
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 
  

 
– 

– 
  

Résumé : 
 Aux termes de l’article 12 de 
l’Ordonnance modifiée et complétée n° 03-
03 du 19 juillet 2003 , « Sont prohibées les 
offres de prix ou pratiques de prix de vente 
aux consommateurs abusivement bas par 
rapport aux coûts de production, de 
transformation et de commercialisation dès 
que ces offres ou pratiques ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un 
marché ou d’empêcher d’accéder à un 
marché une entreprise ou un de ses produits. 
Pour plus de précisions,  
La pratique de prix abusivement bas ayant 
pour effet d’éliminer ses concurrents pour 
ensuite relever ses prix au dessus d’un 
niveau raisonnable 

A travers cet article nous essayons 
d'extrapoler les conditions juridiques 
nécessaires pour protéger les institutions 
économiques de  « offres de prix ou 
pratiques de prix de vente aux 
consommateurs abusivement bas »  
 Quels sont ces conditions ou contrôles؟
Selon législateur algérien  
 
 
                                                      

  : الملخص 
قانون المنافسة هي تفادي كل من إن الغاية األساسية 

الممارسات المقيدة للمنافسة قصد زيادة الفعالية االقتصادية 
بهذا لذلك فإن الضرر الذي تخلفه الممارسات الماسة 

تتجاوز في آثارها المساس بالمستهلك او  المجال 
المؤسسات المنافسة الى حد االضرار باالقتصاد الوطني 

رقم من االمر  12لمادة لذلك حرص المشرع الجزائري في ا
المتعلق بالمنافسة  2003-07-19المؤرخ في  03- 03

التعسف في عرض او ممارسة إلى ضبط المعدل والمتمم 
وحرص على تحديد طبيعة   اسعار بيع مخفضة للمستهلكين

الضرر الذي يلحق بالمؤسسة الواقعة ضحية لها و ذلك  
 اغطكضمانة ، ألنه بالمقابل ال يمكن أن يشكل النص ض

على المؤسسات إذ من شأن التمتع بفعالية إقتصادية أن تجد 
المؤسسات ميدانا خصبا تتنافس فيه و بيئة قانونية مساعدة 

  . على التفاعل
كل عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة ا ان إنطالقا من 

للمستهلكين ال تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أخرى أو عرقلة أحد 
أو يمكن أن تؤدي إلى  منتوجاتها من الدخول إلى السوق

  .ذلك ال تعد ممارسة مقيدة للمنافسة وال يتم حضرها 
التي من خاللها نكون  يطرح التساؤل حول ما هي الضوابط

عرض أو ممارسة " امام ممارسة مقيدة للمنافسة في صورة  
حسب التشريع الجزائري " أسعار بيع مخفضة للمستهلكين 

  ؟
  .  في هذا السياق جاءت هذه الدراسة   
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  : مقدمة

ة التجار العملية ر جو السعر املمارسعد حائالأو أو ا إلتمام حافزا ون ي فقد ة التجار ة

لذلك ، ذلك ندون تقن ع زائري ا املشرع مركز مل أ من و بھ يتعلق املمارسةا أيديناا ن ب ال

سميةنضبطوح.  عرفت ا أ إ ش فإننا قيقي" املصط ا لفة الت سعر من أقل سعر " البيع

سمية عسفي" ثم ل ش مخفضة بيع أسعار ممارسة أو املشرع" عرض ا عل درج ال سمية ال و

زائري عرفا أنھ كما ن الرا غراق"الوقت الدوليةال" بمبدأ الكتابات 1تجارة عض عرفھ و

مخفضة" بمس بأسعار التعسفي الدراسة" البيع عتمد سوف ممارسة" و أو عرض التعسف

ذا ان إذا لإلشارة و ، ن لك للمس مخفضة بيع القانون  أسعار يمنع ال باملقابل فإنھ محظورا الفعل

السل سعر من ى أد سعر البيع من ي قيقياملد ا الوضيععة ق بطر بالبيع عرف ما و بخسارةو إي ة

املال رأس من ة مئو سبة ب بخسارة او ن  2جزافية املوضوع جوانب الستجالء عو الدراسة قسم

التا   : النحو

  .مفھوم عرض أو ممارسة األسعار التعسفیة : المطلب األول 

ول شر: الفرع ال   .التأصيل

ي الثا التعسفية:  الفرع سعار ممارسة أو عرض ف   عر

الثالث ا: الفرع بھ ش عما املمارسة   .تمي

  .عناصر التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع مخفضة للمستھلكین : المطلب الثاني 

ول البيع: الفرع عقد صورة املمارسة ر تظ   أن

ي الثا أو: الفرع املعروض السعر يكون منخفضأن جد   . ةاملمارس

الثالث لك: الفرع املس مع العقد م ي   أن

ع الرا املنافسة: الفرع باملؤسسات ضررا املمارسة ق ت   .أن
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ول  التعسفية: املطلب سعار ممارسة أو عرض وم   .مف

ول شر: فرع ال   .التأصيل

القانون:  أوال املل1989يوليو5املؤرخ12-89ظل باألسعار املشرع 3املتعلق نص

املادة زائري لفة"  10ا الت سعر من اقل طوار جميع منتوج أسعار ون ت أن يمكن سعرال أو

