ومللللللللن جهةأخرىومنخللتطليقالمنتجينالمباشرينمنوسللللللللائلعملهمواللزام

الذينيخضلللللعون لللللله بشلللللأن بيلللللع قالللللوة عملهلللللم، أصبحتتحددخصوصلللللية
علقااتاالنتاجالرأسمالية.

لكللللللللللللللللن ونظللللللللللللللللرا لكللللللللللللللللون عنصللللللللللللللللرالعمل
ليسعنصرانتاجعاديومتجانس،واعتبارالتباينمسللتوياتاالتأهيلوالتكوينتظهر سوقاالشللغل

ليس كسوقافوقاموحدبالمعنىالكاملبل سوقاا مجزأ مختلفالقاسام.
فالمنافسةداخلسوقاالشلللللللللللللغلككل السلللللللللللللواق سلللللللللللللتتعدى

1ممايفرزهالنموالديمغرافيبشكلعام،ووجودأوعدموجوداحتياطيالعاطلينبشكلخاص

فعلقاةالشغللمتصلللللللللللللللللللللللللللللللبحعلقاة سللللللللللللللللللللللللللللللللعية

إلفيسياقانشأةوتاطورنظامالبضاعةالمعممةبماجعلتعاملمالكيوسائللنتاجتعامليسود
هويحكمهمنطقالربح،هذاالخيرالذييدفعنحواشتدادالمنافسةداخلمختلفالقطاعاتاكنتيج

ة "لحربالجميعضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدالجميع "
وقادذهبماركسإلىأنالنتائجالضروريةواللزمةلهذهالمنافسللللللللللة تابللللللللللدوكتقليص

عامفيجودةالسلعوالغشفيمحتواها.
ثالثا:السوقاكآلية للتبادللمرتكزعلىنظامالثمان

ارتاكازاعلىتمثيلنموذجللتبادللعصرييتضمنعلقااتاسلعية،يتعاملفيهالبائعونوالمشتر
.2ونلهذهالسللللللللللللللللللللعة،سواءقااموابتحديدأسعارهاأمفرضالللللللللللللللللللتعليهم

بمعنىمبادلتامنخللنظامللثمانيفترض وجودسوق.
حيثاسلللللللللللتعملتعباره"نموذجاقاتصادالسلللللللللللوق" كنموذجمثلللللللللللالي

يفترضافيهأنهالسوقاالقاربمنالمنافسلللللللللللللللللللللللةالحرة،حيثلللللللللللللللللللللللأن
تانظيمالمبادلتايخضعللشرافمنخللتقسيمالشياءمحطالتبادلوبكلشللفافيةيعلنانطلقام

زاداتاالثمانوهي
أثمانتعتبركمعطياتافالفاعلونيقدمونعروضاللهموطلباتاهمكلعلىحدا،وينجمعنمواجههالعرو

ضاللللللللللللللللللللللللوالطلباتانظام معيللللللللللللللللللللللللن للثمللللللللللللللللللللللللان
دونحللللدوثأيعمليهتبادل،ويتطورالثمنحسبتجاوزالطلبللعرضاللللأوالعكس،ليتمانبثللللاق

نظامجديدللثمانبماسيجعللتقويميسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتمرإلىحينظهور
نفسنظامالثمانلدىكللفاعلينليصبحعرضاكلسلعةمسلللللللللللللللللللللاويامعالطلبعليها،

.3ولكيلتاتمالمبادلتاإلوفق نفسنظامالثمان

.35 محمدالمرغدي،مرجعسابق،ص 1
محمدعباسمحمدعبدالرحمنسليم،حمايةالمنافسةومنعالممارساتاالحتكارية،رسالةمقدمةلنيلدرجةالدكتوراهفيالقانو2

.81، ص 2014ن،كليةالحقوق،جامعهالقاهرة، 
.36محمدالمرغدي،مرجعسابقص 3
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حيثعرفتوازناقاتصادالسوقابأنهالوضاعيةالتييوجدفيهانظاموحيدللثمانلكللفاعلينو
مؤشرالتفضيللكلوحدةاستهلكوالدخللصافيلكلوحدةانتاجفيمستواهاالقاصى.

ويظهرالهدفمنهذاالتعريففيالتوفيقبيناقاتصادالسوقاوالديمقراطيةمنخللتصورأص
للسوقامطابقلمبادئالعدالةالتبادلية.وبواسطةنموذجيلللعدالة

وقادتاوصللكتابالليبراليونمنذلكأنالسوقاالناجعةهيسوقاالمنافسللةالحرة،وأنالمناف
سةالحرةهيبالساسسلوكخاصوطبيعيلفرادعقلنيينوأحراريملكونمؤسساتاتمكنهممن

ممارسةهذهالحريات.
فالمنافسةالحرةتانبثق منثلثحريات:

حريةاقاتراحالسعاربالمزادوالتخفيض.─
حريةالقدرةعلىتعديللنتاجحسبحالتاالربحأوالخسارة─

حريةالدخولوالخروجمنالسوق.─
وهىثلثحريلللللللللللللللللللللاتاتفرز سللللللللللللللللللللللوكا طبيعيلللللللللللللللللللللا

ولكنيجبأنتمارسبالكاملوهومايتلخصفيوجوبقاعدتاينأساسيتين:وجوبالعلنالصريحللمتب
ادلينعنمقترحاتاهمعبرالجهربهامنجهة،وضارورةإنهاءسلسلةالمزاداتاوالتخفيضاتاوالوصلل

وللىثمن التوازنقبللقيامبالتبادلمنجهة أخرى.
رابعا: السوق مجمع لليات المبادلت المرتكزة على تداول الفوائض

إن نموذج اقاتصاد السوق يشترط أن تاتم المبادلت وعمليات النتاج الملزمة
لها في كل وقات وفق أسعار خاصة بالعمليات المعنية، وبالتالي فكل عملية تابللادل

ل تانجز إل عندما يكون الفاعلين في وضاعية مرغوب فيها وتاكون الثمان المتعامل
بها أثمانا خاصة بكل عملية للمبادلت على حدا.

 فالسعار الخاصة المستعملة لكل نسق من العمليات ل تابلدو إل كمؤشللرات
ثانوية عديمة الهمية القاتصادية، ووحدها الفوائض المحصلة تاكتسي أهمية فعلية،

فالتوازن يحصل عندما ل تاوجد أية فرصة للمبادلت قاد تابدو أكثر جاذبية للفللاعلين
1وبمعنى آخر حينما ينعدم أي فاض يمكن تاحقيقه.

ولتوضايح مقاصد هذا النوع من التحليل ينبغللي الرجللوع إلللى مفهللوم الفللائض
2وإلى النظرية العامة للفوائض التي تابلللورت عللبر التخلللي عللن فرضالليات تاحدبيللة

والتي تاطبع التحليل بنوع أكبر من العمومية والواقاعية.
وتاتعلق نظرية الفللوائض بتوضالليح ديناميكيلة اللتاللوازن والختلل فلي اقاتصلاد

رأسللمالي لممركللز مللن  حيللث مسللتلزم حسللاب الفللائض العللام القابللل للتوزيللع
والمتطابق مع تابدل الحوال ويستحسن الحرص على تاوزيع هذا الفائض بواسللطة

الضللرائب للحفللاظ علللى اسللتقرار التللوازن التنافسللي، حيللث النطبللاق بواسللطة

.1987 يعود جوهر هذا التحليل إلى الفرنسي موريس آللي الحائز على جائزة نوبل في القاتصاد سنة 1
محافظة على نفس درجة الشباع حاينما يرفع كمية احادى السلعتين مقابل تخليه عن جرعة من السلعة الخرى، ويجد الطابعالتحدبية: هي 2

المحدب لتفضيلت المستهلك ترجمة بليغة في تناقاص المعدل الحدي للحالل بما ينص صراحاة عل احالل سلعة محل سلعة أخرى يشترط التخلي
على كمية سلعة مقابل الحصول على كمية من سلعة أخرى.
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السعار يتم تاباعا سوقاا بعد سوق، وتابرر هذه النظرية أيضا أنه وفي بعض الحالت
قاد يتحقق المستوى القاتصادي المثل عبر تاطبيق أسعار تامييزية.

وتارتاكز هذه النظرية  على تاحليل السللير الللديناميكي للسللواق واللممركللزة
محاولة تاعويض المقاربة بالمقايضة هذه الخيرة التي تاعتبر مربحة لطرفي التعاقاد

والتي ستتم دون الرجوع إلى ثمن السوق مما حذا به للنتفال من اقاتصاد السوق
إلى اقاتصاد السواق وهو ما يؤكد على ضارورة وجود فكرة عن قايمللة السلللع فللي

1السوق قابل أن يتجه الفاعلون القاتصاديون لجعل سلعتين موضاوعا للتبادل.

خامسا: السوق أسمي وأنجع نمط فطري لتنظيم المبادلت

إن مقارنة نوعية المزايللا الللتي يقللدمها السللوق مللع أنمللاط التنظيللم الخللرى
للمبادلت، إذ تاشكل المقاولت إحدى هذه التنظيمللات. وقاللد تاتللم مبللادلت السلللع

والخدمات بها دون وساطة ثمن السوق، هذا الخير الذي يشكل نمط للتنظيللم أو
مؤسسة للعلقاات بين الفاعلين القاتصاديين تاتسم بخاصلليات رئيسللية وأهمهللا  أن

المعاملت تاتم على أساس السعار.
أما داخل عالم المقاولت قاد تاحل العلقاات الهرمية وعلقاات السلللطة محللل

العلقاات السلعية، لكنها سرعان ما أفصحت عن حدود ل تاتوافق مع المبتغى مللن
وراء المعاملت بين الوحدات المندمجة.

إن الدبيات القاتصادية الكلسيكية سجلت وجللود تانللاقاض بيللن مزايللا السللوق
ونتائج التنظيم القسري والمفروض.فبالنظر في المزايا الخاصة بنمطللي التنسلليق

القاتصادي الموجللودين كأنظمللة اقاتصللادية ميالللة نحللو الهيمنللة تانتهللي إلللى تافللوق
2اقاتصاد السوق على التخطيط الشتراكي.

ومن ثم فإن الزعم بسمو اقاتصاد السوق على التخطيللط الشللتراكي يللترجم
العتقاد بأن مؤسسات التخطيط ومهما بلغت من الخبرة ستعدمها وسائل اللمام

بتعقد الحياة القاتصادية، وأن المخططات الشتراكية ستظل عللاجزة عللن تاحقيللق
الهدف الذي تاعلنه في تاحديد كل عناصر اللعبة القاتصادية.

وبصفة عامة ومن خلل التمييز بين خصائص النظامين، اتاجهت المقاربة نحللو
زعللم اسللتحالة تامكللن البشللر مللن التنظيللم الشللمولي والفعللال لمجمللل النظللام

القاتصادي خاصة عنللدما يصللل هلذا الخيللر إلللى مسللتوى جللد متقللدم ملن التعقللد
والمخاطر المحدقاة بالمسللاعي الراميللة إلللى القيللام بإصلللحات شللمولية للنظللام

القاتصادي ككل وتارمي هذه المقاربة إلى إظهار" فوضاى المنافسة" كحالة أحسن
بكللثير مللن مختلللف المحللاولت الللتي تاريللد التحكللم فللي تافاصلليل تانظيللم الحيللاة

القاتصادية والجتماعية.

.39 محمد المرغدي، مرجع سابق، ص1
 انتهى القاتصادي الليبرالي النمساوي" فون حاايك" إلى القارار بتفوق اقاتصاد السوق والذي لخص رأيه في مقولته " النظام المختلف والنظام2

الفطري" فالتنظيم الشتراكي عنده مصطنع ومختلف من طرف النسان أما النظام الرأسمالي وليد فطرة وناجم عن طبيعة الشياء.
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غير أن انتقاد مخاطر التنظيم ل تاعني عقم مجهوداتاه فإن مشروعية السللعي
نحو تانظيم النشطة الفردية تاؤسس موضاوعيا لوجود تانظيم وسيطة، فما بيللن مللا

والسللوق المحليللة والقطاعيللة تاوجللد مسللتويات1يخص الفرد وما يتعلق بالمقاولللة
وأصعدة جديرة بالحرص على التنظيم اعتبار للمكانة التي تاحتلها كل وحدة ضاللمن

هذه المؤسسات.
سادسا: السوق فضاء علقاات تعاقادية ثنائية أو متعددة الطأراف

أمام تاحولت المجتمع ومؤسساتاه القاتصادية طرحت عللدة مقاربللات متباينللة
حول معرفة العوامل التي تاحدد نجاعة شكل تانظيمي معين وحللول ملدى صلموده

أمامها، فإذا كانت المقاربة التطورية تادعي أن أنشلطة مماثلللة مكملللة لبعضلها أو
متباينة، مدعوة وجوبا لن تاصبح موضاوعا للتنسيق إما بواسطة التعاون أو السللوق

فإنها ل تاقدم تاحليل للسباب، كما ل تافصح عن تاعريفها لعلقاة السللوق والللتي هللي
علقاة قاد تاأخذ أشللكال جللد متنوعللة مللن المعاملللة الفريللدة والوحيللدة إلللى العقللد

الطويل المد، وعلى ذلللك يعقللب التحليللل المؤسسللاتاي مللن خلل نمللوذجه الللذي
يجعللل بنيللة الحكامللة تاتللأثر بسلللوكيات الفللراد أو الفللاعلين كمللا يكيفهللا المحيللط

المؤسساتاي.
أما بالنسبة لرواد التحليل المؤسساتاي فيكمن الساس أو المركز في مفهوم

المعاملللة، فالفللاعلون القاتصللاديون الللذين ل يتللوفرون إل علللى رشللادة محللدودة
يخلقون هياكل للتللدبير والحكامللة قاصللد تاجللاوز  مصللاعب التنسلليق المترتابللة عللن

الريب الذي يكشف المعاملة والنتهازية الكامنة في الفاعلين، فاختيار هيكل معين
للحكامة يرتابط بتقليص تاكليفات المعاملت أي تافادي آليات التنسيق غير الناجعة.

عة ومعقلدة ملن الروابلط ملن خلل جعلله يمكن تاصور السوق كشلبكة واس
مجال للمعاملت ووعائها الشامل، في هذا الطار حيث تاؤدي المفاوضاات الثنائيللة

بين الفاعلين إلى مبادلت مباشرة بين الطرفين وإلى بلورة العقود الللتي تاربطهللا
خلل فترة معينة.

وإذا كانت المعلومات التي تاتوفر عليها مختلف الطراف تالعب دورا أساسيا،
فالمعايير والعراف والعادات هي بللدورها ذات أهميللة بالغللة خاصللة عنللدما تاتسللم

المبادلت بطابع التكللرار وتابللدي نوعللا مللن النتظللام والتعللود، كللل هللذا وذاك مللع
القارار بضرورة وجود اطار مؤسساتاي يضمن احترام العقود مللن خلل التنصلليص

على عقوبات وغرامات تاعويض أي كل ما يشجع فعل عن القيام بمعاملت تاحللترم
2العقود المبرمة.

سابعا: السواق مؤسسات تاريخية واجتماعية

 المقاولة هي مستوى تنظيمي يشترط هيكلة دقايقة لليفاء بالمهام والهداف المنوطة بها، حايث يتعين على القائمين عليها وفي نفس الوقات القيام1
بتنظيم كيفية اشتغالها والتحضير لستهداف النتائج القاتصادية الملموسة( رقام العمال، الرباحا...).

.39  محمد المرغدى، مرجع سابق، ص2
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فللي عللالم القاتصللاديين تاهيمللن مقاربللة السللوق المحللض، هللذا الخيللر الللذي
يستدعي تاخصيصا أمثل للمنتجات والللذي سللاهم إلللى حللد كللبير فللي تاللبرير اتاجللاه

تاحرير القاتصاد والدفع نحو اعتماد وتاعميم الخوصصة كنمللط تاللدبير عللام لمختلللف
مرافق القاتصاد والمرافق العمومية.

وعلى نقيض هذه المقاربة تامت بلورة مقاربة بديلللة للسللواق كبنللاء تاللاريخي
واجتماعي من منطلق

نظرة تارتاكز على الدور المحوري للشركات دون تاجاهللل التللوتارات ومظللاهر
الضعف أو عدم الترابط بين السواق والمؤسسات الخرى.

حيث اتاجه اهتمام القاتصاديين نحو سير السللوق وطللبيعته المثاليلة وتاوجهلاتاه
نحو التوازن الذاتاي، لكن الواقاع أظهر أن السوق ليست حدثا طبيعيللا بللل يتشللكل

تااريخيللا واجتماعيللا ولللذلك تاتكللون أشللكال جديللدة للسللواق كحصلليلة لتطللور
المجتمعللات سللواء تاعلللق المللر بالمنتجللات الموجللودة أو بالمنتجللات الجديللدة

والمنتجات التي لم تاكن تاخضع للمنطق البضاعي.
فالسواق ل تانشأ من تالقاء نفسها على غرار الحداث الطبيعية بل هي ثمللرة

تاطورات اجتماعية وتااريخية معقدة تاربط بين فللاعلين متعللددين حللاملين لمصللالح
1وطموحات خاصة.

إنالطريقة التي يتم بها بناء سوق من السواق تاحدد لزوما وتاؤثر مباشرة في
شللروط سلليره ونمللط تاطللوره وفللي آليللة تاكللوين السللعار داخللله، فوجللود وسللير

السواق يفترض عددا من الترتايبات المؤسساتاية كثيرة التنوع والتعقيد، والمعاملة
البضاعية في السوق وليدة تاطور تااريخي يقللترن بشللروط اجتماعيللة ومؤسسللاتاية

تاتيح ممارسة أعمال البيع والشراء والتي تاتكرر حسب قاواعد  يتقاسمها ويتقيد بها
الفاعلون.

فحسب هذا المنظور فالسوق كمؤسسة مركزية في القاتصاد ل يعد ظللاهرة
قاديمة قادم التاريخ، بل ظللاهرة جديللدة وتاطلللب اسللتحداثها تاللدخل الدولللة لرسللم

حدود اقاتصاد السوق وضابط انتشارها وعللدم اصللطدامها مللع الروابللط الجتماعيللة
القائمة، فبواسطة المرجعية القانونيللة فللي العلقاللات الجتماعيللة وتاللوفير وسللائل

الخضاع لها ستتجه الدولة لتوسيع الروابط السلللعية وتاجريللم كللل أنللواع التحللالف
والستئثار، ثم فتللح المجللال املام تاوسللع السلوق كشللكل مسليطر فلي العلقالات

القاتصادية، وإلى جانب ذلك وجب تاللوفر الدولللة علللى وسلليلة تاصللريف المبللادلت
وتاسييرها من خلل احتكار عمليات خلق النقود.

فالقواعللد الللتي تاللؤطر تاحديللد موضاللوع التبللادل وشللروط القبللول بالمبادلللة
وتارتايبات نقل الحقوق تاشكل الساس أو القاعللدة المؤسسللية للمعاملللة السلللعية

والتي كما ذكرنا معاملة نقدية باعتبار النقود وضامانها تاشكل مرتاكز لتحديد السعر
داخل سوق يعمل في ظروف تااريخية واجتماعية معينة.

.44  المرجع نفسه، ص1
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ولن السوق هو دومللا فللي وضاللعية اعتمللاد متبللادل مللع مؤسسللات المجتمللع
الخرى فهو سيظل موضاع تاأطير عبر سللن قاواعللد وبواسللطة احللداث مؤسسللات

رسمية مكلفة بالسهر على أعمالها.
ثامنا: السوق تمثيل للمنافسة المحددة أو المحصورة:

يتحقق وجود المنافسة لي سوق عند وجللود عللدد مللن المنتجيللن للسلللعة أو
، اذ تاحمل المنافسللة2ويتميز سوق المنافسة بعدة خصائص1منتجين لسع متجانسة

كمواجهة حرة بين العرض والطلب مفارقاة تافصح عن نفسها من خلل سلللوكيات
المستهلكين، اذ نجد مسلتهلكين تاعللودوا علللى اقاتنلاء البضلائع ملن أملاكن أخللرى،

وكذلك الشأن بالنسبة للمنتجين الذين يتجهون باستمرار نحو ضامان وتارسيخ مزيد
من الشعاع والقابال على منتجاتاهم، فكل منتج سيحاول النفاذ إلى كل نقطة مللن

نقاط المجال الذي يوجد به طلب على السلعة أو الخدمة التي يعرضاها.
مع خضوع المنتج أو العارض للمنافسة بواسطة أسللعار العارضاللين الخريللن،

إل أنه ل يخضع لستراتايجيات أسعار العارضاين في أسواق  مختلفة، علللى أسللاس
أن هؤلء يسوقاون بضائعهم في أسواق مختلفة أي أسواق ل تالبي نفللس الطلللب،

باعتبار أن لكل سوق حدود جغرافية وخصائص يظهر فيها مدى قاوة او سلطة هذا
السوق بالنسبة للمقاولت النشطة.

فمن خلل هللذا المنظللور فالمنافسللة تاللدور فللي حللدود سللوق معينللة ممكنللة
التحديد من حيث المجال الجغرافي والزمني والمنافسون يللتزاحمون فيمللا بينهللم

في هذا الطار، ويخضع فيها التجار للمنافسة ويرتاادها المستهلكون للحصول على
وهذا التحديلد باللذات للسلوق المعينلة هلو اللذي يرسلم اطلارا مرجعيلا3سلعتهم.

لتحليل كيفية سير المنافسة وسلوكيات الفاعلين.
للذلك يشلكل مفهلوم السلوق المرجعيلة مفهلوم أساسليا فلي تاحديلد رقاعلة

المنافسة وأطرافها وهو مفهوم يتوسط أغراض التحليل القاتصادي ومنطق قاانون
المنافسللة. وبحكللم أثرهللا اليجللابي للمختصللين فللي قاللانون المنافسللة مللن خلل

ملحظللة وتاتبللع الممارسللات المنافيللة للمنافسللة يطللرح هللذا المفهللوم عللدد مللن
المصاعب المتعلقة بقضايا الحلل وتامايز المنتوجات وقايللاس المنافسللة الممكنللة

والكامنة، فإذا كانت المنافسة تاشللكل مفتلاح السللوق ومللدخل لزمللا لفهللم آليللات
سيره فقد لحظنا منذ نهاية القرن التاسللع عشللر وبدايللة القللرن العشللرين انبثللاق

مقاربة من نوع جديد للمنافسة، إذ تارتاكز هذه المقاربة علللى فرضاللية وجللود عللدد
كبير من الفاعلين فهي تاعرف بنية السوق وفللي نفللس سللياق ومسللتوى الحتكللار

والحتكار المزدوج واحتكار القلة ووفق ذلك يأخذ السوق كموضاع لتلفللي العللرض

أميرة عبد الغفار محمد أبو زيد، الوسائل القانونية لمكافحة الممارسات الحاتكارية وحاماية المنافسة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في1
..275، ص2010الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

مغاوري شلبي علي، حاماية المنافسة ومنع الحاتكار بين النظرية والتطبيق تحليل لهم التجارب الدولية والعربية، دار النهضة العربية، القاهرة،2

.48، ص2005
.197، ص 2010 معين فندي الشناق، الحاتكار والممارسات المقيدة للمنافسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 3
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، كمللا أن للله بعللد شللمولي أو مللاكرو1والطلللب بعللدا جزئيللا أو ميكللرو اقاتصللادي
2اقاتصادي.

تاسعا: سوق المنافسة مجال للمواجهة والحرب القاتصادية
إن تاقريللب وقاللائع الحللروب مللن المواجهللات القاتصللادية يجللد تاللبريره فللي

اشتراكهما في نفس القاسم وهو صللراع وتاعللارض المصللالح، وتاخللص المواجهللات
القاتصادية المقاولت التي تاتحرك وتاعمل بكل حرية عن الدولة، فهي مواجهلات ل

يحكمها استعمال القوة من طرف الدولة فقط بل تاعبر عن تاعارض المصللالح بيللن
مقاولت معينة.

فإذا كانت للحروب أهداف سياسية تاتلخص في أحكام السيطرة على مجللال
تارابللي والخضللوع لنفللوذ المنتصللر، يبقللى هللدف المواجهللات القاتصللادية مرتابطللا

بالحصول على الثروات ويعتبر الزبون أو المشتري هو الحكللم الول والخيللر بيللن
المتواجهين.

فاستخدام عبارة الحرب القاتصللادية بمثابللة اسللتعمال مجللازي، الهللدف منلله
الفصاح عن تاصورات مجردة بواسطة كلمللات  ذات  دللللة ملموسللة، فهللي تاعللبر

عن صورة للمواجهة والنزاع قاصد التقريب من فكرة المنافسة في السللوق الللتي
3تاتوجه نحو الحتدام والشراسة.

لذلك فتقريب معنى الحرب من مفهوم المواجهللة القاتصللادية، بللل وجعلهمللا
مترادفين يحيل على وجود صراع مصالح تاهم المقاولت وبشكل خاص المقللاولت

الضخمة، ولكنها قاد تاتعدى هذه الخيرة وتانتقل إلللى الللدول ورهاناتاهللا القاتصللادية،
الصناعية والتجارية. ومن هذا المنظور سلليجد اليحللاء بوجللود الحللرب القاتصللادية

مصدره أن العولمة تاذكي المنافسة بين الدول وتاأججها في فضاء يتوسللع ليشللمل
السواق الدولية، فهذه المنافسة تاشلتد وتاحتللدم وتاعملق الصللراعات والمواجهلات

مللن جللراء تاللدخل الللدول ودعمهللا أو عللدم ردعهللا للممارسللات المنافيللة والغيللر
مشروعة المستعملة.وبالتالي تاعرف الحرب القاتصادية كتعبئة لمجموع المكانيات

القاتصادية لدولة ما إزاء دولة أخرى بهدف الرفع من قاوتاها أو المستوى المعيشي
لسكانها عبر غزو اسواقاها بهدف خلق مناصب  الشغل والثروات داخل البلد وهذا

على حساب دول واقاتصاديات أخرى.
إذن فالمحيط العالمي الجديد محيط حافل بمنطق النزاع ذي البعللد التجللاري

وانتقال رهانات السلطة والقوة من المستوى السياسللي إلللى فضللاءات القاتصللاد
بما جعل السباق نحو التسلللح العسللكري ينقلللب إلللى سللباق نحللو امتلك السلللح

ا يسلتدعيه ذللك ملن مسلتلزمات الجيو اقاتصادي وعتاد الذكاء القاتصلادي بكلل م

يقصد به سلوك الفاعل القاتصادي من زاوية كون المقاولة تعرض المنتج والمستهلك يتقدم لطلبه.1
 يقصد به تجميع السلوكيات الميكرو اقاتصادية.2
.46 محمد المرغدى، مرجع سابق، ص3
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عولمة المنافسة وشموليتها على صعيد كل السواق. وهكذا ومللن منطلللق تاوسللع
فضاءاتاها تاتجه المنافسة إلى أن تاصبح حرب الجميع ضاد الجميع.

الفقرة الثالثة

 التحليل القاتصادي والقانوني للسوق
يشهد العصر الحالي تاطورات كبيرة في مختلف ميادين الحياة ومنها الميدان

، وقاد عرف القاتصاديين السوق بأنه:1القاتصادي

" المجال أو النطاق أو المنطقة التي يكون فيها البللائعون والمشللترون علللى
اتاصال وثيللق ببعضللهم البعللض إمللا مباشللرة أو عللن طريللق وسللطاء، بحيللث تاللؤثر

السعار المدفوعة في أي جزء من السوق على السعار في أي جزء آخر".
ومن هذا التعريف يتضح أن سوق سلعة ما، قاد يمتد لتشللمل الدولللة بأكملهللا

أو حتى العالم بأكمله، وبالعكس قاد تانكمش السوق لتشمل أحد الحيللاء الصللغيرة
في المدينة أو حتى شارع فيها.

كما عرف القانونيين السوق المعنية بأنها:
" السللوق الللتي تاقللوم علللى عنصللرين وهمللا المنتجللات المعنيللة والنطللاق

الجغرافي"
والمقصود بالمنتجات المعنية تالك التي يعد كل منهللا بللديل عمليللا وموضاللوعيا

عن الخر، ويؤخذ في هذا التحديد على الخص المعايير التاية:
تاماثل المنتجات في الخصائص والستخدام─

مدى امكانية تاحول المشترين عن المنتج إلى آخللر نتيجللة( تاحللول) التغييللر─
النسبي في السعر أو أية عوامل تانافسية أخرى.

البائعين يتخذون قاراراتاهم التجارية على أساس تاحول المنتج─
السهولة النسبية التي تامكلن الشللخاص الخللرى ملن الللدخول إللى سلوق─

المنتج.
مدى تاوافر المنتجات البديلة أما المستهلك.─

وفي التحليل القاتصادي فالسوق هو:
" مجموعة من منتجات المنشآت التي تاعد بللدائل كاملللة لبعضللها البعللض، أو

تاعد بدائل قاريبة جدا من بعضها البعض".
وهناك مصطلح آخر يستعمل في  التحليل القاتصادي وهو مصللطلح الصللناعة

وهي: 
" مجموعة من المنشآت التي تانتللج منتجللات متجانسللة أو متنوعللة نوعللا مللا،

وبالتالي يصبح المقياس  العام لدخال منتجات معينللة فللي صللناعة مللا هللو قاابليللة
الحلل بين بعضها البعض احلل وثيقا"

أما السوق التنافسية فعرفت بأنها: 

 علي محمد جعفر، المبادئ الساسية في قاانون العقوبات القاتصادي وحاماية المستهلك، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،1
.5، ص2009بيروت، 

139



الفصل الثاني ...............................  ميدان أعمال التعسف في وضعية التبعية القاتصادية

" هي تالللك السللواق الللتي تاعمللل بهللا العديللد مللن الشللركات، وتاعتللبر قاللدرة هللذه
الشركات على تاحديد السعار محدودة بمعنى أنها إذا أرادت تاخطي أسعار السوق

1ستخسر عملئها.

من خلل هذا التعريف فإنه يمكن تاحديد مفهوم السللوق بللالنظر إلللى عنصللر

العملء أي بالنظر إلى تانوع العملء فلي ذللك السلوق. فالسلوق يختللف بلاختلف
وتانوع العملء الذين يخاطبهم المنتج من خلل السلعة الللتي يقللدمها، كمللا يختلللف

بلاختلف متطلبلات العملء، الللتي المتوقالع تاحققهلا فلي السللعة أو الخدملة اللتي
يطرحها المنتجين في ذلك السوق.

ومثال ذلك يمكن تاقسلليم سللوق السللاعات إلللى عللدة أسللواق مسللتقلة عللن
بعضللها البعللض، كسللوق السللاعات الزهيللدة وسللوق السللاعات الشللبابية وسللوق

الساعات الرياضاية وكذا سوق الساعات الثمينللة، وعنللد دراسللة سللوق السللاعات،
تاكون الدراسة لكل سوق مستقل عن الخللر، أي وفقللا للسللوق الللذي يعمللل فيلله

المنتج أو المؤسسة ول يكون شامل للسواق الربعة. 
ويعود ذلك لختلف العملء الذين يتعاملون في كل سوق من تالللك السللواق،

اختلفا قاد يرجع لتميز احتياجاتاهم أو متطلباتاهم التي يرونها من وجهة نظرهم سببا
جوهريا لقاتناء السلعة. أو قاد يرجع لقدراتاهم المالية أو للمستوى الجتماعي الذي

يجعل ما ينتظر العميل أن تاحققه له السلعة متباينا وفقا للطبقة التي ينتمي إليها.
وقاد ميزت المفوضاية الفرنسية العملء وفقا لماكن تاركزهللم ووفقللا لختلف

احتياجاتاهم وقادراتاهم على الشراء ووضاللعهم المهنللي أو الحرفللي، فعملء السلللعة
الواحدة يمثلون وفقا لما كانت تالك السلعة تاطرح في سوق الجملة أم في سللوق

2التجزئة.

الفرع الثاني

معايير تحديد السوق
إن تاحديد السوق المعنللي يكتسللب أهميللة أساسللية بالنسللبة لقللوانين حمايللة

المنافسة بصفة عامة، لنه في ضاوء ذلك التحديللد يتللم الحكللم علللى الممارسللات
التي تاقوم بها المؤسسات.

ويتم عادة تاحديد السوق في ضاوء بعدين رئيسيين وهما البعد السلعي والبعد
3الجغرافي

الفقرة الولى
البعد السلعي

استنادا للتعريف السابق للسوق والذي جاء به المشرع الجزائري في المادة
 فإنه يحتوي سوق السلع المعنية على كللل السلللع والخللدمات03/03 من المر 3

. 14 سوزان يوكس وفيل ايقانز، مرجع سابق، ص1
.190لينا حاسن ذكي، قاانون حاماية المنافسة ومنع الحاتكار، مرجع سابق، ص 2
.62 خليل فيكتور تادرس، المركز المسيطر للمشروع في السوق المعنية، مرجع سابق، ص3
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التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تاعويضه بسبب مميزاتاها وأسللعارها والسللتعمال
الذي خصصت له.

وعليه فسوق المنتجات المعنية يتحدد علللى ضاللوء بعللض المعللايير الجوهريللة
منها تاماثل المنتجات في الخصائص وفي الستخدام ومرونة الطلللب وكللذا مرونللة

العرض.
أول: تماثل المنتوجات في الخصائص وفي الستخدام:

إن تاعريف سوق يعتمد بصفة جوهرية على خصائص المنتجات، فإذا كان لكل
تاجعللله غيللر1منتج خصائصه الطبيعية أو الفنية، أو كما يقول البعض وظيفة عضوية

قاابل للستبدال ودائما يكون محل تاقدير من قابل الزبائن، فللإنه علللى العكللس قاللد
تاتماثل المنتجات في السوق المعنية فللي الخصللائص والسللتخدام ممللا تاعللد بديلللة

لبعضها البعض.
مفهوم التبادلية:.1

يقصد بالتبادلية امكانية قايام العميل بالستغناء عن  سلعة واستبدالها بسلللعة
أخرى لها نفس المميزات ونفس مستوى ثمنها.

فالسوق المقصود هو السوق الللذي يتللم فيلله التقللاء العللرض والطلللب علللى
سلعة محددة وكذلك على السلع البديلة لها، والتي يمكن أن تاحل محلها وذلك من

وجهة نظر الزبون لتلك السلعة أو المنتج التي تاقدمها المؤسسة الممونه والتي ل
يمكن للزبون مبادلتها بسلع أخرى متاحة في السللوق وقاللد ظهللرت أهميللة طبيعللة

السلللعة وبللدائلها فللي تاعريللف السللوق بشللكل أكللثر وضاللوحا فللي رأي المفوضاللية
 والمتعلق بقطاع انتاج الخل.1979 أكتوبر 18الفرنسية للمنافسة الصادر في 

حيث لم تاعتبر المفوضاية قاطاع انتاج الخل قاطاعا واحدا، وإنمللا قاسللمته إلللى
عدة قاطاعات وفقا للصل الذي أستخرج منه الخل، فالخل المستخرج من البنجللر

ل يعد سلعة بديلة للخل المستخرج من التفاح مما يجعلهم قاطاعين مختلفين فللي
وجهة نظر الزبون نظرا لن هذا الخير ل يعتبرهم بدائل لبعضهم البعض.

معايير التبادلية.2
 المعللايير1987حدد مجلس المنافسة الفرنسللي فللي تاقريللره الصللادر سللنة 

التي يجب ان تاؤخذ بعين العتبار عند تاقدير مدى تابادلية سلعتين أو خللدمتين معللا،
حيث قارر أن هذه المعايير تاتمثل في:

أ- الخصائص الفنية للمنتج.
ب- سياسات المنتجين.

ج- تاكلفة الستخدام بالنسبة للزبون.
د- الشروط الفنية للستخدام.

.2و- طرق تاسويق المنتج

.24، مرجع سابق، صحاسين الماحاي1
.186، مرجع سابق، ص ومنع الحاتكار  لينا حاسن ذكى، قاانون المنافسة2
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وعليه فإنه وعند تاقدير السوق السلللعية،  ينبغللي فحللص خصللائص المنتجللات
ومدى تاماثلها من عدمه في الخصائص وشروط الستخدام.

وقاد قاضت المحكمة العليا في الوليات المتحدة المريكية فللي هللذا المجللال
بأن: 

"  السوق المعنية تاتضمن المنتجات البديلللة فيمللا بينهللا مللن حيللث أغراضاللها وأنلله
يؤخذ في العتبار السعار والستخدام والخصائص الخاصة بهم".

، حيللث أكللدت ملا21/06/1994كما قاضت محكمة النقللض الفرنسللية فلي 
قاررتاه محكمة الستئناف ومجلس المنافسللة أن سللوق منتجللات الجرانيللت

تاتمثل في سللوق مميللزة وخاصللة إذ أنلله ل تاعللد بديلللة لمنتجللات الجرانيللت،
منتجات الخرسانة، لن هذه الخيرة وإن كانت من الممكن استخدامها فللي

الطرق، إل أنهلا أقالل كفلاءة، وذللك لملا تاتميلز بله منتجلات الجرانيلت ملن
خصائص فنية وطبيعية تاميزها عن غيرها.

غير أن مجال الدوية يعتبر أكثر تاطبيقا لهذه الحالة، حيث اعتبرت لجنة المنافسللة
أن الدويللة ل تاحللل محللل بعضللها، ول تاعللد بديلللة فيمللا بينهللا، وذلللك بللالنظر إلللى

خصائصها التركيبية والفنية، إل أنها اعتلبرت أنلله ملن الجللائز السللتبدال فيمللا بيلن
جرعات الدوية التي تاللؤدي نفللس الهللدف والثللر، وذلللك فللي مجللال الدويللة غيللر

1المحمية ببراءات الختراع.

ومللن جهللة أخللرى فللإنه ثمللة منتجللات قاللد تاكللون مختلفللة الخصللائص الفنيللة

والطبيعية ومع ذلك ل تاضللمها سللوق واحللدة بللل أسللواق مختلفللة، وذلللك لختلف
السوق التنافسية.

مع الشارة إللى معيللار ملدى تاحلول العملء إللى منتجلات المماثللة وملدى
2تافضيلهم لهذه الخيرة في حالة ارتافاع سعر أحدها.

ثانيا: مرونة الطلب
ن المنتلج عنلد سلعر تاعني كلمة الطلب عند القاتصاديين مقدار ملا يطلللب م

معين وفي وحدة زمنية معينة.
أما مرونة الطلب فتعني درجة تاللأثر الطلللب بتغيللر الثمللن، فللإذا كللان مقللدار

الطلب يتأثر بتغير الثمن، فيعني ذلك مرونة الطلب على هذا المنتج، أمللا إذا كللان
مقدار الطلب ل يتأثر بتغير الثمن فإن الطلب على هذا المنتج يعلد غيلر ملرن، أي

وعلى ذلك فإن مرونة الطلب بالنسللبة للثمللن تاللبين درجللة3ليس له منتجات بديلة
استجابة التغير في الكمية المطلوبللة مللن سلللعة معينللة للتغيللر الللذي يحللدث فللي

. وبالتالي فإن الزيادة في أثمان بعض المنتجات إما أن تاؤدي إلللى انخفللاض4ثمنها

.63 خليل فيكتور تادرس، المركز المسيطر،  مرجع سابق، ص1
2BoutardLabarde Marie chantal, Droit Français…, op.cit,p7.

.351،358، ص، ص 1979 أحامد أبو اسماعيل وسامي خليل محمد، القاتصاد، دار النهضة العربية، القاهرة 3
.137، ص 2003مصطفى حاسن مصطفى، التحليل القاتصادي، دار النهضة العربية، القاهرة، 4
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وهذا هو منهللج1الكمية المشترات منها أو ابقائها كما هي قابل الزيادة في السعار.
العديد من المحاكم في الوليات المتحدة المريكية الذي تاتبعه في تاحليل الطلللب

البديل في سوق المنتجات، وتاعتمد في ذلك على أن الزيادة في سعر منتج معيللن
حتى ان كانت ضائيلة، قاد تاؤدي بالعملء إلى التحول لمنتلج ثلان فلي حاللة وجلوده

بالفعل، وذلك يعني ان المنتجين الصلي والبديل تاضمها سوق واحدة.
 قاالت المحكمة بأنه:Brown Shoesففي دعوى 

يتم تاعيين أقاصى حد للبعد السلعي من أجل تاعريف سللوق المنتجللات البديلللة
بواسللطة التبللادل المعقللول للمنتجللات فللي السللتعمال أو مرونللة الطلللب بيللن

المنتجات ذاتاهلا أو بلدائلها.وبالتلالي فمعيلار مرونلة الطللب فلي سلوق المنتجلات
المحدد هنا من قابل، يرتابط الول بالتماثللل والتشللابه بيللن المنتجللات فللي الشللكل

والستعمال، بحيث يقوم كل منتج مقام الخر في الداء المطلوب، ويتعلق الثللاني
بمدى تاحول العملء بين المنتجات التي تاجمعها سوق واحدة في حالة ارتافاع سعر

أحدهما أو عند عدم تاوافره.
وعلوة على ذلك فإن سوق المنتجات البديلة ل ينحصر فقط في السلللع بللل

Continentalيشمل أيضا الخدمات الللتي تاقللدم مللن المؤسسللات. ففللي دعللوى 
Data  Corp.  Services2عر القيملة إللى ملادون قاام المدعي عليه بتخفيلض س

التكلفة بغية جللذب خمسللة عملء، وعنللد تاحليللل سللوق الخللدمات البديلللة ادخلللت
المحكمة ضامن نطاق هذا السوق، ليس فقط الشركات التي تاقدم نفس الخدمللة

وب،IBMبللل أيضللا شللركة  ال الحاس ي مج ابهة ف ة متش دم خدم ا تاق  باعتباره
دتIBMوخدمات هذه الخيللرة متشللابهةمع الخدمللة المقدمللة فلي شللركة  ، إذ أك

يIBMالمحكمة العليا امكانية قايام المنشللآت المنافسللة لشللركة هرة ف  ذات الش
تاصنيع الحواسيب اللية بتصنيع وحدات مكافئة تاماما للجزاء المسؤولة عن دوران

السطوانة أو تاشغيل القاللراص شللبه مؤكللدة. ويمكللن أن تانجللز وبسللعر أقاللل مللن
 عندما قاررت الشركة رفع أسعار هذه الوحداتIBMنظائرها المصنعة في شركة 

وبالتالي فإن سوق هذه الوحدات ل يعد هو السوق المنافس.
أما بالنسبة للقللانون الوربللي فللإن محكمللة العللدل الوربيللة لللم تاضللع معيللار

لتحديد أو تاعيين السوق التي يمتد إليها تاأثير التلاجر، إلللى أنلله يمكلن أن يستشللف
المعيار من مجموع الدعاوى إلى فصللت بهلا. ويتحقللق المعيللار فلي مللدى اعتبلار

المنتجات ضامن سوق واحدة ل بد من قاياس درجلة مرونلة التبلادل، فكلملا كلانت
درجة التبادل مرتافعة، أي قادرة المشتري على التحول إلى منتج آخر عنللد ارتافللاع

سعر المنتج الصلي أو قالة عرضاه في السوق، يمكن اعتبار تالك المنتجللات ضاللمن
3سوق واحدة، وهكذا فإن هذا المنهج يستند إلى قااعدة علمية يمكن قاياسها.

.134، 131، ص. ص 1993 عبد الحفيظ عبد ال عيد، مبادئ القاتصاد، مطبوعات وحادة التأليف والترجمة والنشر، الكويت، الطبعة الولى، 1
.207،208 محمد سلمان الغريب، مرجع سابق، ص. ص 2
.215 محمد سلمان الغريب، مرجع سابق، ص 3
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وتاطبيقا لذلك قاضت محكمة العدل الوربية بللأن تاحديللد السللوق المعنيللة هللو
عنصر هام وضاروري، وقاد قاالت مفوضاية السوق الوربية بأن المنتجللات المتبادلللة

في السوق تاشمل كل المنتجات بمقتضى صفاتاها المشتركة الللتي تاحقللق أغللراض
واحدة، وهي إلى درجة معقولة متبادلللة مللن ناحيللة السللعر والسللتعمال وتافضلليل

العملء، ول يمكن الستدلل على هذه المنتجات بالنظر إلللى صللفاتاها الموضاللوعية
بل ل بد من النظر إلى مناخ المنافسة الذي تاخضع له هللذه المنتجللات مللع تاركيبللة

العرض والطلب في السوق.
ومن هنا فإن المعطيات التي تاؤشر إلى درجة التبادل بيللن المنتجللات تاتمثللل

في تاشابه الصفات المادية بينهللا وتاقللارب أسللعارها الجاريللة وتاوحيللد الغللرض مللن
الستعمال وتاركيبه العرض والطلب وتاتمثل فيما يلي:

الصفات المادية المشتركة بين المنتجات-1
يتم التعرف على مدى التبادل بين المنتجات بللالنظر إلللى الصللفات الماديللة بينهللا،

فإن كانت متقاربة، يمكن القول أن المنتجين تاضمها سوق واحدة.
أسعار المنتجات-2

حتى تانتسب المنتجات إلى سلوق واحللدة ل بللد أن تاكللون أسلعارها متقاربللة،
فإذا كان فارق السعر كبير بين المنتجين فل يسمح بإدراجهما في سوق واحدة.

الغرض من الستعمال-3
حتى تانتمي المنتجات إلى سوق واحدة، ل بد أن يفي كل منها بالغرض نفسه

من الستعمال .
 قاررت المحكمة استقلل سوق قاطع غيارHugin. V. Commissionففي دعوى 

آلت صرف النقود، لنه ل تاوجد قاطع غيار أخرى تافي بنفس الغرض.
تركيبة العرض والطلب-4

قاد تاكون المنتجات واحدة أو متماثلة، إل أن تاركيبللة العللرض والطلللب تاباعللد
بين سوقايها. ويتعين أن يوقاع في الحسبان أن الطلب قاد يرتافع أو يقل دون تاقلب

1في السعار، نتيجة إلى تاغير ظروف الطلب.

ثالثا: مرونة العرض

في التحليل القاتصادي المقصود بمصطلح" العرض" هو:
أما2" كمية المنتجات التي يقدمها التجار عند سعر معين وفي وحدة زمنية معينة".

مرونة العرض تاعني أنه ان تاغيرت الكميات التي تاقدم للبيع تاغيرا أكبر مللن التغيللر
في السعر، كان عرض المنتج مرنا، أما إن كان التغييللر فللي الكميللات المعروضاللة

للبيع من المنتجات أقال من التغير في السعر، كان عرض المنتج غير مرن.فللالمر

.195 محمد سلمان الغريب، مرجع سابق، ص 1
 أحامد عبد الرحامان الملحم، مدى تقييم عقد القصر للمنافسة الرأسية، دراسة تحليلية مقارنة في القانونين المريكي والوربي مع العناية بالوضع2

.105، ص1996في الكويت، مجلة الحقوق، العدد الول، مارس 
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يؤول إلى مدى الستعداد لدى الخرين لتوفير سلعة تاحللل محللل السلللعة الصلللية
وتاكون بديلة لها.

وفي الواقاع إن قاابليللة المنتللج للسللتبدال فللي العللرض يعتمللد علللى الكفللاءة
والقدرة القاتصادية والنتاجية للمؤسسة المعنية وامكانيللة تاقللديم منتجللات بديلللة.

وقاد قاضت محكمة العدل الوربية بعدما أبطلت قارار اللجنة التي لللم تاحللدد درجللة
مرونة العرض في السوق المعنية، بأنه لعتبارهللا سللوقاا مميللزة، يتعيللن أن تانفللرد

المنتجللات المعنيللة بخصللائص محللددة، ويثبللت لهللا أن العارضاللين الخريللن ليللس
بإمكانهم تاقديم البديل.

والحقيقة أن تاقديم البديل من جانب عارضاين آخرين يعتمد في المقام الول
على كفاءة المؤسسات المنافسة وقادرتاها على انتاج سلللع أو منتجللات بديلللة فلي

وقات معقول وبطريقة جادة، فتنعدم مرونللة العللرض إذا ثبللت أن المنافسللين فللي
القطاعللات المماثلللة مللن السللوق ليللس باسللتطاعتهم تالبيللة الطلللب خلل مللدة

معقولة.
كمللا تاؤخللذ بعيللن العتبللار عنللد تاقييللم البللديل عامللل التكللاليف، كمللا لللو أن

المؤسسة فلي حاجلة إللى بعلض المللوال لتتمكللن مللن الحصللول عللى المعلدات
1اللزمة لتوفير البديل.

ومثال ذلك: 
نفترض أن ارتافاع سعر سلعة معينة سيدفع المنتجيللن الخريللن للتحللول إلللى

انتاج تالك السلعة بالموارد المهيأة لهللم أو بتحويللل خطللوط انتللاجهم، ممللا يللترتاب
عليه الزيادة في عرض ذلك المنتوج. وأما إذا قالت أسعار سلعة معينللة فللإن ذلللك

يدعو المنتجين للتحول إلى انتاج منتوج آخر. ومن ثم يؤدي ذلك إلى قالللة المنتللوج
2المعروض وهو مرونة عرض ذلك المنتوج.

فإذا كان هناك عرض المنتجات في سوق مللا، وكللان فللي هللذا السللوق تاجللار
قاادرون على التحول إلى انتاج منتجات مماثلة للمنتج الصلللي أو مشللابهة للله، فل

تاكون هناك تابعية بين التجار أو المؤسسة الللتي تاتعامللل بالمنتللج الصلللي والعملء
لن بإمكانهم التحول إلى التجللار الخريللن للتعامللل معهللم بللدل ملن المؤسسللة أو

التاجر الول، هذا الخير الذي ل يمكنه استغلل تابعية عملءه بل لبد أن يضع فللي
حسبانه المنافسة التاية من التجار الخرين وإل فقد عملئه.

الفقرة الثانية
البعد الجغرافي

.73 خليل فيكتور تادرس، المركز المسيطر، مرجع سابق، ص1
.190، ص2000 صلحا الشنواني، اقاتصاديات العمال، مركز السكندرية للكتاب، السكندرية، 2
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 علللى انلله: " المنطقللة03/03عرف المشرع الجزائللري السللوق فللي المللر 
الجغرافية التي تاعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات المعنية"

من أجل تاحديد ميدان أعمال التعسف فللي وضاللعية التبعيللة القاتصللادية الللتي
تامارسها مؤسسللة معينللة ل بللد مللن تاحديللد السللوق الجغرافيللة الللتي تاباشللر فيهللا

نشاطها، لن هذه السوق تاضم كل المؤسسات المتنافسة.
فالسوق الجغرافية هي " المنطقة التي يمارس فيها التاجر نشللاطه مللن بيللع

1المنتجات والتي بطرقاها الزبائن للحصول على منتجاتاهم"

وتاسود هللذه السللوق ظللروف واحللدة للمنافسللة، ويختلللف مللدى سللعة هللذه

السوق باختلف النشاط التجاري الذي يزاوللله التلاجر، بحيللث كلملا كلان النشللاط
واسعا وكان السوق أوسع.ومن الضروري أثناء تاحديد السوق الجغرافيللة أن يؤخللذ

بعين العتبار بعض العوامل منها ما هو قاانوني ومنها ما هو فعلي وهي:
خصائص المنتج الفعلي-1

ل تاعللد المنتجللات بديلللة فيهللا بينهللا إل إذا كللانت متاحللة فللي نفللس السللوق،
وتاتماثل فيما بينها شروط المنافسة، ومللن أهمهللا خصللائص المنتللج، حيللث ميللزت

محكمة النقض الفرنسية بيلن سللوق حلبر الطباعلة والسلوق العامللة للحللبر وأنهلا
.ليست بديلة لبعضها

تكاليف نقل المنتجات المعنية-2
تامثل تاكاليف نقل المنتجللات مللن منطقلة لخللرى علامل جوهريلا فلي تاحديللد

السلللوق الجغرافيلللة لنللله كلملللا ارتافعلللت التكلللاليف كلللانت السلللوق قااصلللرة
 بللأن29/06/1993ومحدودة.وتاطبيقا لذلك قاضت محكمة النقض الفرنسللية فللي 

طوب القرميد المصنع في منطقة اللزاس ليس بديل لغيره نظرا لتكاليف النقل.
كما يؤخذ بعين العتبار عنللد تاحديللد تاكللاليف النقللل، تاكلفللة التللأمين والللوقات

اللزم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجلات المعنيلة ملن أسللواق أو ملن منلاطق
جغرافية أخرى أو من الخارج.

سهولة أو صعوبة دخول منافسين جدد إلى السوق:-3

يعد ضامن العوامل المحددة للسوق الجغرافية مدى سهولة أو صعوبة دخللول
ويتمتللع القضللاء2منافسين جدد جراء الحواجز والعقبات القانونية التي تامنللع ذلللك.

بسلللطة تاقديريللة فللي تاعييللن حللدود السللوق الجغرافيللة مرتاكللزا علللى جملللة مللن
العتبارات الموضاوعية، ومنها امتداد خدمات المؤسسة إلى كلقاليم الدولة ومحل

3العملء الذين يرتابطون بعقود زمنية للستفادة من خدمات المؤسسة.

.211 محمد سلمان الغريب، مرجع سابق، ص1
.79 خليل فيكتور تادرس، المركز المسيطر، مرجع سابق، ص2
 سبتمبر، ص1995 أحامد عبد الرحامان الملحم، مدى مخالفة الندماج والسيطرة لحاكام المنافسة التجارية، مجلة الحقوق، الكويت العدد الثالث، 3

51.
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وحاصل القول أن أهمية تاحديد السوق الجغرافللي للسلللع نابعللة مللن حقيقللة
قاوامها أن الدولة تانقسم إلى العديد من السواق الجغرافية، بما مقتضللاه ضاللرورة

تاوزع المنافسة على تالك السواق، فل تاكون هناك منافسللة فللي سللوق ومعدومللة
1في آخر

.

إضاافة إلى ذلك فإن الفائدة من تاحديد السللوق الجغرافيللة تاعللود إلللى تاحديللد
القانون الواجب التطبيق، فالسوق الجغرافية إما أن تاكون سوقاا محليللة أو سللوقاا

وطنية أو اقاليمية أو عالمية، لذلك ل بد من تاحديد السوق الجغرافية التي تامللارس
ا أنله ل بلد أن تاسلود هلذه السلوق ظلروف فيهلا المؤسسلة عملهلا التجلاري. كم

اقاتصادية وتانافسية متشابهة بين المتعاملين القاتصللاديين بمعنللى الخضللوع لنفللس
القواعد القانونية التي تانظم تاصدير أو تاجارة المنتوجات.

اضاافة إلى ذلك فإن تاحديد السوق الجغرافية يبين كيفيات تاوزيللع الختصللاص
بين القوانين الداخليللة إذا كللانت سللوقاا مشللتركة بيللن دول مثللل السللوق الوربيللة

 أو إذا كانت المؤسسة المسؤولة2المشتركة.
.3 عن الممارسات تاقع في دولة أخرى

وبالتالي ومن خلل ما سبق يتضح أنه ل بللد أن نركللز علللى السللوق ونحللدده
لتقدير مدى المساس بالمنافسة.

المطلب الثاني 

أشكال السواق التنافسية
لخرى حيث تاوجللد أسللواق لمنتجللات تاسللود4يختلف هيكل السوق من صناعة

فيهللا المنافسللة الكاملللة إلللى حللد كللبير، كمللا أن هنللاك أسللواق لمنتجللات بعللض

الصللناعات الخلرى تابتعللد علن المنافسللة الكامللة لتشللوبها درجلات متفاوتالة ملن
5العنصر الحتكاري.

ان اشللكال السللواق فللي الفكللر القاتصللادي التقليللدي ل تاتضللمن سللوى سللوق
المنافسة الكاملة وسوق الحتكار، ولكن أظهرت الحياة العملية عدة انواع أخللرى

مللن السللواق تاكللون فيهللا المنافسللة غيللر كاملللة، اذ تاقسللم النظريللة القاتصللادية

 أحامد عبد الرحامن الملحم، الحاتكار المحظور ومحظورات الحاتكار في ظل نظرية المنافسة التجارية، مجلة القانون والقاتصاد للبحوث1
.24،  ص1993 لسنة 63القانونية، كلية الحقوق، القاهرة، العدد 

.33 جلل مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة ، مرجع سابق، ص2
.55، ص1985 خلف عبد الجابر خلف، احاتكار أجهزة النفط التنظيمية والزمة الراهنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 3
 يقصد بمفهوم الصناعة في التحليل القاتصادي أنها:" مجموعة من المنتجات التي تعد بدائل كاملة لبعضها البعض في نظر مجموعة مشتركة من4

بدائل بعيدة جدا لكل المنتجات الخرى في القاتصاد القومي".
أي أن الصناعة هي مجموعة المنشآت التي تنتج منتجات متجانسة تعتبر بدائل كاملة لبعضها البعض وعلى ذلك فإن المنشأة التي تنتج منتجين غير

متجانسين وليس بديلين كاملين لبعضهما البعض تعتبر منشأة تمارس نشاطا في صناعتين وليس في صناعة واحادة.
.17مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص5
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السواق حسب هياكلها إلللى عللدة تاقسلليمات مبسللطة أو معقللدة،  وفقللا للفللروق
والمميزات بين مختلف الصناعات.

ولغراض التحليل القاتصادي جرت العادة إلى تاقسيم السواق إلللى سللتة أشللكال
وهي:

1أسواق ذات كثرة في عدد البائعين:─

حيث تاكون منتجات البائعين متجانسة( احتكار القلة البحث).1

حيث تاكون منتجات البائعين متنوعة ( احتكار القلة مع تانوع المنتج).2
صناعات ذات بائعين ( الحتكار الثنائي).3

2صناعات ذات  بائع واحد (  الحتكار البحت).4

أن هذا التقسيم يعتمد على عاملين أساسين هما:

، بائع واحد)4، قالة3أ للل عدد البائعين( كثرة
)6 ، تانوع 5ب للل العلقاة بين منتجات البائعين في السوق المعني(تاجانس

الفرع الول

 أسواق ذات كثرة في عدد البائعين
وتاتمثل هذه السواق في سوق المنافسة الكاملة والسوق الحتكارية.

الفقرة الولى

 سوق المنافسة الكاملة
أول: تعريفه

علللسلعة أو منتجين لس7وهي السوق التي يكون فيها عدد كبير من المنتجين
متجانسةمع السلعة الساسية في نفس السللوق، ويتقللارب مسللتوى منتجللاتاهم أو

السلع التي يعرضاونها.
وبالتالي يكون العرض من السلع أو من السلع المتجانسة معها عرضاللا كللبيرا

ومتنوعا، بحيث يصعب على أحد هؤلء المنتجين أن يؤثر في السللوق أو يغيللر مللن
ثمن السلعة في السوق، ويتمتع هذا السوق الذي تاعرض فيلله سلللعا متجانسللة ول

يتمكن أحللد منتجيلله مللن أن يللؤثر بمفللرده علللى الطلللب والعللرض والثمللن بحالللة
المنافسة الكاملة.

.309، ص1992 محمد خليل برعي، مبادئ القاتصاد، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1
.83 محمد عباس محمد عبد الرحامان سليم، حاماية المنافسة.....، مرجع سابق، ص2
 والمقصود بكثرة عدد البائعين أن هذا العدد كبير مقارنة مع أي ناتج منشأة في صناعة ما، أي أن هذا الخير صغير جدا مقارنة بإجمالي ناتج3

الصناعة المعروض في السوق، بمعنى إذا حادث تغير في ناتج المنشأة بالزيادة أو بالنقصان فإن ذلك لن يؤثر تأثيرا ملموسا عن الكميات
المعروضة أو السعار السائدة في سوق المنتج المعني.

 المقصود بقلة عدد  البائعين أن هذا العدد من الصغر بحيث يمكن لي منشأة بمفردها، أو مجموعة من المنشآت أن تسيطر على نسبة كبيرة من4
اجمالي الناتج الكلي المعروض في السوق،  وهو ما يعني أن هذه المنشأة يمكن أن تتسبب في زيادة أو نقص ملحوظ في المعروض الكلي

للصناعة، وبالتالي يكون لديها امكانيات للتأثير على الكميات المعروضة وعلى مستوى السعار السائد في السوق.
 المقصود بتجانس المنتج هو تماثل جميع الوحادات التي تنتجها الصناعة، بحيث ل يجد الزبون مجال للمفاضلة بين منتج أي منشأة ومنتجات5

المنشآت الخرى.
 تنوع المنتج في صناعة ما بحيث ينظر الزبون إلى منتجات المنشآت المختلفة في هذه الصناعة على أنها بدائل لبعضها البعض، فهي منتجات6

ليست متماثلة في وجهة نظره حايث يستطيع المفاضلة بينها من وجوه مختلفة.
.95، ص1999  حاسين عمر، اقاتصاد السوق، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 7
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ومن المعروف في التحليل القاتصللادي أن سلللوك المؤسسللة الفرديللة يركللز
على حل مشكلتين معا:

الولى: وهي اختيار السلوب الفني المناسب للنتاج ليحقق حجم معين من الناتاج
بأقال تاكلفة ممكنة فنية.

أما المشكلة الثانية: فهي مشكلة اقاتصادية تابدأ من حيللث تانتهللي الولللى، وتاتمثللل
1في اختيار حجم النتاج الذي يحقق للمؤسسة أقاصى ربح ممكن.

والملحظ أن سلوك المؤسسة لحل هاتاين المشكلتين بنجاح يتوقاللف علللى نوعيللة
هيكل السوق وحالة المنافسة السائدة بلله، حيللث يختلللف سلللوك المؤسسللة فللي

حالة المنافسة الكاملة عنها في حالت المنافسة الخرى.
ففللي حالللة المنافسللة الكاملللة ومللن خلل التحليللل القاتصللادي يلحللظ أن

المؤسسة تاأخذ سعر السلعة على علتاه، حيث يتحدد السعر وفقا لظروف العرض
والطلب، ففي الجل القصير يمكن للمؤسسة أن تاعدل حجم انتاجها وفقا للطاقاللة

ادل النتاجية المتاحة، وتاحقق المؤسسة أقاصى ربح ممكن بإنتاج الكميلة اللتي يتع
عندها كل من التكاليف الحديثة واليراد الحدي الذي يعادل سللعر السلللعة السللائد

في السوق كما أنه في ظل حدوث خسائر فإن  المؤسسة تافضل السللتمرار فلي
2النتاج طالما أن السعر السائد في السوق يغطي التكلفة المتغيرة المتوسطة.

وفي الجل الطويل يكون هناك دخللول لمؤسسللات جديللدة للصللناعة وتاخللرج
الصناعات التي تاحقق خسائر، ويتحقق تاوازن الصناعة في الجللل الطويللل عنللدما

يصل عدد المؤسسات إلى الحد الللذي تاختفللي معلله الربللاح الضاللافية والخسللائر،
وعندما يتعادل سعر السلعة مع تاكلفة انتاجها المتوسللطة ويصللل حجللم المنشللآت

3إلى الحجم المثل وتاقوم بالنتاج عند المعدل المثل.

وإذا كانت الصناعة تاخضع لتزايد التكاليف فإن دخول مؤسسات جديللدة إلللى

الصناعة يؤدي إلى ارتافاع أسعار الموارد المستخدمة في النتاج، مما يترتاب عليلله
ارتافاع التكاليف كلما زاد عدد  المنشآت الداخلة إلى الصناعة والعكس فللي حالللة

4خضوع الصناعة في تاناقاض التكاليف.

5ثانيا: خصائص سوق المنافسة الكاملة

.21، ص1960  حاسين عمر، المنافسة والحاتكار: دراسة تحليلية رياضية، دار النهضة العربية، القاهرة،1
.20مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص2
.338-337فرج عبد العزيز عزت، المدخل الرياضي في النظرية القاتصادية الجزئية، البيان للطباعة والنشر، القاهرة، ص، ص 3
، ص1980هندرسونوكواندت، ترجمة متوكل عباس مهلهل، نظرية اقاتصاديات الوحادة، دار ماكجر وهيل للنشر والمكتبة الكاديمية، القاهرة، 4

182.
تتميز المنافسة الكاملة عن المنافسة الصافية من خلل توضيح الفرق بين الفروض الساسية التي تبنى عليها المنافسة في كل حاالة من الحالتين.5

فالمنافسة الصافية تقوم على أساس كثرة عدد البائعين وتجانس المنتج وحارية الدخول إلى السوق هذا الشرط الخير الذي ينطوي على ضمان توفر
الشرط الول باستمرار وهو كثرة عدد المؤسسات المتنافسة في السوق.

أما المنافسة الكاملة فإضافة إلى هذه الشروط ل بد من توفر ثلث شروط أخرى لتحققها وهي توفير المعلومات بشكل كامل وحارية تنقل الموارد
النتاجية وكذا انعدام تكاليف النقل.
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تاقوم المنافسة الكاملة بين المؤسسات في سوق معين إذا تاوفرت مجموعة
من الخصائص أو الشروط بعضها يتعلق بالمؤسسللات وبعضللها يتعلللق بالسلللعة أو

السوق ذاتاه ويمكن تاحديدها كالتاي:
_ وجود عدد كبير من المنتجين والزبائن.

_ تاجانس السلعة.
_ حرية الدخول إلى السوق والخروج منه.

    _ العلم الكامل بأحوال السوق.
_ انعدام تاكاليف النقل.

    _امكانية تانقل عناصر النتاج بين فروع النتاج.
1وجود عدد كبير من المنتجين والزبائن: ( شرط التعددية):-1

وتاعمل هذه الخاصية على ضاللمان عللدم تاللأثير أي منتللج أو زبللون علللى سللعر
ي هلذه الحاللة مسلتقبل للسلعر، حيلث ل السلعة فلي السلوق، ويكلون المنتللج ف

يستطيع التأثير على سعر السلعة السائد في السوق، ويسمى السعر السائد فللي
سوق السلعة التنافسي بسعر المنافسة، وهو السعر الوحيد الذي تاباع به السلللعة

في سوق المنافسة.
فثمللن السلللعة يتميللز بالثبللات، اذ أن المؤسسللة ل تاسللتطيع رفللع الثمللن لن

الزبون سيقوم بالشراء من المؤسسات الخللرى، ول يوجللد سللبب لخفللض الثمللن
لن المؤسسة تاستطيع أن تاعرض أو تابيع أي كمية تانتجها عند هذا الثمن.

ففي حالة وجود عدد كبير من المنتجين لنفللس السلللعة أو لسلللع متجانسللة،
فتكون النتيجة أن ما يعرضاه كل منهم يكون حجمه صغير بالنسبة للعللرض الكلللي

من السلعة في السوق، إذ ما قاام المنتج برفع السعر أو تاقليللل انتللاجه فلللن يللؤثر
على السوق تاأثير ملموسا يؤدي إلى التغيير في الثمن السائد في السوق.

أن تكون السلع متجانسة ( شرط التجانس السلعي)-2
تاعتبر السلع التي يتم انتاجها فللي سللوق المنافسللة الكاملللة سلللع متجانسللة،

بمعنى أن تاكون هذه  السلع متطابقة مللن ناحيللة الجللودة والكفللاءة وأداء الخدمللة
والمواصفات التي تاتصف بها، بغض النظللر عللن المنتللج أو البللائع الللذي تاللم شللراء

السلعة منه.
ونتيجة لتجانس السلعة، فإن السلعة التي يقلوم بإنتاجهلا المنتلج الول تاعتلبر

بديل كامل لسلعة المنتجين الخرين، وبالتالي فإن منحنللى الطلللب الفللردي علللى
سلعة المنتج يكون ل نهائي المرونة.

فشرط تاجانس المنتج ينطوي على عدم وجود فللروق بيللن المنتجللات، تاللؤدي
إلى وجود فروق في السعار، والزبون هللو الللذي يقللرر وجللود هللذا التماثللل الللذي

يتحدد إذا كان الزبون مستعد لللدفع ذات الثمللن فللي أي وحللدة مللن وحللدات تالللك
السلعة.

.273 سامي السيد، مبادئ القاتصاد الكلي، دون ذكر دار النشر وسنة الطبع، ص1
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حرية الدخول إلى السوق والخروج منه-3
وهذا الشرط يتوفر على ضامان تاوفر الشرط الول باستمرار، وهو كثرة عدد

المؤسسات المتنافسة، حيث يمكن لي منتج الدخول إلللى سللوق السلللعة وانتللاج
هذه السلعة وذلك بسبب عللدم وجللود أي عوائللق تامنللع دخللول منتجيللن جللدد إلللى

السوق، وعدم وجود أي عقبات تاحول دون حصول هذه المؤسسات على عوامللل
النتاج، ومن ثم تاستطيع عناصر النتاج أيضا النتقال بسهولة من انتاج سلللعة إلللى

انتاج سلعة أخرى.
وهي أيضا تاشمل حرية الزبون في اتاخاذ قارار اقاتناء السلع من عدمه، وحرية

البائع في اتاخاذ قارار البيع من عدمه.
وأيضا ل تاوجد قايود مصطنعة فيما يتعلق بتحديد ثمللن السلللعة مثللل التسللعير

1الجبري الذي تافرضاه السلطات فيعيق العرض والطلب.

وعادةما تاكللون العقبللات لللدخول سللوق جديللدة أو صللناعة جديللدة أكللثر مللن

الخروج منها، ونرى أن أهم هذه العقبات هي التكلفة والتسويق، حيث يؤدي عللدم
قادرة المنتجيللن الجللدد ملن الللدخول إللى سلوق السلللعة إللى سليطرة المنتجيلن

الحاليين على السوق وهو ما يؤدي بدوره إلى الحتكار ورفع الثمن.
توفر المعلومات بشكل كامل- الشفافية--4

لكللي يتحقللق وجللود المنافسللة الكاملللة، فيجللب أن يكللون جميللع المنتجللون
والمتعللاملون فللي السللوق علللى علللم كللاف وشللامل بظللروف الللبيع والشللراء

بحيللث تاتللوفر جميللع المعلومللات المطلوبللة حللول السلللعة وسللعرها،2وشللروطه.
وطريقة انتاجها، والتكاليف المرتابطللة بإنتاجهللا، والتقنيللة المسللتخدمة فللي عمليللة

انتاجها بصورة تاامة في سوق المنافسة الكاملة فالشفافية في مثللل هللذا السللوق
نتأمل في العلم الكامل بكللل الظللروف السللائدة فللي السللوق، بحيللث يكللون فللي

مقدور كل من البائع والزبون أن يعللرف الثمللان بوضاللوح كامللل، لن عللدم العلللم
بهذه الشياء قاد يؤدي بالمنتجين إلى تاحديد أسعار مختلفة لنفس السلعة.

فهذه المعرفة التامة بظروف السوق وخاصة السعر تاستبعد ظهور أي فروق
في السعار بسبب جهل بعض المتعللاملين فللي السللوق بللالظروف السللائدة فيلله،

وبالتالي يسود ثمن واحللد للسللعة، فمعرفلة المتعللاملين بلالظروف السلائدة فللي
السوق معرفة وثيقة.

انعدام تكاليف النقل-5

.87 محمد عباس محمد عبد الرحامن سليم، مرجع سابق، ص1
.276،277 أميرة عبد الغفار، مرجع سابق، ص- ص 2
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فالمنافسة الكاملة تافترض أن المنتجيللن يعملللون علللى مقربللة مللن بعضللهم
ن سلوق إللى أخلرى تالؤدي إللى تابلاين ض، بحيلث ل تاوجلد تاكلاليف للنقلل م البع

3واختلف السعر للسلعة الواحدة.

بمعنى أل يؤدي انتقال السلعة من مكان لخر، إلللى تاحمللل البللائع أو الزبللون

تاكاليف اضاافية يتللم تاحميلهللا علللى ثمللن السلللعة كمللا فللي حالللة تاقللارب الموقاللع،
ات فأسواق الصناعة إذا كانت متقاربلة ملن حيلث الموقالع، فل حاجلة لظهلور نفق

. وهذا الشللرط يللؤدي إلللى العلللم الكللافي أو الكامللل بللأحوال2جديدة لنقل المنتج
السوق.

إمكانية تنقييل عناصيير النتيياج بييين فييروع النتيياج( حرييية تنقييل-6
3الموارد النتاجية)

لقيام المنافسللة الكاملللة فل يجللب أن تاقللوم أي حللواجز أو عوائللق فعليللة أو
قاانونية تامنع انتقال عناصر النتاج المختلفة وهي ( العمللل، رأس المللال، التنظيللم،

الموارد الطبيعية) من أن تانقل إلى ذلك الفرع المعين الذي ينتج سلللعة معينللة إذا
كان هناك تاوسع في انتاجها، أو تانتقل من ذلك الفرع إلى فرع انتاج آخللر، إذا كللان

هناك ظروف تاتطلب خفض النتاج في الفرع الول، فل يوجد اختلف فللي أسللعار
السلع بسبب تافاوت أسعار الموارد المنتجة.

فرغم أن النظرية القاتصادية شرحت الفللروض الللتي تاقللوم عليهللا المنافسللة
الكاملة وأوضاحت أهميتها للتحليل القاتصللادي باعتبارهللا تاقللدم لنللا نمللوذج مبسللط

يساعد في فهم النماذج الخرى الكثر واقاعية والكثر تاعقيدا، وافترضات أنها وضاللع
عادي من أوضااع السوق، باعتبار أن ثمة مجال واسع لهللذه المنافسللة فللي سللوق

المنتجات الولية، حتى في الحوال الللتي تابللذل فيهلا المحللاولت للسليطرة عليهلا
بتكوين نوع من المنظمات البيعية. إل أن التجربة العلمية أثبتت صعوبة السلليطرة

على هذه العمليات وفللرض الرقاابللة علللى تاحديللد الناتاللج، مملا يحفللز المؤسسللات
العاملللة فللي سللوق المنتجللات الوليللة إلللى السللتمرار فللي العمللل وفقللا لقواعللد

المنافسة الكاملة.
إل أن القاتصاد الواقاعي يقترب فللي كللثير مللن أجللزاءه مللن حالللة المنافسللة

الكاملة، كملا فلي حالللة المؤسسللات الصللغيرة فللي احتكللار القلللة، والمؤسسللات
الصغيرة في حالة المنافسة الحتكارية على المدى الطويللل، كمللا أنلله قاللد حللرص

أنصار المذهب الكلسلليكي إلللى التأكيللد أن نظللام المنافسللة الكاملللة هللو النظللام
المثالي اللزم لحرية التجارة وهو المعني به الحرية القاتصادية، مؤكللدين بللأنه هللو

اليد السحرية التي تاحقق التوزيع المثل للموارد والناتاج القومي المثل.

.60 محمد أنور حاامد، مرجع سابق، ص3
.369 عبد الفتاحا قانديل، سلوى سليمان، مرجع سابق، ص2
.49محمد عبد السلم عمر، تنظيم السوق في ظل نظام ليبرالي، دون ذكر دار النشر، ص3
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إل أن معظم الكتاب أجمعوا على أن النظرية التي تاقوم على افتراض تاللوافر
شروط المنافسة الكاملة، هي نظرية بعيللدة كللل البعللد مللن الواقاللع العملللي، وأن

المنافسة في الواقاع منافسة غير كاملة إلى حللد كللبير، فللالواقاع العملللي أثبللت أن
المنافسة الكاملة ل يمكن أن تاتحقق.

فقد أدى التطور في الختراعللات إلللى تاخفيللض تاكلفللة النتللاج وبالتللالي إلللى
تاعاظم أرباح المؤسسات وتاولدت شركات مسللاهمة عملقاللة بللدأت تاتوسللع تاحللت

تاأثير المنافسة الشرسة منتجة في النهاية إلى قايام الشركات المتعددة الجنسيات
التي تارمز بشكل واضاح إلللى التكتلت الحتكاريللة. فبعللد الحللرب العالميللة الثانيللة

تاكتشف حقائق اقاتصادية مخالفة للنظرية فقللد ثبتللت أن المؤسسللات ل تاتنللافس،
وإنما تاتقارب وتاتفق مع بعضها البعض بقصد تاجحيم المنافسة أو إلغاؤها تاماما.

وقاد أدى ظهور تالك الحتكارات إلى بللروز مسللاوئ حريللة التجللارة فللي ظللل
نظام تانافسي غير حقيقي، وهو نظام المنافسة الكاملة، وظهرت الضارار الناجمة

عن تاركيز رؤوس الموال في يد قالة تاسيطر على السواق ويتولون تاوحيد الثمان
وتاقسيم السواق ويحددون حصص النتاج من أجللل تاحقيللق أقاصللى اسللتفادة مللن

1المراكز المسيطرة.

