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  :الملخص 
التعسف يف استغالل وضعية التبعية  يعترب  

مقيدة للمنافسة من بني املستجدات  االقتصادية كممارسة 
ا األمر رقم  املتعلق باملنافسة املعدل و  03-03اليت آتى 

 .املتمم 
إن هذه املمارسة املقيدة للمنافسة ال تتحقق إال بوجود 
شرطني أساسيني و مها وجود وضعية تبعية اقتصادية و 

 .ضرورة االستغالل التعسفي لوضعية التبعية االقتصادية
كيف حظر املشرع  :تايل نتساءلو بال   

 التعسف يف استغالل وضعية التبعية االقتصادية ؟
دف هذه الدراسة إىل إبراز حكمة املشرع     

من خالل هذا احلظر واليت تتجلى يف مدى متسك الدولة 
اجلزائرية مببدأ حرية املنافسة، ومدى استعدادها ملواجهة 

الل تبيني انعكاس اإلفرازات السلبية اليت تنتج عنها، من خ
السياسة االقتصادية اليت تنتهجها الدولة على منظومتها 

وكذا السعي لنشر الوعي االقتصادي و القانوين  القانونية،
تمع عموما، و املؤسسات االقتصادية  بني خمتلف شرائح ا

  .خصوصا
 

Résumé : 
 L’exploitation abusive de l’état de 
dépendance économique est l’une des 
pratiques restrictives de la concurrence, elle 
a été prohibée pour la première fois par 
l’article 11 de l’ordonnance 03/03 du 19 
juillet 2003 relative à la concurrence. On ne 
peut parler d'une pratique abusive que si 
deux conditions sont réunies: 
L’existence d’une de dépendance 
économique et la nécessité d'une exploitation 
abusive de l'état de dépendance économique. 
De quelle manière le législateur a t il 
procédé à la prohibition de l’exploitation 
abusive ? 
  Cette étude vise à mettre en 
évidence les raisons ayant poussé le 
législateur à l'interdiction de L’exploitation 
abusive , qui montrent l’attachement de 
l’Etat au principe de la liberté de la 
concurrence, et la volonté d'affronter les 
conséquences négatives qui résultent de cette 
pratique , en montrant les effets de la 
politique économique adoptée par le 
gouvernement sur son système juridique et 
qui cherche à instaurer et propager une 
certaine conscience juridique et économique 
au milieu des différentes catégorie de la 
société en général, et les institutions 
économiques en particulier.

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التعسف في استغالل وضعية التبعية االقتصادية كممارسة مقيدة للمنافسة

494 
 

يد   : تم

النظــــــ         ــــــ املنافســــــة وجــــــدت قتصــــــاديالقــــــد ــــــر،م ســــــنواتا منــــــذ زائــــــر ا تــــــھ تب الــــــذي

نــات، تجيــدالثمان ــ ال ــا ــالعب فنو فيــھ ــل ــت تث الــذي ــر ا ا ــا،وفضــاء ــتألق ال صــبة ا ا وأرضــ

والنمو النجاح بذور ا ف جميعو تزرع ع   .صعدةالتطور

ـــا        لعب إتقـــان ـــ ــادة ـــااملشــرع،وز ـــال ل فضـــمن ا، قواعـــد ـــا عل ــ تر قانونيـــة، أرضـــية

ـا حر ا ـةدستور ج مـن والتجـارة الصـناعة ـة حر ملبـدأ سـھ تكر خـالل مـن عةو ،، الشـر ـةـ حر العامـة

أخرى  ة ج من   .التعاقد

حر          ضــمان ــ ع منــھ الســوق ،ــاوحرصــا ــ ا بقواعــد خــالل منــذ ،وعــدم ــل1995حظــر م

ا وتقييــــد باملنافســــة املســــاس ا شــــأ مــــن ــــ ال ســــنة،املمارســــات مــــن ابتــــداء آخــــر2003و ضــــمان ولــــد م

الســـوق  ـــ ن قتصـــادية،للمتنافســ التبعيـــة لوضــعية عســـفي اســـتغالل أي مـــن م حمــاي ـــو و مـــن،آال

وضــــ اســــتغالل ــــ التعســــف حظــــر املــــادةخــــالل بموجــــب قتصــــادية التبعيــــة 03-03 مــــر مــــن11عية

باملنافسة   .املتعلق

الية سيةش   : الرئ

قتصاديةحظر كيف التبعية وضعية استغالل التعسف زائري ا   ؟املشرع

الفرعية ساؤالت   :ال

قتصادية-1 التبعية وضعية استغالل التعسف حظر تم شرألول م ال زائري مرة ا    ؟ع

استغالل-2 التعسف اعمال مجال و قتصاديةما التبعية   ؟وضعية

قتصادية-3 التبعية وضعية استغالل التعسف تحقق شروط   ؟ما

قتصادية-4 التبعية بوضعية املقصود و ذه؟ما استغالل يتم كيف ـو ا تـؤدي ح الوضعية

رة ا املنافسة   ؟ تقييد

قسمناولإلجابة الية ش ذه يع كما وذلك ن مبحث إ العمل    :ذا

ول  قتصادية: املبحث التبعية وضعية استغالل للتعسف ي القانو    .  طار

ي الثا قتصادية: املبحث التبعية وضعية استغالل التعسف  .شروط
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ول  ل :املبحث ي القانو وضعيطار استغالل التبعيةلتعسف   قتصاديةة

من   معانية وإدراك قتصادية التبعية وضعية استغالل التعسف بمدلول حاطة إن

ة ظج خية التار ذور ا إ مناوالوصول يتطلب أخرى ة ج من للمنافسة املقيدة املنافسة ذه ر

وضعية استغالل التعسف يحوي الذي الواسع ي القانو املحيط قتصادية،البحث التبعية

التا ما و ن مطلب إ املبحث ذا قسمنا عليھ ناء   :و

ول    حداثة:املطلب قتصاديةحظمدى التبعية وضعية استغالل التعسف عر شر ال

زائري    ا

املنافسة   ع شر ا مر ال املحطات م أ عرض منا ض يف النقطة ذه وض ا إن

زائر، سنةا قبل ن، مرحلت ن ب ا شأ نم ال ة خ ا1989ذه عد   .و

ول    ق: الفرع زائر ا املنافسة ع سنةشر اكية:  م1989بل ش يديولوجية ظل

زائر ا وجدت الذي النظام ذا ، ي ا ش قتصادي للنظام ا بإتباع أي ، زائر ا ا انت ال

ال السيامبادئھ النظام اصة، ا ة املص حساب ع العامة ة املص تفضيل ع قائمة

اجھ وان إلتباعھ مثل جتما و قتصادي   .و

دستور    ظل أدق عبارة القطاعات 1 م1976و ميع الدولة ار احت ع أساسا القائم

ع التوز أو نتاج بمرحلة املسألة علقت سواء أبداقتصادية، مجال ال فانھ دمات، وا للسلع

ديث ا أن بل املنافسة، عن ديث ال ،ع يال ا ضروب من ا ضر عد الزمنية، قبة ا ذه

سس و املبادئ م أ ن ب من ا أ و ن، الي لي وطبيعة شأ م ذو ا مصط عت املنافسة أن ذلك ومناط

ا اللي النظام ا عل يقوم   .ال

دافال جا س بل املنافسة، دف و وم مف مع تماما يتعارض ي ا ش انظام بتغليبلدحض

اص ا الصا ع العام اصة. الصا ا امللكية إقرار املنافسة، وجود ومقومات أسباب من أنھ كما

ي ا ش النظام ا ع ديث ل مجال ال أمور و والصناعة، التجارة ة حر مبدأ   .وكذا

أو  املنافسة، بوجود القول الزمنية قبة ا ذه الصعب من أنھ يبدوا ذكره، تقدم ومما

التعسف عن ديث ا ذلك من صعب فإن التا و ، زائر ا املنافسة ينظم ع شر بوجود

املنافس أن إ التلميح أمكن وإن بوجوده، القول أو قتصادية التبعية وضعية ،استغالل كمصط ة

لسن العمومية الصفقات ن قوان إيراده تم و1967قد املادة1982م جاء حيث مر3، من

أنھ1976يونيو17املؤرخ90- 67 ع العمومية الصفقات قانون املتضمن الصفقات:" م م ت

عامة-العمومية إ–بصفة نداء     " املنافسةعد
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املــــادة ــــ145-82مــــرمــــن26أمــــا ــــل10املــــؤرخ ــــا1982أبر م ي ــــ ال الصــــفقات يــــنظم الــــذي م

جــــراء أو ــــ ا بال ــــاص ا لإلجــــراء تبعــــا صــــفقاتھ، م ــــ ي العمــــومي املتعامــــل فــــان العمــــومي، املتعامــــل

وضــــعية اســــتغالل ــــ التعســــف عــــن للكــــالم البتــــة يل ســــ ال ذلــــك ورغــــم ، للمنافســــة بالــــدعوة ــــاص ا

قتص كمصطالتبعية إيراده ح أو   .ادية

عـــن ــديث ا فـــإن مدنيـــةوعليــھ بجـــزاءات حمايتــھ وأوجـــب املنافســة، بحـــق ف ــ أقـــّرواع الـــذي القــانون

التنـــافس 2وجنائيــة تنظــيم يـــتم خاللــھ مـــن والــذي املتعـــاملون-، خاللــھ مـــن يمــارس الـــذي التنــافس ــذا

ــــو  وج و متماثـــل، أو واحــــد ميــــدان ــــ م شــــاطا ــــور،قتصـــاديون م ا لــــذات م وخــــدما م ع بضــــا ن

تنظــــيم ن يتعـــ فانـــھ ن، خـــر عمــــالء ـــ نقـــص بالضـــرورة يقابلـــھ م أحــــد عمـــالء ـــادة ز أن مـــن وانطالقـــا

للمتعامـل سـبة بال ضـرر يقابلـھ ذلـك أن مـن بـالرغم مشـروعا، ن خـر عمالء جذب ون ي ح التنافس

املنافس عنھ 3 -قتصادي لم الت املستحيل الزمنيةمن قبة ا   .ذه

ي الثـــا زائـــر: الفـــرع ا ـــ املنافســـة ع ســـنةشـــر قتصـــادي:  م1989عـــد للنظـــام زائـــر ا ـــ تب إن

، نـــات الثمان أواخـــر غايــة ـــ إ بــھ العمـــل امتــد حيـــث ، ة ــ معت زمنيـــة مــدة شـــغل قــد ي، ا شـــ أو املوجــھ

غ زائر ا قررت ن قتصاديةيح ا خال4 سياس ـذهمن تجسـدت إذ جديـد، اقتصـادي نظام تب ل

دســـتور ـــ ـــ1986النيــة ندين مســـ ، ـــ ا لي اتجـــاه ذو دســتور أنـــھ ـــ ع زائـــري ا الفقـــھ كيفــھ ،الـــذي م

فيــــھ الــــواردة ساســــية ــــام ح عــــض ــــ إ ــــ5ذلــــك امــــة تحــــول نقطــــة الدســــتور ــــذا ــــ عت ــــذلك و ،

ـا مـرت ـ ال ، قتصادية التحوالت املـادةسلسلة ـ صـراحة أقـر حيـث ، زائـر أن49ا امللكيـة"منـھ

مضــــمونة اصــــة نظــــام،"ا إلرســــاء بــــھ ــــد وم التملــــك، ــــة حر بمبــــدأ ف ــــ اع قــــد املشــــرع ــــون ي ــــذلك و

حر   6. اقتصادي

رقم القانون صدر ذلك مع أول1989يوليو5املؤرخ12 -89وموازاة ـ عت ـو و باألسعار، املتعلق م

ــــت ا فيــــھقـــانون نلمــــس أننـــا إال املنافســــة، حمايــــة ـــ إ حة صــــر بصــــفة ـــدف يكــــن لــــم وإن باملنافســـة، م

للمنافسة جو خلق نحو    .7الرغبة

بــــــبعض خاصـــــة امــــــا أح نصوصـــــھ ــــــ تضـــــمن قــــــد القـــــانون، ــــــذا أن ـــــو إليــــــھ شـــــارة تجــــــدر ومـــــا

مشــــ عــــدم ن ــــ و ، للمنافســــة املقيــــدة باملمارســــات اليــــوم عــــرف ــــ ال ــــزاءاتاملمارســــات ا ن ــــ و ا روعي

ــ والتعســف املشـــروعة ــ غ تفاقــات مـــثال ــا م ــا عل يمنـــةوضــعيةاملفروضــة الســـؤال...ال لكــن ، ــ ا