يرمي ان إذا أو منافس إ ساءة إ ذلك أدى إذا الفع شرعيةإالشراء غ الت تحو تحقيق

ن ب بائيةللقيمة ا عباء لتخفيف   " .املؤسسات

ع تطبق ال ام ح ذه أن   : إال

للتلف- القابلة املدى  املنتوجات ل الطو ن التخز عن الناجمة التقادم ملخاطر   .نظرا

ال- ااملنتوجات بيع ظروف ر ت أن يجب ال التصفية بأسعار   .املوضوعيةتباع

املادة ت اعت ال28كما أد" شرعيةممارسة سعر البيع إعادة منتجفرض يفرضھ عأو ى موزع

  " .تاجر

مر: ثانيا املل املتعلق1995جانفي25املؤرخ06-95ظل املادة 4باملنافسة "  10نصت

ع إذااقتصاديعونليمنع قيقي ا لفة الت سعر من أقل سعر سلعة املمارسةبيع ذه انت

ا م تحد أن يمكن أو السوق املنافسة قواعد عن حادت   " قد

مر:ثالثا املتمم 2003يوليو19املؤرخ03/03ظل و املعدل باملنافسة  5املتعلق

املادة ن" 12نصت لك للمس عسفي ل ش مخفضة بيع أسعار ممارسة أو سعار عرض يحظر

ل التحو و نتاج اليف بت دفمقارنة املمارسات أو العروض ذه انت إذا ، ق سو ال أنو يمكن أو

السوق إ الدخول من ا منتوجا أحد عرقلة أو مؤسسة عاد إ إ املادة" تؤدي ل13وحسب يبطل

ام املمارسةإل ذه يتعلق عاقدي شرط أو إتفاقية املادةأو ا تقابل ،420-5   Lالتجاري القانون من

الصادر1فقرة10ادةامل(الفر مر القانون)  1986من بموجب مر ذا محتوى ادخلت ال

لية1الصادر588 – 96رقم مر1996 جو نفس الفر املشرع ينص لم خ التار ذا قبل إذ

البيع منع ع املادةإال بموجب سارة أسعار32با بيع ممارسة لوجود ذلك عد تفطن أنھ غ منھ

البالنظرمخفضة ، ل التحو ، يع التص شروط ظرإ ا إ املمارسة ذه يخضع جعلھ مما ، ق سو

ف التعسف ت ث   .ام

ع القانون:را ع2004يونيو23املؤرخ04/02ظل املطبقة للقواعد املحدد

املادة ملقاضيات ووفقا املتمم و املعدل ة التجار ى" فإنھ19املمارسات أد سعر سلعة بيع إعادة يمنع

قيقي ا ا لف ت سعر   6... " من



 ـمخفضة للمستهلكين وفقا لقانون المنافسة الجزائري  أسعار بيعحماية المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة 

 
360 

املادة نصت ع21و شر ال ذات شروط"من التنظيم ق طر عن كيفياتتحدد بالتخفيض...و البيع   .و

رقم - التنفيذي املرسوم كيفيات2006يونيو18املؤرخ215-06ظل و شروط يحدد الذي

مخازن  عند البيع و املخزونات تصفية حالة البيع و و ال البيع و بالتخفيض البيع ممارسة

املاملعا خارج البيع و الطرودمل فتح بواسطة ة التجار   .7حالت

زائري ا املشرع لتوسع ب عية شر ال حاطة و بالتخفيض البيع مصط شرح

  .جزئياتھ

التالية ات املصط تج ست السابقة عية شر ال النصوص جملة   : من

قيقي- ا لفة الت سعر من أقل سعر العون:  البيع يمارسھ الذي البيع و يؤديو ل ش قتصادي

املنافسة مبادئ عن ياد ا   .إ

ن-   لك للمس عسفي ل ش مخفضة بيع أسعار ممارسة أو أسعار   .عرض

أد- سعر سلعة بيع قيقيإعادة ا ا لف ت سعر من   .ى

بالتخفيض- قانونا( البيع مشروعة   . )ممارسة

عسفي ممارسة ا مضمو تحمل ال ات املصط كةو املش ا صور عمليةأنة تتم

ن ب الفصل تم أن عد لكن و لفة الت سعر من أقل سعر القانون03/03 مرالبيع ن04/02و ب

ن مشروعت غ ن ممارست لدينا ت أ ة التجار املمارسات و   املنافسة

قيقي -1 ا ا لف ت سعر من ى أد سعر سلعة بيع   . إعادة

ن-2 لك للمس عسفي ل ش مخفضة بيع أسعار ممارسة أو أسعار   .عرض

ةذه الباملعني خ ذا الدراسة و بالتحليل بمنأىة يتم لن ذلك ولكن عماحث ا تمي عن

ممارسات من ا بھ املواليةش املراحل ھ سنو ما و الفرعو ا بي الفروق جوانب توضيح مع

  .املوا

ي    الثا ممارسة: الفرع ف عسفي( عر ل ش مخفضة بيع أسعار ممارسة او أسعار عرض

ن ل      )للمس

فق أو شر سواء ف عر غياب إ ومبالنظر مف باط است إ عمد فإننا ي قضا أو

ا ل املنظمة املادة نص خالل من املمارسة ذه   .ل
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املادة تنص عسفي" 12إذ ل ش مخفضة بيع أسعار ممارسة أو سعار عرض يحظر

ق سو ال و ل التحو و نتاج اليف بت مقارنة ن لك دفللمس املمارسات أو العروض ذه انت إذا ،

