
 
 

 

 

  

 

 الاندماج: Fusion-absorption:  

ص تتحقق هذه احلاةل ابلنس بة لتشكيل مؤسس تني مس تقلتني أو أكرث خشصا قانونيا واحدا، مبا يلغــــــــي الشخص القانوين املنحل داخل الشخ    

 .القانوين اآلخر، و يقلل بذكل من عدد األعوان الاقتصاديني داخل السوق

 الس يطرة  : Prise de contrôle:  

احلاةل يف الوضع اذلي يمتكن فهيا عون اقتصادي من احلصول عىل غالبية األسهــــم أو احلصص داخل الرشكة، مبا ميكنه مقابل ذكل من تحقق هذه ت 

  .الس يطرة عىل أهجزة العون الاقتصادي املنافس من اآلخر، اذلي يصبح يف هذه احلاةل جمرد فرع من فروعه

 تشكيل كيان اقتصادي جديد : 

  .تحقق يف الوضع اذلي جيمتع فيه عونني اقتصاديني أو أكرث ألجل تشكيل خشص قانوين جديد مع احنالل األعوان الاقتصاديني املشلكني هلي     

  Interdiction des ententes entre entreprises :الاقتصادينيحظر الاتفاقات فامي بني األعوان   -ب

لناش ئة عن متعاملني اقتصاديني، و اليت تأخذ شلك ممارسات و أعامل و اتفاقات و اتفاقيات سواء رصحية أو مضنية، تكون غايهتا أو الاتفاقات احملظورة ا 

 مبا يعين اإلبقاء عىل وضعية معينة لهيلكة السوق،  نتيجهتا التقييد من حرية ادلخول إىل السوق املعين ابملنافسة،

  :حظر التعسف يف الهمينة الاقتصادية -ج

لق، و يه يقصد ابلهمينة الاقتصادية الوضعية اليت هيمين فهيا عون اقتصادي عىل غريه من األعــوان الاقتصاديني داخل السوق بشلك مطلق أو ش به مط

 .30/30ملادة الثالثة/ج من قانون املنافسة داخل السوق حسب ما يؤكده املرشع اجلزائري من خالل ا الوضعية اليت قد تؤدي إىل عرقةل لعبة

  (30/30ق  11، م30/30ق  11التعسف يف اس تعامل التبعية الاقتصادية: )م 

قة التاارية اليت  ا يكون فهيا ملؤسسة ما عىل أهنا: "العال 30/30املقطع د من األمر  0عرف املرشع اجلزائري التبعية الاقتصادية من خالل نص املادة 

وة ــــهو القحل بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد ابلرشوط اليت تفرضها علهيا مؤسسة أخرى سواء اكنت زبوان أو مموان." و مرد التبعية الاقتصادية 

لقوة اليت متكنه من امتالك قوة تفاوضية متكنه يف هناية األمر من فرض الاقتصادية للعون الاقتصادي املتبوع ابملقارنة مع العون الاقتصادي التابع، هذه ا

احلا ات اليت تقع فهيا املامرسة حتت طائةل احلظر املربر ابلتعسف يف اس تغالل  30/30ق  11أوردت املادة و اشرتاطاته التعاقدية عىل الطرف اآلخر، 

احلا ات ممارسة عون الاقتصادي نفوذا عىل عون اقتصادي آخر أو احلصول منه عىل  إىل هذه 30/30من ق  11التبعية الاقتصادية،و أضافت املادة 

  .آجال دفع أو رشوط بيع أو عىل رشاء متيزيي  ا يربره مقابل حقيقي يتال ءم مع ما تقتضيه املعامالت التاارية الزنهية و الرشيفة

 30/30ق  11و م  30/30ق  10حظر األسعار اخملفضة بشلك تعسفي )م . د

ممارسة العون الاقتصادي أسعارا خمفضة بشلك تعسفي، و قد وضع ألجل اعتبار السعر  30/30من قانون  10قر املرشع اجلزائري من خالل نص املادة أ

تىض املادة ق خمفضا بشلك تعسفي معيارا موضوعيا ممتثال يف سعر التلكفة مبا يتضمن اإلنتاج و التحويل و التسويق، و يضيف املرشع مضن سعر التلكفة مب 