وزاد على ذلك أن بعض العلماء ومنهللم ( جللوان روبنسللون) يللرون أن هنللاك

تاناقاض منطقي في الفكرة الساسية للمنافسة الكاملة كأحد أنواع هياكل السللوق
 : _ التغير في حالة الطلب على بعض المنتجات بصللورة مسللتمرة مللع2وذلك لن

ثبات الدخل الحقيقي، يعمل على زيادة عدد المؤسسات التي تاتكبد الخسائر على
عدد المؤسسات التي تاحقق أرباحا عادية، أي أن المؤسسات المتنافسة ل تاحصل

في الغالب على الرباح العادية في المتوسط.
كساد الطلب بما يتضمنه من تاغيللر فلي وضالع التلوازن، سلليؤدي إلللى خللق-

فائض في الطاقاة النتاجية، فجزء من الطاقاة النتاجية سيكون معطل.
فالخسائر والطاقاة المعطلللة سللتدفع المؤسسللات الفرديللة لمحاولللة الفلت

من حالة التوتار الناتاجة عن فرديتها، وبالتالي تالجأ للتواطللؤ فيمللا بينهللا دفاعللا عللن
بقائها في السوق وحماية أرباحها مما ينهي المنافسة الكاملللة، أو تالجللأ إلللى تانللوع

المنتج، حيث تاوجد مزايا استغلل الطاقاة النتاجية والتوسع فيها، وبالتللالي تاتحللول
المنافسة الكاملة إلى منافسة احتكارية أو احتكار قالة.

ثالثا: مزايا وعيوب سوق المنافسة الكاملة: 
الثار اليجابية-1

أ- تحقيق أقاصى كفاءة أو فعالية ممكنة للنتاج:
إن سوق المنافسة الكاملللة تاحقللق أقاصللى فعاليللة وكفللاءة فللي النتللاج، لن

الثمن ثابت ل يتغير وليس هناك أمام المؤسسة إل تاخفيللض نفقللات انتاجهللا حللتى

.88 محمد عباس محمد، مرجع سابق، ص1
.21مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص2
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تاحقق أقاصى قادر ممكن من الربللاح، فالمؤسسللة فللي سللوق المنافسللة الكاملللة
تاستطيع أن تابيع أي كمية تانتجها عند الثمن السائد، وبالتالي فإن السوق في حالللة

المنافسة الكاملة يؤدي إلى تاشغيل الطاقاة النتاجيللة للمجتمللع بأقاصللى امكانيتهللا،
وبالتالي يؤدي إلى أفضل اسللتخدام ممكللن للمللوارد المتاحللة فللي المجتمللع، ممللا

يؤدي إلى التقدم والزدهار في شتى المجالت.
ويمكن التعبير عن ذلك اقاتصاديا بللأن الثمللن الللذي يللدفعه الزبللون للحصللول

 تاماما، ممللا يحقللق1على السلعة في سوق المنافسة الكاملة يعادل النفقة الحدية
تاعاظم المنفعة الكلية للمستهلك.

2ب- انخفاض نفقات النتاج

فالسلع المباعة متجانسة والطلب الذي يواجه المؤسسة ذو مرونة ل نهائيللة،

وبالتالي فهو ل يحتاج للنفقات المتعلقة بالدعاية والعلن التي تاؤدي إلى انخفللاض
ايراداتاه بالنسبة لبقية المؤسسات الخرى.

ج- انعدام التأثير الفردي على السوق
علىفالمؤسسة بمفردها ل تامتلك القوة القاتصادية التي تاستطيع أن تاؤثر بها

الكمية المعروضاة من السلعة أو على ثمنها، وبالتللالي فالسلللطات العامللة ليسللت
بحاجة إلى التدخل للحد من القوة القاتصادية للمنتجين، فكللثرة المؤسسللات فللي

سوق المنافسة الكاملة يجعل نصيب كل منها ضائيل للغاية، وبالتالي ل تاكون هناك
فرصة للستغلل أو التحكم من قابل أي مؤسسة .

د- تحقيق التوازن بين العرض والطلب

ويرجع ذلك إلللى قاللدرة نظللام الثمللن التنافسللي علللى إجللراء التعللديلت فللي
عوامل النتاج عند حدوث تاغيرات في المعطيات الساسية للقاتصاد في المجتمع،

أي المعطيات المتعلقة بالطلب وكذلك المعطيات المتعلقة بعرض عوامل النتللاج
أو المنتجات.

على الرغم من مزايا سوق المنافسة الكاملة فإن هناك بعض العيوب منها: 
أ- مشكلة توزيع الدخل

نظر لختلف قادرات الفراد والظلروف المحيطلة بهلم واللتي تانعكلس عللى
الموارد النتاجية، يرى بعض القاتصاديين أن نظام المنافسة الكاملة قاد يؤدي إلللى

انتاج السلع التي تاهم ذوي الدخل الكبير فقط ومن ثم يجب تاللدخل الدولللة لعللادة
تاوزيع الدخل وتاحقيق العدالة.

ب- عدم تقدير الثار الجانبية للنتاج
ان الثار الجانبية السلبية للنتاج ل تادخل في اعتبار المؤسسات عند تاقديرها

لليرادات والنفقات، ومن ثم فلكللي تاكللون النفقللة الحديثللة حقيقيللة يجللب إدخللال

 النفقة الحدية هي النفقة المدفوعة من المؤسسة بغرض الحصول على الموارد القاتصادية اللزمة لنتاج وحادة اضافية من وحادات هذه السلعة.1
.383 أحامد عبد الرحامن الملحم، الحاتكار المحظور ومحظورات الحاتكار في ظل المنافسة التجارية، مرجع سابق، ص2
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ات اللتي تالدخل فلي النتلاج ومنهلا التكلفلة الجتماعيلة اللتي يلدفعها جميلع النفق
المجتمع في الخلل بالتوازن البيئي.

ج- الحد من القدرة على الختيار
وذلك نتيجة للتماثل التام بين السلع والذي يقللف حللائل دون تانويللع اختيللارات

الزبون.
د- اضعاف الحافز على التطوير

فالرباح متساوية والكتشاف الذي يكتشفه أحدهم متاح للجميللع، ممللا يللؤدي
إلى اضاعاف الرغبة في البتكار. كما أن كثيرا مللن الصللناعات الحديثللة ل تاسللتطيع

أن تاستوعب عددا كبيرا من المؤسسات التي تاتسم بضللعف المكانيللات، كصللناعة
الحديد والصلب والسيارات وتاكريللر البللترول، فمثللل هللذه الصللناعات تاحتللاج إلللى

امكانيات هائلة ل تاتوفر لدى المؤسسللات صللغيرة الحجللم، والمؤسسللات الكللبيرة
وحدها قاادرة علللى تاحقيللق مزايللا النتللاج الكللبير، وعلللى المنافسللة فللي السللواق

العالمية، وبالتللالي قاللدرتاها علللى تاحقيللق الللتراكم الرأسللمالي والللذي يعللد شللرطا
.1أساسيا لتحقيق التنمية القاتصادية

و- الثر السلبي لتماثل ظروف النتاج

فالمنافسة الكاملة قاد تاسمح احيانا بأوضااع تاهدد الستقرار القاتصللادي، فمثل
قاد تاستمر بعض المؤسسات في النتاج والبيع بأقال من تاكلفة النتاج لمللدة كللبيرة

على أمل أن تانسحب المؤسسات الخرى الغير قاادرة على المنافسة، ثللم يحللدث
انسحابها وافلسها جميعا من السوق مما يؤدي إلى أزمة اقاتصللادية وكسللاد مللؤثر

.2على الناتاج القومي
الفقرة الثانية 

سوق المنافسة الحتكارية
أول : تعريفه

يعتبر سوق المنافسللة الكامللة والسللوق الحتكاريللة الحلالت القصللوى اللتي
يمكن لي سوق الوصول إليها، فالمنافسللة الحتكاريللة هللي سللوق تاعطللي وصللف

أفضللل وأكللثر واقاعيللة للصللناعات المتنافسللة، حيللث يوجللد بهللا تاللداخل عنصللري
،وهي أكثر الوضااع القاتصادية شيوعا في النشاط القاتصادي.3المنافسة والحتكار

فهي سوق لسلعة ما به عدد كبير من المؤسسات إل أن كل مؤسسة تاعرض نوعا
متميزا أو خاصا بها من هذه السلعة أو الخدمة، فوحدات السلللع الللتي يبيعهللا كللل

منتج بديل قاريبا من الوحدات التي يبيعها المنتجون الخرون، ولكنهللا ل تاصللل إلللى

.278أميرة عبد الغفار، مرجع سابق،  ص1
.56 محمد عبد السلم عمر، مرجع سابق، ص2
.71 حاسين عمر،  المنافسة والحاتكار ، مرجع سابق، ص3
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،ويستطيع كل منهللم أن يحددسياسللته مسللتقل عللن سياسللة1درجة البديل الكامل
.2الخرين، فل يتأثر بهم ول يؤثر في قاراراتاهم

وعادة ما ينصح المنتجين في سوق المنافسة الحتكارية أن ينافس المنتجين
الخرين عن طريلق اللتركيز عللى السلللعة ذاتاهلا وخصائصلها وليلس ثمنهلا وذلللك

بخلف ما يحدث في المنافسة الكاملة.
وبالتالي فسوق المنافسة الحتكاريللة يجمللع بيللن خصللائص سللوق المنافسللة

الكاملة بسبب وجود عدد كللبير مللن منتجللي وبللائعي السلللعة و الخدمللة الواحللدة،
خصائص سوق الحتكار في انفراد كل مشروع بإنتاج أو بيع صنف مللن السلللعة أو

الخدمة، وأطلق عليه البعض اسم سوق المنافسة غير الكاملة.

3ثانيا: خصائص سوق المنافسة الحتكارية

تنوع المنتج وكثرة عدد المنتجين-1

ومعنى ذلك هو وجود عدد كبير من المؤسسات الصغيرة، بحيللث ل تاسللتطيع
أي منها التأثير على سعر السوق، كما أن السلللع متشللابهة لكنهللا غيللر متجانسللة،

بحيث يمكن التفرقاة بينها من قابل الزبون بحيث يكون لكل منتج سوق خاص به.
تداخل عنصري المنافسة والحتكار-2

فهناك صعوبة التافاق بين المنتجين للسلعة وذلك لتمتع المنتج بدرجة طفيفة
من الحتكار بسبب تانوع المنتوج، ولكنه يتعرض لدرجة كبيرة من المنافسة بسبب

كثرة عدد المنتجين الخرين، ويكون منحى الطلب الذي يواجه المؤسسة منحللدرا
من أعلى لسفل ومن اليسار إلى اليميللن، كملا أن سلهولة الللدخول إللى السللوق

4والخروج منه تاعتبر تاداخل لعنصر المنافسة

وجود المنافسة غير السعرية-3

ويتمثل ذلك باسللتخدام طللرق تانافسللية كاسللتخدام وسلائل الدعايللة والعلن
ويسمى هذا بالتمييز السلعي، كما أن المؤسسللة تاتحكللم إلللى حللد مللا فللي الناتاللج

والثمن، مما يؤدي إلى أن يكون منحى الطلب مرنا مرونة كبيرة بالنسبة للثمن.
وتاميز المنتجات يمكن أن يأخذ صورا متعددة تاذكر منها:

الدعاية التجارية

فقد تاؤدي الدعاية إلى اضافاء صفات على السلللعة علللى الرغللم مللن عللدم وجللود

فارق بينها وبين السلع الخرى.
المزايا الفنية

.208، ص2004 علي لطفي، مقدمة في علم القاتصاد، مكتبة عين شمس، 1
.60 محمد أنور حاامد،مرجع سابق، ص2
.371 عبد الفتاحا قانديل، سلوى سليمان، مرجع سابق، ص3
.281أميرة عبد الغفار، مرجع سابق، ص 4
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قاد تاكون السلعة من حيث تاركيبتها وصفاتاها متميزة فعل عللن مثيلتهللا ممللا يجللذب
العملء إليها .

خدمات ما بعد البيع

تاتضمن الصيانة والصلحات.

التعبئة

وهي تاؤدي إلى تامايز السلع عن بعضها خاصة بالنسللبة لبعللض المنتجللات كللأدوات

التجميل.
الموضاة

1قاد تاكون سببا في تامايز السلعة كما يحدث مثل بالنسبة للملبس

ثالثا: أثار سوق المنافسة الحتكارية

قاد أثار الفكر القاتصادي الحديث العديد مللن المشللاكل الللتي أدخلللت العديللد
من التعديلت العامة على نظرية المنافسة الحتكارية وجعلتهلا أكلثر دقالة وأقالرب

إلى الواقاع وتاتمثل في:
مشكلة فائض الطاقاة النتاجية-1

تاتلخص في أن الربح الذي تاحققه بعض المؤسسات يغري مؤسسللات أخللرى
بالدخول إلى الصناعة مما يؤدي إلى تالشللي الربللاح غيللر العاديللة وتاحقيللق أربللاح

.2عادية، وتاشغيل الطاقاة النتاجية عند حدها القاصى
مشكلة النفقات التسويقية-2

كان ليرنر أول من أثار مشكلة النفقات التسويقية مثل الدعاية، في مقللالتاه
عن التحليل القاتصللادي ورأى أن هللذه النفقللات تامثللل نسللبة كللبيرة مللن إجمللالي

نفقللات النتللاج وتاللؤثر بدرجللة كللبيرة علللى اليللرادات الكليللة الللتي تاحصللل عليهللا
المؤسسة وهي أساس تانوع المنتج

مشكلة تنوع المسافة-3
وكذلك تانوع المسافة يزيد من حاللة المنافسلة الحتكاريلة وتاميلز الخلدمات،

ويطللق عليهللا حالللة المنافسللة الحتكاريلة بتنلوع المسللافة تامييللزا لهلا علن حاللة
المنافسة الحتكارية لتنوع المنتج.

3مشكلة تحقيق أقاصى ربح-4

قاللد ل يكللون الهللدف الرئيسللي للمؤسسللة تاحقيللق أقاصللى ربللح، ففللي حالللة

المنافسة غير الكاملة قاد ل يكون الهدف الرئيسي تاحقيق الربللح وإنمللا هللو مجللرد
هدف ضامن مجموعة من الهداف تاسعى المؤسسللة إلللى تاحقيقهللا ومنهللا تاحقيللق

النمو والتوسع في النشاط.

.281أميرة عبد الغفار،مرجع سابق، ص1
، ص- ص1981 بول باران: بول سويزي: ترجمة حاسين فهمي، رأس المال الحاتكاري، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، 2

225،293.
.24مغاوري علي شلبي، مرجع سابق، ص3
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ومثال ذلك نجد أن بعض المسؤولين عن المؤسسة يتعاملون بطريقة تاعكس
أن هدفه الساسي ليس تاحقيق الربح، كأن يفضل الشراء من الصدقااء، حتى ولو

كانت أسلعار الشللراء أعلللى، وقاللد يفضللل عللدم التوسللع فللي نشللاطه رغللم تاللوفر
الظروف لذلك اعتمادا على بقاء عناصر تامييز شخصية ول تاكون آراءه مبنية علللى

حسابات اليراد الحللدي والتكلفللة الحديللة، ويعمللد بعللض القاتصللاديين إلللى تاقللدير
مقابل نقدي لمثل هللذه العتبللارات الغيللر نقديللة، وادمللاجه ضاللمن النفقللات الللتي

تاتحملها المؤسسة أو اليرادات التي تاتكون منها أرباحها.

الفرع الثاني

 أسواق ذات قالة في عدد البائعين

وتاقسم هذه السواق الى:
الفقرة الولى

 سوق احتكار القلة
يوجد في سوق احتكار القلة عدد محدود من المنتجين أو البائعين للسلللعة أو

، حيث أن أي منتج أو بائع يستطيع أن يللؤثر علللى السللوق تاللأثيرا مباشللرا1الخدمة
وفعال وعلى غيره من المنتجيللن، لللذلك تاتسللم قاللرارات العللاملين فللي مثللل هللذه

السوق بنوع من الحذر الشديد، كما يميز هذه السوق عادة نوع مللن التاقللان بيللن
جميع المنتجين على اتاباع سياسة واحدة، بل قاد يصل المللر إلللى تاخصلليص حصللة

انتاجية لكل منهم.
:2وتاقوم نظرية احتكار القلة على الفروض التاية

حالة الطلب تاتوقاف على سلللوك المؤسسللات الخللرى، حيللث أن مللا يميللز-1
حالة الطلب في سوق احتكللار القلللة عنلله فللي حالللة المنافسللة الكاملللة او

المنافسة الحتكارية، أن الطلب الذي تاواجهه المؤسسلات الفرديللة يتوقالف
على عاملين هما:

سلوك المؤسسات الخرى التي تامارس نشاطها في نفس الصللناعة بشللأن─
السعر أو حجم الناتاج.

وكذا رد الفعل الذي يحدثه سلوك هذه المؤسسات على سلوك المؤسسللة─
الفردية.

النفقات على خدمات عوامل النتاج في سوق احتكار القلة ل تاختلللف عنهللا-2
في حالة المنافسة الكاملة، أي أن المؤسسة في ظل هذا السللوق تاشللتري

خدمات عوامل النتاج من أسواق تاسودها المنافسة الكاملة.
حرية الدخول إلى الصناعة نسبية وليست مطلقة: حيث قاد يكللون الللدخول-3

إلى الصناعة متاحا إلى حد ما وقاد تاصادفه بعض العقبات، أو قاد يكون صعبا
إلى حد كبير. وهذا الفللرض يعنللي أن ظللروف احتكللار القلللة سللتختلف فللي

.506، ص1977 السيد عبد المولى، أصول القاتصاد، دار الفكر العربي، القاهرة، 1
.28مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص2
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المدى الطويل باختلف درجة الحريللة المتاحللة امللام المؤسسللات الجديللدة
للدخول إلى الصناعة.

ووفقا لهذه الفروض ميزت النظرية القاتصادية بين نوعين من احتكار القلة: 
*الول هللو احتكللار القلللة البحللث وهللو احتكللار قالللة يتسللم بقلللة عللدد البللائعين

المتنافسين على بيع منتج متجانس.
*أما النوع الثاني فهو احتكار القلة مع تانوع المنتج وهو احتكار قالة يتسم بقلة عدد

البائعين المتنافسين على بيع منتج متنوع.
الفقرة الثانية

الحتكار الثنائي
ينطوي هذا النوع من هياكل السوق على احتكار مؤسستين لنتاج نوعين من

سلعة معينة يعتبر كل منهما بديل أقارب ما يكون إلى الكمال للنوع الخر.
ويفللترض التحليللل القاتصللادي فللي هللذه الحالللة أن المحتكللران يعملن فللي

ظللروف السللوق الكامللل، بمعنللى سلليادة سللعر موحللد بالنسللبة لكل المحتكريللن،
ى ا للسلتحواذ عل وانعدام نفقات التسويق باعتبارها احلدى أدوات التنلافس بينهم

.1أكبر نسبة من سوق من السلعة
الفقرة الثالثة

الحتكار التام
ويقصد به انفراد شللخص أو هيئللة بإنتللاج وبيللع سلللعة معينللة ليللس لهللا بللديل

قاريب، حيث تاكون هذه السلعة مختلفة تامامللا عللن السلللع الللتي يبيعهللا الخللرون،
بحيث ل تاؤثر التغيرات في أسعار وكميات هذه السلع علللى السلللعة الللتي ينتجهللا

هذا المحتكر، وكذلك فإن قايام المحتكر بتغييللر أسللعار سلللعته أو الكميللة المنتجللة
منهلللا ل يلللؤثر عللللى سياسلللات التسلللعير أو النتلللاج اللللتي تاتبعهلللا المؤسسلللات

.ونجد ذلك في الحيللاة العلميللة فلي مجللال الخللدمات المحليللة ذات النفلع2الخرى
العام مثل شركات تاوريد الماء والماء والكهرباء والغاز وخدمات النقل العام داخل

المدن.
وقابل الحرب العالمية الثانية اقاتربت بعللض السللواق فللي الوليللات المتحللدة

المريكيللة مللن سللوق الحتكللار الكامللل وذلللك فللي صللناعات اللمنيللوم والنيكللل
. ورغم انالحتكار التللام نللادر الوجللود فللي3والماغنسيوم وبعض الصناعات الخرى

الحياة العملية، إل أن تاحليل هللذا النللوع مللن الحتكللار يشللكل أداة أساسللية لفهللم
مشاكل تاحديد السعار وكميات النتللاج فللي حللالت الحتكللار القريبللة منلله أو فللي

حالت المنافسة التي تاشوبها بعض العناصر الحتكارية.

.32مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص1
.28، ص2001 عبد المنعم راضي، مبادئ القاتصاد، تحليل كلي وجزئي، الجزء الول، مكتبة عين شمس، 2
.673، ص1995 أحامد جامع، النظرية القاتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، 3
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ففي ظل الحتكار التام يواجه المحتكر الطلب الكلي للسوق وإذا رغب فللي
زيادة مبيعاتاه وجب عليه تاخفيض الثمن، ولللذلك فللإن اليللراد الحللدي يختلللف عللن

الثمن الذي يبيع به المحتكر في السوق. والملحللظ أن هنللاك اعتقللاد خللاطئ بللأن
اح غيلر عاديلة، حيلث أن تاحقيلق المحتكلر للربلاح المحتكر يحصل دائما عللى أرب

ى ظلروف يتوقاف على العلقالة بيلن طللب السلوق عللى منتجلاتاه ملن جهلة وعل
انتاجه، كما تاعكسها تاكاليف النتاج من ناحية أخرى.

كما قاد يتحمل المحتكر خسائر في الجل القصير ومع ذلك يستمر في النتاج
طالما أن السعر يغطي التكاليف المتوسطة والمتغيرة.

كما يمكللن للمحتكللر أن يزيللد أربللاحه مللن خلل التفرقاللة فللي المعاملللة بيللن
سوقاين أو أكثر من السواق التي يبيع فيها سلعته، حيث يمكنه تاحديد ثمن مختلف

 وهما:1لكل سوق، إل أنه ل بد من تاوفر شرطين
الفصل التام بين السوقاين-

 الطلب عن كل مستوى من مستويات السعار المختلفةةاختلف مرون-
كما يمكن للمحتكر أن يوزع مبيعاتاه بيللن السللواق المختلفللة حيللث يتسللاوى

ايراده الحدي في جميع السواق التي يبيع فيها وإل كانت مصلحته زيادة المبيعلات
في السوق التي يحقق فيها ايرادا حديا أكبر.

ويتصف سوق الحتكار الكامل بعدة صفات أهمها:
وجود منتج واحد فقط أو زبون واحد يمثل أي منهما قاللوة اقاتصللادية تاحتكللر-

السوق. 
أن تاكون السلعة أو الخدمة التي ينتجها المحتكر وحيدة ول يوجللد لهللا بللديل-

جيد لحل محلها. 
سيطرة المنتج على حجم النتاج لكي يتمكن من فرض السعار وكذلك من-

جانب الزبون ل بد أن يكون هو الوحيد في السللوق الللذي يسللتطيع القاتنللاء
بكميات وبالتالي يتحكم في السعر. 

وجود عوائق للدخول تامنع دخول منتجيللن جللدد للسللوق لمنافسللة المحتكللر-
.2وبالتالي سيطرة هذا الخير على النتاج وحده

عدم الحاجة إلى الدعاية والترويج لن سلعة المحتكر هي السلللعة الوحيللدة-
في السوق ول يوجد لها بديل من قاريب أو بعيد.

.240 فرج عبد العزيز عزت، المدخل الرياضي للنظرية القاتصادية الجزئية، مرجع سابق،ص1
.61 محمد أنور حاامد علي، مرجع سابق، ص2
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المبحث الثاني

المؤسسة
يشكل القاتصاد عصب الحياة المعاصرة وأحللد مقومللات النظمللة السياسللية

والجتماعيللة السللائدة فللي العللالم، كمللا يشللكل الللوجه الكللثر اشللعاعا فللي حيللاة
الشعوب فيقاس رقايها وتاقدمها برقاي وتاقدم اقاتصادها.

ول شك أن سلللمة القاتصللاد الللوطني عامللل أساسللي فللي اسللتقرار الحيللاة
السياسللية والجتماعيللة، إذ يللوفر التللوازن بيللن المكانللات والرغبللات ممللا يعطللي

للسياسة مفهومها الصيل وهو إدارة شؤون البلد لما فيه خير للجميع.
وقاد تاأثرت حياة الفرد إلى درجة بعيدة بالتطور القاتصادي والصناعي فتطللور

نهج حياتاه، كما تاطورت علقااتاه النسانية والجتماعيللة فارضالة أنملاط جديلدة ملن
السلوك والمواقاف ل سيما ما اتاصف منها بالنانية والمادية المطلقة، بحيث أصبح

هاجس الربح سائدا بغض النظر عن المساوئ الناتاجة عن العمليات المؤديللة إليلله
أو الصناف المنتجة له.

والنسان أصبح اليوم يسيطر على قاوى الطبيعة ويحولها إلى خدمة متطلباتاه
اليومية بصورة لم يعهدها من قابل، كما تاوسع نشاطه القاتصادي فضم مجموعات

من المال والبشر تاعمل في سللبيل النمللو والتوسللع عللبر الخللدمات والسلللع الللتي
1تاقدمها للمستهلكين

 فالحياة القاتصللادية وجللدت منللذ القللدم بغللض النظللر عللن رقايهللا واتاسللاعها
الجغرافي وتاطور النسان تاطورا تادريجيا في عالم السيطرة على القوى الطبيعية

التي تاحيط به إلى ان تاجاوزت نشاطاتاه القاتصادية امكانيللة الفللرد الواحللد ليصللبح
من متطلباتاه قايللام مجموعللات ضاللخمة مللن الفللراد تاتظللافر لجمللع المللال والفللن

والتقنيات مشكلة مؤسسات وشركات أعطت المجتمع القاتصادي ملمح لم تاتوفر
من قابل.

.6،7، ص- ص 2015 مصطفى العوجي،  المسؤولية الجنائية في المؤسسة القاتصادية، منشورات الحلبي الحقوقاية، بيروت، 1
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ونظرا لما تاحتلله المؤسسلة ملن مكانلة هاملة فلي الحيلاة القاتصلادية فهلي
تاشكل اليوم النواة التي تاستقطب كافة النشاطات القاتصادية من انتللاج أو تاوزيللع

أو خدمات في جو يسوده نوع من العلقاات التنافسية والتي تانتج عنها الكللثير مللن
الممارسللات الماسللة بالمنافسللة ومنهللا السللتغلل التعسللفي لوضاللعية التبعيللة

القاتصادية التي يقوم بها هذه المؤسسات.

المطلب الول
 ماهية المؤسسة

وردت علللى المؤسسللة القاتصللادية عللدة تاسللميات وفقللا لمللا تاعللارف عليلله
وأهللم1القاتصاديون ورجال القانون وتابعا للصلحات القانونيلة المألوفلة لكللل بلللد.

التسللميات الللتي أطلقللت علللى المؤسسللة القاتصللادية فللي التشللريعات العربيللة
المقارنة وهي المنشأة أو المشروع القاتصادي.

أما المشرع الجزائري فقد استعمل مصللطلح المؤسسللة فللي المللادة الثالثللة
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم حيث نصت فقرتاهللا الولللى03/03من المر 

على ما يلي:" المؤسسة كل شخص طبيعي أو معنوي أيللا كللانت طللبيعته يمللارس
بصفة دائمة نشاطات النتاج أو التوزيع أو الخدمات".

20 المتعلق بالمنافسة الذي يعدل ويتمم المر12-08إل أنه وبصدور القانون 
 المتعلق بالمنافسة تام اضاافة مصطلح الستيراد للمادة الثالثة عنللد تاعريللف3/03

المؤسسة والغاية من ذلك تاوسيع مجال تاطبيق هذا المر، إضاللافة إلللى العللتراف
صراحة أن التجارة الخارجية مسموحة.

 المحللدد02-04كما سميت بالعون القاتصادي في المادة الثالثة من القانون 
للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والتي نصت على:

" عون اقاتصادي كل منتللج أو تاللاجر أو تاللاجر أو حرفللي أو مقللدم خللدمات أيللا
كانت صفته القانونية يمارس نشاطه في الطار المهني العللادي أو يقصللد تاحقيللق

الغاية التي تاأسس من أجلها"
-90كما نجد مصطلح المحترف في المللادة الثانيللة مللن المرسللوم التنفيللذي 

 حيث جاء فيها:2663
" المحترف هو منتج أو صانع أو وسلليط أو حرفللي أو تاللاجر أو مسللتورد أو مللوزع،

رض المنتلوج أو الخدملة وعلى العموم كل متدخل ضامن اطار مهنته في عملية ع
للستهلك".

والللتي09/034كما يطلق عليها اسم المتدخل في المادة الثالثة من القللانون 
جاء فيها:

.301 مصطفى العوجي، المسؤولية الخاصة في المؤسسة القاتصادية، مرجع سابق، ص1
.116، ص2012شرواط حاسين، شرحا قاانون المنافسة، دار الهدى، الجزائر، 2
.1990 لسنة 40، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج. ر/ العدد 1990 سبتمبر 15 المؤرخ في 266-90 المرسوم التنفيذي 3
.2009 المتعلق بحماية المستهلك وقامع الغش، ج. ر، العدد لسنة 2009 فيفري 25 المؤرخ في 03-09 القانون 4
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" المتدخل: كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات
للمستهلك".

ي من خلل ما سبق نستنتج أن المؤسسة أو العون القاتصادي أو المتدخل ف
السوق أو المحترف لها نفس المعنى، بشرط أن تاقدم بممارسة نشاط اقاتصللادي

يحقق الغاية من ممارسته وهو تاحقيق الربح.
وبالتالي فإن التعسف في وضاعيته القاتصادية ل يمكللن تاصللور قايللامه إل مللن

خلل مؤسسة لها نشاط ذو طابع اقاتصادي.

الفرع الول

 مفهوم المؤسسة
إن الحاطة بمفهوم المؤسسة يتطلللب وضاللع تاعريللف لهللا مللع تابيللان اطارهللا

القانوني 
الفقرة الولى

تعريف المؤسسة
لقد نص المشرع الجزائري على الصفة التي يجب أن تاتصللف بهللا الشللخاص

 المتعلق بالمنافسة والملغى06-95الطبيعية والمعنوية واستعمال من خلل المر 
مصطلح " العون القاتصادي" والذي يشمل كل ملن يقلوم بلأداء نشلاط اقاتصلادي

بمقابل مالي ونصت المادة الثالثة في فقرتاها الثانيللة مللن قاللانون المنافسللة علللى
هذا بقولها:

" يقصد بالعون القاتصادي في مفهوم هذا المللر كللل شللخص طللبيعي أو معنللوي،
2مهما تاكن صفته، يمارس نشاطات أو يقوم بأعمال منصوص عليهللا فللي المللادة 

أعله".
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم استبدلت كلمة03/03ومع صدور المر 

عون اقاتصادي بكلمللة مؤسسللة والللتي أضاللاف مللن خللهللا المشللرع أن ممارسللة
بغللض النظللر إذا كللان1النشاط يكون بصفته دائمة وليس بصفة عرضاية أو مؤقاتللة.

تااجر أو غير تالاجر، شللخص طللبيعي أو معنللوي. إذن فالمؤسسللة ملا هلي إل كيللان
يمارس نشاطا اقاتصللاديا ويتمتللع بقللدر كللاف مللن السللتقللية فللي اتاخللاذ قاراراتالله

2المحددة لسلوكه في السوق بغض النظر عما إذا كان شخصا طبيعيا أو معنويا

ويقصد بالمؤسسللة بمعنىالنظريللة القاتصللادية أنهللا: " المؤسسللة القاتصللادية

التي تانظم وتانسق وتاتعاون وتاتفاعل فيها القوى النسانية من تاقنية وطبيعيللة بغيللة
3انتاج السلع وتاصريفها في السوق من أجل تاحقيق الربح أو المنفعة الجتماعية".

فمن خلل التعريللف أدخلللت المنفعللة الجتماعيللة فللي التعريللف بالمؤسسللة
القاتصادية لتشمل تالك التي يملكها القطاع العام كوسائل النقل والمستشفيات.

.92كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، ص1
2Boutard- Labarde, Droit Français ……,op. cit, p.12.

.428، ص1969 قابلن كيروز، موجز المبادئ القاتصادية الجزء الول، دون دار النشر، بيروت، 3
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فتعريف المؤسسة يختلف عند معظم الخبراء وعلى سبيل المثال نذكر بعض
) فالمؤسسة تاكون مركز للبداع ومركزShupeterالتعاريف البارزة عند شمبتر (

للنتاج.
) تاقوم المؤسسة بتركيب السلطات أما عند قالللبرات(Perrouscوعند بيرو( 

Galbraith) فتتميلللز المؤسسلللة بتقسللليم السللللطات وبلللروز الهيكلتقنيلللن (
Technostructure.الذين يملكون السلطة (

كمللا عرفللت المؤسسللة بأنهللا: " المؤسسللة كمنظمللة اقاتصللادية واجتماعيللة
مستقلة نوعا ما، تاؤخلذ فيهلا القلرارات حلول تاركيلب الوسلائل البشلرية، الماليلة

والماديللة والعلميللة، بغيللة خلللق قايمللة مضللافة حسللب الهللداف فللي نطللاق "ز
1مكاني".

من خلل هذا التعريف فإن المؤسسة تاأخذ عدة صور:
المؤسسة وحدة للنتاج والتوزيع-

تاعرف المؤسسة كوحدة للنتاج والتوزيع وتاكون مهيكلة على أسللاس قاللوانين
واجراءات خاصة،إن هذا الجانب من تاعريف المؤسسة يتمثل في اطار النتللاج أي

وحدة اقاتصادية وتاوزيع الدخل.
المؤسسة وحدة اقاتصادية-

ان الوظيفة الساسية للمؤسسلة تاكملن فلي انتللاج السلللع والخللدمات قاصللد
تابادلها في السوق وهذه السلع والخدمات تاتميز بأنهللا تاجاريللة علللى عكللس بعللض

السلع والخدمات الغير تاجارية، كالدارة العمومية. فالمؤسسة تاحتاج إلللى عوامللل
النتاج: العمل، المواد الولية، السلع النصف التامة، الطاقاة، أجهزة النتاج....الخ.

المؤسسة وحدة لتوزيع المداخل-
إن المؤسسة تاقوم بتشغيل اليد العاملة فهي تاقوم بوظيفة اجتماعيللة تاكمللن

في سد بعض حاجيات العمال.
المؤسسة مركز القرارات القاتصادية-

تاقللوم المؤسسللة بللدور هللام فللي القاتصللاد إذ أنهللا تامثللل مركللز القللرارات
القاتصلللادية اللللتي تاخلللص نلللوع السللللعة، وكميلللة السللللع، السلللعار، التاصلللال،

التوزيع....الخ.تاتمثل هذه القرارات في الختيللارات القاتصللادية بمعنللى الختيللارات
في استعمال الوسائل المحددة للوصول بأكثر فعالية للهداف أي تاحقيق الربح.إل

2أن قاوة القرار مبنية على استقلليته( أي استقللية المؤسسات وتاطبيق القرار)

كما عرفت طبقا للقانون التجاري بأنها-

" مجموعة أفراد وأموال لها كيان واقاعي خاص تاتمتع بالستقلل والذاتايللة وتاتكللون
من عناصر مختلفة يتم تاعيينها في سبيل تاحقيق غاية المؤسسة".

.25، ص2000عبد الرزاق بن حابيب، اقاتصاد وتسيير المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1
.30 عبد الرزاق بن حابيب، مرجع سابق، ص2
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وقاد تاكون المؤسسة منفردة أو في شكل مجموعة من المؤسسات، وذللك
عللن طريللق وجللود المؤسسللة الم وفروعهللا، وفللي هللذه الحالللة ل تامتلللك

المؤسسة الفرعية الستقللية إزاء الشركة الم، لكون هذه الخيرة تامتلللك
1كل رأسمال المؤسسات الفرعية

هذا وتاعتللبر فكللرة المؤسسللة المنفللردة أو المؤسسللة المتجمعللة ميللزة مللن
ممللا2صميم مميزات اقاتصاد السوق وتاتمثل فللي انللدماج المؤسسللات القاتصللادية

يساهم في بروز وحدات اقاتصادية ضاخمة بغللرض السلليطرة والتحكللم فللي قاطللاع
معيللن مللن قاطاعللات النشللاط القاتصللادي طبقللا لمقتضلليات مبللدأ حريللة التجللارة

والصناعة وفي حدود ما يسمح به القانون أي أن ل يؤدي ذلك إلى تاقييد المنافسة
في السوق.

فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تالجأ إلللى النللدماج والتجميللع  فيمللا بينهللا
كوسيلة للتركيز والدفاع عن نفسها ضاد تاهديدات المؤسسات القاتصللادية الكللبرى

3وضامان بقائها في السوق.

فالندماج عقد بمقتضاه تانظم مؤسسة أو أكثر إلللى مؤسسللة أخللرى فللتزول

الشخصية المعنوية للمؤسسة المندمجة.
كما يتم ذلك عن طريق مزج مؤسستين أو أكثر فللتزول الشخصللية المعنويللة

4لكلتيها وتانتقل أصولها وخصومها إلى مؤسسة جديدة.

أو ضام مؤسسة إلى مؤسسللة أخللرى قاائمللة أو انفصللال احللدى المؤسسللات

واندماجها في مؤسسة أو شركة أخرى.
كما عرفت المؤسسة بأنها

" أداة المشروع التجاري وهي تاتألف أصل من عناصر غير مادية وتابعيا من عناصر
مادية، يرمي جمعها وتانظيمها لممارسة مهنة تاجارية ل تاتسم بطابع عام"

وقاد تاساءل الفقهاء عن المقصود بكلمة مشروع فمنهم مللن رأى فيلله جمعللا
لعنصرين:

عنصر النشاط المهني المتكرر-
وعنصر التنظيم المسبق لهذا النشاط-

إل أن البعض الخر رأى في مفهوم المشروع فقط النشاط المهني المتكللرر
والعادي. رغم تاعدد التعريفات الخاصة بالمؤسسللة القاتصللادية إل أنهللا تاصللب فللي

.166، الممارسات المنافية للمنافسة، مرجع سابق، صكتو محمد الشريف1
 من قاانون المنافسة على الندماج أو التجميع بقولها:" يتم التجمع في مفهوم هذا المر إذا:15نصت المادة 2

اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قابل.
حاصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على القال، أو حاصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقابة مؤسسة أو
عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول

المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخرى.
.158 أمال محمد شلبي، التنظيم القانوني للمنافسة، مرجع سابق، ص3
.158 أمال محمد شلبي، التنظيم القانوني للمنافسة، مرجع سابق، ص4
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مفهوم واحللد وغايتهللا التجاريللة أو الصللناعية وأن رائللدها تاحقيللق الربللح مللن خلل
تاوظيف المال اللزم والقدرة الفنية.فتوظيف القللدرة الماليللة والفنيللة تارمللي إلللى

جعل هذه القدرات ذات وظيفة انتاجية تاعود بالنفع على صاحبها وعلللى المسللتفيد
منها.

فإذا تاصورنا احجام كل مقتدر مالي وكل خبير في وضاع مقللدرتاه قايللد النتللاج
والتداول لنحصرت الحياة القاتصادية وتاوقافت عجلة العمل وتاقلصت قايمللة المللال

والعلم، بينما الحاجة إلى خدماتاهما تابقى قاائمة. إل أنه ل بد أن يكون هناك مللردود
مادي ومعنوي كمعادل للمخاطرة التى يقدم عليها بوضاع  ماله قايد التداول.

فالربللح إذا سللواء جللاء مللن تاوظيللف المللال أو مللن القللدرة الفنيللة هللو غايللة
المشروع التجاري أو الصناعي الذي تاتوله المؤسسة القاتصادية.

فالمؤسسة القاتصادية هي من المؤسسات التي أوجللدتاها الحيللاة الجتماعيللة
والقاتصادية وجعلت النشاط التجللاري والقاتصللادي ينتظللم ضاللمنها مللوفرا الفائللدة

لفراد المجتمع من خلل عمليات التوظيف والستثمار والتوزيع. وإذا كللان تاحقيللق
الربح هو هدف المؤسسة القاتصادية وسبب وجودها إل أن هذا ل يعني أن تاحقيللق

الغاية يبرر كل الوسائل المؤدية إليها.
إن تاحقيق الربح يجب أن ينتظم ضامن الطر التجارية والقاتصادية والقانونيللة

الموضاوعة عرفللا أو تاشللريعا، حللتى تاتلءم الوسللائل ضاللمن شللرعية تاضللمن صللحة
وسلمة النتاج والخدمات.

فالمؤسسات تالجأ إلى المبالغة في الحصول علللى الربللاح واسللتثمار حللالت
الضيق أو الظروف الستثنائية إلى تازيد الطلب على الخدمات أو المنتوجللات ممللا

يؤدي إلى تاقيد المنافسة فللي السللوق مللن خلل بعللض الممارسللات ومنهللا نفهللم
تادخل المشرع لضبط نشاط هذه المؤسسات من خلل منعهما من  شتى حللالت

التعسف.

الفقرة الثانية

 حجم المؤسسة القاتصادية
إن قايمة رأس المال الموظف فللي المؤسسللة القاتصللادية وعللدد الشللخاص

الذين يتولون العمل ضامنها وتابعا لتعللدد نشللاطاتاها التجاريللة والصللناعية وامتللدادها
الجغرافي يتحدد من خللهم حجم المؤسسة القاتصادية

فالمؤسسللة القاتصللادية بصللورتاها الصللغرى هللي عبللارة عللن فللرد بمفللرده يقللوم
بالعمال التجارية أو المهنية على مستوى الحرفة.

فالتلاجر أو الحرفلي هللو الوحلدة القاتصللادية اللتي تاجمللع بيللن الملال والفلن
موظفين في شللخص واحللد وتاركيللب هللذه الوحللدة القاتصللادية معفللى مللن بعللض

الواجبات الملقاة على المؤسسات التجارية كمسك الدفاتار والنشر وغيرها، إل أنه
يبقى محتفظا بصفته كتاجر أو حرفي أو مهني.
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فتتمثللل اجمللال  بشللركات الشللخاص أي1أما المؤسسللة المتوسللطة الحجللم
بشركات التضامن التي تاتكون مللن شخصللين أو عللدة أشللخاص مسللؤولين بصللفة

شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة، أو شركات التوصللية البسلليطة والللتي
تاتألف من فئتين مللن الشللركاء فئللة الشللركاء المتضللامنين الللذين يحللق لهللم دون

سواهم القيام بأعمال الدارة للشركة وهم مسللؤولين بصللفتهم الشخصللية وعلللى
وجه التضامن عن ايفاء ديون الشلركة، وفئلة الشللركاء الموصللين اللذين يقلدمون

المال ول يلزم كل منهم إل بنسبة ما قادمه.
وكمللا قاللد تاظهللر المؤسسللة كمللا سللبق أن ذكرنللا فللي انللدماج المؤسسللات

القاتصادية فتجمع المؤسسات القاتصادية يشكل نوعا من التافللاق بيللن الشللركات
تاتللداول نفللس النشللاطات القاتصللادية، التجاريللة منهللا والصللناعية بغيللة تاحسللين

أوضااعها ودرئ مساوئ المنافسة المضرة أحيانا وخفللض النفقللات والللتركيز علللى
قاطاعات معينة من الصناعة تاحسينا في النوعية وزيللادة فللي النتللاج وخفضللا فللي

النفقات مما يؤدي إلى ربح أكثر.
كمللا يمكللن ان تاظهللر المؤسسللة فللي اطللار مؤسسللة اقاتصللادية متعللددة

الجنسيات وذلك في كونها تانطلق من بلد حيث مركزها الرئيسي فتؤسس لها إمللا
فروعا في بلدان أخرى، إما تاندمج مع مؤسسات أجنبيللة قاائمللة فللي تالللك البلللدان

بغيللة جمللع طاقااتاهللا لسللتثمار أفضللل لعملتاهللا التجاريللة أو الصللناعية أو لعمليللات
استخراج الموارد الولية وتاسويقها أو المتاجرة بها.

هناك نوع آخر من المؤسسات القاتصادية أخذ بالنتشار فللي البلللدان الناميللة
بيللن القطللاع العللام2والمتخلفة اقاتصاديا على السواء وهي المؤسسات المختلطللة

والخاص فيتحد رأس المال الفردي مع مال الدولة بغية استثمار مرافق حيوية في
تالللك البلللدان وتاطويرهللا وجعلهللا تاللؤدي الخللدمات اللزمللة علللى أن تاصللبح تالللك

المشاريع قاادرة على التمويل الذاتاي وعلى أن يستوفي القطاعان أرباحا معقولللة
يتصللرف بهللا القطللاع الخللاص حسللب مشلليئته ويسللتعملها القطللاع العللام لتنميللة

مشاريع أخرى .
تاندرج الشركة ذات القاتصاد المختلط ضامن قاواعد القانون التجاري الخاصللة

بشركات المساهمة لن الدولة ليست إل شريكا فيها ول تامارس بالتللالي السلللطة
3المرة باعتبارها سلطة عامة.

أخيرا المؤسسات القاتصادية ذات الطابع العام والتي تاتصف بصفة المشاريع
العامة وقاد عرف المشرع الجزائري المؤسسللة العموميللة القاتصللادية  مللن خلل

 والمتضللمن1988 جللانفي 12 المؤرخ في 01-88المادة الثانية من القانون رقام 
وذلللك مللن خلل الغايللة الللتي4القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية القاتصادية

.314 مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص1
.20جواد نبيل، مرجع سابق، ص2
.325 مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص3
 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية القاتصادية، حا. ر 1988 جانفي 12 مؤرخ في 01-88 قاانون رقام 4
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تاسعى لتحقيقها حيث نصت على ما يلي" تاشكل المؤسسة  العمومية القاتصادية،
في اطار عملية التنمية، الوسيلة المفضلة لنتاج الموارد والخدمات وتاراكللم رأس

المال، وتاعمللل هللذه المؤسسللة فللي خدمللة المللة والتنميللة وفللق الللدور والمهللام
المنوطة بها."

فمن خلل المللادة فللإن هللدف المؤسسللة العموميللة القاتصللادية هللو تاحقيللق
التنمية وذلك من خلل تاللوفير المنتجللات والخللدمات وتاحقيللق أو خلللق زيللادة فللي

01-88رأس المال كما أضاللافت المللادة الثالثللة فللي فقرتاهللا الثالثللة مللن القللانون
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية القاتصادية على أن  المؤسسللة

القاتصادية: 
" تاتمتع بالشخصية المعنوية التي تاسري عليها قاواعد القانون التجاري، إل إذا

نص صراحة على أحكام قاانونية خاصة".
وبالتالي يشترط لقيللام المؤسسللة العموميللة القاتصللادية تامتعهللا بالشخصللية

 كانت بمثابة انطلقاة للصلللحات القاتصللادية المهمللة الللتي1988المعنوية. فسنة
عرفتهللا الجزائللر هللدفها انتهللاج نظللام السللوق مللن أجللل إعللادة تافعيللل التنميللة

والللذي2المتعلق بخوصصللة المؤسسللات العموميللة22-95ثم صدور المر 1الوطنية
نصت المادة الولى منه عن الخوصصة بأنها: تاحويل:

إما الملكية العامة للدولة لصالح أشخاص طبيعية أو معنويللة تاابعللة للقللانون-
الخاص ويمس هذا التحويل كل الصول المادية والمعنوية في المؤسسللات

أو في جزء منها .
أو تاحويل تاسيير المؤسسات العمومية إلى أشخاص طبيعية أو معنوية تاابعة-

للقانون الخاص بواسطة صيغ تاعاقادية.
كما عرف البنك الدولي الخوصصة بأنها:

" زيادة مشاريع القطاع الخاص في ادارة وملكية النشطة والصول التي تاسلليطر
3عليها الحكومة أو تاملكها".

الفرع الثاني

 العناصر المكونة للمؤسسة
العون القاتصادي أو المؤسسللة هللو الشللخص المخللاطب بقللوانين المنافسللة

لذلك ل بد أن يخصص لمشروعه عناصر متميزة.

الفقرة الولى

.1988 يناير 13، صادر بتاريخ 2عدد 
1Zouamia Rachid, Droit de la Régulation économique ,Berti, Alger, 2006, p.05.

.1995، صادر بتاريخ    سبتمبر 54 يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج. ر عدد 1995 أوت 26 المؤرخ في 22-95 المر رقام 2
.05، ص2010 لطفي علي، برامج الخصخصة في الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية الدارية، القاهرة، 3
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العنصر المالي
ل مجللال لتعللاطي العمللال التجاريللة أو الصللناعية إن لللم يتللوفر فللي الصللل

رأسمال يمكن المؤسسين من النطلق في مشاريعهم وإظهار نشاط المؤسسللة
بعد تاجهيزها بما تاطلبه من معدات وأدوات وأثاث، باستثناء بعض المؤسسات دون

وتاموينها بالسلع ووسائل النتاج.1مكان كمؤسسة تااجر متجول
كما أن تاوفير رأسمال المؤسسللة كمنطلللق لنشللاطها يخولهلا قاانونللا وتاعللامل

اجتذاب ثقة المتعاملين في السوق التجارية والصللناعية لخللذ مللا يحتللاج إليلله مللن
سلع أو مواد أولية أو معدات لقاء ضامانة مالية يؤمنهللا رأسللمال الموظللف وملءة

العضاء المؤسسين وما تافرضاه القوانين من ضامانات مالية أخرى.
مع الشارة إلى أن العناصر المادية التي تاتكون منها المؤسسة، ليست فقط

مجموعة من القيم والموال والوسللائل المنفللردة والمنعزلللة بعضللها عللن البعللض
الخر ولكن هي أساسا تانظيم ذاتاي للقيم.

وعلى ذلك ل يمكن الوصول إلى حلول جادة إذا لم تامارس المؤسسللة علللى
هذه القيم والوسائل السلليطرة الكامللة عليهلا بطريقللة مباشللرة أو غيللر مباشلرة

فمثل الحق في اليجار فهو عنصللر2وتاكون لها سلطة تانظيمها تانظيما ذاتايا مستقل.
مهم جدا للمؤسسة، وقاد تاكون باطلة البنود التي تامنع المستأجر من التنللازل عللن

انون التجلاري الفرنسلي يعتلبر الحلق فلي إيجاره لمكسب ملكية المؤسسلة فالق
3اليجار عنصر أساسي من مجموع العناصر التي تاتألف منها المؤسسة.

الفقرة الثانية

العنصر البشري
يتألف العنصللر البشللري مللن الشللخاص الللذين يتواجللدون ضاللمن المؤسسللة
القاتصادية للقيام بكافة العمال والنشللاطات فيهللا بللدءا بالمؤسسللين المشللرفين

على سياسة المؤسسة مرورا بللالموظفين الدارييللن والفنييللن وصللول إلللى أدنللى
4مراتاب الوظيفة

أول: المؤسسين
في الغلالب نجلد المؤسلس هلو صلاحب المشلروع نفسله، فهلو اللذي يضلع
امكانياتاه وموارده المادية والقاتصادية ليثبت وجوده وقاللدرتاه علللى التنللافس، مللن

خلل استغلل هذه الموارد وفقا لحكام المنافسة.
كما يحللرص العللون القاتصللادي صللاحب المؤسسللة علللى السللتقرار المللالي

لمؤسسته من أجل رفع وتاطوير قايمة منتجاتاه، من أجلل الوصللول إلللى التنافسلية

 القاضي منصور، المطول في القانون التجاري ل ج. ريبيرو ر. روبلو ولويس فوجال، التجار، محاكم التجارة، الملكية الصناعية، المنافسة،1
.408،ص 2007، الطبعة الولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1الجزء الول، المجلد

 نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، العمال التجارية، التاجر، المحل التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. س. ن، ص2
207.

.409 القاضي منصور، مرجع سابق، ص3
.305 مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص4
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والقدرة على البتكار واحللداث التغييللر، عللن طريللق ارسللاء نظللام جديللد يسللتلزم
1بدوره ادارة جديدة وحديثة.

وقاد بلغت أهمية الجهاز البشلري شلأنا فلي المؤسسلة القاتصللادية ملا جعلل
بعض التشريعات تانص على وجوب استمرار هذا الجهاز بالرغم من انتقللال ملكيللة

المؤسسة لشخص آخر، وذلك محافظة على الموظفين وعلللى المؤسسللة وحللتى
يحال دون نشوء أزمات بطالة عن العمل فيما لو تاركت الحرية لمالكي المؤسسة

بالصرف والتبديل.

ثانيا: المدير
إن وجود هذا الجهاز البشري يفترض قايللام إدارة خاصللة للله تاشللرف علللى وضاللعه

الوظيفي وتانظم الصلحيات وتاحدد سلسلة الرواتاب والتعويضللات وتاحفللظ حقللوق
الموظف وتاؤمن له الخدمات اللزمة 

التي نص عليها عقد الستخدام.كمللا تاتللولى مسلالة تاحديللد الحتياجلات الوظيفيللة،
فتعمد إلللى التوظيللف أو إلللى تاخفيللض عللدد المللوظفين أو إلللى تاللوزيعهم بصللورة

متوازنة بين قاطاعات المؤسسة وفقا لمقتضيات النتاج، وهذه السلطة يسللتعملها
2المدير لممارسة سلوك القيادة على عمل المرؤوسين لنجاز أهداف المؤسسة

حيث يقوم المديربخمسة مهام أساسية وهي: التخطيللط والتنظيللم والقيللادة
3والتوجيه وصناعة القرار والرقاابة.

التخطيط-1
تاأتاي فللي مقدمللة الوظللائف الداريللة وظيفللة التخطيللط، وهللي عمليللة وضاللع

الهداف وتاحديد الخطوات المؤدية إلى تاحقيقها،  فالتخطيط يتطلب من المديرين
وضاع الهداف المناسبة والواقاعية واتاخاذ الخطوات العملية والمنطقية المسللاعدة

في وضاعها موضاع التنفيذ.
إل أن نجاح وظيفة التخطيط رهن بتأمين الموارد اللزمللة والكفيلللة بمواكبللة

ما خطط وما وضاع مسبقا من أهللداف إلللى جللانب حللث أعضللاء المؤسسللة علللى
التقيد بللالجراءات المواكبللة لمتابعللة الخطللوات التنفيذيللة لتحقيللق تالللك الهللداف

المتفق عليها، فنجاح عملية التخطيللط رهللن باختيللار الهللداف الللتي تاتلءم وواقاللع
وحدات المؤسسة وطموحاتاها وأقاسامها بحيث يشارك مللدير الوحللدات والقاسللام

في عملية اختيار الهداف القابلة للتنفيذ.

 التنظيم-2

.192جواد نبيل، مرجع سابق، ص1
.41جواد نبيل، المرجع نفسه، ص2
27،ص2005 حاسن ابراهيم بلوط، المبادئ والتجاهات الحديثة في ادارة المؤسسات، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،3
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وهي العمليللة الللتي يتللم مللن خللهللا تارتايللب العمللل والصلللحيات والمللوارد
وتاوزيعها بين أعضاء المؤسسة إذ تارتاكز وظيفة التنظيم على عمليات تاوزيع

الموارد البشرية والموارد غير البشرية 
على نشاطات المؤسسة وأعمالها، بما يضمن حسن سير تاطللبيق مجريللات

وظيفة التخطيط وتاحقيق الهداف الموجودة.

القيادة-3
تارتاكز وظيفة القيادة عللى تاللوجيه الفللراد وتاحفيزهللم عللى الداء بملا يخللدم

ويحقق أهداف المؤسسة وتاقوم هذه الوظيفة على شبكات العلقاللات والتاصللالت
بحيث تاشكل هذه الشبكات للقيادة الدارية البنية الساسية والللتي علللى أساسللها

تاتحدد مستويات وأنواع التعارف والتبادل بين سائر أعضاء المؤسسة.

الرقاابة-4
ى ضالبط نشلاطات المؤسسلة مملا يلؤدي إللى حيث تاهدف هذه الوظيفلة إل

مطابقة الداء المتوقاع مع الهللداف التخطيطيللة، التنظيميللة والقياديللة المرسللومة
والمتفق عليها.

 اتخاذ القرارات وحل المشكلت-5
يدخل فلي صلللب عملل المللديرين صللياغة قالرارات عللدة وصلناعتها لهللداف
اعد وتاكملل وظيفلة التخطيلط كونهلا متعددة. وإذا كانت عمليلة اتاخلاذ القلرار تاس

تابحث عن الخيارات والبدائل المتاحة والمسيرة لطرق تاحصلليل المللوارد وتاوزيعهللا
أو استخدامها فإن اتاخاذ القرار وحل المشكلت تابقى من المسلائل الداريللة الللتي

تاحاول الكشف عن الستعدادات والمواقاف الواجب العتماد عليها لهداف تاتعلللق
بتشللغيل اسللتخدام العمليللات الداريللة وتانفيللذها بمللا يخللدم مصللالح المؤسسللة

.1وأهدافها

ثالثا: العمال والخبراء
يقوم العمال والخبراء بتنفيذ أوامر وتاعليمات العون القاتصادي أو المؤسسللة

وذلك بغرض الحصول علللى أهللداف المؤسسللة. فيلللتزم المكلللف بالقيللادة داخللل
المؤسسة بتوصيل المعلومات والرسائل لكل مستويات فريق العمل كلمللا أمكللن

ذلك.
حيث يتم التدرج الوظيفي داخل المؤسسة من خلل عمل القائد وهللو مالللك

المؤسسة مع المدير المسؤول عن التاجاه الستراتايجي والنجاح العام للمؤسسة،
في حين يتحمل العاملين المسؤولين عن جودة انتاجهم وكميته مسؤولية انتاجهم.

.35 حاسن ابراهيم بلوط، مرجع سابق، ص1
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ويتم دعم هذه المستويات الثلث من طرف خبراء تاكنولوجيات  المعلومللات
1المسؤولين عن مختلف المجالت.

إن العمللال والمسللتخدمين المشللاركين فللي السللتثمارات تاحللت رئاسللة رب
العمل واستنادا لعقد عمل ل يمكن اعتبللارهم تاجللار أو مللن العللوان القاتصللاديين،

فطابع الستقللية طابع قاانوني ل غنى عنه ويطلق على هللؤلء الشللخاص أسللماء
مختلفللة، عمللال، موظفللون، مسللتخدمون وكلء، ممثلللون وذلللك حسللب المركللز

2القانوني لكل منهم.

الفقرة الثالثة 

العنصر الفني
يقصد بالعنصر الفني الخبرة المتعلقة بالنشاط القاتصادي أو الصناعي، الللذي

ستمارسه المؤسسة.

فمجللرد تاللأمين المللال اللزم لتشللغيل المؤسسللة ل يكفللي لقيللامه. والخللبرة
الفنية يجب أن تاتللوفر إملا لللدى مؤسسلليها، وإمللا لللدى الشللخاص الللذين تانتللدبهم

بنشاطاتاها.
والمثل النموذجي الذي نلمسه في التقاء المال مع الخبرة الفنية يتحقق فللي

شركة التوصية بيللن الشللخاص حيللث يقللدم أحللد الشللركاء المللال والخللر الخللبرة
الفنية، كما ان الشركة المسللاهمة تامثلل بشلكل أوسلع التقلاء الملال ملع الخلبرة

الفنية في سبيل التوظيف والنتاج 
وتاجدر الشارة إلى أنه في العصر الحالي ومع  التطللور التكنولللوجي، نشللأت

مؤسسات اقاتصادية تاتعاطى فقط تاقديم الخبرات الفنيللة لمؤسسللات أخللرى دون
أن تافقد صفتها القاتصادية وهي تاهدف إلى الربح أيضا من وراء عملياتاها.

ومثالها المؤسسات التي تاقدم الطر الفنية لدارة مشللروع تاجللاري، كملا هللو
الحال في ادارة الفنادق السياحية، أو تاقدم الموظفين الخصائيين لجراء عمليللات

المحاسبة أو القيللام بأعملال الدارة أو تاللأمين العمللال التقنيللة مثللل ادارة أجهللزة
3الكمبيوتار وما يتفرع عنها من عمليات وصيانة.

وهذا ما أبرز إلى حيز الوجلود مسللألة أصلبحت ملدار بحللث فلي الملؤتامرات
الدولية وهي إعارة التكنولوجيا الحديثة للبلدان المتخلفة أو التي هي قايد النمو.

الفقرة الرابعة

العناصر المعنوية

.44جواد نبيل، مرجع سابق، ص1
.182 القاضي منصور، مرجع سابق، ص2
.304 مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص3
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تاعتللبر العناصللر المعنويللة مللن أهللم العناصللر المكونللة للمؤسسللة أو العللون
القاتصادي في العصر الحديث، فالعمليات التجارية الرئيسية تاتعلق بهذه العناصر.

والعناصر المعنوية هي تالك العناصر أو الموال المنقولة المستعملة لستغلل
النشللاط التجللاري أو القاتصللادي، فهللي العناصللر الللتي تاللرد علللى الشللياء غيللر

الملموسة وتامنح صلاحبها السللتئثار بالشليء المعنللوي وسلللطة السللتئثار يحميهلا
القانون ويحظر التعدي عليها ونظر لهمية العناصر المعنويللة للمؤسسللة سللنتناول

بعضها بإيجاز:
التصال بالعملء أو الزبائن:أول: 

يعد عنصر التاصال بالعملء من أهم العناصللر المعنويللة للمؤسسللة أو العللون
القاتصادي وهذا باعتبار المؤسسة مرتابطللة وجللودا وعللدما مللع جماعللة الشللخاص

المتعاملين معها سواء بصفة منتظمة 
ويقصد بالعملء او الزبائن ربط الصلت بالمحل التجاري والتاصال1أو عرضاية

به بسللبب مزايللا يتمتللع بهللا العللون القاتصللادي أو المؤسسللة كحسللن المعاملللة أو
المانة، بينما السمعة التجارية لهذا العون تانشأ من اتاصال العملء به بسبب بعللض

المزايا الخاصة بالمؤسسة نفسها كعرض البضائع بشكل جيد وجذاب.
إذن فالسمعة تاعتمد على مزايا ذات طابع عيني متعلقة بالمحللل ويكللون لهللا

دور في اجتذاب العملء حيث يحرص العون القاتصادي على أن تاستمر علقاته  مع
عملئه ويعمل على تانميتها بكل الوسائل المشروعة حتى يقبلللوا علللى محللله دون

أن يستعمل في ذلك طرق منافية للمنافسة.
كما يعتمد الزبائن التجاريون عللى الطلرق اللتي تاسلتثمر التجلارة والصلناعة

بموجبها ويعتبر الكثير من المؤلفين الزبائن من عناصر المؤسسة التجارية ومنهللم
2من يعتبر أن المؤسسة ليست سوى الحق في الزبائن والعملء.

وعنصر التاصال بالعملء ل يعنللي أن للمؤسسللة حللق ملكيللة علللى العملء إذ
ليس هناك ما يلزمهم  بالستمرار في القابال على المؤسسة والتعامل معها، فهم

يعتادون دون التعامل مللع هللذه المؤسسللة وبالتللالي فللإنه يقصللد بعنصللر التاصللال
بالعملء مجموعة الشخاص الذين لهم علقاات عمل مع المؤسسللة فهللم يلجللؤون

إليها لتموينهم أو لطلب خدمات معينة.
فالفقه الفرنسي اعتللبر عنصللر التاصللال بللالعملء هللو " المتجللر ذاتالله" وهللذا

الموقاف مستمد من مبادئ حقوق الملكية الفكرية ولهللذا يللرى أنصللار هللذا التيللار
الفقهي أن العناصر المعنوية الخرى تابقى مرتابطة بالتاصال بالعملء. ومما ل شك

فيه أن عنصر التاصال بالعملء يبقى حتى في وقاتنا الراهللن مفهومللا مللن الصللعب
تاحديده، كما يعتبر عنصر متغير قاابل للتحديد باستمرار.

.264، ص2014محمد مرسي، أصول القانون التجاري( نظرية العمال التجارية، التاجر، المحل التجاري)، دار النهضة العربي، القاهرة، 1
.209 نادية فضيل، مرجع سابق، ص2
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إن كثرة المقالت الفقهية التي صدرت في فرنسا بشأن هذا الموضاوع دليللل
قااطع على ان لعنصر التاصال بالعملء أهمية كبيرة فهو قايمة المحل وشهرتاه. هذا

ويكتسي عنصر التاصال بالعملء طابعا فعليا وأكيدا، غيللر أن التسللاؤل عللن المللدة
اللزم احترامها في استغلل المحل لعتبار عنصر التاصال بالعملء موجودا.

ل يعتبر هذا العنصر موجودا قابل فتح المحللل للجمهللور، لكللن  هنلاك احتمللال
لوجوده في المستقبل ومن ثم اعتبر أن الشخص الذي قاام بتهيئة عمللارة يملكهللا

قاصد ممارسة تاجارة معينة، ل يعد صاحب مؤسسللة أو عللون اقاتصللادي فللي حالللة
عدم الشروع في الستغلل، وهذا راجع لعدم وجود عنصر التاصال بالعملء.

ويعتبر التاصال بالعملء افتراضايا طالمللا لللم تاقللم المؤسسللة بللإبرام علقاللات
عمل مع الغير ولثبات وجود هذه العلقاات يمكن النظر إلى المحاسبة، التوصيات،

الفواتاير أو رقام العمال. ومن هنا يظهر بوضاوح أن المؤسسة ل تاكون موجودة إل
بعد مدة معينة من الستغلل.

والجللدير بالللذكر فللي هللذا السللياق أن تاوزيللع العلمللات ل يخضللع لوجللوب
الستغلل لتكون الماكن محل تاجاريا، وهذا راجع لكون التاجر الموزع يستفيد مللن

 والمؤسسللة ل تامللك  الحللق فلي اسلتمرار)1(شهرة العلمة ومن وفاء الزبائن لها
تاعامل الزبائن وعدم انصرافهم عنهللا فللي المسللتقبل وفقللا لملا يحقللق مصلللحتهم

.2واتاجهوا إلى عون اقاتصادي منافس
وأخيرا تاجدر الشارة إلى أن عنصر التاصال بالعملء يسللمح كمللا هللو الوضاللع

في فرنسا بتحديد قايمة المحل التجاري، فمما ل شللك فللي أن قايمللة المحللل تاتبللع
قايمة هذا العنصر.

سابقا– المحكمة العليللا حاليللا فللي احللدى حيثيللات3لذا اعتبر المجلس العلى
تاأسيس قاراره أن وجود عنصر التاصال بللالعملء ضاللمن العناصللر المكونللة للمحللل

التجاري يؤدي إلى استحالة القيام بللإجراءات القسللمة عينللابين المتقاسللمين لنلله
سينتج عنها في حالة اتامامها تاخفيض معتبر لقيمة المحل.

إن حيثيات القرار جد واضاحة اذ تانص على أن:
" إن المحل التجاري غير قاابل للقسمة نظرا للعنصر الساسي فيلله المتمثللل فللي

الزبائن المرتابط أشد الرتاباط بالمحل ويترتاب على ذلللك أن الحللل الوحيللد لفللض
النزاع هو بيع المحل بالمزاد العلني لضمان حماية مصالح الطرفين".

ثانيا : السمعة والشهرة
ل  يوجد في القانونين التجاري الجزائري والفرنسي تاعريف للشهرة التجارية
وإذا كان جانب من الفقه الفرنسللي قاللد اعتللبر أن الشللهرة التجاريللة هللي جاذبيللة

 والمشرع الجزائري ومللن خلل نللص)4(المحل التجاري على الزبائن أو المشترين
.16، ص2001 فرحاة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري والحقوق الفكرية، نشر وتوزيع ابن خلدون،  الجزائر،1
.265محمد مرسي، مرجع سابق، ص2
.14، ص2009 مقدم مبروك، المحل التجاري، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، 3
.13 فرحاة زراوي، مرجع سابق، ص4
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لم يفرق بيللن لفظللي الشلهرة والعملء،1 من التقنين التجاري الجزائري78المادة 
رغم أن اللفظين من الناحية العمليللة يسلتعملن بمعنلى ملترادف، وهللذا التللداخل

بينهما جعل المشرع الجزائري يجمع بين الوصفين تاحت عنصر واحللد ويجعللل منلله
2واجب التوفر على وجه اللتزام في أي محل تاجاري

غير أن الفقه اختلف حول هذه المسألة فذهب البعللض إلللى التفرقاللة بينهمللا
تاأسيسا على أن الشهرة التجارية تاعني مجموعة الشخاص الذين يجللذبهم المحللل

التجاري نظرا لموقاعه ويترتاب على ذلك أنه بقصللد الزبللائن العرضالليين أو الزبللائن
العابرين.

وعلى هذا الساس تاظهر الشهرة التجارية مرتابطة بعوامل موضاوعية خاصللة
بموقاع المحل التجاري فهي إذن ملتصقة بالمحل التجاري وليللس بشللخص التللاجر

وهذا ما يميزها أساسا عن عنصر العملء. الذي يكون نابع من تاعامل الشخص مللع
عملئه أي لصيق بالمعاملة الحسنة من التاجر.

ويسلللتنتج مملللا سلللبق أن الصلللطلحين " التاصلللال بلللالعملء" و" الزبلللائن
العرضايين" بالرغم من كونهما غير مترادفين، فإنهمللا يسللتعملن غالبللا فللي معنللى

واحد، لذا يرى البعض أنه ل محل للتمييز بينهما، فل أثر لهللذا التمييللز مللن الناحيللة
القانونية إذ يصعب من الناحية العملية اثبات إذا كان المر يتعلق بمشتري عابر أو

.3زبون ثابت
لذلك كان على المشللرع الجزائللري إدراج حللرف "أو"  فللي النللص القللانوني

ليصبح تاحريره كما يلي: " ويشمل المحل التجاري عملئه و/ أو شهرتاه.
وتاجدر الشارة إلى أن عبارة " الشللهرة التجاريللة" المسللتعملة فللي القللانون

التجاري الجزائري ل تاحمل نفس الدللة، ول تاعلبر علن المعنللى الحقيقلي للعبللارة
يAchalandageالواردة في النللص بالصللياغة الفرنسللية أي كلمللة "  تي تاعن " ال

المشتري العرضاي.

ثالثا: السم التجاري
يلعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللب

السمالتجاري،خاصةفيالبلدانالمتقدمةدورامهمافيشهرةالمؤسساتاالتجارية،لكنبالرج
وعإلىالتشريعالجزائريوالفرنسينلحظأنهماليتضمنانتنظيمادقايقاوكافيالحمايةالسماء

التجارية،وزيادةعلىذلكليخضعاختيارالسلللللللللللللللللللللللللللللللللللماءالتجاريةلرقاابة
مسبقةالمرالذييؤديفيكثيرمنالحيانإلىوجودتانازعبينالسماءوالعلماتاالتجاريةالمتشابه

ة.غيرأنحلهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللذاالتنازعيتم
فيمعظمالحوالعلىحسابالسماءنظراللنظامالمميزالذيتتمتعبهالعلماتافالسمالتجاريب

 ديسمبر19، صادر بتاريخ 101، المعدل والمتمم، يتضمن القانون التجاري، ج ر، عدد 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59-75 المر رقام 1
1975.

.11مقدم مبروك، مرجع سابق، ص2
.14 فرحاة زراوي، مرجع سابق، ص3
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فه1صورةعامةيدلعلىأيتسميةيمارسالتاجرتاحتهاالشخصالطبيعيأوالمعنوينشاطاتاجاريا
والسمالذييطلقهصاحبالمحلوصاحبالمؤسسةعلىمحلهأومؤسسللته،وقاديكوناسمالش

خصالمالكوقاديكوناسممبتكراحتىيميزهعنباقايالمحلت.
ففيحالةماإذاأطلقصاحبالمحلسمهعلىالمحللتجاري،فليعنيذلكاختلطالسمالمد

نيبالسللللللللللللللللللللللللللمالتجاري،بليبقىكلمنهمامتميزاعنللللللللللللللللللللللللللالخر،
فالسمالمدنيجزءمنشخصيةصاحبهوبالتاليليجوزالتصرففيه،بينماالسمالتجاريهوعنص

2رمنعناصرالمحلومنثميجوزالتصرففيهكلماانصب التصرفعلىالمحل.

ومنالملحظأنلبعضالمؤسسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاتاالتجارية

سمعةكبيرةنظراللثقةالتييضعهاالجمهورفياسمهاالتجاري،ولهذايعتبرالسللمالتجاريعل
مةتاجمعالزبائن.

إنهالوسيلةالتيتسمحللتاجرباكتسابشهرةوطنيةأودوليةفيعالمالتجارةليزدادرقامالمبيع
ات.

وتابينالحكامالقانونيةأنالسمالتجاريعنصرمنعناصللرالمحللتجاري،فهوعنصرجوه
ريإذاكانمشهورا،وفيهذهالحالةل مانع لعتبارهمنأهمعناصرالمحل. وعلى كللل يجللب

الشلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللارة
إلىأنالسمالتجارييوضاععادةواجهةالمحلوعلىرأسالفواتايروالرسائلوالعلناتاونشللللرات

الدعايةوغيرهامنالوراقاالتجاريةالخاصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللةبالمحل.
أمابالنسبةللشخاصالمعنويةكماهوالحالفيالشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللركاتامثل،

فالمشرعالجزائرييميزالسمالتجاريالخاصبالشركاتاذاتاالطابعأوالعتبارالشخصيعنالس
مالتجاريالخاصبالشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللركاتاذاتاالطابعالمالي.

فبالنسبةلشركاتاالشخاصبمافيهاشركةالتضامنوشركةالتوصيةالبسيطةفإنالسمالتج
اريللمحليتألفمناسماءجميعالشركاءالمتضامنينأواسمأحدهمأوأكثرمتبوعبكلمة"وشللر

كائهم"وبالتاليليمكنادراجاسماءالشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللركاء
الموصينأواسمأحدهمفيالسمالتجاريللشركة.

أماشركاتاالموالفالسمالتجاريلبدأنيكونمشتقامنغرضاقيامالشركة.
وباعتبارالسمالتجاريعنصرمنعناصرالمؤسسلللللللللةفمنالبديهي أنملكيتللللللللله

تامنحلمنكانتلهالسبقيةفياستعمالهشريطةأنيكونهذاالسلللللللللللتعمالظاهراوفعليا،إل
أنالتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاجر ل يتمتعبحقمطللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللق

فيهذاالمجال،فالحقالممنوحلهحقنسبيومقتصرعلىنوعالتجارةالتييمارسهاالتاجروعلىال
نطاقاالجغرافياللزملحمايةشهرةالمؤسسة.

وعلىذلكفإذااستعملتتسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللميةمعينة
كاسمتجاريفيتجارةمعينة،فليجوزلمؤسسةأخرىاستعمالهافينفسالنشطةالتجاريةأوف

.77فرحهزراويصالح،مرجعسابق،ص1
210ناديهفضيل،مرجعسابق،ص 2
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يأنشطةمشلللللللللللابهةلها،وعللللللللللللة هذاالحظرحمايلللللللللللةالغير ملللللللللللن
الخلطبينالمؤسستين،أمااذاكانتالتجارةمننوعآخرفليوجدمانعلختيارنفسالتسمية.

وزيادهعلىذلكيقتصرالحقفيملكيةالسمالتجاريعلىمدىشهرةالمحللتجاري،وينجللر
علىذلكأنالسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمعةالتجارية

.1قادتاقتصرعلىشارعأوحيفيالمدينةأوتاتسعالىاقاليمبأكملهأوتاتجاوزحدودالدولة
وتاجدرالشارةإلىأنهيجوزمبدئياللتاجرأنيتنازلعنجميععناصرمتجرهأوعنجزءمنهافق

ط،ومنثمإذاكانعقدالبيعيشمللسللمالتجاري،يحقللمشترياستعمالهذاالسمشريطةأني
ضيفإليهبيانايدلعلىانتقاللملكية،ويجبأنيضيفاسمهالخاصتتبعهكلمة"خلف"معاحتمالتس

جيلسمهالخاصبأحرفاصلللللللللغر، كملللللللللا يجلللللللللوز للبلللللللللائع أن يمنلللللللللع
مكتسبالملكيةمناستعمالسمهويلتزممكتسبالملكيةمناستعماللسلللللمالتجاريلغرض

آخللللللللللللر، كمايتوجبعلىالبللللللللللللائع عدماستعماللسمالتجاريالسللللللللللللابقلنه
ملزمازاءالمشتريبعدةضاماناتاومنبينهاعدممنافسةالمشتري.

وأخيراتانقضيملكيةالسمالتجاريفيحالةانتهاءالنشاطالتجاري،أوبتركاستعمالهمنق
بللتاجر.