السوق إ الدخول من ا منتوجا أحد عرقلة أو مؤسسة عاد إ إ تؤدي أن يمكن    " . أو

املادة نص املؤشرات م   :أ

عسفي- ل ش مخفضة بيع أسعار عرض   .حظر

عسفي  - ل ش مخفضة بيع أسعار ممارسة     .حظر

ن- ب املمارسة منافسةقيام بمؤسسة ضرار بقصد لك املس و   .املؤسسة

مخفضة- سعار العتبار املعتمد اليفواملعيار قنتاجت سو ال و ل التحو   .و

دف- ال أو الغاية معيار و عسفية العروض أو املمارسات العتبار املعتمد أو املعيار مؤسسة عاد إ إ

السوق إ الدخول من ا منتوجا أحد   .عرقلة

اعتبار - سواء ما كال احتما أو قط ل ش املمارسة للمنافسةاقيام املقيدة املمارسات   .من

يمكن عليھ نضعو املمارسةالتعر  أن ذه ل التا إقتصادي:" ف عون بھ قام فعل ل

ع ينصب جماعيا أو منفردة بصفة سواء ، الكبار ن املوزع خاصة يقومعنصر، إذ السعر

بأقل البيع خالل من سارة ا نتائج أيضا و يتحمل تجعلھ منافسة ل تتحدى بأسعار بالتعامل

قيقي ا لفة الت سعر   8 "من

ممارستھ أو السعر عرض الفعل شرعية عدم ضبط زائري ا املشرع أن إ بالنظر لكن و

إفإننا التانميل ف من: " التعر أخرى مؤسسة ضد مؤسسة ا ترتك للمنافسة مقيدة ممارسة

عن يقل سعر البيع درجة إ يصل انخفاضا لك للمس مخفضة بيع ألسعار ممارسة أم عرض خالل

جماعرس لفة رةالت ا املنافسة بمبادئ يخل مما   " لية

أن يمكن سبق مخفضةمما بيع أسعار ممارسة أو عرض التعسف أن تج ست

ع السيطرة و ن خر ن املنافس إزاحة ا م دف ال التنافسية ة ر ل مقيدة ممارسة ن لك للمس

سارة ا امش لتدارك ارتفاعا أك يكن لم إن العادي السعر إ ذلك عد العودة و   .السوق

املمار  ذه تقوم ال علمفاملؤسسة ع ا أ باعتبار سارة ل ا عمد وراء نية ا ل ون ت سة

رفع ا ا بإم ا عد للسوق الوحيد املحتكر تبقى سوف بالسوق ثار ست و املنافسة إفشال عد أنھ

ا رغب حسب   11سعار
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يجب*  التحديد أن بمع سعار ر تحر ملبدأ مكرسا جاء املنافسة قانون ون من ونانطالقا ي أن

آخر سعر البيع عليھ يمنع اي ، التحديد ذا ام اح مؤسسة ل ع بالتا و السوق قبل من تلقائيا

اختالل و املؤسسات بقية بمصا يمس مما توازنھ السوق يفقد أن شانھ من ذلك ألن منخفض

امل أن ون ن لك املس مصا تذبذب و سعار استقرار عدم و املنافسة المبادئ ا مس يصبح لك س

ا   .مخ

املبيعات ارتفاع إ ا استعمال أحسن إذا تؤدي ة ار اش وسيلة ا أ يرى من ناك أن     13كما

أو* السلع عض عرض حيث ع للتوز ى الك املراكز ا تطبيق املمارسة ذه تجد ما ا كث و

وامشاملنتوجات و معقولة بأسعار سلع عرض بالتوازي و ذاتھ الوقت لكن يدة ز بأسعار للبيع

الفخ ذا لك املس فيقع ا بموج ة معت ح   .  12ر

الثالث ش: الفرع عما مخفضة بيع أسعار ممارسة أو عرض التعسف منبھتمي ا

  :ممارسات

ذا نا تمي بالنظريقتصر و ة التجار املمارسات بمجال الصلة ذات املمارسات ع الفرع

املاسة عات شر ال البيعاإ ن ب و ا بي سنم فإننا بالتخفيضلذلك البيع ن ب و ا بي و   . بخسارة

بالتخفيض  :أوال البيع عن مخفضة بيع أسعار ممارسة أو عرض التعسف   تمي

املندرجة املمارسات من ممارسة ن لك للمس بيع أسعار ممارسة أو عرض التعسف عت

قانونا املحظورة و للمنافسة املقيدة املمارسات املادةضمن بموجب ا عل مر56املعاقب 03-03من

باملنافسة واملتمماملتعلق   .املعدل

ك أنش ي قانو كمصط بالتخفيض البيع منمع ه غ دون البيع عقد يتعلق ما كال

م أقل بصورة السعر فيھ يتحدد ما كال أن و أناملعامالت إذ العادي ا وضع عليھ السعرما

ر يظ ان إن و منخفض ما و  كال لة" صيغةع" مخفضة" املمارسة السعر"مفعّ إنقاص و

الضرر يولد مما فيھ مبالغ عمدي ل   .ش

املادة نص املشرع ا عل نص قانونا مشروعة و جائزة ممارسة بالتخفيض البيع نما 21ب

القانون باملمارسات04/02من لتفصيلاملتعلق التنظيم ع أحالتنا ال املادة و ة أوسعالتجار

سنةو  غاية إ ذلك ع ال ا رقم2006استمر التنفيذي املرسوم 18املؤرخ06/215بصدور

بالتخفيض2006يونيو البيع ممارسة كيفيات و لشروط   9...املحدد
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بالتخفيض -1 البيع ف بالتجزئة: عر بيع ل ق،و طر عن دف الذي و ار باإلش املرفق أو املسبوق