 ..." ..: "...احلقوق و الرسوم و اعباء النقل.30/30من قانون  11

 اخلــامتة  
مراعـاة املعنويـة و ة و القانونية لتكريس مبدأ حاميـة حقـوق املسـ هتمل املاديـلقد سعى املرشع اجلزائري من خالل وضع مجموعة كبرية من النصوص الترشيعية و  

الزناهة رعية و ـالوصول إىل سوق تتصف املعامالت التاارية فهيا ابلشراميا من وراء هذا اإلقتصاديني الفرص يف احلقوق و الواجبات للمتعاملني  ؤمبدأ تاكف

أن حيهنـا ذا الشو الشفافية خالية من أي ممارسة خترج عن هذا اإلطار ذكل بردع و مقع اخملالفات بشلك مبارش اعامتدا عىل املواد و النصوص الواردة يف ه

 هذا املبتغى و يه:ميكن هتيئة املناخ املالمئ ملنافسة حرة و نزهية و هنا جتدر بنا اإلشارة خملتلف القوانني واملراس مي التنظميية اليت تصبو إىل حتقيق 

 :املتعلق ابملنافسة املعدل و املمتم. 11/30/0330املؤرخ يف  30/30األمر رمق 

 :املتعلق ابملنافسة. 02/30/0331املؤرخ يف   31/10القانون رمق 

 :املتعلق ابملنافسة. 12/31/0313املؤرخ يف  13/32القانون رمق 

 : املتعلق بوضعية الهمينة. 10/30/0332املؤرخ يف  32/002املرسوم التنفيذي رمق 

  املتعلق ابلرتخيص لعمليات التجميع . 00/30/0332املؤرخ يف  32/011املرسوم التنفيذي رمق 

  املتعلق ابلبنود التعسفية . 13/31/0330املؤرخ يف  30/030التنفيذي رمق املرسوم 

. 
 

ــةبدار الثقافة عبد اجمليد الشافعي * قامل 0310أفريل  00يوم   
 

تحرير المنافسة من تحرير المنافسة من 

الممارسات غير النزيهة الممارسات غير النزيهة 

  وغـير المشروعةوغـير المشروعة

 

  امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبيةامجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

  وزارة التجــــــارةوزارة التجــــــارة

  حتت الرعاية السامية للس يدة وايل و اية قاملــةحتت الرعاية السامية للس يدة وايل و اية قاملــة

  

  تنظــــــــمتنظــــــــم
  

لصناعة مرمورةمديرية التاارة لو اية قاملة ابلتنس يق مع غرفة التاارة وا  

يوم درايس و حتسـييس  بعنوان :   
 

 



 

 : املنافسة غري املرشوعة .0

يسـتند يف ذكل تقتيض حرية املنافسة فسح اجملال أمام األعوان الاقتصاديني للوصول إىل العمالء بلك الوسائل التسـويقية أو القانونيـة املتاحـة، مـا         

ضـعيات  ا إىل أساليب غري مرشـوعة، أو غـري قانونيـة، و عليـه فـين حلريـة املنافسـة حـدودا ينبغـي التوقـف عنـدها، تمتثـل عـىل اخلصـوص يف بعـض الو 

حمـل متابعـة  تس تجيب مع ما يفرتض يف املامرسة التاارية من نزاهة، كام أن املنافسة غري املرشوعة إذا اس توفت رشوط حتققها ميكـن ملـن يأتهيـا أن يكـون

  :وعةالمتيزي بني أربعة صور للمنافسة غري املرش كن مييف هذا الصدد  ، عةيعرف بدعوى املنافسة غري املرشوقضائية من خالل ما 

 افســــــــــتشويه مسعة العون الاقتصادي املن. 

 زرع الشكوك يف ذهن املس هتمل حول هوية املؤسسة.  

 إحداث خلل يف تنظمي املؤسسة املنافسة. 

 امـــــــــإحداث خلل يف السوق بوجه ع. 