رابعا: العنوان التجاري
يقصد به التسمية المبتكرة التي يختارهللا التللاجر لتمييللز محللله التجللاري عللن

.2المحلت التجارية الخرى التي تامارس نفس النشاط

فالعنوان التجاري هو إثارة خارجية تاتيح تافريللد المؤسسللة، ويمكللن أن يكللون
اسم الشخص أو تاسمية خيال مبدع أو رمللز أو شللكل أو لللون الواجهللة أو طريقللة

عرض البضاعة، بشرط أن يكون في ذلك اللون أو الشللكل عنصللر مبتكللر وخلاص
بهذه المؤسسة دون سواها، بحيث تاظهللر اللمسللة الفنيللة الخاصللة بهللا، فللالعنوان

.3التجاري عنصر من عناصر المؤسسة ونادرا ما يفهم أنه منفصل عنها
ويختلف العنوان التجاري عن السم التجاري، بأن السم الشخصي للتاجر قاد

يدخل في تاكوين السم التجاري أما العنوان التجاري فهو تاسمية مبتكللرة وخياليللة
أو طريفة بطلقهللا التللاجر عللى محللله، وقاللد يكللون العنللوان التجللاري كللذلك رمللز

تاصويري، أي شكل يستعمله التاجر لتمييز محله التجاري عللن غيللره مللن المحلت
4التجارية فيوضاع العنوان التجاري على واجهة المحل لجتذاب الزبائن والعملء.

وعليه ليس من مصللحة التللاجر اسللتعمال تاسللمية عاديللة أو شللائعة بلل ملن
الفضلل لله اسلتعمال تاسلمية مبتكلرة حتىيسللتفيد ملن الحمايلة المقلررة عكلس

.5التسمية الشائعة

86فرحهزراويصالح،مرجعسابق،ص 1
.211 نادية فضيل، مرجع سابق، ص2
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.81 فرحاة زراوى، مرجع سابق،ص4
. 15مقدم مبروك، مرجع سابق، ص5

177



الفصل الثاني ...............................  ميدان أعمال التعسف في وضعية التبعية القاتصادية

وبالتالي فإن العنوان التجاري عند وجوده ينبغي أن يوقاع على واجهة المحللل
التجاري وعلى الوراق التجاريللة وعلللى سلليارات العمللل التابعللة للمحللل التجللاري

ليكتسب العنوان التجاري شهرة لدى الجمهور.
وينشأ حق التاجر في العنوان التجاري بأسبقية اسللتعمال التسللمية ويشللترط

أن يكون الستعمال ظاهرا وأن يكون مخالف للنظام العللام والداب العامللة، كمللا
قاللد يكللون مشللتركا بيللن سلسلللة محلت تاجاريللة تامللارس نفللس النشللاط وبللترك

استعمال العنوان التجاري ينقضي هذا الحق.

خامسا : الحق في اليجار
إن الحق في اليجار هو الحق الممنوح لصاحب المحل التجاري فللي النتفللاع

بالماكن التي يزاول فيها تاجارتاه، وإن كللان الحللق فللي اليجللار عنصللرا مهمللا مللن
. ويقصللد بلله حللق صللاحب1عناصر المحل ، فل يعتبر من العناصر اللزمة لوجللوده

المحل في النتفاع بالعقار كمستأجر أو إذا كان صاحب العقللار هللو الللذي يمللارس
2فيه تاجارتاه

إن أهمية الحق في اليجار تاجد أساسها في اللدور اللذي تالعبله فلي اجتلذاب
العملء نظرا لموقاع المحل المستغل، وخاصة إذا كان المحل يقع في منطقة تاكثر

فيهللا السللواق والنشللطة المماثلللة بحيللث يسللهل علللى العملء إجللراء المقارنللة
والقابال على اقاتناء السلع.

 منه تانص علللى أن169وبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري فإن المادة
يكون التللاجر مسللجل فلي السللجل التجللاري حللتى يسللتفيد مللن نظللام اليجللارات

التجارية، بمعنى أن الحق في اليجار مخصص للتجار الللذين يشللغلون محل تاجاريللا
ملكا لهم. غيللر أنلله يسللتفيد مللن نظللام اليجللارات التجاريللة ولللو كللانوا غيللر تاجللار

3الشخاص والعوان القاتصاديون والمؤسسات التالية

الصناعيون.-

الحرفيون والمؤسسات الحرفية سواء كانوا مقيدين في السجل التجاري أو-
السجل الحرفي والصناعات التقليدية حسب الحالة.

المؤسسات العمومية القاتصادية.-
ويعتبر الحق في اليجار في كثير من الحيان عنصر هام في المحل التجاري،

ول يمكن لصاحب المحل التجاري التنازل عن هذا المحل إل إذا تانللازل عللن الحللق
في اليجار ولذلك عمد المشرع الجزائري إلللى حمايللة هللذا العنصللر بللالنص علللى

أحكام دقايقة تانظم اليجارات بين المستأجرين والمؤجرين فيما يخص عقود ايجار
العقارات والماكن المستعملة لمزاولة التجارة، ومن ثللم تاللبين أن ايجللار المللاكن

.31 فرحاة زراوى صالح، مرجع سابق، ص1
.213 نادية فضيل، مرجع سابق، ص2
.41بوجميل عادل، مرجع سابق ، ص3
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التي تاستغل فيها المحلت التجارية يخضع في التشريع الجزائللري للحكللام العاملة
.1المتعلقة بعقد ايجار الشياء

سادسا: حقوق الملكية الفكرية
إن التاجر يستغل في بعض الحيان النتاج الفكري سواء كانت ملكية صناعية

 أو2كالرسوم والنمللاذج أو ملكيللة تاجاريللة كالعلمللات التجاريللة والبيانللات التجاريللة

ملكية أدبية وفنية فيمنح القانون المخترع، للكاتاب وللفنان احتكارا مؤقاتا لستغلل
انتاجه الذي يعتبر حقا فكريا.

وتاعتبر كل من حقوقاه الملكية الصناعية، الملكيللة التجاريللة والملكيللة الدبيللة
ن أهلم والفنية متى وجدت في المؤسسة التجارية عنصلرا فيهلا، بلل قالد تاعتلبر م

العناصر إذا كانت تاعمل علللى تانميللة النشللاط الصللناعي والتجللاري وجللذب العملء
3والزبائن وتاقرير المنافسة التجارية.

إن حقوق الملكيللة الصللناعية هللي تالللك الحقللوق الللتي تاللرد علللى البتكللارات
الجديدة كللبراءة الخللتراع والرسللوم والنمللاذج الصللناعية والعلمللات فهللي حقللوق

 وتامنح لصاحبها احتكارا مؤقاتللا لسللتغللها أو لسللتعمالها، ويقللوم القللانون4معنوية
بحمايته، كما يجوز له التصرف فيهللا وتاحقيللق فوائللد ماليللة. إذن فحقللوق الملكيللة

الصناعية هي عبارة عللن ابتكللارات جديللدة تاسللتغل فللي المجللال الصللناعي سللواء
تاعلقت بمنتجات صناعية جديدة، أو بوسائل صناعية حديثة.

إن استعمال عبارة" الملكية" للدللة على الحقوق التي يتمتللع بهللا التللاجر أو
الصانع تاثبت حقه في استغلل منجزاتالله الفكريللة وحقلله فللي طلللب حمايتهللا، وإذا

كانت الملكية الواردة في القانون المدني تالرد عللى أشلياء ماديلة فلالمر يختللف
بالنسبة للملكية الصناعية والتجارية لنها تارد على منجزات فكرية .

وتاجدر الشارة أنلله عنللد بيللع المحللل التجللاري أو المؤسسللة التجاريللة يمكللن
لصاحبها التنازل عن حقوق الملكية الفكرية العائدة إليه، ويمكن استبعادها كليللا أو

جزئيا ببند صريح .
كما تاعتبر العلمللات التجاريللة والصللناعية كللل سللمة ماديللة أو اشللارة يضللعها

التاجر على المنتجات التي يقوم بصللنعها او بيعهللا قاصللد تامييزهللا عللن غيرهللا مللن
المنتجات المماثلة، فهي الوسيلة التي يلجأ إليهللا التللاجر لجللذب العملء والزبللائن.

ويجب أن يشير إلى أن العلمة التجارية هي العلمة التي يستخدمها التاجر لتمييللز
البضائع التي يقوم ببيعها.

/ فبراير يعدل06المؤرخ في 05/02 مكرر من القانون187وما بعدها ق. م .ج ، وكذلك المادة 467 يخضع عقد ايجار الشياء لحاكام المادة 1
.09/02/2005، صادر بتاريخ11  المتضمن القانون التجاري، ج ر ، عدد 1975/ 26/09 المؤرخ في 75/59ويتمم المر 
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أما العلمة الصناعية فهي العلمة التي يسللتخدمها الصللانع لتمييللز المنتجللات
التي يقوم بصللنعها، لكلن نلص المشللرع علللى علمللة مللن نللوع آخللر وهللي علمللة

، فل تاستعمل هذه العلمة لتمييز المنتجات، بل الغرض منها تامييللز خدمللة5الخدمة
من الخدمات التي يقدمها شخص ما.

الفرع الثالث

الطأار القانوني للمؤسسة

لبد من التطرق الى الكيان القانوني لها وتاحديد التزاماتاها ومفهومها

في اطار قاانون المنافسة 
الفقرة الولى

 الكيان القانوني للمؤسسة

يختلف الكيان القانوني للمؤسسة القاتصلادية بلاختلف الصلفة اللتي تاتخلذها
لممارسة نشاطها التجاري أو الصناعي. فإذا كان المشللروع التجللاري يقللوم علللى

كاهل شخص واحد أو أصبح قاائما علللى شخصللين بعللد أن كللان شللراكه بيللن عللدة
أشللخاص، اتاخللذت المؤسسللة القاتصللادية كيانللا قاانونيللا منللدمجا بكيللان الشللخص

القائمة على كاهله فتصبح مشروعا تاجاريا إذا كان تااجر أو تاصبح حرفة أو مهنة إذا
كللان صللاحبها حرفيللا أو صللاحب مهنللة معينللة. ولكللن فللي أغلللب الحيللان تاقللوم

المؤسسة القاتصادية كنتيجة لعقد شراكة يجرى بين عدة أشخاص فتصللبح شللركة
تاضامن أو شركة تاوصية أو شركة مساهمة.

ن التلاجر والحرفلي والمعنلي ولسنا بصلدد دراسلة الكيلان القلانوني لكلل م
والشركات على أنواعها لنها تادخل في صلب القانون التجاري. ومللا سللنبرزه فللي

هذه الدراسة هي مميللزات الكيللان القللانوني للمؤسسللة القاتصللادية انطلقاللا مللن
نموذج الشركة التجارية.

فالشركة التجارية تاشللكل شخصللا معنويللا مسللتقل فللي كيللانه القللانوني عللن
الشخاص الطبيعيين الذين تاتألف منهم. وتاترتاب عللن تامتللع المؤسسللة القاتصللادية

:2المتخذة شكل الشركة التجارية بالشخصية المعنوية عدة نتائج قاانونية أهمها
أول: الشكل القانوني

تاصبح المؤسسة كائن اعتباري يتخذ شكل قاانونيا معينا، للله تاسللميته الللتي يسللتقل
بها عن سائر

التسميات، كما له كيانه المالي والتنظيمللي وأجهزتالله واشخاصلله المشللرفون
عليه والذين يديرون نشاطه ويمثلونه تامثيل حقيقيا اتاجاه الغيللر فيلللتزمون باسللمه

ويلزمونه بما يعقدون من التزامات باسمه.
ثانيا: الذمة المالية

.118 فرحاة زراوى، مرجع سابق، ص5
.328 مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص2
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لهذا الكللائن القللانوني ذمللة ماليللة منفصلللة عللن ذمللة مؤسسلليه، إل إذا كللان
القانون أقار غير ذلك.

وهللذه الذمللة الماليللة تازيللد او تانقللص وفقللا للتقلبللات الماليللة الللتي تامللر بهللا
المؤسسة وإن كان لقيمتها حدود دنيا ل يجللوز النللزول عنهللا، وإذا اصللبحت الذمللة

المالية مثقلة بالديون دون أن يقابلها ما يفي بها، أصبح زوال المؤسسللة بللالطرق
القانونية المناسبة أمر ل مفر منه.

ثالثا: استقللية المؤسسة
لهذا الكائن القانوني حياة مستقلة عن الشخاص الذين ساهموا في ايجللاده،

فل يزول بزواله، بل يبقى مستمرا طيلة المدة التي حددها عقللد تاأسيسلله، وحللتى
في مرحلة انهاء وجود هذا الكائن القللانوني، كحللل الشللركة، تابقللى للله الشخصللية

المعنوية طيلة المدة اللزمة للتصفية ولغاية اتامام هذه التصفية. ويترتاب عن ذلللك
أن حصة المساهم في المؤسسة تانتقل بإرادة مالللك السللهم فيهللا، إمللا بللالبيع أو

بالهبة أو بالتنازل وإما بالرث بعد وفاتاه.
أما في المؤسسات القائمة على شراكة الشخاص فهناك شللروط للتصللرف

بنصيب كل شريك بالشركة، فل يجوز للشريك التنازل للغير عن حصته إل برضاللى
جميع الشركاء.

رابعا: الثار القانونية
يضمن هذا الكائن القانوني مدنيا العمال الللتي يقللوم بهللا ممثلللوه باسللمه أو

لمصلحته فإذا تاسببت تالك العمال بأضارار للغير بسبب خطأ ممثليه أو موظفيه أو
عماله فإنه ملزم قاانونا بالتعويض عن الضرر.

الفقرة الثانية

 التزامات وواجبات المؤسسة
تاخضللع المؤسسللة لبعللض اللتزامللات والواجبللات الضللرورية لحفللظ كافللة

1المصالح المتعاملة معها

أول: التزام المؤسسة بالنظمة التي ترعى تأسيسها
 كي تاأخذ المؤسسة القاتصادية كيانهللا القللانوني وتانمللو وتانتللج ل بللد لهللا مللن

تانظيم نفسها بصورة تاتوافق مع النظمة التي تارعاها لذا فقد رتاب المشللرع علللى

.355 مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص1
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عاتاق المؤسسللين مسلؤولية مراعلاة هللذه النظمللة ومنهلا احلترام حريلة ونزاهللة
التنافس وعدم تاقييد المنافسة في السوق وهذا تاحت طائلة الجزاء.

ثانيا: التزام المؤسسة اتجاه مؤسسيها ومموليها
تاقع على عاتاق المؤسسة القاتصادية التزامات وواجبات نحو مؤسسلليها ومموليهللا

تارمي إلى ضامان رؤوس الموال التي وضافوها ضامنها، فحماية المللوال المللؤتامن
عليها واجب على المؤسسة القاتصادية وعلى القائمين عليها.

ثالثا: التزام المؤسسة اتجاه موظفيها
تالتزم المؤسسة القاتصادية اتاجاه موظفيها وعمالها بواجبات تامليها عليها النظمللة

والقللوانين أو طبيعللة العمللل الللتي تاتعاطللاه، فبالضاللافة إلللى تاللأمين الرواتاللب
والتعويضات والترقايات والخدمات الجتماعية والصحية تالللتزم المؤسسللة بسلللمة

موظفيها وعمالها فتؤمن لهم التجهيزات الفنية اللزمة فلي املاكن عملهللم وتاتخللذ
كافة الحتياطات الوقاائية للحول دون تاعرضاهم للمخاطر في أنفسهم وصحتهم.

رابعا: التزام المؤسسة اتجاه الموردين الموزعين والممثلين
تالللتزم المؤسسللة سللواء كللانت مللورد أو موزعللا وفقللا للقللوانين والعللراف

التجارية وكذا قاوانين المنافسة من خلل تاقديم الضمانات المالية اللزمللة والتقيللد
بمواعيد السللتلم والتسللليم لن عجلللة النتللاج حلقللة مترابطللة وعللدم السللتغلل

التعسفي لهذه الحلقة من خلل شتى طرق التعسف ومنها استغلل علقاة التبعية
القاتصادية للمؤسسة سواء بصفتها زبونا أو ممونا.

خامسا: التزام المؤسسة اتجاه الدولة والسوق
فالمؤسسة القاتصادية ملزملة بالتقيلد بلالقوانين الجمركيلة والضلريبية وكلذا

اللتزام بعدم تاقيد المنافسللة والخلل بهللا فللي السللوق، وفللي سللبيل تانفيللذ هللذه
القللوانين والتقيللد بهللا أقاللر المشللرع عقوبللات رادعللة للمؤسسللات المخلللة بهللذه

اللتزامات.

الفقرة الثالثة

 المتعلق بالمنافسة03/03 المؤسسة في اطأار المر 
يعتبر قاانون المنافسة أداة لضللمان حقللوق جميللع العللوان القاتصللاديين فللي

التنافس وفي نفس الوقات يمنع هذه المؤسسات من الممارسات التي تاؤدي إلى
تاقييللد المنافسللة والخلل بهللا، وحمايللة السللوق مللن التلعللب بللالعرض والطلللب

وضامان شفافية المعاملت التجارية بين المؤسسات ومنع أي اساءة إلللى النظللام
الجتماعي والقاتصادي السائد في المجتمع. حيث تانص المللادة الولللى مللن المللر

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على ما يلي:03/03
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" يهدف هذا المر إلى تاحديد شروط المنافسة في السوق وتافادي كل ممارسللات
مقيدة للمنافسة ومراقابة التجمعات القاتصللادية قاصللد زيللادة الفعاليللة القاتصللادية

وتاحسين ظروف معيشة المستهلكين"
فمن خلل هذه المادة فإن الحرية القاتصادية للمؤسسة في السوق ل تاكون

مطلقة وإنما تاكون وفقا لشروط وإل تاؤدي إلى الخلل بالمنافسة في السوق.
أما فيما يخص التعسف في وضاعية التبعيللة القاتصللادية فالمشللرع الجزائللري

قاام بحظر هذه الممارسة المقيدة للمنافسللة وحصللر هللذه  الممارسللة فللي اطللار
العلقاة القائمة بين المؤسسات أو العوان القاتصاديين وذلك كما سبق الذكر من

 المتعلللق بالمنافسللة المعللدل والمتمللم03/03خلل المادة الثالثة فإن من المللر 
والتي نصت على: " وضاعية التبعية القاتصادية هي العلقاة التجاريللة الللتي ل يكللون

فيها لمؤسسة ما حل بديل مقللارن إذا أرادت رفلض التعاقاللد الللتي تافرضالها عليهللا
مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا".

وبالرجوع إلى الفقرة الولى من هذه المادة والتي عرفت المؤسسة بأنها: 
"المؤسسة كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعيللة يمللارس بصللفته دائمللة

نشاطات النتاج أو التوزيع أو الخدمات أو الستيراد".
وفي هذا الصدد فالعون القاتصادي أيا كان فرديا أو جماعيللا، وكللونه فرديللا ل

يتمتع بالشخصية المعنوية هو الشخص المخاطب بهذه الممارسة ( التعسللف فللي
وضاعية التبعية القاتصادية) والمخاطب بقواعد المنافسة، اذ يلتزم بها وتاجب عليلله

حمايتها ويحترم آدابها بغض النظر عن كونه ذي شخصية معنوية.
إل أن الصعوبة في هلذا الملر تاطلرح حلول تاحديلد المركلز القلانوني للعلون

القاتصادي المنافس والذي يصعب تاحديده من خلل المعايير العاديللة المسللتخدمة
في تاحديللد صللفة التللاجر مثل، ويتللم ذلللك عللن طريللق تاحديللد مللن للله الحللق فللي

المنافسة ومن تاكلون للله صلفة الشللخص القلانوني المخلاطب بأحكلام المنافسلة
حماية للمصالح المشروعة التي يمثلها غيره من العوان القاتصاديين المتنافسين،

وذلك لن مجال المنافسة أكللثر اتاسللاعا مللن مجللال القللانون التجللاري فالشللخص
القانوني المخاطب بقلانون المنافسللة هللو ذلللك  الشللخص الللذي يخصللص أمللواله

وطاقااتاه وخبراتاه المتنوعة المصادر والطاقاات المتميزة.
فالعلقاة التنافسية ل تانشأ علللى الطلق، إل بوجللود  قاللوة جللذب العملء، ول

يتحقق ذلك إل من خلل عرض جذاب لمجموع القيم التنافسية الللتي يتللم عرضاللها
.1وتاحقق قابول اختيارات العملء

فالوظيفة الساسللية لي نشللاط اقاتصللادي والللتي تاتفاعللل فللي أدائهللا جميللع
عناصره هي الوظيفة التنافسية أو الداء التنافسي.

بوجميل عادل، مسؤولية العون القاتصادي عن الممارسات المقيدة المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية1
.67الحقوق، جامعة تيزي وزو، ص
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فالداء التنافسي ل يقتصر على العناصر البشللرية أو الماديللة المختلفللة الللتي
يتكون منها المشروع ولكنه متعلق أيضا بتنظيم الموارد المميزة للنتاج أو التبللادل

لتحقيق فرصة بيع مؤكدة فالمؤكد أنه ل يوجد نشللاط اقاتصللادي مللن دون تانظيللم،
فإنه في  غياب التنظيم، ينعدم النشاط وبالتالي ل يوجللد منللافس، فالعمللل الغيللر

منظم ل يعتبر عمل أو تاصرفا متعلقا بالمنافسة. وبالتالي فإن كل تانظيللم مسللتقل
له ذاتايته يقوم باستغلل حقيقي أيا كانت صللفته وطللبيعته القانونيللة يعتللبر شخصللا

قاانونيا مخاطبا بقواعد المنافسة، فصاحب العمل والمستأجر ومستأجر السللتغلل
الحر والمخترع والمرخلص للله تارخيصللا تاجاريلا وصلاحب حلق المتيلاز واللترخيص

ومجموعات المصالح القاتصادية ونشاط الشركة من خلل شركة أخللرى يعتللبرون
جميعا اشخاص قاانونية مخاطبة بقواعد المنافسة.

فالمؤسسة أو العون القاتصادي هو كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم القيم
اط التنافسية للنشاط القاتصادي، ولكن بقدر التأثير القاتصلادي والجتملاعي للنش

على السوق المحلي أو القاليمي أو الوطني يحدث تافاوت في الهمية بين شخص
المنافس ومحل حق المنافسة.

فتحديد الشلخص القلانوني المخللاطب بأحكللام المنافسللة باعتبلاره الشللخص
الذي يكتسي بها وتاجب له حمايتها ويحترم آدابها حماية للمصالح المشروعة لبقية

العللوان القاتصللاديين، وكللذا تاخصيصلله لطاقاللاتاه وأمللواله وخللبراتاه بالضاللافة إلللى
تانظيمها، فإن تاوفر سوق يتنافس فيه العوان القاتصللاديين منافسللة حللرة وفعليللة

أمرا هام للتطبيق السليم لبنود قاانون المنافسللة وضاللمان اللللتزام بلله كمللا سللبق
الذكر.

المطلب الثاني
 الشكال القانونية للمؤسسة ونشاطأاتها 

تاأخذ الشكال القانونية للمؤسسة أو العللون القاتصللادي عللدة مظللاهر وذلللك
حسللب زاويللة النظللر إليهللا، فللإذا أخللذنا فللي الحسللبان الطبيعللة القانونيللة للعللون

القاتصادي فإننا نجده يتمثل في شخص عام، فسياسة التأميم أدخلت في القطللاع
العللام عللددا كللبير مللن المؤسسللات الصللناعية والتجاريللة وتاضللاعفت مشللاركة

الجماعات العمومية في الهيئات العمومية ذات الطابع القاتصادي، حتى إذا شللهدنا
حاليا حركللة خصخصللة نابعللة أساسللا مللن ظللاهرة العولمللة الللتي فرضاللت حللدوث

تاحولت على مختلف الدول ومنها الجزائر، فكان من الضللروري أن تافتللح المجللال
مللع نهايللة1أمللام المبللادرة الخاصللة وخوصصللة المؤسسللات العموميللة القاتصللادية

الثمانينات، وتاماشيا مع التحول إلى نظام اقاتصاد السوق واعتمللاد مبلدأ المنافسللة
الحرة وبالتالي السماح بإنشاء وتاواجد مؤسسات وأعوان اقاتصادية خاصة.

ا فمن خلل تابني هلذه السلتراتايجية ظهلرت رغبلة الدوللة فلي انهلاء ملكيته
للمشروعات أو الممتلكات العامللة، وهللي تاعنللي إنهللاء حيللاة هللذه المؤسسللات أو

.44بوجميل عادل، مرجع سابق، ص1
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تاحويل الشكل القانوني لها او ردها إلى الخواص، أي التي كانت لهللم فللي الصللل
قابل التلأميم ويتضلح مللن خلل هللذه السلتراتايجية أن نيلة الدولللة للخوصصللة نيلة

واضاحة ومباشرة، وتاعتبر اعلنا قاويا عن رغبللة الدولللة فللي المتنللاع عللن نشللاطها
.1العام

الفرع الول

المؤسسة أو العون القاتصادي شخص عام
تاعتبر المؤسسللة العموميللة القاتصللادية الدارة الرئيسللية والوسلليلة السللائدة
التي تامارس بواسلطتها الدولللة ممثلللة فلي هيئتهللا التنفيذيللة وظيفتهلا القاتصللادية

الهادفة إلى تاحقيق التنمية القاتصادية السريعة.
حيث برز مفهوم المؤسسة العمومية القاتصادية على المستوى العالمي فللي

بدايللة القللرن العشللرين بشللكل بسلليط، إذ كللانت تاعللرف بأنهللا:"الللذات العموميللة
.2الوحيدة التي ل تاعتمد أساسا تارابيا أو جغرافيا"

اما بالنسبة للقانون الفرنسي فالسلطة العمومية لللم تاكللن تاتمتللع بحريللة التجللارة
 الللذي سللمح لهللا بحريللة ممارسللة1986 الللى غايللة صللدور قاللانون 3والصللناعة،

4النشاطات القاتصادية أي خضوعها لقواعد المنافسة.

الفقرة الولى

مفهوم المؤسسة العمومية القاتصادية:
سعت الجزائللر عقللب السللتقلل إلللى وضاللع اسللتراتايجية للتنميللة القاتصللادية

والتي تاجسدت في تابني سياسة اقاتصادية اشتراكية تارجمتهللا هيمنللة الدولللة علللى
النشاط القاتصادي عن طريق مؤسساتاها العمومية، هذه الخيللرة الللتي لللم تامثللل

.169، ص2002 محمد رياض البرش، نبيل مرزوق، الخصخصة، أفاقاها وأبعادها، دار الفكر، بيروت، دمشق، 1
.96، ص2007 ، سبتمبر، 3 مصطفى بن لطيف، المؤسسات الدارية والقانون الداري، المدرسة الوطنية للدارة، تونس، العدد2

3SAUVE JEAN-MARC enjeux et défis de l’administration en 2012, Revue française 
d’administration publique , R F A P , L’ENA, n°143, p 655 
4 RAMAUT PIERRE-ALEXIS, référé précontractuel et lésion, Revue contrats publics, 
n°123,juillet-aout 2012 , p14
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في تالك المرحلة سوى وسيلة لتنفيذ مخططات الدولة وتاجسيد سياستها وهللو مللا
يعللرف بمرحلللة التسلليير الللذاتاي والللتي تاميللزت بقاعللدة اقاتصللادية شللبه معدومللة

وتادهور في كافة المجالت، حيث نظم المشرع نشاطها من خلل المرسوم رقاللم
 والمتعلللق بتنظيللم وتاسلليير المؤسسللات1963/ ديسللمبر 18 المؤرخ في 63/95

هللذا الخيلر اللذي يعتلبر أول اطللار تانظيملي للمؤسسلة العموميللة1المسيرة ذاتايللا
القاتصادية في الجزائر.

ثم دخلت المؤسسة العمومية القاتصادية في مرحلة المؤسسة العامة، حيث
تاميزت في هذه المرحلة ببدايللة تاللدخل الدولللة فللي السللاحة القاتصللادية وتاميللزت

بظهور مصطلحين أساسيين وضاع كعنوان للمؤسسة العمومية القاتصادية وهما:
الشركة الوطنية.-

والمؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري.-

ومع تافاقام المشاكل والصللعوبات وقاللف المسللؤولون أمللام ضاللرورة التغييللر،
واجبار المؤسسة العمومية القاتصادية على فتح حسابين واحللد للسللتغلل والخللر

/ نوفمبر16 المؤرخ في 71/74حيث عمل المر 2للستثمار مع منع التداخل بينهما
علللى اسللتبعاد التصللنيفات3 والمتعلللق بالتسلليير الشللتراكي للمؤسسللات1971/

التقليدية للمؤسسة العمومية القاتصادية وتاوحيد هياكلهللا الوظيفيللة والعضللوية أيللا
 ).71/74 من المر 1كانت وظيفتها وبصرف النظر عن نشاطاتاها ( المادة

وقاد أعطى المشرع الجزائري تاعريفا عامللا للمؤسسللة العموميللة القاتصللادية
من خلل هذا المر في مادتاه الرابعة الللتي تانللص علللى:" المؤسسللة الللتي يتكللون

مجموع تارابها من الموال العامة، وهلي مللك للدوللة تاتمتلع بالشخصللية المعنويللة
وتاتضمن وحدة أو عدة وحدات ".

بنصلله4 والمتعلللق بالوحللدة القاتصللادية73/177وأضااف من خلل المرسللوم 
على الوحدة القاتصادية بأنها:" هيكل دائم للمؤسسة لهللا وسللائل انسللانية وماديللة

وتاهدف إلى انتاج المواد أو تاقديم الخدمات".
وأهم ما يميز هذه المرحلة هو قايامها على أساس النظللام الشللتراكي الللذي

من أهم مقوملاتاه الملكيلة العاملة لوسللائل النتلاج واشلتراك العملال فلي تاسليير
.حيث يتولى مجلللس العمللال اختصاصللات الرقاابللة والتسلليير5المؤسسة ومراقابتها

واصدار الراء والتوصيات حول بعض المواضايع والشللتراك مللع مجلللس المللديرين

.03/1963/ 22، الصادرة في 15 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات المسيرة ذاتيا ، ج ر ، عدد 12/1963/ 18 مؤرخ في 63/95 المرسوم 1
 صالح مفتاحا، تطور القاتصاد الجزائري وسماته منذ الستقلل إلى اصلحاات التحول نحو اقاتصاد السوق، الملتقى الوطني حاول اصلحاات2

.02،ص2004 أفريل 20،21القاتصادية للجزائر والممارسة التسويقية، المركز الجامعي ببشار، يومي 
 ،.13/12/1971، الصادرة في 101 المتعلق بالتسيير الشتراكي للمؤسسات، ج ر ، عدد 16/11/1971 المؤرخ في 71/74 المر 3
 والمتعلق بالوحادة القاتصادية.25/10/1973 المؤرخ في 73/177 المرسوم 4
 بومدين رحايمة حاوالف، واقاع التسيير في المؤسسات الجزائرية في ظل الوضعية القاتصادية والجتماعية الراهنة، الملتقى الوطني الول حاول5

.06، ص2002 ماي 21،22القاتصاد الجزائري، جامعة سعد دحالب البليدة، يومي 
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في اعداد سياسة المللوظفين والتكللوين المهنللي والبللت فللي أربللاح المؤسسللة أو
.1الوحدة في اطار ما يسمح به القانون وغيرها من الختصاصات

21 المللؤرخ فللي 75/76كمللا قاللام المشللرع الجزائللري بمللوجب المللر رقاللم 
 المتضللمن تاحديللد العلقاللات الرئيسللية بيللن المؤسسللة القاتصللادية1975نوفمللبر 

فللي المللادة الرابعللة2الشتراكية وسلطة الوصاية والدارات الخرى التابعة للدولللة
منه بتقديم اضاافة لتعريف المؤسسة على أنها " العنصر الرئيسي لتحقيق أهللداف

التنمية تاشكل على مستوى فرع النشللاط  القاتصللادي، درجللة السللاس المنظمللة
للتخطيط، وتاساهم في نطاق المهمة المنوطة بها بموجب العقد التأسيسي الللذي

أنشأها في التنمية القاتصادية والجتماعية والثقافية"
 المتضللمن القللانون88/01ومللن خلل المللر رقاللم 19883وبصللدور قاللوانين 

التوجيهي للمؤسسات العمومية القاتصادية تام العلن عن استقللية المؤسسللات
العمومية القاتصادية وعرفها المشرع مللن خلل المللادة الثالثللة مللن هللذا القللانون

تشكل المؤسسة العمومييية القاتصييادية، فييي اطأييار عمليييةعلى أنها: "
التنمية، الوسيييلة المفضييلة لنتيياج المييوارد والخييدمات وتراكييم رأس

المال، وتعمل هذه المؤسسة في خدمة الميية والتنمييية وفييق الييدور
والمهام المنوطأة بها. وتتمتع بالشخصية المعنوية التي تسري عليهييا

قاواعييد القييانون التجيياري إل إذا نييص صييراحة علييى أحكييام قاانونييية
".خاصة

الفقرة الثانية

 أسس تنظيم المؤسسة العمومية القاتصادية
1988تاعتبر الصلحات القاتصللادية الللتي باشللرتاها الجزائللر ابتللداء مللن سللنة 

ا الطار العام للقاتصاد الوطني وطريقلة جديلدة لتسلييره خلل تاللك المرحللة وم

بعدها، حيث استلزم المللر التخلللي عللن الكللثير مللن التوجيهللات المقدسللة وعلللى
رأسها الشتراكية التي اعتللبرت فلي مرحلللة ملا خيلار ل رجعلة فيلله وخدمللة لهلذا

التوجه الجديد جاءت الصلحات المتعلقة بالمؤسسة العمومية على ثلث مراحل:
أول: استقللية المؤسسات العمومية القاتصادية:

يقللوم التنظيللم الجديللد للمؤسسللة علللى مبللدأ السللتقللية باعتبللاره الركللن
الرئيسي للصلح القاتصادي الجديد، حيث جاءت هذه المرحلة اسللتجابة لظللروف

معينة عايشتها الدولة الجزائرية وفرضات عليها ضارورة اعادة النظر في سياسللتها

.92، ص1987زغدود علي، المؤسسات الشتراكية ذات الطابع القاتصادي في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1
، المتضمن تحديد العلقاات الرئيسية بين المؤسسة الشتراكية وسلطة الوصاية1975 نوفمبر سنة 21 المؤرخ في 75/76 المر رقام 2

.1975 ديسمبر 16 صادر بتاريخ 100والدارات الخرى التابعة للدولة، ج ر، عدد 
، المتضمن القانون التوجيهات للمؤسسات العمومية القاتصادية، ج ر مؤرخة في1988 جانفي 12 المؤرخ في 88/01: قاانون 1988 قاوانين 3

.2، عدد1988 13
.2، عدد1988 جانفي 13 المتعلق بصناديق المساهمة، ج ر مؤرخة في 1988 جانفي 12 المؤرخ في 88/03-قاانون رقام 
 المتعلق بالقانون التجاري يحدد القواعد عد الخاصة المطبقة على75/59 المتمم للمر 1988 جانفي 12 المؤرخ في 88/04-قاانون رقام 

.2 ، عدد 19888 جانفي 13المؤسسات العمومية القاتصادية، ج ر مؤرخة في 
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وهللو المللر الللذي دفعهللا إلللى مراجعللة قاللوانين المؤسسللة1القاتصللادية السللابقة
العمومية القاتصادية.

ويعود مبدأ الستقللية إلى المواثيق والنصوص الساسية للبلد أهمها الميثاق
 والقانون التوجيهي للمؤسسات العموميللة القاتصللادية وكللذا1986الوطني لسنة 

القللانون المتعلللق بللالتخطيط والقللانون المتعلللق بصللناديق المسللاهمة، والقللانون
المتضمن القانون التجاري والمحدد للقواعد المطبقة على المؤسسات العموميللة

القاتصادية التي تانص لدى تاحديدها على المبادئ العامة لتنظيم القاتصللاد الللوطني
على ضارورة منح المزيد مللن السللتقللية للمؤسسللات القاتصللادية قاصللد تاحسللين

.2فعاليتها ومرورها القاتصادي
وتاعددت آراء الفقهاء في تاعريفهم للستقللية فمنهم من عرفها أنها:

منح المؤسسات مزيدا من المبادرة في اطار العمل علللى التجسلليد الفعلللي
للمركزية، من خلل إعادة القانون الساسي للمؤسسة الذي يجعلها تاأخللذ فرديللة

المبادرة والتسيير من أجل استغلل طاقاتها الذاتاية، كما تاتيللح السللتقللية امكانيللة
3التعاقاد بحرية وفق القانون التجاري

كما عرفها البعض الخر أنها:
"حريلللة الدارة فللي التصلللرف دون الخضلللوع إلللى أي اجلللراء ملللن الجلللراءات

البيروقاراطية، كما تاحرر من الضغوطات والتللدخلت المختلفللة للسلللطة، ويللترتاب
عليها حرية ادارة المؤسسة، بتمتع هذه الخيرة بالذمة المالية والستقلل المللالي

4ومن هنا فالستقللية تارمي أساسا إلى تانمية وخلق روح المسؤولية"

ومن خلل هذا المبدأ عرفت المؤسسة العمومية القاتصادية بأنها:" مشللروع

أو تانظيم يتمتع بالشخصية المعنوية ويتللولى القيللام بنشللاط اقاتصللادي، صللناعي أو
5تاجاري مستعمل في ذلك قاواعد القانون الخاص."

وهناكمن عرفها بأنها:
" شركة تاجارية ذات رأسمال عمومي مملوك للدولة".

 السالف الذكر علللى أن المؤسسللة88/01 من القانون 3حيث نصت المادة 
العمومية القاتصادية تاتمتع بالشخصية المعنوية التي تاسري عليهللا قاواعللد القللانون

التجاري.
إن تامتع المؤسسة القاتصادية العامللة بالشخصللية المعنويللة يخولهللا اكتسللاب

 مللن القللانون50الحقوق وتاحمل اللتزامات، وهي النتاج التي أشارت إليها المادة 
المدني التي تانص على ما يلي:

.43، ص2006 عجة الجيللي، النظام القانوني للمؤسسة العمومية القاتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة ،دار الخلدونية ، الجزائر، 1

.47بوجميل عادل، مرجع سابق، ص2
 داودي الطيب وماني عبد الحق، تقييم اعادة هيكلة المؤسسة القاتصادية العمومية الجزائرية، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،3

.142، ص 2004بسكرة، العدد الثالث، فيفري، 
.09 بومدين رحايمة حاوالف، مرجع سابق، ص4
.37،ص2011 بعلي محمد الصغير، تطور تنظيم القطاع العام( استقللية المؤسسات)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 5

188



الفصل الثاني ...............................  ميدان أعمال التعسف في وضعية التبعية القاتصادية

" يتمتع الشخص العتباري بجميع الحقوق، إل ما كان منها ملزمللا لصللفة النسللان
وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

يكون لها خصوما:
ذمة مالية.-

أهلية في الحدود التي يحددها عقد انشائها أو التي يقررها القانون.-
موطن وهو المكان الذي يوجللد فيلله مركللز ادارتاهللا، الشللركات الللتي يكللون-

مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط فللي الجزائللر، يعتللبر مركزهللا فللي
نظر القانون الداخلي في الجزائر.

نائب يعبر عن ارادتاها.-
حق التقاضاي."-

ثانيا: إعادة الهيكلة الصناعية
تاعتللبر سياسللة اعللادة الهيكلللة الصللناعية كإطللار للوفللاء باللتزامللات المبرمللة مللع

صندوق النقد الدولي وتاعرف اعادة الهيكلة الصناعية بأنها:
" مجموع الجراءات المتعلقة بإعادة تانظيم أدوات النتاج وتاوزيعها وتاحديدها قاصد

رفع فعاليتها وقادرتاها التنافسية ودمجها في التقسيم الدولي للعمل.
حيث جاءت اعادت الهيكلة لتغطية الكللثير مللن مللواطن العجللز الللتي مسللت

القاتصاد الوطني  في فترة التسعينات والمتمثلة في :
نقص وعجز جهاز النتاج عن تاغطية احتياجات القاتصاد الوطني.-

بروز العديد من نقاط الختلل في التوازنات الهيكلية الداخلية والخارجية.-
التبعية المفرطة للسواق الخارجية نتيجة تاطللور التكللاليف والتبللذير الفللادح-

للموارد الوطنية.
العجز المسجل على مستوى التنظيم والتسيير.-

ضاعف القدرة التنافسية للمؤسسللات العموميللة القاتصللادية مقارنللة بغيرهللا-
من باقاي الدول.

ثالثا: الخوصصة
أمام فشل الهيكلة الصناعية في تاحقيق الهداف المسطرة لها على مختلللف

المستويات، وجدت الجهات المسؤولة نفسها أمام ضارورة تابني اصلحات جديللدة
لعادة النظر في النظام القانوني للمؤسسات العمومية القاتصادية، فظهللر بللذلك

مصطلح الخوصصة على الساحة الوطنية، واعتبرت الخوصصة في الجزائر نقطللة
تاحول في علقاة الدولللة بمؤسسللاتاها العموميللة حيللث تاحللولت الدولللة إلللى مالكللة

لرأسمال المؤسسات العمومية القاتصادية عن طريق صناديق المساهمة وليست
مسيرة للمؤسسة، كما أصبحت علقاة الدولة بالمؤسسة خاضاعة لقواعد الفعاليللة

والمردودية القاتصادية.
حيث عرفت الخوصصة بأنها:
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" تاحويل الملكية العامة مللن القطللاع الخللاص، ادارة أو ايجللار أو مشللاركة أو
بيعا وشراء فيما يتبع الدولة أو تانهض بلله أو تاهيمللن عليلله  فللي قاطاعللات النشللاط

1القاتصادي المختلفة أو مجال الخدمات العامة"

كما عرفت كذلك بأنها:

" تاحويل المشروعات العامة إلى القطاع الخاص كل أو جزءا، عن طريق بيع
أسهمها أو أصولها أو دمجها بشركات خاصة أو مختلطة أو زيادة رأسمالها بللأموال

2مقدمة من القطاع الخاص"

 المتعلللق بخوصصللة22-95كما عرفها المشللرع الجزائللري مللن خلل المللر 

بأنها:3المؤسسات العمومية
" تاعني الخوصصة القيام بمعاملة أو معاملت تاجارية تاتجسد:

إما تاحويل ملكية الصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عموميللة أو جللزء-
منها، أو كل رأسمالها أو جللزء منلله، لصللالح أشللخاص طللبيعيين أو معنللويين

تاابعين للقانون الخاص.
وإما تاحويل تاسيير مؤسسات عموميللة إلللى أشللخاص طللبيعيين أو معنللويين-

تاابعيين للقانون الخاص.
وإمللا فللي تاحويللل تاسلليير مؤسسللات عموميللة إلللى أشللخاص طللبيعيين أو-

معنويين تاابعين للقانون الخاص وذلك بواسطة صيغ تاعاقادية يجللب أن تاحللدد
كيفيات تاحويل التسيير وممارسته وشروطه".

 بأنها:13 فقد عرفها في مادتاها 044-01أما المر 
" يقصد بالخوصصة كل صفة تاتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طللبيعيين

أو معنويين خاضاعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية، وتاشمل هللذه
الملكية:

*كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه، تاحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و / أو
عون للقلانون العلام، وذللك علن طريلق التنلازل علن الشخاص المعنويون الخاضا

أسهم أو حصص اجتماعية أو اكتتاب لزيادة في الرأسمال.
*الصول التي تاشكل وحدة استغلل مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة".

فمن خلل ما سبق يمكن استخلص خصائص المؤسسة العمومية في ظل التوجه
الجديد:

خاصية العمومية-1

.357 عجة الجيللي، مرجع سابق، ص1
 مهند ابراهيم فندي الجبوري، النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخاص" الخصخصة"، دار حاامد للنشر والتوزيع، الردن، الطبعة الولى،2

.23،  ص2008
.1995 سبتمبر 03 صادرة بتاريخ 54، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج ر،عدد 1995 أوت 26 المؤرخ في 22-95 المر 3
 الصادرة47، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية القاتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج ر العدد 2001 أوت 20 المؤرخ في 04-01 المر 4

.2001  أوت 23في 
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تاعتبر هذه الخاصية نتيجة للتكيف القانوني الجديد فلي المجللال القاتصللادي والللذي
اعتبرها شخص من أشخاص القللانون العللام دون المسللاس باسللتقلليتها، كمللا أن

هذه الخاصية مرتابطة بصورة مباشرة بطبيعة رأس المال الجتماعي الذي تاحللوزه
الدولة والشخاص الخاضاعين للقانون العام والللذي يعتللبر أمللوال عموميللة خاضاللعة

لحكام قاانون الملك الوطنية.
خاصية المتاجرة-2

تاكريسا للطابع المزدوج فقد منحت المؤسسات العمومية القاتصللادية إلللى جللانب
خاصية العمومية خاصية المتاجرة، هللذه الخيللرة هللي صللفة مللن صللفات القللانون

الخللاص وهللو المللر الللذي يخضللعها لحكللام القللانون التجللاري مللن حيللث انشللائها
 على ما يلي:01/04 من المر 05وتانظيمها وسيرها، حيث نصت المادة 

" يخضع انشاء المؤسسات القاتصادية العموميللة وتانظيمهللا وسلليرها للشللكال
التي تاخضع لها شركات رؤوس الموال المنصوص عليها في القانون التجاري.

 يعللد04-01إن الطللابع المللزدوج الللذي منحلله المللر خاصية الستقللية-3
امتدادا لمبدأ الستقللية الذي أخضعت له المؤسسللة العموميللة القاتصللادية

 تاماشيا مع نظام اقاتصاد السوق الذي تاللوجهت إليلله الدولللة01-88بموجب 
الجزائرية كسياسة اقاتصادية فرضاتها ظروف معينة.

الفقرة الثالثة

أشخاص القانون العام
تاتصللدر الدولللة قاائمللة الشللخاص العموميللة سللواء مللن حيللث نشللاطاتاها أو
سلللطاتاها، هللذا بالضاللافة إلللى أن أشللخاص القللانون العللام ل يمكللن أن تاكللون إل

أشخاص عمومية معنوية: دولة – ولية – بلدية.
وذلك بحكم تاقديمها خدمات عامة ونشاط اداري.

 من القانون المدني الشخاص العتبارية وهي:49  حيث حددت المادة 
الدولة، الولية، البلديللة، المؤسسللات العموميللة الوقاللف، كللل مجموعللة مللن

أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قاانونيللة ويتعلللق المللر فللي هللذا النللوع
بتحديد الشخاص المعنوية الملزمة بالخضوع لحكام قاانون المنافسة سواء بحكللم

أنها نشاط في السوق أو أنها تاقوم بتسيير قاطاعات قاد تارتابللط مباشللرة بالمجللال
القاتصادي.

 المتعلللق بالمنافسللة المعللدل03/03 مللن المللر 02وهللو ملا تاؤكللده الملادة 
والمتمم والتي تانص على أن أحكام هذا المر تاسري علللى الشللخاص العمللوميين

اج أو التوزيلع أو اطها القاتصلادي بعمليلات النت كأصل عام وذلك كلملا ارتابلط نش
الستيراد.
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وعليه ينصرف تاطبيق هذا المر إلى كل المؤسسللات العموميللة ذات الطللابع
التجاري والقاتصللادي وكللذا المؤسسللات العموميللة الداريللة الللتي حللولت صللبغتها

الدارية إلى اقاتصادية.
هذه الخيرة نذكر منها:

الللديوان الللوطني للرصللاد الجويللة: والللذي حللول صللبغته الداريللة بمللوجب-
إلللى اقاتصللادية مللن19981 المؤرخ في غشت 285-98المرسوم التنفيذي 

خلل المللادة الولللى منلله. أمللا عللن نشللاطه فيعتللبر الللديوان أهل لخللذ
مساهمات من مؤسسات أخرى كما يمكنله انجللاز كلل العمليلات الصللناعية

والتجارية المنقولة والعقارية المرتابطة بنشاطه.
أما عن نشاطه فيتميز بطابعه المتخصص مما يجعله فللي مركللز قاللد يسللتغله

ضاد العوان القاتصللاديين المسللتعملين لخللدمته فللي اطللار التعسللف فللي وضاللعية
التبعية القاتصادية وهو ما يخضعه لحكام قاانون المنافسة.

معهد باستور: حول هذا الخير صبغته الدارية بمللوجب المرسللوم التنفيللذي-
 إلى هيئة ذات طابع تاجاري وصللناعي1994 مارس 30المؤرخ في 94/742

بعدما كان في الصل بعدما كان مؤسسللة عموميللة اداريللة وهللذا مللن خلل
 التي تانص:47-94المادة الولى من المرسوم 

 جللوان21 المللؤرخ فللي 45-71" يحول معهد باستور في الجزائر المحدث بالمر 
 إلللى مؤسسللة عموميللة ذات طللابع صللناعي وتاجللاري، يتمتللع بالشخصللية1971

المعنوية والستقلل المالي ويدعى في صلب النص " المعهد"، يخضع في علقاتلله
مع الدولة لقواعد القللانون العللام ويعللد تاللاجرا فللي علقاتلله مللع الغيللر كمللا يخضللع

للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولحكللام هللذا المرسللوم" فالمعهللد يقللوم
بنشاطات في الميدان الصناعي والتجاري وتاقديم الخدمات ذات طللابع اقاتصللادي،

كما يعتللبر نشللاطه نشللاطا مخصصللا، ممللا يللدفعه لسللتغلل هللذا الوضاللع والقيللام
بممارسات تاعسفية اتاجاه العوان القاتصاديين الذين يتعاملون معه بللالنظر للللدور

الفعللال والحيللوي الللذي يقللوم بلله فللي المجللال الفلحللي والزراعللي والللبيطرة
والمحافظة على جللودة المنتجللات السللتهلكية، كمللا يمكنلله التعسللف فللي مركللز

التبعية اتاجاه العوان الللذين يتبعللونه فللي نشللاطاتاهم إذ ل يمكنهللم السللتغناء عللن
منتوجللاتاه أو خللدماتاه للقيللام بنشللاطاتاهم وهللو مللا يجعللله يخضللع لقواعللد قاللانون

المنافسة.
أما بالنسبة للمؤسسات العموميللة الللتي تاتمتللع بامتيللازات السلللطة العامللة-

01-88 مللن القللانون 45وتامارس نشاطات اقاتصادية فهي وحسب المللادة 

.63، ج ر، عدد 1998 المؤرخ في أوت 285-98 المرسوم التنفيذي 1
 المتضمن تحويل معهد باستور إلى مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي، ج1994 مارس 30 المؤرخ في 74-94 المرسوم التنفيذي 2

.1994 لسنة 19ر ،عدد 
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السالف الذكر تاخضع إلى القواعد المطبقللة علللى الدارة فللي علقااتاهللا مللع
.1الدولة وتاعد تااجرة في علقااتاها مع الغير وتاخضع لقواعد القانون التجاري

وفللي الخيللر يمكللن القللول أن الشللخاص العموميللة ل يطبللق عليهللا قاللانون
المنافسة ول تاعتلبر ملن العللوان القاتصللاديين إل إذا زاولللت إللى جلانب نشللاطها

الداري الصلي نشاطا اقاتصاديا والمتمثل في نشاطات النتاج والتوزيع والخدمات
.122-08والستيراد هذا الخير الذي أضايف بموجب القانون 

الفرع الثاني

 المؤسسة أو العون القاتصادي شخص خاص
أخضعت المؤسسة العموميللة القاتصللادية فللي اطللار الصلللحات القاتصللادية

 لرقاابة داخلية وفقا لحكام القانون التجاري بدل من أشللكال الرقاابللة1988لسنة 

السابقة، التي مارستها الدولة والتي تام الغاؤها، مع منح الستقللية للمؤسسللات،
وإخراجها من فلك الدارة واخضاعها لمنطق القانون الخاص وتانظيمها فللي شللكل

.3الشركات التجارية
الفقرة الولى

 التنظيم القانون لخضاع المؤسسة العمومية القاتصادية للقانون
التجاري

إن أي اطار للتنظيم القانوني للعللون القاتصللادي الخللاص، يجللب أن يشللتمل
علللى عناصللر أساسللية تاتمثللل فللي وجللود قاللوانين تاسللمح بتبنللي هللذه السياسللة

القاتصادية وتابين أساليب اعتماد المبادرة الخاصة وآثارها.
فالمشرع الجزائري أصدر تارسانة من القوانين في المجال القاتصادي بهدف

التحول من اقاتصاد اشتراكي إلى نظام اقاتصللاد السللوق. حيللث اخضللع المؤسسللة
للقانون التجاري ولكن بشكل نسللبي وهلذا ملا جلاء فلي نلص المللادة الثالثلة فلي

 والتي تانص على ما يلي: 01-88فقرتاها الثالثة من قاانون 
" تاتمتع بالشخصية المعنوية التي تاسري عليها قاواعد القانون التجاري، إل إذا نللص

صراحة على أحكام قاانونية خاصة".
وبالتالي ومن خلل المادة فللإن النللص صللراحة علللى أحكللام قاانونيللة خاصللة

يؤدي إلى استبعاد تاطبيق قاواعد القانون التجاري.
 على ما يلي: 01-88 من القانون رقام 40كما أضاافت المادة 

 نوال براهيمي، التفاقايات المحظورة في قاانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قاانون العمال، كلية الحقوق، جامعة1
.25، ص2003الجزائر، 

.46 بن وطاس ايمان، مرجع سابق، ص2
 سالمي وردة، تطور الرقاابة على المؤسسة العمومية القاتصادية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة قاسنطينة،3

.06، ص2008
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" يتعين علللى المؤسسللات العموميللة القاتصللادية تانظيللم وتاللدعيم هياكللل داخليللة،
خاصة بالمراقابة في المؤسسة وتاحسين بصفة مستمرة أنماط سيرها وتاسييرها"

حيث سمح تانظيم المؤسسة على شكل شركة تاجارية، بالفصللل بيللن حقللوق
حاملي المللوال والمتيللازات المخولللة للدارة، أي بيللن سلللطات المالللك للسللهم

ي السلتغلل وهلذا الفصلل هلو اللذي سليحكم العلقالة غيلر لحيات الدارة ف وص
المباشرة بين الدولة المساهمة والمؤسسات العموميللة القاتصللادية علللى أسللاس

 الللتي01-88 مللن القللانون 22القانون التجاري وذلك وفقا لما تاقتضي به المللادة 
تانص على ما يلي:

" تاندرج في سياق حياة المؤسسة العمومية القاتصادية الصلحيات المتعلقة ب: 
حق الملكية للمساهمين..1

حق القائمين بالدارة ومسؤولياتاهم..2
وظيفة ومسؤولية المسيرين..3

تاتولى كلل دائللرة صلللحيات الجهللاز الخللاص بهللا طبقللا للقللانون وفللي حللدود
القللانون الساسللي" وهكللذا تامللارس الرقاابللة علللى ادارة المؤسسللة العموميللة

القاتصللادية المنظمللة فللي شللكل شللركات المسللاهمة علللى النحللو الموجللود فللي
شركات المساهمة من خلل:

الهيئة التي لها سيادة على حق الملكية.-
الهيئة التي لها صلحيات الدارة والستغلل.-

محافظ الحسابات.-
18 المللؤرخ فللي 201-ل 88وملن خلل الملادة الوللى ملن المرسللوم رقاللم 

 أكد المشرع على ازالة احتكار الدولة للتجارة الخارجية حيللث تانللص1988أكتوبر 
المادة على ما يلي:

" تالغي صراحة الحكام التنظيمية التي تاخول المؤسسات الشتراكية ذات الطللابع
القاتصادي التفرد بأي نشللاط اقاتصللادي أو احتكللار تاسللويق منتوجللات أو خللدمات،

وذلك ما لم تاكن  هناك أحكام تاشريعية مخالفة"
اضاافة إلى ذلك هناك عدة قاوانين تاحكم عملية فتح المجال أمللا المؤسسللات

فللي مجللالت متعللددة ونظمللت هللذه النصللوص مختلللف النشللاطات الللتي تاخللول
أصحابها حرية ممارستها في اطار القانون.

 المتعلللق بالسللتثمارات القاتصللادية الخاصللة25-لل 88وأهم هذه القوانين: قاللانون 
الوطنية والذي جاء بنظرة مغايرة للمستثمر الخاص الوطني وبالنسبة لرفع سقف

الستثمارات.
1 المتعلللق باحتكللار الدولللة للتجللارة الخارجيللة.29-88كذلك القللانون رقاللم -

فبالرغم مللن تاأكيللد هللذا القللانون علللى احتكللار الدولللة إل أنلله منفتللح علللى

 جولية20، صادر بتاريخ 29 يتعلق بممارسة احاتكار الدولة للتجارة الخارجية، ج ر، عدد 1988 يوليو 19 المؤرخ في 29-88 قاانون 1
1988.
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المبادرة الخاصة إلى حد ما، حيث نصت المادة التاسعة منه علللى السللماح
للمؤسسات الخاصة الوطنية بالتدخل في مجال التجارة الخارجية وذلك بعد

حصولها على رخصة الستيراد وهو ما يدل علللى المبللادرة فللي تاحريللر هللذا
النشاط.

إن التنظيم القانوني المتعلق باستقللية المؤسسات، كان في الواقاللع مجللرد
وهم ساهم بشكل كبير في افلس المؤسسللات، بسللبب غيللاب الشللروط الماليللة

المرافقة للعملية وكللذا عجللز المؤسسللات القاتصللادية علللى التكيللف مللع اقاتصللاد
السوق الذي تاخلت فيه الدولة عن دعمها للمؤسسات لتجلد هلذه الخيلرة نفسلها

1عاجزة بمفردها أمام رفض البنوك لتمويل مشاريعها لعدم تاوفر الضمانات.

ورغم ضاخ أموال معتبرة في عشرية التسعينات إل أن ذلك لم يسللاعد علللى

 المتعلللق بشللروط37-91إزالة عجز المؤسسات.ثم جاء المرسوم التنفيذي رقام 
 فلي الملادة الثانيلة منله اللذي فتلح مجلال2التدخل في مجلال التجلارة الخارجيلة

التجارة الخارجية أمام:
كل مؤسسة تانتج سلعا وخدمات مسجلة في السجل التجاري.-

كل مؤسسة عمومية.-
كل شخص طبيعي أو معنللوي يمللارس وظيفللة تاللاجر بالجملللة مسللجل فللي-

السجل التجاري يعمل لحسابه أو لحساب الغير بما في ذلك الدارة.
دور فللي3 المتعلللق بالنقللد والقللرض10-90وكللذلك كللان للقللانون رقاللم 

العترافبالسلللتثمار الخلللاص وتاحريلللر النشلللاطات القاتصلللادية، باسلللتثناء بعلللض
النشاطات المخصصة للدولة وفروعها وذلك أمللام العللوان القاتصللاديين الخللواص

الوطنيين والجانب، من خلل امكانية تاحويل أمواله لستثمارها في الجزائللر، كمللا
قاام هذا القللانون بتحريللر النشللاط المصللرفي والللذي يعتللبر أحللد أهللم النشللاطات

.4المحتكرة منذ الستقلل
 المتعلللق بترقايللة السللتثمار أول قاللانون12-93كما يعد المرسوم التشريعي 

اعترف بحرية الستثمار لكل من المتعامل القاتصادي الخاص الللوطني والجنللبي،
لكنه استثنى من هذه الحرية النشاطات  المخصصة للدولة وفروعها.

ويهدف هذا القانون إلى تاحفيز وزيادة تادفقات رؤوس الموال الجنبية وتاعبئة
رؤوس الموال الوطنية الضخمة المتداولة حاليا خارج السوق الشكلية.

.46 سالمي وردة، مرجع سابق، ص1
20، صادر بتاريخ 12، يتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، ج ر، عدد 1991 المؤرخ في فبراير 37-91 مروم تنفيذي رقام 2

.1991مارس 

.1990 أفريل 18، صادر بتاريخ 16 يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ، عدد 1990 أفريل 14 المؤرخ في 10-90 قاانون رقام 3
.58بوجميل عادل، مرجع سابق ، ص4
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، وقاعت الجزائر في حالة التوقاللف عللن الللدفع، المللر الللذي1994وفي سنة 
أجبرها على اللجوء للهيئات المالية الدولية والرضاوخ لشروطها، بغية اعادة جدولة

ديونها وذلك بعد التوقايع على اتافاق التسوية الهيكلية، هذا التافاق جاء ليؤكد على:
النسحاب الشامل للدولة من النشاط القاتصادي.-

تابني سياسة تاحرير القاتصاد.-
ضارورة تاسيير المؤسسات بطرق أكثر فعالية لتحسين مردوديتها.-

تابني مفهوم الخوصصة وتاطبيقه علللى المؤسسللات الللتي ل يوجللد نفللع مللن-
.1وراء الحتفاظ بها

بدأ تاأثير تاوقايع التافاق في الظهور من خلل الصلحات الللتي تابناهللا، وكللانت
 الذي جعل المؤسسة العموميللة القاتصللادية1994البداية مع قاانون المالية لسنة 

 منلله هللو24مفتوحة أمام السللتثمار الخللاص، فمللن بيللن مللا نصللت عليلله المللادة 
السماح ببيع جزء مللن أصللول المؤسسللة العموميللة القاتصللادية وبللالخص وسللائل

النتاج أو الوحدات بأكملها.
 من نفس القانون السماح ببيع أصول أو أسهم المؤسسة25وتاضيف المادة 

%.49للخواص ووصلت النسبة إلى 
وبصدور قاانون المالية التكميللي لنفلس السلنة تالم تاكريللس الحلق القلانوني

لرأس المال الخاص من أجل اكتساب أشياء تاابعللة لصللول المؤسسللة العموميللة،
بحيث سمح بمشاركة شخص معنوي أو طبيعي من القانون العللام أو الخللاص فللي

رأس المال الجتماعي للمؤسسة العامة القاتصادية وهللذا طبقللا لقواعللد القللانون
.2التجاري

إل أن هذه التعديلت لم تاكن كافية، لتجسيد ارادة الهيئات المالية فللي تاغييللر
تانظيم القاتصاد الوطني، لذا فقد تادعم مسار الصلحات بصدور أمريلن ملتزامنين

هما:
.3 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية22-95المر -

.4 المتعلق بتسيير رؤوس الموال التجارية التابعة للدولة25-95المر -
أحدث المشرع بمقتضاها تاحويل الملكية العامة من الدولة إلى الخواص، إمللا

عن طريق تاحويل كل الصول المادية والمعنوية في المؤسسات العمومية أو فللي
جزء منها.

أو تاحويل تاسيير المؤسسات العمومية إلللى أشللخاص طبيعيللة تاابعللة للقللانون
الخاص بواسطة صيغ تاعاقادية. حيث كان المشرع يهدف من خلل الخوصصة إلللى

عدة أهداف منها:

.49 سالمي وردة، مرجع سابق، ص1
.60بوجميل عادل، مرجع سابق، ص2
.48 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، ج ر، عدد1995 غشت 26، المؤرخ في 22-95 المر 3
 المتعلق بتسيير رؤوس الموال التجارية التابعة للدولة، ج ر مؤرخة في1995 سبتمبر 25، المؤرخ في 25-95 المر 4

.55، عدد1995 سبتمبر 27
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تادعيم قادرة المؤسسات على المنافسللة بخفللض التكللاليف ورفللع النتاجيللة-
وتاحسين الجودة 

التحضير لنفتاح السواق وذلك بإدماج وتارقاية المنافسة.-
فتح أسواق جديدة. -

تاثمين مؤهلت النجاح التنافسية في الجزائر.-
جذب رؤوس أموال جديدة للستثمارات.-

1تارقاية الصادرات خارج مجال المحروقاات.-

إل أنه وبعد تاطبيق المرين المتعلقين بالخوصصة برز عدم انسللجام وتانللاقاض

 الذي042-01في تاطبيقها مما أدى بالمشرع إلى إعادة النظر فيهما بصدور المر 
جمع من خلله المشرع أحكام المرين، وأزال التناقاض الحاصل بينهما.

وبالتالي أصبحت المؤسسة العمومية القاتصللادية شللركة تاجاريللة تاحللوز فيهللا
الدولة أو أي شخص من أشللخاص القللانون العللام أغلبيللة رأس المللال مباشللرة أو

بصفة غير مباشرة، وتاخضللع لحكللام القللانون العللام الللذي يضللم القللانون المللدني
والتجاري وليس من خلل أحكللام خاصللة بالمؤسسللة كمللا كللان عليلله الحللال فللي

السابق.
وكذا إنشاء وتانظيم المؤسسة العمومية القاتصللادية، أصللبح يخضللع للشللكال

.3التي تاخضع لها شركات رؤوس الموال المنصوص عليهللا فللي القللانون التجللاري
وعليه فكل رأسمال المؤسسة العمومية القاتصادية، يكون ضاللامنا لوفللاء الللدائنين

وليس جزء منه فقط مثلما كان الحال عليه في اطار القانون التللوجيهي. وتاخضللع
 المؤرخ  في 30-90رؤوس الموال التجارية التابعة للدولة لحكام القانون 

، ل سيما للحكام المتعلقللة4 المتضمن قاانون الملك الوطنية1990/ ديسمبر/01
بتسيير الملك الوطنية التابعة للدولة.

وعلى عكس كل القوانين الللتي تامللت الشللارة إليهللا والللتي تامنللع المسللتثمر
الخاص الوطني والجنبي من الستثمار في بعض القطاعات المسماة اسللتراتايجية

قاللد ألغللى هللذا المبللدأ5 المتعلللق بتطللوير السللتثمار03-01أو مخصصة فإن المر 
وكرس مبدأ حرية الستثمار بكامل أبعاده، وذلك بفتح كللل القطاعللات القاتصللادية

للسللتثمار فيهللا دون اسللتثناء أمللام العللوان والمؤسسللات القاتصللادية الخاصللة
الوطنية والجنبية.

 المتعلللق بتنظيللم المؤسسللات العموميللة04-01فالمشرع فللي اطللار المللر
القاتصادية وتاسييرها وخوصصتها تاخلى عن مصطلح -أموال تاجارية تاابعة للدولللة –

60بوجميل عادل، مرجع سابق،ص1
22 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية القاتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج ر مؤرخة في 2001 غشت 20 المؤرخ في 04-01 المر رقام 2

.47، عدد 2001غشت 
.50 سالمي وردة، مرجع سابق، ص3
.52، عدد1990 ديسمبر 02 المتضمن قاانون الملك الوطنية، ج ر مؤرخة في 1990 المؤرخ في أول ديسمبر 30- 90القانون رقام 4
.2001 أوت 22، صادر بتاريخ 47، المتعلق بتطوير الستثمار، ج ر، عدد 2001 أوت 20 المؤرخ في 03-01 المر رقام 5
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ليعتبر الموال التي تاحوزها الدولة أو شخص معنللوي آخللر خاضاللع للقللانون العللام،
بصللفة مباشللرة أو غيللر مباشللرة فللي شللكل حصللص أو أسللهم أو شللهادات ذات

استثمار أو سندات مساهمة أو أي قايم منقولة أخللرى فللي الرأسللمال الجتمللاعي
للمؤسسللة العموميللة القاتصللادية أمللوال عموميللة وتاخضللع هللذه المللوال لحكللام

 المتضمن قاانون الملك الوطنية وذلك مللن خلل المللادة الرابعللة30-90القانون 
.1منه

وبالتالي فكل رأس المال الجتماعي للمؤسسلة العموميلة القاتصلادية يعتلبر
ضامان عام للدائنين الجتماعيين مثلما هو المر في شللركات المسللاهمة الخاصللة

.2وكذا إمكانية التصرف فيه حسب قاواعد القانون التجاري

الفقرة الثانية

 أشخاص القانون الخاص
أشخاص القانون الخاص قاد يكونوا أشخاص طللبيعيين أو أشللخاص معنللويين،

وكلهما قاد يكون تااجرا، وقاد يكون جمعية أو مؤسسة حرفية.
أول: التاجر

شروط اكتساب صفة التاجر-1
ل يعد تااجرا، إل الشخاص الذين تاتوفر فيهم الشروط المنصللوص عليهللا فللي

وطبقللا لنللص المللادة فللإنه يشللترط3المادة الولى من القانون التجاري الجزائري.
لكتساب صفة التاجر القيام بالعمال التجارية من جهللة، واحللتراف هللذه العمللال

 مللن القللانون5 والمادة السادسللة4من جهة أخرى. كما استوجبت المادة الخامسة
6التجاري الهلية لحتراف العمال التجارية

أ_ احتراف العمال التجارية:

 التي تنص على:2/ف4 المادة 1
" الملك الوطنية الخاصة غير قاابلة للتقادم ول الحجز ماعدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية القاتصادية".

.52 سالمي وردة، مرجع سابق، ص2
 تنص المادة الولى من القانون التجاري الجزائري على أنه:3

" يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمل تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقضي بخلف ذلك"
 من ق. ت. ج على أنه:05 تنص المادة 4

" ل يجوز للقاصر المرشد، ذكر أم أنثى البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما ل
يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية.

-اذا لم يكن قاد حاصل مسبقا على اذن والده أو أمه أو على قارار من كجلس العائلة مصدق عليه من المحكمةع فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو
سقطت عنه سلطته البوية أو استحال عليه مباشرتها او في حاال انعدام الب و الم.

ويجب أن يقدم هذا الذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري"
 من ق .ت. ج على انه:06 تنص المادة 5

 أن يرتبوا التزاما أو رهنا على عقاراتهم. غير أن التصرف في هذه5" يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا للحاكام الواردة في المادة 
الموال سواء كان اختياريا أو اجباريا ل يمكن أن يتم باتباع أشكال الجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمي الهلية"

.15 بن وطاس ايمان، مرجع سابق، ص6
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أول ما يشترط لضافاء صفة التاجر على الشخص الطبيعي، هو أن يكون هذا
الشخص محترف لحد العمال التجارية.

والمقصود بالحتراف هو ممارسة العمل التجاري بصفة منتظمللة ومسللتمرة،
بحيث يمثل هللذا العمللل للشللخص مصللدرا لرزقالله، ومهنللة للحصللول علللى الربللح،

وبذلك تاكون جميع العمال التجارية التي يمارسها الشخص بطريقللة طارئللة لمللر
عارض، ل يكتسب القائم بها صفة التاجر.

فالنتظام في ممارسة العمل التجاري يعد أساسا لحتراف العمللل التجللاري،
.1لن القيام بالعمال التجارية بشكل طارئ ل يتوافر معه معنى الحتراف

فالحتراف يقتضي تاوجيه النشاط على نحو يتسللم بالسللتمرارية، لللذا فقيللام
الشخص بانتهاز الفرص في المواسم والعياد لتحقيللق الربللح مللن وراء الشللتغال

بعمل تاجاري يلقي رواجا في هللذه المناسللبات، ل يتحقللق معلله معنللى الحللتراف،
فعلى الرغم من ممارسة هذه العمال، قاد يتحقللق فيلله التكللرار، إل أنلله ل يتسللم

 مباشلرة العملل2بالدوام والستمرار، لذلك يمكللن أن يكللون هلذا الشلخص اعتلاد
التجاري إل أنه غير محترف 

.3له، ول يكتسب صفة التاجر
وبالتالي قاد يكون العمل تاجاريا دون أو يكتسب القائم به صفة التاجر طالمللا

لم تاتخللذ الممارسللة شللكل العتيللاد مثلمللا هللو الحللال بالنسللبة للعمللال التجاريللة
المنفردة، فمن يقوم بشراء سلعة معينة لجل إعللادة بيعهللا وتاحقيللق الربللح لمللرة

واحدة ل يعتبر بسبب هذا العمل تااجرا، بالرغم من أن العمل في ذاتاه تاضفى عليه
.4الصبغة التجارية

وعليه  فإن تاكرار العمل بصفة مستمرة ودائمة بحيث يظهر الشللخص للغيللر
بمظهر صاحب المهنة التجارية، أو بمعنى آخر يجللب أن يباشللر الشللخص العمللال

التجارية بشكل اعتيادي على وجه المتهان. والعمال التجارية هللي تالللك العمللال
ن ق. ت. ج أي العملال التجاريلة بحسللب5المنصوص عليها فلي الملادة الثالثلة م

.144محمد مرسي، مرجع سابق، ص1
 العتياد هو عنصر مادي من عناصر الحاتراف، مفاده القيام بالعمال التجارية بصفة منتظمة ومستمرة، ويبرز هذا العنصر بوضوحا في2

العمال التي يتطلب المشرع لتجارتها، مباشرتها في شكل مقاولة أو مشروع، اذ يتطلب هذا الخير مزاولة العمل على وجه التكرار.
وبناء على ذلك فاتخاذ العمل صورة المقاولة أو المشروع ل يؤدي فحسب إلى اضفاء الطابع التجاري عليه بل وأيضا إلى اكتساب القائم به صفة

التاجر.
.145محمد مرسي، مرجع سابق، ص3

 محمد فريد العريني ود/ محمد السيد الفقي، القانون التجاري، العمال التجارية، التجار، الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقاية، بيروت4
.155، ص2003لبنان، 

 من ق. ت. ج على ما يلي:03 تنص المادة5
" يعد عمل تجاريا بحسب شكله:  

التعامل بالسفتجة بين كل الشخاص،-
الشركات التجارية،-
وكلت ومكاتب العمال مهما كان هدفها،-
العمليات المتعلقة بالمحلت التجارية،-
كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية".-
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الشلكل يشللترط ان يتللم مباشلرة هلذه العمللال عللى سللبيل الحللتراف، وكلذلك
العمللال التجاريللة المنصللوص عليهللا فللي المللادة الثانيللة مللن القللانون التجللاري

 سواء كانت العمال التجارية المنفلردة اللتي تاعتلبر تاجاريلة بلذاتاها وللو1الجزائري
وقاعت لمرة واحدة وبصرف النظر عن الشللخص القللائم بهللا أو العمللال التجاريللة

التي تاتم على شكل مقاولة.
_العمال التجارية المنفردة

انون التجلاري يقصد بالعمل التجاري المنفرد وفقا لنص المادة الثانية من الق
الجزائري:

الشراء لجل البيع-1
اعتبر المشرع الجزائري وفقا للفقرتاين الولى والثانية من المادة الثانية مللن

ق، ت، ج أن شراء المنقولت أو العقارات لعادة بيعها عمل تاجاريا، ويعتبر شللراء
المنقولت لجل بيعها أكثر العمال التجارية وقاوعللا فللي الحيللاة العمليللة التجاريللة

وملن أهللم أوجلله النشلاط التجللاري الللذي يهلدف إللى تاحقيلق الربللح علن طريللق
المضاربة ويلحق به شراء العقار لجل بيعه .

 :2 شروط هي03ولكي يكون الشراء لجل البيع عمل تاجاريا لبد من تاوافر 
الشراء . - 

- أن يرد الشراء على عقار أو منقول.
- قاصد إعادة البيع.

 من ق. ت. ج على ما يلي:02 تنص المادة 1
" يعتبر عمل تجاريا بحسب موضوعه:

كل شراء للمنقولت لعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وشغلها،-
كل شراء للعقارات لعادة بيعها،-
كل مقاولة لتأجير المنقولت أو العقارات،-
كل مقاولة للنتاج أو التحويل أو الصلحا،-
كل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الرض،-
كل مقاولة للتوريد أو الخدمات،-
كل مقاولة لستغلل المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الرض الخرى،-
كل مقاولة لستغلل النقل أو النتقال،-
كل مقاولة لستغلل الملهي العمومية أو النتاج الفكري،-
كل مقاولة للتأمينات،-
كل مقاولة لستغلل المخازن العمومية،-
كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الشياء المستعملة بالتجزئة، -
كل عملية مصرفية أو عمليات صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة،-
كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات أو المحلت التجارية والقيم العقارية،-
 ) كل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع أو اعادة بيع السفن للملحاة البحرية،09/12/1996 المؤرخ في27-96( المر -
كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن،-
كل تأجير أو اقاتراض أو قارض بحري بالمغامرة،-
كل عقود التأمين والعقود الخرى المتعلقة بالتجارة البحرية،-
كل التفاقايات والتفاقاات المتعلقة بأجور الطاقام وايجارهم،-
كل الرحالت البحرية".-

.19 بن وطاس ايمان، مرجع سابق، ص2
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يعتبر الشراء لجل البيع من أهم صور العمال التجارية شلليوعا ، الشراء  *
حيث يظهر فيه بقوة معيار المضاربة والتداول ، ونتيجة لذلك يعتبر عنصر الشللراء

عنصرا جوهريا في هذا النوع من العمال  ويقصد به كل كسب لملكية منقللول أو
عقار مقابل عوض متفق عليه بين البائع والمشتري، كما يدخل في معنى الشللراء

إضاافة إلى الدفع النقدي المقايضة، ونتيجة لذلك نسللتثني مللا يتللم الحصللول عليلله
عن طريق الهبة أو الرث أو الوصية أو إذا كان البيع ينصب على النتاج الول لنلله

لم يسبقها شراء ووفقا لهذا الشرط نستبعد بيع النتاج الول مثل النتاج الزراعللي
والنتاج الذهني والفكري.