املودعة السلع بيع إ السعر السلعتخفيض و ، عة سر بصفة العوناملخزن ا ش ال

من ابتداءا قل ع ر أش ثالثة منذ ةقتصادي ف خ بالتخفيضتار   10 " البيع

الق-2 بالتخفيضإجراءات بالبيع املشر : يام زائريعوضع منا ال الضوابطجملة ح العملية ذه ل

تتحول  و ا مبتغا عن التاليةممارسة  إ تحيد جراءات خالل من ذلك و للمنافسة   :مقيدة

بالتخفيض*  البيع خ توار للتجارةتحدد ي الوال املدير اح اق ع بناء الوا من بقرار سنة ل بداية

معيات ا شارة اس عد إقليميا لكاملختص املس حماية جمعيات و املعنية نية   .امل

علق* و شر املالئمةي الوسائل ق طر عن املتخذ   .القرار

*، املدنية السنة ن مرت بالتخفيض البيع ةيرخص ف ل متواصلة6مدة نأسابيع الفصل خالل

مكن و ، الصيفي و املدةالشتوي اء إن قبل البيع توقيف قتصادي   . للعون

ن*  ب الصيفية ة الف تحدد نما ب اير ف و يناير ري ش ن ب املمتدة ة الف خالل ة الشتو ة الف تحدد

أوت و يوليو ري   .ش

قتصادي* العون حيودع تصر بالتخفيض البيع ممارسة يرغب للتجارةاالذي ي الوال املدير لدى

التالية بالوثائق مرفقا إقليميا   :املختص

الصناعة- ل مستخرج من ة قتضاء عند أو التجاري ل ال مستخرج من ة

رف ا و   .التقليدية

البيع- موضوع السلع اب قائمة كمي و   .التخفيض

سابقاقائ- املمارسة سعار كذا و ا تطبيق املقرر سعار التخفيضات ن تب   .مة

قتصادي*  العون سليم إ فورا يؤدي املختصة يئة ال لدى مودع الشروط فيھ تتوافر ملف ل

املحددة املدة خالل بالتخفيض البيع بالشروع لھ سمح   .رخصة

علن*  أن قتصادي العون ع السلعيجب و بالتخفيض البيع اية و بداية خ توار ار ش ق طر عن

فيھ يمارس الذي نفسھ املحل ة واج ع ذلك ل ، التخفيضات و سابقا املطبقة سعار و املعنية

عالن و ار لإلش املالئمة الوسائل ل ستخدم أن و التجاري   .شاطھ

غ عن التخفيض موضوع السلع يفصل أن يجب       .اكما

سارة:ثانيا با البيع إعادة و البيع عن مخفضة بيع أسعار ممارسة أو عرض التعسف           :تمي
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قيقي ا ا لف ت سعر من ى أد سعر سلعة بيع إعادة مصط املشرع 19املادةاستخدم

القانون خاللھ04/02من من تج ست ما و و املادة ذه آخر سارة با البيع مصط استخدم و

غ ة التجار املمارسات صور من صورة ل ش كة مش لعملية مسميان و واحدة لعملة ان وج ما أ

  .الشرعية

سارة با بالبيع م: يقصد ل ش مخفضة أسعار بفرض عون منقيام بكث أقل و وظ

ا عد ليتمكن ائن الز وجلب السوق من منافسيھ بعاد اس غية مؤقتة ة لف قيقي ا لفة الت سعر

السوق حصص افة ع ستحواذ و للمنافسة قابلة غ أسعار فرض   .من

أجل من سلعة شراء تتضمن العملية أن باعتبار سارة با البيع إعادة و دق املصط و

للشراء قيقي ا السعر من بأقل ا بيع   .إعادة

ممارسة أو عرض التعسف عن ا كث تختلف ال ا أ نجد املمارسة ذه بالتدقيق و

املادة جاء ما أن إذ مخفضة بيع با(  19أسعار ل) سارةالبيع ع مفتوحة موسعة صوره

ن ب و م بي أو م بي فيما ن قتصادي عوان ن ب شأ ي قد ، سارة با البيع أن ذلك حتماالت

ن لك   .املس

لك- املس و املؤسسة ن ب تمت إذا املخفضة البيع أسعار ممارسة أو عرض التعسف يحظر فيما

طبي صفتھ و طبيعتھ انت أيا افقط معنو أو   .عيا

أو- ا إنتاج تم قد ا بيع املراد السلعة ون ت أن ستوجب املخفضة البيع أسعار التعسف وأن كما

ق سو أو ا ل سارةتحو با البيع خالف ع للسلعةا البيع إعادة أو البيع عملية مجرد شمل الذي

غي أي ا عل يحدث أن دون ا حال   .ع

بالق سمح ما و تطبيقو مجال يملك مخفضة بيع أسعار ممارسة أو عرض التعسف بأن ول

سواء حد ع السلع و دمات ا ع يطبق أنھ بما سارة با البيع من ساعا ا   أك

إجراميا- فعال عت ال ن لك للمس مخفضة بيع أسعار ممارسة التعسف أن إ شارة ب ي كما

با البيع عكس ع تدخلحقيقة ال للمنافسة املقيدة املمارسات صور م أ عت أنھ إذ سارة

يأمر أن سوى يملك ال خ ذا فإن ع الوقا ت ثب إذا لكن ، املنافسة مجلس اختصاص نطاقھ

مالية ات عقو ر تقر و التصرفات ذه مثل ةبوقف ادار ة   14. كعقو

التعسف- فعل اعت زائري ا املشرع ون ن املمارست ن ب للتفرقة ة ر و ا النقاط ن ب من أن كما