 Parasitisme commercial .:لتطفل التااريا  .0

من خاللهـا عـون اقتصـادي يف نظـام عـون آخـر، بغـرض احلصـول عـىل املنـافع ميكن أن يعرف التطفل التااري بأنه مجموع املامرسات اليت يتدخل        

ا، مـن دون أن يسـهم الاقتصادية اليت حتققها املهارات و املعارف املهنية اليت استمثر و اجهتد العون الاقتصادي املتطفل عليه ألجل بلورهتـا و الانتفـاع  ـ

د، برشط أ ا تكون هـذه املهـارات مـن بـني احلقـوق احملميـة بنصـوص قانونيـة خاصـة، م ـل بـراءات العون الاقتصادي املتطفل يف هذا الاستامثر أو اجملهو 

أحلق ذكل  ل عليه، و إ االاخرتاع، و حقوق امللكية الصناعية املساةل، و من دون أن يكون العون الاقتصادي املتطفل منافسا للعون الاقتصادي املتطف

من قانون القواعد املطبقة عىل املامرسات التااريـة، و  00من املادة  0ع اجلزائري التطفل التااري مبقتىض املقطع حظر املرش  .بنظام املنافسة غري املرشوعة

  ".اليت جاء فهيا من بني املامرسات التاارية غري الزنهية: "اس تغالل همارة تقنية أو جتارية ممزية دون ترخيص أو موافقة من صاحهبا

لتااري عدة أشاكل، من بيهنا اس تعامل عالمة جتارية ذات مسعة داخل السوق، مث اعامتدها ابلنس بة ملنتج أو خدمـة ابلنسـ بة يأخذ يف هذا الشأن التطفل ا

حيث صنعت رشكة خمتصة يف األدوات  ،Pontiacلسوق آخر، من ذكل ما مت إقراره ابلنس بة من قبل قضاء النقض الفرنيس يف ما أصبح يعرف بقضية 

و الـيت يه ذاهتـا التسـمية التااريـة لنـوع مـن السـ يارات، و اكن احلـو بعـدم تـوافر رشوط دعـوى  Pontiacأطلقت علهيا تسمية  الكهرومزنلية ثالجات

رسـت شـم مـن املنافسة غري املرشوعة، عىل اعتبار عدم انامتء النشاطني اإلنتاجيني للسوق ذاته، و لكن اعتربت أن رشكة املنتاات الكهرومزنلية قد ما

لتااري، مكهنا من احلصول عىل مزيات اقتصادية و تنافس ية غري مربرة، لكن من دون إماكنية القول بتحويـل عن ـ الـزابئن، عـىل اعتبـار عـدم التطفل ا

  .انامتء الك العونني للسوق ذاته

صاديني، و اعامتدها يف الـرتو  ملنتاـات كام يدخل مضن التطفل التااري اس تغالل محةل اإلشهار أو حىت الصيغ اإلشهارية من طرف أحد األعوان الاقت   

  .أو خدمات العون املتطفل، بدون ترخيص أو موافقة من العون الاقتصادي املترضر

 :األحاكم اخلاصة حبامية السوق   

األعوان الاقتصاديني، و هو تعد حامية الاقتصاد بشلك عام من أمه أهداف اعامتد قانون املنافسة، من حيث المتكني لضامن ظروف تنافس ية حقيقية بني 

وم عىل حظـــــــــــــر الهدف اذلي يتحقق من خالل األحاكم اليت تبنــــــــــاها املرشع اجلزائري عىل غرار ما هو موجود يف الترشيعات ا ملقارنة، و اليت تق

ا وسائل حامية املتنافس داخل سوق اخلدمة أو السلعة، و  ا املامرسات املقيدة للمنافسة، عىل خالف ما تريم إليه أحاكم حامية املؤسسة، من حيث كوهن

  :تتحقق حامية السوق إ ا ابعامتد مجلــــــــــــــة من اإلجراءات ميكن حتديدها كام ييل

  ،ذمراقبة التجميعات الاقتصادية 

 ظر الاتفاقات فامي بني املؤسسات املتنافسة، ح 

  ،حظر وضعيات الهمينة الاقتصادية 

  األسعار ألقل من سعر التلكفةحظر خفض.  