نا قتصادية؟: املطروح التبعية وضعية استغالل التعسف حظر إطاره تم   ل

القـــانون شـــر لـــم حيـــث بـــالنفي، ـــون ت الـــة ا ـــذه ـــ جابـــة ضـــمن12 -89و ، باألســـعار املتعلـــق

أنـھ غ بحظره، يقم لم و قتصادية التبعية وضعية استغالل التعسف ع فيھ الواردة املمارسات
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املـــــادة ثـــــالث27ـــــ ـــــ ع نـــــص قتصـــــادية،) 03(منـــــھ، التبعيـــــة وضـــــعية اســـــتغالل ـــــ للتعســـــف صـــــور

و  يمنة ال وضعية التعسف ضمن القانون ذا ا   : وأدمج

شر - ر م بدون البيع   .رفض

ي  - التمي أو املشروط  .البيع

محدودة - بكمية املشروط  8. البيع

القــــانون عــــن بــــاإلدارة12-89وفضــــال املتعلقــــة التنظيميــــة النصــــوص أيضــــا نــــاك باألســــعار، املتعلــــق

ــة ارجيــة9املركز ا ا10واملصــا عــن لم تــت لــم أيضــا ــ و التجــارة، لــوزارة عــة اســتغاللالتا ــ لتعســف

قتصادية التبعية   .وضعية

جـانفي  - من وتنظـيم1995وابتداء ترقيـة ـ إ أدى ، شـر ع طـا ذو نـص ا لـد أصـبح زائـر ا ، م

رقــــم مــــر ــــو و أال ، ن قتصــــادي عــــوان ــــل ن بــــ واملشــــروعة ــــرة ا ــــ06-95املنافســــة 25املــــؤرخ

و 11م1995جــانفي ، باملنافســة ،املتعلــق للمنافســة املنافيــة املمارســات مــن جملــة مــر ــذا تضــمن لقــد

أن ـــ إ شـــ ذلـــك ورغـــم ، قتصـــادية التبعيـــة وضـــعية اســـتغالل ـــ التعســـف ـــا بي مـــن نجـــد ال ولكــن

مــر ـوم مف ـ يمنــة، ال وضـعية ـ التعســف ـا خالل مـن يتجســد ـ ال باملنافســة06-95الصـور املتعلـق

ذا7املادة قتصـاديةمنھ التبعيـة وضـعية استغالل التعسف ا خالل من يتجسد ال الصور ا

مر وم مف باملنافسة03-03،  .املتعلق

رقم التنفيذي املرسوم إطار تم قد اقتصادية، تبعية ملصط ور ظ أول املؤرخ314-2000إن

ر14ـ ن2000أكتـو تبـ ـ ال س املقــاي يحـدد الـذي وكــذلكم يمنـة ال وضـعية ـ قتصــادي العـون أن

يمنــــة ال وضــــعية ــــ بالتعســــف املوصــــوفة عمــــال س عمــــال12مقـــاي التنفيــــذي املرســــوم ــــذا صــــدر إذ ،

املــادة ــام مــر7بأح املــادة06-95مــن ــ جــاء حيــث باملنافســة، أنــھ5املتعلــق ــ:" منــھ عســفا ــ عت

جزء ع أو سوق ع يمنة ال عوضعية يمنة وضعية اقتصادي عون يرتكبھ فعل ل ، منھ

تية س للمقاي صوص ا ع ستجيب املعنية   :السوق

ا - س أو السوق إ الدخول مراقبة إ دف ال   .املناورات

باملنافسة - الفع أو املتوقع  .املساس

بديل - حل اقتصاديةغياب تبعية وضعية ب  . "س

ال طــرح نـا التــاو التطــرق : سـاؤل يـتم رقــمكيــف التنفيــذي املرسـوم لــم314-2000ــ وضــعية ـ إ

ص النص ا ذكر ع ي مر) م(يأ و و ؟06-95أال باملنافسة   املتعلق
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مــــر ذلــــك عــــد ي ــــ03-03ليــــأ العمــــل2003يوليــــو19املــــؤرخ ــــ أل باملنافســــة،والذي املتعلــــق م

ول  مربالباب من والثالث ي التنفيـذي06-95والثا باملرسـوم العمل أل وكذلك باملنافسة، املتعلق

املـادة314-2000رقـم الــذكر،ففي وضــعية11السـالف اسـتغالل ــ التعسـف حظــر ـ ع الــنص تـم منــھ

املادة تھ اعت إذ قتصادية املقيدة14التبعية املمارسات ن ب من ممارسة مر، نفس   .للمنافسةمن

املسـتجدات ن بـ مـن ـ عت ـو ف التـا مـر13و ـا ـى أ ـ القـانون03-03ال بقاه اسـ كمـا الـذكر، السـالف

ـ12-08رقـم مــر2008يونيــو25املــؤرخ ـتمم و عــدل باملنافســة03-03الـذي القــانوناملتعلـق كـذا و

مر2010اغشت05املؤرخ05-10رقم تمم و عدل باملنافسة03-03الذي   .املتعلق

ي الثا قتصادية: املطلب التبعية وضعية استغالل التعسف إعمال   ميدان

شـروط تـوافر يتطلـب قتصادية التبعية وضعية استغالل التعسف إعمال إذھإن ي القـانو ومناخـھ

ــ أواأ ــ طبي ص ــ املؤسســة ــذه انــت ســواء ن مؤسســت ن بــ إال تتحقــق ال يمــارسممارســة معنــوي

دمات ا أو ع التوز أو نتاج شاطات دائمة   . بصفة

ول  قتصادية: الفرع التبعية وضعية استغالل التعسف اعمال اصميدان حيث   من

اص: أوالَ    ا القانون اص   أ

الشر     و   : اتالتاجر

التجـــاري:  التــاجر –أ القـــانون مـــن ــ و للمـــادة معنـــويفــإ 14طبقـــا أو ـــ طبي ص ـــ ــل ـــو التـــاجر ن

لھ معتادة نة م تخذه و ا تجار عمال   .يباشر

منفــــردة ــــة تجار أعمـــال ــــ إ ا بـــدور تنقســــم ـــ و ، ا موضــــوع بحســـب ــــة تجار ـــون ت قــــد عمـــال و

ا ل شــ بحســب ــة تجار ــون ت وقــد املقــاوالت، ــ إ و والسمســرة املصــرفية والعمليــات البيــع ألجــل الشــراء

امــات االل بالتبعيـة ـة تجار أيضـا ــون ت كمـا ، التجـاري باملحـل املتعلقــة والعمليـات بالسـفتجة التعامـل

التجار ن   15 .ب

عليــــھ ن يتعــــ بـــل ، ــــ املع ص ــــ ال ـــ التــــاجر صــــفة بتـــوافر للقــــول عمــــال ـــذه القيــــام يكفـــي وال

منتظمــ بصــورة أي ــان، م يل ســ ــ ع اعتيــادي ل شــ ا صــاحبمباشــر ــر بمظ ــر يظ ــ ح ومســتمرة ة

نة   .امل

املــادة ــوم مف ــ أيضــا تــاجرا ــ عت ــ21و ل ــ م معنــوي أو ــ طبي ص ــ ــل التجــاري، القــانون مــن

التجـــاري  ل ـــ بصـــفة16ال ل ـــ امل ص ـــ ال تمتـــع ـــ ع نـــة قر عـــد التجـــاري ل ـــ ال ـــ القيـــد أن أي ،

التجارة ممارسة لية أل سابھ اك التا و    .17التاجر
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ات-ب والقــــــانون: الشـــــر ي املـــــد القـــــانون مــــــن ـــــل ـــــ ات بالشـــــر اصــــــة ا ـــــام ح وردت لقـــــد

من املواد ا ل ي املد القانون خصص حيث ـ416التجاري، العامـة449إ ـام ح املـواد ـذه نـاول وت ،

وقســم ا تصـفي وكـذا ا وانقضــا ـا وآثار ــا وإدار الشـركة ــان أر ـ إ ــباإلضـافة القواعـد ــذه عـد و ، ا

ة تجار ات شر أو مدنية ات شر انت سواء ات الشر ل ا ل تخضع ال العامة عة    . 18الشر

بــ املعنـون منـھ ـامس ا الكتـاب ـ ـة التجار ات الشـر نظـم فقد ، التجاري القانون ات" أما الشـر

ـــــة املـــــواد" التجار ـــــ ـــــ544، بـــــ840إ لـــــواء تحــــــت ة ــــــذه،منضـــــو و ، يـــــدي تم بفصـــــل ن مســـــبوق ن اب

مـن ـل ة التجار ات مـن: الشر املـواد التضـامن ـ551شـركة التوصـية563ا شـركة ، تجـاري قـانون

مـــن املـــواد ســـيطة ـــ563ال إ ،10مكـــرر563مكـــرر املحـــدودة املســـؤولية ذات شـــركة ، تجـــاري قـــانون

املحدودة واملسؤولية الوحيد ص ال ذات مـنوالشركة ـ564املواد ات591إ وشـر ، تجـاري قـانون

مـــن املــــواد مة ــــ592املســـا املــــواد132مكـــرر715إ م باألســــ التوصـــية شــــركة ، تجـــاري 715قــــانون

ـــ إ مـــن10ثالثـــا715ثالثـــا املـــواد املحاصـــة شـــركة ا ـــ وأخ تجـــاري ـــ1مكـــرر795قـــانون 5مكـــرر759إ

ا ات الشــــــر ـــــذه ــــــل إن ، تجـــــاري نقـــــانون بــــــ املنافســـــة تحكــــــم ـــــ ال للقواعــــــد تخضـــــع ــــــا ذكر لســـــالف

مـــر ــا عل يطبـــق أي القابضـــة03-03املؤسســات، ات الشــر كـــذلك لــھ تخضـــع كمــا باملنافســـة، املتعلــق

من املدنية4مكرر732ا731املواد ات والشر تجاري،   . 19قانون

رفية -1 ا واملؤسسات ر   :ا

ر-أ ر: ا ا ف عر ورد مـر10املـادةلقد ـ01-96مـن يحـدد1996ينـاير10املـؤرخ الـذي م

ـرف وا التقليدية الصناعة تحكم ال الصـناعة20 القواعد ل ـ ـ ل ـ م ـ طبي ص ـ ـل ،بأنـھ

وإدارة العمــــل تنفيــــذ مباشــــرة بنفســــھ تــــو و يال تــــأ ــــت يث تقليــــديا شــــاطا يمــــارس ــــرف، وا التقليديــــة

وتحم ه سي و ـشاطھ عـال يـل وتأ خاصـة تقنيـة ـارة بم يتمتـع الـذي ـو املعلـم ـ ر وا مسـؤوليتھ، ل

ت مث م يل تأ لھ أج عامل ل و ف ع الصا أما ، نية م وثقافة   .حرفتھ

التقليــدي شـاط ال املـادة21أمـا ــل5فحسـب تحو أو إبـداع أو إنتــاج شـاط ـل ــو مـر، نفـس مــن

صيانة أو ف ترميم اليدويأو العمل عليھ يط خدمة أداء أو تصليح   .أو

التالية املجاالت أحد ومستمرة دائمة بصفة شاطھ ر ا مارس و   :ذا

عــام - بوجــھ التقليديــة ــي:  الصــناعة وا كصــناعة التقليــدي ع الطــا ــا عل ــيمن صــناعة ــ و

غل ية تز أو نفعية ألشياء صناعة ل ف ، مثال ة ـالفخار ر ا اسـتعانة رغـم ـا عل اليـدوي العمـل ب

بآالت ا   .ف
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الفنيـــة  - التقليديـــة وفـــن: الصـــناعة الطـــرز كفـــن بـــدا ـــا ع وطا ا بأصـــال ـــ تتم صـــناعة ـــ و

اليدوي  سيج  .ال

ديثــة - ا النفعيـــة رفيــة ا التقليديــة ـــاملواد:  الصــناعة عاديــة الكية اســ ملــواد صـــنع ــل ــ و

التج واملواد  .ميليةالغذائية

ــــدمات - ل رفيــــة ا التقليديــــة أو: الصـــناعة التصــــليح ميــــدان ــــ تقــــدم ــــة يدو خدمــــة ــــل ــــ و

مفروشــات تنظيــف أو قــديم أثــاث ميم ــ ك ميم، ــ ال أو ـ 22 .الصـيانة نو بــ مــن أنــھ ــ ا شــ الصــدد ــذا

القانون ا ى أ ال الصن05-10املستجدات إ امھ اح تطبيق امتداد الذكر التقليديةالسالف  اعة