*أن يرد الشراء على منقول أو عقار: لكي يعد الشراء لجل الللبيع عمل تاجاريللا، ل
ق ت2/2ق ت ج) أو علللى عقللار ( م1/لل 2بد أن يللرد الشللراء علللى المنقللول( م

ا دون تاحديللد، سلواء كلان منقلول ماديلا أو ج ) .فبالنسلبة للمنقلول فقلد ورد عام
معنويا أما بالنسبة للعقار فقد اعتبره المشرع من الشراء لجل الللبيع عمل تاجاريللا

لتوافر عنصري الشراء والمضاربة.
*قاصد إعادة البيع: يجب لعتبار الشراء عمل تاجاريا تاتوافر قاصد البيع، فللإذا انعللدم

هذا القصد أعتبر العمل مدنيا، ولعتبار العمل تاجاريا لبد أن تاتوفر نية الللبيع وقاللت
الشراء، بمعنى أن تاتزامن مع الشراء وليس لحقا.

العمليات المصرفية وعمليييات الصييرف والسمسييرة أو الخاصيية-2
بالعمولة:

أضافى المشرع الصفة التجارية على أعمال الوساطة في تاللداول المللوال أو
) ق ت ج .20/13الخدمات ( المادة 

ويقصد بها العمال التي تاقوم بها البنوك، اذ تاعد أعمللال*العمليات المصرفية: 
تاجاريللة وعمليللات البنللوك كللثيرة ومتنوعللة، فتقللوم البنللوك عللادة بإصللدار الوراق

المالية، وتاتوسط بين الجمهور الذي يكتسب في السهم والسندات، كمللا تاتوسللط
البنوك في الدخار والستثمار بقصد تاحقيق الربح، وكللذلك تاقلوم بفتلح الحسلابات

.1الجارية والعتمادات المستندية...الخ
غير أنه ل تاوجد في الحياة العملية عمليات مصللرفية، فللالبنوك والمؤسسللات

الماليللة أشللخاص معنويللة مهمتهللا العاديللة والرئيسللية القيللام بعمليللات مصللرفية
وعمليات القرض واستلم أموال الجمهور، وتاسلليير وسللائل الللدفع، ويللترتاب علللى

ذلك انه ل يجللوز للبنللوك والمؤسسللات الماليللة ممارسللة نشللاط خللارج النشللطة
المنصوص عليها قاانونا.

وعمليات البنوك تاجارية دائما بالنسبة لها أما بالنسبة للعميل فهللي مدنيللة اذا
كان غير تااجر أما اذا تاعامل هذا الخير معها لجل تاجارتاه، أعتبر العمل عمل تاجاريا

.2بالتبعية

.85 نادية فضيل، مرجع سابق، ص1
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ويلحظ أن عملية الصرف ل يجوز للفللراد القيللام بهللا، وإنمللا هللي محصللورة
على البنوك والمؤسسات المالية في حين لم تاعتمد بعد مكاتاب الصرف الخاصللة،

وبذلك يبدو النص على تاجارية هذه العمال متعارضاا مع قاواعد النقد والقرض.
وهي تاعتبر عقد بمقتضاه يتعهد شخص مقابل عمولة معينللة*أعمال السمسرة:

بالسعي إلى التقريب بين طرفين أو أكثر للتعاقاد، سواء كان عقد بيللع أو ايجللار أو
غير ذلك. وتاعتبر السمسرة حسب المشرع الجزائري تاجارية، ولو كان محلها عمل

مدنيا، ول يعتبر السمسار مسؤول عن تانفيذ العقد ول وكيل، وإنمللا يتقاضاللى أجللرة
أو نسبة مئوية من الصفقة.

: وهي تاعد أحد أنللواع الوكالللة التجاريللة، ويقصللد بهللا الوكالللة*الوكالة بالعمولة
التي يقوم بها الوكيل بعمولة بأعمال قاانونية باسمه ولحساب موكله لقاء عمولللة.

ويختلف عن الوكيل العادي في أن هذا الخير يعمللل باسلم مللوكله ولحسلابه، أملا
الوكيل بعمولة يعمل باسمه ول يظهر اسم موكله في العقد وقاد يجهله الغير.

ويترتاب على هذا الفرق أن الوكالة العادية تانصرف فيها الحقوق واللتزاملات
إلى شخص الصيل بينما في الوكالة بعمولة تانصرف إلللى الوكيللل بعمولللة والللذي

يقوم بعمل لحق بنقل الحقوق واللتزامات إلى موكله.
والوكالة بعمولة تاجارية مهمللا كللانت طبيعللة الصللفقات الللتي يجريهللا الوكيللل

بعمولة.
عمليات التوسط في شراء وبيع العقارات والمحلت التجارية-3

تاعتبر أعمال التوسط في شراء وبيع العقارات أو المحلت التجاريللة أو القيللم
المنقولة، أعمال تاجارية بحسب الموضاوع ولو تامت مللرة واحللدة، وبصللرف النظللر

عن الشخص القائم به ودون اشتراط قاصد الربح.

العمال التجارية البحرية-4

 ق. ت. ج  على العمال التجارية البحرية20 الى 16نصت المادة الثانية ف 
. كمللا09/12/1996 المؤرخ في 96/27ولقد اضايفت هذه الفقرات بأحكام المر 

1ورد هذا التعداد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

إلى جانب العمال التجارية المنفردة، هنللاك طائفللة أخللرى مللن)2(_ المقاولت:

العمللال ل تاكتسللب الصللفة التجاريللة، إل إذا تامللت فللي شللكل مقاولللة، فالصللفة
التجارية لهذه العمال ل تاستمد من العمل ذاتاه أو طبيعللة موضاللوعه أو مللن صللفة

الشخص القائم به، بل تاستمد من شكل التنظيم الذي يستند إليه. 
ال فلإن الفقله ل ح ى ك فالمشرع لم يعرف المقاولة بالقانون التجلاري وعل

 الذي يرى أن المقاولة تاتميز بخاصيتين: Hamelوالقضاء قااما بتعريفها فالفقيه 

.22 بن وطاس ايمان، مرجع سابق، ص1
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أول: تاكرار العمل وإيجاد تانظيم أو هيئة غرضاها تاحقيق هذه العمال.
ثانيا: أن يمتد هذا التكرار بوسائل مادية ومعنوية وبشرية.

إذن يفترض في المشروع عدم القيام بالعمل مرة واحدة أو مرات محللدودة
بشكل منعزل بل ينبغي تاكرار القيام على نحو متصل ومعتاد، ول يوجد خلف فللي

الفقه ول في القضاء على لزوم هذا العنصر المرتابط بشللخص القللائم بالعمللل ول
في ضارورة تاوفره في كافة المقاولت الللتي ينللص عليهللا القللانون مهمللا اختلفللت

موضاوعها.
إل أن المشرع الجزائري استعمل كلمة مقاولللة كللذلك فللي المجللال المللدني

1 من القانون المدني الجزائري549وذلك من خلل المادة 

 ب_ الهلية التجارية

إن ممارسة نشاط تاجاري يجعل الشخص القللائم بلله يللدخل فللي العديللد مللن
العلقاللات الللتي تاسللهل ممارسللته للنشللاط، هللذه العلقاللات يتخللهللا العديللد مللن

التصرفات التي تادور بيللن النفلع والضللرر، ممللا يقتضللي بالضللرورة أن يكللون هللذا
ا سلن الشخص أهل لكتساب الحقلوق وتاحملل اللتزاملات، فيجللب أن يكلون بالغ

.2الرشد، ودون أن يكون به عارض من عوارض الهلية
فيجب لكتساب صفة التاجر أن تاتوافر في الشخص أهلية التجللارة، فللإن لللم

تاتوافر هذه الهلية فإنه ل يعتبر تااجرا حتى لو باشر أعمال تاجاريللة واتاخاذهللا مهنللة
له، ذلك لن الشخص قاد تاتوافر فيه الهلية ويمنع من امتهان التجارة.

هذا ولم يتطرق التقنيين التجاري الجزائري لهلية التجارة، ممللا يجعلنللا نعللود
 منلله بللأن سللن40للقواعد العامة، إذ يقتضي التقنني المللدني الجزائللري بالمللادة 

19الرشد تاتحدد بتسعة عشرة سنة كاملة وعلى ذلك فإن كللل شللخص بلللغ سللن 
سنة يجوز له مزاولة التجارة طالما كانت أهليتلله كاملللة، ولللم يصللب بعللارض مللن

عوارض الهلية، كالجنون والعته والسفه والغفلة.
 سنة كاملة وطلللب18أما القاصر فيمنع عليه مزاولة التجارة إل إذا بلغ سن 

 من ق. ت. ج حيث تاوضاح هذه05الذن من دوي الشأن طبقا لما جاء في المادة 
 سنة كاملة ، ذكرا كان أو أنثى يستطيع مزاولللة التجللارة18المادة أن كل من بلغ 

شريطة أن يحصل على إذن من الب إذا كان على قايد الحياة
 أو من الم في حالة وفاة الب أو غيابه أو سقوط سلطته بسبب عارض من

عوارض الهلية ويحصل على اذن من مجلللس العائلللة بشللرط أن يكللون مصللادقاا
.3عليه من طرف المحكمة

 المقاولة في المجال المدني تعد من العقود الواردة على العمل أساسا، بحيث يمثل العمل فيها عنصرا جوهريا، وبالتالي فهي تختلف عن المقاولة1
 من ق . م. ج على ما يلي:" المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحاد المتعاقادين بأن549التي يرمي إليها المشرع في المجال التجاري حايث تنص المادة 

يضع شيئا أو أن يؤدي عمل مقابل أجر يتعهد به المتعاقاد الخر."
.157محمد مرسي، مرجع سابق، ص2
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إن القانون التجاري قاد تاعللرض للمللرأة الللتي تامللارس التجللارة واعتبرهللا أهل
لتحمل المسؤولية المترتابة على ممارسة هذه المهنللة، بحيللث ألقللى علللى عاتاقهللا

تاحمل اللتزامات التجارية شخصيا بدل من القاء العبللء علللى زوجهللا أو الحصللول
1على اذن منه وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة من ق. ت. ج.

أما بالنسبة للجنبي فحتى يتمكن مللن القيللام بالعمللال التجاريللة، يجللب مللن
الناحية القانونية أن يكون أهل لذلك، وبالرجوع إلى القواعد العاملة نجللد أن أهليلة

الشخاص تاخضللع للقلانون الشخصللي أي القللانون الللوطني، وملن ثللم فللإن أهليللة
ى الملادة   م ق. ت. ج01 فقلرة 10الجنبي يحكمها القلانون اللوطني اسلتنادا إل

والتي تانص على :
" تاسللري القللوانين المتعلقللة بالحالللة المدنيللة للشللخاص وأهليتهللم علللى

الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلد أجنبية". فبمفهوم المخالفة تاسري القللوانين
الوطنية على الحالة المدنية والهلية للجانب.

لكن الفقللرة الثانيللة مللن نفللس المللادة تاضللع اسللتثناء لهللذا الصللل، فتقضللي
بالنسبة للتصرفات المالية التي تابرم في الجزائر وتانتللج آثارهللا فيهللا إذا كللان أحللد

الطرفين أجنبيا ناقاص الهلية، ويرجع نقص أهليته إلللى سللبب فيلله خفللاء ل يمكللن
تابيينه، أي أنه خفي يصعب على المرء كشفه، فإن هللذا العيللب ل يللؤثر فللي أهليللة

الجنبي ول يقرر القانون حمايته، وبالتالي يعتبر في نظر القانون الجزائللري كامللل
الهلية، ويعتد بتصرفه ويعتبر صحيحا متى كان قاد تام بالجزائر وأنتج آثاره فيها.

أما بالنسبة لعوارض الهلية فقللد تاطللرأ علللى الشللخص الراشللد عللارض مللن
عوارض الهلية ومنها ما يعدم الرادة كالجنون والعته.

. فمللتى صللدر حكلم ملن المحكمللة2 ومنها ما ينقص الرادة كالغفلة والسللفه
بالحجر عليه وتاعييللن قايمللا لدارة أمللواله، ليللس للمحجللور عليلله القيللام بالعمللال

إذا ملارس المعتلوه التجارية أو الستمرار في نشاطه التجاري إنما يتولها القيم ف
أو المجنون العمال التجارية تاكون تاصرفاتاه باطلة بطلنا مطلقا لنعدام الرادة.

أما تاصرفات السفيه وذي الغفلة تاقع باطلة بطلنا نسبيا لمصلحتها باعتبارهللا
عيب يلحق بالرادة.

_ التزامات التاجر2
يلتزم التاجر بمسللك الللدفاتار التجاريللة الللتي تاللبين مركللزه المللالي مللن خلل

الصفقات التي يبرمها، كما تاوضاح لدائنيه عند افلسه العمليات التي قاام بهللا قابللل
الفلس، كما يلتزم بالقيد فللي السللجل التجللاري لمللا فيلله مللن ثقللة وائتمللان بيللن

المتعاملين.
مسك الدفاتر التجارية-1

 من ق. ت. ج على ما يلي:08 تنص المادة 1
" تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها.

ويكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضياتها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الثر بالنسبة للغير".
.160 نادية فضيل، مرجع سابق، ص2
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من بين التزامات التاجر، اللتزام بمسك الدفاتار التجارية ويأتاي هللذا اللللتزام
من فكرة المحاسبة التي لها علقاة متينة بالحياة التجارية.

فالدفاتار التي يلتزم بإمساكها التاجر هي التي تابين مركزه المللالي مللن خلل
ام بهلا قابلل الصفقات التي يبرمها كما تاوضاح لدائنيه عند افلسه العمليات اللتي قا

الفلس، فمن خلل هذه الدفاتار تاقوم عملية محاسبة التاجر، غير أن هذه العملية
وإن كانت ضارورية للحياة التجارية المعاصللرة، فإنهللا تارمللي إلللى تاحقيللق أغللراض

:1شتى منها
أ- تاعد المحاسبة القاعدة الساسية لجميع العمليات القاتصادية والحصائية.

ب – تابين المحاسبة الرباح الصافية.
ج- تابين المحاسبة معلومات دقايقة تاستند إليها مصلحة الضرائب.

وتانص المادة التاسعة من ق. ت. ج على الشخاص الملزمون بمسك الدفاتار
التجارية على أن: 

" كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملللزم بإمسلاك دفللتر لليوميللة
يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على القال نتائج هللذه العمليللات

شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكللن معهللا مراجعللة
تالك العمليات يوميا"

فمن خلل هذه المادة، فإن كل تاللاجر سللواء كللان شخصللا طبيعيللا أو معنويللا
يلتزم بإمساك الدفاتار التجارية وعلى هذا السللاس فللإن الشللخص المللدني يعفللى

من هذا اللتزام، الذي ل يلقى إل على عاتاق التاجر الذي يجب عليه إمسللاك هللذه
الدفاتار بطريقة تاضمن أو تاكفللل بيللان مركللزه المللالي وبيللان مللا عليلله مللن ديللون

تاترتاب عن مزاولته للتجارة .
مع الشارة إلى أن اللتزام بإمساك الدفاتار التجارية يقع على عاتاق كل مللن

يزاول التجارة على القاليم الجزائري سواء كان وطنيا أو أجنبيللا لن هللذا اللللتزام
يعد من قابل التنظيم الداخلي لهذه المهنة.

 ق. ت. ج11وتاتمثل كيفية مسك الدفاتار التجارية طبقا لما ورد فللي المللادة 
:2عن طريق

أ- تارقايم صفحات دفتري اليومية والجرد قابل استعمالهما، مع التوقايع عليهمللا مللن
طرف المحكمة المختصة التي يقع في دائرتاها نشاط التاجر.

ب – عدم احتواء الدفترين على أي فراغ أو كتابه فللي الهللوامش أو تاحشللير وفللي
حالة وقاوع أي خطأ أثناء قايللد إحللدى العمليللات، فل يجللوز شللطبها أو تاصللحيحها إل

بقيد جديد يؤرخ منذ تااريخ اكتشاف الخطأ.
 من ق. ت. ج فإن مدة الحتفللاظ بالللدفاتار التجاريللة12وبالرجوع إلى نص المادة 

 ليسللت مللدة1 سنوات تابدأ من تااريللخ إرسللالها أو تاسلللمها، وهللذه المللدة10هي 

.166، 165 نادية فضيل، المرجع السابق ، ص. ص 1
.82بوجميل عادل، مرجع سابق، ص2
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لتقادم وليست لها صلة به أو ببقاء الحقوق المقيدة في الدفاتار، وإنما هللي عبللارة
 سللنوات10عن حد زمني لللتزام بتقديم الدفاتار كدليل أمام القضاء. فبعد مرور 

تاقوم قارنة بسيطة على أن التاجر قاد أعدم دفاتاره، وهذه القرينة مقررة لمصلحة
 سللنوات دون أن10التاجر، فيستطيع أن يقدم دفاتاره لثبات حق له بعللد انقضللاء 

تانقص من قايمة الدفاتار في الثبات، كما يجوز لخصم التاجر الزامه بتقديمها أمللام
.1القضاء إذا أثبت ذلك

القيد في السجل التجاري-2
 الشخاص الملزمين بالقيللد فللي20 و 19تاناول التقنيين الجزائري في مادتاه 

السجل التجاري وألزمت تاوافر شروط معينة لممارسة مهنة التجارة وتاتمثل في: 
أ- يجب أن يكون الشخص تااجرا سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا:

 يلتزم بالقيد في السجل التجاري، كل مللن يتمتللع بصللفة التللاجر سللواء كللان
شخصا طبيعيا أو معنويا، كالشركات والمؤسسات القاتصادية والوكالت في حالللة

إذا ما اتاخذت شكل من الشكال الللتي أضاللفى عليهللا القللانون الصللفة التجاريللة أو
مارست موضاوعا يدخل في اطلار المهنللة التجاريللة وسللواء كلان التلاجر وطنيلا أو

أجنبيا.
ب- يجب أل يكون التاجر موضاوع أي تادبير يمنعه من ممارسة النشاط التجاري:

 أي يجب أن يكون من الشخاص الذين يجيز لهللم القللانون ممارسللة النشللاط
التجاري ، اذ ل يجوز أن يكون داخل في اطار مهن حرة، كالمحامي أو الطبيب، إذ

يتنافى ذلك مع مهنة التجارة.
ج- ممارسة النشاط التجاري على التراب الوطني

ل يكفللي التمتللع بالصللفة التجاريللة حللتى يلللتزم التللاجر بالقيللد فللي السللجل
التجاري، بل يجب أن يكون له محل سواء كللان رئيسلليا أو فرعيللا أو أي مؤسسللة

أخرى.
أما بالنسبة للشخاص المعنوية فيشترط القللانون أن تامللارس نشللاطها علللى

التراب الجزائري وهذا حتى ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج.
ويترتاب عن القيد في السجل التجاري عدة نتائج أو أثار أهمها: 

اكتساب صفة التاجر-1
 مللن ق. ت. ج فللإن كللل شللخص طللبيعي أو معنللوي21فمللن خلل المللادة 

مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر.
الشهار القانوني-2

يرتاب القيد في السجل التجاري الشهار القانوني، بحيث يكون للغير الطلع
علللى وضاللعية التللاجر ومركللز مؤسسللته وملكيللة المحللل ونللوع النشللاط الللذي

يشتغله...الخ

.188 نادية فضيل، مرجع سابق، ص1
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أما بالنسبة للشركات التجارية فيتمثل الشهر الجباري في تامكين الغيللر مللن
الطلع على محتوى العقود التأسيسية والتحويلت أو التعديلت التي أجريت على

رأس المال والتصرفات القانونية التي أجريت على محلها من بيع ورهن.
اكتساب الشركة الشخصية المعنوية-3

يللؤدي القيللد فللي السللجل التجللاري إلللى ميلد الشخصللية المعنويللة للشللركة
 من ق. ت. ج :549وتامتعها بالهلية القانونية وهذا ما تانص عليه المادة 

"ل تاتمتللع الشللركة بالشخصللية المعنويللة إل مللن تااريللخ قايللدها فللي السللجل
التجاري، وقابل اتامام هذا الجراء يكللون الشللخاص الللذين تاعهللدوا باسللم الشللركة

ولحسابها متضامنين من غير تاحديد في أموالهم، إذا قابلت الشللركة بعللد تاأسيسللها
بصفة قاانونية أن تاأخذ عللى عاتاقهلا التعهلدات المتخللذة، فتعتلبر التعهلدات بمثابلة

تاعهدات الشركة منذ تاأسيسها"
اذ يبقى مسؤول عنها في مواجهةعدم تتوقاف التزامات صاحب المحل-4

 من23الغير، حتى يتم قايدها في السجل التجاري، هذا ما تاقضى به المادة 
ق. ت. ج:

"ل يمكن للتللاجر المسللجل الللذي يتنللازل عللن متجللره أو يللؤجره، أن يحتللج بإنهللاء
نشاطه التجاري للتهرب من القيللام بالمسللؤولية الواقاعللة علللى عللاتاقه مللن جللراء

اللتزامات التي تاعهد بها خلفه في استغلل المتجر، إل ابتداء من اليوم الذي وقاللع
فيه إما الشطب وإما الشارة المطالبة، وإما الشارة الللتي تاتضللمن وضاللع المتجللر

على وجه التأجير"

ثانيا: الشركات التجارية
صفة التاجر ليسللت محصللورة فقلط عللى الشلخاص الطلبيعيين، بلل تالحللق

كذلك بعض الهياكل القانونية التي تاتمتع بالشخصية المعنوية في الحيللاة القانونيللة
1والقاتصادية

 هذه الهياكل هي للشركات التجارية وقاد اعتبرها المشرع الجزائري ( المادة
 ق. ت. ج) أعمال تاجاريللة بحسللب الشللكل وهللي تاخضللع للقواعللد الللتي تاحكللم03

المنافسة بين العوان القاتصاديين ونظمت بموجب القللانون التجللاري وفللي حالللة
عدم وجود نص فيه نعود للقانون المدني .

 ق. ت. ج على أنهللا:" الشللركة416حيث عرف المشرع الشركة في المادة 
عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكللثر علللى المسللاهمة فللي

نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقاتسللام الربللح الللذي
قاد ينتج أو تاحقيق اقاتصاد أو بلوغ هدف اقاتصادي ذي منفعة مشتركة.

كما يتحملون الخسائر التي قاد تانجر عن ذلك "
فمن خلل نص المادة فإن الشركة عبارة عن عقد بين شخصللين أو أكللثر، إذ

وجب تاوافر في هذا العقللد الركللان الموضاللوعية العامللة الللتي تاقللوم عليهللا سللائر
.241محمد فريد العرين، ومحمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص1
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العقود ( الرضاا، المحل، السبب) غيللر أن عقللد الشللركة ذو طبيعللة خاصللة، لللذا ل
يكفي فيه تاوافر الركان الموضاللوعية فحسللب، بللل يجللب أن تاتللوافر فيلله الركللان

الموضاوعية الخاصة حتى يتسنى له تارتايب الثار القانونية التي نص عليها القللانون
والتي تاتمثل

في:
تاعدد الشركاء.-

تاقديم الحصص.-
تاوافر نية المشاركة.-

اقاتسام الرباح والخسائر.-
كما انه ل بد من تاوافر الركان الشكلية المتمثلة في الكتابللة الرسللمية وكللذا

1الشهر.

إذ نجد نوعين من الشركات التجارية، شركات الشخاص وشركات الموال.

وتاقسم إلى ثلث أشكالشركات الشخاص:-1
وهي النموذج المثل لشركات الشللخاص، وذلللك لنفرادهللاأ- شركة التضامن: 

بكافة الخصائص المميللزة لهللذا النللوع مللن الشللركات، فهللي تاقللوم علللى العتبللار
الشخصللي، ويتوقاللف انقضللائها علللى زواللله وبعبللارة أخللرى فبوجللود هللذا العتبللار

.2وجودها ومن عدمه عدمها
لذلك فهي تاصلح فقط للمشروعات صغيرة الحجللم الللتي تاقللوم علللى جهللود

أفراد تاربطهم علقاات شخصية، ولقللد تانللاول المشللرع أحكللام هللذه الشللركة فللي
 ق. ت. ج حيث يتم تاكوينها عن طريق تاللوافر الشللروط563 إلى 511المواد من 

الموضاوعية وهي تالك الشروط الواجب تاوافرها في عقود الشللركات،  والشللروط
الموضاوعية الخاصة، وكذا الشروط الشكلية من كتابة وشهر.

ومن مميزات شركة التضامن أنهللا بمجللرد إبللرام العقللد بيللن الشللركاء تاتخللذ
الشركة الصفة التجارية، كمللا يصللبح كللل شللريك متمتعللا بصللفة التللاجر ومسللؤول

.3مسؤولية تاضامنية عن ديون الشركة
:4وبالتالي فشركة التضامن تاكتسب ثلث خصائص

الولى تاتعلق بعنوانها الذي يتركب من أسماء الشركاء فيها.-
والثانية تانصرف إلى مركز الشريك فيها حيث يكتسب صفة التللاجر ويسللأل-

مسؤولية شخصية وتاضامنية عن كافة ديون الشركة.
والثالثة خاصة برأس مالها الذي يتكون من حصص غير قاابلة للتداول.-

شركة التوصية البسيطةب- 

.20، ص2004 نادية فضيل، أحاكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري( شركات الشخاص) ، دار هومة ، 1
.354محمد فريد العربي، محمد السيد العقي، مرجع سابق، ص 2
.102،111 نادية فضيل، أحاكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري ، مرجع سابق، ص. ص 3
.366محمد فريد العربي، محمد السيد العقي، مرجع سابق، ص 4
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تاختلف شركة التوصية البسيطة عن شركة التضامن من ناحيللة واحللدة وهللي
أن شركة التوصية البسيطة تانطوي على نوعين من الشركاء، شللركاء متضللامنون

مسؤولون عن جميع ديون الشركة مسؤولية شخصللية وغيللر محللدودة علللى وجلله
التضامن وشركاء موصون تاتحللدد مسلؤوليتهم بمقلدار الحصلة اللتي قالدموها فلي

رأس المال.
 مكرر من ق. ت. ج علللى أن تاطبللق أحكللام شللركات363وقاد نصت المادة 

.1التضامن على شركات التوصية البسيطة باستثناء الحكام الخاصة بهذه الخيرة
2ج- شركة المحاصة

أضااف المشرع الجزائري نوعا أخرا من الشركات في المرسللوم التشللريعي
 وأدرجها في فصل مستقل عن شللركات الشللخاص وشللركات1993الصادر سنة 

الموال، ونظرا لعدم خضوعها لي شكل من الشكال التي ذكرهللا، إذ هللي شللركة
 مكللرر ق.795تاجارية بحسب الموضاوع وليس بحسب الشكل، فنص في المللادة 

ت .ج على أنه:" يجوز تاأسيس شركات المحاصة بين شخصللين طللبيعيين أو أكللثر
تاتولى إنجاز عمليات تاجارية" فالفقه الراجع متفق على ان " شركة المحاصة هللي

شركة مستترة ليست لها شخصية معنوية تانعقللد بيللن شخصللين أو أكللثر لقاتسللام
الرباح والخسائر الناشئة عن عمل تاجاري واحللد أو أكللثر يقللوم بلله أحللد الشللركاء

.3باسمه الخاص"
ومن خصائص هذه الشللركة أنهللا تاعللد مللن شللركات الشللخاص لن شخصللية

الشريك فيها محل اعتبار، ويرى الفقه أن أهم خاصية تابرز بها هللذه الشللركة أنهللا
مؤقاتة أي تاتميز بقصر المدة لنها تانشأ للقيام بعمل واحد، أو عللدة أعمللال تاجاريللة

بحيث تاستغل فرصة الربح. وتاخضع هذه الشركة لجميع شروط تاكللوين الشللركات
مللن حيللث ضاللرورة تاللوافر الشللروط الموضاللوعية العامللة والشللروط الموضاللوعية

الخاصة، أما فيما يتعلق بالشروط الشكلية فيستثنى هذا الشللرط فللي هللذا النللوع
من الشركات إذ ل تافرغ فللي الشللكل الرسللمي أو الكتللابي، ول تالللزم بالقيللد فللي

السجل التجاري ول بالنشر، فهي ل تاتمتع بالشخصللية المعنويللة كبللاقاي الشللركات
الخرى.

ويترتاب عن انعدام شركة المحاصة كشخص قاانوني أن ل يكون لها رأسللمال
ول عنوان ول ذمة ماليللة مسللتقلة عللن ذمللم الشللركاء ول مللوطن ول جنسللية، ول

يتصور أيضا شهر افلسها وإنما يقتصر الفلس على الشريك الذي تاعاقاد مع الغير
)4(شريطة أن يكون تااجرا ومتوقافا عن دفع ديونه التجارية.

شركات الموال-1

.138نادية فضيل، أحاكام الشركاتطبقا للقانون التجاري الجزائري ، مرجع سابق، ص1
.35 بن وطاس ايمان، مرجع سابق، ص2
.151 إلى 149نادية فضيل، أحاكام الشركات طبقا للقانون التجاري الجزائري ، مرجع سابق، ص3
.414 محمد فريد العرين، ومحمد السيد الفقي ،مرجع سابق ، ص4
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شللركات الملوال هلي تالللك الشللركات الللتي تارتاكللز فلي المقلام الول عللى
العتبار المالي، بغض النظر عن أشخاص الشركاء، فالعبرة فيهللا بمللا يقللدمه كللل

شريك في رأس مالها، وليس بشخصية الشريك وما تانطوي عليه من صفات.
 حيث تانقسم شركات الموال إلى :

أ- شركة المساهمة
تاعد شركة المساهمة النموذج المثل لشركات الموال، نظللرا لضللخامة رأسللمالها

الذي يقسم إلى أسهم صغيرة متساوية القيمة، سهلة التداول، ولتحديد مسللؤولية
الشريك فيها بقدر ما يملكه من أسهم، ولعدم تاأثرها بوفاة الشللريك أو افلسلله أو

اعساره أو الحجر عليه.حيث ل يمكن أن يقللل عللدد الشللركاء عللن سللبعة (المللادة
 ق. ت. ج)، وهذا النوع مللن الشللركات يصلللح للمشللروعات الضللخمة، حيللث592

1الشركاء ل يعرفون بعضهم، وما جمعهم ال المشروع ل غير.

وهناك طريقتان لتأسيس الشركة: - إما باللجوء العلني للدخار.

                               - أو من دون اللجوء العلني للدخار.
- شركة التوصية بالسهمب

هي شركة تاضم نوعين من الشركاء فهي تاؤسس من شريك متضامن واحللد
أو أكثر له صفة التاجر ويسأل بصفة دائمة ومتضللامنة عللن ديللون الشللركة أي للله

نفس مركز الشريك في شركة التضامن، وشركاء موصللين يتوافللق مركزهللم مللع
مركز الشريك الموصي في شركة التوصية البسلليطة وبعللض التوافللق مللع مركللز

الشريك في شركة المساهمة من حيث أن حصصهم تاتمثل بأسهم قاابلة للتللداول،
ومن حيث انتفاء العتبار الشخصي فللي حقهللم، إذ ل تاتللأثر الشللركة بخروجهللم أو

بوفاتاهم او بأي عارض يطرأ على شخصيتهم.
ولقد دفع هللذا الزدواج فللي المركللز القللانوني للشللركاء بعللض الفقهللاء إلللى

اعتبللار شللركة التوصللية بالسللهم مزيجللا مللن شللركة التوصللية البسلليطة وشللركة
المساهمة، فهي تاوصية بسيطة بالنسبة للشللركاء المتضللامنين وشللركة مسللاهمة

2بالنسبة للشركاء الموصين.

- الشركة ذات المسؤولية المحدودةج

الشركة ذات المسللؤولية المحللدودة اطللار قالانوني يضللم عللددا محللدودا مللن
الشركاء،  الذين ل يكتسبون صفة التاجر ول يسلألون علن ديللون الشللركة إل فلي

حدود ما قادموه من حصص في رأسمالها.
أما إذا كانت هذه الشركة مكونة من شخص واحللد كشللريك وحيللد سللميت "

 ق. ت.564بمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة"( المللادة 
ج ) .

.36 بن وطاس ايمان، مرجع سابق، ص1
.708محمد فريد العرين ومحمد السيد الفقي، مرجع سابق، ص2
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 المتعلللق03/03وتاجدر الشارة إلى أن الشركات المدنية تاخضع كذلك للمر 
بالمنافسة، فالعقد التأسيسي للشركة هو الذي يحللدد الموضاللوع أو النشللاط الللتي

تاقوم به، فإذا كان موضاوعها مدني بحت كانت مدنية، أما اذا كان موضاوعها تاجاريا
ى حلد ال مدنيلة عل كانت الشركة تاجارية. وقاد تاقوم الشركة بأعمال تاجارية وأعم

سواء في هذه الحالة فإن النشاط الرئيسي هو الذي يحدد طبيعتها.
إل أن المشرع تابنى أيضا في هذا الصللدد المعيللار الشللكلي، واعتللبر الشللركة

.1التي تاتخذ شكل من الشكال التي ذكرها المشرع في القانون التجاري تاجارية
 المتعلق بالمنافسة، ونصت عليها03/03كما تاخضع الشركات القابضة للمر 

 من ق. ت. ج وتاللدعى فللي صلللب النللص" بشللركات المراقابللة" وهللي731المادة 
شركة تاراقاب شركة أو عدة شركات ويحصل ذلك عنللدما تاكللون مالكللة جللزء مللن

رأس مالها يخولها أغلبية الصوات في الجمعيات العامة لهذه الشللركات، ويحصللل
ذلك أيضا إذا كانت تاملك وحللدها أغلبيللة الصللوات فللي الشللركة الخللرى بمللوجب

اتافاق مع باقاي الشركاء أو المسللاهمين، إذ لللم يكللن هللذا التافللاق ماسللا بمصللالح
الشركاء الخرين وتاكون مراقابة أيضللا عنللدما تاتحكللم فلي الواقالع بمللوجب حقللوق

التصويت التي تاملكها في قارارات الجمعيات العامة لهذه الشركات.

الفقرة الثالثة

 الجمعيات
 المتعلق بالمنافسة والملغى، كللانت الجمعيللات تاعتللبر06-95في اطار المر 

عونا اقاتصاديا وذلك من خلل المادة الثانيللة مللن هللذا المللر الللتي ينللص علللى : "
يطبق هذا المر على نشاطات النتاج والتوزيع والخدمات، بما فيها تالك التي يقوم

بها الشخاص العموميون والجمعيات".
 المتعلق بالمنافسة فإن المشرع اعتمد أساسللا فللي03-03أما بصدور المر 

تاحديد مفهوم العون القاتصادي على المعيار المادي، أي ممارسة نشاطات النتاج
والتوزيع والخدمات بصفة دائمة، وقاد يفهم من ذلك أن الجمعية قاد تادخل في هذا

الطار إذا قاامت بهذه النشللاطات إلللى أن الجمعيللة ل تاقللوم أساسللا علللى غللرض
مربح، على خلف الشركة التي تاهدف إلى تاحقيللق الربللح، فالجمعيللة تاتخللذ طابعللا

مهنيا أو دينيا أو تاربويا أو ثقافيا أو رياضايا.
وإذا قاامت الجمعية بنشاط اقاتصللادي، يكللون ذلللك مللن أجللل التمويللل فقللط

 مللن القللانون27ولتحقيق الهداف التي تاأسست لجلها وهذا ما جاءت به المللادة 
90/312: 

" يمكن أن تاكون للجمعية عائدات تارتابط بأنشطتها شريطة أن تاستخدم هذه
العائدات في تاحقيق الهداف المحددة في القانون الساسي والتشللريع المعمللول

به."

.37 بن وطاس ايمان، مرجع سابق، ص1
 المتعلق بالجمعيات .04/12/1990 المؤرخ في 90/31 القانون 2
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غيللر أنلله مللن الناحيللة الواقاعيللة فللإن ممارسللة بعللض الجمعيللات للنشللاط
القاتصللادي يجعلهللا فللي دور المنللافس للعللوان القاتصللاديين فللي السللوق الللذين

ينشللطون فللي نفللس المجللال، خاصللة إذا كللان انتاجهللا واسللعا بحيللث يللؤثر علللى
 المتعلللق08/12. ولقد تانبلله المشللرع لهللذه المسللألة فبمللوجب القللانون 1السوق

 المتعلق بالمنافسللة الللتي نصللت03/03 من المر 02بالمنافسة تام تاعديل المادة 
على: " تاطبق أحكام هذا المر على:

نشاطات النتاج والتوزيع والخدمات بما فيها الستيراد وتالك التي يقللوم بهللا-
الشخاص المعنويون العموميللون والجمعيللات والتاحللادات المهنيللة أيللا كللان

قاانونها الساسي وشكلها أو موضاوعها."
فمن خلل المادة فإن المشرع نص صللراحة علللى اعتبللار الجمعيللة مللن بيللن

الشخاص الذين يطبق عليهم قاانون المنافسة.

الفقرة الرابعة 

الحرفي والمؤسسة الحرفية
إن العون القاتصادي يمكن اعتباره كذلك حرفيا أو مؤسسة حرفية.

أول: الحرفي
 الملللؤرخ فلللي01-96 ملللن الملللر 10ورد تاعريلللف الحرفلللي فلللي الملللادة 

بأنه:2 المحدد للقواعد التي تاحكم الصناعة التقليدية والحرف10/01/1996
" كل شللخص طلبيعي مسلجل فلي سللجل الصلناعة التقليديلة والحلرف، يمللارس

نشاطا تاقليديا يثبت تاأهيل ويتللولى بنفسلله مباشللرة تانفيللذ العمللل، وإدارة نشللاطه
وتاسييره وتاحمل مسؤوليته" 

      والنشاط التقليدي هو كل نشاط انتللاج أو ابللداع أو تاحويللل أو تارميللم فنللي أو
صيانة أو تاصليح أو أداء خدمة يطغى عليها العمل اليدوي ويمكللن أن يمللارس فللي

شكل مستقر أو في شكل متنقل فالحرفي هو الللذي يتمتللع بمهللارة تاقنيللة خاصللة
وتاأهيل عال في حرفته وثقافة مهنته، أما الصانع فهللو كلل عامللل أجيللر للله تاأهيللل

مهني مثبت.
ويمارس الحرفي نشاطه بصفة رئيسية ودائمة في أحد المجالت التالية:

الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية.-
الصناعة التقليدية الحرفية لنتاج الموارد.-

الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات.-
ثانيا: المؤسسات الحرفية

تاتكون من تاعاونيات الصناعة التقليدية والحللرف والللتي تاعتللبر حسللب المللادة
 من المر السالف الذكر شللركات مدنيللة تاقللوم علللى حريللة انضللمام أعضللائها13

.39 بن وطاس ايمان، مرجع سابق ، ص1
.1996، سنة 3 المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، ج ر، العدد 1996 جانفي 10 المؤرخ في 01-96 المر 2
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الذين يتمتعلون جميعلا بصلفة الحرفلي. وكلذا ملن مقلاولت الصلناعات التقليديلة
 هاتاه الخيرة التي تانقسم إلى:1والحرف.

 وهللي01-96 مللن المللر 20مقاولة الصناعة التقليدية: نصت عنهللا المللادة .1
تامارس أحد النشاطات التقليدية، تاشغل عددا محللددا مللن العمللال الجللراء

تاحت اشراف حرفي.
 من نفللس21المقاولة الحرفية لنتاج المواد والخدمات: نصت عنها المادة .2

المللر تامللارس نشللاط النتللاج أو التحويللل أو الصللناعة أو التصللليح أو أداء
الخدمات في ميدان الحرف، تاشغل عللدد ملن العملال الجللراء الللدائمين أو

صناع ل يتجاوز عددهم عشرة.
 المعللدل والمتمللم للمللر05-10وفي الخير نشير إلى أنه بمللوجب القللانون 

 المتعلق بالمنافسة في الملادة الثانيللة نلص المشللرع صللراحة ولول مللرة03/03
على تاطللبيق قاللانون المنافسللة علللى الصللناعة التقليديللة وبللذلك فالشللخص الللذي

يمارس ذلك يعد عونا اقاتصاديا.

الفرع الثالث

 المؤسسة أو العون القاتصادي منتج
اعتللبر المشللرع الجزائللري العللون القاتصللادي منتجللا فللي مختلللف النصللوص

المتعلقة بحماية المستهلك، وكذا عند تاعللديله  للتقنييللن المللدني بمللوجب القللانون
 مكرر ولكللن40 أشار للمنتج في المادة 2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05رقام 

دون إعطاء تاعريف خاص به مما يزيد في تاعميللق الغمللوض حللول طللبيعته وحللدود
تادخله في عملية النتاج وعرض المنتوجات للستهلك.

2وفي مقابل ذلك رتاب عليه التزامات في سبيل حماية مصالح المسللتهلكين،

 المتعلللق بالقواعللد1989 فللبراير 07 المؤرخ فللي 02-89من خلل القانون رقام 

3العامة لحماية المستهلك.

الفقرة الولى

تعريف المنتج
 السالف الذكر، فالمشللرع قاللد أشللار للمنتللج02-لل 89من خلل القانون رقام 

في المادة الخامسة، الفقرة الولى على أنه: 
" يجب على منتج أو وسيط أو موزع وبصفة عامة كل متدخل فللي عمليللة الوضاللع

للستهلك أن يقللوم بنفسلله أو عللن طريللق الغيللر بالتحريللات اللزمللة للتأكللد مللن
مطابقة المنتوج و/ أو الخدمة للقواعد الخاصة به والمميزة له"

 الفقللرة الولللى كللذلك: " دون الخلل بالحكللام28وأضاللاف فللي المللادة 
التشريعية في هذا المجال تاطبق على كل منتج أو وسيط أو موزع أو متدخل..."

.42 بن وطاس ايمان، مرجع سابق، ص1
.85بوجميل عادل، مرجع سابق، ص 2
.1989 فيفري 8، صادر بتاريخ 6، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج ر، عدد 1989 فبراير 7 المؤرخ في 02-89 القانون رقام 3
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وكللذلك وردت كلمللة منتللج ضاللمن تاسللمية محللترف فللي المللادة الثانيللة مللن
والللتي1 المتعلق بضللمان المنتوجللات والخللدمات266-90المرسوم التنفيذي رقام 

نصت على ما يلي:
" المحترف هو منتج أو صانع أو وسلليط أو حرفللي أو تاللاجر أو مسللتورد أو مللوزع،

رض المنتلوج أو الخدملة وعلى العموم كل متدخل ضامن اطار مهنته في عملية ع
للستهلك".

فمن خلل هذه المواد فإن المشرع اعتبر المنتج في اطار هذه القوانين كللل
متدخل في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للستهلك.

والمتدخل في اطار مفهوم المادة الثالثة، الفقرة السابعة هو:
" يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون ما يأتاي:

المتدخل: كللل شللخص طللبيعي أو معنللوي يتللدخل فللي عمليللة عللرض المنتوجللات
للستهلك". 

اما بالنسبة للتعاريف الفقهية فإن الفقه الفرنسي ينعت المنتج بالبائع الصانع
أو البائع المهني الذي يشمل الموزع أو التاجر.

والمقصود بالبائع الصانع هو ذلك الشخص الطللبيعي أو المعنللوي الللذي ينجللز
بحرفته أو صنعته أعمال متكررة تاستوجب تاوفر معارف تاقنيللة تاتطللابق ومعطيللات

العلم التقني التي يجب أن يملكها حقيقة بنفسه أو ظاهريا بواسطة غيللره، ولكللن
من المفروض أن يحوز ثقة أقارانه بمؤهلتاه.

أما الموزع أو التاجر فهو الذي اعتاد بيع المواد متخذا ذلك مهنة له ويتصللرف
بصورة معتادة على أنه هو المصدر الساسي المتخصص في بيع أو تاوزيع أصللناف

معينة من المنتجات.
، ول يقتصللر2فالموزع أو التاجر هو عادة صلة الوصل بين الصانع والمستهلك

المر فيما يتعلق بالصانع على النتاج المصنع فقط بل يشمل حتى النتللاج للمللواد
الطبيعية كعمليات النتاج والتي تاتمثل في تاربيللة المواشللي والمحصللول الفلحللي،

بالضاافة إلى منتجي المواد الصناعية الذين يقومون بتحويل منتجات الطبيعة إلللى
.3منتجات صناعة أو نصف مصنعة

أما البائع المهني فهو يشللمل المللوزع والتللاجر وكللل وسلليط يحللترف عمليللة
التوسط في بيع وتاوزيع المنتجات، فهو يتخذ من بيع الشيء حرفللة للله وكفللى. فل

يهم كثيرا أن يكون صانعا أو منتجا أو تااجرا جملة أو تاجزئة أو أي وسلليط أو مللوزع
آخر من ضامن أعضاء سلسلة التوزيع التجاري ما دام النظام المطبللق عليهللم هللو

.4نظام موحد ويختلف عن نظام البائع العرضاي

 سبتمبر19، صدر بتاريخ 40، المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج ر عدد 1990 سبتمبر 15 المؤرخ في 266-90 المرسوم التنفيذي 1
1990.

.85، ص2008 سالم محمد رديعان العزاوي، مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والتفاقايات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2
.29، ص2009 سي يوسف زاهية حاورية، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة، الجزائر، 3
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كما يضاف إلى مفهوم المنتج من يستورد عمل أو جللزء مللن عمللل أو عنصللر
إعداد أو تاجهيز صنع في الخارج، ويقدمه على أنه من صنعه بأن يضع عليلله اسللمه

أو علمة الصنع الخاصة به أو أية علمة أخرى مميزة.
كما عددت اتافاقاية لهاي  الشخاص الذين ينطبق عليهم وصف المنتج، ولقللد

تاضمن هذا التعداد كل من صانعي المنتوج بشللكله النهللائي، وصللناع الجللزاء الللتي
يتركب منها المنتوج، ومنتجللي المنتللوج الطللبيعي، ومللوزعي المنتللوج والمللوردين،

وأشخاص آخرين أشارت إليهم المادة الثالثة من التافاقاية التي نصت على أن:
هذه التافاقاية تاطبيق على مسؤولية الشخاص التاي بيانهم:

صناع المنتوج بشكله النهائي أو صناع الجزاء التي يتركب منها المنتوج.-1
 منتجي المنتوج الطبيعي. -2

مجهزي المنتوج.-3
وأشخاص آخرين يتولون تاهيئللة المنتجللات وتاوزيعهللا علللى سللبيل الحللتراف-4

ومن ضامنهم الشخاص الذين يتولللون تاصللليح المنتللوج أو تارميملله والمللودع
لديهم المنتوج، وكذلك تاطبق التافاقاية على مسؤولية الوكلء والمستخدمين

.1لدى الشخاص المحددين أعله
هذا هو السلوب الذي انتهجته اتافاقاية لهاي فللي تاحديللدها للشللخص المنتللج،

والذي شمل مجموعة من الشخاص ورد تاعدادهم على سبيل الحصر بللالرغم مللن
نطاقاه الواسعة.

وعليه يمكن القول أن اتافاقايللة لهللاي فللي مجللال تاحديللدها للشللخص المنتللج
شملت كل من الصناع والموزعين أو الوسطاء بشكل عام، فهي لم تاقتصللر علللى

البائع الصانع بل شملت البائع المهني كما يسمى في الفقه الفرنسي الللذي يضللم
التاجر ومن باب أولى الصانع.

 :2كما عرفت اتافاقاية دول السوق الوربية المشتركة المنتج بأنه
" المنتج هو منتج  الشيء بشكله النهائي والمنتج لية مللواد أو أجللزاء، وكللذلك أي

شخص يضع اسللمه أو علمتلله أو أيللة علمللة مميللزة علللى الشلليء تافيللد بللأنه هللو
المنتج".

ولم تاقف التافاقاية عند هذا الحد، بل أنها أشارت صراحة في حالة كون منتج
الشيء لم يكن معروفا، فكل موزع للشيء يجب أن يعامل على أنلله هللو المنتللج،

ما لم يبلغ الشخص المتضرر خلل مدة معقولة عللن هويللة الشللخص الللذي جهللزه
بذلك الشيء.

 البائع العرضي هو من يتصرف في الشيء على سبيل الصدفة لغرض الستعمال الشخصي وليس على سبيل الحرفة أو المهنة ول يعم إن كان4
مهنيا في فرع آخر من النشاط فهو يتميز عن البائع المهني بأنه يقوم بعمل مدني وليس تجاري وفي الغالب فإن البائع العرضي يبيع شيئا قاد

استعمله لغراضه الشخصية أو يبيع شيئا جديدا عن طريق الصدفة عندما يكون غير راغب في استخدامه وكان قاد اكتسبه من دون فائدة وأهم
الصور الشائعة للبيع العرضي بيع السيارات والعقارات. 

.87أنظر في ذلك، سالم محمد رديعان العزاوي، مرجع سابق، ص
.64 سالم محمد رديعان العزاوي، مرجع سابق، ص1

.68سالم محمد رديعان العزاوي ، مرجع سابق، ص2
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كمللا أدخلللت هللذه التافاقايللة مسللتورد المنتللوج فللي عللداد الشللخاص الللذين
يخضعون لنظام مسؤولية المنتج عندما قاالت:

" أي شخص يستورد إلى داخل السوق الوربية المشتركة الشلليء لغللرض اعللادة
بيعه أو لي غرض مشابه لذلك، سوف يعامل على أنه منتجه."

الفقرة الثانية
التزامات المنتج

 المتعللق03-09تالقى علللى علاتاق المنتلج أربعللة التزامللات أوردهلا القلانون 
1بحماية المستهلك وقامع الغش.

وتاتمثل هذه اللتزامات في :
أول: التزام المنتج بمطابقة المنتوجات

يجب أن يلبي كل منتوج معروض للستهلك الرغبات المشروعة للمسللتهلك، مللن
حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاتاه الساسية، كما يجب أن يسللتجيب المنتللوج

2للرغبات المشروعة للمستهلك، ل سيما من حيث مصدره والنتائج المرجوة منه.

 المتعلللق03-09 مللن القللانون 12فللي سللبيل تاحقيللق ذلللك أوجبللت المللادة 

بحماية المستهلك وقامع الغش، بضرورة إجراء رقاابة مطابقة المنتوج قابل عرضالله
للستهلك طبقا للحكام التشريعية والتنظيميللة السللارية المفعللول، تاتناسللب هللذه

الرقاابة مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل، كعرض المنتوج لرقاابللة مخللبر
شهير أو هيئة عالمية لمنحه شهادة أو علمة متميزة بالجودة ولضمان نوعية ثابتللة

لمنتجاتاه.
كما يعمد المنتج إلى اخضاع منتجاتاه لرقاابة هيئة فنية متخصصة تاابعة للدولللة

من أجل الشهاد على مطابقللة المنتللوج للمواصللفات الجزائريللة وهللذا مللا يسللمى
شهادة المطابقة.

 التزام المنتج بتسليم المنتوج خاليا من العيوب:ثانيا
 المتعلللق بحمايللة المسللتهلك03-09 من القانون 13وهذا ما تاضمنته المادة 

وقامع الغش التي تانص على: " يستفيد كل مقتن لي منتللوج سللواء كللان جهللاز أو
أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تاجهيزية من الضمان بقوة القانون".

ومفهوم العيب حسب الفقه والقانون هو:
ن عيب المنتوج هو أي نقص أو خللل فلي المنتلوج أو فلي طريقلة عرضاله م

شأنه أن يهدد سلمة المشتري أو الخسائر بالخطر ويلحق به الضرر في حيللاتاه أو
.3شخصه أو أمواله

وبالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقللة بحمايللة المسللتهلك وقامللع الغللش
وكذا نصوص القانون المدني نستنتج أربعة شروط للعيب الموجب للضمان وهي:

.2009 مارس 08 صادر بتاريخ 15، المتعلق بحماية المستهلك وقامع الغش، ج ر عدد 2009 فبراير 25 المؤرخ في 03-09 القانون رقام 1
.87بوجميل عادل، مرجع سابق، ص2
.116 سالم محمد رديعان العزاوي، مرجع سابق، ص3
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أن يكون العيب قاديما..1
أن يكون العيب خفيا..2

أن يكون العيب غير معلوم من المشتري..3
فالضمان يقتضي على المحترف اصلللح الضللرر الللذي  يصلليب الشللخاص أو

1الملك بسبب العيب الذي يكون في المنتوج أو الخدمة.

ثالثا: التزام المنتج بضمان صلحية المنتوج للعمل مدة معينة

يضمن المنتج صلحية المنتوج للعمل خلل فترة زمنية محللددة، تالللك الفللترة
تاختلف حسب طبيعة المنتوج، ويمكن أن تاتعدد فللترات الضللمان بيللن فللترة أولللى

يكون الضمان فيها كامل أو قااصرا على جللزء أو نللوع معيللن مللن المنتللوج، وفللترة
.2ثانية يقتصر فيهللا الضللمان علللى قاطللع الغيللار أو بعضللها دون أجللر اليللد العاملللة

ويتوقاف تاحديد مدة الضمان على عدة عوامل منها ما يتعلق بطبيعة الشيء ومنها
ما يتعلق بإرادة المشتري. حيللث يبللدأ سللريان فللترة الضللمان عللادة بللوقات الللبيع،

ويحرر البائع للمشتري قاسيمة الضمان.
يلتزم البائع بالضمان بمجرد حدوث الخلل المؤثر لصلحية المبيع للعمل قابللل

نهاية فترة الضمان سواء كان الخلل لحقا للتسليم أو سابقا له.
رابعا: التزام المنتج بالعلم:

إن الضارار التي تالحق بالمشللتري أو الحللائز الخيللر مللن جللراء اسللتعماله أو
استهلكه للمنتجات.

 بللل فللي أحللوال كللثيرة3ل ينحصر مصدرها بالمنتجات الضارة بسبب العيوب
يصبح المشتري ضالحية مخللاطر بعلض السللع والمنتجلات الللتي تاتميللز بتعقلد فلي

الللتركيب وصللعوبة فللي السللتعمال بسللبب التطللور التكنولللوجي الحللديث، حيللث
أصبحت التعاملت بين المنتجيللن والمسللتهلكين تاتميللز بعللدم التللوازن فقللد أصللبح

المستهلك بحاجة إلى العلم بخصائص المنتجات ذات الطبيعة الخطرة كالمنتجللات
الكيماوية والدوية والمواد السامة والجهزة الكهربائية وما شابه ذلك.

وهذه الخصائص الضارة للمنتوج وطبيعته الخطرة تافرض على المنتج واجللب
تاقديم بيانات للمشتري عن طبيعللة وتاقللديم التعليمللات اللزمللة لكيفيللة اسللتعماله

والتحذير من مخاطره.
وهكللذا ننتهللي مللن بيللان الشللخاص الللذين ينطبللق عليهللم حكللم المؤسسللة

وبالتالي فهم معنيين بأعمال التعسف في وضاعية التبعية القاتصادية.

الفرع الرابع

النشاطأات القاتصادية

.383، ص2014 محمد بوراس، النظام القانوني للشهار عن المنتوجات والخدمات، دار الجامعة الجديدة، السكندرية 1
.88بوجميل عادل، مرجع سابق، ص2
.159 سالم محمد رديعان، العزاوي، مرجع سابق، ص 3
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المعدلللة03/031ان فكللرة النشللاط القاتصللادي أقارتاهللا المللادة الثانيللة مللن المللر 
على أنه:" تاطبق أحكام هذا المر علللى: نشللاطات النتللاج08/12بموجب القانون 

والتوزيع والخدمات بما فيها الستيراد وتالك التي يقللوم بهللا الشللخاص المعنويللون
العموميون والجمعيات والتاحادات المهنية، أيا كللان قاانونهللا الساسللي وشللكلها أو

موضاوعها.
الصفقات العمومية ابتداء من العلن عن المناقاصة إلى غاية المنح النهائي-

للصفقة.
غير أنلله، يجللب أل يعيللق تاطللبيق هللذه الحكللام أداء مهللام المرفللق العللام أو

ممارسة صلحيات السلطة العمومية"  
 أصللبحت المللادة052/لل 10 بموجب القللانون 03/03إل أنه وبعد تاعديل المر 

الثانية تانص على: 
" بغض النظر عن كل الحكام الخرى المخالفة تاطبق أحكام هذا المر علللى

ما يأتاي: 
نشاطات النتاج بما فيها النشاطات الفلحية وتاربيللة المواشللي، ونشللاطات-

التوزيع ومنها تالك التي يقوم بها مستوردو السلع لعللادة بيعهللا علللى حالهللا
والوكلء ووسطاء بيع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات

والصناعة التقليدية والصيد البحري، وتالك التي يقللوم بهللا أشللخاص معنويللة
عمومية وجمعيات ومنظملات مهنيللة مهملا يكلن وضالعها القللانوني وشللكلها

وهدفها.
الصفقات العمومية ابتداء بنشللر العلن عللن المناقاصللات إلللى غايللة المنللح-

النهائي للصفقة.
غير أنه يجلب أل يعيلق تاطلبيق هلذه الحكلام، أداء مهلام المرفلق العلام أو-

ممارسة صلحيات السلطة العمومية".
 المعدلللة بمللوجب03/03إضاافة إلى ذلك وتاطبيقا للمللادة الثالثللة مللن المللر 

 والتي عرفت المؤسسة بأنها:" كل شخص طللبيعي أو معنللوي أيللا08/12القانون 
كللانت طللبيعته يمللارس بصللفة دائمللة نشللاطات النتللاج أو التوزيللع أو الخللدمات

والستيراد".
فالمؤسسة هي الشخص الذي يقوم بنشاطات تاجارية ومبادلت اقاتصادية قاد

تاخل بقواعد المنافسة في السوق.
الفقرة الولى

 نشاطأات النتاج

 ساسان رشيد، خضوع الشخاص المعنوية العامة لقانون المنافسة، ملتقى وطني حاول قاانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، يومي1
.06، جامعة قاالمة،ص2015 مارس 16/17

 أوت18، الصادرة في 46 المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 03-03 يعدل ويتمم المر 2010 غشت 15 المؤرخ في 05-10 القانون رقام 2

2010.
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 المللؤرخ فللي39-90عرف المشرع الجزائري النتاج في المرسوم التنفيذي 
 بأنه:1 المتعلق برقاابة الجودة وقامع الغش1990 جانفي 30

" جميللع العمليللات الللتي تاتمثللل فللي تاربيللة المواشللي والمحصللول الفلحللي
والجني والصيد البحري وذبح المواشي وصللنع منتللوج مللا وتاحللويله وتاللوظيبه ومللن

ذلك خزنه في أثناء صنعه وقابل أول تاسويق له".
 المتعلللق03-03كما ورد تاعريف النتاج كذلك في المادة الثالثة من القللانون 

بحمايللة المسللتهلك وقامللع الغللش علللى أنلله: "العمليللات الللتي تاتمثللل فللي تاربيللة
المواشي وجمع المحصول والجني والصيد البحري والتصللنيع والتحويللل والللتركيب

وتاوظيب المنتوج بما في ذلللك تاخزينلله أثنللاء مرحلللة تاصللنيعه وهللذا قابللل تاسللويقه
الول" فالنتاج يعتبر أولى مراحل النشاط ويقوم على فكرة تاحويل عوامل النتاج

إلى مادة قاابلة للستهلك ( المنتوج) والذي عرفه البعض بأنه المحصلللة الطبيعيللة
للعمل ورأس المال في فترة زمنية محددة ويحتاج إلى أدوات النتاج.

كمللا عللرف النتللاج بللأنه:" خلللق المنللافع أو زيادتاهللا أو هللو الجهللد النسللاني
المبذول لتحويل المواد بما يجعلها أقادر على اشباع الحاجيات.

 المتعلللق برقاابلة39-90كما عرفت الملادة الثانيللة ملن المرسلوم التنفيللذي 
الجودة وقامع الغش، المنتوج بأنه:" هو كل شلليء منقللول مللادي يمكللن أن يكللون

موضاوع معاملة تاجارية".

فمن خلل هذا التعريف فإن المشرع حصر المنتوج في المنقللولت وبالتللالي

تاخرج من دائرة التعريف العقارات، لكن هذا ل يعني استبعادها كممارسللة تاجاريللة
من دائرة المنافسة إذا كان الممارس مؤسسة بمفهوم المر المتعلق بالمنافسة.

 بأنه:" أي  شلليء أو مللادة أو مزيللج سللواء مللواد خللام أو2كما يعرف المنتوج
مصنوعة بشرط أن:

تاكون له قايمة اقاتصادية حقيقية.-
يكون قاابل للتسليم بللذاتاه أو جللزء أو عنصللر مللن الجللزاء او العناصللر الللتي-

يتركب منها المنتوج النهائي.
يكون قاد أتايح لغرض التوزيع في دائرة التداول والتجارة.-

الفقرة الثانية 
نشاطأات التوزيع 

.1990 ، سنة 5 والمتعلق برقاابة الجودة وقامع الغش، ج ر عدد 1990 جانفي 30 المؤرخ في 90/39 المرسوم التنفيذي 1
.102 سالم محمد رديعان العزاوي، مرجع سابق، ص2
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يعتبر التوزيع مفهوما اقاتصاديا محضا،فهو المسار الذي تاتخذه السلللعة لللدى
انتقال ملكيتها عن طريق الوسطاء والسماسللرة وتاجللار الجملللة والتجزئللة،

كما يجمع كل النشاطات الموضاللوعية فللي التسلليير بطريقللة ذات مردوديللة
لتدفقات المنتجات والبضائع من نقاط الصللل الللى غايللة أمللاكن اسللتعمالها

للستهلك.
فالتوزيع هو نشاط عملية يمارسها أي عون اقاتصادي (مؤسسة) سواء منتج

السلعة فيعتبر منتج وموزع في نفس الوقاتأو أن يقوم بها وسطاء يتللدخلون
 دون أن تاكللون لهللم علقاللة بالنتللاج مللن أجللل1بين المنتجين والمستهلكين،

2وضاع المنتجات بحوزة المستهلك.

حيللث ورد تاعريللف التوزيللع فللي الفقللرة السللابعة مللن المللادة الثانيللة مللن

 بأنه :39-90المرسوم التنفيذي 
"التسويق مجموع العمليات التي تاتمثل في خزن كل المنتجللات بالجملللة أو

نصف الجملة، نقلها وحيازتاهللا وعرضاللها قاصللد الللبيع أو التنللازل عنهللا مجانللا
ومنها الستيراد والتصدير وتاقديم الخدمات"

ويصنف التوزيع الى صنفين :
أول : التوزيع الحصري 

هو نظام تاقوم بموجبه مؤسسة بمنح مؤسسة أخرى حقوق حصللرية علللى منتللوج
أو خدمة وأهم أشللكالها الشللروط الحصللرية الللتي تارخللص لمللوزع واحللد بتسللويق

المنتوج للمون في منطقة معينة.
        فعملية التوزيع الحصري تاجمع بين مجموعة من المنتجين وعدد معيللن مللن

ض التعاملل ملع ع هلؤلء الملوزعين ورف الموزعين، حيث يتعهد المنتج بالتعامل م
موزعين آخرين .

ثانيا : التوزيع النتقائي 
هو نظام تاوزيع أو تاموين يتم بموجب عقد اتافاقاات عمودية مع مجموعة معينة من

الموزعين مختارين من نفس المنطقة الجغرافية، ويعمل علللى تاحديللد المللوزعين
والمستهلكين النهائيين.

الفقرة الثالثة
الخدمات

 المتعلللق39-90يقصد بها حسب تاعريف المللادة الثانيللة مللن المرسللوم التنفيللذي 
برقاابة الجودة وقامع الغش بأنها "كل منتوج يقدم ماعدا تاسليم منتوج ولو كان هذا

التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له"

1CELINE ALCALDE, la distrubution automobile: étude juridique, thèse de doctorat, 
université de montpellier1,  p 16 
2 MEFLAH ABDELKRIM, les clauses d’exclusivité dans les contrat de distribution, mémoire 
présenté en vue d’obtention du magistère en droit des affaires, université d’oran2, faculté
de droit, 2009-2010,p 1 
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 المتعللق بضلمان المنتوجلات والخلدمات واللذي266-90 أما المرسوم التنفيذي 
يدمج الخدمة في المنتوج ويعرفها بأنها "كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مللادي

أو خدمة" فيستعمل لفظا واحدا وهو المنتوج للدللة على المعنيين.
    كما تاعدد تاصنيف الخدمات، ال أن أكبر مجال يحتوي الخدمة هو الخدمة العامة

 اذ يعرفها الفقه الفرنسي بأنها أي نشاط أو انجاز1والتي يقصد بها المرفق العام،
يقدم فوائد ومنافع مباشرة للعمل كنتيجة لستخدام جهد أو طاقاللة بشللرية أو آليللة

2على أشياء معينة غير ملموسة. 

      وقاد نص المشرع الجزائري على الخدمات في القرار الوزاري الصادر بتاريللخ

 المتعلللق266-90 المتعلق بكيفيللات تاطللبيق المرسللوم التنفيللذي 1994 ماي 10
بضللمان المنتوجللات فللي المللادة السللابعة والللتي تانللص علللى " يلللتزم المهنيللون

المتدخلون في عملية وضاع المنتجات الخاضاللعة للضللمان رهللن السللتهلك بإقاامللة
وتانظيم خدمة ما بعد البيع المناسبة، تارتاكز على الخص على وسائل مادية مواتاية

وعلى تادخل عمال تاقنييللن مللؤهلين وعلللى تاللوفير قاطللع غيللار موجهللة للمنتوجللات
المعنية" 

     وبذلك تاكون خدمة ما بعد البيع تاشللمل كللل أنللواع الخللدمات الللتي تاللؤدى بعللد
نهاية عقد البيع وتاتعلق بالنواع المباعة مهما كان نوع المقابل.

     ويلتزم مؤدي الخدمة بما يلتزم به المنتج من إعلم وتالقي الخدمة بمضللمونها،
كما يلتزم بضمان صلحيتها وهو اللتزام الذي يقع على عللاتاقه بمللوجب المرسللوم

 المتضمن ضامان المنتوجات والخدمات على حد سواء.266-90التنفيذي 
     فالخدمة على العموم تاشمل كل النشاطات التي تاقللدم كللأداء ويسللتثنى منهللا

تاسليم المنتوج لنه التزام يقع على عاتاق المنتج أو الموزع أو البائع. 
الفقرة الرابعة

الستيراد
 المتعلللق بالمنافسللة03-03لم يذكر المشرع الستيراد في المللادة الثانيللة المللر 

. 12-08ولكنه استحدثه بموجب تاعديل هذه المادة من خلل القانون 
 المتعلللق بتحديللد04-03 وقاد تاناول نشاط الستيراد كل من المرسللوم التنفيللذي 

، والمرسوم التنفيذي3القواعد المطبقة على عمليات الستيراد للبضائع وتاصديرها
،4 المتعلق بشروط مراقابة مطابقة المنتوجات المسللتوردة عللبر الحللدود05-467

حيث يعرف هذا الخيللر نشللاط السللتيراد بللأنه " كللل المنتوجللات الللتي تامللر عللبر
الحدود وتاخضع لمراقابة السلطة العامة للتأكد من المواصفات الوطنية والدولية" 

1 BONTICK THIERRY ET CAMILLE CORNIL, la rupture du contrat de distribution intra- 
communautaire, n°1, Revue de jurisprudence commerciale, janvier-février 2015, p 16  
2 A. MATTERA, concurrence et  abus de position dominante, Juglar, 2015-4, p 80 

.2003 لسنة 43 المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على عمليات الستيراد للبضائع وتصديرها، ج ر عدد 04-03 المرسوم التنفيذي 3
.2005 لسنة 80 المتعلق بشروط مراقابة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود، ج ر عدد 467-05والمرسوم التنفيذي 4
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 المحدد لكيفيللة2005 نوفمبر 30 المؤرخ في 458-05    أما المرسوم التنفيذي 
ممارسة نشاط استراد المواد الولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لعللادة الللبيع

إذ يتعيللن علللى1على حالتها من طرف الشركات التجارية في المادة الولللى منلله.
الشركات التجارية في إطار ممارسة نشاطها المتعلق بالستيراد حيازة المنشللآت

الساسية للتخزين والتوزيللع المناسللبة والمهيللأة وفقللا لطبيعللة وحجللم وضاللرورات
تاخزين وحماية البضائع موضاوع نشاطاتاها.

     غير أنه يستثنى من مجال تاطبيق هذا المرسوم ما يلي :
عمليللات السللتيراد الللتي تاقللوم بهللا الجماعللات والمؤسسللات والهيئللات-

العمومية في اطار ممارسة نشاطاتاها.
عمليات الستيراد التي يقوم بها كل متعامل اقاتصادي لحسابه الخللاص فللي-

اطار نشاطاتاه في مجال النتاج أو النجاز في حدود حاجاتاه الخاصة. 
 أنلله " عمليللات04-03وأضاللافت المللادة الثانيللة مللن المرسللوم التنفيللذي -

استيراد المنتوجات وتاصديرها تاتم بحرية" 
الفقرة الخامسة

 النشاط الخارج من دائرة المبادلت القاتصادية
         يقصد بالنشاط الخارج من المبادلت التجارية والقاتصادية، تالك النشاطات

التي تالعب دورا اجتماعيا محضا، وهو هدف ل تاسللعى اليلله المؤسسللة ومللن هللذه
النشاطات :

أول : النشاطأات القاتصادية التي ل تهدف الى تحقيق الربح 
ان عدم السعي وراء الرباح ل يكفللي وحلده لسللتبعاد تاطللبيق قالانون المنافسلة ،

لكن اذا وجد هذا المعيار في النشاط وتام الكتفاء به سيتم استبعاد قاواعللد قاللانون
المنافسة نهائيا عن هذا النشاط.

الهدف الجتماعي المحض -1
التضامن الوطني هو التزام المساعدة المجانية وهو مجال يبتعد تامامللا عللن نظلام

السوق والمنافسة والمنظمة التي تاهدف إلى تاحقيللق هللدف التضللامن الللوطني ل
2تامارس نشاط تانافسي ول تانافس أي مؤسسة في السوق.

الهدف النقابي -2
    فالمنظمة المهنية هي تاعبير عن ارادة جماعية فللإذا ابتعللدت عللن هللدفها الللذي

يتمثل في حماية المنظمين إليهللا وقاللامت بممارسللة نشللاطات اقاتصللادية كتقللديم
خدمات مقابل أرباح ستضطر للخضوع لقانون المنافسة. 

      في حين إذا بقيت في حدود هدفها الساسي سوف يتم استبعادها من تاطبيق
هذا القانون، وتاطبيقا لقانون المنافسة يمكن معاقابللة كللل المنظمللات المهنيللة إذا

كان نشاطها ينطوي على اتافاق منافي للمنافسة وهذا ما ورد في الفقللرة الولللى
 يحدد كيفية ممارسة نشاط استيراد المواد الولية والمنتوجات والبضائع الموجهة2005 نوفمبر 30 المؤرخ في 458-05 المرسوم التنفيذي 1

لعادة البيع.
.19جلل مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة، مرجع سابق، ص 2
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 المتعللق بالمنافسلة03-03والمتمم للملر من المادة الثانية من القانون المعدل 
 تانص على "تاطبيق أحكللام هللذاالمر علللى مللا يللأتاي : ... والتي2010الصادر في 

منظمات مهنية مهما يكن وضاعها القانوني وشكلها وهدفها." 

خلصة الفصل الثاني
     ان تاقدير التعسللف فلي وضاللعية التبعيللة القاتصللادية بيللن مؤسسللتين ل يمكللن

الحديث عنه إل في إطار سللوق تانافسللية، وذلللك مللن خلل دراسللة هللاتاه الخيللرة
والتأكد مللن أن عرقالللة المنافسللة فللي السللوق هللو نتيجللة للتعسللف الحللاص بيللن

المؤسستين، وذلك من خلل معرفة وقاياس حصة الممون في السوق وكذا تاقدير
الحلول البديلة والمماثلة للمللوزع وتاقللدير الطللابع المنللافي للمنافسللة الناتاللج عللن

التعسف في وضاعية التبعية القاتصادية. 
      وبالتالي فتحديد السوق المعني يكتسي أهمية بالغللة وذلللك لتقللدير التعسللف

في وضاعية التبعية القاتصادية والحكم على الممارسة التي تاقوم بهللا المؤسسللات
المعنية، هذا ويتم تاقدير السوق من خلل بعدين السلعي والجغرافي.

     أما بالنسبة للمؤسسللة أو العللون القاتصللادي القللائم بممارسللة التعسللف فللي
اتاه الممارسلة وضاعية التبعية القاتصادية والذي يشترط قاانون المنافسة أن تاتلم ه
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بين مؤسستين، هذه الخيللر يمكللن أن تاكللون شللخص طللبيعي أو معنللوي يمللارس
بصفة دائمة نشاطات النتاج أو التوزيع أو الخدمات أو الستيراد. 
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الفصل الثالث
متابعة التعسف في وضعية التبعية القاتصادية

إن تنظيم المنافسة وحمايتها من شتى وسائل الخإللا بها، ومنهسسا ممارسسسة
التعسف في وضعية التبعية القاتصادية التي من شأنها الحد مسسن المنافسسسة داخإسسل

يتطلب عدة وسائل تسهر على تطبيق هاته المهام.السوق،
عية التنسافس الستي شسهدتها الحيساة القاتصسادية بيسن المتعساملين فبالنظر إلسى وض

والعوان القاتصاديين الذين يلجؤون في الغالب إلى مضسساعفة قاسسوتهم القاتصسسادية
في السوق عن طريق بذلا جهود مستمرة في مجالا البحسسث عسسن تحقيسسق الربسسح.

حيث أنه قاد يلجأ البعض منهم في سبيل ذلك إلسسى التعسسسف اتجسساه منافسسسيه عسسن
طريق رفضه للتعامل دون مبرر شرعي أو القيام ببيع تمييزي أو متلئم وغير ذلك

من الوسائل غير القانونية التي توصف بأنها تعسف في وضعية التبعية القاتصادية.
وأمام هذا الوضع الذي يشكل خإطورة على السير العادي للسوق، ولتنظيسسم

المنافسة تنظيما قاانونيا تدخإل المشرع الجزائري بوضع الوسائل القانونية اللزامة
لمواجهة الممارسات المقيدة للمنافسة والتي تشمل كل المخالفسسات السستي تسسؤدي

إلى تقييد المنافسةومنها التعسف في وضعية التبعية القاتصادية.  
 المتعلق بالمنافسة03 – 03ففي إطار تحقيق الهداف التي جاء بها المر 

في المادة الولى منه والتي من بينها تفادي الممارسات المقيدة للمنافسة، حيث
سخر هذا المر جل الدوات والوسائل القانونية التي تضمن تسوية قاانونية وعادلة

للقضايا المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسسسة.إذ تسسدور مسسن جهسة بيسسن مجلسسس
تقلة، ة المس لطة الداري ل الس ذي يمث اهرة1المنافسة هذا الخإير ال ة الس  والهيئ

على حماية المنافسة وترقايتها. 
2ومن جهة أخإرى القضاء الذي يضمن العدالة وحقوق الشخاص.

 فممارسة التعسف في وضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية، كبقيسسة الممارسسسات المقيسسدة
للمنافسة بعد أن نظمها المشرع من الناحية الموضوعية، خإصص لها مجموعة من

الجراءات القانونية التي تتعلق وتهتم بالبحث عن مدى توافر أدلة إثبات التعسسسف
وذلك لدانة المتورطين فيه وتطبيق العقوبات المقررة في هذا المجالا.

المبحث الول 
 الجأهزة المكلفة بمتابعة التعسف في وضعية التبعية القاتصادية

إن مختلف التشريعات بما فيها التشسسريع الجزائسسري، لسسم تقتصسسر علسسى سسسن
قاوانين لتنظيم النشسساط القاتصسسادي السسذي يتسسم بيسن متعساملين اقاتصسساديين أي بيسسن

محسسترفين، بسسل إضسسافة إلسسى ذلسسك أعطسست حمايسسة اقاتصسسادية لكسسل مسسن المنتجيسسن
3والموزاعين بصدد القيام بنشاطهم القاتصادي.

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم. 03 – 03 مأن المأر 23 أنظر المادة 1
. 236مأزغيش عبير، الليات القانونية لحماية المنافسة ، مأرجع سابق، ص 2
 . 67 مأختور دليلة، مأرجع سابق ، ص 3
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وأولا ما يجب معرفته عن متابعة القضايا المتعلقة بالتعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة
القاتصادية والحاطة بها هي الجهزة القانونية المخولة أو صاحبة الخإتصسساص فسسي

1نظر ومتابعة تلك القضايا.

