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بن يسعد ذراء

يكـــــون امل ـــــرع واهليئـــــا املخت ـــــة بـــــو
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رـــرورتو؛ رـــرور الت ـــدى للتعســـف مـــن
نا يـــة واحلـــر

ملخــص:

مدا وفق امل رع يف هذد املعا لة؟

ا قت ـــا احلـــر الـــذى يقـــور لـ ـ امل افســـة

بدراســـت ا ملورـــوع التعســـف باألســـعار يف

ا قت ــا ية ،ذ يتــي للمؤسســة ور ـ الســعر

اار ورعية اهليم ـة وق ـا لـ أن ال

الــذى يــتعءر مـ الســلعة أو اخلدمــة املقدمــة،

واس مرن تضمن حتقيق هذا الغرض ،كمـا

استعمال األسعار سبيع إلحلـاق

أنهــــا تتةــــاوز قــــانون امل افســــة

الضـــرر بامل افســـة والســـوق .و ـــدما تكـــون

قــــانوني

املمارســـا التةاريـــة والعقوبـــا  ،ومـ ـ ذلـ ـ

املؤسســــة يف ورـــــعية هيم ــــة ،فـــــإن خطـــــر

يبقـ ـ تزويـــد اهليئـــا املخت ـــة بالضـــمانا

امل افســة باألســعار يــز ا  ،يــث قــد تتخــذها

الكافيـــة ملواجهـــة هـــذد املمارســـا  ،وكـــذا

ســـبيع للتعســـف ـــن اريـــق أوجـــد متعـــد

التــــزار املؤسســــا مبســــؤوليتها ا جتما يــــة

أبرزها الرف أو اخل ا امل ط عو لةسعار.

أمـــران بـــد م همـــا لتحقيـــق محايـــة كافيـــة

ربا هذد

للم افسة والسوق.

احلريــة ــن اريــق أــر التعســف باألســعار
وا تبار الت ةي

ـو

املعتمد للت ـدى هلـذا التعسـف ذا مضـمون

أن ممارســـة هـــذد احلريـــة لـــن أ جتــ

هذا ما أ ا بامل رع اجلزائرى

لـ ـ

ـــدر اإلخـــعل مببـــدأ

احلريــة ا قت ــا ية مــن نا يــة ثانيــة .فــإ أى

يعـــد مبـــدأ ريـــة األســـعار مـــن أجبـــديا

باملؤسسة

األوجــد األخــرا غــ

الكلمــا امل تا يــة :األســعار؛ التعســف؛

ل ارت ا هـا أو اخن ارـها

املؤسســـــــة؛ امل افســـــــة؛ ورـــــــعية اهليم ـــــــة.

* -املُ َؤ ِلف املُراسل.
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regular principles of prices through
the encouragement of increasing or
decreasing them artificially is
considred to be an abuse that needs
to be fought, through the procedures
undertaken to face those practices
that go against the competition. In
addition to the verdicts related to
the integrity of trade practices which
is considred a guarantee to the
sound implementation of free price
principle.
;Keywords: Abuse; enterprise
competition; prices; position of
domination.

Abstract:
Despite the fact that the algerian
legislator has adopted the principle
of freedom of prices, which enables
the enterprise to set the appropriate
price of the goods or service that it
offers, the practice of this freedom
should not lead the enterprise to
utilize the prices as way to domage a
given market through the deviation
from the free market principles
When the enterprise is in a
dominance status, the jeopardy of
the competition of prices escalates.
consequently, the influence over the

مقدمــة:
تعتــرب األســعار أ ــد أوجــد ال ــراع الت افســي بــو املؤسســا  ،ويف ظــل م ـــرو ية
الت افس ،فإنـد رـ مـن اسـتعمال املؤسسـة خمتلـف الوسـائل الـيت حتقـق هلـا الطمـوا
امل روع يف بلوغ أق
يف جمـا

رجا الت وق يف سوق ما من أسواق السل واخلدما .

جتاريــة كـ

 ،سـيما تلـ الــيت تســو ها سـوق امل افســة التامــة

()1

تعتــرب

األسعار امع مهمـا جلـذب العمـعء نأـرا للتقـارب يف جـو السـل واخلـدما  ،فتسـو
امل افسة بواسطة األسعار .ومن خعل هذد ا لية ،قد تلةـل املؤسسـا

خت يضـا يف

األسعار ،فتقدر بذل م تةا بسعر أقل من أسعار م افسيها يف السوق املع ية.