رفية -ب ا رف: املؤسسات وا التقليدية الصناعة ومقاوالت عاونيات من ون تت   :و

ـــرف -    وا التقليديـــة الصـــناعة للمـــادة: عاونيـــة طبقـــا ـــ عت ـــ مـــر13و للقواعـــد01-96مـــن املحـــدد

أ انضـــمام ـــة حر ـــ ع قائمـــة مدنيـــة شـــركة ـــرف، وا التقليديـــة الصـــناعة تحكـــم ـــ تمتعـــونال و ا عضـــا

ر ا بصفة   .جميعا

رف -   وا التقليدية الصناعة إمقاولة ا بدور   :وتنقسم

التقليديــة*        الصــناعة املــادة: مقاولــة حســب الصـــناعة20وتمـــارس شــاطات أحــد مــر، نفـــس مــن

ــــ حر أو ــــ حر ــــا إدار ـــ ع شــــرف و جــــراء العمــــال مــــن محـــدد ــــ غ عــــدد شــــغل أوالتقليديـــة، معلــــم،

آخر حر   .بمشاركة

ــدمات*       وا املــواد إلنتــاج رفيــة ا املــادة:  املقاولــة حســب تمــارس ــ شــاط21و ، مــر نفــس مــن

العمــال مـن عــدد شـغل ــرف، ا ميـدان ـ ــدمات ا أداء أو التصـليح أو الصــيانة أو ـل التمو أو نتـاج

عشــــر  م عـــدد يتجــــاوز ال صــــناع أو ن الــــدائم أوجـــراء معلــــم ــــ حر أو ، ــــ حر طــــرف مـــن ســــ ــــ و ، ة

آخر حر شغيل أو   .بمشاركة

معيات-3 نيةواملنظماتا   امل

معيــات/ أ مــر:  ا أثــار نطــاق03-03لقــد ــ معيــات ا دخــول حــول يــا فق جــدال باملنافســة املتعلــق

عـ ب فـذ ، ـا إل منـھ الثانيـة املـادة شـر لـم حيـث ، عدمھ من قـدتطبيقھ معيـات ا أن ـ إ ـاء الفق ض

املــادة نـــص مــن وا ســ الــبعض 02ســقطت جــزم ن حـــ ــخـــرــ امتـــدادع عــدم تقصــد قـــد املشــرع أن

مر تطبيق ادائما03-03نطاق   .إل

رقمإال  القانون مـر12-08أن و ـتمم و عـدل الـدائر03-03الذي ـالف ا حسـم قـد باملنافسـة املتعلـق

بنصـــھ ـــاء الفق ن املـــادةبـــ وتــــتمم عـــدل ـــ ال الثانيـــة املـــادة ــــ مـــر02صـــراحة ــــ03-03مـــن ع دائمـــا
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مــر حــذو حــذا قــد ــون ي ــذلك و امــھ أح تطبيــق نطــاق ــ معيــات ا باملنافســة06-95دخــول املتعلــق

نطاقھ ضمن معيات ا يدرج ان والذي   .واملل

مــثال  شــر ر ــ م بــدون البيــع معيــات ا رفضــت ــ م املــادةوعليـھ ــ ورة املــذ الصــور مــن ه ــ غ 11/2أو

مر قتصادية03-03من التبعية وضعية استغالل عسفا مارست قد ون ت   .دائما

مع املــــادةوا حســــب رقــــم2يـــات القــــانون ــــاملـــ 06-12مـــن اصألعمــــجتـــ201223ينــــاير12ؤرخ ــــ

أوطبيعيــ عاقـــديمعنـــوو/ن أســـاس ـــ ع غن او محـــددة محـــددةملـــدة ــــــ ـــ ون شـــ ـــم أ كمـــا

ووســائل م ح ممعــارف مــر ــ غ لغــرض ــو والعل ــ وامل جتمــا ع الطــا ذات شــطة ترقيــة أجــل مــن

صــــوص ا ـــــ ع ــــ ا والر والثقـــــا بــــوي وال اوالــــدي يع ـــــ أنو بـــــد ال معيــــة ا ـــــدف أن كمــــا ،

مط ســميتھ ــون ت وأن بدقــة لــھايحــدد شــ بقــة و انــت، وإن أنــھ ــ إ ــ خ مــنــ تأسســت ــ ال الغايــة

الناحيـــة مـــن يمنـــع وال ـــ ع ال ـــذا أن إال ح، الـــر لتحقيـــق قتصـــادي شـــاط بال القيـــام ســـت ل ، ـــا أجل

امج ـ ال ـ املسـطرة ع املشـار النجـاز تخصـص أن يجـب ـ ال ة ـ خ ـذه ، ـاح ر تحقيـق عـدم القانونيـة

ا ع توز س ول ، ة اتالسنو الشر ال ا و كما عضاء   24.ع

نيـةملنظمـاتا/ ب ـ: امل ت لــم معيـات ا شـأاملنظمـاتبخـالف ـ فق خــالف أي نيـة ــاامل أ حيـث ا،

رقــم القــانون ا أســتحد ــ ال املســتجدات ن بــ مــن ــ مــر12-08عت ــتمم و عــدل املتعلــق03-03الــذي

اكـدمنـھ02املـادةـباملنافسـة ـاو رقـمايضـاعل ـاملـ05-10القـانون عــدل2010اوت15ؤرخ الـذي

رقمبدورهتممو  املادة 03-03مر باملنافسة ـمنھ2املتعلق ل السـابقان مران شر لم ن – اح

مـر06-95مـر و ــ واملل باملنافسـة واملــتمم03-03املتعلــق املعـدل باملنافســة الــرغ-املتعلــق ـ مــنوع م

املادة القانون02عمومية وم12-08من مف ا إعطا وعدم مـنللمنظماتدائما، الـرغم ـ وع ، نيـة امل

، ــا دور وأســلوبو  تبقــىتنــوع النظــر ــات وج توحــد ــ ال الوســائل إحــدى عــام ل بمــاالتعامــلشــ ــ امل

الواحــدة نــة امل ألبنــاء العــام الصــا أمثلــة يخــدم ومــن نيــةاملنظمــات، نامل املنتجــ اتحــادات مــثال نجــد

والصيادلة طباء و ن املحام ونقابات ن املزارع أي...وجمعيات نية امل تحادات ذه ل ف التا و ، اا

املــ ــ ورة املــذ الصــور إحــدى ــ وجـدت مــا ــ م ، ا موضــوع أو ا ل وشــ ــ سا ــا قانو 11/02ادةـان

مـــر مقيـــدة03-03مـــن ت ـــ اعت ، وضـــعيةدائمـــا اســـتغالل ـــ للتعســـف ا ممارســـ خـــالل مـــن للمنافســـة

قتصادية   .التبعية

العام:ثانيا القانون اص   أ

العـــــام -1 دون:  صـــــل ـــــة املعنو اص ـــــ ســـــوى ، العـــــام القـــــانون اص ـــــ أ فئـــــة ـــــ إ ـــــ ت ي ال

املنطلــق ــذا ومـــن الطبيعيــة اص البلديــةــ ، الواليـــة ، الدولــة امــن نجـــد اص ــ ـــم ـــةأ ملعنو

، ـــالعامـــة الو التـــا و إداري شـــاط ب ـــا وقيام عامـــة ـــدمات ا تقـــديم بحكـــم منافســـة أيـــة تواـجــھ ال
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مــر ــام أح ــا عل ع03-03ســري الطــا ذات يئــات ال ــل ــ ع ســري كــم ا ونفــس باملنافســة، املتعلــق

شاطا ، داري ص ا شاط جانب إ ا مزاول عدم حالة ودائمـةداري ة ثانو بصفة اقتصاديا
املـــادة25 حكـــم إليـــھ انصـــرف مـــا ـــذا و مـــر2، باملنافســـة03-03مــــن واملـــتمماملتعلـــق ــــوماملعـــدل بمف

اصإال املخالفـــة، ـــ أ طـــرف مـــن ـــا القيـــام حالـــة ـــ ، نيـــة امل شـــاطات ال ـــ ع يطبـــق ال مـــر ـــذا أن

السلط صالحيات ممارسة إطار انت إذا العامعمومية، املرفق ام م أداء أو العامة   .ة

ناء -2 املادة:  ست لنص مر2طبقا باملنافسة03-03من واملتمماملتعلق ناءو ،املعدل اسـت

مـــر يطبــق أن يجــوز املنافســة، قــانون ــ إ العامــة اص ـــ خضــوع عــدم ــ القا العــام صــل ــ ع

تقــومدائمــا 03-03 ــ وال العموميــة اص ــ ــ ــدماتع وا ــع والتوز نتــاج شــاطات ادب ســت ،و

ـــون ي الـــنص ـــذا و ، العـــام املرفـــق ـــام م أداء أو العامـــة الســـلطة صـــالحيات ممارســـة إطـــار خـــارج وذلـــك

لقـــانون العموميـــة اص ـــ خضـــوع بمـــدى يحـــيط ، ام اســـتف أو غمـــوض أو س لـــ أي أزال قـــد املشـــرع

نـــ26املنافســة العموميــة اص ـــ باأل ــراد و ،، والتجـــاري الصــنا ع الطـــا ذات العموميــة املؤسســات ا

مــر ـوم مف ــ مؤسســة ــ عت ــا03-03حيـث ف تــوافرت ــ م ــا ام أح ـا عل ســري و باملنافســة املتعلــق

املادة ضـمن2شروط داخـال تمارسـھ الـذي شاط ال ون ي أن أخرى ة ج ومن ، ة ج من مر نفس من

للمنافســـة املفتوحــة ـــالقطاعــات الــوارد ظـــر ل تخضــع أن يمكــن ومنـــھ ، منافســة فيـــھ تواجــھ التــا و

وضـعية11املادة اسـتغالل ـ التعسـف ممارسـة خـالل مـن للمنافسـة ا تقييـد حالة ، مر نفس من

قتصادية  .التبعية

املـــادة ـــ ـــا ذكر تـــم ـــ ال امليـــادين مـــر2/1ـــذه ـــ22-95مـــن املتضـــمن1995أوت26املـــؤرخ م

العموميـــة املؤسســـات شـــغال27خوصصـــة و البنـــاء مجـــال ـــ نجـــاز و الدراســـة مجـــاالت شـــمل ـــ و ،

ســــــــــيجية ال الصــــــــــناعات ، ــــــــــع والتوز ، والتجــــــــــارة ، والســـــــــياحة الفندقــــــــــة ، الــــــــــري وأشــــــــــغال العموميـــــــــة

والك انيكيــــة املي املجــــاالت ــــ ليــــة التحو الصــــناعات الغذائيــــة، الزراعيــــة ،والصــــناعات ــــا وغ ائيــــة ر

الصـــــناعات ، التأمينـــــات ، ـــــة واملطار املينائيـــــة ـــــدمات ا أعمـــــال ، ع والبضـــــا ن للمســـــافر ي ـــــ ال النقـــــل

مجـال عـن خارجـة خـرى امليـادين لتبقـى واملتوسـطة ة الصـغ املحلية واملؤسسات واملتوسطة ة الصغ

ا مليدان سبة بال ال ا و كما الدولة ع حكرا أي   .ا...لطاقةاملنافسة،

ي الثا قتصادية: الفرع التبعية وضعية استغالل التعسف اعمال شاطاتميدان ال حيث   من

ع:أوال   التوز أو نتاج   شاطات

مر عرف باملنافسة03-03لم املتمماملتعلق و ع،املعدل والتوز نتاج او شاطات بـذكر اكتفـى

ن املـــادت لـــذا3و2ـــ رقـــممنـــھ التنفيـــذي املرســـوم ـــ إ ـــ39-90نرجـــع املتعلـــق1990ينـــاير30املـــؤرخ م

الغــش وقمــع ــودة ا املــادة28برقابــة ــ نتــاج عــرف تتمثــل" منــھ2/5الــذي ــ ال العمليــات جميــع بأنــھ
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، مــا منتـوج وصـنع ، ـ املوا وذبـح ، البحـري والصـيد ـ وا ـ الفال واملحصـول ، ـ املوا يـة تر ـ

لــھوتحو ق ســو أول وقبــل صــنعھ أثنــاء ــ خزنــھ ذلــك ومــن بھ وتوضــ ، شــمل" لــھ نتــاج أن أي ،

يعھ تص عد أو الطبي لھ ش سواء املنتوج   .تقديم

املــادة بــھ جــاءت مـا مــع ــ يتما ــف التعر ــذا ان املالحـظ رقــم2و القـانون تــنص05-10مــن ــ ال دائمــا