شمل نما ب ، ناء است ال و ا ع حياد ال قاعدة ن لك للمس مخفضة بيع أسعار ممارسة أو عرض

املادة نص صر ا يل س ع ا أورد ناءات باست سارة با البيع إعادة و التوا19البيع ع   : و
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ع السر بالفساد ددة امل التلف لة س   .السلع

تنفيذ حكم تنفيذ إثر أو ائھ إ أو شاط ال غي ب س حتمية أو إرادية بصفة بيعت ال السلع

ي   .قضا

املتقادمة السلع كذلك و املوسمية تقنيا* السلع البالية   . أو

أو ا م ن التمو تم ال ونالسلع ي الة ا ذه و ، أقل سعر جديد من ا م ن التمو يمكن

جديد من ن التمو إعادة سعر ساوي البيع إلعادة قيقي ا   .السعر

ن قتصادي عوان طرف من املطبق السعر ساوي البيع إعادة سعر ا ف ون ي ال املنتوجات

ن املتنافس طرف من البيع سعر يقل أال شرط ن سارةخر با البيع   .ضد

املنافسة*  ع القضاء ثر و دف ال حيث من تلتقي ن املمارست كال أن نقول التماثل نقاط وعن

  .السوق

ي الثا ن: املطلب لك للمس مخفضة بيع أسعار ممارسة أو عرض التعسف   .عناصر

املادة   نص تحليل من مر12انطالقا واملتمم  03/03من عناصراملعدل تج ست أن يمكن

املمارسة   .ذه

ي   : و

ول- البيع: الفرع عقد صورة املمارسة ر تظ   .أن

ي- الثا منخفض: الفرع جد املعروض السعر ون ي   .أن

الثالث- ن: الفرع لك للمس املمارسة توجھ   .أن

ع- الرا اح: الفرع أو حاال ضررا تحدث املنافسةأن للمؤسسة   .تماليا

التا النحو ع ناولھ ت ما و   : و

ول- البيع: الفرع عقد صورة املمارسة ر تظ   .أن

بيع"  أسعار ممارسة أو سعار عرض حظر... "يحظر نطاق زائري ا املشرع ا ف حصر ال الفقرة

ن ممارست ا م شف س ال و ن لك للمس مخفضة بيع أسعار عرض أو ممارسة   .التعسف

ن) 1 لك للمس مخفضة بيع أسعار عرض   .حظر

ن) 2 لك للمس مخفضة بيع أسعار ممارسة   .حظر
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املشرع عرف حيث ، املمارسة محور ألنھ بإيجاز البيع عقد إ ش ما كال وض ا قبل و

بأنھ البيع عقد زائري آخر" ا ماليا حقا أو ء ملكية ي للمش ينقل بأن ع البا بمقتضاه م يل عقد

نقدي ثمن   . 15" مقابل

الطرف إرادة اتجاه بمع املعاوضة عقود من البيع قفعقد ا نقل ون ي أن إ ن

بخسا وال ا تاف وال ، ا صور ال جديا ون ي أن شروطھ من الذي و ي املش بھ م يل ثمن أو سعر   .مقابل

ا ال ب املحل،الس ان أر للبيع ا) الرضا( و عل نص ما إذا لية الش ،.  

ف شرح إ يحتاج الدراسة محل املمارسة املحل و الرضا ألن كماو التفصيل من ء ناولھ ن إننا

  : ي

ن- الرضا) أ حالت ناولھ   :ون

نحضرحالة -1 لك للمس مخفضة بيع أسعار   :عرض

بمصط املادة"العرض" يقصد تضمنتھ مر12الذي للتعب03/03من و طوة ا

مجرد ن ب ساوى زائري ا املشرع أن القول إ يقودنا ما و و رادة املؤسسةيجابعن من الصادر

بالبيع العرض قبول تمام ن ب و ، ال أم لك املس علم إ بلغ قد ان إن فيما مية أ إيالء تمامدون أي

جدااالرض مخفض سعر ممارسة ا صور قانونا محضورة ممارسة ل ش العرض مجرد أن بمع

التعاقد ع م ح و ائن الز جلب و دف ال أن مادام العرض قة طر انت ما   .م

نحالة -2 لك للمس مخفضة بيع أسعار   :ممارسة

املكتملة الصورة مفرطافعل" و انخفاضا منخفضة أسعار الرضاب" ممارسة ركن تحقق

القبول و يجاب   .بتطابق

و العرض مجرد مآل أن إذ املمارسة حساسا دورا البيع عقد يلعب ن الت ا كال و

، التعاقد إ م دفع و ائن الز جلب ا شأ من ة خ ذه أن ذلك ، املخفضة سعار ممارسة

ا عت مخفضة بيع أسعار عليھ عرض الذي لك أنفاملس دون ا تفو يجوز ال للتعاقد جيدة فرصة

ولو ح ساسية حاجاتھ إشباع و عنده م فامل ، العرض ذا مثل عن نجم س ال ضرار يفكر

العملية ذه وراء من تحقيقھ يراد دفا ناك أن يدرك   .ان

من ل ل زائري ا املشرع اعتبار خالل من تجھ ست أن يمكن ما أوامجردو لعرض

ا:يانساملكتملةاملمارسة خص ال املمارسة ذه من املنافسة حماية غية ي الوقا ع للطا يھ تب