–سس 03فمن خإللا المر   المتعلق بالمنافسة يبدو للوهلة الولسسى أن هسسذا03 

 هذا الخإير لما له مسسن دور فعسسالا2الخإتصاص يستأثر به   مجلس المنافسة وحده،
ومحوري في ميدان المنافسة بوجه عام، ومتابعسسة قاضسسايا التعسسسف فسسي اسسستغللا

وضعية التبعية القاتصادية بوجه خإاص. 
إل أن هناك جهازا آخإر على درجة من الهمية يشارك مجلس المنافسة فسسي

هذا الخإتصاص أل وهو القضاء. 
المطلب الول 

مجلس المنافسة
ى حريسة إن معظم السدولا الستي انتهجست نظسام اقاتصساد السسوق القسائم عل

التجارة والصناعة وضعت قاانون المنافسة وأسست سلطة تتمثل في السهر على
السسسير الحسسسن للمنافسسسة، ومسسايرة لهسا أنشسأت الجزائسسر هيئسسة تسسسمى مجلسسس

ر 3المنافسة – 95 بموجب الم ا06  ث نظمه ى، حي ة والملغ ق بالمنافس  المتعل
المشرع بموجب المرسومين : 

–سس 96الولويتمثسسل فسسي المرسسسوم الرئاسسسي رقاسسم   المحسسدد للنظسسام السسداخإلي44 
86  أما الثاني فيتمثل في المرسوم الرئاسسسي رقاسسم 4لمجلس المنافسة والملغى.

 المتضمن مرتبات أعضسساء مجلسسس المنافسسسة والنظسسام التعويضسسي المطبسسق89–سس 
–03عليهم والملغى، وابقى المشرع الجزائري على هسسذه الهيئسسة بمسوجب المسر   

 المتعلق بالمنافسة وكلفها بحماية المنافسة وترقايتها. 03
الفرع الول

  الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة
لقد ثارت شكوك كثيرة حولا الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة، خإصوصسسا

 المتعلق بالمنافسة والملغى06 – 95وأن قاوانين المنافسة سواء بالنسبة للمر 
12 – 08 المتعلق بالمنافسة قابل تعديله بموجب القانون رقام 03 – 03أو المر 

، لسسم يسسدرجا فسسي أحكامهمسسا تعريفسسا لمجلسسس المنافسسسة ول05-سس 10وكذا القانون 
لطبيعته القانونية. 

حيث تعتبر التشريعات المقارنة السباقاة في إنشاء هيئات المنافسة، والسستي
ارتبط ظهورها بظهور أولى القوانين المناهضة للممارسات المخلة بالمنافسة. 

الفقرة الولى 
نشأة جأهاز المنافسة

 . 83مأزغيش عبير، التعسف في وضعية التبعية القاتصادية ، مأرجع سابق ، ص 1
 . 236مأزغيش عبير، الليات القانونية لحماية المنافسة ، مأرجع سابق ، ص 2
 .  130 بن وطاس إيمان، مأرجع سابق، ص 3
، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة. 1996 جانفي 17 المؤرخ في 44 – 96 المرسوم الرئاسي رقام 4
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أول : أجأهزة المنافسة في التشريعات المقارنة
تتطلب البلدان المنتهجة لنظام القاتصاد الحر حماية المنافسة فيها، ويعتسسبر

قاانون المنافسة من بين الوسسسائل القانونيسسة للنتقسسالا مسسن القاتصسساد المسسوجه إلسسى
القاتصاد الحر، إذ يعد مجلس المنافسة أهم الجهزة التي أنشسسأتها السسدولا لحمايسسة

المنافسة ومراقابتها، وهذا النوع من المؤسسات ذو أصل أمريكسسي، حيسسث أنشسسأت
 وذلسسك مسسن طسسرف1989أولا لجنسسة فسسي الوليسسات المتحسسدة المريكيسسة سسسنة 

interstateالكسسسونغرس، ومنسسسح لهسسسا نظسسسام مسسسستقل وتسسسدعى   commerce
commissionة ات المريكي ن الولي ارة بي بط التج دف ض ك به  ومنسسع1 وذل

الممارسات التجارية التمييزية. 
 والذي جسساء لتوضسسيح أحكسسام قاسسانون1914وبعد صدور قاانون كليتون لسنة 

شيرمان لتحديد الممارسات غير المشروعة ( التمييز فسسي السسسعار، إعسسادة شسسراء
رأس مالا المؤسسسسة باسسستغللا وضسسعية الهيمنسسة...) وهسسذا بإحسسداثه لجهسسازا مكلسسف

بوضع حد للحتكارات القاتصادية والممارسات التجاريسسة غيسسر المشسسروعة يسسدعى "
2اللجنة الفيدرالية للتجارة ".

وبعد ذلك توالت إنشاء وكالت مستقلة اسسستجابة لحاجيسسات مختلفسسة حسسسب
السياق القاتصادي والجتمسساعي يضسسمن توافسسق تسسدخإل الدولسسة مسع منطسسق النظسسام

الليبرالي إضافة إلى هذا التفسير القاتصادي. 
إن إنشاء هذه الوكالت في الوليات المتحدة المريكية مرده إلى خإلفية سياسسسية

تتعلسسق برغبسسة الكسسونغرس فسسي عسسزلا هسسذه الهيئسسات الداريسسة مسسن تسسأثير الرئاسسسة
والوزاارات أي السلطة التنفيذية. 

والواقاع يجب الحرص على عدم التداخإل بين ما هو سياسي واقاتصادي، غير
أن الوصولا إلى ذلك يتعيسسن إنشسساء هيئسسة عامسسة، ولكسسن يجسسب أل تخضسسع لي جهسسة

وزاارية، وأن يكون أعضائها مستقلين عن السلطات العمومية، أي ل بد من إبقائها
3خإارج السلم التدرجي وبمنأى عن الوصاية الدارية.

ويلحظ أن تقنية إنشاء السسسلطات الداريسسة المسسستقلة يسسترتب عليسسه تجزئسسة
سلطة الدولة بحسب عدد اللجان والوكالت أو السسسلطات المسسستحدثة، وذلسسك إذا

كانت الدولة قاائمة حسب النموذج الوحدوي للسلطة كما هسسو الحسسالا فسسي النظسسام
الفرنسي، ومع ذلك وكاستثناء على ما يتطلبه هذا النمسسوذج يمكسسن أن تقسسوم مثسسل

هذه اللجان أو الوكالت أو السلطات بغرض ضمان السيطرة الفعلية للدارة على
4مجالت مختلفة للنشاط القاتصادي والمالي وغيرها من النشاطات.

1 ZOUAIMIA RACHID , les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie , éd . Houma , Alger , 2005 , p 13     . 

. 17خمايلية سمير، مأرجع سابق، ص 2
. 260 كتو مأحمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة ، مأرجع سابق، ص 3
. 260مرجع نفسه، ص ال كتو مأحمد الشريف، 4
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ففي فرنسا استوحى المشسسرع الفرنسسسي مجلسسس المنافسسسة مسسن النمسسوذج
النجلوسكسسسوني، حيسسث ظهسسر أولا جهسسازا لحمايسسة المنافسسسة فسسي فرنسسسا بصسسدور

، الذي أحدث " اللجنة التقنية للتفاقاات والتي عرفسست فسسي1953 أوت 9مرسوم 
2وقات لحق باللجنة التقنية للتفاقاسسات ووضسسعيات الهيمنسسة " بعسسدما صسسدر قاسسانون 

1 الذي جاء في أحكامه معاقابة التعسف في وضعيات الهيمنة.1963جويلية 

إل أن هذه اللجنة اقاتصسسر دورهسسا فقسسط علسسى تقسسديم الراء حسسولا التفاقاسسات

ووضعيات الهيمنة لوزاير القاتصاد الذي يصدر إما عقوبات ماليسسة أو يقسسوم بإرسسسالا
الملف إلى القاضي الجزائي، حيث تعتبر هذه الممارسات من الجرائم القاتصسسادية

التي تخل بقواعد المنافسة الحرة، لكن وصف الجريمة أصبح غير متوفر في هسسذه
الممارسات بعد إزاالة العقاب الجنائي عنها، حيسسث تتعلسسق هسسذه الممارسسسات حاليسسا

بالسوق الذي هو محل تلقاي العرض والطلب على مواد وخإدمات بديلسسة والخإللا
بتوازانه.

raymond صدر قاانون " رايمونسسدبار1977وفي سنة   barreي ك ف " وذل
 والذي عوض اللجنة التقنية الموجودة سسسابقا بلجنسسة المنافسسسة،1977 جويلية 19

وتتميز عن سابقاتها بأنها منظمة بتشكيلة تضسسمن اسسستقلليتها، بحيسسث تتكسسون مسسن
رئيس ومقررين يمارسون مهامهم بصسسفة دائمسسة ومسسستمرة، السسى جسسانب إمكانيسسة

الخإطار المباشر من الجمعيات المهنية أو المستهلكين وفسسي هسسذا الطسسار قالصسست
سلطات الوزاير المكلف بالتجارة نوعا ما، إذ ل يمكن لهذا الخإيسسر اتخسساذ القسسرارات

اقاتراحات المقدمسسة عسسن هسسذه اللجنسسة، وهسسذا مسسا أدى بسسالبعض إلسسىالإل في حدود 
تصنيفها ضمن قاائمة السلطات الداريسسة المسسستقلة، وقاسسد تسسم تأكيسسده فعل بصسسدور

ي  BEREGOVOYقاسسانون "  والسسذي أدخإسسل فسسي مضسسمونه1985 ديسسسمبر 30 " ف
2عبارة السلطات الدارية المستقلة.

 المتعلق بحريسسة1986 ديسمبر 01 المؤرخ في 1243-86أما بصدور المر 
السعار والمنافسة والذي استحدث مجلس المنافسسسة، حيسسث تسسم تكليسسف مجلسسس

وبعسسد تحسسولا مجلسسس المنافسسسة بالسسسهر علسسى احسسترام تطسسبيق قاواعسسد المنافسسسة.
المنافسسسة لسسسلطة منافسسسة لسسم يعسسد يقتصسسر دوره علسسى العقسساب بسسل تعسسداه السسى

 ومنه فهو يعتبر ادارة بحكم صسسيغة العمسسل السسذي يقسسوم بسسه وهسسو الضسسبط3التنظيم،
4والتنظيم.

 . 18خمايلية سمير، مأرجع سابق ، ص 1
2   RENEE GALENE, op.cit, P23.

3  ECKERT GABRIEL, l’indépendance des autorités de régulation économique a l’égard du 
pouvoir politique, Revue française d’administration publique R F A P, L’ENA, n°143, 2012, 
p 629   
4 G. DELION ANDRE ET DURUPTY MICHEL, chronique du secteur public économique, 
Revue française d’administration publique R F A P , L’ENA, n°143, 2012, p 875 
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كما أعترف له باخإتصاص توقايع العقوبات على كل من يقوم بممارسات تؤدي إلى
 والتي كانت من اخإتصاص وزايسسر القاتصسساد والقاضسسي5تقييد المنافسة والخإللا بها،

الفرنسي،حيث كانت النيابة العامة تقسسوم باسسستقبالا الملفسسات مسسن أجسسل المعاقابسسة
وقاد كانت معالجةعلى المخالفات المتعلقة بالتعسف والتفاقاات المحظورة... 

هذه الملفات بطيئة ومعقدة، وذلك لعدة أسباب منها أن المر يتعلق بقضايا صعبة
من الناحيسسة التقنيسسة، وأن القضسساة حسسديثو العهسسد بالتقنيسسات الجديسسدة، وأن القسسانون

الجنائي يتطلسسب عسسددا مسسن الدلسسة للثبسسات والسستي يصسسعب جمعهسسا فسسي مثسسل هسسذه
الملفات، كما أن الطراف المتهمسسة كسسانت مهمسسة ممسسا يعقسسد المسسر أكسسثر( كيانسسات

اقاتصادية ضخمة ).
ثانيا: مجلس المنافسة في التشريع الجزائري

في الجزائر وبعد تحرير النشاط القاتصادي وإعادة النظر في وظائف الدولة، ومع
 والذي نص على منع التفاقاات، والتعسسسف فسسي1989صدور قاانون السعار لسنة 

ة، عية الهيمن اكم2وض ات للمح ذه الممارس ي نظسر ه اص ف تي يعسود الخإتص  وال
:" أن المحاضضر من هذا القسسانون علسسى مسسا يلسسي 56العادية، حيث نصت المادة 

المحضضررة تطبيقضضا لحأكضضام هضضذا القضضانون تعضضرض فضضور تحريرهضضا وبعضضد
تسجيلها في سضضجل مخصضضص لهضضذا الغضضرض ومرقاضضم ومختضضوم حأسضضب

الشأكال القانونية، على السلطة المعنيضضة بمراقابضضة السضضعار بالوليضضة
الضضتي يجضضب أن ترسضضلها فضضي ظضضرف خمسضضة عشضضر يومضضا إلضضى وكيضضل

الجمهورية المختص إقاليميا ". 
 من نفس القسسانون أن المحكمسسة المختصسسة تفصسسل فسسي57وأضافت المادة 

" تطلع...السلطة المكلفضضة بمصضضالحالقضية حيث تنص المادة على ما يلي :
يمراقابة السعار بالولية "  مع الشارة إلسى أن عقوبسة هسذه الممارسسات ه

 فمن خإللا قاسسانون السسسعار والسسذي اعتبرهسسا جرائسسم تخضسسع لمسسا3الحبس والغرامة،
تخضع له الجرائم العادية رغم الخإتلف بين النوعين وهسسذا مسا يتنسسافى مسسع الحريسسة

1989.4القاتصادية التي كان يهدف إليها المشرع من خإللا قاانون 

هذا القانون الذي لم ينص صراحة على تحريسسر السسسعار وحريسسة المنافسسسة،

ولم يبين الجراءات الواجب اتخاذها لمتابعة الممارسات مسسع عسسدم إنشسسائه لجهسسازا
وتزويده بالوسائل الملئمة لتولي مهمة ضسسبط المنافسسسة. وخإلفسسا لسسذلك وبصسسدور

  والذي تم5 المتعلق بالمنافسة الذي أنشأ جهازا لحماية المنافسة 06 – 95المر 

5 ZOUAIMIA RACHID, les fonction répressive des autorités administratives indépendantes,
statuant en matière économique, Revue Idara, numéro special, n°2, 2004, p.p, 123.165 

 ، المتعلق بالمنافسة والسعار، مأرجع سابق. 12 – 89 مأن القانون رقام 27 ، 26 أنظر المادتين 2
 ، المتعلق بالمنافسة والسعار . 12 –89 مأن القانون رقام 66 أنظر المادة 3
 . 262 كتو مأحمد الشريف ، مأرجع سابق ، ص 4
 لختصاص مأجلس6،7،10،11،12 المتعلق بالمنافسة والملغى أخضعت الممارسات الواردة في المواد 06 – 95 مأن المأر 90 المادة 5

المنافسة  
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 المتعلق بالمنافسة، وقاد أوكل هذا المر الخإتصاص03 – 03إلغاؤه بصدور المر 
 في فقرتها الثانية على أنه : 40إلى مجلس المنافسة أيضا الذي نصت المادة 

أن ينظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات والعمال المرفوعة"
" أعلها ...12 و 11 و 10 و 7 و 6إليه تدخل ضمن تطبيق المواد     

الفقرة الثانية 

الطابع الداري لمجلس المنافسة
 المعدلسسة23يعتبر مجلس المنافسة سلطة إدارية وهذا مسسا تضسسمنته المسسادة 

–سسس 08بمسسسوجب القسسسانون         تنشضضأ والسسستي نصسسست علسسسى مسسسا يلسسسي : " 12 
" ويترتب عن ذلك اعتبار العمالا الصادرة عنه تصسسرفاتسلطةإدارية مستقلة

قاانونية انفرادية، أي قارارات إدارية تمنح هذا المجلس امتيازاات السلطة العامة. 
لقد ثارت شكوك كبيرة حولا الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة، خإصوصسسا

 المتعلق بالمنافسة والملغى أو المر06 – 95وأن قاوانين المنافسة سواء المر 
–سس 03  المتعلق بالمنافسة المعدلا والمتمم لسسم يسسدرجا فسسي أحكامهمسسا تعريفسسا03 

لمجلس المنافسة ول لطبيعته القانونية، مما أدى إلى التساؤلا حسسولا هسسذه الهيئسسة
؟ وهو نفس الشكالا الذي ثار في فرنسا.  هل هي إدارية أم قاضائية

فبعض من الفقه يرى أن مجلس المنافسة الفرنسي يملك سلطات خإاصسسة
في مجالا الجزاء والمر فهو يطبق القواعد الجرائية المتبعة من طرف المحاكم،

كمبدأ المواجهة بيسسن الخصسسوم وحقسسوق السسدفاع وبسسذلك يقسسترب إلسسى الهيئسسات ذات
الطابع القضائي، أكثر منهسسا إلسسى السسسلطات الداريسسة ويسسذهب البعسسض إلسسى اعتبسسار

ة ى الكلم أتم معن ى1المجلس يمارس قاضاء اقاتصاديا حقيقيا وبأنه محكمة ب ، وعل
خإلف ذلك يرى البعض الخإر أن مجلس المنافسة سسسلطة إداريسسة مسسستقلة، علسسى

ع لجنسة المنافسسة ل م ،2الرغم من عدم نص القانون على ذلك على عكس ما فع
والتي اعتبرها سلطة إدارية مستقلة. واعتبار مجلس المنافسة سلطة إدارية على

أساس أن المعايير التي تميز السلطات الداريسسة المسسستقلة متسسوفرة فسسي مجلسسس
المنافسة مثل تعيين أعضسساء بمرسسسوم بسساقاتراح مسسن وزايسسر القاتصسساد، وكسسذا السسدور

الستشاري اذ يستشار من طرف الحكومة والبرلمان والجماعات المحليسسة. فكسسل
هذه المؤشرات تتعارض مع امكانية تمتع المجلس بالطابع القضائي. 

وهذا التجاه الذي ينفي الصفة القضائية عسسن مجلسسس المنافسسسة قاسسد حظسي
بمساندة المجلسسس الدسسستوري السسذي يعتسسبر مجلسسس المنافسسسة هيئسسة إداريسسة، غيسسر

 . 266كتو مأحمد الشريف  الممارسات المنافية للمنافسة، مأرجع سابق ، ص 1
2  YVES  REINHARD , JEAN – PASCAL CHAZAL , op . cit , p 112  . 
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. إن هذا التكييف يبدو أنه مناسب له بسبب المهسسام والسسسلطات المخولسسة1قاضائية
.2له، فهي أقارب للسلطات الدارية المستقلة أكثر منها للهيئات القضائية

وأمام هذا التضارب في الراء حسسولا الطبيعسسة القانونيسسة لمجلسسس المنافسسسة
الفرنسي، يرى فريق آخإر من الفقهاء أن المشسسرع هسسو الوحيسسد السسذي يمكنسسه رفسسع

اللبسسس حسسولا الطبيعسسة القانونيسسة لهسسذه الهيئسسة، بسسترجيع وصسسف السسسلطة الداريسسة
المستقلة أو وصف الهيئة القضائية.

أما الحالا بالنسبة لمجلس المنافسة الجزائري فقد تجنسسب النتقسساد المسسوجه
 المتعلسسق بالمنافسسسة03-03 ، واعتسسبر المسسر 1986 ديسمبر 01للمر الصادر في 

مجلسالمعدلا والمتمم مجلس المنافسة سلطة إدارية. أن  المشرع  فاعتبار 
المنافسة سلطة أي انسسه ل يعتسسبر مجسسرد هيئسسة استشسسارية، بسسل سسسلطة فسسي اتخسساذ

 التي تؤولا في الصل إلى السلطة التنفيذية.3القرارات
فبعد ما كان الوزاير المكلف بالتجارة هو السلطة المختصة بضسسبط السسسوق،

حل محله مجلس المنافسسسة السسذي يتمتسسع بسسسلطة حقيقيسسة لضسسبط المنافسسسة فسسي
السوق ومنع كل أشكالا التلعب بنظام السوق الحرة، الذي يمكن أن يتجسد من

خإللا التفاقايات المنافية للمنافسة أو التعسف في القوة القاتصادية فسسي السسسوق
وغيرها هذا من جهة، ومن جهة أخإرى  فإن فكرة السسسلطة السستي يحوزاهسسا مجلسسس

المنافسة تبرزا أكثر في سلطة القمع والعقاب التي تتمتسسع بهسسا والسستي كسسانت فيمسسا
قابل من اخإتصاص السلطة القضائية.

فقسسانون4كما تمتازا هذه السلطة بشموليتها على كل القطاعات القاتصسسادية.
المنافسسسة يخسساطب كسسل مسسن النشسساطات المتعلقسسة بالنتسساج، التوزايسسع، الخسسدمات

والستيراد كما سبق الذكر. وتجدر الشسسارة إلسسى أن مجلسسس المنافسسسة قاسسد خإسسولا
 الفقسرة الثانيسة مسن المسر34اخإتصاص تنظيمي وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 

" يمكضضن مجلضضس والسسذي نسسص علسسى : 2008 المعسسدلا بمسسوجب قاسسانون 03-03
المنافسة اتخاذ كل تدبير في شأكل نظام أو تعليمة أو منشضضور ينشضضر

 " في النشرة الرسمية للمنافسة

 . 266مرجع السابق ، ص ال كتو مأحمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة، 1
2  YVES GUYO , op. cit, p 889. 

 : ) أنه ل يمكن الحديث عن خصوصية السلطة الدارية إل إذا خولت لها سلطة اتخاذ القرارchapusيرى الستاذ (3
« la catégorie des autorités administratives indépendantes ne peut avoir de spécificité
( tel le terme d’autorité ne peut être justifié ) que si elle ne comprend que des organisme
détenant , pue l’accomplissement même de leur missions , un pouvoir de décision »  

.21نقل عن خمايلية سمير مأرجع سابق ص 
 ليشققمل مأجقال السقتراد ومأيقدان الصققفقات12-08 بمققوجب القققانون 03-03 مأن قاانون المنافسة وذلك مأن خلل تعديل المأر 2إن تعديل المادة 4

 ليشمل مأجال النشاطات الفلحية وتربية المواشي ، حيث تنص المادة على مأايلي :10-05 بالقانون 03-03وكذلك التعديل الثاني للمأر 
" بغض النظر عن كل الحكام الخرى المخالفة ، تطبق أحكام هذا المأر على مأا يلي :

-نشاطات النتاج ، بما فيها النشاطات الفلحية وتربية المواشي ونشاطات التوزيع ومأنها تلك التي يقوم بها مأستورد السلع لعادة بيعها علققى حالهققا
والووكلء ووسطاء بيع المواشي وبائعوا اللحوم بالجملة ونشقطات الخقدمأات والصقناعة التقليديقة والصقيد البحقري وتلقك القتي تققوم بهقا أشقخاص

مأعنوية عمومأية وجمعيات ومأنظمات مأهنية مأهما يكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها .
- الصفقات العمومأية بدء ا بنشر العلن عن المناقاصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة" 

248



الفصل الثالث ........................................متابعة التعسف في وضعية التبعية القاتصادية

إذن فالطابع الداري لمجلس المنافسة الجزائري يعتبر أمرا مؤكسسدا بعسسد أن
06 المعدلا بقانون 03 - 03 من المر 23وصفه المشرع بذلك من خإللا المادة 

 ويسسترتب علسسى كسسون مجلسسس المنافسسسة سسسلطة إداريسسة اعتبسسار العمسسالا12-سس 
والتصسسرفات الصسسادرة عنسسه تصسسرفات وقاسسرارات إداريسسة، كمسسا أن ميزانيسسة مجلسسس

المنافسة تسجل ضمن ميزانية وزاارة التجارة وتخضع للقواعد العامة للتسيير وهو
ما يؤكد الطابع الداري لمجلس المنافسة . 

الفقرة الثالثة 
 مدى استقللية مجلس المنافسة

تقللية طلح الس دم خإضسوع مجلسس1 يقصد بمص ن الناحيسة القانونيسة ع  م
المنافسة لية رقاابة سلمية تدريجيسسة كسسانت ول رقاابسسة وصسسائية وللتأكسسد مسسن مسسدى

توافر هذه السسستقللية لبسسد مسسن السسستناد علسسى معيسسارين أولهمسسا عضسسوي والثسساني
وظيفي.

أول: من الناحأية العضوية
تسسبرزا اسسستقللية مجلسسس المنافسسسة مسن الناحيسسة العضسسوية مسسن خإللا تعييسسن

أعضائه، فهم معينون بمسسوجب مرسسسوم رئاسسسي لمسسدة أربسسع سسسنوات مسسع إمكانيسسة
ممارسة وظائفهم بصفة دائمة.

ثانيا: من الناحأية الوظيفية
يقصد بالستقللا الوظيفي عدم الخضسسوع للرقاابسسة أي إحسسداثها خإسسارج نظسسام

مؤسساتي تقليدي، وفيما يخص أعمالا وقارارات مجلس المنافسسسة فسسإنه ل يمكسسن
2إلغاؤها أو تعديلها من طرف سلطة أعلى منه.

النظام الداخلي-1
ويقصد به حريسسة السسسلطة فسسي وضسع القواعسسد وتقريسسر كيفيسسة تنظيمهسسا دون

مشاركة أي جهة أخإرى وخإاصة السلطة التنفيذية.
فبسسالنظر إلسسى الهيئسسات المسسستقلة الخإسسرى فسسإن نظامهسسا السسداخإلي ل يخضسسع

للمصادقاة عليه من طرف السلطة التنفيذية، أما بالنسبة لمجلس المنافسسسة فلسسم
يحظى بذلك فقد جرد هذا الخإير من تحديد نظامه الداخإلي وتسسؤولا قاواعسسد سسسيره

والمصادقاة عليها للسلطة التنفيذية وبالتالي فمجلس المنافسة قاد حرم مسسن أحسسد
 المتعلسسق بالمنافسسسة والملغسسى مسسن خإللا06-95امتيازااته التي منحه إياهسسا المسسر 

 بخصوص هذه الستقللية انه:marie – José Guédon ترى الستاذة 1
« les règles relatives à l’ indépendance sont logiquement un volet essentiel du régime 
juridique des autorités administratives indépendante puisque c’est cette indépendance 
qui leur confère une originalité dans  l’appareil   de l état , l’indépendance vis - à – vis du 
pouvoir conditionne l’autorité et la crédibilité de ces instances «Hors  Normes » qui n’ont 
pas de légitimité démocratique direct ne sont pas dotées de la personnalité moral et dans
l’existence n’est pas consacrée par la constitution » .

.26نقل عن خمايلية سمير ، مأرجع سابق ، ص 

 المتعلق بالمنافسة على أنه : " يتمتع مأجلس المنافسة سلطة اتخاذ القرار12-08 المعدلة بموجب مأن القانون 03-03 مأن المأر 34 تنص المادة 2
والقاتراح وإبداء الرأي بمبادرة مأنه أو بطلب مأن الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف مأعني بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال للتسوق..."
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بمقتضى هذا المر كان مجلس المنافسة الجزائسسري يحسسدد قاواعسد1 منه.34المادة 
سسسيره وحقسسوق وواجبسسات أعضسساءه، وكسسذلك قاواعسسد التنسسافي فسسي ممارسسسة هسسؤلء

ن رئيسسه بعسد لمهامهم، وهو الذي كان يحدد نظامه الداخإلي بنساء علسى اقاستراح م
مصادقاة المجلس عليه.

 المتعلق بالمنافسة والمعسسدلا والمتمسسم والسسذي03-03غير أنه بصدور المر 
نص على أن تنظيم المجلس وسيره ونظام أجور أعضاءه يتم تحديسسدهما بمسسوجب

31، حيسسث تنسسص المسسادة 2008مرسوم وهو المر ذاته الذي أكده ووضحه قاسسانون 
" يحدد تنظيضضم مجلضضس المعدلسسة والمتممسسة علسسى مسسا يلسسي: 03-03من المسسر 

المنافسة وسيرها بمقتضى مرسوم تنفيذي"
:" يحدد بعسسد تعسسديلها علسسى مسسا يلسسي03-03 من المر 32كما تنص المادة 

نظام أجأور أعضاء مجلس المنافسضضة والميضضن العضضام والمقضضرر العضضام
والمقررين بموجأب مرسوم تنفيذي"

 المحدد لتنظيم مجلسسس241-11 صدر المرسوم التنفيذي 2011وفي سنة 
م 2المنافسة وسيره، ذي رقا وم التنفي در المرس ا ص ام204-12 كم دد لنظ  المح

ن. الي3أجور أعضاء مجلس المنافسة والمين العام والمقرر العام والمقرري  وبالت
لم يترك للمجلس سوى تحديد نظامه الداخإلي والمصادقاة عليه مع إرساله لسسوزاير

التجارة، مع العلم أن النظام الداخإلي ل يشسسمل إل علسسى توزايسسع العمسسالا والمهسسام
4بين أعضاء المجلس وتحديد كيفيات إخإطار هذا الخإير.

غيسسر أن خإضسسوع مجلسسس المنافسسسة للسسسلطة التنفيذيسسة يتنسسافى مسسع الطسسابع
الستقللي له ولهذا يثور الشك في الطابع الداري والمستقل الذي يتميز به رغسسم

أن القانون نص صراحة على هذا الطابع للمجلس.
ي فرنسسابإعطاء مجلسس المنافسسة مركسز ي هسذا الشسكالا ف وقاد فصل ف

مختلط، حيث يعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن هذه الهيئة وغيرهسسا تتماشسسى
مع البناء المؤسساتي وإنشاؤها ل يعتبر متعارضا مع الدستور. 

وهكذا قاد توصل إلسسى التوفيسسق بيسسن الطسسابع الداري للمجلسسس والسسستقللية
التي يتمتع بها اتجسساه السسسلطة التنفيذيسسة، ولكسسن بشسسرط أن تخضسسع هسسذه السسسلطة

5المستقلة للقانون والى الخإتصاصات المحددة للحكومة.

الشخصية المعنوية-2

 المتعلق بالمنافسة والملغى على انه:  06-95 مأن المأر 34 تنص المادة 1
" يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة على وجه الخصوص ، قاواعد سير المجلس وحقوق وواجبات أعضائه وكذلك قاواعد التنافي المشار إليها

في مأمارسة مأهامأهم 
يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة بمرسوم رئاسي بناءا على اقاتراح رئيس مأجلس المنافسة وبعد مأصادقاة المجلس عليه" 

.2011 يوليو 13 ، الصادر في 39 يحدد تنظيم مأجلس المنافسة وسيره ج ر عدد 2011 يوليو 10 مأؤرخ في 241-11 مأرسوم تنفذي رقام 2
ن ، ج2012 مأايو 6 مأؤرخ في 204-12 مأرسوم  تنفيذي 3 ام والمقرري رر الع ام والمق ن الع ة والمأي  ، يحدد نظام أجور أعضاء مأجلس المنافس

.2012 مأاي 13 الصادر في 29ر ، عدد 
.266 جلل مأسعد ، مأدى تأثير المنافسة الحرة، مأرجع سابق ، ص 4
.272 كتو مأحمد الشريف ، الممارسات المنافية للمنافسة، مأرجع سابق ، ص 5
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إذا كانت الشخصسسية المعنويسسة ل تعتسسبر مقياسسسا حاسسسما لسسستقللية مجلسسس
المنافسة، إل أنه يساعد بنسبة معينة في إظهسار هسذه السسستقللية، وذلسك بسالنظر

إلسسى النتائسسج المترتبسسة عسسن الشخصسسية المعنويسسة كأهليسسة التقاضسسي، أهليسسة التعاقاسسد
ومسؤولية المجلس والذمة المالية ، حيث يمكن للمؤسسات أن ترفع دعوى أمام

القضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرار الناجمة عن تصرفات المجلس، اذ يتحمل
هذا الخإير بذلك مسؤولية دفع التعويض من ذمته المالية.

الوسائل المالية-3
يعسسد السسستقللا المسسالي أهسسم الركسسائز الساسسسية المبينسسة للسسستقللا

تقللا1الوظيفي ة والس .فباعتبار مجلسس المنافسسة يتمتسع بالشخصسية المعنوي
المالي فقد منحت له ميزانية خإاصة كسسانت قاسسد سسسجلت ضسسمن أبسسواب ميزانيسسة

 قاسسد أصسسبحت مسسسجلة ضسسمن2008مصالح رئيس الحكومة، وبمقتضى قاسسانون 
 فسسي241-11أبواب وزاارة التجسسارة، وهسسذا مسسا أشسسار إليسسه المرسسسوم التنفيسسذي 

المادة السابعة منه، فرئيس مجلسسس المنافسسسة لسسه حريسسة التصسسرف فسسي هسسذه
الميزانية فسي اطسار القسانون، ومسع ذلسك يخضسع مجلسسس المنافسسسة مسسن حيسث

ميزانيته للقواعد العامة للتسيير والمراقابة المطبقة على ميزانية الدولة.
 والملحظ أن كل هاته العناصر تدلا على شدة التبعيسسة الماليسسة للمجلسسس فسسي

مواجهة السلطة التنفيذية، حيث تخضع ميزانية المجلس للجراءات التشسسريعية
والتنظيمية المطبقة على ميزانية الدولسسة المعمسسولا بهسسا لسسسيما تلسسك المتعلقسسة

بالموافقسسة، وإذا كسسان المجلسسس يملسسك اقاسستراح العتمسسادات الماليسسة الضسسرورية
لتسييره فان الموارد المالية المخصصة له مصدرها العتمادات المسسسجلة فسسي

ميزانية الوزاارة التي ألحق بها.وبالتالي فالحكومة في النهايسسة هسسي السستي تحسسدد
ميزانية مجلس المنافسسسة، وهسسذا مسسا يسسؤدي إلسسى الحسسد مسسن اسسستقللية مجلسسس

2المنافسة فوزاارة التجارة هي التي تحدد ميزانيته.

الفرع الثاني 

 تشكيلة مجلس المنافسة
يعتمد مجلس المنافسة في سيره على تشكيلة معينسسة تضسسم مجموعسسة مسسن

الشخاص المؤهلة للقيام بمهامهم من جهة والقادرة على تسيير الجهازا مسسن جهسسة
أخإرى. 

الفقرة الولى
أعضاء مجلس المنافسة

 عضوا معينين من قابسسل رئيسسس الجمهوريسسة12يتكون مجلس المنافسة من 
95بموجب مرسوم رئاسي هذا العدد الذي تعرض لعدة تغييرات،فبمسسوجب المسسر 

 عضوا وبعد صدور المسسر12 المتعلق بالمنافسة والملغى كان عدد العضاء 06–سس 
.267 جلل مأسعد ، مأدى تأثير المنافسة الحرة ، مأرجع سابق ، ص 1
ة2 وق، جامأع ة الحق ن كلي ادرة ع ية ص ة سداس ية، مأجل وم السياس  جلل مأسعد، مأدى استقللية وحياد مأجلس المنافسة، المجلة النقدية للقانون والعل

.245 ص 2009، 1مأولود مأعمري، تيزي وزو، العدد 
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 المتعلق بالمنافسة أصبح عدد أعضاء المجلس تسعة أعضاء وبعد تعديل03 – 03
 المتعلق بالمنافسة نص المشرع من12 – 08 بمقتضى القانون 03 – 03المر 

 عضوا لممارسسسة مهسسامهم فسسي إطسسار12جديد على تشكيل مجلس المنافسة من 
1 سنوات قاابلة للتجديد في حدود أعضاء كل فئة من الفئات التاليسسة 4عهدة مدتها 

 :
 تتكسسون هسسذه الفئسسة مسسن سسستة أعضسساء يتسسم اخإتيسسارهم ضسسمنالفئضضة الولضضى :

الشخصيات والخبراء الحائزين على شهادة الليسسسانس أو شسسهادة جامعيسسة مماثلسسة
 سسسنوات علسسى القاسسل فسسي المجسسالا القسسانوني أو8على القال وخإبرة مهنيسسة مسسدتها 

القاتصادي، والتي لها مؤهلت في مجسالت المنافسسة والسسستهلك والتوزايسسع وفسي
مجالا الملكية الفكرية. 

 المتعلق03 – 03حيث تختلف هذه الفئة عما كان منصوص عليه في المر 
ة2بالمنافسة، ي المحكم ة أو ف ي مجلسس الدول وان يعملن ف ن عض اذ تتشكل م

العليا أو في مجلس المحاسبة بصفة قااضي أو مستشار. 
 نلحظ أن المشسسرع قاسسد قاسسام بحسسذف الفئسسة2008فمن خإللا التعديل لسنة 

الولى التي تحتوي علسسى القضسساة، وهسسذا علسسى عكسسس تشسسكيل مجلسسس المنافسسسة
 شخصسسيات يختسسارون فسسي المجسسالا4 قاضسساة و 7الفرنسسسي السسذي يتشسسكل مسسن 

 أعضاء معينين، فالمشرع الفرنسي راعسسى5القاتصادي أو المنافسة والستهلك و
3التوازان في هذه التشكيلة بين القضاة والمهنيين.

والملحظ على المشرع الجزائري أنه قاام بالنص علسى الشسسروط والمعسايير
الواجب توافرها في العضاء المشكلين للمجلس بصفة عامة ممسسا يمنسسح السسسلطة

التعيين فسي اخإتيسار العضساء بنساءعلى معسايير أخإسرى التقديرية للجهسة المختصسة ب
مرتبطة بالتأهيل، مما يؤدي إلى عدم ضمان فعالية واستقللية المجلس 

 تتضمن الفئة الثانية أربعة أعضاء يتسسم اخإتيسسارهم ضسسمن المهنييسسنالفئة الثانية :
المؤهلين الممارسين أو الذين مارسوا نشسساطات ذات مسسسؤولية والحسسائزين علسسى

شهادة جامعيسة، يتمتعسسون بخسسبرة مهنيسسة مسدتها خإمسس  سسنوات علسى القاسل فسي
مجالت النتاج والتوزايع والحرف والخدمات والمهن الحرة. 

–سس 95هسسذه الفئسسة قاسسد نسسص عليهسسا المشسسرع مسسن خإللا المسسر   المتعلسسق06 
–سس 03بالمنافسة والملغى ثم حذفها بموجب المر   المتعلق بالمنافسسسة ليعيسسد03 

. 2003 المعدلا والمتمم لمر 12 – 08إدراجها من جديد من خإللا القانون 
 ) مسسؤهلن يمثلن جمعيسسات حمايسسة2 : تضم هسسذه الفئسسة عضسسوان ( الفئة الثالثة

المستهلكين. 

 المتعلق بالمنافسة تنص على :03 – 03 مأن المأر 24 التي عدلت المادة 12 – 08 مأن القانون 10 المادة 1
 ) عضوا ينتمون للفئات التية  "12" يتكون مأجلس المنافسة مأن اثني عشر ( 

 المتعلق بالمنافسة .03 – 03 مأن المأر 24 المادة 2
3  MARIE-CHANTAL  BOUTARD LABARDE GUY CANIVET,  OP. cit, p 172     .
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وتجدر الشارة إلسسى أن هسسذه الفئسسات أو العضسساء يعينسسون بمسسوجب مرسسسوم
رئاسي، ويعود ذلك إلى طبيعة المناصب التي يشغلها هؤلء والتي تعسسادلا مناصسسب

ث1.عليا في الدولة ي، حي وم رئاس كما يعين رئيس المجلس ونائباه بموجب مرس
يتم اخإتيار رئيس المجلس من ضمن أعضاء الفئة الولى، أما نائباه فيختسساران مسسن

ضمن أعضاء الفئة الثانية والثالثة. 
إضافة إلى العضسساء المنصسسوص عليهسسم فسسي الفئسسات الثلثسسة السسسابقة تنسسص

" يعين لدى مجلس على ما يلي : 12 – 08 المعدلة بموجب قاانون 26المادة 
المنافسة أمين عام ومقرر عام وخمسضضة مقرريضضن بمضضوجأب مرسضضوم

رئاسي يجب أن يكون المقرر العام والمقررين حأضضائزين علضضى القاضضل
شأهادة الليسانس أو شأهادة جأامعية مماثلة وخبرة مهنية مضضدة خمضضس

 سنوات على القال تتلئم مع المهضضام المخولضضة لهضضم طبقضضا لحأكضضام5
هذا المر. 

يعين الوزير المكلف بالتجارة ممثل دائما له وممثل مستخلفا له لضضدى
مجلضضس المنافسضضة بمضضوجأب قاضضرار ويشضضاركان فضضي أشأضضغال مجلضضس

 "المنافسة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
من خإللا هذه المادة نلحظ أن المشرع قاد حدد عدد المقررين، وهذا خإلفا

–سس 95لما كان عليسه المسر  –س 03 المتعلسق بالمنافسسة والملغسى والمسر 06   03
المتعلق بالمنافسة المعدلا والمتمم، حيث يشارك المقررون في أشغالا المجلس

دون أن يكون لهم الحق في التصويت، فالمين العام يقوم أساسسا بالتنسسسيق بيسن
مصالح المجلس ومراقابتها أما المقرر فيعتبر عنصر أساسي فسسي عمليسسة التحقيسسق

التي يكلف بها من طرف رئيس المجلس. 
فرئيس مجلس المنافسة يتولى الدارة العامة لمصالح المجلس وفي حالسسة

حدوث مانع له يخلفه أحد نائبيه ويمارس السلطة على جميع المستخدمين. 
أما فيما يتعلق بأجور أعضاء مجلس المنافسة والمين العام والمقرر العسسام

 من المر32 المعدلة للمادة 12 – 08 من القانون 16والمقررين فتنص المادة 
" يحدد تنظيم أجأور أعضاء مجلس المنافسة والمين على أنه :03 – 03

2"العام والمقرر العام والمقررين بموجأب مرسوم  تنفيذي.

الفقرة الثانية 

 مدة تعيين العضاء وعضويتهم
أول : مدة تعيين العضاء  

تعتبر مدة انتداب أعضسساء سسسلطات الضسسبط المسسستقلة مسسن بيسسن الضسسمانات
والسسدعامات الساسسسية السستي تسسسمح لنسسا بسسالتعرف علسسى مسسدى تكريسسس اسسستقللية

 المحدد لتنظيم مأجلس المنافسة وسيره على مأا يلي :241 – 11 مأن المرسوم التنفيذي 5 تنص المادة 1
" يصنف مأديرو المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة كمدير في الدارة المركزية في الوزارة " 

 المحدد لنظام أجور أعضاء مأجلس المنافسة والمأين العام والمقرر العام والمقررين .204 – 12أنظر في ذلك المرسوم التنفيذي 2
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العضوية، فعدم النص على تحديد هذه المدة القانونية يجعلهم عرضسة للعسسزلا فسسي
1أية لحظة من طرف الجهة المعينة لهم مما يؤدي إلى المساس باستقلليتهم.

وبالتالي فدراسة وضع أعضاء مجلس المنافسة ومدة تعيينهم تسمح بالكشف عن
درجة استقللية المجلس سسسواء فسسي مواجهسسة السسسلطة التنفيذيسسة أو فسسي مواجهسسة

المؤسسات الخاضعة لرقاابته، فمدى استقللية المجلسسس تكسسرس مسسن خإللا مسسدى
ديمومة أعضائه. 

إن مدة تعيين أعضاء مجلس المنافسة هي أربع سنوات قاابلة للتجديسسد فسسي
 من القسسانون11حدود نصف عدد أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 

–08رقام  –سس 03 من المر 25 المعدلة للمادة 12   المتعلق بالمنافسة والسستي03 
" ... يتم تجديد عهضضدة أعضضضاء مجلضضس المنافسضضة كضضلتنص على ما يلي :

أربع سنوات في حأدود نصف أعضاء كضضل فئضضة مضضن الفئضضات المضضذكورة
 " حيث يفهم ضمنيا من اسسستعمالا المشسسرع لمصسسطلح عهسسدة أن24في المادة 

هؤلء العضاء يضطلعون بمهامهم خإللا مدة محددة قاانونا والتي يمكن استنباطها
 سسسنوات والسستي تعتسسبر هسسي4من خإللا المدة المتعلقة بتحديد هسسذه العهسسدة وهسسي 

الخإرى مظهر لستقللية مجلس المنافسة. 
ويستفيد من تجديد العهسسدة نصسسف أعضسساء كسل فئسسة مسن الفئسسات المسسذكورة

سابقا، إذ يمارسون مهامهم لمدة ثمانية سنوات، مسسا عسسدا النصسسف الولا للعضسساء
 سنوات فقط. 4الوائل الذين يتم تعيينهم لمدة 

–سس 03 تم تعديل وإتمام المر 2010وفي   ل سيما الفقرة الخإيسسرة مسن03 
" يمكن لعضضضاء مجلضضس منه والتي أصبحت تنسسص علسسى مسسا يلسسي : 24المادة 

المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمة "
نص قاانون المنافسسسة الجزائسسري علسسى مسسسألة إنهسساء مهسسام أعضسساء مجلسسس

المنافسة، لكن دون الشارة إلى أسبابه، لكن ومن جهة أخإرى، وبمسسا أن العضسساء
يمارسسسون مهسسامهم لمسسدة ثمانيسسة سسسنوات قاابلسسة للتجديسسد فربمسسا يقصسسد المشسسرع

الجزائري أنه ل يمكن إنهاء مهام العضاء أثناء هسسذه العهسسدة إل لسسسباب اسسستثنائية
لكن هذا المر ل يخدم فعالية واستقللية وشفافية المجلس بل يؤدي إلى تقليصها

والحد منها. 
  فقد ألزم أعضاء سلطة المنافسسسة علسسى المواظبسسة2أما المشرع الفرنسي

والنضباط في قايامهم بعملهسسم وكسسل عضسسو لسسم يشسسارك فسسي ثلث جلسسسات عمسسل
السلطة متتالية وبدون مبرر مقبولا، وكل عضو ل يلتزم بإبلغا وإعلم السلطة بأنه

اكتسسسب أو يكتسسسب مصسسالح معينسسة أو أنسسه يمسسارس مهسسام معينسسة فسسي النشسساط
القاتصادي، وكل عضو شارك في مداولة تتعلق بقضية لسسه فيهسسا مصسسلحة أو يكسسون

 . 29خمايلية سمير ، مأرجع سابق ، ص 1
 . 262 جلل مأسعد ، مأدى تأثر المنافسة الحرة  ، مأرجع سابق ، ص 2
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قاد مثل أو يمثل أحد الطراف المعنية، تتم إقاالته تلقائيا من طرف الوزاير المكلف
بالقاتصاد. 

ثانيا : وضع أعضاء المجلس بالنسبة لعضويتهم
فبخصسسوص مسدى اسستقللية المجلسسس فسي مواجهسسة المؤسسسسات الخاضسعة

لرقاابة وتجنب خإطر اجتذاب المجلس للوسط القاتصادي ووسط العمالا، لقد تسسم
تكريس نوعين مسسن القواعسسد تفسسرض نفسسسها علسسى العضسساء فسسي المجلسسس، وهسسذا

اعتمادا على السلوب الحديث والنتقالا من الدولة المتدخإلة إلى الدولة الضسسابطة
كان ل بسسد مسسن إنشسساء سسسلطات إداريسسة مسسستقلة، لتمكينهسسا مسسن ممارسسسة مهمتهسسا

الضبطية. 
 –نظام التنافي 1

يقصد به امتناع أعضاء مجلس المنافسة عن ممارسة مهنة أخإرى أو وظيفة
أخإرى، وأي عهدة انتخابية كما أنهم يمنعون من أن تكون لهسسم مصسسالح فسسي بعسسض

المؤسسات طيلة عهدتهم. 
فالمشسسرع الجزائسسري اكتفسسى بسسالنص علسسى تنسسافي وظيفسسة عضسسو مجلسسس

 مسسن المسسر29المنافسة مع أي نشاط مهني آخإر وهذا حسب ما ورد فسسي المسسادة 
 المتعلق بالمنافسة. 03 – 03

واستثنيت مسألة دخإولا أحسسد العضسساء فسسي عهسسدة انتخابيسسة وكسسذلك مسسسألة
" ل علسسى مسسا يلسسي : 29اكتساب مصالح لدى مؤسسة معينة حيسسث تنسسص المسسادة 

يمكضضن لي عضضضو مجلضضس المنافسضضة أن يشضضارك فضضي مداولضضة تتعلضضق
بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحأضد أطرافهضا صضلة قارابضة

"إلى الدرجأة الرابعة أو يكون قاد مثل أو يمثل أحأد الطراف المعنيضضة 
وبالتالي فإنه يجب على العضو الذي يملك مصلحة في مؤسسة طرف في النزاع

أن يعلم رئيس المجلس بذلك لبعاده عن المداولة. 
–سس 07ومن خإللا المر رقاسسم   قاسسام المشسسرع بتوحيسسد نظسسام اللتزامسسات011 

الخاصسسة السستي تطبسسق علسسى المناصسسب والوظسسائف السستي تمسسارس ضسسمن الهيئسسات
" يمنع شأضضاغلي منصضضبوالدارات العموميسسة وضسسمن سسسلطات الضسسبط حيسسث 

تأطير أو وظيفة عليا للدولة من أن تكون لهم خلل فضضترة نشضضاطهم
بأنفسهم أو بواسطة أشأخاص آخرين، داخل البلد أو خارجأها مصضضالح

لدى المؤسسات أو الهيئات التي يتولون مراقابتها أو الشأراف عليها
أو التي أبرموا صفقة معها أو أصدروا رأيا بغية عقد صفقة معها. "

وعليه فإن نظام التنافي يطبق على شاغلي منصب تسسأطير أو وظيفسسة عليسسا
للدولسسة يمارسسسونها ضسسمن الهيئسسات والدارات العموميسسة والمؤسسسسات العموميسسة

،16 يتعلق بحالت التنافي واللتزامأات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،  ج ر عدد 2007 مأارس 1 مأؤرخ في 01 – 07 أمأر رقام 1
 . 2007 مأارس 7الصادر  في 
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والمؤسسات العمومية القاتصادية، بما فيها الشسسركات المختلطسسة، وكسسذا سسسلطات
الضبط وكل هيئة أخإرى مماثلة تتولى الضبط أو المراقابة أو التحكيم. 

ى ل يمكنهسم أن وبالتالي فإن أعضاء مجلس المنافسسة وخإاصسة الفئسة الول

يمارسوا أي نشاط مهني آخإر، ول يستطيعون ممارسة نشاط استشاري ول حيازاة
مصالح لدى المؤسسة التي يتولون الشراف عليها على مسسستوى قاطسساع النشسساط

ذاته.
المتناع –2

يعتسسبر هسسذا الجسسراء أحسسد المظسساهر الخإسسرى المجسسسدة لسسستقللية سسسلطات
الضبط القاتصادي وحيادها في ممارسة وظائفها.

فإذا كان نظام التنافي يمنع العضو من ممارسسسة بعسسض النشسساطات المهنيسسة
التي قاد تأثر سلبا على حياده عند النظر في النزاع، فإن نظام التنحي يمنع العضو

من المشاركة في مداولة، نظرا لوجود مصالح معينة تربطسسه بأحسسد الطسسراف فسسي
" ل المتعلق بالمنافسة 03 – 03 من المر 29النزاع وهذا ما نصت عليه المادة 

يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يشضضارك فضضي مداولضضة تتعلضضق
بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحأضد أطرافهضا صضلة قارابضة

إلى الدرجأة الرابعة أو يكون قاد مثل أو يمثل أحأد الطراف المعنية " 
فمن خإللا هذه المادة فإن أعضاء مجلس المنافسة المعنييسن بهسسذه المسسادة

يلتزمون بإعلم وإبلغا رئيسسس المجلسسس بسسالموانع السستي تعترضسسهم، كمسسا عليهسسم أن
1يتنحوا إذا كانوا معنيين بقضية رفعت أمام المجلس.

 – التسيب 3
يعتبر التسيب إجراء جوهري يرتب تخلفه عدم مشروعية القرار، وهو معيار

يوضح حياد المجلس من خإللا إبرازا السس القانونية المعتمسسدة عليهسسا فسسي اتخسساذ
–سس 03 مسسن المسسر      45 حيسسث تنسسص المسسادة 2القسسرارات يتخذ علسسى أنسسه: " 03 

مجلضضس المنافسضضة أوامضضر معللضضة ترمضضي إلضضى وضضضع حأضضد للممارسضضات
المعاينضضة المقيضضدة للمنافسضضة عنضضدما تكضضون العرائضضض والملفضضات

المرفوعة إليه أو التي يبادر بها من اختصاصه. " 

الفقرة الثالثة 
 حأقوقاوالتزامات أعضاء مجلس المنافسة

أول : حأقوق أعضاء مجلس المنافسة 

 . 264 جلل مأسعد ، مأدى تأثر المنافسة الحرة، مأرجع سابق ، ص 1
193 ، ص 2000 مأحمد باهي أبو يونس، الرقاابة القضائية على شرعية الجزاءات الدارية العامأة ، دار الجامأعة الجديدة للنشر ، السكندرية ، 2
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حتى يتسنى لمجلس المنافسة القيام بهامه في ضبط المنافسة الحرة فسسي
السوق فلبد أن تمنح لعضسسائه حقوقاسسا يكفلهسسا ويضسسمنها القسسانون. وطبقسسا لحكسسام

 فإنه: 1 من النظام الداخإلي للمجلس32المادة 
يجب على مجلس المنافسسة أن يحمسي أعضسسائه مسن التهديسسدات والهانسات

والسب والقذف والعتداءات المختلفة التي يمكن أن يتعرضسسوا لهسسا أثنسساء قايسسامهم
بمهامهم وعند القاتضاء يعوضون على الضرر الذي قاد يلحقهم. 

كمسسا يحسسل مجلسسس المنافسسسة محسسل الضسسحية فسسي الحسسالت السسالفة السسذكر
للحصولا على التعويضات وطبقسسا لسسذلك يمكسسن لمجلسسس المنافسسسة تقسسديم دعسسوى

مباشرة، ويمكنه أن يمارس عند الحاجسسة بتأسيسسسه كطسسرف مسسدني أمسسام الجهسسات
2القضائية الجزائية.

كما يتمتع أعضاء مجلس المنافسة بالحمايسسة مسسن كسسل أشسسكالا الضسسغوطات
3والتدخإلت التي تضر بأداء مهامهم.

كما يحق لكل عضو أن يتقاضى أجرة مقابل الوظيفة التي عين من أجلها. 
كما يتكفل المجلس بجميع المصاريف المتعلقسسة بسسإيوائهم وإطعسسامهم، وكسسذا

مصاريف النقل أثناء قايامهم بمهامهم.
ثانيا : التزامات أعضاء مجلس المنافسة 

يقع على عاتقهم مجموعة من اللتزامات وهي:  
4- اللتزام بالسر المهني.

- التحفسسظ وعسسدم إفشسساء معلومسسات حسسولا الوقاسسائع أو القضسسايا المعروضسسة علسسى
المجلس. 

- اللتزام بالمواظبة، حيث إذا لسسم يشسسارك عضسسو فسي ثلث جلسسات متواليسسة دون
5عذر مقبولا يعلن رئيس المجلس استقالته تلقائيا.

- كما يمنع على أي عضو في مجلس المنافسة أن يتداولا في قاضسسية، يكسسون فيهسسا
طرف يمثله أو كان ممثل له أو التي له فيها مصلحة خإاصة. 

هذا ويترتب على الخإللا أو عدم قايام أعضاء المجلس باللتزامات السالفة السسذكر
14تطبيق إجراءات تأديبية عليهم وفقا للجسسراءات المنصسسوص عليهسسا فسسي المسسادة 

 المتعلق بالمنافسة.12 – 08من القانون رقام 
الفرع الثالث 

 مديريات مجلس المنافسة وصلحأياته
الفقرة الولى

مديريات مجلس المنافسة

 . 5 يحدد النظام الداخلي في مأجلس المنافسة ، ج ر ، رقام 1996 يناير 7 مأؤرخ في 44 – 96 مأرسوم رئاسي رقام 1
المحدد للنظام الداخإلي لمجلس المنافسة،44 – 96 مأن المرسوم الرئاسي 33أنظر في ذلك المادة 2

 . 247 كتو مأحمد الشريف ، الممارسات المنافية للمنافسة ، مأرجع سابق ، ص 3
المحدد للنظام الداخإلي لمجلس المنافسة.، 44 – 96 مأن الرسوم 37 المادة 4

، مأرجع سابق. 44-96 مأن المرسوم 38 المادة 5
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إن تنظيم مديريات مجلس المنافسة يتم وفق ما جاء به المرسوم التنفيذي
 المحدد لتنظيم مجلس المنافسة وسيره المعدلا والمتمم، بعسسد مسسا كسسان11-241

 المحسسدد للنظسسام السسداخإلي لمجلسسس44-96تنظيمسسه يخضسسع للمرسسسوم الرئاسسسي 
المنافسة.

 فسإن إدارة مجلسسس241-11وطبقا لنص المسادة الثالثسسة مسن المرسسسوم التنفيسسذي 
المنافسة تضم الهياكل والمديريات التالية:

- مديرية الجراءات ومتاعبه الملفات.
- مديرية الدارة والوسائل.

- مديرية تحليل السواق والتحقيقات والمنازاعات.
- مديرية الدراسات والوثائق وأنظمة العلم والتعاون.

إن تنظيم هذه المديريات يحسسدد فسسي مصسسالح، بمسسوجب قاسسرار مشسسترك بيسسن
الوزاير المكلف بالمالية والسسسلطة المكلفسسة بالوظيفسسة العموميسسة ورئيسسس مجلسسس

1المنافسة.

أول : مديرية الجأراءات ومتابعة الملفات

تعتبر مديرية الجراءات ومتابعة الملفات الكثر أهمية على مستوى مجلس
المنافسة، إذ انها تسسساير جميسسع المراحسسل السستي يمسسر بهسسا مجلسسس المنافسسسة أثنسساء

2دراسته لقضية معينة.

-96ففسسي المرسسسوم الرئاسسسي   المحسسدد للنظسسام السسداخإلي لمجلسسس44 

 مسسن هسسذا7المنافسسسة، كسسانت تسسسمى بمصسسلحة الجسسراءات، حيسسث تنسسص المسسادة 
تتكلضضف مصضضلحةالمرسوم على المهام الموكلة لهذه المصلحة وذلك كما يلسسي:"

الجأراءات بما يلي:
البريدأ-

 تعد وتتابع الملفات في جأميع مراحأل الجأراءات، وفي هذا الطارب-
ائق تبلغ وتراقاب احأترام الجأال والنتظضام المضادي لتضوفير الوث

المقدمة للمناقاشة، كما تسهر علضضى حأسضضن سضضير عمليضضة اطلع
الطراف على الملفات وحأفظها.

تتولى كتابة جألسات مجلس المنافسضضة، وتحضضضير تنظيمهضضا وبهضضذهات-
الصفة توجأه السضضتدعاءات، وتضضوزع قاضضرارات مجلضضس المنافسضضة

وآراءها وتراجأعهضضا قابضضل إرسضضالها إلضى الضوزير المكلضضف بالتجضارة
للنشر في النشرة الرسمية للمنافسة."

 المحدد لتنظيم مأجلس المنافسة وسيره المعدل والمتمم.241-11 مأن المرسوم التنفيذي 05 و 04أنظر في ذلك المادتين 1
.251مأزغيش عبير ، الليات القانونية لحماية  المنافسة، مأرجع سابق، ص 2
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أما بالنسبة للمهام الموكلة لمديرية الجراءات ومتابعة الملفات فقد نصسست
 المحسسدد لتنظيسسم مجلسسس241-11عليهسا المسادة الثالثسة مسن المرسسسوم التنفيسسذي 

المنافسة وسيره المعدلا والمتمم كما يلي: 
- معالجة البريد من خإللا تلقي المراسلت وإرسالها.

- استلم الخإطاراتوتسجيلها.
- تحضير جلسات المجلس من خإللا القيام بكل الجسسراءات السسسابقة للجلسسسة

وكذا تولي دور أمانة الجلسة وإرسالا القرارات للنشر.
- إعداد الملفات ومتابعتها في جميسع مراحسل الجسراءات سسواء علسى مسستوى

المجلس أو الجهات القضائية المختصة.

ثانيا: مديرية الدارة والوسائل

هذه المديرية موجودة فسي جميسسع الدارات الحديثسسة، ولقسسد أصسسبحت تختسسص
بالمهام التي أوكلت بها مصسسلحة التسسسيير الداري والمسسالي، وكسسذا مصسسلحة العلم

 المحسسدد للنظسسام44-96اللي اللتان نظمهما المشرع بموجب المرسوم الرئاسي 
     "تتكلفالداخإلي لمجلس المنافسة والذي تنص المادة التاسعة منه على أنه:

مصلحة التسيير المالي والداري بما يلي:
تسيير مستخدمي مجلس المنافسة ووسائله المادية.أ-

 تحضير الميزانية وتنفيذها.ب-
 منه على انه:10وأضافت المادة 

" تتكلف مصلحة العلم اللي بتسضضيير وسضضائل العلم اللضضي فضضي
مجلس المنافسة "

 المحسسدد لتنظيسسم مجلسسس241-11إل أنسسه وبمسسوجب المرسسسوم التنفيسسذي 
المنافسة وسيره المعدلا والمتمم من خإللا المادة الثالثة منه فإن نشاط مديريسسة

الدارة والوسائل ينحصر داخإل مجلس المنافسة في المهام التالية :
-  السهر علسسى تسسسيير مسسستخدمي المجلسسس مسسن خإللا متابعسسة وضسسعيتهم الماليسسة

والدارية، كما تكلف بالسسسهر علسسى تسسسيير وسسسائله الماليسسة، بصسسيانتها والمحافظسسة
عليها.

من خإللا وضع جدولا يشتمل علسى احتياجسات1- إعداد وتحضير الميزانية وتنفيذها.
المجلس من مصاريف وإعداد ميزانية بذلك والحرص على تنفيسسذها، وتعسسود مهمسسة

2المر بالصرف إلى رئيس مجلس المنافسة.

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم تنص على انه: " تسجيل مأيزانية مأجلس المنافسة ضققمن أبققواب مأيزانيققة مأصققالح03-03 مأن المأر 33 المادة 1
رئيس الحكومأة ، رئيس مأجلس المنافسة هو المأر الرئيسي بالصرف .

تخضع مأيزانية مأجلس المنافسة للقواعد العامأة للتسيير المطبقة على مأيزانية الدولة: 
 ، مأرجع سابق.241-11 مأن المرسوم التنفيذي 07 المادة 2
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- تسير وسائل العلم اللي وذلك بهدف تسهيل العمل وتبسيطه بيسسن المسسديريات
داخإل المجلس والتنسيق بينهما.

ثالثا: مديرية تحليل السواق والتحقيقات والمنازعات
 المحسسدد للنظسسام السسداخإلي لمجلسسس44-96لسسم يسسدرج المرسسسوم الرئاسسسي 

241-11المنافسة مصلحة تسسوازايه،فقسسد اسسستحدثت بمسسوجب المرسسسوم التنفيسسذي 
المحدد لتنظيم مجلس المنافسة وسيره المعدلا والمتمم 

1حيث تختص هذه المديرية بالمهام التالية:

- تحليل السواق في مجالا المنافسة.

- متابعسة التحقيقسات المتعلقسة بشسروط تطسبيق النصسسوص التشسريعية والتنظيميسسة
المتعلقة بالمنافسة.

- السهر على تسيير ومتابعة المنازاعات المتعلقسسة بالقضسسايا السستي يعالجهسسا مجلسسس
المنافسة.

رابعا:مديرية الدراسات والوثائق وأنظمة العلم والتعاون
 المحسسدد للنظسسام السسداخإلي44-96والتي كانت تسمى في ظل المرسوم الرئاسي 

لمجلس المنافسة بمصلحة الوثائق والدراسات والتعاون.
وتنص  المادة الثامنة على المهام الموكلة لهذه المصلحة كما يلي: 

جمسسع الوثسسائق العلميسسة المتصسسلة بنشسساط مجلسسس المنافسسسة وتوزايعهسسا علسسى-
مصالحه.

 تنجز الدراسات والبحاث لحساب مجلس المنافسة أو تكلف من ينجزها. -
 تسيير برامج التعاون الوطنية والدولية. -

 تحفظ الرشيف. -
 فسسإن مهسسام مديريسسة الدراسسسات241-11أما من خإللا المرسسسوم التنفيسسذي 

هسسي نفسسسها المنصسسوص عليهسسا مسسن خإللا2والوثسسائق وأنظمسسة العلم    والتعسساون،
 المحدد لنظسسام السسداخإلي لمجلسسس المنافسسسة السسسابقة44-96المرسوم الرئاسي 

الذكر.
 المتعلسسق بالمنافسسسة03-03 مسسن المسسر 40وفي هذا السياق نصت المسسادة 

"مضع مراعضاة مبضدأ المعاملضة بالمثضل، يمكضنالمعسسدلا والمتمسسم علسسى أنسسه:
لمجلس المنافسة فضضي حأضضدود اختصاصضضاته وبالتصضضال مضضع السضضلطات

المختصة، إرسال معلومات أو وثائق يحوزها أو يمكن له جأمعهضضا إلضضى
السلطات المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الختصاصضضات إذ طلبضضت

 "  منه ذلك بشرط ضمان السر المهني
يمكن لمجلس المنافسة وفضضق من نفس المر على انه "41وأضافت المادة 

 أعلها بناء على طلضضب40نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 

 ، مأرجع سابق. 241-11،مأن المرسوم التنفيذي 03 المادة 1
نفسه. ،المرجع 03 المادة 2
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السلطات الجأنبية المكلفة بالمنافسضضة، أن يقضضوم بنفسضضه أو بتكليضضف
منه، بتحقيقات في الممارسضضات المقيضضدة للمنافسضضة ويتضضم التحقيضضق

ضضضمن نفضضس الشضضروط والجأضضراءات المنصضضوص عليهضضا لصضضلحأيات
المجلس "

 اسسستثناء42إل أن تطبيق هاتين المادتين ليس مطلقا، حيث أوردت المسسادة 
 أعلها إذا كضضضضانت41 و40ل تطبضضضضق أحأكضضضضام  المضضضضادتين مسسسسن خإللا" 

المعلومضضات أو الوثضضائق أو التحقيقضضات المطلوبضضة تمضضس بالسضضيادة
الوطنية أو بالمصالح القاتصادية للجزائر أو بالنظام العام الداخلي."

كما يمكن لمجلس المنافسة إبرام اتفاقايات مع السلطات الجنبية المكلفسسة
1بالمنافسة من أجل تنظيم علقاته بها.

الفقرة الثانية
 صلحأيات مجلس المنافسة

إن الغرض من تنصيب مجلس المنافسة هو الرقاي بالمنافسة وحمايتها من
مختلف الممارسات التي تؤدي إلى القضاء على الصفة المميسسزة لهسسا، وهسسي حسسث

العوان القاتصاديين والمؤسسات على التنافس من خإللا توفير كسسل مسسا هسسو جيسسد
ومميز من سلع وخإدمات.

 هسسذا2وباعتبار مجلس المنافسة هو الضابط الساسي في ميدان المنافسة،
الخإير يمارس رقاابته على مختلف النشاطات القاتصادية من خإللا ما يتمتع به من

صلحيات يمكنه من القيام بذلك.
-03نص المشرع الجزائري من خإللا المر أول : الصلحأيات الستشارية

 المتعلق بالمنافسة المعدلا والمتمم، على نوعين من الستشارة أمام مجلس03
المنافسة.

 - الستشارة الختيارية 1
 يقصد بالستشارة الخإتيارية إمكانيسسة اللجسسوء إلسسى مجلسسس المنافسسسة بكسسل

حرية أو المتناع عن ذلك دون أن يترتب أي أثر على ذلسسك، فهسسي مسسسألة متروكسسة
حيث يبدي مجلس المنافسة رأيسسه فسي كسل مسسألة ترتبسسط3للجهات المعنية بذلك،

بالمنافسة، إذا طلبت الحكومة ذلك ويبدي كل اقاتراح في مجالا المنافسة. 
كمسا يمكسسن أن تستشسيره أيضسسا فسي المواضسيع نفسسها الجماعسسات المحليسة

والمؤسسسسات الماليسسة والجمعيسسات المهنيسسة والنقابيسسة وكسسذا جمعيسسات المسسستهلك
).03 – 03 من المر 35(المادة 

كما يمكن أيضا أن تطلسسب الجهسسات القضسسائية رأي مجلسسس المنافسسسة فيمسسا
يخص معالجة القضايا المتصسسلة بالممارسسسات المقيسسدة للمنافسسسة كمسسا هسسو محسسدد

  المتعلق بالمنافسة ، مأرجع سابق03-03 مأن المأر 43 المادة 1
 08 ناصري نبيل ، مأرجع سابق ، ص 2
35خمايلية سمير ، مأرجع سابق ، ص 3
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بموجب هذا المر، ول يبدي رأيه إل بعد إجراءات الستماع الحضسسوري، إل إذا كسسان
1المجلس قاد درس القضية المعنية.

أ – الستشارة من طرف الحكومة 
تتمتسسع الحكومسسة بإمكانيسسة استشسسارة مجلسسس المنافسسسة فسسي كسسل المسسسائل

–سس 03 من المر 36المرتبطة بالمنافسة، حيث تنص المادة   المعدلة بمسسوجب03 
–سس 08القانون   بأن الحكومة تستشسسير مجلسسس المنافسسسة حسسولا كسسل مشسساريع12 

النصوص التشريعية والتنظيم التي لها علقاة بالمنافسة حيث نصت على ما يلسسي :
"يستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشضضريعي وتنظيمضضي

له صلة بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأأنها ل سيما : 
            - إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشضضاط مضضا أو دخضضول سضضوق مضضا

إلى قايود من ناحأية الكم. 
            - وضع رسوم حأصرية في بعض المناطق أو النشاطات. 

-  فضضضرض شأضضضروط خاصضضضة لممارسضضضة نشضضضاطات النتضضضاج والتوزيضضضع
والخدمات. 

           - تحديد ممارسات موحأدة في ميدان شأروط البيع." 
فمن خإللا هذه المادة فإنه يمكن للحكومة استشارة مجلس المنافسة فسسي

–سس 03 مسسن المسسر 36كل مشروع تشريعي وهو ما لم تنص عليه المادة   قابسسل03 
التعديل. 

 أما الستشارة حولا النصوص التنظيمية فقد كانت إلزامية في إطار المسسر
–سس 95  " علسسى مسسا يلسسي20 المتعلق بالمنافسة والملغسسى حيسسث تنسسص المسسادة 06 

يستشار مجلس المنافسة وجأوبا حأول كل مشروع نضضص تنظيمضضي لضضه
 " مسسن" وجأوباوالملحظ أن المشرع قاام بحسسذف عبسسارة ارتباط بالمنافسة "

. 12 – 08 المعدلة بموجب القانون 03 – 03 من المر 36نص المادة 
الستشارة من طرف المؤسسات و الهيئات و الجمعيات ب-

فالجمعيات المحلية تشمل كل من البلديات والوليات على مستوى الوطن.-
الهيئات القاتصادية و المالية فهي تشسسمل كسسل الهيئسسات الناشسسطة فسسي المجسسالا-

القاتصادي والمالي مثل البنسسوك التجاريسسة والمؤسسسسات الماليسسة و شسسركات
2التأمين.

 المعدلا و المتمم.)03-03 من المر 03المؤسسات (المادة -
الجمعيات  وتتمثلفي الجمعيات المهنية والثقافية وجمعيات حماية المستهلك.-

 الستشارة من طرف الجهات القضائية  ج-
 فسسي فقرتهسسا الولسسى علسسى إمكانيسسة استشسسارة38حسب ما تضمنته المسسادة 

مجلس المنافسة من طرف الهيئسسات القضسسائية حسسولا القضسسايا المرفوعسسة أمامهسسا،
 المتعلق بالمنافسة ، مأرجع سابق . 03 – 03 مأن المأر 36 المادة 1
38خمايلية سمير ، مأرجع سابق ، ص 2
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وخإاصسسة المتعلقسسة بالممارسسسات المقيسسدة للمنافسسسة، فهسسذا الحسسق مقسسرر للجهسسات
القضائية. وبالتالي ل يمكن لمجلس المنافسة أن يقوم بذلك تلقائيسسا، أي ل يمكنسسه

التدخإل تلقائياأمام هذه الجهات لبداء رأيه واتخاذ موقاف اتجاه القضية المعروضسة
عليها. 

- الستشارة اللزامية2
 إذا كانت الجهات التي يحق لها استشارة المجلسسس محتسسارة بيسسن طلسسب رأي هسسذا

الخإير من عدمه فإنه في الستشارة الوجوبية يجب استشارة المجلس فسسي حالسسة
واحدة وهي خإروج الدولة عن مبدأ حرية السعار (تقنين السعار)

 المتعلسسق بالمنافسسسة علسسى مبسسدأ03-03حيث تنص المادة الرابعة من المر 
حرية السعار

"تحضضدد بصضضفة حأضضرة أسضضعار السضضلع و الخضضدمات اعتمضضادا علضضى قاواعضضد
المنافسة "

" يمكضضن تقنيضضنوأضافت المادة الخامسة استثناء عن هذا المبدأ بنصسسه : 
أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طضضابع اسضضتراتيجي

 " حيت كان المشسسرع ينسسصبموجأب تنظيم بعد اخذ رأي مجلس المنافسة
على وجوب اخإذ رأي مجلس المنافسة عندما تلجأ الدولة إلى تقييسسد المبسسدأ العسسام

الذي يقضي بتحديد أسعار السلع و الخدمات بصفة حرةوذلك اعتمادا على قاواعسسد
المنافسة، حيث يمكن تقنين أسعار السلع و الخسسدمات السستي تعتبرهسسا الدولسسة ذات

الطابع الستراتيجي عن طريق التنظيم.
حيث تلجأ الدولة إلى تقنين السعار مسسن خإللا اتخسساذ تسسدبير اسسستثنائية للحسسد

من ارتفاع السعار أو تحديدها في حالة ارتفاعها بشسسكل مفسسرط بسسسبب كارثسسة أو
صعوبات مزمنة في التموين داخإل قاطسساع نشسساط معيسسن أو فسسي منطقسسة جغرافيسسة

معينة أو في حالت الحتكار الطبيعي أو بسبب اضطرابات السوق.
05-10إل انسسه وبعسسد تعسسديل المسسادتين الرابعةوالخامسسسة بمسسوجب القسسانون 

المتعلق بالمنافسة تسم إلغساء الستشسسارة الوجوبيسة واسسستبدالها باقاتراحسات تسسدابير
هوامش الربح و أسعار السلع والخدمات أو تصنيفها على أساس اقاتراحات يمكسسن

أن تتقدم بها الجهات المعنية إذا توفرت السباب المحددة قاانونا.
 وعلية لم تعد استشسسارة مجلسسس المنافسسسة وجوبيسسة فسسي مسسسألة تحديسسد السسسعار

وهوامش الربح بل بإمكانه فقط أن يقدم اقاتراحه.
ثانيا: الصلحأيات القمعية 

يتمتع مجلس المنافسة بسلطة قامع الممارسات التي من شسسأنها المسسساس
بشسسفافية السسسوق والخإللا بالمنافسسسة ومنهسسا التعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة

القاتصادية، غير أن صلحية المجلس محدودة في محاربة هذه الممارسات، وذلسك
حسستى يتسسم إخإطسساره بهسسا، ليتسسم التحقيسسق فيهسسا لثبسسات وقاوعهسسا قابسسل توقايسسع الجسسزاء
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فالخإطار هو الجراء الولا الذي تبدأ بسسه الجسسراءات المتبعسسة أمسسام المجلسسس عنسسد
النظر في ممارسة التعسف في وضعية التبعية القاتصادية.

المطلب الثاني
القضاء

 المتعلق بالمنافسة،  فان تطبيق قاانون المنافسة03-03    من خإللا المر 
موزاع بين مجلس المنافسة والهيئات القضائية بصفة عامة، والهيئات القضائية

 التي أكدت التدخإل المباشر48العادية بصفة خإاصة، ويتعلق المر بالمادة 
للهيئات القضائية العادية في مجالا الممارسات المقيدة للمنافسة عموما،

والتعسف في وضعية التبعية القاتصادية باعتبارها ممارسة مقيدة للمنافسة،
والتي تمنح الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي متضرر من ممارسة مقيدة

للمنافسة رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة.
وبالتالي فالقضاء له دور أساسي في حماية المنافسة، وحماية المتضررين من

الممارسات التعسفية، وذلك في حدود الصلحيات والحالت التي يجوزا له التدخإل
 المتعلق بالمنافسة المعدلا والمتمم.03-03فيها وفقا للمر 

الفرع الول

اختصاص القضاة في مجال المنافسة
 المتعلق بالمنافسة المعدلا والمتمسسم، توجسسد بعسسض القضسسايا أو03-03طبقا للمر 

الحالت السستي رغسسم أنهسسا تتعلسسق بالممارسسسات المقيسسدة للمنافسسسة، ال أن مجلسسس
المنافسة يصرح بعدم الخإتصسساص، وهنسسا يظهسسر دور القضسساء فسسي مجسسالا ممارسسسة

التعسف فسسي وضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية السسذي يعسسود لسسه الخإتصسساص فسسي الحكسسم
بالتعويض عن هذه الممارسات واستئناف قارارات وأوامر مجلس المنافسة.