ن خطر التلث يف السوق بواسطة األسـعار يـز ا

ـدما تكـون املؤسسـة يف ورـعية

هيم ة ،يـث قـد تلةـل  -ومبـا لكـد مـن قـو اقت ـا ية –

التع ـن باألسـعار ـن

اريق الرف أو اخل ا امل ط  ،أى غ املت اسن م معطيـا امل افسـة يف السـوق ،أو
ــن اريــق

ــيغ أخــرا أ ــار ليهــا قــانون امل افســة ،وهــو مــا ا تــربد امل ــرع تعس ـ ا يف

ورعية اهليم ـة ا قت ـا ية ،يـث يتةلـ هـده املؤسسـة املهيم ـة مـن خعلـد يف زا ـة
املت افسو من السوق املعي ة.

وبهــذا ،فــإن أثــر التعســف باألســعار يتعــدا املســا

بالســوق

اإلرــرار باملت افســو

واملستهلكو ،ونأرا خلطور هذا السلول ،فقد ت ـد الت ـريعا املتعلقـة بامل افسـة
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ملمارســة التعســف باألســعار ســيما تل ـ الــيت ت ــدر مــن مؤسســة مهيم ــة ،وهــو مــا فعلــد
امل ــرع اجلزائــرى؛ يــث أن اســتقراءنا الت ــري اجلزائــرى املتعلــق بامل افســة ،والــذى
تضم د األمر  63-63املعدل واملتمم( )2ك ف ل ا بعء امل ـرع أهميـة ق ـوا لةسـعار؛
ذ ختلو ممارسة من املمارسا امل افية للم افسة مـن اإل ـار

األسـعار مـا كوجـد

من أوجد التعسف يف استعمال القو ا قت ا ية أو كممارسة م افية للم افسة .

غ أن خطور هذد املمارسة من جهة و ـق املؤسسـا يف ممارسـة ريـة األسـعار مـن
جهة أخرا أوجن لـ امل ـرع أن يـوازن بـو هـذين املقتضـيو ،مقتضـ احملافأـة لـ
الســوق الــذى ي ررــد ال أــار العـــار الت افســي ،ومقتضــ رــمان احلريــة ا قت ـــا ية
للمؤسسا املك ول ستوريا ،فإ أى مدا وفق امل رع اجلزائرى ،من خعل خمتلف
األ كـار املورـو ية واإلجرائيـة املتضـم ة يف قـانون امل افسـة ويف ن ـو

أخـرا مـن

الت دى للتعسف باألسعار يف ظل رمان ق املؤسسا يف ت يذ اسرتاتيةيتها التةارية
يف اار ممارسة ريتها ا قت ا ية؟
ن هــدف ا مــن هــذد الدراســة هــو الوقــوه ل ـ مضــمون التعســف باألســعار يف اــار
اهليم ة ا قت ا ية و ييزهـا مـا قـد ي ـتبد بهـا مـن ممارسـا مـن قبيـل البيـ بلسـعار
خم ضة تعسـ يا وكـذا بـراز ور هيئـا امل افسـة يف هـذا اإلاـار ،كـل ذلـ يف اـار
املســاهمة يف ك ــف ال غــرا أو املعوقــا الــيت حتــول ون التطبيــق ال عــال لل

ــو

القانونية.

وتبعا لن كالية املطرو ة ،فإن ا نقسم الدراسة

كورين:

احملور األول :مضمون التعسف باألسعار يف اار ورعية اهليم ة.
احملور ال اني :الت دى للتعسف باألسعار يف اار ورعية اهليم ة.
احملور األول :مضمون التعسف باألسعار يف اار ورعية اهليم ة
أــر امل ــرع اجلزائــرى مبوجــن املــا الســابعة مــن األمــر  63-63املتعلــق بامل افســة
ممارسة التعسف يف استغعل ورعية اهليم ة بقولد " بأر كل تعسف نات

ـن ورـعية

هيم ــة ل ـ الســوق أو ا تكــار هلــا أو ل ـ جــزء م هــا ق ــد ،" ... :وهــو مــا يك ــف
بوروا ن أن التعسف منا هو سبن احلأر ،يـث تبقـ اهليم ـة امـر مـن التعسـف
ورعا مبا ا .من نا ية ثانية د ال ص أوجها متعد هلـذا التعسـف مـن بي هـا التعسـف
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باستعمال األسعار -موروع راست ا -والذى يتم وفق