مر : ...انھع ذا ام اح   : عتطبق

املوا- ية تر و الفالحية شاطات ال ا ف بما نتاج   ...شاطات

املـــــادة    عرفتــــھ فلقــــد املنتـــــوج عــــن بأنــــھ2/1أمــــا يكـــــون" دائمــــا أن يمكــــن مـــــادي منقــــول ء ــــ ـــــل

ـة تجار معــامالت ط"موضـوع شــ حيــث ، املنتـوج ــوم مف ـ يــدخل منقـول ــل أن ذلــك مـن ــ ت و ،

امل ــذا ــون ي ــونأن ي أن ذلــك ــ ســتوي و ، يجــار و والشــراء للبيــع محــال ــون ي وأن ماديــا ئا شــ نقــول

زة ـــــاألج لالســـــتعمال ئا شـــــ أو الغـــــذاء ـــــل يؤ ئا شـــــ ـــــون ي قـــــد كمـــــا مســـــتعمل أو جديـــــد املـــــادي املنقـــــول

ـس املال ، السـيارات ، التجميـل مواد ، لية روم ـ...الك و ا ثمـرةـذا املنتـوج ـون ي أن ط شـ شـاطال

ــــ ع ، ـــا ل تحو قبـــل واملعــــادن ي يـــوا وا ـــ الزرا ــــاملنتوج ـــ الطبي لھ شـــ ــــ عرضـــھ يمكـــن إذ صـــنا

ــا عل يطـرأ لـم ألنــھ الطبيعيـة املـواد ــ إ ينصـرف ال املنتـوج لفــظ بـأن يقـول آخــر رأي نـاك أن مـن الـرغم

ـ ـا عل وجـدت ـ ال ـا حال ا تفقـد صناعية عملية ا عل تدخل ولم ، غي املنتـوج29صـلأي أن كمـا

ون  ي مستورداقد أو   .محليا

ال ـــة، تجار معـــامالت موضـــوع ـــون ي املنقـــول أن ـــ ع نصـــھ مـــن املشـــرع قصـــد أن بالـــذكر ـــدير وا

ع الت كأعمال املنتوج ع الواردة خرى املعامالت بعاد اس إ   .30ينصرف

يحصر         املنتوج وم مف أن ما ـااملنو نقل يمكـن ـ وال الثابتة، وغ املستقرة غ شياء و قوالت

ـــع للتوز قابلـــة ـــ ف التــا ســـتقرار31و مـــن ـــ ف العقـــارات، املنتـــوج ـــوم مف مــن يخـــرج لـــذلك ومصـــداقا

ـــــااو  يؤد ـــــ ال شـــــاطات ال ـــــ ـــــا دخول عــــدم مـــــن الـــــرغم ـــــ وع ، تلـــــف بــــدون ـــــا نقل مـــــن يمنـــــع مـــــا لثبــــات

الطبيعيون مـراص يجعـل ، ـا ف املؤسسـات ـذه عامـل فـإن ، مؤسسـة ونـوا لي ن -03واملعنـو

ا03 عل يطبق باملنافسة   .املتعلق

عـن مسـتقلة و منفـردة ـا ف التعامـل تـم إذا ، منتوًجـا ـ عت ـ ف بالتخصـيص للعقـارات سـبة بال أمـا

دمتھ وضعت الذي   .32العقار

ي تأ نتاج عملية عد املـادةو عرفتـھ ولقـد ، ق سـو ال رقـم2/7مرحلة التنفيـذي املرسـوم -90مـن

أنـــھ39 ـــ ع الغـــش وقمـــع ـــودة ا برقابـــة املنتوجـــات:" املتعلـــق خـــزن ـــ تتمثـــل ـــ ال العمليـــات مجمـــوع
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ــــــا وم مجانـــــا، ـــــا ع التنـــــازل أو البيـــــع قصـــــد ا وعرضــــــ ـــــا وحياز ـــــا ونقل ملـــــة، ا نصـــــف أو ملـــــة با

والتصدي اد دماتست ا وتقديم   ."ر

تتوســط مرحلــة أنـھ ــ إ شــ أننـا إال الــذكر، الســالف مـر ــ فــھ عر يـرد لــم فإنــھ ـع، التوز عــن أمـا

الشــــبكة لون شـــ ملــــة با فـــاملوزعون ، بالتجزئــــة أو ملـــة با ـــع التوز يــــتم وقـــد ي، ــــا ال والبيـــع نتـــاج

ـــ غ مــن أنــھ إال املنـــتج، مــع تتعامـــل ــ ال يتعامـــلاملباشــرة فقــد ، ـــق الطر ــذا ل املنتــوج ســـلوك الضــروري

مباشرة بالتجزئة ن املوزع مع أحيانا   .املنتج

ــ ـ املــادةذو ان ــ ا شـ الصــدد القـانون 2ا عـدلالــذ05-10رقــممــن مــري يــتمم املتعلــق03-03و

خ قد بالذباملنافسة وصت ع التوز شاطات املتضمنة شاطات ال من جملة ـاكر يقوم ال تلك

ملة با وم ال عوا با و املوا بيع وسطاء و الوكالء و ا حال ع ا بيع العادة السلع   . مستوردوا

ـــ ال والتنظيميـــة القانونيـــة النصـــوص ام بـــاح ن ملـــزم واملـــوزع املنـــتج مـــن ـــل عـــد حـــوال ـــل ـــ و

لك املس حماية أجل من   .33وضعت

ا: ثانيا  اددماتشاط ست   و

اكتفـى ـتمم12-08القـانونلقد و عـدل ن03-03مـرالـذي املـادت ـ باملنافسـة منـھ3و2املتعلـق

ـــ ـــدماتشـــاطاتذكـــر ع ادا ســـت توضـــيحو دون ، ـــع التوز أو نتـــاج شـــاطات جانـــب ـــ إ ، فقـــط

وال نتـــاج شـــاطات مــع فعـــل كمـــا تمامـــا ، ـــا ف عر أو ــا نملعنا قـــوان ـــ إ ـــا ف عر ـــ عــود لـــذلك ـــع توز

املادة حسب دمة با يقصد لذلك وتبعا رقـم2/4أخرى، التنفيـذي املرسـوم برقابـة39-90مـن املتعلـق

ـ ي مــا الغــش وقمــع ـودة قــا" : ا م ســليم ال ــذا ــان ولـو منتــوج ســليم عــدا مـا يقــدم ــود مج ــل

لــــھ دعمــــا أو املقــــدم ود املر . " بــــاملج رقــــمأمــــا التنفيــــذي ــــ266-90ســـــوم تم15املــــؤرخ م1990ســـــ

ـدمات وا املنتوجـات أمـن بضمان املـادة34املتعلق ـ عرفـھ الـذي املنتـوج ـ دمـة ا يـدمج ـو منـھ2ف

خدمة" بأنھ أو مادي منتوج من لك املس يھ يقت ما   ."ل

التنظ ، التصــــليح ماديــــة ــــون ت قــــد دمــــة فا ، لــــذلك ماليــــةوتبعــــا وإمــــا ، الفندقــــة ، النقــــل ، يــــف

ن املعمـار ن ندسـ وامل ن املحـام ـرة ا ن امل اب أ ا يؤد ال دمات ا ة فكر أو ن والتأم القرض

م وغ طباء   .و

ألنـھ املنتـوج سـليم ـا م ث سـ و ، كـآداءات تقـدم ـ ال شـطات ال ـل شـمل العمـوم ـ ع دمة فا

ع ع يقع ام عال البا أو املوزع أو املنتج   .اتق
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ذلـــك جانــب ـــ إ ــا فإ الك، ســ و املنافســـة ميــدان ـــ تــدخل اقتصــادي لفـــظ دمــة ا انــت وإن

الــة الو وعقـد املقاولـة عقـد ـ و العمـل ـ ع الـواردة العقــود ـ ـا ا م تجـد إذ ي، املـد القـانون ـ تـدخل

سي ال وعقد راسة ا وعقد عة الود   .ا…وعقد

بيـع عقـد ن ـ وتق تـرتبط وقـد ، مثال الفندقة كعقد مسماة غ لعقود محال دمة ا ون ت أن مكن و

التدفئة زة أج أو يد الت زة كأج زة أج كيب ب املرتبطة دمات ا   35ا...مثل

والتنظيميــة القانونيــة النصـوص ام بــاح واملــوزع املنـتج ام ــ ال ــ ـال ا ــو مــنوكمـا وضــعت ـ ال

عا ع يقع ام ل ذات فإن لك، املس حماية بھتأجل ام ل و تحملھ عليھ ن فيتع دمة ا مؤدي   .ق

ـــــ       ال املســـــتجدات ن بـــــ مـــــن ـــــ عت اد ســـــت شـــــاط فـــــإن ـــــدمات ا شـــــاط حـــــال ـــــو ـــــذا ـــــان وإن

القـــانون ا ،12-08اســـتحد منـــھ والثالثـــة الثانيـــة ن املـــادت ـــ املنافســــةدائمـــا ن قـــوان لـــھ تتطـــرق لـــم إذ

قصـــــد ـــــم نف وال أحالســـــابقة تطبيـــــق نطـــــاق امتـــــداد مـــــن القـــــانوناـــــاملشـــــرع شـــــاطات12-08م ل دائمـــــا

التصـــــدير  دون اد رقـــــمغســــت القـــــانون أن ـــــو بــــاه لالن الالفـــــت أن مادتـــــھ05-10ـــــ ـــــ و قـــــد2دائمــــا

مـــر ـــام أح نطـــاق مـــن اد ســـت شـــاطات تمامـــا بعد ذكـــر03-03اســـ مـــا ناء باســـت ـــا ال التطـــرق عـــدم

مستوردوشأن ا يقوم ال شاطات ا السلع  ال حال ع ا بيع حسـب... العادة تدخل شاطات و

رقـــم2املــادة القــانون التو 05-10مـــن شـــاطات ضــمن اددائمـــا ســت شـــاطات س لـــ و ــع ـــ. ز خ ـــ و

مر ام أح أن ا ـاملت03-03ش جـاء مـا حسـب و خـرى ـ سـري املـتمم و املعـدل باملنافسـة علـق

رقـــم القـــانون مـــن رقـــم12-08ـــل القـــانون شــــر05-10و مـــن ابتـــداء ذلـــك و العموميـــة الصـــفقات ــــ ع

ي ا ال املنح غاية ا املناقصة عن    .للصفقةعالن

ي الثا التبعيةاستغاللالتعسفتحققشروط :املبحث   قتصاديةوضعية

وضـــــع    اســـــتغالل ـــــ التعســـــف بتحقـــــق القـــــول مقيـــــان كممارســـــة قتصـــــادية التبعيـــــة دةية

املــادة ــوم مف ــ مــر14للمنافســة مــن03-03مــن البــد بــل اعتباطيــا كــذا ي يــأ ال باملنافســة املتعلــق

املـــادة نـــص مـــن ا ســـتق بوجـــوده للقـــول معينـــة شـــروط مـــر11تـــوافر و03-03مـــن تحظـــردائمـــا ـــ ال

قتصاديةالتعسفممارسة التبعية وضعية التعسف   .استغالل

ي كما ذلك و ن مطلب ا بھ العمل تقسيم تتطلب املبحث ذا دراسة فان عليھ بناء   :و

ول  قتصادية:املطلب التبعية وضعية   وجود

قتصــــاد   التبعيــــة وضــــعية اســــتغالل ــــ التعســــف تحقــــق شــــروط ــــ أو مــــن كممارســــةان ية

أخرى ملؤسسة اقتصادية تبعية وضعية املؤسسات احدى وجود و للمنافسة   .مقيدة

ول  قتصادية:الفرع التبعية وضعية وم   مف
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ف:أوال قتصادية عر التبعية   وضعية

مـــر أورد املـــادة03-03لقـــد ـــ ذلـــك و قتصـــادية التبعيـــة لوضـــعية فـــا عر باملنافســـة د/3املتعلـــق

ــا بأ ــا إيا واصــفا أرادت"منــھ إذا مقـــارن بــديل حــل مــا ملؤسســة ــا ف يكــون ال ـــ ال ــة التجار العالقــة

ممونا أو ونا ز انت سواء أخرى مؤسسة ا عل ا تفرض ال بالشروط التعاقد   ".رفض

التبعيـة وضـعية أن املادة ذه نص ع طالع عد ا إبداؤ يمكن مالحظة أول قتصـاديةإن

العالقــة انــت إن املــادة ــ تو ولــم ن، لك املســ دون املؤسســات ن بــ العالقــات ــ إال محــل ــا ل ــون ي ال