فدور القاضي عموما يتمثل في حماية الحريات و ضمان حقوق الفسسراد، أمسسا فسسي
مجالا المنافسة فيتمثل دوره في حماية المنافسة.

     وبالتالي فالقضسساة الراجحيسسن السسذين لهسسم دور أساسسسي فسي قاسسانون المنافسسسة
ينحصرون في

قاضاة الستعجالا.-
قاضاة القضايا التجارية.-

القاضي المدني.-
الفقرة الولى:  قاضاة الستعجال

 المتعلق بالمنافسة المعسسدلا والمتمسسم،فسسان لقاضسسي03-03من خإللا المر 
الستعجالا اخإتصاصا واسعا فيمسسا يتعلسسق بالممارسسسات المقيسسدة للمنافسسسة،
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ذلسسك أنسسه يختسسص بوقاسسف تنفيسسذ للوامسسر والتسسدابير الصسسادرة عسسن مجلسسس
1المنافسة.

فجميع قارارات مجلس المنافسة مشسسمولة بالنفسساذ المعجسسل، حسستى الطعسسن
بالستئناف ل يوقاف تنفيذها ال أن المشرع قاد خإسسولا رئيسسس مجلسسس قاضسساء

الجزائسسر وحسسده بصسسلحيات توقايسسف التسسدابير المؤقاتسسة المتخسسذة للحسسد مسسن
2الممارسات المقيدة للمنافسة.

     كما أن لرئيس مجلس قاضاء الجزائر توقايسسف الوامسسر السستي ترمسسي السسى
3وضع حد لهذه الممارسات.

ال أن المشرع لم يذكر أجل رفع الطعن في الوامر، ولكنه نص علسسى أجسسل
-03 مسسن المسسر 46الطعن في التدابير المؤقاتة المنصوص عليها في المادة 

 كما يلي: 03
46ويرفع الطعن في الجأراءات المنصوص عليها في المادة " 

أعلها في أجأل عشرون يوما "
-03 من المسسر 63أما عن شروط طلب وقاف التنفيذ فقد تضمنتهم المادة 

 المتعلق بالمنافسة وهي: 03
أن يتم الطعن فسسي الجسسراءات المؤقاتسسة مسسن قابسسل الطسسراف المعنيسسة أو-1

السسوزاير المكلسسف بالتجسسارة أمسسام الغرفسسة السسستعجالية لمجلسسس قاضسساء
الجزائر.

4أن يتم في نفس الوقات الطعن في الموضوع أمام الغرفة التجارية.-2

أن يتسسم وقاسسف التنفيسسذ مسسن طسسرف رئيسسس مجلسسس قاضسساء الجزائسسر دون-3

5الجهات الخإرى، لنه المختص بنظر المسائل الستعجالية.

 يوم.15أن يتم وقاف التنفيذ في أجل -4

أن يتعلق طلب وقاسسف التنفيسسذ بالتسسدابير المؤقاتسة المتعلقسة بالممارسسسات-5
المقيدة للمنافسة، ولوامر المتعلقة بوضع حد لهذه الممارسات.

أن يتم وقاف التنفيذ عندما تقتضي ذلك الظروف والوقاائع الخطيرة. -6
أن يتم أخإذ رأي الوزاير المكلف بالتجارة، ان لم يكن طرفا في القضية.-7

الفقرة الثانية

المتعلق بالمنافسة المعدلا والمتمم، والتي تنص على ما يلي03-03لمر  مأن ا63 المادة 1
" ل يترتب على الطعن لدى مجلس قاضاء الجزائر أي أثر موقاف لقرارات مجلس المنافسة 

غير أنه يمكن رئيس مجلس قاضاء الجزائر في أجل ل يتجاوزا خإمسة عشر يوما، أن يوقاف تنفيذ التدابير المنصوص
 أعله، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقاائع46 و 45عليها في المادتين 

الخطيرة. "  
 المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03 مأن المأر 46 المادة 2
 المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03-03مأن المأر 45 المادة 3
 المتعلق بالمنافسة، والتي تنص على03-03 مأن المأر 69 المادة 4

" يودع صاحب الطعن الرئيسي أو الوزير المكلف بالتجارة طلب وقاف التنفيذ ول يقبل الطلب ال بعد تقديم الطعن الذي يجب أن يرفق بقرار
مأجلس المنافسة. " 

 مأن قاانون الجراءات المدنية والدارية والتي تنص على303 المادة 5
" في جميع أحوال الستعجال...فان الطلب يرفع بعريضة الى رئيس الجهة القضائية للدرجة الولى المختصة بموضوع الدعوى. "
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القاضي التجاري
يتمتع القاضي التجاري في مجالا الممارسات المقيدة للمنافسسسة ومنهسسا التعسسسف

في وضعية التبعية القاتصادية، بدور فعالا وأساسسسي، حيسسث يعتسسبر الجهسسة الوحيسسدة
التي يمكنها ممارسة الرقاابة على قارارات مجلس المنافسة، كما يمكنه الغاؤها.

وبالتالي يمكسن اعتبسسار مجلسسس المنافسسسة الدرجسة الولسى للفصسسل فسي النزاعسات
المتعلقة بالممارسسسات المقيسسدة للمنافسسسة، السستي يمكسسن اسسستئناف قاراراتهسسا أمسسام

الغرفة التجارية لمجلس قاضاء الجزائر التي تعد الدرجة الثانية للتقاضي.
       أما بالنسبة لنوع الجراءات التي يمكسسن لمجلسسس المنافسسسة تسسسليطها علسسى

المؤسسة أو العون القاتصادي نجسسد الغرامسسة، وبسسذلك فالغرفسسة التجاريسسة لمجلسسس
1قاضاء الجزائر يمكنها النقاص أو الزيادة أو اللغاء من قايمة الغرامة.

الفقرة الثالثة
القاضي المدني

       تكمسسن أهميسسة دور القاضسسي المسسدني بالنسسسبة للمضسسرور، ولكسسن دوره ثسسانوي
مقارنة مع السسدور المباشسسر والصسسيل لمجلسسس المنافسسسة فسسي مجسسالا الممارسسسات

المقيسسدة للمنافسسسة، وبالتسسالي يخلسسق دور القاضسسي المسسدني مسسا يعسسرف بازادواجيسسة
الجراءات.

فمجلسسس المنافسسسة يختسسص بمتابعسسة الممارسسسات المقيسسدة للمنافسسسة، والمعاقابسسة
عليها، أما القاضي المدني فيتعلق مجالا تسسدخإله بإبطسسالا كسسل السستزام أو اتفاقايسسة أو

2شرط تعاقادي يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة وتعويض الطرف المتضرر.

الفرع الثاني

اختصاص القضاء في مجال التعسف في وضعية التبعية القاتصادية
        بهدف القضاء على الستغللا التعسسسفي لوضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية أو أي

ممارسة أخإرى من شأنها المساس بالسير العادي للسسسوق، أو الخإللا بالمنافسسسة
فيه، منسسح المشسسرع الجزائسسري للهيئسسات القضسسائية العاديسسة صسسلحية تطسسبيق قاسسانون

المنافسسسة. حيثتلعسسب دورا أساسسسيا ومهمسسا فسسي متابعسسة المنازاعسسات المتعلقسسة
بالممارسات المقيدة للمنافسة، اذ يعد دورها مكمل لدور مجلسسس المنافسسسة فسسي

هذا الميدان.
      فالمشسسرع الجزائسسري منسسح الحسسق لكسسل مسسن لسسه مصسسلحة، والمتضسسرر مسسن

الممارسات المقيدة للمنافسة، ومنها التعسف في وضعية التبعية القاتصادية  فسسي
أن يتقدم بشكواه :

اما أمام مجلس المنافسة.-
أو أمام الجهات القضائية العادية لبطالا العقود والتفاقايات المخلة بالمنافسسسة-

والحصولا على تعويض عسسن الضسسرار السستي سسسببتها تلسسك الممارسسسات، كمسسا

. 198 بن وطاس ايمان، مأرجع سابق، ص 1
.208 بن وطاس ايمان، المرجع نفسه، ص 2
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تختص هذه الجهات بالنظر فسسي الطعسسون المرفوعسسة ضسسد قاسسرارات مجلسسس
المنافسة.

الفقرة الولى
اختصاص المحاكم في التعسف في وضعية التبعية القاتصادية

       بينما يختص مجلس المنافسسسة اخإتصاصسسا حصسسريا بقمسسع ممارسسسة السسستغللا
التعسسسفي لوضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية، وذلسسك بفسسرض غرامسسات ماليسسة، ينحصسسر

اخإتصسساص المحسساكم العاديسسة فسسي ابطسسالا اللتزامسسات والشسسروط التعاقاديسسة، وكسسذا
التعويض عن الضرر الناتج عن التعسف في وضعية التبعية القاتصادية.

       وبالتالي فالمتضرر من هاته الممارسة المقيدة للمنافسة أن يرفع دعويان:
دعسسوى ابطسسالا اللتزامسسات المتعلقسسة بالتعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة-1

القاتصادية.
دعوى التعويض عن الضرار المترتبة عن البالتعسف في وضعية التبعيسسة-2

القاتصادية.
أول: دعوى البطلن

دون الخلل المتعلسسق بالمنافسسسة علسسى أنسسه " 03-03 من المسسر 13تنصالمادة 
 من هذا المر، يبطل كل التزام أو اتفاقايضضة أو9 و 8بأحأكام المادتين 

،6شأرط تعاقادي يتعلق بإحأدى الممارسات المحظورة بموجأب المواد 
، أعلها. "12، 11، 10، 7

وبالتالي فالمر في هذا الحكم يتعلق بكل التفاقاسسات أو الشسسروط التعاقاديسسة السستي
ترتبط بكل الممارسات المقيسسدة للمنافسسسة دون اسسستثناء بمسسا فيهسسا التعسسسف فسسي

وضعية التبعية القاتصادية. 
 المتعلسسق بالمنافسسسة06-95وهو عكس ما نصت عليه المسسادة الثامنسسة مسسن المسسر 

والملغى والتي اقاتصرت على نوعين من الممارسات وهي:
1التفاقاات المحظورة.-

2التعسف في وضعية الهيمنة.-

 المتعلق بالمنافسة، قاد وسسسع المجسسالا03-03فالمشرع الجزائري من خإللا المر 

ليشمل كل الممارسسات المقيسدة للمنافسسة حستى ل يفلست أي شسرط تعاقاسدي أو
اتفاقاية أو التزام يتعلق بتلك الممارسات من البطلن.

لهسسذا النسسوع مسسن التفاقايسسات والشسسروط يعسسود       فالخإتصاص فسي مجسسالا البطال
للجهات القضائية المختصة، مدنية كسسانت أو تجاريسسة، ال أنسسه يشسسترط صسسدور قاسسرار

مجلس المنافسة يقر فيه بوجود ممارسة التعسف في وضعية التبعية القاتصسسادية،
فل يمكن اصدار حكم ببطلن التفاق أو الشرط التعاقادي المتعلق بها.

 المتعلق بالمنافسة والملغى.06-95 مأن المأر 6 المادة 1
 المرجع نفسه.06-95 مأن المأر 7 المادة 2
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        أما بخصوص طبيعسسة هسسذا البطلن فهسسو بطلن مطلسسق، لن طبيعسسة القواعسسد
ن قاواعسد النظسام العسام القاتصسادي، والستي ل يجسوزا المتعلقة بالمنافسسة تعتسبر م

التفاق على مخالفتها وذلك تحت طائلة البطلن المطلق.
أما بالنسسسبة لجسسراءات لجسسوء الطسسرف المتضسسرر مسسن السسستغللا التعسسسفي

الهيئات القضائية للمطالبة بإبطالهسسا، فيكسسون وفقسسالوضعية التبعية القاتصادية الى 
 اذ يشسسترط رفسسع السسدعوى مسسن ذي مصسسلحة، وصسسفة،1للجراءات العادية للتقاضي.

وأهليسسة، والمتمثسسل فسسي العسسون القاتصسسادي أو المؤسسسسة السستي تسسأثرت مصسسالحها
وتضررت جراء التفاقايات واللتزامات غير الشرعية.

ثانيا: دعوى التعويض
التعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية، أن     يمكن لكل متضرر من ممارسة

يرفسسع دعسسوى أمسسام المحسساكم المدنيسسة للمطالبسسة بسسالتعويض، لن صسسلحية مجلسسس
المنافسة تقتصر على توقايع العقوبات، ول تتعسسداها السسى الحكسسم بسسالتعويض لصسسالح

المؤسسة المتضسسررة، وانمسسا يعسسود الخإتصسساص للهيئسسات القضسسائية طبقسسا للتشسسريع
المعمولا به.

 المتعلق بالمنافسة المعدلا والمتمم على ما03-03 من المر 48 اذ تنص المادة 
يمكن لكل شأخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسضضه متضضضررا مضضنيلي: " 

ممارسة مقيدة للمنافسة وفق مفهضضوم أحأكضضام هضضذا المضضر، أن يرفضضع
 "دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.

     وبذلك فالغير المتضرر من التعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية، يسسستند
 مسسن القسسانون المسسدني السستي تعسسد المبسسدأ العسسام124لتعويضه على أحكسسام المسسادة 

للمسؤولية التقصيرية.
أمسسا فيمسسا يتعلسسق بتقسسدير التعسسويض وبسسالرجوع للقواعسسد العامسسة، فسسانه يعسسود

للسسسلطة التقديريسسة للقاضسسي وذلسسك بتقسسدير الخسسسارة السستي لحقسست بالمؤسسسسة
المتضررة من هذه الممارسة، وما فاتها مسسن كسسسب مسسالي، وعلسسى هسسذا السسساس

2يقدر التعويض لجبر الضرر الحالا بالمضرور.

الفقرة الثانية

 الطعن أمام المجلس
أول: مبررات منح الختصاص للقضاء العادي

     الصل أن مجلس الدولة هو صاحب الخإتصاص في المنازاعات الدارية، ال أن
المشرع الجزائري تدخإل ليقرر عكسسس ذلسسك، مسسن خإللا منسسح الخإتصسساص للقضسساء

العادي للنظر في منازاعسسات قاسسرارات مجلسسس المنافسسسة فسسي مجسسالا الممارسسسات
المقيسسدة للمنافسسسة، حيسسث يعتسسبر القاضسسي العسسادي مختسسص بسسالنظر فسسي الطعسسون

المرفوعة ضد قارارات مجلس المنافسة، سواء تلك المتعلقة بعدم قابولا أو رفض

 مأن قاانون الجراءات المدنية والدارية.13 المادة 1
.106، ص 2004مأحمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، دار الهدى، الطبعة الثانية، الجزائر، 2
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العرائض غير المتضمنة لحكام قاانونية وتنظيمية، أو عناصر اثبات مقنعسسة، أو تلسسك
1الوامر الهادفة الى ضمان حرية المنافسة والحد من الممارسات المقيدة لها.

        حيث تنظسسر المجسسالس القضسسائية فسسي قاضسسايا التعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة
القاتصادية بصفتها قااضي اسسستئناف، لسسذلك فهسسي تنظسسر فسسي الطعسسون بالسسستئناف

الصادرة ضد أحكام محاكم الدرجة الولى وذلك وفقا لقواعسسد الخإتصسساص العاديسسة
المحددة ضمن قاانون الجراءات المدنية والدارية.

        رغم كون هذا المسلك يتعارض مع مبسسدأ الفصسسل فسسي اخإتصاصسسات القضسساء
الداري والعادي، ال أن المشرع ركسز علسى طبيعسة القضسايا المتعلقسة بالمنافسسة،

وهي تلك الماسة بنشاطات النتاج والتوزايع والخدمات والستيراد، حيسسث أن هسسذه
النشاطات القاتصادية ل يمكن النظر فيها ال من طرف الجهة القضائية المختصسسة

فسسي المسسواد التجاريسسة. وبالتسسالي يكسسون مسسبرره فسسي وضسسع قاسسانون المنافسسسة تحسست
السسسلطة الكاملسسة لقاضسسيه الطسسبيعي، بمعنسسى مسسا دامسست المنازاعسسات تسسدور بيسسن

مؤسسات ومتعاملين اقاتصاديين مسسن الخسسواص، فمسسن البسسديهي أن يكسسون القضسساء
العادي هو المختص بالفصل فسسي مثسسل هسسذه المنازاعسسات، ممسسا يسسؤدي السسى تحقيسسق

التناسق والنسجام بيسسن الطبيعسسة الحقيقيسسة لنسسزاع المنافسسسة والقاضسسي الطسسبيعي
هذا من جهة، ومن جهة أخإرى قادم الفقه مبررا آخإسسر لتفضسسيل القضسساء2الملئم له.

العادي علسسى الداري فسسي مجسسالا الخإتصسساص فسسي الطعسسون ضسسد قاسسرارات مجلسسس
المنافسسسة وهسسو ضسسمان الفعاليسسة التامسسة فسسي تفسسسير وتطسسبيق القواعسسد الجديسسدة

للمنافسة.
        فقضايا ونزاعات قاانون المنافسة تتعلق بممارسات صعبة التقدير، حيث أن

معرفة آثارها والتأكد من نفعها أو ضسسررها للقاتصسساد يتوقاسسف علسسى اجسسراء حوصسسلة
3اقاتصادية شاملة لها، وعليه فهي تتطلب قاضاء متجانسا ومتناسقا.

      هسسذا بالنسسسبة للخإتصسساص النسسوعي، أمسسا الخإتصسساص المحلسسي فسسان اخإتصسساص
مجلس قاضاء الجزائر ضد قارارات مجلس المنافسسسة، يرجسسع السسى طبيعسسة مجلسسس

المنافسة الذي يعود له الخإتصاص بنظسسر هسسذه القضسسايا علسسى المسسستوى السسوطني،
وبالتالي فمن المنطقسسي أن يختسسص مجلسسس قاضسساء الجزائسسر العاصسسمة بنظسسر هسسذه

الطعون.
        وبسسذلك فسسالقرارات الصسسادرة عسسن مجلسسس المنافسسسة تشسسكل اسسستثناء عسسن

القاعدة العامة، حيث تخرج من رقاابة القضاء الداري لتكون من اخإتصاص مجلس
قاضاء الجزائر العاصمة الفاصل في المواد التجارية. وهذا مسسا نصسست عليسسه المسسادة

 المتعلق بالمنافسة:03-03 من المر 63

 مأاي24، 23 وردية فتحي، وقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الدارية المستقلة في المجال القاتصادي والمالي، جامأعة بجاية، أيام 1
.339، ص 2007

.75 مأوساوي ظريفة، مأرجع سابق، ص 2
.336 كتو مأحمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة، مأرجع سابق، ص 3
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" تكضضون قاضضرارات مجلضضس المنافسضضة المتعلقضضة بالممارسضضات
المقيدة للمنافسة، قاابلة للطعن أمام مجلضضس قاضضضاء الجزائضضر، الضضذي

يفصل في المواد التجارية من قابل الطراف المعنيضضة أو مضضن الضضوزير
المكلف بالتجارة فضضي أجأضضل ل يتجضضاوز شأضضهر واحأضضد ابتضضداء مضضن تاريضضخ

استلم القرار. "
ثانيا: اجأراءات الطعن

 المتعلسسق بالمنافسسسة03-03 مسسن المسسر 70 السسى 63       مسسن خإللا المسسواد مسسن 
المعدلا والمتمم، التي نصت على اجراءات الطعن في قارارات مجلس المنافسة،

وتبعا للقواعد العامة في استئناف الحكام، فان اجراءات الطعسسن تختلسسف بحسسسب
ما اذا كان القرار الصادر عن مجلسسس المنافسسسة يتعلسسق بسسالقرارات الصسسادرة فسسي

الموضوع أو في الجراءات التحفظية.

الطعن ضد القرارات الصادرة في الموضوع-1

تتعلق ببحث المجلس القضائي في مسسدى ارتكسساب مجلسسس المنافسسسة خإطسسأ
قاسسانوني فسسي تطسسبيق أحكسسام القواعسسد المتعلقسسة بالتعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة

القاتصادية، ومدى صحة التكييف القانوني المعطى للوقاائع من قابل المجلس.
وتتمثل هذه القرارات في تلك الصادرة عن مجلسسس المنافسسسة والمتعلقسسة بسسأنه ل

وجه للمتابعة، والقسسرارات المتعلقسسة بالعقوبسسات، وكسسذا القسسرارات المتعلقسسة بتنفيسسذ
الوامر.

 لم يوضح كيفية رفسسع هسسذا03-03        أما بالنسبة لكيفية رفع الطعن فان المر 
الطعن، وبالتالي لبد من الرجوع الى قاواعد الجسسراءات المدنيسسة والداريسسة، حيسسث

يرفع الستئناف بعريضة مسسسببة وموقاعسسة مسسن المسسستأنف أو محسساميه المقيسسد فسسي
التنظيم الوطني للمحامين، وتودع العريضة في كتابة الضبط للمجلسسس القضسسائي،

وتقيد حال في السجل الخاص وفقا لترتيب السسستلم، مسسع بيسسان أسسسماء الطرفيسسن
ولرقام القضية، وتاريخ الجلسسسة السسذي يبلسسغ للطسسراف، ويجسسب أن تكسسون العريضسسة

مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عسدد المسستأنف عليهسسم، وتبلسسغ للطسسراف المعنيسسة،
وبمجرد ايداع الطعن، ترسل نسخة منه الى رئيس مجلس المنافسة والى السسوزاير

المكلف بالتجارة، بشرط أل يكون هذا الخإير طرفا في القضية، ثسسم يقسسوم رئيسسس
مجلس المنافسة بإرسالا ملف القضية موضوع الطعن الى رئيس مجلسسس قاضسساء

الجزائر في الجالا التي يحددها هذا الخإير.
        وبعسسد تبسسادلا الطسسراف للمسسستندات الجديسسدة المتعلقسسة بالقضسسية موضسسوع

الدراسة، يرسل المستشار المقرر نسخة منها الى رئيس مجلس المنافسة قاصسسد
1الحصولا على ملحظات مكتوبة في الجالا التي يحددها المستشار.

.340 كتو مأحمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة، مأرجع سابق، ص 1
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 جاء بإجراء جديد وهو ما يعرف بإجراء التدخإل في السسدعوى،03-03كما أن المر 
 منه واتي تنص على:68وهذا طبقا لنص المادة 

يمكن للطراف الذين كانوا معنيين أمام مجلس المنافسة، والذين" 
ليسوا أطرافا في الطعن، التدخل، أو أن يلحقوا بها فضضي أي مرحألضضة

من مراحأل الجأراء الجاري طبقا لحأكام قاانون الجأراءات المدنية."
        وتجدر الشارة الى أن الستئناف أمام المجلس القضائي لمدينة الجزائسسر ل

يترتب عليه أثر موقاف لقرارات مجلسسس المنافسسسة، ال أنسسه فسي حسالت اسسستثنائية
 يوم عندما تستدعي الظروف15يمكن أن يكون له أثر موقاف في أجل ل يتجاوزا 

والوقاسسائع الخطيسسرة ذلسسك وقاسسرار هسسذا الطعسسن يعتسسبر أكسسبر ضسسمان لتوحيسسد قاضسسايا
1المنافسة.

الطعضضن ضضضد قاضضرارات مجلضضس المنافسضضة الفاصضضلة فضضي طلضضب-2
الجأراءات التحفظية

 المتعلق بالمنافسة، فان قاسسرارات03-03 من المر 63بالرجوع الى المادة 
مجلس المنافسة الفاصلة في طلب  الجراءات المؤقاتة قاابلة للطعسسن فيهسسا أمسسام

مجلس قاضاء الجزائر، وذلك في أجل ثمانية أيام من تاريخ استلم القرار. ال أنهسسا
لم تحدد المدة التي يفصل فيها مجلس قاضاء الجزائر في الطعن.

ثالثا: الفصل في الطعن
بعداستيفاء اجراءات التبليغ بالطعن ضد قارار مجلس المنافسة، والتأكد من

جميع الشروط القانونية، ينتقل رئيس مجلس قاضسساء الجزائسسر أو أحسسد مستشسساريه
بالنيابسسة، السسى مرحلسسة التحقيسسق ودراسسسة الطعسسن، وتقسسديم الملحظسسات، وتنظيمسسه

للجلسات، وتكون هذه الطعون المرفوعة ضسسد قاسسرارات مجلسسس المنافسسسة محسسل
الغاء، أو تعديل، أو تثبت من طرف الهيئة القضائية المختصة.

الغاء القرار المطعون فيه -1
ليتمكنمجلس المنافسة مسسن الغساء القسسرار الصسسادر عسسن مجلسسس المنافسسسة،

فلبد من مراقابة مشروعية قاراراته. حيث تقسسوم هيئسسة الطعسسن المختصسسة بمراقابسسة
المشروعية الخارجية لقرارات مجلس المنافسسة، فتتأكسد مسن أن هسسذا الخإيسر لسسم

يتعدى اخإتصاصاته، ولم يتجاوزا الصسلحيات الستي خإولهسا لسه القسانون، وأنسه احسترم
 والتأكد من عدم مخسسالفته لمبسسادئ المواجهسسة2القواعد الشكلية المتعلقة بقراراته،

4 وقاواعد المحاكمة العادلة.3وحقوق الدفاع،

.45ناصري نبيل، مأرجع سابق، ص 1
.98 مأوساوي ظريفة، مأرجع سابق، ص 2
 ضمانا لحقوق الدفاع فالطاعن له حق الستعانة بممثل قاانوني يضمن الدفاع عن مأصالحه أمأام الغرفة التجارية لمجلس قاضاء الجزائر، كما له3

الحق أيضا في تقديم مألحظاته التي يتم دراستها في جلسات هيئة الطعن المختصة، كما له الحق في الحصول على الوقات الكافي لتحضير دفاعه.
 طبقا للمادة السادسة مأن التفاقاية الوروبية للمحافظة على حقوق النسان، فالقاضي مألزم باحترام قاواعد المحاكمة العادلة، والتي تنص على مأا4

يلي: " لكل شخص الحق في أن تسمع قاضيته بعدالة وانصاف." وتطبيقا لهذا المبدأ فالوزير المكلف بالتجارة ل يستطيع خلل اجراءات الطعن
استعمال صلحياته كسلطة عامأة، اذ ل يستطيع القيام بالتحقيق حول أفعال مأحل طعن أمأام هيئة الطعن المختصة، مأما يجعل أطراف الطعن في

 المتعلق بالمنافسة، لم يشر الى عدم تمتع الوزير المكلف بالتجارة بسلطة التحقيق حول أفعال مأحل طعن أمأام03-03مأراكز مأتساوية، ال أن المأر 
الغرفة التجارية لمجلس قاضاء الجزائر.
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فالقاضي يهتم بمركز وتصرفات أعضاء مجلسسس المنافسسسة للتأكسسد مسسن أن القسسرار
الخاضع لرقاابته قاد تم اتخاذه طبقا لهذه المبادئ، كما يقوم بمراقابة صسسحة تكييسسف

المجلس للوقاائع خإاصة فيما يتعلق بتحقيق مبسسدأ التناسسسب والملئمسسة بيسسن الفعسسل
المرتكب والجزاء المسلط.

ولقبولا الطعن باللغاء لبد من توفر عدة شروط:
أن يكون محل الطعن باللغاء قارارا ادريا صسادرا عسن سسسلطة اداريسسة، وهسسو مسسا-

ينطبق على قارارات مجلس المنافسة.
أن يكون القرار نهائيا، أي متمتعا بالصيغة التنفيذية.-

 وهذه العيوب اذا شابت القرار أدت1أن يكون معيبا بإحدى عيوب المشروعية.-
الى عدم مشسسروعيته، ممسا يسستدعي الغسائه، ويكسسون لحكسم اللغساء حجيتسه

المطلقة بالنسبة للكافة، ويعتبر القرار كأنه لم يكن.
 تعديل القرار المطعون فيه-2

     لمجلس قاضاء الجزائر صلحية تعديل قارارات مجلس المنافسة، اذا أغفل هذا
التعرض لبعض المسائل أو لعدم احسسترامه بعسسض القواعسسد الجرائيسسة، حيسسث يقسسوم

رئيس مجلس قاضاء الجزائر عند فصله في تعديل قارار مجلس المنافسسسة بتقسسدير
الوقاائع والجراءات من جديد.

وقاد يمس التعديل العقوبات المالية المتخذة من قابل مجلس المنافسة، أو تعديل
التدابير التحفظية التي أمر بها، وهذا في حدود السلطات الممنوحة لها.

      ولهذا فهي ل تختص بالحكم في التعويض عن الضرار التي سسسببتها ممارسسسة
2التعسف في وضعية التبعية القاتصادية، ول في الغاء الحكام التعاقادية.

تأييد القرار المطعون فيه-3
     يتم تأييد قارار مجلس المنافسة في حالة لم يشب القرار أي عيب، واستوفى

جميع الشروط الجرائية والموضوعية، فالقاضسسي فسسي هسسذه الحالسسة يسسدعم موقاسسف
مجلس المنافسة في موضوع النزاع المعروض عليه وعلسسى الطسساعن تنفيسسذ قاسسرار

مجلسسس المنافسسة أو الطعسن بسالنقض فسي قاسرار مجلسسس قاضساء الجزائسسر، وعلسسى
القاضي أن يراعي ظروف الطاعن أثنسساء تأييسسده لقسسرار مجلسسس المنافسسسة بسسأن ل

 عيوب المشروعية نذكر مأنها:1
-عيب عدم الختصاص: حيث تبحث الهيئة القضائية في مأدى احترام مأجلس المنافسة لختصاصاته القانونية، فاذا تعداها يكون قاراره مأشوبا بعيب

عدم الختصاص، وقاابل لللغاء.
-عيب السبب: ان تسبيب القرارات الدارية بالنسبة للدارة سيفرض عليها التزام غير مأباشر بالتدقايق في دراسة قاراراتها حتى ل تتعرض

للبطلن، أمأا بالنسبة لصاحب الشأن فعند احاطته بالسباب سيحدد مأوقافه بقبول القرار أو اللجوء للقاضي للغائه.
كما أن تسبيب القرار بالنسبة للقاضي يسهل عليه مأمارسة مأهمة الرقاابة على شرعيته.

.101-وكذا عيب مأخالفة القانون، عيب الشكل، عيب النحراف في استعمال السلطة. أنظر في ذلك مأوساوي ظريفة، مأرجع سابق، ص، ص 
102  .

.345 كتو مأحمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة، مأرجع سابق، ص 2
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يقوم بتشديد الجزاء في القرار المطعون فيه، كأن ل يضيف جزاء آخإسسر، أو تمديسسد
مدته، أو يرفع الجزاء المالي المقرر.

أما فيما يتعلق بتنفيذ قارار مجلس قاضاء الجزائر، فيتم من طرف الوزاير المكلسسف
 المتعلسسق بالمنافسسسة المعسسدلا03-03 مسسن المسسر 70بالتجارة طبقسسا لنسسص المسسادة 

والمتمم والتي تنص على:
" ترسسسل القسسرارات الصسسادرة عسسن مجلسسس قاضسساء الجزائسسر السسى السسوزاير المكلسسف

بالتجارة والى رئيس مجلس المنافسة."
     أما عن آجالا الطعن بالنقض فيرفع في أجل شهرين ابتداء مسسن تاريسسخ التبليسسغ

الرسمي للحكم المطعون فيه اذا تم شخصيا، ليمدد الجل الى ثلثة أشهر اذا تسسم
1التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.

     فاذا تم الطعن بالنقض في القرار فان المحكمة العليا تحيل القضية، إما أمسسام
الجهة القضائية التي أصدرت القرار بتشكيلة جديدة، أو أمام جهسسة قاضسسائية أخإسسرى

2من نفس النوع والدرجة.

الفرع الثالث

استشارة القضاء لمجلس المنافسة
 المتعلسسق بالمنافسسسة المعسسدلا والمتمسسم03-03 مسسن المسسر 38       تنسسص المسسادة 

يمكن أن تطلب الجهات القضائية رأي مجلس المنافسضضة فيمضضاعلى:" 
يخص معالجة القضايا المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسضضة كمضضا

هو محدد بموجأب هذا المر ول يبدي رأيه ال بعضضد اجأضضراءات السضضتماع
الحضوري، ال اذا كان المجلس قاد درس القضية المعنية."

       مسسن خإللا هسسذه المسسادة يمكسسن للهيئسسات القضسسائية أن تطلسسب رأي مجلسسس
المنافسسسة بشسسأن الفصسسل فسسي القضسسايا المتعلقسسة بالتعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة

القاتصسسادية، باعتبارهسسا احسسدى الممارسسسات المقيسسدة للمنافسسسة، وكسسذلك السسدعاوى
المتضمنة ابطسسالا التفاقايسسات واللتزامسسات، والشسسروط التعاقاديسسة المتعلقسسة ببسساقاي

الممارسات المحظورة بموجب قاسسانون المنافسسسة، وكسسذا دعسساوى المسسسؤولية عسسن
الضرار التي تخلفها هذه الممارسات الرامية لطلب التعويض.

       وبالتالي فلكي يبدي مجلس المنافسسسة رأيسسه، لبسسد مسسن اتبسساع مجموعسسة مسسن
الجراءات التي تؤدي الى توحيد قاواعد قاانون المنافسة، وتضسسمن حقسسوق الفسسراد

في الوقات ذاته. حيث يقوم مجلس المنافسة بدراسة الملف وابسسداء رأيسسه، وذا اذا
افترضنا توفر مجلس المنافسة على كل المعلومات والمحاضر وتقسسارير التحقيسسق

اللزامة والمرتبطة بالوقاائع المرفوعة اليه والتي قاامت بجمعهسا الهيئسسات القضسائية
3التي استشارت المجلس.

 مأن قاانون الجراءات المدنية والدارية، مأرجع سابق..354 المادة 1
 مأن قاانون الجراءات المدنية والدارية، المرجع نفسه.364 المادة 2
.276جلل مأسعد، مأدى تأثر المنافسة الحرة، مأرجع سابق، ص 3
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     أما اذا لم يبلسسغ المجلسسس بالمحاضسسر أو المعلومسسات أو تقسسارير التحقيسسق، فسسانه
يطلب تزويده بها، ثم يقوم مجلس المنافسسسة بالسسستماع حضسسوريا السسى الطسسراف

المعنية، ويتعين على هسسذه الخإيسسرة أو علسسى ممثليهسسا أن تقسسدم مسسذكرة بسسذلك بعسسد
1الطلع على الملف والحصولا على نسخة منه.

     وبعد انهاء هذه الجراءات يقوم مجلس المنافسة بإدلء رأيسسه ويبلغسسه للهيئسسات
القضائية المعنيسة. وعليسه فسان استشسارة مجلسسس المنافسسة مسن طسسرف الهيئسات

القضائية يساعد في تقييم آثار الممارسات، وتجنب التعسسارض فسسي تطسسبيق قاواعسسد
قاانون المنافسة.

       اذ يمثل مجلس المنافسة في اطار التعاون بينه وبين الهيئسات القضسسائية دور
الخبير في المجالا القاتصادي، وكذا في الحصسسولا علسسى الدلسسة والثباتسسات، خإاصسسة

بالنسسسبة للمؤسسسسات السستي تضسسررت مسسن جسسراء التعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة
القاتصادية، أو أي ممارسة مقيدة للمنافسة وتعاني من صعوبة جمع الدلة لثبسسات

الضرر والحصولا على التعويض.
       وتجدر الشارة الى أن هناك حدود وشروط لتقسسديم الستشسسارة مسسن طسسرف

 تتمثل في:2مجلس المنافسة،
أن تكون آراء مجلس المنافسة تندرج ضمن اعتبارات ذات طابع عام، باستثناء-

تلك الحالت المتعلقة بمؤسسة معينة.
ل يجب أن تنصب آراء مجلس المنافسة على تقدير المشروعية، ول تفسير-

النصوص التشريعية والتنظيمية.
أن ل يدلي بآراء الحلولا التي تندرج ضمن الجتهادات القضائية.-

ل يمكنه استبعاد متابعة أو معاقابة الممارسة أو التفاق الذي كان محل لطلب-
استشارته.

ل يجب أن تكون الستشارة لها دخإل في اجراء أو متابعة مباشر فيها أمام-
3الهيئات القضائية العادية أو الدارية.

 ، مأرجع سابق.03-03 مأن المأر 38، 30 المادتين 1
 المتعلق بالمنافسة تنص على:03-03 مأن المأر 35 المادة 2

" يبدي مأجلس المنافسة رأيه في كل مأسألة ترتبط بالمنافسة اذا طلبت الحكومأة مأنه ذلك ويبدي كل اقاتراح في مأجالت المنافسة.
ويمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية والهيئات القاتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية وكذا

جمعيات المستهلكين." 
.279جلل مأسعد، مأدى تأثر المنافسة الحرة، مأرجع سابق، ص 3
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المبحث الثاني
  الجأراءات القانونية الخاصة بمتابعة التعسف في وضعية التبعية

القاتصادية
باعتبار مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بصلحيات كاملسسة فسسي

متابعة ومعاقابة المؤسسات التي تكون في حالة استغللا تعسفي لوضعية التبعيسسة
القاتصادية أو في أي ممارسة من الممارسسسات الخإسسرى المقيسسدة للمنافسسسة وهسذا

تنفيذا لدوره الرئيسي والمتمثل فسسي ترقايسسة وحمايسسة المنافسسسة باعتبسساره المخسسولا
قاانونا لذلك. 

وبالتالي فإن المشرع الجزائري منح الحق لكل من لسسه مصسسلحة والمتضسسرر
من التعسف في وضعية التبعية القاتصادية إخإطسسار مجلسسس المنافسسسة ليقسسوم هسسذا

الخإير بإجراءات التحقيق والتحري والفصل في القضية. 
كما يتمتع مجلس المنافسسسة بسسسلطة يسستطيع مسن خإللهسا إلسسزام الطسسراف

بإتباع قاواعد المنافسة وعدم الحياد عنهسسا، أل وهسسي سسسلطة اتخسساذ القسسرار وفسسرض
العقوبة، هذه الخإيرة التي تختص بها كذلك الهيئات القضائية العادية وذلسسك نتيجسسة

لدورها الكلسيكي. 
المطلب الول

متابعة مجلس المنافسة للستغلل التعسفي لوضعية التبعية
القاتصادية 

–سس 03نظسسم المشسسرع الجزائسسري مسسن خإللا المسسر   المتعلسسق بالمنافسسسة03 
المعدلا والمتمم إجراءات متابعة مجلس المنافسة للممارسات المقيدة للمنافسة

 وتحريك هذه الجراءات يسسستلزم1بما فيها التعسف في وضعية التبعية القاتصادية.
ضرورة تقديم إخإطار من جهات معينسسة لمجلسسس المنافسسسة وذلسسك وفسسق شسسكليات

محددة، حيث تتميز الجراءات أمام مجلسسس المنافسسسة بمجموعسسة مسن الخصسسائص
أهمها : 

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مأرجع سابق. 03 – 03 مأن المأر 55 إلى 44المواد مأن 1
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الطسسابع الداري  فالهسسدف الساسسسي لنشسساط مجلسسس المنافسسسة هسسو حمايسسة-
المصسسلحة العامسسة المتمثلسسة فسسي القاتصسساد السسوطني، ثسسم المصسسلحة الخاصسسة

للمؤسسات أو العوان القاتصاديين المتضررين. 
طابع المواجهةحيث تتمتع الطراف أمام مجلس المنافسة بحريسسة السسدفاع عسسن-

حقوقاها في مواجهة الطراف الخإرى. 
وبالتالي فالجراءات أمام مجلس المنافسة تبدأ بمرحلة الخإطار أو يمكن اعتبسساره

تحريكا للدعوة، ثم إحالة الملف إلسسى المقسسرر السسذي يقسسوم بسسالتحقيق فسسي الوقاسسائع
المعروضة عليه فالفصل في القضية. 

الفرع الول 
 تحريك المتابعة أمام مجلس المنافسة عن طريق الخطار 

يعتبر الخإطار كمرحلسسة أولسسى للمتابعسسة الداريسسة ضسسد التعسسسف فسسي وضسعية
التبعيسة القاتصسادية. فالخإطسارهو الجسراء أو السسبيل الوحيسد السذي يملكسه العسون

القاتصادي المتضرر من التعسف في وضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية، ليقسسوم بتحريسسك
الجراءات القانونية لمتابعة الدعوى أمام مجلس المنافسسسة. حيسسث حسسدد المشسسرع

–سس 03من خإللا المر   بالممارسسسات المخلسسة1 كيفية إخإطار مجلس المنافسة،03 
بحرية المنافسة والتي من بينها الستغللا التعسفي لوضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية،

لكن هذا الخإطار يجب أن يأخإذ شكل معينسسا وإل رفسسض حسستى ولسسو قاسسدم مسسن جهسسة
منحها القانون صلحية إيداعه. 

الفقرة الولى 
 الشأخاص المؤهلون لخطار مجلس المنافسة 

يتم من خإللا الخإطار إعلم مجلس المنافسة بوقاائع معينة من أجسسل اتخسساذ
الجراءات الضرورية التي يخولها له القانون. حيسسث بيسسن المشسسرع الجزائسسري مسسن

–سس 03خإللا المر   المتعلق بالمنافسة المعدلا والمتمم، الشسسخاص المسسؤهلين03 
لخإطار مجلس المنافسة بالممارسات المتعلقة بالتعسف في استغللا وضعية 

التبعية القاتصادية وهم :
أول : الوزير المكلف بالتجارة 

باعتباره الوزاير المكلف بالتجارة من بين السلطات الساهرة على المصلحة
–سس 03 مسسن المسسر 44العامة يتسسولى طبقسسا لنسسص المسسادة   المتعلسسق بالمنافسسسة03 

المعدلا والمتمم إخإطار المجلس، وذلك بعد نهاية التحقيق الذي تقوم به المصالح
المكلفة بالتحقيقات القاتصادية، وذلك بطلسسب مسسن السسوزاير أو عسسن طريسسق شسسكوى

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم تنص على مأا يلي :03 – 03 مأن المأر 44 المادة 1
" يمكن أن يخطر الوزير المكلف بالتجارة مأجلس المنافسة ويمكن المجلس أن ينظر في القضايا مأن تلقاء نفسه أو بإخطار المؤسسات أو بإخطار

 مأن هذا المأر إذا كانت لها مأصلحة في ذلك .35 مأن المادة 2مأن الهيئات المذكورة في الفقرة 
 أعله أو تستند12 و 11 و 10 و 7 و 6ينظر مأجلس المنافسة إذا كانت الممارسات والعمال المرفوعة إليه تدخل ضمن إطار تطبيق المواد 

 أعله . يمكن أن يصرح المجلس بموجب قارار مأعلل بعدم قابول الخطار إذا مأا ارتأى أن الوقاائع المذكورة ل تدخل ضمن9على المادة 
اختصاصه أو غير مأدعمة بعناصر مأقنعة بما فيه الكفاية "  
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. وتبسسدأ الجسسراءات بإرسسسالا1تتقدم بها أحد المؤسسات المتضررة لهسسذه المصسسالح
الملف إلى المفتشية المركزية في ستة نسخ والسستي تقسسوم بسسدورها بإحسسالته كسسامل

الى مديرية المنافسة لدى وزاارة التجارة والتي تقوم بدراسسسة الملسسف سسسواء مسسن
حيث الموضوع أو الشكل. 

فإذا أثبتت الدراسسسة مراعسساة هسسذه الخإيسسرة لكسسل الجسسوانب القانونيسسة تتسسولى
التحضير للخإطار الوزااري لمجلس المنافسة.

أما إذا أثبتت الدراسة عيبا شكليا أو عيبا في الموضوع يرجع الملسسف للهيئسسة
2التي قاامت بالتحقيقات قاصد تصحيح العيب أو تزويد الملف بمعلومات إضافية.

ثانيا: المؤسسات المعنية 
ويقصد بالمؤسسات المعنية هي تلك المؤسسات التي لها علقاسسة بموضسسوع

النزاع بمعنى المؤسسات المتضررة مسسن ممارسسسة التعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة
القاتصادية بحيث تكون هذه الممارسات قاد أثرت تأثير سلبيا على قاوتها التنافسية

في السوق المعنية.
ففي القانون الفرنسي لم يكن للمؤسسات الحق في الخإطسسار وذلسسك قابسسل

 المتعلق بحريسسة السسسعار وبإعطسساء المؤسسسسات حسسق1986 ديسمبر 1صدور أمر 
الخإطار فسسإن قاسسانون المنافسسسة الجديسسد قاسسد جسساء بسسأهم إصسسلح فسسي مجسسالا قاسسانون

المنافسسسة لن أهسسم الشسسروط لوجسسود المنافسسسة القاتصسسادية يعسسود إلسسى وجسسود
المؤسسة، ولهذا فهي التي تتسسأثر بصسورة مباشسسرة مسن ممارسسات التعسسف فسي

3وضعية التبعية القاتصادية.

 المتعلسسق بالمنافسسسة03-03أما المشرع الجزائري فقد خإولا بموجب المر 

المؤسسات القاتصادية والمالية إمكانية إخإطار مجلس المنافسة من طسسرف هسسذه
المؤسسسسات، والسسذي يجعلسسه علسسى علسسم أكسسبر بوجسسود هسسذه الممارسسسات المنافيسسة

للمنافسة داخإل الميادين أو المجالت التي تنشط فيها تلك المؤسسات، وبالتسسالي
القيام بكل الجراءات اللزامة للحد منها، وذلك من أجل حماية المنافسة وترقايتها.

حيث يشترط في هذا النوع من الخإطار توافر المؤسسة على الصفة وقات
مباشسسرته وليسسس وقاسست الضسسطراب الناتسسج عسسن التعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة

القاتصادية.
إن هذا الحق الممنوح للمؤسسسسات المتضسسررة مسسن الممارسسسات التعسسسفية

للتبعية القاتصادية في الدعاء مباشرة أمام مجلس المنافسة من شسسأنه أن يجعسسل
هذه المؤسسات تتفاعل مباشرة من أجل احسترام قاواعسد المنافسسة دون الحاجسة

إلى وساطة الدارة.

 . 62خمايلية سمير، مأرجع سابق ، ص 1
.31 ناصري نبيل ، مأرجع سابق ص 2
.279 كتو مأحمد الشريف،  الممارسات المنافسة للمنافسة، مأرجع سابق ، ص 3
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فهذه اللية التي تضمنها قاانون المنافسة تكرس قادرته على فسسرض احسسترام
قاواعد قاانون المنافسة مما يؤدي إلى انتقاليه من القاتصاد المخطط إلى القاتصاد

1الحر.

ثالثا: الهيئات المالية القاتصادية

لقد خإولا المشرع الجزائري للهيئات المالية والقاتصسسادية الحسسق فسسي تقسسديم
03-03 مسسن المسسر 44الخإطار المباشر لمجلس المنافسة وذلك بمسسوجب المسسادة 

المتعلق بالمنافسة مع اشتراط إثبات أن لها مصلحة في ذلك.
ويعد هذا الخإطار توسعا كبير من طسسرف المشسسرع بجعلسسه علسسى علسسم أكسسبر

بوجود التعسف في وضعية التبعية القاتصسسادية داخإسسل الميسسادين أو المجسسالت السستي
ل الي القيسام بكافسة الجسراءات اللزامسة لمعاقابسة ك تنشط فيها تلك الهيئات. وبالت

2إخإللا أو مساس بحرية المنافسة.

رابعا: الجمعيات المحلية 

تتمتع الجمعيات المحلية بصلحية إخإطار مجلسسس المنافسسسة، رغسسم أن هسسذه
الصلحيات الممنوحة لها كانت نادرة في القانون الجزائري والفرنسي، وهذا راجع

إلى عدم نشر ثقافة المنافسة والتي ل تزالا مجال حديث النشأة بالنسبة للتشريع
الجزائري.

خامسا: جأمعيات حأماية المستهلكين
 المتعلق بالمنافسسسة لجمعيسسات حمايسسة المسسستهلكين03-03لقد سمح المر 

 والتي يحملنسسا44بتقديم اخإطار مباشر لمجلس المنافسة وذلك طبقا لنص المادة 
:" ويمكضضن أن مسسن نفسسس المسسر والسستي جسساء فيهسسا 2 فقسسرة 35إلسسى المسسادة 

تستشضضضضيرها أيضضضضضا فضضضضي المواضضضضضيع نفسضضضضها...وكضضضضذا جأمعيضضضضات
هسسذه الجمعيسسات يمكسسن أن يكسسون نشسساطها وطنيسسا أو محليسسا وهسسذاالمستهلكين"

3.حسب ميدان نشاطها في منطقة أو محيط معين

ويتجلى دورها أساسا في الخإطار عند لجوئها إلى إبسرام الصسفقات العموميسة مسع

أحد المتعاملين القاتصاديين.
حيث حرص قاانون المنافسة على منحها حق الخإطار وذلسسك لمحاربسسة هسسذه

الممارسات التي تؤدي إلى الخإللا بالمنافسة والقضاء على منافعها في السوق.
كما منح القانون لهذه الجمعيات صلحيات أخإرى والمتمثلة في التبليسسغ عسسن

المخالفات وتقديم الشكاوي ورفع القضايا أمام المحاكم للمطالبة بالتعويض.
إل أنه يشترط القانون عند قايام هذه الجمعيات بالخإطار المباشسسر أن تثبسست

صفتها وصلحيتها في القيام بالدفاع عن المصالح التي تمثلها، وذلك ما نجده عادة
في قاانونها الساسي.

1MARIE-CHANTAL,  BOUTARD LABARDE, GUY CANIVET, OP. CIT, P189.
.120مأزغيش عبير، التعسف في وضعية التبعية القاتصادية، مأرجع سابق ، ص 2
، 2000 علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامأة لحماية المستهلك والمسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 3

.66    ص 
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وبالتالي فان اتساع دائرة اخإطار مجلس المنافسة بالممارسات التي تدخإل
في نطاق صلحياته لتشمل الهيئسسات الممثلسسة لمصسسالح جماعيسسة، والسستي تضسسم كسسل

الجمعيات المحلية والجمعيات والمؤسسات 
ما هو ال دليل على امتداد نطسساق نشسساطه ليغطسسي الميسسادين التابعسسة لنشسساط تلسسك

1الهيئات المذكورة.

الفقرة الثانية

شأروط إخطار مجلس المنافسة 
لكي يكون الخإطار مقبول من طرف مجلسسس المنافسسسة ل بسسد مسسن تحقيسسق

الشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسروط التاليسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة:
أول: الشروط الشكلية

،8من خإللا المادة  فسسان الشسسروط الشسسكلية442-96من المرسوم 16،17 
الواجب توافرها في الخإطار تتمثل فيما يلي : 

أن يكون الخإطار كتابيحيث تخطر المؤسسة المتضررة من ممارسة التعسسسف-1
في وضعية التبعية القاتصادية مجلسس المنافسسة بواسسطة عريضسة مكتوبسة

ترسسسل إلسسى رئيسسسه، وتتضسسمن العريضسسة تحديسسد موضسسوعها وبيسسان الحكسسام
القانونية والتنظيمية وعناصر الثبات الستي تؤسسس عليهسا الجهسة المخطسرة

طلبهسسا، إذ تسسبين العريضسسة اسسسم الشسسخص ولقبسسه ومهنتسسه ومسسوطنه إذا كسسان
مقدمها شخصا طبيعيا، أما إذا كان شخص معنوي فتتضمن تسميته وشسسكله

ومقره والجهازا الذي يمثله.
أما القانون الفرنسي فيجيز إمكانية تقديم الخإطسسار شسسفهيا بواسسسطة الدلء

بتصريح لدى مكتب إجراءات المجلس مع إرفاق ذلك بالوثائق الضرورية للثبات.
أن يتم إرسالا عريضة الخإطار والوثائق المرفقة بها في أربع نسخ إلى مجلس-2

المنافسة، وذلك في ظرف موصى عليه مع وصل إشعار بالسسستلم، بحيسسث
تسجل في سجل تسلسلي وتوسم بختم يبين تاريخ وصولها.

يجب على العارض أن يحدد العنوان الذي ترسل إليسسه التبليسسغ والسسستدعاء وأن-3
يشعر مجلس المنافسة بأي تغيير يطرأ على عنوانه بواسطة رسالة موصى

عليها مع وصل إشعار بالستلم.
ثانيا: الشروط الموضوعية

بالضافة إلى الشروط الشكلية ل بد مسسن تسسوافر شسسروط موضسسوعية لقبسسولا
الخإطار المثار من قابل المؤسسة المعنية أو المتضررة من التعسف فسسي وضسسعية

التبعية القاتصادية والتي يمكن إيجازاها فيما يلي:
أن يكون الخطار ذو موضوع-1

.119مأزغيش عبير، مأرجع سابق، ص 1
  المحدد لتنظيم مأجلس المنافسة وسيره، مأرجع سابق 241-11 مأرسوم تنفيذي رقام 2
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 المتعلسسق بالمنافسسسة المعسسدلا03-03 مسسن المسسر 44مسسن خإللا المسسادة 
 المحسسدد للنظسسام السسداخإلي44-96 مسسن المرسسسوم 16وكسسذلك المسسادة 1والمتمسسم

فإن الخإطار المتضمن إعلم مجلسسس المنافسسسة بالممارسسسات2لمجلس المنافسة،
المنافية للمنافسسسة أو طلسسب وضسسع حسسد لهسسا باعتبارهسسا تضسسر بمصسسالح الجهسسة السستي

تقدمت بالخإطار، يجب أن يتضمن التأسيس القانوني له، مسسن خإللا بيسسان عناصسسر
إثبات الطابع المنافي للمنافسسسة والحكسسام التشسسريعية والتنظيميسسة السستي اسسستندت

إليها الجهة  أو المؤسسة المخطرة، وإل يعتبر هذا الخإطار غيسسر مقبسسولا مسسن قابسسل
مجلس المنافسة.

غير أن السؤالا المطروح في هذا الطار حسولا كيفيسسة حصسسولا المؤسسسسات
المتضررة عن هذه الثباتات ؟ 

إذ أن الشكالا ل يطرح بالنسبة للخإطار الصادر مسسن قابسسل السسوزاير المكلسسف
بالتجارة والذي بإمكانه الحصولا على كل الوثائق اللزامة بسهولة، إل أن الصسعوبة

تكمن بالنسبة للخإطار المقسسدم مسسن طسسرف المؤسسسسات المتضسسررة، والسسذي يقسسع
عليها عبء الثبات، إذ يصعب عليها  في بعض الحيان تقديم الدلة المقنعة لثبات

تضرره مسسن الممارسسسة المنافيسسة للمنافسسسة، غيسسر أنسسه وعمل بمبسسدأ حريسسة الثبسسات
المعمولا به في المجالا التجاري فيمكن لكل طرف متضرر أن يثبت وجود الضرر

والعلقاة التي تربطه بالفعل الضار الصادر المدعى عليه.بمعنسسى إثبسسات المؤسسسسة
المتضررة من التعسف في وضعية التبعية القاتصادية وجود الضرر وأن هذا الضرر

ناتج عن فعل المؤسسة المتبوعة أو المؤسسة المدعى عليها.
الصفة-2

تعتسسبر الصسسفة مسسن الشسسروط الجوهريسسة لقبسسولا وتحريسسك السسدعوى، غيسسر أنسسه
 المتعلسق بالمنافسسة03-03وبالرجوع للقوانين المنظمسة للمنافسسة سسواء المسر 

 المحدد للنظام الداخإلي لمجلسسس المنافسسسة44-96المعدلا والمتمم أو المرسوم 
لم تشر لهذا الشرط بطريقة صريحة، وإنما اكتفت بالنص عليسسه ضسسمنيا مسسن خإللا

تحديد الشخاص المؤهلة بإخإطار مجلس المنافسة بصفة حصرية.
44وبالتالي فإن كل اخإطار مقدم من غير الفئات المحددة بموجب المسسادة 

 المتعلق  بالمنافسة يرفض لنعدام الصفة. والشكالا المطسسروح03-03من المر 
في هذه الحالة هل يمكسسن لمؤسسسسة تسسوقافت عسسن نشسساطها بسسسبب تضسسررها مسسن

استغللا تعسفي لوضعية التبعية القاتصادية لمؤسسة أخإرى، أن تقدم اخإطار أمام
مجلس المنافسة؟ بمعنيهل تتوافر في هذه المؤسسة الصفة؟

 بالرجوع إلى المشرع الجزائري فإنه لم يتطرق إلى هسسذه المسسسألة أي لسسم يحسسدد
اشسستراط تسسوافر الصسسفة عنسسد وقاسسوع الممارسسسة المنافيسسة أو عنسسد تقسسديم الخإطسسار

 تنص على مأايلي : " يمكن أن يصرح المجلس بموجب قارار مأعلل بعدم قابول الخطار إذا مأا ارتأى أن الوقاائع المذكورة غيققر مأدعمققة44 المادة 1
بعناصر مأقنعة بما فيه الكفاية"

 تنص على : " تتضمن العريضة التي يجب تحديد مأوضوعها عناصر الثبات التي تؤسس عليها الجهة المخطرة طلبها "16 المادة 2
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19861 ديسسسمبر 1للمجلس، أما المشرع الفرنسسسي فقسسد فصسسل مسسن خإللا المسسر

بوجوب توافر صفة التقاضسسي عنسسد تقسسديم الخإطسسار وليسسس عنسسد وقاسسوع الممارسسسة

المنافية للمنافسة.
المصلحة-3

 لقبولا الخإطار شسسكل لبسسد أن تكسسون هنسساك مصسسلحة للعسسارض أي أنسسه وقاسسع
ضحية عمل من أعمالا التعسف في وضعية التبعية القاتصادية.

 المتعلسسق بالمنافسسسة فسسان اخإطسسار03-03 مسسن المسسر 44فمن خإللا المادة 
 الفقرة الثانية وذلك35مجلس المنافسة مسموح به للهيئات المذكورة في المر 

بالنسبة للمسائل التي لها مصلحة في ذلك، مما يعني أن الخإطسسار يسسرد عليسسه قايسسد
يتمثل في ضرورة ارتباطه بتخصسسيص الشسسخاص المعنويسسة المسسذكورة فسسي المسسادة

 والتي لها مهمة الدفاع عن مصالح ذات طابع جمسساعي وتكسسون الممارسسسات35/2
2المنافية للمنافسة قاد مست بها.

وبالتالي فإنه يشترط تسسوافر المصسسلحة فسسي جميسسع الجهسسات السستي يمكسسن أن
تخطر مجلس المنافسة.

وعلى عكس شرط الصفة فان شرط المصلحة ل يشسسترط أن يكسسون حسسال،
أي أن مصلحة العارض محمية، حتى ولو كسسانت مصسسلحة مسسستقبلية، مسسادام هنسساك

 مسسن قاسسانون13أدلة تثبت حقيقة مخاوفة وتدعم موقافه. وهسسذا مسسا تؤكسسده المسسادة 
3الجراءات المدنية والدارية.

وتجدر الشارة إلى أن المشرع لم يشترط في كل مسسن الصسسفة والمصسسلحة
أن تكون شخصية ومباشرة فسي جميسع الحسالت، بسدليل أن هنساك جهسات وهيئسات

مخولسسة بتمثيسسل غيرهسسا والقيسسام مقامهسسا فسسي رفسسع الخإطسسار منهسسا جمعيسسات حمايسسة
4المستهلكين.

مسسن خإللا مسسا سسسبق فسسإن تحقسسق مجلسسس المنافسسسة مسسن اسسستفاء الخإطسسار
لشروطه الشكلية والموضوعية  وتبين لسسه أن الوقاسسائع السسواردة فيسسه تسسدخإل ضسسمن

اخإتصاصه فإنه يعتبر الخإطار مقبول.
إل انه هناك حالت يصرح فيها مجلس المنافسسسة برفسسض الخإطسسار فمسسا هسسي هسسذه

الحالت؟
- يمكن أن يصرح مجلس المنافسة بموجب قارار معلسسل بعسسدم قابسسولا الخإطسسار إذا

تبين له أن: 
- الوقاائع المذكورة في الخإطار ل تدخإل ضمن اخإتصاصه.

- عدم كفاية عناصر الثبات أو عدم وجودها.
- الوقاائع سبق له البت فيها.

 المتعلق بالمنافسة والسعار ، مأرجع سابق.1243-86 أمأر 1
 .290 كتو مأحمد الشريف ، الممارسات المنافية للمنافسة ، مأرجع سابق ، ص 2
 " وله مأصلحة قاائمة أو مأحتملة يقرها القانون " ي التي تنص على مأا يل13المادة 3
 المتعلق بالمنافسة ، مأرجع سابق.03-03 مأن المأر 44 الفقرة الولى مأن المادة 4
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 في فقرتها الرابعة فإنه " ل يمكسسن أن ترفسسع إلسسى44- التقادم  فمن خإللا المادة 
مجلس المنافسة الدعاوى التي تجاوزات مدتها ثلث سنوات إذا لم يحسسدث بشسسأنها

أي بحث أو معاينة أو عقوبة. "
وبالتالي فمن خإللا هذه المادة فالوقاائع تتقادم بتجسساوزا مسسدة ثلث سسسنوات،

دون ان يجري بشأنها أي بحث أو معاينة أو تحقيق أو أي إجراء آخإر. 
كما نشير إلى أنه إذا قادم إلى المجلس عدة إخإطارات ضد مؤسسة معينسسة

1فإن رئيس مجلس المنافسة يمكنه تعيين نفس المقرر للتحقيق فيها معا.

إذن فمجلس المنافسسة يتمتسع بسسلطات واسسعة جسدا وخإطيسرة فسسي بعسض

الحيان، إذ يمكنه أن يقرره بمفرده إذا كان مختصا للنظسسر فسسي نسسزاع مسسا، لسسسيما
وأنه يمكنه أن يقرر عدم اخإتصاصه في نزاع ما، بالرغم من أنه يدخإل فسسي صسسميم

2صلحياته، مما قاد يمس بحقوق الطرف المضرور.

إل أن المشرع لتفادي ذلك قاد ألزم مجلس المنافسسسة عنسسد التصسسريح بعسسدم

اخإتصاصه أن يعلل قاراره كمسسا أن جميسسع قاراراتسسه قاابلسسة للسسستئناف أمسسام مجلسسس
قاضاء الجزائر كما سبق وإن ذكرنا.

الفقرة الثالثة
آثار الخطار

إنه إذا استوفي الخإطار لجميع شروطه وتم قابوله من مجلسسس المنافسسة ف
ككل إجراء قاانوني تترتب

 عليه النتائج التالية: 
 – التقادم 1

إن التقادم يعتبر من بين الثار المترتبة عن عسسدم قابسسولا السسدعاوى المتعلقسسة
بالممارسات المقيدة للمنافسة التي لسسم تتخسسذ بشسأنها أي عمليسسة بحسسث أو عقوبسسة

لمدة تجاوزات ثلث سنوات. 
 – التكييف 2

قايام مجلس المنافسة بتكييف الوقاائع من خإللا عريضسسة الخإطسسار المقدمسسة
له، ومهما كان نوع الخإطار فمجلس المنافسة غير ملزم بالخإذ بالتكييف القانوني

للجهة المخطرة. 
 – التصرف في الدعوى 3

وذلك من خإللا إحالة القضية للتحقيق لتبدأ المرحلسسة الثانيسسة مسسن إجسسراءات
عية التبعيسة القاتصسادية أو أي ممارسسة تسوية النزاع المتعلسق بالتعسسف فسي وض

مقيدة للمنافسة. 
الفرع الثاني 

 التحقيق في الستغلل التعسفي لوضعية التبعية القاتصادية

1MARIE- CHANTAL BOUTARD LABARDE  GUY CANIVET  , op . cit, p 190   .
 . 143 بن وطاس ايمان ، مأرجع سابق ، ص 2
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إن إثبات ممارسة السستغللا التعسسفي لوضسعية التبعيسة القاتصسسادية والستي
تخل بالسير الحسن للمنافسة يتطلب تحريات تقوم بها المصسسالح المختصسسة، هسسذه

الخإيرة التي تقسسوم بسسالبحث والمعاينسسة فسسي الممارسسسات القاتصسسادية السستي تخسسالف
1.التشريع والتنظيم وذلك وفق إجراءات معينة

الفقرة الولى
الموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيقات القاتصادية

–سس 03 من المر 34تنص المادة   المتعلق بالمنافسة المعسسدلا والمتمسسم03 
على ما يلي 

" يمكن لرئيس المجلس أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقضضات
القاتصضضادية للقيضضام بالمراقابضضة أو التحقيضضق أو الخضضبرة فضضي المسضضائل

المتعلقة بالقضايا المدروسة " 
فالتحقيق هو المرحلة الثانية لسير الجراءات أمام مجلس المنافسة، حيسسث

تقوم به مجموعة من الشخاص المؤهلين قاانونا، يتمتعون بسسسلطات تمكنهسسم مسسن
أداء مهامهم في إطار الدقاة والسرعة للبحث ومعاينة المخالفات القاتصادية. 

 أضاف المشرع12 – 08 من خإللا القانون 34لكن بموجب تعديل المادة 
ل سيما تلك التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة. " عبارة " 

" كمضضا يمكنضضه أن يطلضضب مضضنوبالتسسالي أصسسبح نسسص المسسادة كسسالتي : 
المصالح المكلفة بالتجارة إجأراء كل تحقيق أو خضضبرة حأضضول المسضضائل

 " المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه.
–سس 03 من المر 50وبالرجوع للمادة   المتعلق بالمنافسة والسستي نصسست03 

على ما يلي:
" يحقضضق المقضضرر فضضي الطلبضضات والشضضكاوى المتعلقضضة بالممارسضضات

" المقيدة للمنافسة التي يسندها إليه مجلس المنافسة.
–سس 08إلى أنه وبالنظر إلى التعديل السسذي جسساء بسسه قاسسانون   فقسسد عسسدلت12 

 منه والتي تنص على ما يلي :25 بموجب المادة 50المادة 
" يحقق المقرر العام والمقررون في القضضضايا الضضتي يسضضندها إليهضضم

 " رئيس مجلس المنافسة
 مكرر مسسن القسسانون49وما يمكن ملحظته أن الفئات المنصوص عليها في المادة 

 المتعلق بالمنافسة ليست حكرا عليها وإنما تختص بهذا الدور فئات أخإرى12–08
 من18 المعدلة بموجب المادة 03 – 03 من المر 34وهو ما نصت عليه المادة 

 المتعلق بالمنافسة كما يلي :12 – 08القانون 
" يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والقاتراح وإبداء الرأي

بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو مضضن كضضل طضضرف
آخر معني بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق " 

  المتعلق بالمنافسة ، مأرجع سابق . 03 –03 مأن المأر 55 إلى 50 المواد مأن 1
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يمكن أن يستعين مجلس المنافسسسة بسسأي خإسسبير أو يسسستمع إلسسى أي شسسخص
بإمكانه تقديم معلومات له.

كما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقسسات القاتصسسادية ل سسسيما
تلك التابعة للوزاارة المكلفة بالتجارة إجسسراء كسل تحقيسسق أو خإسسبرة حسسولا المسسسائل

المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اخإتصاصه. "
–سس 96 مسسن المرسسسوم الرئاسسسي 23هذه المادة تعتبر إعسسادة للمسسادة   المحسسدد44 

كما يمكن لمجلسسس المنافسسسة العتمسساد علسسى1للنظام الداخإلي لمجلس المنافسة،
محاضر التحقيق التي تولت الهيئات القضائية   القيسسام بهسسا فيمسسا يتعلسسق بالتعسسسف

2في وضعية التبعية القاتصادية أو أي ممارسة أخإرى مقيدة للمنافسة.

وبالتالي ومن خإللا ما سبق نستنتج أن هناك تعداد في العوان السسذين لهسسم

اخإتصاص في مجالا التحري عن الممارسات المنافية للمنافسة. 
وهؤلء المحققون يمكن أن ينتموا إلى مجلس المنافسة ( المقررون )، كما

يمكن أن يكونوا خإارج مجلس المنافسة كما هو الشأن بالنسبة للمصالح المكلفسسة
بالتحقيقات القاتصادية. 

أول : مقررو مجلس المنافسة
يتم تعييسسن هسسذه الفئسسة علسسى مسسستوى مجلسسس المنافسسسة بمسسوجب مرسسسوم

–سس 03 مسسن المسسر 26رئاسي، وهذا وفقا لحكام المسسادة   المتعلسسق بالمنافسسسة03 
والتي تنص على ما يلي :

" يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام ومقضضررون بمضضوجأب مرسضضوم
" رئاسي

فالمشرع تراجع عن منح سلطة تعيين المقرريسن لرئيسسس مجلسسس المنافسسسة كمسا
كان ذلك في المر 

3 المتعلق بالمنافسة والملغى.06 – 95

–08إل أن المشرع لم يفصل في عدد المقررين إلى غاية صدور القسانون   

 منسه علسى26 المعدلا والمتمم للمر المتعلق بالمنافسة حيث نص في المادة 12
ما يلي

" يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام ومقرر وخمسة مقررين. " 
فمجرد تعيين المقرر يتولى التحقيسسق فسسي القضسسية الموكلسسة لسسه مسن طسسرف

رئيس مجلس المنافسة، مع الشسسارة إلسسى أن هنسساك حسسالت يتسسدخإل فيهسسا المقسسرر
4خإللا مرحلة الخإطار وقابل بدأ مرحلة التحقيق.

 والتي تنص على مأا يلي :44 – 96 مأن المرسوم الرئاسي 23 المادة 1
" يمكن لرئيس مأجلس المنافسة أن يستعين بأي خبير وأن يستمع إلى أي شخص يفيده في أعماله ، كما يمكنه أن يطلب مأن المصالح المكلفة

بالتحقيقات القاتصادية القيام بأي مأراقابة أو خبرة " 
 المتعلق بالمنافسة ، مأرجع سابق . 03 – 03 مأن المأر 38 المادة 2
 التي تنص على مأا يلي :06 – 95 مأن المأر 37 المادة 3

" يعين رئيس مأجلس المنافسة المأين العام والمقررين " 
 والتي تنص على :03 – 03 مأن المأر 50 المادة 4

 فإنه يعلم ذلك مأجلس المنافسة برأي مأعلل " 3 / 44" يحقق المقرر في الطلبات والشكاوى إذا ارتأى عدم قابولها طبقا لحكام المادة 
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فالمقرر قابل بدئه في التحقيق ل بد أن يقبل الخإطار أي التأكسسد مسسن مسسدى تسسوافر
الشروط الموضوعية والشكلية في الخإطار. 

ويسسبرزا دور المقسسرر فسسي أن كسسل التقسسارير والمحاضسسر السستي يحررهسسا تعتسسبر المسسادة
الساسية التي تنعقد على أساسها جلسات مجلس المنافسة. 

أي أن مجلس المنافسة ل يدرس أثناء الجلسة إل ما هسسو وارد فسي تلسسك التقسسارير،
1أما بالنسبة للقانون الفرنسي فنجده يشتمل على فئتين من المقررين.

: تضسسم المقرريسسن السسدائمين السسذين يمارسسسون وظسسائفهم بصسسفةالفئة الولى-1
دائمة ومستمرة داخإل المجلس، بحيث يتم اخإتيارهم مسسن بيسسن الشخصسسيات

الذين يحملون الشهادات أو كفاءة في الميدان القاتصادي والقانوني. 
: وتضسسم المقرريسسن الخسسارجين عسسن المجلسسس ويتسسم تعينهسسم مسسنالفئة الثانية-2

طرف رئيس مجلس المنافسة من بين فئات القضسساة والمسسوظفين وأعسسوان
الدولة، وذلك من أجسسل التحقيسسق فسسي بعسض الملفسسات السستي تكتسسسي طابعسا

خإاصا. 
إن للمقسسرر دور مكمسسل بسسالتحقيق فسسي القضسسايا المرفوعسسة إليسسه بنسساء علسسى

الخإطار الوزااري أو الخإطار التلقائي، ذلك أن لكل مسسن السسوزاير المكلسسف بالتجسسارة
ومجلس المنافسة مصالحهما الخاصة للقيام بالتحقيق. 

وعلسسى العكسسس مسسن ذلسسك بالنسسسبة للخإطسسار المباشسسر السسذي ل يتمتسسع أصسسحابه
بالمكانيات الكافية ول حسستى السسسلطات اللزامسسة للقيسسام بالتحقيقسسات فسسي الوقاسسائع

الضارة بهم. 
وبالتالي فالمقرر يلعب دور فعالا وأساسي بالتحقيق في مثل هذه الوقاسسائع،

لذلك منحه المشرع مجموعة من الصلحيات يمكن إجمالها فيما يلي: 
_ القيام بفحص الوثائق دون أن يمنع مسن ذلسك بحجسة السسر المهنسي.فمسن

 المتعلق بالمنافسة والتي تنص على ما03 – 03 من المر 51خإللا المادة 
:يلي

" يمكن المقرر القيام بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق فضضي
. القضية المكلف بها دون أن يمنع من ذلك بحجة السر المهني

ويمكنه أن يطالب باستلم أي وثيقة حأيثما وجأضضدت ومهمضضا تكضضن
طبيعتهضضا وحأجضضز المسضضتندات الضضتي تسضضاعدها علضضى أداء مهضضامه

وتضاف المستندات المحجوزة إلى التقرير أو ترجأضضع فضضي نهايضضة
التحقيق. 

يمكن أن يطلب المقرر كل المعلومات الضرورية لتحقيقضضه مضضن
أي مؤسسضضة أو أي شأضضخص آخضضر ويحضضدد الجأضضال الضضتي يجضضب أن

تسلم له فيها هذها المعلومات. " 

 . 18 ناصري نبيل ، مأرجع سابق ، ص 1
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فالمقرر يمكن أن يباشر التحري، ولكن ل يعتبر التحري ملزما لسسه، إذا كسسان
يسسرى أن عناصسسر الثبسسات المرفقسسة بالخإطسسار تعسسد كافيسسة بحيسسث يسسستطيع المقسسرر

 إمسسا اقاسستراح قاسسرار بعسسدم1بموجبها ودون حاجة إلى إجراء سسسماع للمسسدعي عليهسسم،
2قابولا الخإطار أو قارار بانتفاء وجه الدعوى أو يبلغ المآخإذ.

- حجز المستندات التي تساعد المقرر على أداء مهامه، وتضاف هذه المسسستندات
المحجوزاة إلى التقرير أو ترجع في نهاية التحقيق إلى صاحبها. 

المطالبة بكل المعلومات الضرورية للتحقيسسق مسسن أي مؤسسسسة أو أي شسسخص

آخإر وللمقرر أن يحدد الجل الذي يقدم فيه هذه المعلومات. 

تمتع المقرر بوسيلة قاانونية أثناء التحقيق تتمثل في التفويض، وهسساته الوسسسيلة

الممنوحة له من طرف رئيس مجلس المنافسة. 

.السسذين لهسسم أن3كما يتمتع المقرر بصلحية السسستماع إلسسى الشسسخاص المعنيسسة 

يختاروا الحضور بمفردهم أو بمعية محسسامي، وذلسسك حسسولا الوقاسسائع والمآخإسسذ

التي أخإطر مجلس المنافسة بهسسا، ثسسم يسسدون المقسسرر أقاسسوالهم فسسي محضسسر
4يوقاعونه،وفي حالة رفضهم التوقايع يؤشر بذلك على المحضر.

يقوم المقرر بتحرير التقرير النهسائي حيسث يقسوم عنسد اخإتتسام التحقيسق بإيسداع

تقريسسر معلسسل لسسدى مجلسسس المنافسسسة يتضسسمن المآخإسسذ المسسسجلة ومرجسسع

5المخالفات المرتكبة واقاتراح القرار وعند القاتضاء اقاتراح تدابير تنظيمية.

فبعد إعداد التقرير النهسائي يقسوم المقسسرر بإيسداعه لسدى مجلسسس المنافسسة

الذي يقوم بدوره بإبلغه الطراف المعنية وإلى الوزاير المكلف بالتجارة من أجسسل
إبداء ملحظاتهم المكتوبة في أجل شهرين، والتي يمكن للمقرر إبداء رأيه حولها،

6ثم يقوم رئيس مجلس المنافسة بتحديد تاريخ الجلسة.