  :حظر التجميعات الاقتصادية -أ

يف القانون يقتيض بيان التجميعات الاقتصادية ابعتبارها شم من املساس حبرية املنافسة توضيح مفهوهما، مث آليات الرقابة علهيا وفق ما هو وارد 

ويل حق ملكية أو المتتع بكيان اقتصـــــادي ملصلةة كيان اقتصادي آخر بشلك و تعرف التجميعات الاقتصادية بأهنا لك إجراء يؤدي إىل حت .اجلزائري

 املتواجدين لكي أو جزيئ، أو تشكيل كيان اقتصادي جديد، مبا من شــــــــــأنه املساس  يلكة السوق، من خالل التقليل من عدد األعوان الاقتصاديني

  .داخل سوق اخلدمة أو السلعة حمل التنافس

  :30/30من األمر  12أن تأخذ التجميعات الاقتصادية أشاك ا ثالث أوردهتا املادة ميكن  

 

 المنــافسة في القانون الجزائــري

 
  مقدمة :

د ابملنافسـة وضـعية تنـافس و يقصـ  قانون املنافسة يف األنظمة القانونية معوما ابنهتاج اقتصاد حر تكون املنافسة داخهل إحدى أمه مقوماتهيرتبط       

اقتصادي بني مؤسسات ممتزية بصدد عرض نفس املنتج السلعي أو اخلديم داخل سوق واحد، تلبية للةاجات ذاهتا، عىل أن تكون لـلك مؤسسـة نفـس 

 احلـال تطبيـق من الرحب أو اخلسارة، و يه الوضعية اليت تقابل وضعية الاحتاكر، سواء اكن هذا الاحتاكر ملصلةة ادلوةل، حيث  ا ميكـن يف هـذا  احلظ

  يكـن مـن  ذلكل قق معها ظروف املنافسـة احلـرة، وضعية همينة اقتصادية  ا تتحم ر ملصلةة مؤسسة خاصة، فنكون أماالاحتاكأو اكن  قواعد املنافسة،

 النظـام وهـو اذلي اعمتدتـه اجلزائـرالسـ يايس  التوجـه لمنافسة يف اجلزائر خالل مرحةل ما قبل تسعينات القرن املايض، عـىل اعتبـار املتوقع ظهور قانون ل 

اصـة، و عليـه   الاشرتايك، و ابلتايل نظام اقتصادي احتاكري، تزاول من خالهل ادلوةل نشاط التوزيع و اإلنتاج دون مزامحة من الكياانت الاقتصادية اخل

املتعلق ابملنافسة، إ ا أن هذا القانون ألغـي و  1112جانفي  02املؤرخ يف  30-12من خالل القانون  1995ئر إ ا س نة يظهر أول قوانني املنافسة يف اجلزا

التاارية اليت أفرد لها قانوان خاصا يمتثل يف بني املامرسات املرشع اجلزائري فصل هذا القانون   مبقتىض، 0330يوليو  11املؤرخ يف  30-30عوض ابلقانون 

  .متعلقة مببادئ املنافسة، و جملس املنافسةأحاكم فقد خصص هل  قانون املنافسة  بنياملتعلق ابلقواعد املطبقة عىل املامرسات التاارية، و  30-30القانون 

ــ قانون املناف     : سةــــ

مجموعة األحاكم القانونية و التنظميية املطبقة عىل املؤسسات يف إطار نشاطاهتا داخـل السـوق، و الـيت يكـون الغـرض  هو املقصود بقانون املنافسة        

تصاد، مبا يفرتض معـه مـن احلريـة التنافسـ ية بـني األعـوان الاقتصـاديني، و عد قانون املنافسة أحد مظاهر التنظمي احلر لالق ي،امهنا ضبط التنافس فامي بيهن

،  اسـ امي حريـة حرية الوصول إىل العمالء، لكن هذا الوضع  ا يتحقق يف الواقـع إ ا إذا اكنـت رشوط املنافسـة املثاليـة متاحـة مجليـع األعـوان الاقتصـاديني

، و متاثل رشوطهـا ابلنسـ بة مجليـع الكيـاانت املتنافسـة، و يه الرشـوط الـيت  ا ميكـن أن تتحقـق يف نزاهة املامرسة التاارية و الصناعيةادلخول للسوق، و 

 .متعددةالواقع، ما يدعو إىل تدخل ادلوةل بغرض ضبط العالقة بني األعوان الاقتصاديني املتنافسني من خالل أحاكم قانونية ذات مضامني و غاايت 