و مة ر ا الشروع حال من بذلك ب تق إذ ، املمارسات من ا غ دون بذلك زائري ا املشرع

التامة مة ر علالا امعاقب ذا ة بالعقو   .ا
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سانطال:  املحل) ب قد زائري ا املشرع أن من مجرداقا ن ب و التامة التعاقدية العالقة ن ب وى

ا ف للدخول املادة العرض نص حرفية من انطالقا ،12و البيع عقد ن للممارست ا   حصر

إ ش ال الفقرة ا" و منتوجا أحد تج" عرقلة ست   :فإننا

يخرج مما دمات ا دون املنتوجات املمارسة نطاق حصر زائري ا املشرع ة أن خ ذه

طائلة ظر من سبقا قد ما و املادةو زائري ا املشرع ناه مر10/01وت املتعلقة06-95من

تضمنت ال املل ال" باملنافسة سعر من أقل سعر سلعة بيع إقتصادي عون ل ع لفةيمنع ت

ا م تحد أن يمكن أو السوق املنافسة قواعد عن حادت قد املمارسات ذه انت إذا قيقي   "ا

املادة فيھ عدلت الذي مر2الوقت قانون03/03من دراسة مجال ضبط يل س

املشر املنافسة القانونوسع الوارد التعديل بموجب ا ف زائري ا شتغ15املؤرخ10/05ع

شاطات2010 دماتنتاجإ وا ع املرجعي16والتوز املادة عو شر ال ذا ل العامة والقاعدة   .ة

املادة مستوى ع املوجود النقص تدارك قد الفر املنافسة مجلس أن 420/05كما

بأن قرار وأصدر الفر التجاري القانون بامل" من املختصة دمات وا املنتوجات من املقررل نع

مفرطا انخفاضا املنخفضة قانون17"لألسعار ام أح مع ومطابقتھ للبيع قتصادي وم املف ع مرتكزا

قتصاد لة ك تحر م م دور من دمات ا تلعبھ ما غفل أن يمكن ال إذ    .املنافسة

نفسھ املحل ان ما املادية( و تامة)املنتوجات التعاقدية العالقة انت ا أوسواء مجردأ

بقى س خدمات تقدم مؤسسة ل فان للدخول اعرض انخفاضاأسعار انخفضت لو ح قانونية

دمات ا سوق من املنافسة املؤسسات اقصاء شأنھ من ذلك ان رغم   .مفرطا

القانونية ماية ا دمات ا ملؤسسات توفر قانونية غرة ل ش ما و املشرع.  و ع ستوجب مما

دمات ا بإضافة املادة نص عديل و اليھ   .12املادةإلتفات

املحل- ط اش املشرع فان ذلك ا او) املنتوجات(اضافة محولة او مصنعة ون ت ان

املادة بقولھ ق".......مسوقة سو ال و ل والتحو ح" نتاج ع تباع ال فاملواد التا انو ولو ا ال

و و البيوع من اخر نوع بل ن لك للمس مخفضة بأسعار البيع حظر ا عل يطبق ال منخفضا ا سعر

القانون ظل زائري ا املشرع نظمھ الذي سارة با سعر" 19م.04/02البيع سلعة بيع إعادة يمنع

قيقي ا ا لف ت سعر من ى   .أد

ي الثا يكون: الفرع منخفضاملعروضالسعرأن جد املمارس   : أو
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ة، وال رة ا املنافسة لقواعد وفقا حرة بصفة يحدد املنافسة قانون السعر أن صل

أساس ع وكذا ما املعمول والتنظيم ع شر ال ام أح ام اح ظل سعار ة حر ممارسة وتتم

ي يأ بما املتعلقة تلك السيما والشفافية نصاف   :قواعد

ع - ا لبيع السلع اد است و دمات ا وتأدية ع والتوز نتاج شاطات ل سعار تركيبة

ا  . حال

دمات - ا تأدية أو ا ع وتوز السلع انتاج يخص فيما ح الر  .وامش

ة - التجار املمارسات  .شفافية

التعسف ا ل شا من شرعية غ ممارسة ل ش املبدأ ذا عن السعر تحديد حاد فإذا

ن لك للمس مخفضة بيع أسعار ممارسة أو   .عرض

لألسعار  التخفيض ومقياس التعسف مقياس و زائريفما ا املشرع   ؟عند

املادة نص مر12باستقراء اليف03/03من ت سعر معيار تب زائري ا املشرع أن نجد

سعرنتاج من أقل و تمارس أو عرض ال سعار ل ف مرج امش ك ق سو ال و ل والتحو

ل والتحو نتاج اليف ق ت سو مقوال عسفية للمنافسةممارسة   .يدة

بأنھ قيقي ا لفة الت سعر زائري ا املشرع عرف عاسعر"وقد املكتوب بالوحدة لشراء

وال قوق ا إليھ يضاف النقلالفاتورة أعباء قتضاء وعند اليف18."رسوم ت سعر ذلك ع يقاس

ق سو ال اليف ت سعر أو ل التحو اليف ت سعر أو   .نتاج

التالية الصور من صورة عن يحيد لن السعر فإن مر واقع   :و

ق )1 سو وال ل والتحو نتاج لفة ت سعر يفوق أو ساوي املنتوجات بيع سعر ون ي أن  .إما

با أسعار من أقل انت لو ح شرعية منافسة بمع قانونية شرعية أسعار أمام ون ن نا و

ق سو ال أو ل التحو أو نتاج لفة ت بأسعار ة الع إذ   .املؤسسات

نتاج )2 لفة ت عن تقل ا أ درجة إ مفرطا إنخفاضا منخفضة سعار ون ت أن إما

عقال ال أمر و و ق سو وال ل باملنافسةوالتحو ضررا ق ي الذي بالتعسف يو ما و و عادة  .ي