ثانيا : المستخدمون المنتمون إلى السلك الخاصة بالمراقابة

يخضع المسسستخدمون المنتمسسون إلسسى السسسلك الخاصسسة بالمراقابسسة التسسابعون
–سس 09للدارة المكلفسسة بالتجسسارة مسسن حيسسث تنظيمهسسم للمرسسسوم التنفيسسذي   415

المتضمن القانون الساسي الخاص بهم. والتي تنص المسسادة الثانيسسة منسسه علسسى أن
هؤلء المستخدمون يكونون في خإدمسسة كسسل المصسسالح المركزيسسة وغيسسر الممركسسزة

وكذا المؤسسات العمومية التابعة لوزاارة التجارة. إذ يصنف هسسؤلء المسسستخدمون
إلى صنفين : 

 .الولا يشمل شعبة قامع الغش 

 .الثاني يشمل شعبة المنافسة 

 . 305 كتو مأحمد الشريف ، الممارسات المنافية للمنافسة ، مأرجع سابق ، ص 1
 يعتبر تبليغ المآخذ بمثابة وثيقة اتهام تحرر مأن طرف المقرر المعين مأن طرف مأجلس المنافسة وذلك بعد النتقاء مأن إجراءات التحريات الولية2
 والمقصود بالطراف المعنية هم المدعي والمدعى عليه .3
 المتعلق بالمنافسة ، مأرجع سابق . 03 – 03 مأن المأر 53 المادة 4
  ، المتعلق بالمنافسة ، مأرجع سابق . 03 –03 مأن المأر 54 المادة 5
 ، مأرجع سابق. 03 –03 مأن المأر 55 المادة 6
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والسستي تخسسص دراسسستنا هسساته الخإيسسرة بمسسا أن الصسسنف الولا ينصسسب حسسولا حمايسسة
المستهلك. 

–سس 09 مسسن المرسسسوم التنفيسسذي 04وبسسالرجوع إلسسى المسسادة   المنظسسم415 
للقانون الساسي الخاص بهذه الفئة والتي تحدد فيما يلي: 

                        - سلك مراقابي المنافسة والتحقيقات القاتصادية. 
                        - سلك محققي المنافسة والتحقيقات القاتصادية. 

                        - سلك مفتشي المنافسة والتحقيقات القاتصادية. 
ثالثا : العوان التابعين للهيئات القضائية

 المتعلق بالمنافسة والملغى والذي أشار صراحة إلى06 – 95خإلفا للمر 
أن ضباط الشرطة القضائية لهم سلطة القيسسام بالتحقيقسسات لمعاينسسة الممارسسسات

 ل يوجد به نص قاانوني ينص صراحة على03 – 03المنافية للمنافسة فإن المر 
ذلك. 

 المتعلق بالمنافسة نستنتج03 – 03 من المر 38إل أنه وبالرجوع للمادة 
ضمنيا أن هذه الفئة تتمتع بهذه الصلحية والتي تنص على ما يلي :

" تبلغ الجهات القضائية مجلس المنافسة بناءعلى طلبه المحاضضضر أو
 ". تقارير التحقيق ذات الصلة بالوقاائع المرفوعة إليه

وهذا ما يفيد أن الجهات القضائية تقسسوم بسسالتحقيق وفسسق مصسسالحها الخاصسسة
المتمثلة في ضباط وأعوان الشرطة القضائية تحت رقاابة وكيل الجمهورية. 

الفقرة الثانية 
التزامات المحققين

تتطلب عملية البحث والتحري في ممارسسسة التعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة
القاتصادية، وكذا باقاي الممارسات المنافية للمنافسة أن تتجسد فسسي وثسائق تأخإسسذ

1شكل المحاضر أو التقارير وفق قاواعد معينة.

 مسن المرسسسوم الرئاسسسي المحسسدد للنظسام21وفي هذا الطار تنص المسسادة 

:الداخإلي لمجلس المنافسة على أنه
" يحرر المقرر بمجرد انتهاء التحقيضق تقريضرا أو يعضد محضضرا حأسضب

الحالة يوقاعه ويرسله إلى رئيس مجلس المنافسة. "
ففي نهاية التحقيق يقوم الموظفون بتحرير المحاضر والسستي يقصسسد بهسسا مجموعسسة

ا التحقيقسات القاتصسادية المنجسسزة طبقسا لقسانون المنافسسة الثباتات التي تختم به
 ) أيام تتضمن دون قايد أو شسطب أو إضسافة أو8وذلك في أجل ل يتجاوزا ثمانية ( 

2قايد الهوامش.

–سس 03 مسسن المسسر 52كما أكسسدت المسسادة   المتعلسسق بالمنافسسسة المعسسدلا03 

والمتمم اللتزامات الملقاة على عاتق المقرر والتي تنص على :

 . 309 كتو مأحمد الشريف ، الممارسات المنافية للمنافسة  ، مأرجع سابق ، ص 1
 .93، ص 1997 مأحفوظ لعشب، سلسلة القانون القاتصادي، ديوان المطبوعات الجامأعية، الجزائر، 2
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" يحضضرر المقضضرر تقريضضرا أوليضضا يتضضضمن عضضرض الوقاضضائع وكضضذا المآخضضذ
المسجلة "

وبالتالي فالتقرير هو إجراء خإلصة واستنتاج لمجموع عمليسسات التحسسري السستي قاسسام
بها المقرر وهي وثيقة توضيحية وتكميلية للتحريات التي تمت. 

هذا وتكون المحاضر المحررة تحت طائلة البطلن إذ لسسم توقاسسع مسسن طسسرف
الموظفين الذين عاينوا المخالفة. وبالتالي فإن تحرير المحاضر أو التقسسارير تمثسسل

أحد الجراءات الجوهرية التي تقع على عاتق المحققين. 
 كما يجب التأشير في المحضر على أن مرتكسسب المخالفسسة قاسسد تسسم إعلمسسه

بتاريخ ومكان تحريره وإبلغه بضرورة الحضور أثناء التحرير، وفي حالسسة رفضسسه أو
معارضة المصالحة يتم التأشير على ذلك. 

كما يسجل المحققيسسن المحاضسر وتقسارير التحقيسسق فسي سسسجل خإساص لهسذا
الغرض مرقام ومؤشر عليه حسب الشكالا القانونية.

إل أن السؤالا المطروح في هذه الحالسسة مسسا هسسي القيمسسة القانونيسسة السستي تحوزاهسسا
المحاضر المحررة من طرف المحققين؟

–سس 03 فالمر   المتعلق بالمنافسة لم يتعرض إلى القيمسسة القانونيسسة للمحضسسر03 
–95عكس المر   منسسه88المتعلق بالمنافسة والملغى والذي نص في المادة 06 

على ما يلي :
 مضضن قاضضانون الجأضضراءات218 إلضضى 214" مضضع مراعضضاة أحأكضضام المضضواد 

 من هذا المر، تكون للتقضضارير86 و 85الجزائية وكذا أحأكام المادتين 
والمحاضر الوارد ذكرها أعلها فيمضضا يتعلضضق بالمعاينضضات الماديضضة الضضتي

تتضمنها، حأجة قاانونية حأتى يطعن فيها بالتزوير." 
كما يلتزم المحققون بالتحفظ وعدم إفشاء السر المهني للوقاسسائع والفعسسالا

وهسسذا النسسوع مسسن السسسرية1والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارسة مهامهم.
يخلق نوع من التوازان بين حماية السوق وحماية حق العوان القاتصاديين. 

الفقرة الثالثة 
إجأراءات التحقيق الحصري لمجلس المنافسة

إن التحقيق الحصري لمجلس المنافسة هو التحقيق الذي يتسسم بعسسد مرحلسسة
التحريات الولية، اذ يختص به مجلس المنافسة وحده دون غيره عكس التحريسسات

الولية ويشمل مرحلتين:
المرحلة الولى تبدأ بعملية تبليسغ أوجسه المتابعسة ( المآخإسذ ) إلسى الطسراف

المعنية، وتتبع بتحقيق حضوري، وذلك باطلع الطراف على ملف القضية وتقسسديم
ملحظاتهم على تلك المآخإذ.
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ن تبليسغ التقريسر المعسد مسن طسسرف المقسرر أما المرحلة الثانيسة فتنطلسق م
والمرفق بملحظات الطراف وتختم بانعقاد جلسة لمجلس المنافسة للفصل في

القضية.

أول: تبليغ المآخذ
: المتعلق بالمنافسة على ما يلي03-03 من المر 52نصت المادة 

" يحضضرر المقضضرر تقريضضرا أوليضضا يتضضضمن عضضرض الوقاضضائع وكضضذا المآخضضذ
المسجلة، ويبلغ رئيس المجلس التقرير إلى الطراف المعنيضضة وإلضضى

الضضوزير المكلضضف بالتجضضارة وكضضذا إلضضى جأميضضع الطضضراف ذات المصضضلحة
)3الذين يمكنهم إبداء ملحأظات مكتوبضضة فضضي أجأضضل ل يتجضضاوز ثلثضضة (

أشأهر"
06-95فتبليغ المآخإذ إلى الطراف المعنية لسسم يكسسن معمسسولا بسسه فسسي ظسسل المسسر 

المتعلق بالمنافسة والملغى والذي كان فيه المقرر بمجرد أن ينتهي من التحقيق،
يحرر تقرير أو محضر ويرسله إلى رئيس مجلس المنافسة، الذي يبلغه بدوره إلى

 ويعود اخإتصاص صياغة المآخإذ لمقرر مجلس المنافسسسة وحسسده1الطراف المعنية.
دون غيره، إذ يتم تبليغ التقرير الذي أعده المقرر والمتضمن عرض الوقاائع، وكسسذا

المآخإذ المسجلة إلى الطراف المعنية، وإلى الوزاير المكلسسف بالتجسسارة وكسسذا إلسسى
جميع الطراف ذات المصلحة وذلك بواسطة إرسالا مضمون الوصولا مع الشعار

بالستلم. وتسجيل المآخإذ من طرف المقرر يأتي كنتيجة لتحليل مجموع الوثسسائق
الموضوعة تحت تصرفه وفحصها بعناية ودقاة، وتتمثل هذه الوثائق في تلسسك السستي

جمعها أثناء التحري والوثائق المرفقة بعرائض الخإطار.
وقاد يتوصل المقرر من خإللا تحرياته الولية إلى أن الممارسة المبلغ عنهسسا

ا يسستدعي متابعسة ل تعتبر تعسفا في وضعية التبعية القاتصادية، أي ليس هنساك م
تطلبها التحقيق، ولهذا فإن مجلس المنافسسة يمكسن لسه أن يضسعيالجراءات التي 

حدا للجراء الذي بدأ المقرر في مباشرته.
لكن إذا ارتأى أن الملف السسذي كلسسف بسسه يتضسسمن مؤشسسرات ودلئسسل كافيسسة،

بإمكانها أن تثبت وجود مخالفة التعسف في وضعية التبعية القاتصادية، فإنه يقسسوم
بصياغة مآخإذ توجه إلى الطراف المعنية.

إن هذه المآخإذ بمثابة وثيقة التهام يجب أن تكون واضحة بمسسا فيسسه الكفايسسة
للسماح للطراف المعنية بتقديم دفاعهم بجدية، كمسسا تعتسسبر المآخإسسذ وثيقسسة سسسرية

يكون إفشاؤها من أحد الطراف أو الغير معاقاب عليه جنائيا.
كما يلتزم مجلس المنافسة باحترام مبدأ المواجهة بين الخصوم، فسسإذا كسسان

في المقابل ل يمكنهفانه غير ملزم بالتمسك بكامل المآخإذ المبلغ عنها للطراف، 
إضافة مآخإسذ جديسدة لسم تكسن محسل منافسسة حضسورية بيسن الطسسراف، لن تبليسغ
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المآخإذ يسمح للطراف المعنية بالمنافسة الحضورية ومهمة المجلس  تتحدد فسسي
التكليف النهائي للوقاائع التي يقوم بتقديرها.

وفي الخإير لكي يكون تبليسسغ المآخإسسذ صسسحيحا يجسسب أن يسسسلم إلسسى كيانسسات
تتمتع بالشخصية القانونية فعندما تسند الممارسسات محسل المتابعسة إلسى مقاولسة،

فيجب إرسالا التبليغ إلى مسؤولا المقاولة، وعندما تسند إلى شركة، فيرسل إلى
الجهازا المؤهل بتمثيلها.

ثانيا : التحقيق الحضوري
يمكن للطراف في مرحلة التحقيق الحضوري الطلع علسسى الملسسف وإبسسداء

ملحظاتهم.
-الطلع على الملف1

يمكن الطلع على ملف القضية المرفوعة،وذلسسك لسسدى مجلسسس المنافسسسة.
لكن الشكالا الذي يطرح هنا حولا تعسسارض الطلع علسسى الملسسف واحسسترام سسسرية

المعلومات والسر المهني. 
هذا التعارض يجسسد تسسبريره فسسي ضسسرورة تجنسسب المؤسسسسات لمسسا يمكسسن أن

يحدث لها من أضرار جراء الكشف عسسن معلومسسات سسسرية قاابلسسة لن تشسستغل مسسن
طرف المؤسسات المنافسة.

 ولكسسن هسسذا يتعسسارض مسسع ضسسرورة احسسترام حقسسوق السسدفاع واحسسترام مبسسدأ
الحضسسوري السسذي يفسسترض الشسسفافية، غيسسر أن الشسسفافية المطلقسسة تضسسر بسسسرية

1العمالا.

–سس 03 مسسن المسسر 30 إل أنه ومن خإللا الفقرة الثالثسسة مسسن المسسادة   المتعلسسق03 

" غير أنه يمكن الرئيس بمبادرة منه أو بطلضضببالمنافسة والتي تنص على
من الطراف المعنية رفض تسليم المستندات أو الوثائق التي تمضضس

بسرية المهنة وفي هذها الحالضضة تسضحب هضذها المسضضتندات أو الوثضائق
من الملف ول يمكن أن يكون قارار مجلس المنافسضضة مؤسسضضا علضضى

وهسسذا يعتسسبر توفيقسسا بيسسنالمستندات أو الوثضضائق المسضضحوبة مضضن الملضضف"
الضرورات المتناقاضة. 

30إن القرارات المتخذة من قابل رئيس مجلس المنافسسسة تطبيقسسا للمسسادة 
السالفة الذكر ل يمكن أن تكون محل طعن إل مع قارار المجلس في الموضوع. 

ملحأظات الطراف –2
 المتعلق بالمنافسة يفهم أنه بعدما03 – 03 من المر 52من خإللا المادة 

يقسسوم المقسسرر بتحريسسر التقريسسر الولسسي المتضسسمن عسسرض الوقاسسائع وكسسذلك المآخإسسذ
المسجلة، يقوم رئيس المجلس بتبليغ ذلك التقرير للطراف المعنية وإلسسى السوزاير
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المكلف بالتجارة وكذلك إلى جميع الطراف ذات المصسسلحة،السسذين يمكنهسسم إبسسداء
) أشهر.3ملحظات مكتوبة وذلك في أجل ل يتجاوزا ثلثة (

ثالثا: تقرير المقرر 
تبدأ المرحلة الثانية للتحقيق بتبليغ التقرير المعد من طسسرف مقسسرر مجلسسس

المنافسة هذا التقرير الذي يعتبر وثيقة موجهة إلى الطراف، والذي يختم تحقيسسق
المقرر ويبرر فيه المآخإذ النهائية المتخذة من طرفه 

 المتعلق بالمنافسة على ما يلي :03 –03 من المر 54وقاد نصت المادة 
" يقوم المقرر عند اختتام التحقيق بإيداع تقرير معلضضل لضضدى مجلضضس

المنافسضضة يتضضضمن المآخضضذ المسضضجلة ومرجأضضع المخالفضضات المرتكبضضة
واقاتراح القضضرار وكضضذا عنضضد القاتضضضاء اقاضضتراح تضضدابير تنظيميضضة طبقضضا

 أعلها " 37لحأكام المادة 
يبلغ هذا التقرير بكل مرفقاته كمسسا فسسي تبليسسغ المآخإسسذ مسسن طسسرف رئيسسس مجلسسس

المنافسة إلى الطراف المعنية ووزاير التجارة. 
وللطسسراف الحسسق فسسي الطلع علسسى الملحظسسات المكتوبسسة المسسذكورة فسسي

–سس 03 من المر 55الفقرة الولى من المادة   المتعلق بالمنافسة وذلك قابسسل03 
 يوما من تاريخ الجلسة ويختلف الملف المكون هنا عسن الملسف المشسكل بعسد15

تبليغ المآخإذ، حيث أن الملف في هذه المرحلة ل يحتوي إل على الوراق والوثائق
التي أرسلت إلى المجلس بعد إرسالا التقرير وهذه الوراق تتمثسسل فسسي مسسذكرات

السسرد علسسى التقريسسر بمسسا فيهسسا مسسذكرات محسسافظ الحكومسسة واقاتراحسساته المتعلقسسة
بالعقوبات التي تطبق على المخالفين وأرقاام العمالا التي ترسسسل إلسسى المجلسسس

1والتي يمكن أن تعتمد أساسا لتقدير مبلغ العقوبات.

وتجدر الشارة إلى أنه خإللا مرحلة التحقيق يمكن لمجلس المنافسة اتخاذ

 المتعلق بالمنافسة03 – 03 من المر 46تدابير مؤقاتة والتي نصت عليها المادة 
والتي جاء فيها: 

" يمكن لمجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الضضوزير المكلضضف
بالتجارة اتخاذ تدابير مؤقاتة للحد من الممارسات المقيضضدة للمنافسضضة

موضوع التحقيق، إذا اقاتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقاوع
ضرر محضضدق غيضضر ممكضضن إصضضلحأه، لفائضضدة المؤسسضضات الضضتي تضضأثرت

مصضضالحها مضضن جأضضراء هضضذها الممارسضضات أو عنضضد الضضضرار بالمصضضلحة
القاتصادية العامة." 

فهي عبارة عن إجراءات مؤقاتة وجسسدت لمعالجسسة أوضسساع مسسستعجلة بهسسدف
الحد من آثارها المحتملة، وذلك إلى حين الفصل النهائي في موضوع النزاع. 

والهدف من هذه التدابير هو حماية القاتصاد السسوطني عامسسة وكسسذلك حمايسسة
مصالح العوان القاتصاديين خإاصة وأن متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة مسسن
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قابل مجلس المنافسة يتطلب المرور بعدة مراحل مسسن إخإطسسار وتحقيسسق  وإصسسدار
القرارات التي ل تصل إلى ذلك إل بعد مرور وقات كبير جدا، فكان ل بد من إيجساد

وسيلة لحماية المصالح القاتصادية من خإللا التدابير المؤقاتة. 
وتجدر الشارة إلى أن تقديم طلب اتخاذ تدابير مؤقاتة يمكن أن يقسسدم عنسسد

تقديم الخإطار، أي تقديم الطلب والخإطار في وثيقة واحدة. 
كما يمكن أن يقدم في أي مرحلة وصل إليها التحقيق وفسسي هسسذه الحالسسة ل

أي أن يتعلسق موضسوع الطلسسب بتعليسسق الممارسسة المقيسدة1بد من تعليل الطلسسب.
 وذلك بتوفير عنصري الستعجالا والضرر. 2للمنافسة محل المتابعة،

فالستعجالا هسسو حالسسة ضسسرورة ل تتحمسسل التسسأخإير ول التأجيسسل، تتسسوفر حيسسن
يحتمسسل وقاسسوع ضسسرر جسسسيم أو خإوفسسا مسسن تفسساقامه فسسي حالسسة نظسسر النسسزاع وفسسق

الجراءات العادية المتبعة والتي غالبا ما تأخإذ وقاتا طويل. 
ويعسسود تقسسدير السسستعجالا إلسسى مجلسسس المنافسسسة السسذي يعتمسسد علسسى الظسسروف

الموضوعية في ذلسسك.وبالتسسالي فل يكفسسي طلسسب أو رغبسسة المؤسسسسة فسسي أن يتسسم
الفصل في القضية بسرعة حتى تتوفر حالة الستعجالا. 

كما يعتبر الضرر من أهم الشروط التي وجدت من أجلهسسا التسسدابير المؤقاتسسة
لن عدم تحققه يؤدي إلى عدم إصدار التدابير المؤقاتة ، بشرط أن يكسسون الضسسرر

محدق وكذا مؤكسسد الوقاسسوع. ومسسن مواصسسفات هسسذا الضسسرر أنسسه كسسبير وحسسالا يمسسس
بالقاتصاد العام للقطاع المعني وكذا مصلحة المستهلك والمؤسسة المدعية. 

أما بالنسبة للمر المترتب عن هذه التدابير المؤقاتة يتمثسسل فسي تعليسق الممارسسة
المقيدة للمنافسة. 

وتبقى التدابير المؤقاتة مجرد إجراءات وقاتية تنتهي بانتهاء التحقيق أو إحالة
القضية إلى الجلسة من أجل إصدار القرارات الخإرى. 

الفرع الثالث 
 البت في القضايا المتعلقة بالتعسف في وضعية التبعية القاتصادية

ي ي ممارسسة التعسسف ف بعد النتهساء مسن إجسراءات التحسري والتحقيسق ف
وضعية التبعية القاتصادية التي تم الخإطار بها، فسسإن مجلسسس المنافسسسة يكسسون قاسسد

توفرت لديه المعلومات الضرورية السستي تمكنسسه مسسن البسست والفصسسل فسسي القضسسية
المعروضة عليه، ولهذا يتوجب عليه عقد جلسة بغرض اتخسساذ القسسرار الملئسسم فسسي

ضسسوء المعلومسسات المتسسوفرة لسسديه وذلسسك لتخسساذ القسسرارات المناسسسبة للقضسسية
المعروضة عليه. 

الفقرة الولى 

 . 155 بن وطاس ايمان، مأرجع سابق، ص 1
 المتعلق بالمنافسة التي تنص على :03 – 03 مأن المأر 46 المادة 2

" يمكن مأجلس المنافسة بطلب مأن المدعي أو مأن الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ تدابير مأؤقاتة للحد مأن الممارسات المقيدة للمنافسة مأوضوع التحقيق
إذا اقاتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقاوع ضرر مأحدق غير مأمكن إصلحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مأصالحها مأن جراء هذه

الممارسات أو عند الضرار بالمصلحة القاتصادية العامأة "    
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جألسات مجلس المنافسة
حتى يصدر مجلس المنافسة قاراراته الفاصلة في النزاعات المرفوعة إليسسه

والمتعلقة بالممارسات المقيسسدة للمنافسسسة، بمسسا فسسي ذلسسك التعسسسف فسسي وضسسعية
التبعية القاتصادية فإن ذلك يتطلب منه عقد جلسة. 

غير أن جلسة مجلسسس المنافسسسة ل تنعقسسد إل بسساحترام القواعسسد المنصسسوص عليهسسا
قاانونا، وخإللا هذه المرحلة تتم دراسة الملفات المحقق فيها وذلك بتسسدخإل جميسسع

الطراف المعنية وبعدها ينسحب أعضاء المجلس للمداولة. 
كل هذا يتم من خإللا جلسات سرية مع احسسترام قاواعسسد أخإسسرى تهسسدف إلسسى

ضمان السير الحسن لهذه الجلسات والحفاظ على حقوق الدفاع.     
أول : شأروط انعقاد جألسات مجلس المنافسة  

يقسسوم رئيسسس مجلسسس المنافسسسة بتحديسسد تاريسسخ انعقسساد الجلسسسة المتعلقسسة
 وهسذا مسا تضسمنته1بالقضية، وذلك بمجرد تبليغ القرار النهسائي للطسراف المعنيسة.

/سس 55المادة  –سس 03 من المسسر 1   المتعلسسق بالمنافسسسة والسستي تنسسص علسسى مسا03 
" "... ويحدد لهم كذلك تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية.يلي :

 المحدد للنظام44 – 96 من المرسوم الرئاسي 24وبالرجوع إلى المادة 
الداخإلي لمجلس المنافسة، فإن رئيسسس مجلسسس المنافسسسة بعسسد تحديسسده لرزانامسسة

الجلسات، وجدولا أعمالا كل جلسة، يقوم باسسستدعاء الطسسراف المعنيسسة وأعضسساء
المجلسسس، إلسسى جسسانب المقسسرر وممثسسل السسوزاير المكلسسف بالتجسسارة، ويرفسسق هسسذا

الستدعاء بجدولا أعمالا الجلسة وذلك قابل ثلثة أسابيع من انعقاد الجلسة. 
: " يحدد رئيس مجلضضس المنافسضضة علسسى أنسسه 242حيث تنسسص هسسذه المسسادة 

إذ تبلغ رزانامة الجلسات إلسسىرزنامة الجلسات وجأدول أعمال كل جألسة " 
أعضاء مجلس المنافسة وممثل الوزاير المكلف بالتجارة والمقررين. 

كما يرسل جدولا العمالا إلى أعضاء مجلس المنافسة والطسسراف المعنيسسة
 أسابيع من انعقاد الجلسة. 3مصحوبا بالستدعاء قابل 

كما يرسل إلى المقررين المعنيين وإلى الوزاير المكلف بالتجارة. 
فالمشرع اكتفى بالنص على تاريخ الجلسة دون الحديث عن السستدعاءات،

هذه الستدعاءات التي تعد على درجة من الهمية نستخلصها مسسن أحكسسام المسسادة
 المتعلق بالمنافسة. 03 – 03 من المر 30

فتوجيه السسستدعاءات يسسسمح للطسسراف بتحضسسير دفاعهسا، وذلسسك مسسن خإللا تعييسسن
ممثل عنها أو محامي أو أي شخص آخإر تختاره. 

تمكين الطراف والوزاير المكلف بالتجارة من الطلع على الملف والحصولا على
نسخة منه. 

تكريس حق الطراف في حضور جلسات مجلس المنافسة. 
 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة والذي نظم جلسات مأجلس المنافسة مأن خلل44 – 96 مأن المرسوم الرئاسي 28 إلى 24 المواد مأن 1

هذه المواد .
 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، مأرجع سابق . 44 – 96 مأن المرسوم الرئاسي 24 المادة 2
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كما أنه وحتى تصح جلسسسات المجلسسس ل بسسد مسسن تسسوافر النصسساب القسسانوني
 على1 المتعلق بالمنافسة03 – 03 من المر 2 / 28لنعقادها. حيث تنص المادة 

)8 " ل تصح جألسات مجلضضس المنافسضضة إل بحضضضور ثمانيضضة ( ما يلي:  
أعضاء منه على القال." 

وبالتالي فل يعد إعلم الطراف والجهسسات المعنيسسة الشسسرط الوحيسسد لنعقسساد
الجلسة حيث ل بد من حضور أعضاء المجلس وفقا للنصاب القانوني الذي حسسدده

المشرع وهو ثلثي العضاء أي ثمانية أعضاء على القال. 
إل أن حضور ثمانية أعضاء صعب من الناحية العملية، مما يؤدي إلى تأجيسسل

المجلس لجلساته مما يؤدي إلى التأخإير في إصدار القرارات. 
 المتعلق بالمنافسة06 – 95وهذا الشكالا لم يكن مطروحا في ظل المر 

  والسستي تتكسسون مسسن رئيسسس مجلسسس2والملغى والذي تضمن وجود لجنسسة مصسسغرة.
/سس 1المنافسة أو أحد نسسائبيه إلسسى جسسانب الثلسسث (   ) علسسى القاسسل مسسن العضسساء،3 

شريطة أن تكون كل الفئات المكونة لمجلس المنافسة. 
/سس 29وقاد تطرقات المادة  –سس 03 من المر 1   المتعلسسق بالمنافسسسة للشسسروط03 

الواجب توافرها في أعضاء مجلس المنافسة حتى تنعقد الجلسة: 
                           - أل يكون للعضو مصلحة في القضية المطروحة. 

                           - أل تربطسسه بسسالطراف المعنيسسة صسسلة قارابسسة إلسسى الدرجسسة
الرابعة. 

                           - أل يكون قاد مثل أو يمثل أحد الطراف المعنية. 
 السسسالفة السسذكر كسسذلك فسسإن العضسساء ملزمسسون بالسسسر29وحسسسب المسسادة 

المهني إلى جانب تنسافي وظيفتهسم مسع أي نشساط مهنسي آخإسر، وبتسوفر الشسروط
اللزامة لصحة انعقاد الجلسة تنطلق أعمالها حسب التاريخ المحدد لها من طسسرف

رئيس مجلس المنافسة. 
ثانيا: سير أعمال الجلسة

بعد التحقق من صحة وتوفر شروط انعقاد جلسة مجلس المنافسة تنطلسسق
أعمالها والتي يتعين أن يشرف علسسى حسسسن سسسيرها رئيسسس مجلسسس المنافسسسة أو

 من المسسر28نائبه في حالة حدوث مانع له، حيث نصت الفقرة الولى من المادة 
–سس 03 " يشرف علضضى المتعلق بالمنافسة المعدلا والمتمم علسسى مسسا يلسسي: 03 

أعمال مجلس المنافسة الرئيس أو نضضائب الرئيضضس الضضذي يخلفضضه فضضي
 " حأالة غيابه أو حأدوث مانع له

 المتعلق بالمنافسة كان عدد العضاء ستة أعضاء. 12 – 08 بموجب القانون 28 قابل تعديل المادة 1
 التي تنص على مأا يلي : 06 – 95 مأن المأر 41 المادة 2

" يمكن مأجلس المنافسة أن ينظم دراسة الملفات المعروضة عليه في لجنة مأصغرة ، وفي هذه الحالة يترأس اللجنة الرئيس أو أحد نائبيه ويجب أن
 مأن هذا المأر " 29تتكون مأن عضو واحد على القال مأن كل صنف مأن العضاء المذكورين في المادة 
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–سس 96 من المرسوم الرئاسي 26كما نصت المادة   المحدد للنظسسام السسداخإلي44 
" يسهر رئيس مجلس المنافسة علضضى حأسضضنلمجلس المنافسة على أنه: 

 " سير الجلسة ويمكن أن يوقاعها عند القاتضاء
إذن فنظام جلسات مجلس المنافسة له خإصوصية، ذلك أنهسسا تتميسسز ببعسسض

المبادئ الخاصة يمكن إجمالها فيما يلي :
            - مبدأ سرية الجلسات. 

                - مبدأ المواجهة. 
             - مبدأ سرية المهنة.  

 – مبدأ سرية الجلسات  1
2 / 28 وهذا ما تنص عليه المادة 1تكون جلسات مجلس المنافسة سرية.

جألسات مجلس المنافسة ليست  المتعلق بالمنافسة: " 03 –03من المر 
 ديسسسمبر1 مسسن أمسسر 25 ويقابل هذا النص في القانون الفرنسي المسسادة علنية "

 المتعلق بالمنافسة والسعار. 1986
فقاعدة سرية الجلسات أثارت جدل كبيرا فسسي الفقسسه الفرنسسسي بيسسن مؤيسسد

ومعارض إذ يتمسك أنصار علنية الجلسات في أن الفائدة من العلنيسسة هسسي تسسوفير
الشهار اللزام للمناقاشات التي تدور في الجلسة والخاصة بالممارسسسات المنافيسسة

للمنافسة، وهذا كفيل بأن يحدث بعض الثار اليجابية القادرة على ردع المرتكبين
المحتملين لهذه الممارسات. 

إضافة إلى ذلك اعتبار قااعدة سرية الجلسات غير فعالسسة، حيسسث ل تسسستطيع
أن تحولا دون تسرب المعلومات المتعلقة بالطراف المعنية كالسر المهني. 

كمسسا أن قااعسسدة سسسرية الجلسسسات تتعسسارض مسسع الجسسراءات المطبقسسة أمسسام
محكمة استئناف باريس التي تعمل وفق نظام علنية الجلسات، وهو ما يؤكد عدم

جدوى قااعدة سرية الجلسات. 
ولكن ذهب البعض الخإسسر مسسن الفقسسه الفرنسسسي بسسالقولا بسسأن قااعسسدة علنيسسة

الجلسات تتعسسارض مسسع قااعسسدة أخإسسرى أساسسسية فسسي مجسسالا الممارسسسات المنافيسسة
للممارسة وهي سرية العمالا. 

وأخإيرا فإن قااعدة سرية جلسسسات مجلسسس المنافسسسة يمكسسن التخفيسسف مسسن
ن ن طريسق قايسام مجلسسس المنافسسة بإرسسالا تقريسر سسنوي ع صرامتها، وذلك ع

نشسسساطه وهسسسذا مسسسن شسسسأنه أن يضسسسمن الشسسسفافية اللزامسسسة لعمسسسالا مجلسسسس
–سس 03 من المر 27حيث نصت المادة 2المنافسة.  المتعلسسق بالمنافسسسة علسسى03 

:أنه
 " يرفضضع مجلضضس المنافسضضة تقريضضرا سضضنويا عضضن نشضضاطه إلضضى الهيئضضة

التشريعية وإلى رئيس الحكومة وإلى الوزير المكلف بالتجارة. 
 مأن هذا المأر:3 / 43 المتعلق بالمنافسة والملغى كانت جلسات مأجلس المنافسة علنية وهذا مأا نصت عليه المادة 06 – 95في إطار المأر 1

           " جلسات مأجلس المنافسة علنية " 
. 329 كتو مأحمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة ، مأرجع سابق، ص 2
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بعضضد شأضضهر مضضن تبليغضضه إلضضى السضضلطات المضضذكورة أعلهايعلن التقرير 
وينشضضر فضضي الجريضضدة الرسضضمية للجمهوريضضة الجزائريضضة الديمقراطيضضة

الشعبية، كما يمكن نشرها كله أو مستخرجأات منه في أي وسيلة مضضن
وسائل العلم الخرى." 

 –مبدأ المواجأهة 2
–سس 03لقد كرس المشرع هسسذا المبسسدأ فسسي المسسر   المتعلسسق بالمنافسسسة03 

 منه التي منحت للطراف المعنية الحق1 / 30المعدلا والمتمم وذلك في المادة 
في الدفاع عن نفسها من خإللا ضمان حقها في حضور جلسات مجلس المنافسة

سواء بصفة شخصية أو من خإللا تعيين ممثل عنها وتعزيسسزا لحسسق هسسذه الطسسراف
في الدفاع فقد خإولا لها القانون الحق في الحضور مع محامي أو أي شخص آخإسسر

تختاره. 
–سس 96 من المرسسسوم الرئاسسسي 27وحسب المادة   المحسسدد للنظسسام السسداخإلي44 

 " يحضضدد نظضضام التضضدخلتلمجلسسس المنافسسسة والسستي تنسسص علسسى مسسا يلسسي :
الشفوية أثناء الجلسة حأسب الترتيب التي : المقرر ثم ممثل الوزير

المكلف بالتجارة فالطراف المعنية .
فإنه تم التطرق إلى نظام التدخإلت الشفهية، هذا النظام السسذي لسم يتسسم توضسسيحه

 المتعلق بالمنافسة . 03 – 03من خإللا المر 
 السالفة السسذكر فسسإن المقسسرر يتسسدخإل27فحسب الترتيب الوارد في المادة 

أول لسرد ما وصل إليه أثناء تحقيقه، ويمكنه أثناء الجلسة أن يغسسض الطسسرف عسسن
بعض المآخإذ الواردة في تقريره، لكنسسه ل يسسستطيع إضسسافة مآخإسسذ أخإسسرى لسسم تكسسن

محل موضوع تبليغ مسبق للطراف. 
إنه وحسسب المرسسوم  –96أما في حالة حدوث مسانع للمقسرر ف  فسإنه يلسسزم441 

رئيس مجلس المنافسة بتعيين مقرر آخإر لتقديم التقرير في الجلسة. 
أما المتدخإل الثاني فهو ممثل الوزاير المكلسسف بالتجسسارة ثسسم تليسسه الطسسراف

المعنية كمتدخإل ثالث في الجلسة. 
هذا التدخإل الشفوي يكون مرفقا بمذكرة مكتوبة، كما أنه يجوزا للطسسراف تقسسديم

دفوع جديدة في الجلسة لم تكن موجودة في مذكراتهم السابقة. 
،L 463ان مبدأ المواجهة نص عليه القانون الفرنسي التجاري في المسسادة 

فالقضاء الفرنسي يسهر على احترام هذا المبدأ، ومجلس قارار باريس ألغى قارار
مجلس المنافسة الذي لم يتضمن أن ملحظة قادمها المدير العام للمنافسة، وكذا

المختص بالستهلك ومحاربة الغش قاد بلغت للطرف المعني وهسسي النقسساط السستي
2يمكنه مناقاشتها وجاهيا.

 – مبدأ سرية المهنة 3

 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة ، مأرجع سابق . 44 – 96 مأن المرسوم الرئاسي 25 المادة 1
. 163 بن وطاس ايمان، مأرجع سابق، ص 2
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ويعرف هذا المبدأ كذلك بمبدأ سرية العمالا السسذي يعسسد مسسن بيسسن الحقسسوق
التي يحميها الدستور وهي تدخإل ضسسمن الحقسسوق الخاصسسة للمسسواطن، حيسسث تنسسص

" سرية المراسلت والتصالت الخاصة بكل من الدستور على :39المادة 
أشأكالها مضمونة" 

حيث تشمل سرية العمالا كل المعلومسسات المتعلقسسة بالممارسسسات التجاريسسة مسسن
رقام أعمالا إلى السعار إلى أسواق التوزايع...إلخ 

 يسمح للطراف المعنية والسسوزاير المكلسسف بالتجسسارة1إل أن قاانون المنافسة
بالطلع على الملف والحصولا على نسخة منه، ولكن ذلك ليس بصورة مطلقة. 

إذ يمكن لرئيس مجلس المنافسة بمبادرة منه أو بطلب من أحسسد الطسسراف
المعنية رفض تسليم المستندات أو الوثائق التي تمس بسرية العمالا. 

وبالتالي فمبدأ سرية العمالا يجد مبرره في ضرورة عدم إحداث ضرر غير
مبرر بأي مؤسسة عن طريق الكشف عن معلومات سرية لها، يمكن أن تسسستغلها

ضدها مؤسسة منافسة. 
فالمشرع ودعما لهذا المبدأ وحفاظا على مصالح الطسسراف المعنيسسة ألسسزم أعضسساء

هذا الخإيسسر السسذي يعسسرف بسسأنه السستزام يقسسع علسسى2مجلس المنافسة بالسر المهني.
مجموعة من الشخاص بعد إنشاء الوثائق والمعلومات التي سسسلمت لهسسم أثنسساء أو

بمناسبة نشاطهم المهني. 

الفقرة الثانية 
 قارارات مجلس المنافسة بشأن التعسف

يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القسسرارات المختلفسسة مسسن أجسسل ضسسبط
المنافسة والسماح له بالحفاظ على حريتها، وانطلقاسسا مسسن هسسذا المفهسسوم، عنسسدما

تعرض عليه منازاعة أو قاضية معينة تتعلق بإحدى العمالا أو الممارسات المقيسسدة
للمنافسة بما في ذلك التعسف في وضعية التبعية القاتصادية ويتأكد مسسن وجودهسسا

فله أن يتخذ قارارات مختلفة بهدف قامعه. 
وبالتالي فبعد إجراء المداولة يصدر مجلسسس المنافسسسة قاسسراره، ول يشسسترط

في هذا القرار شسسكل معيسسن، بينمسسا يجسسب أن تبلسسغ هسسذه القسسرارات إلسسى الطسسراف
المعنية بطريقة مضمونة. 

كما يجب أن تكون قارارات مجلس المنافسة معللة، ومنه فإن هذا التعليسسل
يجعلها قارارات مباشرة، صريحة ومفصلة. 

 : أول : تصنيف قارارات مجلس المنافسة الخاصة بالتعسف

 المتعلق بالمنافسة ، مأرجع سابق . 03 – 03 مأن المأر 2 / 30 المادة 1
 ، المرجع السابق. 03 –03 مأن المأر 2 / 29 المادة 2
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يمكسسن تصسسنيف القسسرارات الصسسادرة عسسن مجلسسس المنافسسسة بشسسأن إخإطسسار
مضمونه وجود تعسف في وضعية التبعية القاتصادية حسب الكيفية التالية: 

  - الحفظ ويصدر هذا القرار عنسسدما تتنسسازالا المؤسسسة أو العسسون القاتصسسادي عسن
ادعاءاته. 

  - قاسسرار انتفسساء وجسسه السسدعوى وذلسسك عنسسدما ل يسسؤدي التحقيسسق إلسسى إثبسسات وجسسود
ممارسة التعسف في وضعية التبعية القاتصادية. 

  - قارار رفسسض الخإطسسار، وذلسسك عنسسدما تكسسون الوقاسسائع المسسسجلة ل تسسدخإل ضسسمن
اخإتصاص المجلس أو لم تكن مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية. 

  - قارار رفض الخإطار عندما ل يكون لصاحبه صفة التقاضي، أو عندما ل يتمسك
1المجلس بالمآخإذ التي تم تبليغه بها.

  - القرار التنازاعي ويصدر مجلس المنافسة مثل هسسذا القسسرار عنسسدما يحكسسم علسى
المؤسسة أو العون القاتصادي المرتكب لممارسسسة التعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة

القاتصادية بالعقوبات المنصوص عليها لهذه الممارسات. 
ثانيا : شأكل القرارات

كما سبق وإن ذكرنا أنه ل يوجد نص يلزم مجلس المنافسة بتحرير قاراراتسسه
وفق شكل معين والقواعد الشكلية الواجب مراعاتهسسا بالنسسسبة للحكسسام الصسسادرة

عن المحاكم القضائية، ليسسست واجبسسة التطسسبيق بالنسسسبة للقسسرارات الصسسادرة عسسن
مجلس المنافسة باعتباره سلطة إدارية.

غير أنه يجب تسبيب وتعليل هذه القرارات، وهو مسسا يسسستخلص مسسن المسسادة
/سس 44 –سس 03 من المر 2  " – المتعلق بالمنافسة التي تنسسص علسسى مسسا يلسسي : 03 

يمكن أن يصرح مجلس المنافسضضة بمضضوجأب قاضضرار معلضضل بعضضدم قابضضول
الخطار إذا ما ارتأى أن الوقاائع المذكورة ل تضضدخل ضضضمن اختصاصضضه

أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية"
" يتخذ مجلس المنافسضضة من نفس المر على انه 45/1وكذلك المادة 

أوامضضر معللضضة ترمضضي الضضى وضضضع حأضضد للممارسضضات المعاينضضة المقيضضدة
للمنافسة عنضدما تكضون العرائضض و الملفضات المرفوعضة إليضه والضتي

يبادر هو بها من إ اختصاصه" 
وهذا ما تضمنته كذلك قارارات مجلس المنافسة فسسي فرنسسسا والسسذي يلسستزم

فيها المجلس بالتسبب الذي يجب أن تحتسسوي عليسسه القسسرارات التنازاعيسسة الصسسادرة
2عنه.

ثالثا : تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة 
إن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة باخإتلف أنواعهسسا، تعتسسبر واجبسسه

 المتعلق بالمنافسة للوزاير المكلف بالتجارة مهمسسة السسسهر03-03وقاد خإولا المر 

. 333 كتو مأحمد الشريف ، الممارسات المنافية للمنافسة ، مأرجع سابق ، ص 1
2RENEE GALENE, op.cit , p157 .
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:"47/1على تنفيذ تلك القرارات وهذا مسسا نصسست عنسسه المسسادة  تبلغ القضضرارات 
الضضتي يتخضضذها مجلضضس المنافسضضة إلضضى الطضضراف المعنيضضة لتنفيضضذها،

بواسطة إرسال موصى عليه مع وصل بالستلم وترسل إلى الضضوزير
وحسستى يتسسم تنفيسسذ قاسسراراتالمكلف بالتجارة التي يصهر على تنفيضضضها " 

مجلس المنافسة لبد أن تمر بمرحلتين : 
. تبليغ القرارات إلى الطراف المعنية بالقرار

نشرها في النشرة الرسمية للمنافسة

تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة إلى الطراف المعنية عن طريق-1

إرسالا موصى عليه مع وصل السسستلم، حيسسث تشسسمل الطسسراف السستي يتسسم
تبليغها من طرف مجلس المنافسة على:

- الطرف الذي قاام بإخإطار المجلس والطرف الذي وجه ضده الخإطار
-  الوزاير المكلف بالتجارة

تأكد ويتحقق من تنفيذ الوامر والقرارات، فسسإذ لسسم تحسسترم ولسسميفالوزاير المختص 
 مسسن المسسر58تنفذ فإنه يخطر المجلس للقيام بالجراءات المذكورة فسسي المسسادة 

1 المتعلق بالمنافسة.03-03

 المحسسدد للنظسسام44-96 مسسن المرسسسوم الرئاسسسي 31كمسسا نصسست المسسادة 

:" تبلغ المقررات إلضضى الطضضرافالداخإلي لمجلسسس المنافسسسة علسسى مسسايلي
المعنية في رسالة موصى عليها مع وصل الشأعار بالستلم يجب أن

تضضبين رسضضالة التبليضضغ آجأضضال الطعضضون، وترسضضل إلضضى الضضوزير المكلضضف
بالتجارة والذي يسهر على تنفيضضذها ونشضضرها فضضي النشضضرة الرسضضمية

للمنافسة " 
 المتعلسسق03-03ن المسسر مسس فسي فقرتهسسا الثانيسسة 47في حين نصت المسسادة 

يجضضب أن تضضبين هضضذها القضضرارات تحضضت طائلضضةبالمنافسسسة علسسى مسسا يلسسي"
البطلن، آجأضضال الطعضضن وكضضذلك أسضضماء الجهضضات المرسضضلة إليهضضا،

وصفاتها وعناوينها "
فسسالملحظ هنسسا وجسسود تنسساقاض بيسسن المسسادتين، ففسسي حيسسن تشسسترط المسسادة

ادة   تشسترط47/2المذكورة أعله تضمين رسالة التبليغ آجسالا الطعسون، نجسد الم
تحت طائلة البطلن، أن تتضمن القرارات الصادرة عسسن مجلسسس المنافسسسة آجسسالا

الطعن وكذلك أسماء الجهات المرسل اليها، وصفاتها وعناوينها.
- نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة2

 المتعلق بالمنافسة المعدلا والمتمم خإولا للوزاير المكلسسف03-03إن المر 
بالتجارة مهمة نشر هذه القرارات في النشسسرة الرسسسمية للمنافسسسة، حيسسث تنسسص

 " يمكققن مأجلققس03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمققم للمأققر 12-08 مأن القانون 27 المعدلة بموجب المادة 03-03 مأن المأر 58 المادة 1
 وهقذا مأققن المأقر فقي الجققال المحقددة أن تحكققم بغرامأققات46-45المنافسة إذا لم تنفذ الوامأر والجراءات المؤقاتة المنصوص عليها في المقادتين 

 دج ) عن كل يوم تأخير "150.000تهديديه ل تقل عن مأبلغ مأئة وخمسون ألف دينار جزائري (
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: " ينشر الضضوزير المكلضضف بالتجضضارة القضضرارات منه على مايلي 49المادة 
في مجال المنافسة الصادرة عن مجلضضس المنافسضضة ومجلضضس قاضضضاء

الجزائر في النشرة الرسمية للمنافسة كما يمكن نشر مستخرج مضضن
القرارات عن طريق الصحف أو بواسطة أي وسيلة إعلمية أخرى "

 السسالفة44-96 من المرسسسوم 31/2فمن خإللا هذه المادة وكذلك المادة 
الذكر نخلص إلى أن قارارات مجلس المنافسة ل بد أن يتسسم نشسسرها فسسي النشسسرة

الرسمية للمنافسة شأنها في ذلك شان القرارات الصادرة عن مجلس المنافسسسة
1الفرنسي.

 المتعلسسق بالمنافسسسة السستي12-08 من القسسانون 23إل انه وبالرجوع للمادة 
 المتعلسسق بالمنافسسسة فسسان المسسادة تنسسص03-03 من المسسر 49تعدلا وتتمم المادة 

:" ينشر مجلس المنافسة القرارات الصضضادرة عنضضه وعضضن مجلضضسعلى 
قاضاء الجزائر وعن المحكمضضة العليضضا وكضضذا مجلضضس الدولضضة والمتعلقضضة

بالمنافسضضة فضضي النشضضرة الرسضضمية للمنافسضضة كمضضا يمكضضن نشضضر
مستخرجأات من قاراراته وكل المعلومات الخرى بواسطة أي وسضضيلة

إعلمية أخرى يحضضدد إنشضضاء النشضضرة الرسضضمية للمنافسضضة ومضضضمونها
وكيفيات إعدادها عن طريق التنظيم "

فمن خإللا هذه المادة فإن المكلف بنشر القسرارات هسو مجلسس المنافسسة
بدل من الوزاير المكلف بالتجارة.

كما أن القرارات السستي نشسسرها ل تقتصسسر علسسى تلسسك الصسسادرة عسسن مجلسسس
المنافسة وعن مجلس قاضاء الجزائسسر فقسسط بسسل تتعسسداها إلسسى تلسسك الصسسادرة عسسن

المحكمة العليا وكذا مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة.
كمسسا ل تعتسسبر النشسسرة الرسسسمية للمنافسسسة هسسي الوسسسيلة الوحيسسدة لنشسسر

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة.
المطلب الثاني 

العقوبات المقررة للتعسف في وضعية التبعية القاتصادية 
إن الطسسار القسسانوني للممارسسسات المقيسسدة للمنافسسسة، ل يرمسسي فقسسط إلسسى

حمايسسة الصسسالح العسسام فحسسسب بسسل يرمسسي أيضسسا إلسسى حمايسسة المصسسالح الخاصسسة
للمؤسسات وغيرها من الشخاص التي يمكن أن تتضرر مسسن جسسراء ارتكسساب هسسذه

الممارسات، بما في ذلك التعسف في وضعية التبعية القاتصادية.
فبعسسد المسسرور بكافسسة الجسسراءات القانونيسسة لمتابعسسة التعسسسف فسسي اسسستغللا

وضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية، فسسإذا تسسم التوصسسل إلسسى ثبسسوت أنهسسا ممارسسسة مقيسسدة
 المتعلسسق بالمنافسسسة المعسسدلا03-03 من المر 14 و11للمنافسة طبقا للمادتين 

والمتمم، فإن مجلسسس المنافسسسة يصسسدر قاسسراره بفسسرض العقوبسسات علسسى مرتكسسبي
التعسف في استغللا وضعية التبعية القاتصادية.

1 Yves Reinhard, Jean-Pascal chazal,OP ,Cit ,P :116
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وحفاظا على النظسام العسام القاتصسادي فسإن الهيئسات القضسائية تكسون هسي
الخإرى مختصة في تسليط عقوبات مدنية على المؤسسات المتورطسسة فسسي هسسذه

الممارسات.
الفرع الول

العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن التعسف
يتمتع مجلس المنافسسة باخإتصساص فسرض العقوبسات ل يسستهان بسه، وذلسك

لوضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة وقامع أي مساس بمبدأ المنافسة الحرة،
وبما أن مجلس المنافسة ليس هيئة قاضائية فليس باستطاعته إل فرض عقوبسسات

إدارية.
فمجلس المنافسة يتمتع بصفة مكلف بالدفاع عن النظام العسام القاتصسسادي

في بعده التنافسي بوسائل تدخإل عديدة ومرنة،  يمكن تكييفهسسا حسسسب الوضسساع،
وهذا ما يسمح له بالتدخإل بشكل فعالا، حيسسث يمكنسسه أن يتسسدخإل مسسن خإللا اتخسساذ

القرارات ونشرها كما سبق التطسسرق إليسسه كمسسا بإمكسسانه إعطسساء أوامسسر للحسسد مسسن
ممارسة التعسف في وضعية التبعيسسة القاتصسسادية وفسسي إطسسار أداءه دوره القمعسسي

1فهو يستطيع أن يفرض عقوبات مالية كذلك.

الفقرة الولى 

إصدار الوامر
أول: فكرة الوامر ومضمونها

تعتبر الوامر أولا وسائل التدخإل التي استعملها مجلس المنافسة الفرنسي
 لمجلسسس1986 ديسسسمبر 11فسسي السسسنوات الولسسي لنشسساطه، حيسسث منسسح قاسسانون 

المنافسة سلطة إصدار الوامر بخصوص الدعاوى التي ينظرهسسا المجلسسس و ذلسسك
 منه.13من خإللا المادة 

فبمسسوجب هسسذه المسسادة يكسسون للمجلسسس أن يسسأمر المؤسسسسة أو العسسون
 بوقاسف أو إنهسساء1986 مسن المرسسسوم 8و7القاتصادي المخالف لحكام المسسادتين 

الممارسات المنافية للمنافسة في غضون مدة معينسسة يحسسددها مجلسسس المنافسسسة
في المر الذي يصدره. 

وتتخذ الوامر شكل ايجابيا كأن يأمر مجلس المنافسة المؤسسة بأن تقسسوم-
بتعديل سلوكها وفقا لشروط معينة يراها المجلس كفيلة بأن تعيسسد التسسوازان

 فهي تساهم في نشسسر ثقافسسة المنافسسسة وتحسسسيس2التنافسي في السوق.
العوان القاتصاديين بالثار السلبية الناجمة عن سلوكهم على سير السسسوق

3ولهذا قايل عنها أنها تؤدي دور بيداغوجي وتصحيحي.

 من45أما المشرع الجزائري فقد نص على فكرة الوامر من خإللا المادة 

–سس 03المر  :" يتخذ مجلضضس المتعلق بالمنافسة والتي تنص على مسسا يلسسي 03 
.376 جلل مأسعد ، مأدى تأثر المنافسة الحرة، مأرجع سابق، ص 1
. 344لينا حسن زكي، حماية المنافسة ومأنع الحتكار، مأرجع سابق، ص 2
. 378جلل مأسعد، مأدى تأثر المنافسة الحرة، مأرجع سابق، ص 3
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المنافسة أوامضضر معللضضة ترمضضي إلضضى وضضضع حأضضد للممارسضضات المعاينضضة
المقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إليضضه أو

التي يبادر هو بها من اختصاصه " 
فإصدار الوامر يعد كيفية أخإرى لسلطة العقاب المخولة لمجلس المنافسسسة إلسسى

جانب صلحية إصدار قارارات تتضمن الجراءات المؤقاتة، إل أن هذه الخإيرة تتميز
بطبيعة مؤقاتة كما سبق وأن ذكرنا، بينما الوامر لها طبيعة دائمة. 

ويمكن أن تتخذ الوامر شكل سلبيا بأن يأمر المجلس المؤسسسسة أو العسسون-
القاتصادي بأن يمتنع عن سلوك معين. 

كما يمكن أن تتمثل الوامر الصادرة عن مجلس المنافسة في أمر التخلسسي-
عن اتفاق مخالف لحرية المنافسة، أو المر بإلغاء بنود مقيد للمنافسة مسسن

العقود المبرمة بين المؤسسات. 
فسسالوامر تعتسسبر أولا شسسكل تسسبرزا خإللسسه العقوبسسات الصسسادرة عسسن مجلسسس

المنافسة ويمكن أن تصنف ضمن العمالا الدارية، لنها متخذة من طرف سسلطة
إدارية مستقلة، فهي إذن من القرارات الدارية لن موضوعها يتعلق بإصسسدار أمسسر

إلى العوان القاتصاديين الذين قااموا بإتيان الممارسات المنافية للمنافسسسة وهسسذا
من أجل وضع حد لهذه الممارسات. 

كما أن للوامر طابعا قامعيا لن طلب إعسسادة الوضسساع إلسسى مسسا كسسانت عليسسه
سابقا يعتبر بمثابة معاقابة لوضعية غيسسر قاانونيسسة حاليسسة بواسسسطة إرجاعهسسا إلسسى مسسا

كانت عليه. 
ومبدئيا فإن ذلك الجراء ل يعتبر عقوبة إدارية بالمعنى الدقايق، ولكنه قاابسسل

 والسستي يتسسم1لن يكسسون موضسسوع لعقوبسسات ماليسسة مسسن طسسرف مجلسسس المنافسسسة.
وإذا كانت سلطة مجلسسس المنافسسسة2تطبيقها في حالة عدم المتثالا لتلك الوامر.

واسعة في مجالا إصدار الوامر فإن سلطته مقيدة ببعض القيود، حيث يمنع على
مجلس المنافسة إصدار أمر يخص مراقابسسة قاطساع معيسن مسستقبل، فعملسسه يتعلسسق

بالممارسات الحالية ل المستقبلية. 
كما يمكن لمجلس المنافسة أن يرفق الوامر بعقوبة مالية ولكسسن ل تكسسون

مستحقة الدفع،إل إذا لم يتم تنفيذ المر، وفي هسسذه الحالسسة فسسإن العقوبسسة الماليسسة
تكون مرتبطة بالمر و تطبيقها ل يتسسم فسسورا، إل بعسسد نفسساذ الجسسل المحسسدد للتنفيسسذ

والذي يجب أن يكون معقسسول، ولهسسذا فسسإن العقوبسسة تكسسون مشسسروطة، ويكفسسي أن
3يتحقق المجلس من عدم تنفيذ المر لتكون العقوبة نافذة.

. 347 كتو مأحمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة، مأرجع سابق، ص 1
 المتعلق بالمنافسة، مأرجع سابق. 03 – 03 مأن المأر 45 المادة 2

3MARIE-CHANTAL, BOUTARD LABARDE, GUY CANIVET, op .cit , p 224.
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" يمكن مجلضضس : 1 علسسى مسسايلي58/2وفسسي هسسذا الطسسار نصسست المسسادة 
المنافسة التحقق في تنفيذ أوامرها و الجأراءات المؤقاتضضة المنصضضوص

 أ علها فضضي الجأضضال المحضضدد أن يقضضرر46 و 45عليهضضا فضضي للمضضادتين 
عقوبات تهديديه في حأدود مبلغ مائة ألف دينار عن كل يوم تأخير".

ثانيا: تصنيف الوامر 
يمكن لمجلس المنافسة أن يوجه أنواع مختلفسة مسن الوامسر، يتعلسق المسر

في بعض الحالت بالمر بفعل شيء، وفي حالت أخإرى إعطاء أوامر للمتناع عن
فعل شيء، وبالتالي ففي هذا الطار يمكن ذكسسر بعسض المثلسسة عسسن النسسوعين مسسن

الوامر وذلك كما يلي :
- أوامر للحد من الممارسة المقيدة للمنافسة في أجل معين. 

- أوامر لوقاف المنافسة أو عدم إدراج بند تعاقادي مقيد للمنافسة في التفاق.
- أوامر حذف و تعديل و إضافة بنود تعاقادية أو إشارة.

- أوامر بإقاامة علقاات تعاقادية أو السماحباستفادة المنافسين بتقنية أو خإدمة.
- أوامر لحترام اجتهاد قاضائي. 

- أوامر للممون ليذكر موزاعيه أن السعار الواردة في الوثائق التجارية هي أسعار
قاصوى، ينصحهم بها ويظلون أحرار في تحديد السعار في كل الحالت. 

- الوامسسر الخاصسسة بالنشسسر والعلم. ويسسؤدي هسسذا النسسوع مسن الوامسسر دوروا ردعيسسا
ن خإللا إعلم ل تعسبير سسلوك المؤسسسات فعليسا م وضبطيا لنها تهسدف إلسى جع

المستهلكين والعملء والمنافسين بضرورة المتثالا لوامره والعمل علسسى تصسسحيح
ن عامسسل إعلمهسسم قاسسد يسسدفعهم للتبليسسغ عسسنأالممارسسسات المقيسسدة للمنافسسسة ل

سلوكياتالمؤسسات التي تمت متابعتها وهذا من شأنه تعجيل أمر تصحيح الوضع و
2استرجاع السير التنافسي للسوق وعدم تكرار ارتكاب مثل هذه الممارسات.

ومن هنا نعلم أن سلطة إصدار أوامر مسسن طسسرف مجلسسس المنافسسسة تعتسسبر
3هامة من حيث مضمونها ونطاقاها حتى ولو لم يكن لها إل غاية تصحيحية.

 من45وبناء عليه تتمثل سلطة إصدار الوامر في تلك المكنة التي تمنحها المادة 
 المعدلا والمتمم والتي بمقتضاها يكون للمجلس أن يأمر المؤسسة03-03المر 

أو العسسون القاتصسسادي بالمتثسسالا لحكسسام القسسانون عسسن طريسسق إنهسساء الممارسسسات
المقيدة للمنافسة في غضون مدة معينة يحددها مجلس المنافسة في المر الذي

يصدره.
مع الشارة إلى انه ل بسسد أن تصسساغا هسسذه الوامسسر صسسياغة دقايقسسة باسسستعمالا

عبارات ومصطلحات واضحة ومحسسددة ومختصسسرة، ل تحتمسسل أي غمسسوض بالنسسسبة
لمسألة تنفيذها في الواقاع.

، المتعلق بالمنافسة 12-08 مأن القانون 27 عدلت بموجب المادة 58 المادة 1

 . 381 جلل مأسعد، مأدى تأثر المنافسة الحرة ، مأرجع سابق ، ص 2
.350 كتو مأحمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة ، مأرجع سابق، ص 3
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كما أن حدود مجلس المنافسة ليست مطلقة فسسي هسسذا المجسسالا، فل يمكسسن
لسلطات المنافسة اتخاذ الوامر إل في حدود ما يلزم لتحقيق الهسسدف السسذي مسسن

أجله اتخذت. بمعني هسسدف فسسك الخإللا أو التقييسسد السسذي تسسسببت فيسسه الممارسسسة
1المعنية، لذا يمكن القولا أن سلطة اتخاذ الوامر منظمة ومؤطرة.

ثالثا: تنفيذ الوامر 
يكتسي المقرر الذي يتضمن توجيه المر إلى مؤسسة ما قاسسوة تنفيذيسسة، ويسسستنتج

ذلك من ضرورة تعليل المر وتبليغه ونشره.
فسسالقرار الصسسادر عسسن مجلسسس المنافسسسة والمتضسسمن تسسوجيه المسسر إلسسى

المؤسسة أو المؤسسات المتورطة في ممارسات السسستغللا التعسسسفي لوضسسعية
التبعية القاتصادية أو أي ممارسة أخإسسرى منافيسسة للمنافسسسة كسسأي قاسسرار إداري بمسسا

. 2يتضمنه من طابع تنفيذي باستثناء الحالة التي تحتوي فيها على أجل للتنفيذ
انون قاسد منسح مجلسسس ولتدعيم الطابع التصحيحي الخاص بالمر نجد أن الق

. 3المنافسة تقرير عقوبات تهديدية
وتتميسسز قاسسرارات مجلسسس المنافسسسة بشسسأن موضسسوع تنفيسسذ الوامسسر، بالنفسساذ

–س 03 مسن المسر 63المباشر أو بامتيازا الولوية حيث تنسص المسادة   المتعلسق03 
اءبالمنافسسسة علسسى مسسا يلسسي :  " ل يترتب علضى الطعضن لضدى مجلضس قاض

الجزائر أي أثضضر موقاضضف لقضضرارات مجلضضس المنافسضضة غيضضر أنضضه يمكضضن
 يوما،15رئيس مجلس قاضاء الجزائر في أجأل ل يتجاوز خمسة عشر 

46 و 45أن يوقاضضف تنفيضضذ التضضدابير المنصضضوص عليهضضا فضضي المضضادتين 
أعلها، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظضضروف أو

الوقاائع الخطيرة."
فمن خإللا هذه المادة يتضح أنه ل يمكن وقاسسف قاسسرار مسن قاسسرارات مجلسسس

المنافسة إل بأمر من رئيس مجلس قاضاء الجزائر العاصمة.
إن مسسا يسسبرر هسسذه الصسسرامة هسسو أن عسسدم تنفيسسذ الوامسسر الصسسادرة عسسن المجلسسس

سيتسبب في عدم فعالية قاانون المنافسة .
الفقرة الثانية 

 العقوبات المالية والغرامات
إن سياسسسة المنافسسسة تسسدور حسسولا محسسورين أساسسسيين ومتكسساملين أحسسدهما

وثانيهمسا يتمثسسل فسي حرمسان المؤسسسسة المرتكبسة4يتمثل في فرض عقوبة ماليسة.
لممارسة التعسف في وضعية التبعية القاتصادية من الفوائد المحصل عليها جسسراء

سلوكها، وذلك بفعل العقوبة المطبقة من قابل مجلس المنافسة في إطار تطسسبيق
هذا الخإير لقانون المنافسة. 

.383 جلل مأسعد ، مأدى تأثر المنافسة الحرة، المرجع نفسه، ص 1
350 كتو مأحمد الشريف ، الممارسات المنافية للمنافسة، المرجع نفسه، ص 2
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مأرجع سابق. 03 – 03 مأن المأر 58 المادة 3
 . 385 جلل مأسعد ، مأدى تأثر المنافسة الحرة، مأرجع سابق، ص 4
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أول : العقوبات المالية
يقوم مجلس المنافسة بإصدار عقوبات مالية في حالة إثبسات قايسسام تعسسسف

مؤسسة أو عون اقاتصادي في وضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية أو إحسسدى الممارسسسات
المقيدة للمنافسة. 

–سس 03 مسن المسسر 56حيث نصت المسادة   المتعلسسق بالمنافسسسة المعسسدلا03 
:" يعاقاب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما هضضووالمتمم على أنه 

%مضضن مبلضضغ 7 أعلها بغرامضضة ل تفضضوق 14منصوص عليها في المادة 
رقام العمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائضضر خلل آخضضر سضضنة

مالية مختتمة، وإذا كان مرتكب المخالفة شأخصا طبيعيا أو معنويضضا أو
منظمة مهنية ل تملك رقام أعمضضال محضضدد، فالغرامضضة ل تتجضضاوز ثلثضضة

 د ج  ). " 3000000مليين دينار ( 
%12مع الشارة إلسسى المشسسرع الجزائسسري قاسسد رفسسع نسسسبة الغرامسسة إلسسى   

–سس 08بموجب التعديل الذي جاء به القانون   وذلك لتكون الغرامة أكسسثر ردعسسا12 
للعوان المرتكبين للممارسات المقيدة للمنافسة. 

 مسسن القسسانون التجسساري13أما بالنسبة للقانون الفرنسي فقد نصت المسسادة 
"يستطيع مجلضضس المنافسضضة تسضضليط جأضضزاء مضضاليالفرنسي على ما يلي:

واجأب التطبيق في الحال أو في حأالة عدم تنفيذ الوامر. 
الجزاءات المالية تتناسب مع خطورة الفعال المنتقدة ومضضع جأسضضامة

الضرر المسبب للقاتصاد ومع وضضضعية المقاولضضة أو الجهضضاز المسضضلط
عليه الجزاء. إنهضضا محضضددة بصضضفة فرديضضة لكضضل مقاولضضة أو لكضضل جأهضضاز

مسلط عليه الجزاء وبصفة معللة لكل جأزاء. 
% مضضن مبلضضغ رقاضضم 5إن الحد القاصى للجزاء هو بالنسضضبة للمقاولضضة 

العمال خارج الرسوم منجز فضضي فرنسضضا لخضضر سضضنة ماليضضة مختتمضضة،
وإذا كان المخالف هو غير المقاولة، فإن الحد القاصى له هو عشضضرة

مليين فرنك " 
فمن خإللا هذه المادة فإن العقوبسسات الماليسسة تكسسون متناسسسبة مسسع خإطسسورة

الفعالا المرتكبة ومع خإطورة الضرار اللحقة بالقاتصاد ومع وضعية المؤسسة أو
الهيئة المعاقابة، وتتحدد انفراديا بالنسبة لكل مؤسسة أو هيئة معاقابة ويجب تعليل

1كل عقوبة.

وبالتالي فمجلس المنافسة الفرنسي عند تقديره للجزاء المسسالي يأخإسسذ فسسي

العتبار عدة عوامل: 
 .جسامة الممارسة المقيدة للمنافسة التي ارتكبها العون القاتصادي

 .حجم الضرر الذي أصاب القاتصاد الوطني في السوق المعني 

. 351 كتو مأحمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة، مأرجع سابق، ص 1
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.1 ضرورة تحديد الغرامة لكل طرف من الطراف على حدا

ع النسسبة إلسى  ى أن المشسرع الفرنسسي قاسد رف %10وتجسدر الشسارة إل  

2001.2 ماي 15بموجب قاانون التنظيم القاتصادي الجديد المؤرخ في 

–سس 03وهذا ما تفطسسن لسسه المشسسرع الجزائسسري مسسن خإللا تعسسديل المسسر   03

المتعلق بالمنافسة إلى رفع نسبة تقدير الغرامة المفروضة كجزاء لمخالفة قاانون
3 %.12المنافسة إلى 

فمن خإللا ما سبق نستنتج أن مجلس المنافسة ليس له أن يوقاسسع عقوبسسات
ذات طابع جزائي لن ذلك من اخإتصاص الجهات القضائية الجزائية، وإنمسسا تتوقاسسف

صلحياته في النظام الفرنسي على إحالة الملف إلى وكيسسل الجمهوريسسة، إذا ثبسست
4تورط شخص طبيعي في الممارسات غير المشروعة.

–سس 95وقاد سار المشرع الجزائري على هذا المنوالا فسسي إطسسار المسسر   06،
–03غير أن جنحة المساهم في الممارسات المنافية للمنافسة قاد ألغاهسسا المسسر   

 وعليه فإن مجلس المنافسة ل يمكنه إحالة الملف على وكيل الجمهوريسسة لن03
–سس 95المشرع الجزائري بإلغائه المر    استبدلا العقاب الجنائي بغرامسسة تبلسسغ06 

–سس 03 مسسن المسسر 57مليسسوني دينسسار جزائسسري حيسسث تنسسص المسسادة   المتعلسسق03 
" يعضضاقاب بغرامضضة قاضضدرها مليضضوني دينضضار (بالمنافسسسة علسسي مسسا يلسسي : 

 ) كل شأخص طبيعي سضاهم شأخصضضيا بصضضفة احأتياليضضة فضي2000000
تنظيم الممارسات المقيدة للمنافسة وفي تنفيذها كما هضضي محضضددة

في هذا المر " 
إن صلحية توقايع العقوبسسات مسسن طسسرف مجلسسس المنافسسسة ل تمتسسد للحكسسم

بتعويضات لصالح المؤسسة القاتصادية المتضررة، لن ذلسسك يعتسسبر مسسن اخإتصسساص
الجهات القضائية وتبعا لذلك فل يملك مجلس المنافسة صلحية إبطالا التصرفات

المنافية للمنافسة ومنها الشروط التعاقادية المتعلقة بحالة التعسسسف فسسي وضسسعية
التبعية القاتصادية. 

عوامل تقدير العقوبات المالية-1

. 347لينا حسن زكي، قاانون حماية المنافسة ومأنع الحتكار، مأرجع سابق، ص 1
2»   L’article L 464 – 2 du code de commerce : les sanctions pécuniaires sont 

proportionnées à la gravité des faits reprochés , à l’importance du dommage causé à 
l’économie , à la situation de l’organisme ou l’entreprise sanctionnée et à l’éventuelle 

réitération des pratiques  .
Si le contrevenant n’est pas une entreprise , le montant maximum de la sanction est de 
trois millions d’euros . le montant maximum de la sanction est pour entreprise , de 10 % 
du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe le plus élevé réalisé au cours d’un des 
exercices clos depuis l’exercice précédent celui  au cours duquel les pratiques ont été 

mises en ouvre              
 . 179 إيمان ، مأرجع سابق ، ص وطاس  بن3
. 352 كتو مأحمد الشريف ، الممارسات المنافية للمنافسة ، المرجع السابق، ص 4
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تقتضي عملية تقدير مبلغ العقوبة المالية توفر شرط عام يتمثل في وجوب
تناسب الجزاء مع درجة جسامة المخالفة المنسوبة لمرتكبها، كما تقتضسسي العمسسل

بمبدأ شخصية العقوبة. 

قااعدة التناسبية أ-

 يقصد بتناسب الجزاء أن يأخإذ مجلس المنافسة فسسي العتبسسار عنسسد تقسسديره
للغرامة مدى جسامة الفعالا المنسوبة لمرتكب الممارسات المقيسسدة للمنافسسسة،

وحجم الضرر الذي وقاع على القاتصاد الوطني.
جأسامة الفعال-

ويقصد بجسامة الفعسسالا، جسسسامة الممارسسسات المنافيسسة للممارسسسة، ويتسسم
تقدير الجسامة وفقا لطبيعة تلك الممارسات فهذه الخإيرة ل تمثل نفس الدرجسسة

من الخطورة، بل يمكن أن تتفاوت هذه الخطورة من ممارسة إلى أخإرى.
كما يعتبر قادم وطولا مدة الممارسسسات المضسسادة للمنافسسسة عنصسسرا يسسدخإل

في تقدير مدى جسامتها. 
كما يدخإل في قاياس جسامة الممارسات المقيدة للمنافسسسة رقاسسم العمسسالا

الذي حققه المشرع بسبب قايامه بتلك الممارسات. 
وبالتالي فإن تقدير جسامة الفعالا المنسوبة لمرتكبي الممارسات المقيدة

للمنافسة ترتكز على ما يلي: 
إذا اتضح أن نفس الممارسات قاد تم حظرها من قابل في نفس قاطاع النشاط-

القاتصادي الذي تعمل به المؤسسة مرتكبة تلك الممارسات، أي أن يكسسون
قاد تمت إدانتها في دعاوى سابقة مما يعد قارينة على علم المؤسسة بعسسدم

1مشروعية تلك الممارسات، كما يؤدي إلى قايام النية العمدية للمؤسسة.

ب- حأجم الضرر الواقاع على القاتصاد الوطني 

يقوم مجلس المنافسة بمسسوجب هسسذا المعيسسار بفحسسص الثسسار الواقاعيسسة السستي
انعكست سلبا على السواق المعنية. 

حيث يكون الضرر واقاعيا إذا كانت الممارسات المعاينة قاد حسسالت مثل دون
دخإولا مهنة معينة أو حالة دون التطور والبتكسسار ومنسسع قاطسساع كامسسل مسسن اخإسستراق

السوق أو القيام بإحداث ارتفاعات مفتعلة في أثمان السلعة في السوق المعني.
كما يجب أن يثبت أيضا أن الممارسات المرتكبة قاد مست بحصة هامة من

2حصص السوق أو من حصص المؤسسات المتواجدة في تلك السوق.

. 351لينا حسن زكي، قاانون حماية المنافسة ومأنع الحتكار، مأرجع سابق، ص 1
. 354 كتو مأحمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة ، مأرجع سابق ، ص 2
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غير أن ذلك ل يعني أن يقوم مجلس المنافسة باحتساب هذا الضرر ويقسسدر
مقداره، وإنما يكفي أن يشير مجلس المنافسة إلى العناصر السستي تسسسمح بتقسسدير

1الثار القاتصادية للضرر الناتج عن تلك الممارسات.

شأخصية الجزاء-2

يجب أن يتم تقدير الجزاء لكل مؤسسة على حده في حالسسة اشسستراك عسسدة
مؤسسات في الممارسات المقيدة للمنافسسسة. فالعقوبسسة الماليسسة ل تفسسرض علسسى

المؤسسات المخالفة لقانون المنافسة إل في إطار ما قادمته من مساهمة، فكسسل
مؤسسة تتحمل مسؤولية ما ارتكبته على حده بالنسسسبة إلسسى مسسا نسسسب إليهسسا مسسن

وقاائع فقط.
وبالتسسالي فالمؤسسسسات المرتكبسسة معسسا لمخالفسسة مسسا، ل تتقاسسسم بالتسسساوي

مسؤولية دفع مبلغ العقوبة المالية بسسل تتحمسسل كسسل واحسسدة منهسسا المسسسؤولية فسسي
حدود ما قادمته من مساهمة في تنفيذ الممارسسسة المقيسسدة للمنافسسسة ويمكسسن أن

تكون الوقاائع المنسوبة إلى كل المؤسسات المعنيسسة مجسسرد تهسساون وإهمسسالا، كمسسا
يمكن أن يكون في شكل سلوك عمدي ويمثل إدراك عواقاب الممارسسسات ظسسرف

2مشدد في تقدير قايمة العقوبة المالية.

لذا يجب الخإذ بعين العتبار عند تقدير العقوبة لكل مؤسسة مدى جسسسامة

الفعالا التي قاامت بها كسسل مؤسسسسة ثبسست تواطؤهسسا فسسي اسسستغللا التعسسسف فسسي
وضعية التبعية القاتصادية ومساهمتها في كل الممارسة ومدى الفائدة السستي تعسسود

عليها من تقييد المنافسة في السوق. 
كما يجب أن يضع مجلس المنافسة في اعتباره عند تقدير العقوبسسة الهميسسة

التي تحوزاها المؤسسة في السوق وقادرتها على التأثير في المؤسسسسات الخإسسرى
إلى جانب هسسذه العوامسسل، يعتمسسد مجلسسس المنافسسسة3التي تعمل في ذات السوق.