ور خمتل ة أور تها املـا السـابعة

من األمر  63-63املتعلق بامل افسة املعدل واملتمم.
وهو ما ي رض احلديث ن م هور التعسف باألسعار (أو ) ،و ن ور هـذا التعسـف
(ثانيا).
أو  -م هور التعسف باألسعار يف اار ورعيا اهليم ة
ربا امل رع اجلزائرى أغلـن املمارسـا امل افيـة للم افسـة ب"التعسـف" ،يـث ا تـرب
هذا األخ مؤ را ل وجو املمارسة احملأـور  .و يعـد التعسـف م ـطلحا مسـتحدثا
رــمن قــانون امل افســة بــل هــو مــن امل ــطلحا املســتقر رــمن ال ــريعة العامــة؛ ذ يعــرب
ب كل ار ن ا عراه يف استعمال ق أو ريـة مك ولـة قانونـا .يف جمـال األسـعار
ي ــت التعســف ــن مبــدأ ريــة األســعار كمبــدأ أساســي رــمن قــانون امل افســة ،وذل ـ
ــدما تتخــذد املؤسســة ذريعــة لعرقلــة حتديــد األســعار بــاخلرول ــن ميكــانيزر العــرض
والطلن.
 -2مبــدأ ريــة األســعار :ــا مــا يــتم اــعق م ــطل الســعر كمــرا ه مل ــطل
ال من ،يث يرا من امل طلحو املقابـل ال قـدى للسـلعة أو اخلدمـة .غـ أنـد مثـة فـارق
جوهرى بو امل طلحو ؛ ذ يعـرب الـ من ـن القـدر الـذى يسـاوى قيمـة املبيـ يف الواقـ ،
بي مــا يتك ـون الســعر نتيةــة للت ــاوض واملســاومة بــو األاــراه ويعــرب ــن القــدر الــذى
يتحد يف السوق نتيةة ليا العرض والطلن(. )3
ن قانون امل افسة ،وبا تبارد قانونا اقت ا يا قد اسـتعمل بـدورد م ـطل "األسـعار"،
يث تضمن البـاب األول مـن األمـر  63-63مبـدأ ريـة األسـعار ،الـذى يـرتبا ارتبااـا
وثيقا مببدأ رية امل افسة ؛ ذ لد مبدأ رية األسعار تطبيقا لد يف الواق

يف ظل

مبـــدأ ريـــة امل افســـة .وي ب ـــق املبـــدءان ـــن مبـــدأ أساســـي هـــو مبـــدأ ريـــة ا ســـت مار
والتةار (.)4
يف اجلزائـر ،فإنــد ا يكــن مـن املمكــن احلــديث ــن ريـة يف جمــال األســعار قبــل
ســ ة  2898يـــث كانـ ـ األســـعار ختضــ للتحديـــد اإل ارى فيمـــا يتعلـــق بامل توجـــا
واخلــدما الــيت تقــدمها املؤسســا العموميــة تطبيقــا لةمــر  31-15املتعلــق باألســعار
وقم املخال ا اخلا ة بت أيم األسعار.
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أنــد وب ــدور القــانون  )5(21-98املتعلــق باألســعار ،فقــد مت ا تمــا نأــار األســعار
جانن األسـعار املق ـة واسـت ا ا

امل را بها

نـص املـا ال ال ـة ()63م ـد" :خيضـ

ور نأار األسعار  ...للمقاييس التالية - :الة العرض والطلن".

و ذا كان مبدأ رية األسعار يرتبا ةرية امل افسة ،فإن هـذا املبـدأ نكـن تقييـدد
ت ـ يف ظــل ريــة امل افســة؛ وذل ـ

بعــا امل توجــا

ــدما تتــدخل الدولــة خب ــو

واخلــدما ذا ا ســتعمال الواسـ أو يف ظــل ظــروه معي ــة تتعلــق بســوق مــا مــن أســواق
امل توجا واخلدما  ،وهو ما أور د امل رع مبوجن املا اخلامسة من األمر . 63-63

وبعيدا ن هذد ا ست اءا الوار

ل مبدأ رية األسعار ،فإن مثة روابا خا ـة

يتم ل أساسها ممارسة مبدأ رية األسعار ،ولقد ر

امل ـرع اجلزائـرى مـن خـعل

تعديلــد لةمــر  63-63املتعلــق بامل افســة مبوجــن القــانون رقــم  65-26لـ يــرا بعــا
هذد الضوابا اليت بد من ا رتامها من أجل ممارسة رية األسعار ،وهو ما ـرب ـد
امل رع بقوا د اإلن ـاه وال ـ افية ( )6ولقـد ـد امل ـرع كي يـة رسـاء هـذد القوا ـد
ــن اريــق ذكــر بعــا األ كــار الواجــن مرا اتهــا مــن قبــل املؤسســا ال ا ــطة يف
السوق بقولد رمن ال قـر ال انيـة مـن املـا الرابعـة ( )64مـن األمـر  ..." 63-63سـيما
تل املتعلقة مبا يلتي:
 تركيبة األسعار ل ااا اإلنتال والتوزي وتل ية اخلدما واسـت ا السـل إل ـابيعها ل

اهلا.