  .حامية املس هتملحىت  ا يتوقف قانون املنافسة عند حامية املنافسة داخل السوق، و إمنا ميتد أثره إىل حامية الكياانت الاقتصادية املتنافسة، و  

 : ام قانون املنافسةأحكــ   

يـا مـن خـالل أحـاكم ت تعـد ابلنشـاط الاقتصـادي عـن يستند قانون املنافسة معوما إىل فكرة احلرية التنافس ية، و اليت حياول املرشع تكريسـها قانون        

رهـا، و عـىل هـذا التقييد، حىت و إن اكنت احلرية املطلقة  ا ميكن إعاملها ابلنظر إىل ما ميكن أن ختلفه من آاثر عىل مس توى السوق قد حتد من غاية إقرا

حيـث ميكـن المتيـزي بـني ،ليت قد  ا حتقق املنافسة احلرة غاايهتـا األساس حاول املرشع تكييف هذه األحاكم مع خصوصيات بعض النشاطات و األوضاع ا

،  حامية السـوقتمل اليت هتدف لتضييق املنافسة و حامية املؤسسة أمام املنافسة يف حد ذاهتا، و تمل اليت هتدف إىل تكريس احلرية التنافس ية مبا يضمن 

وجودها، حبيث يقع التنافس بني املؤسسات داخل السوق ألجل إمـا احملافظـة عليـه، أو حتويـل  يعترب عن  العمالء جوهر نشاط أي مؤسسة و غاية و

قـد  معالء املؤسسات األخرى بوسائل قد تكون مرشوعة، كام ميكن أن تقع حتت طائةل حظر قانوين تكون غايتـه حاميـة مصـامل املؤسسـات املترضـرة، و

أو حاميهتـا أمـام املنافسـة  Conventions de non-concurrenceل إما إبرام اتفاقـات عـدم املنافسـة تتحقق حامية املؤسسة وفقا لهذا املنوال من خال

 .Parasitisme commercial، أو ضد التطفل التااري Concurrence déloyaleغري املرشوعة 

  :اتفاقات عدم املنافسة .1

من أمه مظاهر اخلروج عن مبدأ حرية املقاوةل و التعاقـد، ابعتبـاره اتفـاق بـني طـرفني يلـضم مبقتضـاه أحـدهام بـأ ا ميـارس  ةيعترب اتفاق عدم املنافس       

مى نشاطا حمددا ينافس به نشاط الطرف اآلخر، و يرد عىل الغالب النص عليه مبقتىض رشط مضن عقد سابق بني الطرفني، و عىل هذا األساس قد يسـ

عـن احملـالت التااريـة،  ا س ميـــا عنـد التنـازل  يتحقق يف العديد من الوضـعياتاذلي     .Clause de non-concurrenceافسةكذكل رشط عدم املن

اس أن حبيث يغلب يف م ل هذه احلاةل أن يورد الطرفان رشط امتناع احمليل عن ممارسة النشاط ذاته مضـن حـدود معينـة، و ملـدة متفـق علهيـا، عـىل أسـ

نطقة نفسها كفيل بـأن حيـرم املـاكل اجلديـد عن  العمالء هو أمه عنارص احملل التااري املتنازل عهنا، و أن اس مترار احمليل يف تأدية النشاط ذاته داخل امل 

إخضـاعه مجلـةل من هذا العن  ابلنظر  احامتل ارتباط هؤ اء العمالء ابحمليل، غري أن خطورة هدا الرشط ابلنس بة حلرية املنافسة تس تدعي القول برضورة 

عقد للحيلوةل دون حتويل العامـل لعمـالء رب العمـل بفضـل من الرشوط، كام قد يتضمن عقد العمل م ل هذه الاشرتاطات، و اليت ترسي بعد انقضاء ال

 Contrat deالمتثيـل التاـاري ، Contrat de franchiseس بق معرفته  م، و األمر ذاته ابلنس بة لعقود التوزيع،  اس امي يف عقـد الرتخـيص التاـاري 

représentation commercialeالتااريــة ، عقــد الـواكةلContrat d’agence commerciale ،  أو عقــد الامتيـاز التاــاريContrat de 

concession commerciale 
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