علسسى معسسايير محسسددة قاانونسسا لتقسسدير مبلسسغ العقوبسسة الماليسسة المفروضسسة علسسى
المؤسسات المرتكبة للمخالفات وتتبين هذه المعايير وفقا لما يلي: 

–سس 08 السسواردة فسسي قاسسانون 1 مكرر 62تنص المادة   المعسسدلا والمتمسسم12 
" تقرر العقوبات المنصوص  المتعلق بالمنافسة على مايلي :03 – 03للمر 

 من هذا المضضر، مضن قابضضل مجلضضس62 إلى 56عليها في أحأكام المواد 
المنافسة على أساس معضاير متعلقضة ، ل سضيما بخطضورة الممارسضة

المرتكبة والضرر الذي لحق بالقاتصاد، والفوائد المجمعة مضضن طضضرف
مرتكبي المخالفة ، ومضضدى تعضضاون المؤسسضضات المتهمضضة مضضع مجلضضس

المنافسة خلل التحقيق في القضية وأهمية وضضعية المؤسسضة فضي

1GALENE RENE , op . cit , p . 320. 
 . 390 جلل مأسعد، مأدى تأثر المنافسة الحرة، مأرجع سابق ، ص 2
. 353لينا حسن زكي، قاانون حماية المنافسة ومأنع الحتكار، مأرجع سابق، ص 3
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 وعليه فإن تقسسدير العقوبسسة الماليسسة تقسساس وفقسسا للمعسساير السستي حسسددها4السوق"
المشرع الجزائري في المادة أعله.

ووفقا لما سبق فإن المعايير التي يقسساس عليهسا مبسسدأ تناسسسب العقوبسة فسي
القانون الجزائري تتمثل فسسي خإطسسورة الممارسسسة المرتكبسسة، والضسسرر السسذي لحسسق

بالقاتصاد، والفوائد المجمعة من طرف مرتكب المخالفة التي يتم استخلصها من
رقاسسم العمسسالا، ومسسدى تعسساون المؤسسسسات المتهمسسة مسسع مجلسسس المنافسسسة خإللا

التحقيق في القضية بمعنى إسسسهامها فسسي الكشسسف عسسن هويسسة مرتكسسبي المخالفسسة
واعترافها بالوقاائع وعدم معارضسسة المآخإسسذ المنسسسوبة إليهسسا، وأخإيسسر معيسسار وضسسعية

1المؤسسة في السوق.

 يونيو7  في عددها الصادر في le mondeوفي هذا الطار نشرت جريدة 

" إن جأزاءات مجلس المنافسة المالية قاضضد تضضم تشضضديدها  فضضي 1989
 وذلضضك فضضي تقضضديمها لتقريضضر المجلضضس عضضن ذات العضضام ،1989سضضنة 

والذي نشرته في ذلك العدد" 
وقاسسد رد مجلسسس المنافسسسة عسسن ذلسسك التعليسسق بقسسوله أنسسه لسسم يتسسم تشسسديد

الجزاءات المالية وأنه لم يقم بإدخإالا تعديلت على أسلوب تقسسدير الجسسزاء وأرجسسع
زايادة حجم تلك العقوبات المالية إلى ثقل المؤسسات محل الدعاوى في السسسوق

2في ذلك العام عن المؤسسات التي كانت محل للدعاوى في السنوات السابقة.

ثانيا: الغرامات التهديدية 

يتمتع مجلس المنافسة الجزائري إلى جانب سلطة فرض العقوبات الماليسسة
بسلطة أخإرى وهي فرض غرامات تهديدية ل تقل عن مبلسسغ مائسسة وخإمسسسين ألسسف

 دج) عن كل يوم تأخإير إذا لم تنفذ الوامسسر والجسسراءات المؤقاتسسة150.000دينار (
في الجالا المحددة. 

ن ( كما يمكن لمجلس المنافسة كسذلك فسرض غرامسات تهديديسة ل تقسل ع
أخإير ضسد المؤسسسات الستي تتعمسد تقسديم معلومسات10.000 دج ) عن كل يوم ت

خإاطئة أو غير كاملة بالنسبة للمعلومسسات المطلوبسسة أو تتعسساون فسسي تقسسديمها، أو ل
تقدم المعلومات المطلوبة في الجل المحدد من قابل المقرر.

  المعسدلا و المتمسم للمسسر12-08 الواردة في قاانون 59حيث نصت المادة 
" يمكن مجلضضس المنافسضضة إقاضضرار المتعلق بالمنافسة على مسسايلي : 03-03

دج) بنضضاء علضضى800.000غرامة ل تتجاوز مبلغ ثمانمائضضة ألضضف دينضضار (
تقرير المقرر ضد المؤسسات التي تعتمد تقدير معلومات خاطئضضة أو

غير كاملضضة بالنسضضبة للمعلومضضات المطلوبضضة أو تتهضضاون فضضي تقضضديمها
 مضضن هضضذا المضضر والضضتي ل تقضضدم المعلومضضات51طبقا لحأكام المضضادة 

المطلوبة في الجأل المحددة من قابل المقرر. 
، مأرجع سابق.12-08 مأن القانون 30 المادة 4
.392جلل مأسعد ، مأدى تأثير المنافسة الحرة، مأرجع سابق، ص 1
.354 لينا حسن ذكي ، قاانون حماية المنافسة ومأنع الحتكار ، مأرجع  سابق، ص 2
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يمكن المجلس ايضا ان يحكم بغرامة تهديدية ل تقل عن مائة ألضضف- 
1دج) عن كل يوم تأخير.100.000دينار (

 المتعلسسق03-03 مسسن المسسر 71وتجدر الشارة إلى أنه و من خإللا المسسادة 
بالمنافسة فإن مبالغ العقوبات المالية و الغرامات التهديديسسة السستي يقرهسسا مجلسسس

المنافسة تعتبر ديونا مستحقة للدولة.
وهسذا مساهو معمسسولا بسسه فسي فرنسسا مسن خإللا تحصسسيل مجلسسس المنافسسسة

الفرنسي مبالغ ضخمة إلى قارار فرضها عسسن المؤسسسسات المرتكبسسة للممارسسسات
2المقيدة للمنافسة.

الفرع الثاني 
 العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية 

يعتبر حسق اللجسوء للقضساء مبسدأ مسن المبسادئ الساسسية للنظسام القضسائي
الجزائري، فهو حق دسسستوري مكفسسولا لكسسل شسسخص، كمسسا أنسسه حسسق عسسام ل يجسسوزا

التنازالا عنه . 
وفي هذا الطار يمكن للهيئات القضائية ، التدخإل في ميدان المنافسة مسسن

خإللا فرضها لعقوبات و جزاءات على التيسسان بممارسسسة مقيسسدة للمنافسسسة ومنهسسا
التعسف في وضعية التبعية القاتصادية.

حيسسث تختسسص الجهسسات القضسسائية ل سسسيما بإبطسسالا الممارسسسات المقيسسدة
للمنافسة. وكذا التعويض الضرار الناتجة عنها.

الفقرة الولى 

 إبطال الممارسات المقيدة للمنافسة 
إن الممارسات المقيدة للمنافسة، من اخإتصاص مجلس المنافسسسة، سسسواء

إل إن اخإتصاصه ل يمتد إلى إبطالا هسسذه التفاقايسسات، تعلق المر بتكيفها أو بردعها
و الشروط التعاقادية ، فالخإتصاص في مواد البطالا في هذا النوع من التفاقايات

و الشروط، يعود للجهات القضائية المختصة مدنية كانت أو تجارية.
إل أنسسه يشسسترط أن يتسسم صسسدور قاسسرار عسسن مجلسسس المنافسسسة يقسسر بوجسسود

ممارسسسة مقيسسدة للمنافسسسة تتمثسسل فسسي التعسسسف فسسي اسسستغللا وضسسعية التبعيسسة
المتعلسسق بالمنافسسسة المعسسدلا03-03 مسسن المسسر 13القاتصادية. حيث تنص المادة 

 :والمتممعلى أنه
 من هذا المر، يبطل كل التزام9 و8" دون الخلل بإحأكام المادتين 

أو اتفاقاية أو شأضضرط تعاقاضضدي يتعلضضق بإحأضضدى الممارسضضات المحظضضورة
 أعلها "12و 11 و10 و7 و6بموجأب المواد 

 ، مأرجع سابق 12-08 مأن القانون 28 المادة 1
2  MARIE- CHANTAL  BROUTARD LABARDE  GUY CANIVET. op cit , p 513.
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فمن خإللا المادة فإنه يجوزا عدم الحكم بالبطالا الوارد في حساله مشسسروعية كسل
 مسسن9من التفاقايات المحظورة و التعسف في وضعية الهيمنة طبقا لنص المادة 

 مسسن هسسذا8هذا المر أو أنها ل تستدعي تدخإل مجلس المنافسة وفقا لنص المادة 
المر. 

إل أن السؤالا المطروح هسسل الحكسسم ينطبسسق علسسى التعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة
القاتصادية ؟ 

–سس 03 من المر 9 و 8مع مراعاة أحكام المادتين   المتعلق بالمنافسسسة03 
واللتان تتعلقان بالستثناءات السسواردة علسى التفاقاسسات المحظسسورة والتعسسسف فسي

وضسسعية الهيمنسسة والسستي ل تسسستدعي تسسدخإل مجلسسس المنافسسسة وكسسذا التفاقاسسات
والممارسات المرخإص بهسسا الناتجسسة عسسن تطسسبيق نسسص تشسسريعي أو تنظيمسسي تتخسسذ

تطبيقا لسسه، أو تلسسك التفاقايسسات السستي تسسؤدي إلسسى التطسسور القاتصسسادي أو التقنسسي أو
الجتماعي. 

ومنسسه فسسإن هسسذا الحكسسم ل ينطبسسق علسسى السسستغللا التعسسسفي لوضسسعية التبعيسسة
9 و 8القاتصادية لنه يبقى دائما غير مشروع، فهو ل يسسدخإل فسسي نطسساق المسسادتين 

 المتعلق بالمنافسة مع الشارة إلى أن صاحب الخإتصاص في03 – 03من المر 
الحكسسم بإبطسسالا كسسل السستزام أو اتفاقايسسة أو شسسرط تعاقاسسدي متعلسسق بالتعسسسف فسسي

اسسستغللا وضسعية التبعيسسة القاتصسادية كممارسسة مقيسسدة للمنافسسة هسي المحكمسسة
البتدائية.أي أن هسسذا الخإتصسساص ل ينصسسرف إلسسى مجلسسس قاضسساء الجزائسسر الغرفسسة

التجارية الناظر في الطعون المقدمة له ضد قارارات مجلس المنافسة.
إل أن السؤالا المطروح كذلك حولا ما طبيعة هذا البطلن ؟ 

–سس 03 من المر 13فطبقا للمادة   المتعلق بالمنافسة فكل التصسسرفات03 
التي تكون كأساس لقيام الممارسات المقيدة للمنافسسسة، وكسسذلك تلسسك السستي يتسسم

إبرامها نتيجة لها تكون باطلة بطلنا مطلقسسا لحمايسسة المصسسلحة العامسسة وهسي سسسير
اقاتصاد السوق . 

وبناء عليه فسسإن خإسسرق هسسذه القواعسسد بواسسسطة السستزام أو اتفاقايسسة أو شسسرط
تعاقادي متعلسسق بالتعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية يكسسون جسسزاؤه البطلن

المطلق. 
ويكيسسف هسسذا البطلن بسسأنه مسسن النظسسام العسسام القاتصسسادي لسسذلك ل يمكسسن

تصحيحه، فالعقد الباطل كأن لم يكن، إذ تمتد آثار الحكم بالبطلن إلى كسسل العقسسد
أو التفاق. 

لكن عندما يكون موضوع دعوى البطلن شرط أو أكثر في العقد، فل يمس
1الحكم إل هذا الشرط أو الشروط ويبقى العقد قاائما.

. 211 بن وطاس ايمان ، مأرجع سابق ، ص 1
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فباعتبسسار البطلن فسسي هسسذه الحالسسة بطلنسسا مطلقسسا فيمكسسن أن يقسسدم طلسسب
وهذا طبقسسا1البطلن من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

/سس 102للمادة  إذا كان العقضضد بضضاطلوالتي جاء فيها  "2 من القانون المدني.1 
بطلنضضا مطلقضضا جأضضاز لكضضل ذي مصضضلحة أن يتمسضضك بهضضذا البطلن

وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ول يزول البطلن بالجأضضازة
"

وبذلك ل يقتصر المر في رفع طلب البطلن على أطراف القضية فقط بل
يمتد كذلك إلسسى السسوزاير المكلسسف بالتجسسارة، وكسسذا مجلسسس المنافسسسة. لن البطلن

يهدف إلى محو آثار التفاق أو الشرط المتعلسسق بممارسسسة التعسسسف فسسي وضسسعية
التبعية القاتصادية الذي خإالفت بموجبها المؤسسة قاواعد المنافسة، مما أدى إلسسى

بالنتيجة في المساس بالقاتصاد الوطني ككل. في السوق وتسببت الخإللا بها 
أما فيما يخص التقادم الذي يسري على هذا البطلن فإن الفقرة الثانية من

وتسقط دعضضوى البطلن من القانون المدني تنص على ما يلي :"102المادة 
بمضي خمسة عشر سنة من وقات إبرام العقد " 

: " ل المتعلق بالمنافسة تنسسص علسسى 03-03 من المر 44/4إل أن المادة 
يمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الضضدعاوى الضضتي تجضضاوزت مضضدتها

) سنوات إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة "3ثلث (
فمن خإللا المادتين فما هو التقادم الذي يسري على دعوى البطلن ؟

فكما سبق الذكر أن الدعوى في قاانون المنافسة والتي تتعلق بالممارسات
المقيدة للمنافسة تهدف إلى حماية المنافسة وعدم الخإللا بها في السوق.

أما دعسسوى البطلن فهسسدفها بطلن التفاقايسسات أو الشسسروط التعاقاديسسة السستي
تتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة وتخضع هذه التفاقايات والشروط التعاقادية

3في شكلها وإبرامها إلى قاواعد القانون المدني.

إذن فالتقادم الذي يسري على هذا البطلن يخضع لقواعد القانون المسسدني والسستي

) سنة.15 بخمسة عشر (102/2حددت مدته المادة 
وبالتالي فرغم تقادم الدعوى أمام مجلسسس المنافسسسة، يبقسسى حسسق الطسسرف

المتضرر من جراء اتفاقاية أو شرط تعاقادي يتعلق بممارسة التعسف فسسي وضسسعية
التبعية القاتصادية قاائما للمطالبة بإبطاله أمام القاضي المدني. 

الفقرة الثانية 
 التعويض 

. 77، ص 1998 علي علي سليمان، النظرية العامأة لللتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامأعية، الجزائر، 1
 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم .1975 ديسمبر 26 المؤرخ في 58 – 75 المأر 2
 المتعلق بالمنافسة والملغى على :" يمكن كل شخص طبيعي أو مأعنوي يعتبر نفسه مأتضررا06-95 مأن المأر 27 وهذا مأا نصت عنه المادة 3

مأن مأمارسة مأقيدة للمنافسة وفق مأفهوم أحكام هذا المأر أن يرفع دعوى أمأام الهيئات القضائية المختصة طبقا لقانون الجراءات المدنية لطلب
التعويض عن الذي أصابه " 
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يحق لكل شخص اعتبر نفسه متضررا مسسن ممارسسسة التعسسسف فسسي وضسسعية
ن التبعية القاتصادية أن يرفع دعوى تعسويض أمسام الجهسات القضسائية المختصسة ع

 المتعلق بالمنافسة.03 – 03 من المر 48الضرر الناتج وهذا طبقا لنص المادة 
يمكن لكضضل شأضضخص طضضبيعي أو معنضضوي يعتضضبروالتي تنص على ما يلي : " 

نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة وفق مفهوم أحأكام هذا
المر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة طبقضضا للتشضضريع

 فمن خإللا هذه المادة فإن الشخاص الذين يحق لهم رفع دعوىالمعمول به "
التعويض هم كل شخص طبيعي أو معنوي سسسواء كسان هسسذا الخإيسسر عامسسا أو خإاصسسا

 متضررين مسسن السسستغللا التعسسسفي48بشرط أن يعتبر هؤلء حسب نص المادة 
–سس 03 مسسن المسسر 11لوضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية طبقسسا للمسسادة   المتعلسسق03 

بالمنافسة. 
والمتضرر هو كل شخص كان ضحية التعسف في وضعية التبعية القاتصادية

أو غيرها من الممارسات المنافية للمنافسة، هذا المتضرر يمكنه أن يطلب إصلح
الضرر اللحق به وقاد يكون الطلب للحصولا على تعويض في مقابل الضرار التي

لحقتسسه مسسن جسسراء هسسذا العقسسد أو يتعلسسق الطلسسب بمنسسع السسستمرار فسسي مثسسل هسسذه
1الممارسات.

وبالتالي يحق لجمعيات حماية المستهلكين المطالبة بالتعويض عن الضسسرار
اللحقة بمصالحها وهذا حفاظا على حقوق المستهلك. 

وبالتالي فالمتضرر من ممارسسسة التعسسسف فسسي وضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية
 مسسن القسسانوني المسسدني السستي تعسسد المبسسدأ124يستند لتعويضه على أحكام المسسادة 

" كل فعضضل أيضضا كضضان يرتكبضضهالعام للمسؤولية التقصسسيرية والسستي جسساء فيهسسا : 
الشخص بخطئه، ويسبب ضرر للغير يلزم من كضضان سضببا فضي حأضضدوثه

بالتعويض " 
ولقد كانت المسؤولية التقصيرية يتحملها الشخص لخإلله بسسالتزام قاسسانوني بسسسبب

خإطأ أو إهمالا أو تقصير منه، أمسسا فسسي السسوقات الحسسالي لسسم تبسسق هسسذه المسسسؤولية
مرتبطة بفكرة الخطأ- سلوك المسسسؤولا – بسسل تسسستند إلسسى فكسسرة تحمسسل التبعيسسة

فالعبرة بالضرر الذي أصاب الضحية أكثر مما هي بخطأ أو تقصير المسؤولا. 
وبالتسسالي فالضسسرر فسسي قاسسانون المنافسسسة مشسسروع إذا كسسان نتيجسسة منافسسسة

سليمة، أما إذا كان نتيجة لمخالفة أحكام قاانون المنافسة، فسسإن الضسسرر فسسي هسسذه
2الحالة يصبح غير مشروع وبالتالي قاابل للتعويض.

إل أنه يقع على عاتق المضرور لكي يحصسسل علسسى التعسسويض عبسسء إثبسسات الضسسرر
الذي أصابه من جراء ممارسة التعسف في استغللا وضعية التبعية القاتصادية. 

 . 111خمايلية سمير ، مأرجع سابق ،ص 1
2 168مأزغيش عبير ، التعسف في التبعية القاتصادية، مأرجع سابق ، ص   .  
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بالضافة إلى إثبات أركان المسؤولية الخإرى من خإطأ والذي يتم إثباته مسسن
خإللا قارار مجلس المنافسة الذي يقر بوجود ممارسسسة مقيسسدة للمنافسسسة، ويبقسسى

بعد ذلك للمضرور أن يثبت العلقاة بين الخطأ المرتكب وبيسسن الضسسرر اللحسسق بسسه،
والثبات هنا جائز بكافة وسائل الثبسسات، علسسى اعتبسسار أن الركسسان السسسابقة السسذكر

تعتبر وقاائع مادية وللقسسانون إعفسساء المسسدعي مسسن إثبسسات أحسسد الركسسان إذا افسسترض
وجوده. 

كما نشير إلى أن دعوى التعويض يتم رفعهسسا أمسسام المحسساكم البتدائيسسة  - القاضسي
المدني -   

وفي الخإير يمكن القولا أن مسألة تقدير التعويض تعد مسألة صسسعبة نظسسرا
لتعلق المر بضرر يصيب القدرة التنافسية للمؤسسة. 

خلصة الفصل الثالث
إن أهميسسسة الجسسسراءات الخاصسسسة بالسسسستغللا التعسسسسفي لوضسسسعية التبعيسسسة

القاتصادية تظهر من حيث أنها تنقل القواعد الخاصة بالممارسسسات التعسسسفية مسسن
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حالة السكون إلى حالة الحركة، حيث نجد أن الجراءات الخاصة بمتابعة التعسف
فسسي وضسسعية التبعيسسة القاتصسسادية هسسي نفسسسها الجسسراءات الخاصسسة بمتابعسسة بقيسسة

الممارسات المقيدة للمنافسة . 
والملحظ أنه مهما بالغ المشرع في الحماية الموضوعية للمنافسسسة الحسسرة

والنظام القاتصادي العام، فإن توفيقه ونجاحه يظل مرهونا بمدى فعاليسسة التنظيسسم
الجرائي الذي يضمن تحقيق الهدف من العقوبات المقررة لهذه الممارسات.
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خاتمة 
تعتبر المنافسة الحرة الخخوجه القاتصخخادي الخخذي تبنتخخه الجزائخخر منخخذ أواخخخر
ى مبخدأ المنافسخة الحخخرة الثمانينات تطبيقا لمبادئ اقاتصاد السوق الذي يقخوم عل

كركيزة أساسية تحكم هذا النظام. وعلى هذا الساس سخخعى المشخخرع الجزائخخري
الى جعل قاانون المنافسة يتلءام وواقاع الحياة القاتصادية وخدمة السخخوق وحمايخخة

المنافسة فيها. 
         ان هذه الدراسة قاد مكنتنا من الوقاوف على مدى فعالية المنافسة الحخخرة

في السوق القائمة على محاربة مختلف الممارسات المنافيخخة لهخخا والمؤديخخة الخخى
المساس بالمنافسة عن طريق الخللا بها أو الحد منها.

ومن هذه الممارسات التعسف في وضعية التبعية القاتصخخادية والخختي نخخص
–خخ 03 من المر 11عليها المشرع الجزائري في المادة   المتعلخخق بالمنافسخخة03 

المعدلا والمتمم والتي تعتبر من مستحدثات هذا المخخر، إذ لخخم يخخأتي علخخى ذكرهخخا
 المتعلق بالمنافسة والملغى. 06 – 95المر 

فحظر هذه الممارسخخة يخخؤدي إلخخى وقاايخخة المؤسسخخات مخخن التعسخخف فخخي
وضخخعية التبعيخخة القاتصخخادية وذلخخك بتوضخخيح الحخخدود الخختي تفرضخخها عليهخخم عمليخخة

المنافسة الحرة في السوق. 
وبالتالي فحظخخر الممارسخخات المنافيخخة للمنافسخخة بمخخا فيهخخا التعسخخف فخخي

وضعية التبعية القاتصادية يهدف إلى حماية المنافسة في السوق بالدرجخخة الولخخى
قابل الهتمام بمجرد حل النزاع بين المتعاملين القاتصاديين فهو يهدف إلى حمايخخة

نظام اقاتصادي بأكمله أي نظام اقاتصاد السوق. 
–خخ 03 من المر 11وحددت المادة   المتعلخخق بالمنافسخخة شخخروط حظخخر هخخذه03 

الممارسة والتي تجلت في ضرورة وجود وضعية التبعيخخة القاتصخخادية سخخواءا تعلخخق
المخخر بالتبعيخخة القاتصخخادية للمخخوزع أو التبعيخخة القاتصخخادية للممخخون مخخع ضخخرورة

الستغللا التعسفي لهذه الوضعية. 
وبخلف وضعية الهيمنة والتفاقاات المحظورة والتي لم يحدد المشرع من

 من المر11 المتعلق بالمنافسة أطرافها فإن المادة 03 – 03خللا المر        
–خخ 03  المتعلق بالمنافسة قاد حددت وبدقاة أن أطراف التعسف فخخي وضخخعية03 

كخخون بيخخن مؤسسخختين فخخي مفهخخومتالتبعية القاتصادية هم مؤسسخخات أي لبخخد أن 
–خخ 03المادة الثالثة من المر   المتعلق بالمنافسة المعدلا والمتمخخم ولتطخخبيق03 

هذا الحظر ل يشترط القانون أن تحوز المؤسسة المتعسفة علخخى هيمنخخة مطلقخخة
على سوق ما، بل يكفخخي أن تكخخون لخخديها هيمنخخة نسخخبية علخخى مؤسسخخة مخخا وفقخخا

لمعايير محددة. 
 جملة من الصخخور أو أشخخكالا التعسخخف فخخي وضخخعية11كما حددت المادة 

التبعية القاتصادية على سبيل المثالا ل على سبيل الحصر، ومن خللا التمييز بيخخن
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هذه الصور وبعض الممارسات المشابهة خاصة في تقاربها مع بعض الممارسخخات
–خخ 04التجارية غير المشروعة المنصوصعليها في إطار القخخانون        المحخخدد02 

للقواعد المطبقة على الممارسات التجاريخخة والختي تبخخدو مخن خللا التسخخمية أنهخا
متشابهة أو تؤدي إلى نفس المعنى، نستنتج أن هخخذه الصخخور أو أشخخكالا التعسخخف

في وضعية التبعية القاتصادية ليست ممارسات تجاريخخة غيخخر مشخخروعة ول تطبخخق
عليها أحكامها وهخخي علخخى وجخخه الخصخخوص رفخخض الخخبيع دون مخخبرر شخخرعي،الخخبيع

التمييزي، البيع أو أداءا خدمة المشروط ، إعادة البيع بسعر أدنى. 
ولقد خلصنا في هذه الدراسة قاياسا بفحص الوقاائع المنشئة للتعسف فخخي

وضعية التبعية القاتصادية أنها تتطلب تحديخخد وتحليخخل السخخوق مجخخالا اعمخخالا هخخذه
الممارسات، إذ تقدر الممارسات التعسفية بالحالخخة إلخخى السخخوق مخخن خللا ثلثا

مستويات : 
          - قاياس حصة الممون في المنتجات والخدمات المعنية في السوق. 

         - تقدير وجود الحلولا البديلة والمماثلة.
        - تقدير الطابع المثالي للمنافسة الناتخخج عخن التعسخخف فخي وضخعية التبعيخة

القاتصادية.
         ان ميدان أعمالا التعسف فخخي وضخخعية التبعيخخة القاتصخخادية أصخخبح بمخخوجب

–خخ 03المادة الثانية من المر  –خخ 08 المعدلا والمتمخخم بمخخوجب القخخانون 03   12
–خخ 10لتتغير مرة أخرى في ظل القانون  –خخ 03 المعدلا والمتمخخم للمخخر 05   03

وتمتد إلى كل نشاطات التوزيع منها تلك التي يقوم بهخخا مسخختوردو السخخلع لعخخادة
بيعها على حالها، والوكلءا ووسطاءا بيخخع المواشخخي وبخخائعو اللحخخوم بالجملخخة، وكخخذا

نشاطات الخخخدمات والصخخناعة التقليديخخة والصخخيد البحخخري، وتلخخك الخختي يقخخوم بهخخا
أشخاص معنوية عمومية وجمعيات ومنظمات مهنية مهما يكن موضوعها وشخخكلها

وهدفها. 
 إلخخى الصخخفقات2010كما أصبح نطاقاه يمتد ولولا مرة ابتخخداءا مخخن سخخنة 

العمومية بدءاا بنشر العلن عن المناقاصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة. 
كما امتد إلى المنظمات المهنية والتي نص عليهخخا لولا مخخرة فخخي القخخانون

–خخ 08 –خخ 03 المعدلا والمتمم للمر 12   المتعلخخق بالمنافسخخة وأطلخخق عليهخخا03 
–خخ 10التحادات المهنية ليغير اسمها للمنظمخخات المهنيخخة فخخي ظخخل القخخانون   05

 المتعلق بالمنافسة.  03 – 03المعدلا والمتمم للمر 
إضافة إلى نشخخاطات النتخخاج والتوزيخخع والخخخدمات أضخخافت المخخادة الثالثخخة

–خخ 08المعدلة بموجب القانون  –خخ 03 المعخخدلا والمتمخخم للمخخر 12   المتعلخخق03 
بالمنافسة نشاط الستيراد. 

هخخذا فيمخخا يتعلخخق بالحمايخخة القانونيخخة مخخن التعسخخف فخخي وضخخعية التبعيخخة
القاتصخخادية والخختي نخخص عليهخخا المشخخرع الجزائخخري مخخن خللا القواعخخد الماديخخة

–خ 03والموضوعية لقانون المنافسة، حيخث حخدد المخر   المتعلخق بالمنافسخة03 
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المعخخدلا والمتمخخم جملخخة مخخن السخخس والقواعخخد لحمايخخة المنافسخخة الحخخرة فخخي
السواق. 

إل أن هذه الممارسة تتميز بصعوبة الكشخخف عنهخخا وإثباتهخخا كمخخا أن تقخخدير
وقاائعها وتكييفها يحتاج خبرة ودراية في مجالا المنافسة، مما اقاتضى حمايخخة ذات

طابع إجرائي تتمثل في إنشخخاءا جهخخاز متخصخخص ومتكامخخل يضخخطلع بمهمخخة حمايخخة
المنافسخخة فخخي السخخوق، وقامخخع الممارسخخات التعسخخفية وذلخخك مخخن خللا مجلخخس

المنافسة، هذا الخير الذي خولا له صخخلحيات واسخخعة تمكنخخه مخخن تنظيخخم وضخخبط
المنافسة في السوق ومحاربة الممارسات التعسفية المرتكبة في حقها من خللا

سلطته القمعية التي تمكنه من توجيه أوامخخر للمؤسسخخة المتعسخخفة للتوقاخخف عخخن
الممارسة المشخختكى منهخا، مخخع إمكانيخخة التهديخخد بعقوبخخات ماليخخة فخي حالخخة عخخدم

احترامهخخا أو بإصخخدار هخخذه العقوبخخات الماليخخة مباشخخرة كنتيجخخة لدانخخة المؤسسخخة
المتورطخخة، أو تخخدابير مؤقاتخخة لغايخخة الفصخخل والبخخت فخخي مخخدى ثبخخوت الممارسخخة

التعسفية. 
إن الهيئخات القضخائية كخذلك منوطخة بقمخع ممارسخة إضخافة إلخى ذلخك، ف

التعسف في وضعية التبعية القاتصادية، إذ تملك اختصاص في تسليط عقوبات قاد
تتمثل في تقدير تعويضخخات جخخبرا للضخخرار الناجمخخة عنهخخا، أو فخخي إلغخخاءا الشخخروط

التعاقادية والتفاقاات واللتزامات المتعارضة مع المنافسة. 
وبالتخخالي فحمايخخة المنافسخخة مخخن التعسخخف فخخي اسخختغللا وضخخعية التبعيخخة

القاتصادية في جانبها الجرائي يساهم فيه جهخخازين، مجلخخس المنافسخخة والجهخخات
القضائية. 

إذن فالمؤسسخخة المتضخخررة مخخن ممارسخخة السخختغللا التعسخخفي لوضخخعية
رفع دعوىالتبعية القاتصادية لها الخيار بين رفع الخطار إلى مجلس المنافسة أو 

إلى المحاكم أو إليهما معا، ولكن مع الخذ بعين العتبخخار أن مجلخخس المنافسخخة ل
يمكنخخه إبطخخالا العقخخود والشخخروط المقيخخدة للمنافسخخة أو الحكخخم بخخالتعويض لقخخاءا

الضرار التي سببتها لن هذا من اختصاص المحاكم حصرا. وبذلك فقد سمحت لنا
هذه الدراسة للتوصل إلى مجموعة من النتائج التي يمكن تلخيصها فيما يلي : 

التعسف في وضعية التبعية القاتصادية تعتبر دائما ممارسة محظورة أي-
 المتعلق03 – 03 من المر 9ل يسري عليه الستثناءا الوارد في المادة 

بالمنافسة الذي يقضي بمشروعية كل من التعسف في وضخخعية الهيمنخخة
والتفاقاات غير المشروعة الناتجين عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي

أو يؤديان إلى التطور القاتصادي والتقني. 
ان تطبيق ممارسة التعسف في وضعية التبعية القاتصادية من قابل القضخخاة-

نادر لتشددهم عند النظر في عناصر وأركان هذه الممارسة إذ عخخادة مخخا
يكون للمؤسسة أو العون القاتصادي حل بديل في السوق.  
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وجوب الفصل بين القواعد الخاصة بالممارسات المقيخخدة للمنافسخخة ومنهخخا-
التعسخخف فخخي وضخخعية التبعيخخة القاتصخخادية والممارسخخات التجاريخخة ، إذ

يشترط في التعسف فخخي وضخخعية التبعيخخة القاتصخخادية إخللا أو مسخخاس
بقواعخخد المنافسخخة فخخي السخخوق، ممخخا يجعخخل الحكخخام المنصخخوص عليهخخا

–خخ 04بموجب القانون   المحدد للقواعد المطبقة علخخى الممارسخخات02 
التجارية أكثر فعالية لحماية المتعاقاد الضخخعيف مخخن الحكخخام المنصخخوص

 المتعلق بالمنافسة والتي هدفها الساسي هو03 – 03عليها في المر 
حماية المنافسة الحرة . 

 المتعلق بالمنافسة03 – 03إعادة تأهيل مجلس المنافسة من خللا المر -
المعدلا والمتمم في دوره الرئيسي الضابط للسوق. 

توسيع مجخخالا منخخح الحخخق فخخي إخطخخار مجلخخس المنافسخخة بوجخخود ممارسخخة-
التعسف في وضعية التبعية القاتصادية للعديد من الفئات لتخخوفير حمايخخة

أكثر للمنافسة في السوق. 
غياب نشخر قاخرارات مجلخخس المنافسخة الجزائخري، وبالتخالي نقخص فخي-

إعلم المؤسسخخات والمتعخخاملين القاتصخخاديين الخخذين عخخادة مخخا يجهلخخون
قاواعد المنافسة بما فيها التعسف في وضعية التبعية القاتصادية.   

منح الختيار للمضرور من التعسف في وضخخعية التبعيخخة القاتصخخادية بيخخن-
عرض النزاع أمخخام مجلخخس المنافسخخة أو القضخخاءا، هخخذا ل يعنخخي سخخهولة

المر، حيث أن مبدأ الختيخخار يمكخخن أن يضخخر بالضخخحية أكخخثر ممخخا ينفعخخه
وذلخخك نظخخرا لتعقخخد الجخخراءاات الخاصخخة بهخخذه الممارسخخات. كمخخا أن

القرارات الصادرة في هذا المجالا يمكن أن ترتب تعخخارض، لن مجلخخس
المنافسة يعتمد أكثر الطرح القاتصادي بينما القضاءا يحرص على تطبيق

القواعد القانونية السارية في هذا المجالا. 
الشك حولا دستورية رقاابة القضاءا لقرارات مجلس المنافسة مع غيخخاب-

 –03أي تدخل للمجلس الدستوري، مما يؤدي إلى عدم دستورية المر 
 المتعلخخخق بالمنافسخخخة وبالتخخخالي فالمنظومخخخة التعاونيخخخة المتعلقخخخة03

بالمنافسة وخصوصا حمايتها مخخن السخختغللا التعسخخفي لوضخخعية التبعيخخة
القاتصادية لها جوانب ايجابية وبعض جوانب النقص والتي نرجخخو أن يتخخم

تداركها وإصلحها وإعادة النظر فيها .   
ولجل ذلك ولتقرير فعالية وحماية كافية لحرية المنافسة من الستغللا التعسفي

لوضعية التبعية القاتصادية ل بد من:  
 تجسيد النصوص القانونية عمليا  والسهر على تطبيقها ومثالهخخا تجسخخيد مخخا-

–خخ 03 مخخن المخخر 38كرسخخته المخخادة   المتعلخخق بالمنافسخخة المعخخدلا03 
والمتمم ، فيما يتعلق بالتعاون بين مجلس المنافسة والقضاءا على أرض

الواقاع. 
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دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسخخطة ومحاربخخة مختلخخف الحتكخخارات فخخي-
السواق، بإعادة النظر في المنظومة القاتصخخادية مخخن خللا دفخخع حركخخة

التكامخخل القاتصخخادي ( تصخنيع ، تجميخع         رسخكلة. ) وتنسخيق حركخخة
النتاج والتسويق بين المؤسسات المصخخغرة والمتوسخخطة والمؤسسخخات

الكبرى.
وضع نظام خاص يحكم المسؤولية المدنية لمرتكبي ممارسة التعسف فخخي-

وضخخعية التبعيخخة القاتصخخادية كاعتبخخار إثبخخات قايخخام ممارسخخة السخختغللا
التعسفي لوضعية التبعية القاتصادية قارينة على وقاوع الضخخرر خاصخخة إذا

كخخان مجلخخس المنافسخخة قاخخد أدان المؤسسخخة المخخدعى عليهخخا بارتكخخاب
التعسف، وبالتالي ينتقل عبءا الثبات إلى هاته الخيخخرة ليثبخخت أن هخخذه

الممارسة ليست سبب الضرر اللحق بالمؤسسة المدعية. 
نشر ثقافة المنافسة حتى تتمكن المؤسسات والعوان القاتصاديين مخخن-

معرفة حقوقاهم وذلك من خللا إعداد النشرة الرسمية للمنافسة، حيث
أن عملية النشر ستعرف بهذه الهيئة مما يجعل المؤسسخخات علخخى علخخم

بالجهة التي يمكنهم اللجوءا إليها في حالخة وجخود نخزاع يتعلخق بممارسخة
التعسخخف فخخي وضخخعية التبعيخخة القاتصخخادية أو غيرهخخا مخخن الممارسخخات

المنافية للمنافسة خاصخخة وأن النظخخام القاتصخخادي الجديخخد المنتهخخج فخخي
الجزائر يتطلب نشر ثقافة المنافسة وتقرير حماية فعالة وكافية لها مخن

الممارسات المرتكبة في حقها. 
السعي لتحقيق المزيد من الستقللية لمجلس المنافسة. -

تدريب الخبراءا القاتصاديين والعخخاملين بمجلخخس المنافسخة واطلعهخخم علخى-
أهم المستجدات على المستويين المحلي والدولي. 

تفعيل أكثر لدور مجلخخس المنافسخخة الخخذي يبخخت فخخي معظخخم القضخخايا بعخخدم-
الختصاص على عكس الدولا المتقدمة والذي أثبخخت فعخاليته فخي ضخبط

وحماية المنافسة. 
تكوين قاضخخاة متخصصخخين فخي قاضخخايا المنافسخخة تكوينخخا كافيخخا يمكنهخخم مخخن-

التصدي لمثل هذه الممارسات وقامعها. 
تنظيم قاواعد الختصاص بشكل دقايق وواضخخح فيمخخا يتعلخخق بنقخخل اختصخخاص-

الفصل في الطعون ضد قارارات مجلس المنافسة إلخخى القضخخاءا العخخادي
 المتعلق باختصاص01 – 98والعمل على مطابقتها للقانون العضوي    

مجلس الدولة وتنظيمه وعمله أي احترام قااعدة تدرج القوانين. 
إصدار اجتهادات قاضائية في الموضوع من طرف الجهات القضائية لتخخدارك-

النقص الذي يشوب النصوص القانونية.
وفخخي الخيخخر وختامخخا لمخخا سخخبق فخخان التطخخورات المتسخخارعة والمذهلخخة

للمنظومة القاتصادية العالمية واقاتصاد السوق المبني على أساس حرية
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المبادرة والمنافسة الشرسة، يدفع المشرع الجزائري كغيخخره فخخي بقيخخة
دولا العالم الى مواكبة هذا التطور بمواءامة ترسانة قاانونيخخة تماشخخيا مخخع

التطورات السابقة الذكر. ولعل جملة القاتراحات المقدمخخة مخخن طرفنخخا
في هذا البحث حولا حماية المنافسة من التعسخخف فخخي وضخخعية التبعيخخة

القاتصخخادية ان هخخي ال مسخخاهمة بسخخيطة فخخي اثخخراءا وتفعيخخل مختلخخف
النصوص التي تحكم الظواهر المؤثرة في القاتصاد العالمي بصفة عامة

والقاتصاد الوطني بصفة خاصة.  
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والمراجعالمصادرقائمة

أول :باللغة العربية

النصوص القانونية-1

النصوص التشريعية -
 المتعلق بالتسيير الشاششتراكي1971-11-16 المؤرخ في 74-71المأر رقم 

.1971-12-13، الصادرة في 101للمؤسسات        ج ر عدد 

 المتضششمن تحديششد1975 نوفمششبر سششنة 21 المؤرخ فششي 76-75المأر رقم ،

العلقات الرئيسية بيششن المؤسسششة الشاششتراكية وسششلطة الوصششاية والدارات

.1975 ديسمبر 16 صادر بتاريخ 100الخأرى التابعة للدولة، ج ر، عدد 
 شش 75المأر رقم–  والمتضششمن القششانون1975 سششبتمبر 26 المؤرخ فششي 58 

، ج ر2005 يونيو 20 المؤرخ في 10-05المدني المعدل والمتمم بالقانون 
.44عدد 

 المعششدل والمتمششم،1975 سششبتمبر 26 المششؤرخ فششي 59-75المأششر رقششم ،

.1975 ديسمبر 19، صادر بتاريخ 101يتضمن القانون التجاري   ج ر، عدد 

 ج ر ، عششدد2005 فبراير 6 المؤرخ في 02-05والمعدل والمتمم بالقانون 
.2005 فبراير 09 صادر بتاريخ 11

 يتعلق بممارسة احتكششار الدولششة1988 يوليو 19 المؤرخ في 29-88قانون 

.1988 جولية 20، صادر بتاريخ 29للتجارة الخارجية    ج ر، عدد 

 المتعلششق بصششناديق1988 جششانفي 12 المششؤرخ فششي 03-88قششانون رقششم 

.2، عدد1988 جانفي 13المساهمة، ج ر مأؤرخأة في 

 75/59 المتمششم للمأششر 1988 جششانفي 12 المششؤرخ فششي 04-88قانون رقم

المتعلششق بالقششانون التجششاري يحششدد القواعششد عششد الخاصششة المطبقششة علششى

،19888 جششانفي 13المؤسسات العمومأية القتصششادية، ج ر مأؤرخأششة فششي   
.2عدد 

 يتضمن القششانون التششوجيهي1988 جانفي 12 مأؤرخ في 01-88قانون رقم 

 ينششاير13، صششادر بتاريششخ 2للمؤسسششات العمومأيششة القتصششادية، ح. ر عششدد 

1988.
 المتعلششق بالقواعششد1989 فششبراير 7 المششؤرخ فششي 02-89 القششانون رقششم :

1989 فيفري 8، صادر بتاريخ 6العامأة لحماية المستهلك    ج ر، عدد 
 المتضششمن قششانون1990 المششؤرخ فششي أول ديسششمبر 30-شش 90القانون رقم 

.52، عدد1990 ديسمبر 02المألكا الوطنية، ج ر مأؤرخأة في 
 يتعلق بالنقد والقششرض، ج1990 أفريل 14 المؤرخ في 10-90قانون رقم 

.1990 أفريل 18، صادر بتاريخ 16ر ، عدد 
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 ج ر ، عششدد المتعلق بالجمعيات1990-12-04 المؤرخ في 31-90القانون ،

.1990 لسنة 53
 المتعلششق بالمنافسششة،1995 جششانفي 25 المششؤرخ فششي 06-95المأششر رقششم 

.1995 فيفري 22 الصادرة في 9جريدة رسمية عدد 
 المتعلشششق بخوصصشششة1995 أوت 26 المشششؤرخ فشششي 22-95المأشششر رقشششم ،

.1995 سبتمبر 03 صادرة بتاريخ 54المؤسسات العمومأية      ج ر،عدد 
 المتعلششق بخوصصششة1995 غشششت 26 المششؤرخ فششي 22-95المأششر رقششم 

.48المؤسسات العمومأية ج ر عدد
المتعلششق بتسششيير رؤوس1995 سششبتمبر 25 المؤرخ في 25-95 المأر رقم 

، عششدد1995 سششبتمبر 27المأوال التجارية التابعة للدولة، ج ر مأؤرخأششة فششي 
55.

 المحششدد للقواعششد الششتي1996 جششانفي 10 المششؤرخ فششي 01-96المأر رقششم 

.1996، سنة 3تحكم الصناعة التقليدية والحرف، ح ر، العدد 

 المتعلق بتطوير السششتثمار،2001 أوت 20 المؤرخ في 03-01المأر رقم ،

.2001 أوت 22 صادر بتاريخ 47ج ر، عدد 

 المتعلشششق بتنظيشششم2001 أوت 20 المشششؤرخ فشششي 04-01المأشششر رقشششم ،

47المؤسسششات العمومأيششة القتصششادية وتسششييرها وخأوصصششتها، ج ر العششدد 

.2001  أوت 23الصادرة في 
 المتعلق بالمنافسة، جريدة2003 يوليو 19 المؤرخ في 03-03المأر رقم ،

.2003 يوليو 02 الصادرة في 36رسمية عدد 
 المحدد للقواعد المطبقة2004 يونيو 23 المؤرخ في 02 – 04القانون ، 

 .2004 لسنة 41على الممارسات التجارية ، ج ر ، عدد 
 شش 07المأر رقم–  يتعلششق بحششالت التنششافي2007 مأشارس 1 مأششؤرخ فشي 01 

 ،الصادر  في16واللتزامأات الخاصة ببعض المناصب والوظائف ، ج ر عدد 
 .2007 مأارس 7

 03 يعشدل ويتمشم المأشر 2008 يونيششو 25 المؤرخ في 08/12القانون رقم-

. 2008 يوليو 23 الصادرة في 36 المتعلق بالمنافسة ج ر عدد 03

 المتعلششق بحمايششة2009 فيفششري 25 المششؤرخ فششي 03-09القششانون رقششم 

.2009المستهلك وقمع الغش، ج ر العدد لسنة 

 03 يعدل ويتمششم المأششر 2010 غشت 15 المؤرخ في 05-10القانون رقم-

.2010 أوت 18، الصادرة في 46 المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 03

النصوص التنظيمية -
 يتعلشششق بتنظيشششم وتسشششيير1963-12-18 مأشششؤرخ فشششي 95-63المرسشششوم 

.1963-03- 22، الصادرة في 15المؤسسات المسيرة ذاتيا     ج ر ، عدد 
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 والمتعلشششق بالوحشششدة1973-10-25 المشششؤرخ فشششي 177-73المرسشششوم 

القتصادية.
 والمتعلق برقابششة1990 جانفي 30 المؤرخ في 39-90المرسوم التنفيذي 

1990 ، سنة 5الجودة وقمع الغش    ج ر عدد 
 المتعلششق1990 سششبتمبر 15 المششؤرخ فششي 266-90المرسششوم التنفيششذي ،

 سششبتمبر19، صششدر بتاريششخ 40بضششمان المنتوجششات والخششدمأات، ج ر عششدد 
1990.

 يتعلششق بشششروط1991 المششؤرخ فششي فششبراير 37-91مأرسوم تنفيذي رقششم ،

 مأارس20، صادر بتاريخ 12التدخأل في مأجال التجارة الخارجية، ج ر، عدد 

1991.
 المتضمن تحويششل1994 مأارس 30 المؤرخ في 74-94المرسوم التنفيذي 

مأعهد باستور إلى مأؤسسة عمومأية ذات طابع تجششاري وصششناعي، ج ر ،عششدد
.1994 لسنة 19

 ش 96مأرسوم رئاسشي رقشم– ي 44   يحشدد النظشام1996 ينشاير 7 مأشؤرخ ف

 .5الداخألي في مأجلس المنافسة  ج ر ، رقم 

 63، ج ر، عدد 1998 المؤرخ في أوت 285-98المرسوم التنفيذي.

 يحششدد2000 أكتششوبر 14 المششؤرخ فششي 314-2000المرسوم التنفيذي رقم 

المقاييس التي تبين أن العون القتصادي وضششعية  هيمنششة وكششذلك مأقششاييس
61العمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة ، جريدة رسششمية عششدد 

 .  2000لسنة 
 ى عمليشات04-03المرسوم التنفيذي  المتعلق بتحديد القواعد المطبقة عل

.2003 لسنة 43الستيراد للبضائع وتصديرها، ج ر، عدد 
 المتعلق بشروط مأراقبششة مأطابقششة المنتوجششات467-05المرسوم التنفيذي 

.2005 لسنة 80المستوردة عبر الحدود   ج ر، عدد 
 يحششدد تنظيششم2011 يوليششو 10 مأششؤرخ فششي 241-11مأرسششوم تنفششذي رقششم 

.2011 يوليو 13 ، الصادر في 39مأجلس المنافسة وسيره    ج ر ، عدد 
 يحششدد نظششام أجششور2012 مأششايو 6 مأششؤرخ فششي 204-12مأرسوم  تنفيششذي ، 

أعضاء مأجلس المنافسة والمأين العششام والمقششرر العششام والمقرريششن ، ج ر ،
.2012 مأاي 13 الصادر في 29عدد 

الكتب -2
د امي خلييل محم و اسيماعيل وس ، القتصششاد، دار النهضششةأحمد أب

.1979العربية، القاهرة 

199، النظرية القتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، أحمد جامع.
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التنظيم القانوني للمنافسة ومأنع الحتكار ، المكتششبأمل محمد شلبي ، 

.2008الجامأعي الحديث      أبو الخير للطباعة والتجليد ، السكندرية ، 
الحد مأن آليات الحتكار، مأنع الغراق و الحتكششار مأششنأمل محمد شلبي ،

.2006الوجهة القانونية، دار الجامأعة الجديدة، الزااريطة، السكندرية، 
،تطشششور تنظيشششم القطشششاع العشششام( اسشششتقلليةبعلييي محمييد الصييغير 

.2011المؤسسات)، ديوان المطبوعات الجامأعية، الجزائر، 
مأسششؤولية العششون القتصششادي فششي ضششوء التشششريعبن وطيياس إيمييان ، 

.2012الجزائري والفرنسي ، دار هومأة  الجزائر 
ترجمششة حسششين فهمششي، رأس المششالبييول بيياران: بييول سييويزي :

.1981الحتكاري، الهيئة المصرية العامأة للتأليف والنشر، القاهرة، 
واقع التسيير فششي المؤسسششات الجزائريششة فششيبومدين رحيمة حوالف ،

ظل الوضعية القتصادية والجتماعية الراهنة، الملتقى الوطني الول حششول
.2002 مأاي 21،22القتصاد الجزائري، جامأعة سعد دحلب البليدة يومأي 

المبشششادئ والتجاهشششات الحديثشششة فشششي ادارةحسيين ابراهيييم بلييوط ،

.2005المؤسسات، دار النهضة العربية بيروت، لبنان،

المنافسة ، الطبعة الولى ، دار النهضة العربيششة، ، تنظيم حسين الماحي

2003.

1999، اقتصاد السوق، دار الكتاب الحديث، القاهرة، حسين عمر.

المنافسة والحتكششار: دراسششة تحليليششة رياضششية، دار النهضششةحسين عمر ،

.1960العربية، القاهرة،
احتكششار أجهششزة النفششط التنظيميششة والزامأششةخلفا عبييد الجييابر خلفا ،

.1985الراهنة، دار النهضة العربية القاهرة، 
المركز المششبيطر للمشششروع فششي السششوق المعنيششةخليل فكتور تادرس ،

على ضوء أحكام قوانين حماية المنافسششة ومأنششع الممارسششات الحتكاريششة ،
، القاهرة.دار النهضة العربية

،المنافسششة، التنافسششية وللبششدائل السششتراتيجية، دار جريششرزغييدار أحمييد 

.2011للنشر والتوزايع، الجزائر 

المؤسسات الشاتراكية ذات الطابع القتصادي في الجزائر،زغدود علي ،

.1987المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

ي القشوانين المدنيششةسالم محمد رديعان العزاوي ، مأسؤولية المنتششج ف

.2008والتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزايع، عمان، 

،مأبادئ القتصاد الكلي، دون ذكر دار النشر وسنة الطبع.سامي السيد 

اساءة اسششتغلل المركششز المسششيطر فششيسامي عبد الباقي أبو صالح ،

.2012-2011العلقات التجارية ،دار النهضة العربة، القاهرة، 
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،إساءة اسششتغلل المركششز المسششيطر فششيسامي عبد الباقي أبو صالح 

 .2011العلقات التجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 
،المنافسششة و التنميششة، الششدار العربيششةسيوزان ييوكس و فيييل ايقيانز 

.2010للعلوم ناشارون ، بيروت،
المسششؤولية المدنيششة للمنتششج، دار هومأششة،سي يوسييف زاهييية حورييية ،

.2009الجزائر، 
1977، أصول القتصاد، دار الفكر العربية، السيد عبد المولى.

2012، شارح قانون المنافسة، دار الهدى، الجزائر، شرواط حسين.

اقتصششاديات العمششال، مأركششز السششكندرية للكتششاب،صييلحا الشيينواني ،

.2000السكندرية، 
الدارة التسششويقية الحديثششة، دار الجامأعششات المصششرية،صلحا الشنواني ،

.1997السكندرية، 
،مأبادئ القتصاد، مأطبوعششات وحششدة التششأليفعبد الحفيظ عبد الله عيد 

.1993والترجمة والنشر، الكويت الطبعة الولى، 
،اقتصاد وتسششيير المؤسسششة، ديششوان المطبوعششاتعبد الرزاق بن حبيب 

.2000الجامأعية، الجزائر، 
،مأقدمأششة فششي علششم القتصششاد، دارعبد الفتاحا قنديل، سلوى سليمان 

.1985النهضة العربية القاهرة،
شاششرح قششانون حمايششة المنافسششة ومأنششع الممارسششاتعبد الفتيياحا مييراد ، 

الحتكارية ، دار الهنا للتجليد الفني ، السكندرية.
التحليل القتصادي الجزئي بين النظريششةعبد القادر محمد عبد القادر ،

.2005والتطبيق ، الدار الجامأعية 
مأبادئ القتصاد، تحليل كلششي وجزئششي، الجششزء الول،عبد المنعم راضي ،

.2001مأكتبة عين شامس 
الحتكششار المحظششور وتششأثيره علششىعبد الناصر فتحي الجلوي محمد ، 

.حرية التجارة " دراسة مأقارنة " ، دار النهضة العربية، القاهرة
اللسششان العربششي الصششغير ، دار الهدايششة ، قسششنطينةعبد الهادي ثييابت ، 

2001.
،النظششام القششانوني للمؤسسششة العمومأيششة القتصششادية مأششنعجة الجيللي 

.2006اشاتراكية التسيير إلى الخوصصة ،دار الخلدونية ، الجزائر، 
القواعششد العامأششة لحمايششة المسششتهلكعلييي بولحييية بيين بييوخميس،

والمسؤولية  المترتبة عنها في التشريع الجزائري ، دار الهششدى ، الجزائششر ،
2000.
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النظريششة العامأششة لللششتزام فششي القششانون المششدنيعلييي عليسييليمان ، 

.1998الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامأعية ، الجزائر ، 
2004، مأقدمأة في علم القتصاد، مأكتبة عين شامس، علي لطفي.

المبادئ الساسية فششي قششانون العقوبششات القتصششاديعلي محمد جعفر ،

وحماية المستهلك، مأجد المؤسسة الجامأعية للدراسششات والنشششر والتوزايشع،

.2009بيروت، 
المششدخأل الرياضششي فششي النظريششة القتصششاديةفرج عبييد العزيييز عييزت ،

.الجزئية، البيان للطباعة والنشر، القاهرة
،الكامأل في القانون التجششاري الجزائششري والحقششوق فرحة زراوي صالح 

.2001الفكرية، نشر وتوزايع ابن خألدون،  الجزائر،
المطول فششي القششانون التجششاري ل ج. ريششبيرو ر. روبلششوالقاضي منصور ،

ولويس فوجال، التجار مأحاكم التجارة، الملكية الصناعية، المنافسة، الجزء
، الطبعششة الولششى، مأجششد المؤسسششة الجامأعيششة للدراسششات1الول، المجلششد

.2007والنشر والتوزايع، بيروت، 
مأشوجز المبشادئ القتصشادية الجشزء الول، دون دار النششر،قبلن كيروز ،

.1969بيروت، 
شاششرح قششانون حمايششة المنافسششة ومأنششعقدري عبد الفتاحا الشييهاوي ، 

الممارسات الحتكارية ولئحته التنفيذية وقانون حماية المستهلك ومأذكرته
ع المصري – العربي – الجنبي ، دار النهضة العربية ،ياليضاحية في التشر

.2006القاهرة ، 
قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا للمأششركتو محمد الشريف ،

.2010 ، مأنشورات بغدادي الجزائر ، 02 - 04 والقانون 03 - 03
برامأششج الخصخصششة فشي الششوطن العششرب، المنظمششة العربيششةلطفي علي ،

.2010للتنمية الدارية، القاهرة 
قششانون حمايششة المنافسششة ومأنششع الحتكششار ، دار النهضششةلينا حسن ذكي ، 

.2006 / 2005العربية ، القاهرة . 
أساسششياتمجييدي محمييود شييهاب ، و أسييامة محمييد الفييولي ، 

.2003القتصاد السياسي ، دار الجامأعة الجديدة ، 
،سلسششلة القششانون القتصششادي ، ديششوان المطبوعششاتمحفييوظ لعشييب 

.1997الجامأعية ، الجزائر ، 
حمايششة المنافسششة المشششروعة فششي ضششوء مأنششعمحمد أنور حامد علي ، 

.2006الحتكار والغراق ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 
الرقابششة القضششائية علششى شاششرعية الجششزاءاتمحمد بيياهي أبييو يييونس ،

.2000الدارية العامأة ، دار الجامأعة الجديدة للنشر ، السكندرية ، 
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النظام القانوني للشاهار عن المنتوجششات والخششدمأات، دارمحمد بوراس ،

.2014الجامأعة الجديدة السكندرية 
،مأبششادئ القتصششاد، دار الثقافششة العربيششة، القششاهرة،محمد خليييل برعييي 

1992.
،نبيششل مأششرزاوق، الخصخصششة، أفاقهششا وأبعادهششا، دارمحمد رياض البرش 

.2002الفكر، بيروت، دمأشق 
تنظيم السششوق فششي ظششل نظششام ليششبرالي، دونمحمد عبد السلما عمر ،

ذكر دار النشر وسنة النشر.
قششانون العمششال، دار الجامأعششةمحمد فريد العربييي ، هيياني دويييدار ،

. 2002الجديدة للنشر، السكندرية 
القششانون التجششاري،محمييد فريييد العرينييي ومحمييد السيييد الفقييي ،

العمال التجارية، التجار، الشركات التجارية، مأنشورات الحلبي الحقوقيششة،
.2003بيروت لبنان، 

،أصول القانون التجاري( نظرية العمال التجارية، التششاجر،محمد مرسي 

.2014المحل التجاري)، دار النهضة العربي، القاهرة، 

المؤسسات الدارية والقششانون الداري، المدرسششةمصطفى بن لطيف ،

.2007 ، سبتمبر، 3الوطنية للدارة، تونس العدد

التحليششل القتصششادي، دار النهضششة العربيششة،مصطفى حسن مصطفى ،

.2003القاهرة، 

الحتكششار والممارسششات المقيششدة للمنافسششة، دارمعين فندي الشييناق ،

.2010الثقافة للنشر والتوزايع عمان

الطبعة الرابعششة، دار هومأششة، الجزائششر،مقدما مبروك، المحل التجاري ،

2009.

النظام القششانوني للتحششول إلششى القطششاعمهند ابراهيم فندي الجبوري ،

الخاص" الخصخصة"، دار حامأششد للنشششر والتوزايشع، الردن، الطبعششة الولشى،

2008.
،أحكام الشركة طبقا للقانون التجشاري الجزائشري( شاشركاتنادية فضيل 

.2004الشاخاص) ، دار هومأة  
القششانون التجششاري الجزائششري، العمششال التجاريششة، التششاجر،نادية فضيييل ،

المحل التجاري، ديوان المطبوعات الجامأعية، الجزائر، د. س. ن.
اكجر وهييل  للنشششر والمكتبششة الكاديميششة،هندرسيونوكواندت، دار م

.1980القاهرة، 
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حمايششة المنافسششة وضششع الحتكششار بيششن النظريششةوغاوري شلبي علييي ،

والتطششبيق تحليششل لهششم التجششارب الدوليششة والعربيششة، دار النهضششة العربيششة،
.2005القاهرة، 

دكتوراهرسائلل-3
الوسششائل القانونيششة لمكافحششةأميييرة عبييد الغفييار محمييد أبييو زيييد ،

الممارسششات الحتكاريششة وحمايششة المنافسششة، رسششالة مأقدمأششة لنيششل شاششهادة

.2010الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامأعة القاهرة، 
مأدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاريششة ، رسششالةجلل مسعد ، 

لنيل درجشة الشدكتوراه فشي القشانون فششرع قشانون أعمشال ، كليشة الحقشوق ،
.2012جامأعة مأولود مأعمري ، 

الليشششات القانونيشششة لحمايشششة المنافسشششة الحشششرة مأشششنعييبير مزغيييش ، 

الممارسات المقيدة للمنافسششة والتجميعششات القتصششادية أطروحششة مأقدمأششة

لنيل شاهادة دكتوراه العلوم في الحقوق ، كلية الحقششوق  جامأعششة بسششكرة ،
2015 - 2016.

الحتكار والمنافسة غير المشروعة ، دراسششة تحليليششةعمر محمد حماد ، 

مأقارنششة ، رسششالة مأقدمأششة لنيششل شاششهادة الششدكتوراه ، جامأعششة القششاهرة كليششة

.  2008الحقوق ، 
،الممارسششات المفيششدة للمنافسششة والوسششائل القانونيششةلينا حسن زكييي 

اللزامأششة لمواجهتهششا ، رسششالة لنيششل درجششة الششدكتوراه فششي القششانون ، كليششة
.2004حلوان ، مأصر  

الممارسششات المنافيششة للمنافسششة فششي القششانونمحمييد الشييريف كتييو ،

التجاري ( دراسة مأقارنة بالقانون الفرنسي ) أطروحة دكتششوراه دولششة فششي

القانون ، فرع قانون عام  ، كلية الحقوق ، جامأعة مأولششود مأعمششري ، تيششزي
.2004 – 2003وزاو 

حمايششة المنافسششة ومأنششعمحمد عبيياس محمييد عبييد الرحميين سييليم ،

الممارسات الحتكارية، رسالة مأقدمأة لنيل درجة الششدكتوراه فششي القششانون،

.2014كلية الحقوق، جامأعه القاهرة، ،
التعسف في استغلل وضعية التبعية القتصادية ، مأذكرةمرغيش عبير ، 

لنيل شاهادة الماجستير في الحقوق ، فرع قانون أعمششال ، كليششة الحقششوق ،
.2007جامأعة بن خأدة يوسف ، الجزائر ، 

مذكرات الماجيستر-4
، العقششود والمنافسششة : مأثششال عقششد المأتيششازا التجششاري ،بن زيدان روينيية 

–2001رسششالة لنيششل شاششهادة الماجسششتير فششي القششانون ، جامأعششة الجزائششر  

2002.
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،مأسششؤولية العششون القتصششادي عششن الممارسششات المقيششدةبوجميل عادل 

المنافسششة فششي القششانون الجزائششري مأششذكرة لنيششل شاششهادة الماجسششتير فششي
القانون، كلية الحقوق، جامأعة تيزي وزاو.

الخأتصاص في مأجال المنافسة ، مأششذكرة لنيششل شاششهادةبوحليس الهاما ، 

الماجستير في القانون الخششاص ، قششانون أعمششال ، كليششة الحقششوق  ، جامأعششة

. 2005-2004قسنطينة ، 
مأبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضششعي ، مأششذكرة لنيششلجلل مسعد ، 

شاهادة الماجيستير في القانون ، فششرع قششانون العمششال جامأعششة تيششزي وزاو ،
2002.

حماية المحل التجاري ، دعون المنافسة غير المشروعة ،زعموما إلهاما ، 

مأذكرة لنيل شاهادة الماجستير في القانون  ، فرع عقود ومأسؤولية جامأعششة

.2004 – 2003الجزائر 
تطور الرقابة على المؤسسة العمومأية القتصادية، مأذكرةسالمي وردة ،

مأقدمأششة لنيششل شاششهادة الماجسششتير فششي الحقششوق، كليششة الحقششوق، جامأعششة
.2008قسنطينة، 

جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية ،سميحة علل ، 

مأششذكرة لنيششل شاششهادة الماجسششتير فششي القششانون كليششة الحقششوق ، جامأعششة

.  2005 - 2004قسنطينة ، 
شش 95 ، المركز القانوني لمجلس المنافسششة بيششن المأششر ناصري نبيل-  06

 مأذكرة لنيل شاهادة الماجستير ، فرع قانون العمال ، كلية03 - 03والمأر 
.2004الحقوق ، جامأعة مأولود مأعمري ، تيزي وزاو  

التفاقيات المحظورة في قانون المنافسة فششي الجزائششر،نوال براهيمي ،

مأذكرة لنيل شاهادة الماجستير فرع قانون العمششال، كليششة الحقششوق، جامأعششة

.2003الجزائر، 
،ضبط السششوق علششى ضششوء قشانون المنافسششة ، مأششذكرة لنيششليمينة جراي 

شاهادة الماجستير في القششانون ، كليششة الحقششوق ، جامأعششة مأولششود مأعمششري ،
.2002تيزي وزاو  

المقالت والوثائق-5
،اتحاد التجار ومأخالفة المنافسة التجاريششةأحمد عبد الرحمان الملحم 

 ، مأجلششة الحقششوق ، جامأعششة1996 لسششنة 13فششي ضششوء القششانون رقششم 

.1996 لسنة 04الكويت ، العدد 
مأششدى تقييششم عقششد القصششر للمنافسششةأحميد عبييد الرحميان الملحيم ،

الرأسية، دراسة تحليليششة مأقارنششة فششي القششانونين المأريكششي والوربششي مأششع
.1996العناية بالوضع في الكويت، مأجلة الحقوق، العدد الول  مأارس 
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مأدى مأخالفة الندمأاج والسيطرة لحكامأحمد عبد الرحمان الملحم ،

.1995المنافسة التجارية، مأجلة الحقوق، الكويت العدد الثالث، سبتمبر 
الحتكار المحظششور ومأحظششورات الحتكششارأحمد عبد الرحمن الملحم ،

في ظشل نظريشة المنافسشة التجاريشة، مأجلشة القشانون والقتصشاد للبحشوث
.1993 لسنة 63القانونية، كلية الحقوق، القاهرة، العدد 

،دراسششة فششي مأبششادئ حريششة المنافسششة ضششمن قششانونبيين عييزة محمييد 

المنافسششة الجزائششري، مأجلششة النششدوة للدراسششات القانونيششة، كليششة العلششوم

القتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جامأعه تلمسان، العدد الول لعام ،
2013.

واقع التسيير في المؤسسات الجزائريششة فششيبومدين رحيمة حوالف ،

ظشل الوضشعية القتصشادية والجتماعيشة الراهنششة، الملتقشى الششوطني الول

 مأشاي21،22حول القتصاد الجزائري، جامأعة سعد دحلب البليشدة، يشومأي 
2002.

مأدى استقللية وحياد مأجلس المنافسششة ، المجلششة النقديششةجلل مسعد ،

للقانون والعلوم السياسية  مأجلششة سداسششية صششادرة عششن كليششة الحقششوق ،

.2009  1جامأعة مأولود مأعمري ، تيزي وزاو ، العدد 
المركز المسيطر للمشروع في السوق المعنيةخليل فيكتور تادرس ،

على ضوء أحكام قوانين حمايششة المنافسششة ومأنششع الممارسششات الحتكاريششة
دراسششة مأقارنششة  مأجلششة الدراسششات القانونيششة ، كليششة الحقششوق ، جامأعششة

.2008أسيوط ، العدد السابع والعشرون ، مأايو 
تقييششم اعششادة هيكلششة المؤسسششةداودي الطيب وميياني عبييد الحييق ،

القتصششادية العمومأيششة الجزائريششة مأجلششة المفكششر، كليششة الحقششوق والعلششوم
.2004السياسية، بسكرة، العدد الثالث، فيفري، 

خأضوع الشاششخاص المعنويششة العامأششة لقششانون المنافسششة،ساسان رشيد ،

مألتقى وطني حول قانون المنافسة بين تحرير المبششادرة وضششبط السششوق،

، جامأعة قالمة.2015 مأارس 16،17يومأي 
تطششور القتصششاد الجزائششري وسششماته مأنششذ السششتقلل إلششىصالح مفتاحا ،

اصلحات التحول نحو اقتصاد السوق، الملتقششى الششوطني حششول اصششلحات
القتصادية للجزائر والممارسة التسويقية المركز الجامأعي بيستار، يششومأي

.2004 أفريل 20،21
مأدى تقيششد عقششد القصششر للمنافسششة الرأسششية ،عبد الرحمان الملحم " 

دراسشة تحليليششة مأقارنشة بيشن القشانونين المأريكشي والوروبشي مأشع العنايششة
.1996، 1بالوضع في الكويت " مأجلة الحقوق، عدد 
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المنافسة ومأنع الحتكار في ظل القتصاد الحر، مأجلة العلوم القتصششادية،
.2016، 17عمادة البحث العلمي، المملكة العربية السعودية العدد 
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 ، مأركز الدراسات القانونية والقضششائية ، وزاارة العششدل ، تششونس ،8العدد 

1995.
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السلمأية ، المجلششة النقديششة للقششانون والعلششوم السياسششية ، كليششة الحقششوق

. 2010 تيزي وزاو 01جامأعة مأولود مأعمري ، العدد 
المنافسششة، أبعادهششا القتصششادية و القانونيششة، المجلششةمحمد المرغييدي ،

المغربية للدارة المحلية و التنميششة، سلسششلة مأواضششيع السششاعة، المغششرب،
.2014العدد الخامأس و الثمانون،

المسششؤولية الجنائيششة فششي المؤسسششة القتصششادية،مصطفى العوجي  ،

.2015مأنشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 

مأششدى مأخالفششة النششدمأاج والسششيطرة لحكششامالملحييم عبيد الرحميان "

 .1995 ، 3المنافسة التجارية " مأجلة الحقوق ، عدد 

، مأؤتمر المأشم المتحشدة للتجشارة والتنميشة القشانون النمشوذجي للمنافسشة

2000سلسلة دراسة الوتكتاد بشأن قضايا المنافسة ، جنيف ، 
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.2007 أفريل 25
تنظيم المنافسة الحرة كآليششة لضششبط السششوق التنافسششيةناصري نبيل ، 

وحماية المستهلك ، الملتقى الوطني حول حماية المستهلك والمنافسششة ،
 نوفمششبر18 و 17كلية الحقوق  جامأعة عبد الرحمان مأيرة ، بجاية يششومأي 

2009.

القواميس -
المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ، قششامأوسابتساما القراما ، 

باللغتين العربية والفرنسية  المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائششر ،
1992.
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Résumé   
 
Dans les relations clients-fournisseurs. Il se caractérise par une situation où 
une entreprise profite abusivement de l’état de dépendance dans lequel se 
trouve un partenaire commercial .ce que on appelle  L’abus de dépendance 
économique, comme l’abus de position dominante, est une pratique 
anticoncurrentielle prohibée par les articles  de la loi de concurrence. 
Pour qu'il y ait abus de dépendance économique, trois conditions doivent être 
réunies : 

 l’existence d’une situation de dépendance économique, 
 une exploitation abusive de cette situation, 
 une affectation, réelle ou potentielle, du fonctionnement ou de la structure de la 

concurrence sur le marché. 
Ces critères doivent être simultanément présents pour entraîner la qualification.  
 
La dépendance économique est un concept beaucoup plus large que celui de 
la dépendance juridique, ce qui doit permettre de sanctionner des 
comportements tenant à un rapport de force. En l'espèce, ce rapport de force 
résulte, non pas de la domination objective d'un marché comme dans le cas de 
la position dominante, mais du fait que la puissance relative d'une entreprise 
rend ses partenaires vulnérables. 

Outre les pratiques précitées, peut être constitutif d'un abus de dépendance 
économique tout comportement qu'un opérateur économique ne pourrait mettre 
en œuvre s'il ne tenait précisément son partenaire sous sa dépendance. 
A noter que, comme en matière  de position dominante, il ne peut y avoir 
d’abus que si le comportement incriminé présente un caractère "anormal". 
Alors seule une atteinte sensible à la concurrence peut caractériser une 
pratique anticoncurrentielle .ainsi, ne peuvent être sanctionnés que les abus de 
dépendance économique dont les effets, actuels ou potentiels, sont 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Abus-de-position-dominante
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006231972


 
 

suffisamment tangibles. En outre, l'infraction ne peut être constituée que s'il y a 
un lien de causalité entre la situation de dépendance économique et la 
pratique incriminée. En d'autres termes, l'exploitation abusive doit être réalisée 
par l'utilisation de l'état de dépendance. 
Dans ce cas le législateur a installer des mécanismes objectifs tels que la 
promulgation de loi qui surveillent et punissent la pratique de l’arbitraire en 
situation de dépendance économique, ainsi que la mise en place de structures 
institutionnelles de dissuasion en violation des règles imposées par ces règles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ملخص

،موردين،...( تسمح في كثير من المتعاممين االقتصاديين ) عمالء عالقات التي تربطإن ال
،ومن بين ىذه الحاالت وز أوضاع منافية لقواعد المنافسةببر إطار عالقة التبعية االقتصادية  األحيان وفي

األوضاع الوضعية التي تسيء فييا شركة أو مؤسسة إلى حالة االعتماد أو التبعية عمى مؤسسة أو أو 
شركة أخرى، وىذا ما يسمى بإساءة استخدام التبعية االقتصادية أو ما يعبر عنو بالتعسف في وضعية 

واد قانون التبعية االقتصادية وىي حالة من حاالت الممارسات المناىضة لممنافسة والتي تحظرىا م
 المنافسة.

 ولكي نكون أمام تعسف بمناسبة وضعية التبعية االقتصادية يجب توفر ثالثة شروط:

 وجود حالة من التبعية االقتصادية كمية أو جزئية.• 

 إساءة استخدام ىذا الوضع أو التعسف فيو.• 

 تخصيص فعمي أو محتمل ألداء أو ىيكل المنافسة في السوق.• 

 جب أن تكون مجتمعة لتؤدي إلى تكييف التعسف في وضعية التبعية االقتصادية.وىي الشروط التي ي

إن لمتبعية االقتصادية مفيوم أوسع بكثير من مفيوم التبعية القانونية ، مما يجعل من الممكن 
ساءة لحالة التبعية االقتصادية تؤدي إلى خمق عدم  معاقبة كل السموكات التي تحمل في طياتيا تعسفا وا 

القوى االقتصادية وتخمق نوع من التعسف أو الييمنة الموضوعية في عالقات السوق، كما ىو  توازن
الحال مثال في وضعية المييمن أو وضعية التابع بالنسبة لحالة التبعية االقتصادية وىي كميا سموكات في 

 الحقيقة تعرض الشركاء لمخطر االقتصادي.

أعاله، فإن أي سموك قد ال يستطيع المتعامل  باإلضافة إلى الممارسات والشروط المذكورة
 االقتصادي تنفيذه إذا لم يعتمد عمى شريكو بشكل خاص، قد يشكل تعسفا في وضعية التبعية االقتصادية.

وتجدر اإلشارة إلى أنو، كما في حالة وضعية الييمنة فانو ال يمكن أن يكون ىناك أي تعسف في 
ىناك أي سموك من المشتكى منو )المتبوع( يكيف انو "غير وضعية التبعية االقتصادية ما لم يكن 

 طبيعي".

وبيذه الطريقة فقط يمكن القول ان كل سموك يميز ممارسة من الممارسات المناىضة لممنافسة ال 
يمكن أن يكون محل متابعة إال إذا تم فيو إساءة استخدام أو تعسف في ظل التبعية االقتصادية التي تكون 

أو المحتممة ممموسة بشكل كاف بناءا عمى عالقة السببية بين حالة التبعية االقتصادية وبين  آثارىا الفعمية
الممارسة التعسفية أي بعبارة أخرى، يجب تحقق االستغالل التعسفي من خالل استخدام حالة التبعية 

 االقتصادية.



 
 

وتنظيمو من  لذلك تطمب األمر وضع ميكانيزمات وآليات كفيمة بالسير الحسن لمسوق وضبطو
خالل سن قوانين تراقب وتعاقب عمى ممارسة التعسف في وضعية التبعية االقتصادية وردع كل 

 المخالفات لقواعد المنافسة من خالل مجمس المنافسة والييئات القضائية.
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