ن بـــ ســابق عامــل ــ ع يــة مب لألخــرى ما إحــدا تبعيــة ــ إ تــؤدي ــ ال و ن، املؤسســت ط تــر ــ ال ــة التجار

ال؟ أم ن   املؤسست

السياق ذا يطرح الذي السؤال أن يإال ـاف:و ن مؤسسـت ن ب ة تجار عالقة وجود أن ل

قتصادية؟ التبعية وضعية بوجود للقول   وحده

املـــادة نـــص ـــ ع بـــاإلطالع و أنـــھ بالنفي،حيـــث ـــون ت الســـؤال ـــذا ـــ ع جابـــة ا/3إن دائما،نجـــد د

فالعال قتصــادية، التبعيـة وضــعية بوجــود للقــول آخــر، شـرط تــوافر ضــرورة ــ إ ــشـ ال ــة التجار قــة

التب وضعية بوجود للقول ا لوحد افية ست ل ن املؤسست ط شـرطتر ا ل يضاف بل قتصادية، عية

ـــآخــر  ال بالشـــروط التعاقــد رفـــض أرادت إذا مقــارن بـــديل ــل عـــة التا املؤسســة وجـــود عــدم ـــو و أال

ضرورة حالة وجود املتبوعة،أي املؤسسة ا عل ا   .تفرض

ذه املـادةإن جاء بما تذكرنا الة املكـره88ا وقـوع ضـرورة ـ إ شـ ـ وال ي، املـد القـانون مـن

بوجـود للقـول ـدده ي محدقا جسيما خطرا أن املتعاقد للطرف تصور ال نة، الب بة الر سلطان تحت

أساسھ ع العقد إبطال بالتا و الرضا، عيوب من كعيب   .كراه

يم مــا أن ثمـــرةإال ســـت ل ــة التجار العالقـــة ــذه أن ـــو قتصــادية التبعيـــة ــ الضـــرورة حالــة ـــ ي

ــ أكيــدة خســارة تحقــق مــن ــوف ا طائلــة ا،تحت اســتدع ــ ال ــ ــال ا ظــروف بــل إكــراه، أو ضــغط

عة التا املؤسسة   36 .جانب

ق التبعيـة لوضـعية ــف عر أي زائـري، ا املنافسـة مجلـس يقـدم لـم و ـــذا إ شـر لـم و تصـادية،

مـــا عكــس ا، يف تصـــ أو اقتصــادية تبعيـــة وجــود ــ ع التعـــرف ــ إ ـــا خالل مــن الوصـــول يمكــن معــالم أي

سـنة قتصـادية التبعيـة لوضـعية فھ عر إ فباإلضافة ، الفر املنافسة مجلس ،فـإن37 1997فعلھ

من ن نوع استعمل قد قتصادية التبعية يف تص دف و املؤشراتاملجلس أو   :العالمات
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أن شـأنھ مـن العالقـات، قطـع بـأن ن يبـ و ـر يظ فإنھ املؤشرات أو العالمات من ول للنوع سبة بال

مـــة امل شـــاطات ال خســـارة و ضـــياع ـــ إ عمـــال. يـــؤدي رقـــم ـــ ع عتمـــد الســـلطات، فـــإن ب الســـ ـــذا ول

املست املؤسسة شاطات يمنة امل املؤسسة يمثل   38قلةالذي

تبعيـــة حالـــة ـــ مؤسســـة بوجـــود تفيـــد ـــ ال املؤشـــرات أو العالمـــات مـــن ي الثـــا للنـــوع ســـبة بال أمـــا

شاط ال خسارة ض عو ع قادرة غ يمنة امل املؤسسة ا ف ر تظ ال ف أخرى، ملؤسسة اقتصادية

العالقات قطع عن ا.الناجمة يمك ال املؤسسة أن ر تظ شارات ذه معادلةإن حلوال تجد   39 .أن

قتصادية أنواع:ثانيا   التبعية

ـ ال العالقـة ـذه ـة، تجار عالقـة وجـود ض ـ تف قتصـادية التبعيـة وضـعية فإن سابقا، أشرنا كما

متبوعة خرى و عة تا ما إحدا ن مؤسست ن ب ون   .ت

املـــــــادة ا حـــــــدد العالقـــــــة ـــــــذه مـــــــر/3إن مـــــــن ـــــــةاملتعلـــــــ03-03د زاو مـــــــن باملنافســـــــة املؤسســـــــةق

التبعيــــــةاملتبوعـــــة، وضــــــعية نطــــــاق ســــــاع با يـــــو ممــــــا ممونــــــا، أو ونــــــا ز ــــــون ت قـــــد ــــــا أ ــــــا ف جــــــاء حيث

ة التجار العالقات ش ا تحقق انية إم و   40 قتصادية

للممــون -1 ــون الز تبعيــة قتصــادي:حالــة متيــازات خــالل مـــن ــر يظ التبعيــة مــن النــوع ـــذا ـــإن ال ة

ـــذه ل ن املمـــون مـــن ه ـــ غ افتقـــاد ب ســـ ممونـــھ، شـــروط قبـــول ـــ إ ون بـــالز تـــدفع ـــ ال و املمـــون، ـــا يملك

ــان41متيـازات حيـث ي ملــا ع شـر ال ـا ذكر ــ ع جـاء ـ ال قتصــادية التبعيـة وضـعيات ــا أمثل ومـن

و  اسـتغالل ـ التعسـف حظـر ـ ـ الفر و زائـري ا القانون من إذأسبق قتصـادية، التبعيـة ضـعية

منذ ذلك لية27ان  :و42 1957جو

ق-أ سـةالتبعية متجا و متالئمـة ألسباب يباشـرتصادية أن سـتطيع ال التـاجر، فـإن ـا بموج ـ ال و

عـــــرض يقــــوم أن طبيعيـــــة،دون بصــــورة ورةشــــاطھ مشـــــ عالمــــة تحمـــــل منتوجــــات بيــــع فـــــإنو بالتــــا و

ون كز االتاجر يملك الذي للممون اقتصاديا عا تا ون   43 .ي

الشـــراءال -ب    قـــوة ب ســـ قتصـــادية مـــوزع تبعيـــة تبعيـــة ـــ ـــللممـــون و مـــنوال ثـــق تن أو تنطلـــق

ية التم امل44 املمارسات وضعية تم ال التبعية ى و الك للمساحات ن ع التا ن   .نتج

ز -ج ب ســـ اقتصـــادية تبعيـــة نـــاك أن الســـلكمـــا ـــ النـــدرة و ـــا عمـــات ف ســـتغل ـــ ال الـــة ا ـــ و

ائنــھ ز ـل ا تثقـل شـروطا فيفـرض لديــھ، وفرتـھ مـع السـوق ـ وندرتــھ ن معـ منتـوج نقـص فرصـة املمـون

التبعيــــة، ـــذه ب ســـ املمــــون ـــھ يواج أن أو شـــروطھ قبــــول ســـوى معـــادال حــــال ـــون يمل ال الـــذين أولئـــك

التعسف صور من ا غ أو للبيع قتصاديةرفضا التبعية وضعية  .استغالل
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عمــال-د عالقــات ب ســ قتصــادية مــة :التبعيــة مل ا نفســ مؤسســة ــا ف تجــد ــ ال الوضــعية ــ و

يتم ذلك ب س و لة، طو مدة تجاري متعامل مع و بالتعاون امـة، أصـول و ثمارات اس لـذلكتخصيص

ي املؤسسة ذه مع ة التجار العالقة قطع لـذلكفإن تفاديـا و ة، معت خسارة ا ل عة التا باملؤسسة ق

اقتصاديا ا ل عة تا   45 .تبقى

ون -2 للز املمون تبعية املمـون:حالة تبعيـة ـ و العكسية الة ا فإن للممون، ون الز تبعية خالف ع

الشــر  القــوة خصوصـا و اقتصــادية، أســباب ـ إ ترجــع إذ ــدوث، ا و الوقـوع نــادرة عــد ـون، ــللز ال ائية

لھ مفر ال بالتا و ون، الز لتعسف ية ال و املمون يصبح و القوى ن مواز فتقلب ون، الز ا يتمتع

بموجب فيحصل سعار، حول حوال غالب ا رحا يدور ال و شروطھ إ متثال و ضوع ا من

ال املزايا من ا غ و للدفع آجال أو تخفيضات ع التبعية ائنذه الز من ه غ ا م  .يحرم

ي الثا قتصادية: الفرع التبعية وضعية وجود من التحقق   معاي

واملعادل: أوال البديل ل ا غياب   معيار

واملعــادل-1 البــديل ــل ا غيــاب معيــار ــوم للقــول:مف واحــدا، معيــارا إال يقــدم لــم زائــري ا القــانون إن

و و قتصادية، التبعية وضعية بخـالفبوجود ، املعـادل و البـديل ـل ا غيـاب ـ يتمثـل ي قانو معيار

تـــوفر و وجـــود يكفـــي ـــ ال املعـــاي مـــن العديـــد ـــ الفر املنافســـة مجلـــس قـــدم حيـــث ، ـــ الفر ع شـــر ال

قتصادية التبعية وضعية بوجود للقول ا م   .واحد

املادة املعيار ذا ع النص تم لقد مـر/3و من ـ03-03د إ أشـارت عنـدما باملنافسـة، املتعلـق

ملؤسســـة ـــا ف ـــون ي ال ـــ ال ـــة التجار العالقـــة ـــ قتصـــادية التبعيـــة وضـــعية مقـــارن أن بـــديل حـــل مـــا

اقتصـــاديا، ـــا ل عـــة التا املؤسســـة ـــا عل ا تفرضـــ ـــ ال بالشـــروط التعاقـــد تـــرفض أن أرادت مـــا إذا وذلـــك

ممونا أو ونا ز انت سواء ا صف انت ما   .م

املرســــوم ـــ إ تمتــــد ا لوجـــدنا زائـــري، ا القــــانون ـــ املعيـــار ــــذا ل خيـــة التار ـــذور ا ــــ بحثنـــا لـــو و

رقــــم ا314-2000التنفيــــذي أن ن تبــــ ــــ ال س املقــــاي يحــــدد يمنــــةالــــذي وضــــعية ــــ قتصــــادي لعــــون

املــادةو  شــ إذ يمنــة، ال وضــعية ــ بالتعســف املوصــوفة عمــال س مقــاي أنــھ5كــذلك ــ إ ــ(منــھ عت

وضـعية ـ اقتصـادي عـون يرتكبـھ فعـل ـل منـھ، جـزء ـ ع أو سـوق ـ ع يمنـة ال وضـعية عسفا

تية س للمقاي صوص، ا ع ستجيب، املعنية السوق ع   :يمنة

قتصادية- التبعية وضعية ب س بديل حل  )غياب

غيـــــ معيـــــار ـــــ ع قانونـــــا الـــــنص تـــــم فلقـــــد بالتـــــا التبعيـــــةو وضـــــعية ب ســـــ معـــــادل و بـــــديل حـــــل اب

أو الواقـــع التعســف ــو و آخــر إطــار ــ لكـــن و قتصــادية، التبعيــة حالــة لتقــدير كمقيــاس قتصــادية،
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مــــــر ــــــوم مف ــــــ قتصــــــادية التبعيــــــة س ولــــــ الســــــوق، ــــــ ع يمنــــــة ال ب ســــــ اصــــــل املتعلــــــق03-03ا

نــاول  ي لـم الــذكر السـالف املرســوم ألن بــلباملنافسـة، قتصـادية، التبعيــة بوضـعية املوصــوفة عمـال

يمنة ال وضعية   46تناول

ـ الصـادر ـ الفر مـر ــ أيضـا املعيـار ـذا ـ ع الـنص تـم سـم1ولقـد ــة1986د بحر املتعلـق

املادة املنافسة و املـادة. منھ8/2سعار ـ قتصادية التبعية وضعية ع النص تم مـنL420كما

الفر التجاري   .القانون

رقــــم   القـــانون أن ـــ ـــ420 – 2001غ ديــــدة2001مــــاي15الصـــادر ا بالقواعـــد املتعلـــق

ومعادل بديل حل غياب معيار إلغاء ع عملت قد ، الفر قتصادي   47للضبط

املادة أصبحت بالتا أ   - 2L420و ع تنص الفر التجاري القانون   :نھمن

الــ(  مؤسســـات مجموعــة أو مؤسســـة طــرف مـــن التعســفي ســـتغالل قتصـــاديةيمنــع التبعيـــة ة