ن الدارس عض رى قيقي19و ا الشراء سعر بدل قيقي ا لفة الت لسعر املشرع اعتماد أن

التحديد الية اش ع. يطرح البا ا سلم ال الفوات تفحص من ر يظ الشراء سعر ان ) املؤسسة( فإذا

يمكن ال لفة الت سعر وتحديدهفإن سعار ل ي إ بالرجوع إال منھ د,التحقق يز الذي ء ال

ن ال باألمر س ل العملية ذه مثل انجاز ألن ثبات عن البحث عملية   .عقيد
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الثالث لك: الفرع املس مع العقد م ي   :أن

مؤسسة من تصدر أن مخفضة بيع أسعار عرض أو ممارسة التعسف ظر ط ش

املاتجاه حظر من الغاية انت إذا مفاده ساؤال يطرح ما و و لك للمنافسةمارساتاملس ،املقيدة

ا ذا حد واملنافسة املؤسسات   .حماية

العالقة؟ ذه ري جو كطرف لك املس ع زائري ا املشرع ركز   فلماذا

ما ا فطرفا بيع عقد وطاملا املمارسة ذه طرفا عرف   :بداية

ع- املادة: البا زائري ا املشرع ا عرف ال مر03املؤسسة املتعلقة03/03من واملتمم املعدل

ا بأ أو" باملنافسة نتاج شاطات دائمة بصفة يمارس طبيعتھ انت أيا معنوي أو طبي ص ل

اد ست أو دمات ا أو ع ا" التوز املشرع أن عتبار ن ع خذ املادةمع عدل قد ال02زائري

ان التا و املؤسسة شاطات من د يز ما و و شاطات ال وسع و املنافسة قانون تطبيق مجال تحد

املؤسسة ف عر عدل أن بھ   . 20جديرا

ي- لك(املش ي:)املس كما لك املس عرف قد زائري ا املشرع نجد ن متقار ن مجال و عيا  : شر

املادة1- القانون2/2بموجب لك04/02من املس عرف واملتمم املعدل ة التجار باملمارسات املتعلقة

ومجردة" بأنھ عرضت خدمات من ستفيد او للبيع قدمت سلعا يقت معنوي او طبي ص ل

م ع طا ل   21"من

املادة-2 القانون3/1بموجب اير25املؤرخ09/03من وقمع2009ف لك املس بحماية املتعلقة

بأنھ لك املس عرف خدمة" الغش او سلعة ، مجانا او بمقابل يقت معنوي او طبي ص ل

حيوان او آخر ص حاجة تلبية او صية ال حاجتھ تلبية اجل من ي ا ال لالستعمال ة موج

بھم   .  22"تكفل

ف  بالتعر قارناه ما اذا خاصة شمل ف التعر و ف التعر محكمةدقذا تھ تب الذي

بأنھ عسفيا مخفضة بأسعار بالبيع املع لك املس عرفت ال سية البار ناف ص" ست ال

السل اقتناء ع عمل الشراء مجال ة بخ يتمتع ال الذي الطبي او قصداملعنوي دمات وا ع

غإشباع ال فقط الغرض ذا ل ا واستعمال صية ال ش23"حاجاتھ ما و قصدأنو املشرع

ي ا ال لك   .املس

التا   :و

عرض محظورةأو ل لك املس تخاطب عسفيا منخفضة بيع بأسعار تتعلق   ،ممارسة
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عرض  ل تخاطبأو و عسفيا مخفضة بيع بأسعار متعلقة منممارسة بعد س املؤسسة

للماد وتخضع ظر القانون19ا ة04/02من التجار باملمارسات   .املتعلقة

املادة املشرع ان باه لالن امللفت مر12ولكن ا03/03من قامت اذا املمارسة حظر

مثل ان بمع واملؤسسة املؤسسة ن ب تقع ال للممارسة مية ا عر ولم لك املس تجاه مؤسسة

السلبية ثار ذات تولد ا ا من بالرغم يحة عد ا فإ املؤسسات ن ب وقعت اذا املمارسة ذه

املنافسة أكع   . أو

املادة تبقى العامة القاعدة ان نا اعت اذا   . 04/02القانونمن19إال

تلذلك املادةن نص طاب با املع و ي ا ال لك املس ان و12بالقول انھ حيث

اجيات ا إلشباع املنتوجات يقت الذي انھ كما ة ا يفتقد   الذي

الوسيط لك املس لتلبية: اما ا عل يحصل ال املنتوجات ستخدم و ن امل ذوي من عت

ا ا الةحاجيا ا ذه املؤسسة ون ي ما وغالبا نية   .مل

لم- ن لك للمس مخفضة بيع اسعار ممارسة او عرض التعسف حظر ان بالذكر دير وا

ا عام ل ش دف املشرع ان بل صوص ا وجھ ع خ ذا حماية زائري ا املشرع بھ يقصد

الذي مر السوق للمنافسة سن ا الس انحماية ذلك لك املس ع باإليجاب حتما نعكس س

أن إذ ، يدوم لن ذلك فإن القص املدى ع لك املس ع بالفائدة سيعود ان وإن سعار خفض

املادة ام ألح وفقا مخفضة بأسعار البيع ن12ممارسة املتنافس من العديد إقصاء شأنھ من السالفة