تتواجد اال تركيب أو املنافسة س املساس شأنھ من ذلك ان م ، ونة ز مؤسسة ا   .)48إزاء

ســنة مــن أخــر 2001وابتــداء مؤسســة ــة مواج ــ ملؤسســة معــادل و بــديل حــل غيــاب عــد لــم أو، ى

قتصادية التبعية وضعية بوجود يق الذي و ا، م ان ما م السوق من ا ا   49ا

معــــادل و بـــديل حــــل غيــــاب معيـــار إعمــــال يمكـــن فإنــــھ ا ـــ التبعيــــةلوأخ وضــــعية وجـــود مــــن لتحقـــق

للممون ون الز تبعية حالة أو ون للز املمون تبعية حالة سواء ون ي   .قتصادية

معـادل -2 و بـديل حـل غيـاب معيــار وجـود مـن التحقـق املعيــار:طـرق تـوافر مـن التحقـق و التأكـد ــدف و

ملؤسســة اقتصــادية تبعيـة وضــعية ـ املؤسســة وقـوع التــا و معــادل، و بـديل حــل غيـاب يوجــد فعـال أي

التالية الثالثة العناصر وجود من للتحقق ذلك و السوق دراسة من البد  :أخرى،

ال -أ البديلةأنھ املنتجات أو باملواد ن للتمو أخرى سبل   .توجد

اقتصاديا-ب التغي ذا ع املؤسسة قدرة عتبار ن ع خذ من البد   .و

ـا-ج ال البــديل يـار ا عــن بالبحـث عــرف مـا ــ إ النظـر يجــب   l ’alternative suffisanteكمـا
ســــتغر )50 الــــذي الوقــــت ــــ إ النظــــر آخــــر، ـــ بمع طــــرفأي مــــن املعــــادل أو البــــديل ــــل ا عــــن البحــــث قھ

التغي ذا وراء من ة معت أضرار ا ق ت أن دون ، أخرى ملؤسسة عة التا   .املؤسسة

ش مـوادو وجـود ـ ع يرتكـز املعـادل، أو البـديل ـل ا تـوافر فإن ن، التمو تبعية حالة أنھ إ

ر  ش نفس تملك و املمون، ملواد ة السوق مشا عمال رقم نفس ا صاح ع تدر أو العالمة   .ة
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أن ، سـية الفر الـنقض محكمة وكذا الفر املنافسة مجلس قرارات من العديد ت و ذا

بـــاألمر س لـــ ، ومعـــادل بـــديل حـــل ـــ ع املتعســـفة أو املتبوعـــة خـــرى للمؤسســـة عـــة التا املؤسســـة عثـــور

توج ما غالبا إذ ، ظةالصعب با اليف ت دون و ة قص مدة ا عل صول ا يمكن بديلة، مواد   .د

ــ يوجــد ال املــوزع أن ــ إ ــا، قرارا إحــدى ــ ســية الفر الــنقض محكمــة بــت ذ الصــدد ــذا ــ و

املــادة ــ إ نادا اســ ، اقتصــادية تبعيــة أن L420-2 حالــة باعتبــار ، ــ الفر التجــاري القــانون مــن

منتج شـركةناك ـال ا قضـية ـ ـو و املمـون منتجـات مـن ب ـ تق السوق ـ  JVCات يت كمـا ،

املوزعة الشركة ذه بدال اس جراء من ، انخفاض أي فيھ يالحظ لم ، املوزعة الشركة أعمال رقم أن

شركة ا ل ا تمو انت ال أخرىJVCللمنتجات شركة من بديلة   51بمنتجات

خر :ثانيا   ى املعاي

للممون-1     املوزع تبعية    معاي

املــوزع–أ أعمــال رقــم ــ املمــون حصــة ميــة درجــة: أ ــ ع للتعــرف املجــال يفــتح املعيــار ــذا إن

املمون  ذلك عن التحول املوزع ذا ستطيع مدى أي إ و للممون، املوزع تبعية   .ومقدار

أعمـال رقـم ـ املمـون حصة مية أ معيار يؤخذ ي مـوزعول بوجـود القـول التـا و عتبـار، ن عـ املـوزع

التالية الشروط توافر من بد ال ملمون اقتصادية تبعية   :وضعية

ـــــذ - تحـــــدد ســـــبةأن ب ســـــبة ال أو صـــــة ا وذلـــــك% 25ه قـــــل ـــــ ع املـــــوزع أعمـــــال رقـــــم مـــــن

حدى ع مادة ل ل سبة   .بال

وديناميكيـة - ية سـ بصورة صة ا ذه تقدير يتم صـةأن ا ـذه ومالحظـة بـع ت خـالل مـن ،

املمون  طرف من اململوكة السوق حصص تطور حسب و ، املعنية الزمنية ة الف امتداد  .ع

السـوق - تركيبـة بفعـل حصـلت قـد صـة ا ـذه ـون ت أو)structure de marché (أن

للممــو  تبعيتــھ ــ املــوزع ضــلوع ن تبــ ــ فم ، بــاملوزع ــا ل عالقــة ال أخــرى ــذهظــروف عمــدا اختــار بــأن ن

للممون  اقتصادية تبعية بوجود ادعاؤه رفض ، ة التجار اتجية  . 52س

العالمــة-ب رة للممـــون: شــ اقتصــادية تبعيــة وضــعية ـــ املــوزع وجــود ــ ع خــرى املؤشـــرات ن بــ ومــن

العالمة رة  .ش

التالية وجھ العالمة رة ش معيار بإعمال ، الوضعية ذه   :وتتحقق

املـوزع - ذا ل ائن الز ميول عليھ يتوقف ، املوزع محل ورة املش العالمة ذو املنتوج وجود أن

ائن الز ؤالء إليھ انجذب ملا لديھ ورة املش العالمة ذو املنتوج وجود فلوال ،.  
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العالمـــــة - ذو املنتـــــوج عـــــدام ا حالـــــة ـــــ ، شـــــاطھ مواصـــــلة ـــــ ســـــتمرار ســـــتطيع ال املـــــوزع أن

ورة متجرهاملش  .من

ـــل ـــ إ ســـبة بال تقـــدر ـــا أ بـــل عامـــة، بصـــفة ا تقـــدير يـــتم ال ورة املشـــ العالمـــة أن بالـــذكر ـــدير وا

لـــبعض ســبة بال ورة مشــ ــون ت قــد معينــة ــة تجار عالمـــة أن حيــث ، ــة التجار العالمــة نفــس مــن منتــوج

أخرى ملواد سبة بال الصفة ذه ا ع تفي ت ن ح ،   .املواد

املـــوزعولقـــ بوجــــود س بــــار ناف اســـت محكمــــة قضــــت اقتصــــادية )chapelle(د تبعيــــة حالـــة ــــ

كمـــاTVCللممـــون ، ع الوقـــا حصـــول عنـــد ة ـــ كب رة شـــ ذات انـــت املمونـــة الشـــركة ـــذه منتجـــات ألن ،

مجموعـة شـركة ـ املتمثـل املـوزع وجود عدم ، املحكمة ذات تبعيـة)chapelle(قضت وضـعية ـ ،

ل شـــــركةاقتصـــــادية ـــــ املتمثـــــل ـــــSONYلممـــــون التجديـــــد ع طـــــا وأن ضـــــعيفة العالمـــــة رة شـــــ ،ألن

ثابت غ   .املنتجات

ا ولقــــــد اــــــذا ــــــ ، ــــــ الفر املنافســــــة مجلــــــس ــــــ التبعيــــــةعت قبيــــــل مــــــن عــــــد ال بأنــــــھ قراراتــــــھ حــــــدى

املوضة عامل ب س معينة ملواد واملؤقت جل القص التجاري النجاح   53. قتصادية،

للممــــون -ج     العائــــدة الســــوق حصــــة ميـــة املعيــــار:  أ ــــذا مــــن ــــ الفر املنافســــة مجلــــس جعـــل لقــــد

مـــن عكــس ـــو ف بانتظــام، عليـــھ وســار قتصــادية، التبعيـــة وضــعية وجـــود مــن للتحقـــق أساســيا معيــارا

ية س ال ق سو ال سلطة ن يب أخرى ة ج ومن املمون، ا يحوز ال قتصادية القوة ة   .ج

ـــــاوت   عرف ـــــ ال التقلبـــــات ـــــ إ بـــــالنظر ، ـــــا مي أ ومـــــدى للممـــــون العائـــــدة الســـــوق حصـــــة قـــــدر

العائـدة السـوق حصـة ميـة أ مـدى ـو ، املعيار ذا عتبار ن ع يؤخذ وما معينة ة ف اصلة وا

ولـــ املمــون، ـــذا ل املــوزع تبعيــة ـــ إ تــؤدي بحيـــث ــان بم ميــة مـــن صــة ا ـــذه ــون ت إذ سللممــون،

ال أم السوق ع اقتصادية يمنة وضعية املمون ون ي أن ما   .م

حصــــة ميــــة أ معيــــار ــــ إ نادا اســــ ملمــــون، اقتصــــادية تبعيــــة وضــــعية ــــ مــــوزع وجــــود مــــن وللتحقــــق

فإنھ معينة ة ف للممون العائدة   :السوق

املناسب - السوق تحديد من بد   .ال

للممــون - العائـــدة الســوق حصـــة تقــدير نإن للممـــون العائـــدة صــص ل ســـبة بال ا، تقــدير يـــتم

املعنية ة الف خالل صص ا ذه تطور عتبار ن ع آخذين السوق، ذا ن     54 .املنافس

للموزع -2 املمون تبعية   :  معاي
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املعنيــة –أ املــواد ق ســو مجــال ــ املــوزع ميــة ،: أ للمــوزع املمــون تبعيــة حالــة تتحقــق وفيــھ

منتجــات ق ســو ــ ــ خ ــذا ميــة أل نظــر املــوزع، خــدمات عــن ســتغناء ــ ع املمــون قــدرة عــدم عنــد

سواق ع   .املمون

املــوزع–ب مــع املمــون طــرف مــن املحققــة عمــال رقــم املمــون: حصـة تبعيــة حالــة تتحقــق وفيــھ

إذ املمون، أعمال رقم املوزع ا حاز ال صة ا ع مـنللموزع ة، ـ معت صـة ا ـذه ـون ت أن البد

وجـودة رة ش ذات انت إذا وخصوصا منتجاتھ ق سو ميتھ وأ للموزع، املمون تبعية تت ا خالل

  .عالية

يمكـن ، مـوزع تجـاه ملمـون اقتصـادية تبعيـة وضـعية وجود من للتحقق ، ن املعيار ذين يوصل لم وإذا

ــــا م أخــــرى معــــاي عتبــــار ن عــــ ميــــةخــــذ أ ، ــــة التجار عالمتــــھ رة شــــ ، للممــــون املاليــــة املــــوارد مــــثال

ومعادل بديل حل غياب إ باإلضافة شراكة عقود وجود املتعاقدة طراف ط تر ال كما–العالقة

شرحھ   .55-سلف

املــوزع -ج لــدى املمــون منتجــات بيــع ــ ترك ــ إ املؤديــة عتبــار:   العوامــل ن عــ يؤخــذ للقــولوفيــھ

منتجــــات بيــــع ــــ ترك ــــ إ أدت ــــ ال الظــــروف ــــ ع للمــــوزع، اقتصــــادية تبعيــــة وضــــعية ــــ املمــــون بوجــــود

أو للمنــــتج ــــة وتجار اتجية إســــ خيــــارات كنتــــاج الظــــروف ــــذه انــــت إذا وخاصــــة املــــوزع لــــدى املمــــون،

عليھ مفروضة تقنية   .56ضرورات

ي الثا التبعية: املطلب لوضعية التعسفي   قتصاديةستغالل

ول  قتصادية: الفرع التبعية لوضعية عسفيا استغالال تمثل ال   عمال

ـــ ع ـــا خالل مــن يحصـــل أعمــال ممارســـة حقــھ ومـــن العمـــل ــ حـــّر ص ــ ـــل فــإن عـــام، كأصــل

ص ــ ــل حــق مــن ــون ي مشــروعة، عمــال انــت فطاملــا ن، خــر مــع ھ مصــا ــا بــادل و منافعــھ،

اعتداءممار  أو قيد ألي يتعرض أن دون ا   57. س

ــــا إطار ــــ انــــت طاملــــا ، ــــا أعمال ممارســــة ــــ حــــرة فاملؤسســــات املنافســــة مجــــال ــــ ــــال ا وكــــذلك

مــــر ــــو ، ــــا وعرقل ا تقييــــد ــــ إ تــــؤدي بأعمــــال ، ــــرة ا املنافســــة حــــدود عــــن ــــروج ا لكــــن املشــــروع

عليھ   .املعاقب

فا ذلك ع سا سـتغاللوتأس ولكـن اقتصـاديا، أخـرى ملؤسسـة مؤسسـة تبعيـة محظـورا س لـ نـھ

ــو السـوق ـ ا بقواعــد خـالل و املنافسـة تقييــد ـ إ ـ واملف قتصــادية التبعيـة لوضـعية التعسـفي

املادة وم مف للمنافسة مقيدة ملمارسة ل واملش مر11املحظور باملنافسة03-03من   .املتعلق
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املـــــــادةولقـــــــ جـــــــاءت مـــــــر11/2د واملمارســـــــات03-03مـــــــن عمـــــــال ذكـــــــر ـــــــ ع باملنافســـــــة املتعلـــــــق

ا ف جاء حيث صوص" : التعسفية، ا ع التعسف ذا   :يتمثل

شر - ر م بدون البيع   .رفض

ي  - التمي أو املتالزم  .البيع

د - كمية باقتناء املشروط  .نياالبيع

ى - أد سعر البيع بإعادة  .لزام

رة - م غ ة تجار لشروط ضوع ا املتعامل رفض ملجرد ة التجار العالقة  .قطع

سوق - داخل املنافسة منافع يل أو يقلل أن شأنھ من آخر عمل  ."ل

لالســتغالل لة املشــ لألعمــال قائمــة أورد قــد زائــري ا املشــرع أن ــ إ نخلــص املــادة ــذه ـخـالل ومــن

قتصا التبعية لوضعية صرالتعسفي ا ال املثال يل س ع جاءت القائمة ذه و   . دية،

ـ الصادر الفر مر أورد سـم01ولقد خـر1986د ـو ، واملنافسـة سـعار ـة بحر املتعلـق م

املــادة ـــ قتصـــادية التبعيــة وضـــعية اســـتغالل ــ عســـفا ل شـــ ــ ال عمـــال مـــن ـــ8قائمــة و منـــھ،

ا البيـــوع البيـــع، أنرفـــض ملجـــرد ـــة التجار العالقـــات قطـــع وكـــذلك يـــة التمي البيـــوع املرتبطـــة، أو ملتالزمـــة

رة ـــــ م ـــــ غ ـــــة تجار لشـــــروط ضـــــوع ا يـــــرفض املشـــــرع58املتعامـــــل ا وصـــــف ـــــ ال عمـــــال أن واملالحـــــظ

ل شــ ــ ال عمــال ا نفســ ــ ، قتصــادية التبعيــة وضــعية اســتغالل ــ ا عســفً ل شــ ــا بأ ــ الفر

املادةعسف أن حيث ، يمنة ال وضعية كمـا08ا للمنافسـة ن املقيدت ن املمارست حظر تضمنت دائما

ن املقيـدت ن املمارسـت ن بـ كة ومشـ موحـدة جـاءت عسـفا ل شـ ـ ال ا، قـدم ـ وال والصور عمال أن

مــــر ــــ جــــاء الــــذي زائــــري ا القــــانون عكــــس ع03-03للمنافســــة، باملنافســــة، قائمــــةاملتعلــــق ذكــــر ــــ

عمــــال عــــن تمامـــا مختلفــــة قتصــــادية، التبعيـــة وضــــعية اســــتغالل ـــ بالتعســــف املوصــــوفة لألعمـــال

يمنـــة ال وضـــعية ـــ بالتعســـف املـــادة املوصـــوفة ـــ ـــ و ـــ ع نـــص ،إذ ن منفصـــلت ن مـــادت ـــ مـــن11و

املـــادة03-03مـــر تضـــمنت ن حـــ ـــ باملنافســـة، الـــن7املتعلـــق مـــر نفـــس أنمـــن كمـــا الثانيـــة، ـــ ع ص

تفاقــات مـع كة ومشـ ا نفسـ نقـل لــم إن عيـد حـد ـ إ بـة قر أتــت يمنـة، ال وضـعية ـ التعسـف صـور

املادة ا عل نصت ال املشروعة مر6غ باملنافسة03-03من  .املتعلق

مما أو أعمــــال منـــــع ــــ إ ن زائـــــر ا القضـــــاء وال املنافســــة مجلـــــس يتصــــدى ولـــــم معينـــــة،ــــذا رســـــات

املــادة شــروط بــأن مــر11والقــول أخـــرى03-03مــن حــاالت بــذكر وال ــا، عل تنطبــق باملنافســة املتعلــق

املـادة ا عل املنصوص عمال و االت ا لوضـعية11خارج التعسـفي سـتغالل ـ إ تـؤدي ـ ال دائمـا

قتصادية   .التبعية
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نجـــد ، ي القـــانو الفـــراغ ـــذا الـــذيوأمـــام املـــوزع بـــأن ف ـــ اع قـــد ، ـــ الفر املنافســـة مجلـــس أن

مــن املمنوحــة الفوائــد ــادة بز يطالــب بــأن لــھ ســمح الشــراء، ــ ــ أك قــوة تملــك ــ إ ــ ك ال بفعــل يصــل

خـدمات أو لـذلك مقـابال املـوزع بإعطـاء ة و ـ م تكـن لـم املفاوضـة أن كمـا ـو، تھ ملص ممونھ طرف

عت فانھ بوضوح، عسفيامحددة عا طا تك ال عمال قبيل   . من

لوضــعية عسـفيا اســتغالال ل شـ و ســا، فر ـ املنافســة نـة ــا منع عمـال مــن عـدد ــ إ باإلضـافة

املــادة لتطبيـــق قابلـــة ــ غ ـــ و قتصـــادية، ســـم8/2التبعيــة د ـــ الصـــادر ــ الفر مـــر م1986مـــن

وامل سعار ة ر با اواملتعلق م نذكر أو: نافسة، ـ الرج ثـر ذي ض والتعـو ، لالعتمـاد منحـة اط اش

املفــــا والتخفـــيض ن املمـــون عــــض عـــاد وإ ن املـــوزع لــــبعض الـــدخول يق وتضـــ ي مجــــا بأثـــاث املطالبـــة

مفرطة بطلبات التقدم عد م   .ا...صص

ي الثا السوق : الفرع املنافسة بقواعد   خالل

وم :أوال السوق مف املنافسة بقواعد    خالل

تكفـي ال ، قتصادية التبعية لوضعية التعسفي ستغالل إ تؤدي ال عمال إحدى توافر إن

مقيـــدة ممارســة وجــود التــا و قتصــادية، التبعيــة لوضــعية عســفي اســتغالل بوجــود للقــول ا لوحــد

املــادة ــوم مف ــ مــر11للمنافســة وضـــعية03-03مــن اســتغالل ــ التعســف ــ و باملنافســة، املتعلــق

املـادة ــ ورة املــذ التعسـفية عمــال تــؤدي أن مــن بـد ال بــل قتصــادية خــالل11التبعيـة ــ إ دائمــا

املـــادة مــــن ـــ و الفقــــرة ـــ عب حــــد ـــ ع الســــوق، ـــ املنافســــة ا11بقواعـــد اســــتعمال خــــالل مـــن دائمــــا

التالية املنافسةإذا(للعبارة بقواعد يخل ذلك   .) ان

يتمخض ما السوق، باملنافسة املساس أساسا يتجسد السوق املنافسة بقواعد خالل إن

ا وتقييد ا عرقل   .عنھ

التا و نفسھ يفرض الذي ؟: والسؤال املنافسة بتقييد املقصود و   ما

نمـــوذ بحســــب ، ومــــھ مف يختلـــف املنافســــة تقييـــد املعتمـــدإن املنافســــة تامـــة:ج منافســــة انــــت أو إن

التامة غ  . منافسة

أو الســوق، ـ ن املنافسـ عـدد إلنقــاص يـؤدي سـلوك ـل للمنافسـة تقييــدا ـ عت التامـة املنافسـة ففـي

نتاج شروط باملساواة املساس شأنھ من أو القرارات، اتخاذ م استقاللي من   .يحد

ا ـ ظــلأمـا ـ ، للمنافســة قيقـي ا التقييـد إال عتبــار ن عـ يؤخـذ ال فانــھ ، التامـة ـ غ ملنافســة

تحديــــد أســـاس ـــ ع إذ ، للســـوق املســـبقة الدراســـة مـــن بـــد ال لـــذلك ســـوق، ـــل ب اصـــة ا الضـــغوطات

ال أم للمنافسة مقيدة املمارسة أن نحدد ،   .59السوق
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بـ مـن أنـھ ـ إ شـ السياق ذا مـرو ـا أجل مـن جـاء ـ ال ـداف باملنافسـة03-03ن املتعلـق

املادة ا ذكر املمارسات ذه للمنافسة، املقيدة املمارسات ل تفادي نجـد14و ـ وال مر، نفس من

قتصادية التبعية وضعية استغالل التعسف ممارسة ا بي   .من

لل شــــئة امل ع الوقــــا فحـــص فــــإن املنطلــــق ــــذا قتصــــادية،ومـــن التبعيــــة وضــــعية اســــتغالل ـــ تعســــف

ثـــــالث خـــــالل مـــــن الســـــوق ـــــ إ باإلحالـــــة التعســـــفية عمـــــال تقـــــدر إذ الســـــوق، وتحليـــــل تحديـــــد ســـــتلزم

مختلفة ات   :مستو

بــھ - تقــاس ا أساســيً عــامال عــد إذ الســوق، ــ املعنيــة ــدمات وا املــواد ــ املمــون حصــة قيــاس

املمون  ذا ل ية س ال   .القوة

ســــتطيعتقــــدير  - املــــوزع ــــان إذا فيمــــا بالبحــــث مــــر يتعلــــق إذ واملعــــادل، البــــديل ــــل ا وجــــود

للسوق  لة املش البديلة املواد ع صول  .ا

التبعيــــة - وضــــعية اســــتغالل ــــ التعســــف عـــن النــــاجم للمنافســــة املقيــــد ع الطــــا تقــــدير أن كمـــا

وع مناسبة، سوق مستوى ع إال بھ القيام يمكن ال خصائصھقتصادية،  .حسب

دمـة ا أو املـادة سـوق عتبـار ن عـ يأخـذان ، ـ الفر والقضـاء ـ الفر املنافسـة مجلـس أن كمـا

ــ التعسـف لقيـاس ا ضـرور أمـرا ـ عت السـوق تحديــد أن حيـث السـوق، لـذلك ـ غرا ا والبعـد املعنيـة

قتصادية التبعية وضعية   .60استغالل

بقواعــــد خــــالل املــــادةإن حســـــب الســــوق ــــ مـــــر11املنافســـــة باملنافســـــة،03-03مــــن املتعلــــق

باملناف املســــاس ض ـــ املطــــروحيف الســـؤال لكــــن الســـوق، ــــ ــــ :نـــاســـة باملنافســـة املســــاس يـــتم كيــــف

؟؟السوق  إليھ تقودنا ال العناصر   وما

مــر ــ إ املناف03-03بــالرجوع مجلــس وكــذا باملنافســة زائــري ســةاملتعلــق ــوابا ا نجــد ال فإننــا ،

املـادة اكتفـت حيـث ما، عنـد ا وال مـر11الشا ضـرورة03-03مـن اط اشـ ـ إ باملنافسـة، املتعلـق

ا املساس أي ، السوق املنافسة بقواعد ، قتصادية التبعية لوضعية التعسفي ستغالل إخالل

أك ا عرفنا آخر تفصيل أي   .دونما

املنافســـة مجلـــس أكـــد حيـــث عنـــدنا، بـــھ معمـــول ـــو ممـــا ـــ أو ـــان فلقـــد ـســا، فر ـــ الوضـــع أمـــا

باملنافســــة املســــاس شــــرط ــــ ،ع ســــية الفر الــــنقض ومحكمــــة س بــــار ناف اســــت محكمــــة وكــــذا ــــ الفر

التالية العناصر بتوافر يتحقق والذي قتصادية التبعية وضعية استغالل عسف بوجود    :للقول

وقــوع - عنـد أي املتوقعــة أو الفعليـة باملنافسـة يمــس أثـر أو غـرض التعســفية لألعمـال ـون ي أن