ت ال املؤسسة يمكن مما ، مالسوق وضعية ع صول ا مننميمارسھ ذلك عد ا تمك ة

سعار   التحكم

املول املتضررأنكما- ذه غالبامن ة الصغ املؤسسات   .مارسة

ع الرا املنافسةأن: الفرع باملؤسسات ضررا املمارسة ق   .ت

ادةساسيةالغايةإن ز قصد للمنافسة املقيدة املمارسات ل تفادي املنافسة لقانون

ا آثار تتجاوز باملنافسة املاسة املمارسات تخلفھ الذي الضرر فإن لذلك قتصادية الفعالية

لك باملس املنافسةأو املساس املشرعضرار حدإاملؤسسات حرص لذلك الوط باالقتصاد

امل زائري املمارسةضبطإ12ادةا جوانب املادة( ل نقائص من أثرناه ما ناء )باست

ذلك و املمارسات ذه ل ية الواقعة باملؤسسة ق ي الذي الضرر طبيعة تحديد ع وحرص

ضغط النص ل ش أن يمكن ال باملقابل ألنھ ، إيجابية ة م و املؤسساتاكضمانة شأن. ع من إذ
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ت خصبا ميدانا املؤسسات تجد أن إقتصادية بفعالية فيھالتمتع ع.نافس مساعدة قانونية ئة ب و

  . التفاعل

إ تؤدي ال ن لك للمس مخفضة بيع أسعار ممارسة أو لعرض ممارسة ل ذلك من إنطالقا

تؤدي أن يمكن أو السوق إ الدخول من ا منتوجا أحد عرقلة أو أخرى مؤسسة عاد عدإ ال ذلك إ

الضرر ذا طبيعة نحدد أك لتفصيل و ا حضر يتم وال للمنافسة مقيدة   :ممارسة

السوق  -1 من املؤسسات إحدى عاد يإن:  إ لك املس ون من قتحرى طالقا سعارطر

جيا وتدر ة الوج ذه إ ائن الز سيحول عسفيا مخفضة أسعار ممارسة أو عرض فإن ، املخفضة

ذلك السيؤدي ة الصغ موال رؤوس ذات باملؤسسات مر علق إذا خاصة السلع كساد إ

بالتا و ا إفالس إ يؤدي قد و املا ا مركز يزعزع مما سارة ا تحمل مع البيع إ ة مج أ ست

السوق ع يمنة ال و ار لإلحت املتعسفة للمؤسسة املجال يف مما السوق من ا عاد   .إ

السوق عرقلة -2 إ الدخول من أخرى مؤسسة واحدة:  منتوجات الوضعية ذه صورة و

غالبا التالية حتماالت   :من

زوال–  ) أ أمال عمدا السوق ا منتوجا طرح عن متناع إ املتضررة املؤسسة أ ت أن

ا منتوجا غيب نا و عسفيا املخفض الطلبالبيع غياب بالتا و العرض غياب السوق  .عن

،–  ) ب مخفضة طاملا تناسبھ بأسعار و املتعسفة املؤسسة من حاجاتھ لك املس شبع أن

أضف ، لك املس من بطلب تقابل ال ا أ إال للسلع ا عرض ورغم املتضررة املؤسسة وجود رغم نا و

أو التلف لة س السلع أن ضنا اف إذا ذلك محالةإ ال سيغيب ذلك فإن ا صالحي اء إن خ تار ب اق

العرض وجود رغم السوق من املتضررة  .املؤسسة

الضرر و املؤسساتطورة لھ تتعرض بيعجراءالذي أسعار ممارسة أو عرض التعسف

ا فإن ن لك للمس حقيقملشرعمخفضة واقع الضرر إعتبار ع الوقوع ةحرص وشيك إحتماليا أو

مضكشرط بقولھ املمارسة تؤدي" ...  12ر أن يمكن أو   .....".دف

  :خاتمة

زائري - ا املشرع أن القول إ نخلص سبق ما ل منكرسمن السوق ع يمنة ال قمع

عدم ورغم أنھ ذلك ، ن لك للمس مخفضة بيع أسعار ممارسة أو عرض التعسف حضر خالل

اط املؤسسةھاش ون ت اأن تصور الصعب من املمارسة ذه أن إال يمنة و قوة مركز املتعسفة

تنحية من تمكنت ملا املؤسسة ذه ل املتم املركز لوال أنھ إ ذلك ب الس عود و ، طار ذا خارج

الفر املنافسة مجلس أكد وقد ، ا تتكبد ال سارة ا من بالرغم ا وصمود السوق من ا منافس
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ا الدليلذا بمثابة ذلك ان مفرطا إنخفاضا منخفضة بيع أسعار وجود ت ث لما أنھ ن ب ن ح لتقارب

السوق  مستوى ع املؤسسات ن ب التوازن عدم ع نة القر  . 24أو

أي ع النص عدم إ زائري ا باملشرع دفعت ال املمارسة ذه خطورة ولعل

ا شأ ناء منإست ا غ غرار املع للمنافسةقاملمارسات مر9م( يدة بذلك)  03/03من بقيت و

ناء12املادة إست بال عامة   .قاعدة
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