املســـاس شــأنھ مــن أثــر أو غــرض ـــا ل ــان إذا فيمــا البحــث مــن البـــد عســفية، ــون ت أن يحتمــل ممارســة
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أثـــر  أو غـــرض ـــا ل س لـــ ـــ ال عمـــال بعد ســـ ذلـــك ـــ ع ســـا تأس و ـــا، وعرقل ا تقييـــد أو ـــباملنافســـة ع

  .املنافسة

عمـال - تحظـر ال املنطلـق ـذا من ، محسوسا باملنافسة التعسفية عمال مساس ون ي أن

نــة فــان لــذلك وتطبيقــا وحساســا، ملموســا حــدا بلــغ قــد باملنافســة، ا مساســ ــان إذا إال التعســفية

شـالن م شـركة أن الحظـت قـد سـا فر ـ سـ  Societe  Michelinاملنافسـة ال رفـض، وراء مـن

عســفا عــد ممـا ، جعة املســ ـالت ال ســوق ــ ـا ل ن منافســ ن لتـاجر ، شــر ر ــ م بـدون ن مــرت البيـع

ـــــ ع باالعتمـــــاد للســـــوق العـــــادي الســـــ عرقلـــــة ـــــ إ ترمـــــي ال الشـــــركة ـــــذه أن إال قتصـــــادية، ـــــا قو ــــ

الطا إ بالنظر ذا و ، املطاطية الت ال سوق يمنة امل ا نوضعي للممارسـت واملعـزول ي نا سـت ع

ما قامت ن  . 61اللت

ن - بـــ ية ســـب عالقـــة توجـــد أن أي التعســـفية، عمـــال عـــن ناتجـــا باملنافســـة املســـاس ــون ي أن

ا وتقييد ا وعرقل السوق باملنافسة املساس و التعسفية  .عمال

ل باملنافســـــة املســـــاس شـــــرط أن القـــــول ســـــتطيع ، ســـــبق عســـــفيوممـــــا اســـــتغالل بوجـــــود لقـــــول

قـد خـر ـو ـ الفر املشـرع إن بـل فقـط زائري ا املشرع بھ يتفرد لم ، قتصادية التبعية لوضعية

املــادة ــ الشــرط ــذا مــر بدايــة ــ ســم8/2اســتلزم د ــ الصــادر مــر ــة1986مــن بحر املتعلــق م

الشرط ذا عن عدل أنھ إال واملنافسة، سـنةسعار القـانون2001عـد حملـھ الـذي التعـديل بموجـب

قتصادي2001ماي15الصادر الضبط مجال ديدة ا ام باألح املتعلق   .م

ـــ التعســــف أصـــبح وضـــعيةحيـــث ســــاســــتغالل يمـــس ــــان إذا ا، محظـــورً قتصــــادية التبعيـــة

ب التعسف مساس شرط عن بذلك وتخ ا تركيب أو السوق املنافسة املنافسة   62. قواعد

  ثبات: ثانيا

يقـع مـن ـ ع لكـن إثباتـھ، ـ ب ي قتصـادية التبعيـة لوضـعية عسـفي اسـتغالل وجـود من للتحقق

ثبات؟   عبء

يـــد الـــذي الطـــرف ـــ ع يقـــع قتصـــادية، التبعيـــة لوضـــعية التعســـفي ســـتغالل إثبـــات عـــبء إن

اســتغالل ــ التعســف ــقوقـوع ا ــت تث ألدلــة تقديمــھ خــالل مــن وذلـك ، قتصــادية التبعيــة وضــعية

يدعيــھ غيــاب63الــذي معيــار تــوافر إثبــات عليــھ ن يتعــ ادعائــھ ــ ع الــدليل ليقــيم املمــون فــان ذلــك ومــن

مثال املعادل البديل ل قتصادية ا التبعية وضعية استغالل عسف بوجود   .للقول

اتمة   ا

فيھ شك ال سانةمما ال ع طالع عد االقانونيةو توصلت زائر ا رة ا املنافسة تنظم   :ال
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 اســتغاللتالحظــرإن ــ قتصــادية عســف التبعيــة ــوضــعية ال املســتجدات ن بــ مــن ــ عت

مـــر ـــا باملنافســـة03-03جــاء للمنافســـةف املتعلـــق املقيـــدة املمارســـات مـــن ممارســة امـــھـــو اح  نظمـــت

مربموجب من عشر ادية ا  .دائما03-03املادة

 إال قتصـــــادية التبعيـــــة وضـــــعية اســـــتغالل ـــــ التعســـــف عـــــن ـــــديث ل البتـــــة مجـــــال ال إنـــــھ

ا ا م املنافسة فيھ تجد الذي النظام ذلك السوق اقتصاد نظام ب ت ال للدول سبة  .بال

  ال املمارسة ذه أن انكما سوآء ن مؤسست ن ب إال صتتحقق املؤسسة ذه طبيعياات

دمات ا أو ع التوز أو نتاج شاطات دائمة بصفة يمارس ا معنو  .أو

 بوجــ للقــول معينــة شــروط تــوافر ن تعــ و وجــودو ــذا ضــرورة ــو ف ــا أوال أمــا املمارســة ــذه د

قتصا التبعية لوضعية التعسفي ستغالل ضرورة و ف ا ثان أما قتصادية التبعية  .ديةوضعية

 قتصــادية الســلطة اســتخدام اســاءة مــن مايـة ل ــاف ــ غ للتعســف التقليــدي ـوم املف ان

نــــص بموجــــب قتصــــادية التبعيــــة وضــــعية اســــتغالل ــــ التعســــف مــــن املؤسســــات حمايــــة توجــــب لــــذا

قــا ـــ املشـــخــاص مــن رغبـــة وذلــك املنافســـة، ـــوننون ت ــ ال العقـــود ــ الضـــعيف انــب ا حمايـــة ــ رع

ا الطـرفاطراف حمايـة ـا يمك ال ي املـد القـانون نصوص وأن سيما ال التفاوضية، القوة افئة مت غ

اسـتعمال ـ التعســف وأن محـدودة، حـاالت ــ إال العقـد ـ ـقالضـعيف القـانونا أنــ يلــزم ي املـد

التبعيـة وضـعية اسـتغالل ـ التعسف ط ش ال ما و و ، بالغ ضرار بقصد كمـايقع قتصـادية،

عاقديــة عدالــة تتحقــق ــ ح ــة التجار العالقــات ــ عقــد يح ــ ت إلعــادة التــدخل يمكنــھ ال ــ القا أن

املعامالت استقرار لوجوب نظرا  .وذلك

 بموجـــب يمتـــد أصـــبح قتصـــادية التبعيـــة وضـــعية اســـتغالل ـــ التعســـف اعمـــال ميـــدان إن

مر من الثانية باملنافس03-03املادة القانوناملتعلق بموجب املعدلة بما05-10ة نتاج شاطات ا

مســتورد يقـوم ــ ال شـاطات ال ــا ف بمـا ـع التوز شــاطات وكـذا ــ املوا يـة وتر الفالحيــة شـاطات ال ـا ف

ــــ ا باإلضــــافة ملــــة با ــــوم ال عو بــــا و ــــ املوا بيــــع وســــطاء والــــوكالء ــــا حال ــــ ع ــــا بيع إلعــــادة الســــلع

وال دمات ا البحري شاطات والصيد التقليدية عموميـة ،صناعة ـة معنو اص ـ أ ا يقوم ال وتلك

أخـــرى ــة ج ومــن ــة ج مــن ــذا ــدفا و ا ل وشــ ي القــانو ا وضــع يكــن مــا م نيــة م ومنظمــات وجمعيــات

للصفقة ي ا ال املنح غاية ا املناقصة عن عالن شر ب بدأ العمومية  .الصفقات

وامش   :ال

 .م والمتضمن دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1976نوفمبر  22المؤرخ  في  97-76مر رقم األ -1

دون ذكر (أحمد محمد محرز ، الحق في المنافسة المشروعة في مجاالت النشاط االقتصادي الصناعة التجارة الخدمات، -2
  15: ص  1994،القاھرة )دار النشر
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 . 17: ، ص) دون ذكر دار و مكان و سنة النشر(لمنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة ،عبد الفتاح مراد ، شرح قانون ا -3

المتعلق  2003یولیو  19ه الموافق لـ 1424جمادى األولى عام  19الصادر في  03-03موالك، التعلیق على األمر . ب -4
. ، ص2004،الجزائر ، 01العدد  41،الجزء  سیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و االقتصادیة و السیا 1بالمنافسة،الجزء 

  21.20:ص

ة  -5 وق، جامع ة الحق ال  كلی انون االعم رع ق ورة، ف ر منش تیر، غی الة ماجس ة ، رس س المنافس ة، مجل وریة قاب ص
 . 21: ، ص 2001-2000الجزائر،الجزائر، 

المتعلق  2003یولیو  19ه الموافق لـ 1424جمادى األولى عام  19الصادر في  03-03موالك ، التعلیق على األمر . ب -6
 21: بالمنافسة ، مرجع سابق ،ص

 21: نفس المرجع ،ص - 7

  :المتعلق باألسعار باللغة الفرنسیة وھي 12-89من القانون  27األصح ماجاء في نص المادة -8

La vente condition par une quantité minimale d’acquisition. 

  .كمیة دنیا ولیس كمیة محدودة أي البیع المشروط باقتناء 

 .المتعلق بتنظیم اإلدارة المركزیة لوزارة التجارة  1994یولیو  16المؤرخ في  208-94المرسوم التنفیذي رقم -9

م  -10 ذي رق وم التنفی ي  210-94المرس ؤرخ ف و  16الم ة  1994یولی یة المركزی الحیات المفتش اء وص من إنش المتض
 .الغش لوزارة التجارةللتحقیقات االقتصادیة وقمع 

11- Chérif BENNADJI, Le droit de la concurrence en Algérie, Revue Algérienne des sciences 
juridiques économiques et politiques, volume 43 , No 03 .2000, p: 151. 

 .م 2003یولیو  20الصادرة في  43جریدة رسمیة عدد -12

، إذ یعتبر ھذا  1986التعسف في استغالل وضعیة التبعیة االقتصادیة، كان ألول مرة سنة  أما في فرنسا فإن حظر - 13
المتعلق لحریة المنافسة  1986دیسمبر  1لـ  1243-86الحظر من بین المستجدات التي أتى بھا األمر الفرنسي رقم 

االقتراح الذي قدمتھ لجنة المنافسة سنة  ، حیث أن ھذا األخیر أخذ فیھ بعین االعتبار 8/2واألسعار وذلك بموجب المادة 
1985.voir 

Jean Marc MOUSSERON, Véronique SELINSKY, Le droit français nouveau de la 
concurrence, LITEC, 2eme  édition, Paris, 1988, P:105. 

 .م و المتضمن القانون التجاري1975-09-26المؤرخ في  59-75األمر رقم  -14

  من القانون التجاري ، المعدل والمتمم  4، 3، 2 المواد -15

 4من القانون التجاري وكذلك المادة  20و  19لقد تم تحدید األشخاص الملزمین بالقید في السجل التجاري في المواد  -16
 .م  المتعلق بشروط القید في السجل التجاري 1997ینایر  18المؤرخ في  41-97من المرسوم التنفیذي رقم 

( ،  E D I Kلي فتاك ، مبسوط القانون التجاري الجزائري في مقدمة القانون التجاري ، نظریة األعمال التجاریة، ع -17
  .30: ، ص 2004، )دون ذكر بلد النشر

 . 145: م ، ص2000عمار عمورة ، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة ، الجزائر ،  -18

ر موالك ، التعل. ب -19 ى األم ق عل ي  03-03ی ادر ف ام  19الص ى ع ادى األول ـ 1424جم ق ل و  19ه المواف  2003یولی
 .28،29: المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق، ص،ص

 م1996لسنة  3جریدة رسمیة ، عدد  -20

م  -21 ذي رق ب المرسوم التنفی ة ، بموج اطات الصناعة التقلیدی ة نش ددت قائم د ح ؤ 140-97ولق ھ م م تعدیل ذي ت خرا وال
 2007المؤرخ في نوفمبر  339-07بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ـ 1424جمادى األولى عام  19الصادر في  03-03موالك، التعلیق على األمر . ب -22 المتعلق  2003یولیو  19ه الموافق ل
 32، 33: بالمنافسة، مرجع سابق ص، ص

 2012لسنة  02جریدة رسمیة العدد -23
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ة،  مكتبة الرشاد للطباعة و النشر مجلة العلوم القانونیة و االداریر الجمعیات في حمایة المستھلك ،الھواري ھامل ، دو - 24
 .  224: ، ص 2005،عدد خاص، الجزائر 
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