 هوامش الرب فيما خيص نتال السل وتوزيعها أو تل ية اخلدما .افية املمارسا التةارية".

-

وهـــو مـــا ي يـــد بورـــوا اجتـــاد را امل ـــرع
بضوابا تؤ ى

التقييــد يف ممارســـة ريـــة األســـعار

در ا عراه يف ممارسة هذا املبدأ ،وكما يتض من ال ص ،فـإن

هــذد الضــوابا تتعلــق برتكيبــة األســعار يف ــد ذاتهــا مــن يــث التكــاليف اإل

اليــة

لننتال وال قل ...وكذا مرا ا ال افية فيما يتعلق بهوامش الرب  ،كمـا ذهـن امل ـرع
رـافة مهمــة تتعلــق ب ـ افية املمارســا التةاريـة ،ويف ذلـ

الــة غـ مبا ــر

األ كار املتضم ة يف القانون رقم  61-64املعدل واملتمم واحملد للقوا د املطبقـة لـ
املمارسا التةارية(. )7
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كمــا أن نــص املــا الرابعــة قــد أ ــار

رــرور خضــوع ممارســة ريــة األســعار

لقوا د امل افسة؛ وا رتار أ كار الت ري والت أيم املعمول بهما .
 -0فكر التعسف وورعية اهليم ة :لقد ذهن امل رع اجلزائرى رمن األمـر63-63
تعريف ورعية اهليم ة لـ غـرار العديـد مـن امل ـطلحا الـيت اثـر

املتعلق بامل افسة

امل رع ور تعريف هلا يف روء قانون امل افسة يـث ور يف نـص املـا ال ال ـة يف الب ـد
(هـــ) بــلن ورــعية اهليم ــة هــي" :الورــعية الــيت كــن مؤسســة مــا مــن احل ــول ل ـ
مركز قو اقت ا ية يف السوق املع ية من لنها رقلة قيار م افسة فعلية فيـد وتعطيهـا
مكانية القيار بت رفا م ر
ن ورعية اهليم ة مبا

د معترب زاء م افسيها أو زبائ ها أو ممونيها".

حد مـن سـلطة اقت ـا ية للمؤسسـة يف السـوق املع يـة ليسـ

بالورعية احملأـور لـذاتها؛ ذلـ أنهـا تـدخل يف سـياق الطمـوا امل ـروع الـذى ترغـن يف
حتقيقد كل مؤسسة اقت ا ية ،غ أن اقرتانها بالتعسف هو الذى لعل م هـا ممارسـة
كأور رمن قانون امل افسة وهو ما ور رمن املا السـابعة مـن األمـر 63-63بقوهلـا:
"بأر كل تعسف نات

ن ورعية هيم ة ل السوق او ا تكار هلا أو ل جزء م هـا

ق د"...

غ ـ أن ه ــال تســاةل يطــرا ن ســد بإحلــاا يــدور ــول مــدا ا تبــار اهليم ــة -بهــذا
امل هور -قا من احلقـوق وأن التعسـف يف اسـتغعهلا هـو مـن قبيـل التعسـف يف اسـتعمال
احلق امل

و

ليد رمن أ كار القانون املدني()8؟

ولنجابة نكن القول أن ورعية اهليم ة ،و ن كان تعرب ن ورعية قو اقت ـا ية
ليزها القانون،
بها ب

أنها ليس بالسلطة اليت بميها القانون أو بمي املؤسسة املتمتعـة

ة مبا ر  ،و منا نكن ا تبار محايتها غ مبا ر كونها تست د

ـق هـو

املعين باحلماية القانونية وهو احلق يف امل افسة وما يرتبا بد من مزايا م ها ق ممارسة
رية األ سـعار الـذى يتـي للمؤسسـة ورـ السـعر الـذى تـراد م اسـبا للم تـول أو اخلدمـة
املقدمة من ارفها.

و ن ا يكن مثة خعه ول كون احلق يف امل افسة احلر قد ن ل أساسا ن مبدأ
رية امل افسة

أن ا حلال غـ ذلـ خب ـو

الطبيعـة القانونيـة للحـق يف امل افسـة؛ ذ

ا يت ق ال قـد القـانوني ـول هـذد الطبيعـة القانونيـة واختل ـوا يف مسـللة راجـد رـمن
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خمتلف التقسيما الكعسيكية املعروفة ألنواع احلقوق.

يث ذهن ،يف هذا اإلاار ،بعا ال قد
امللكية ير
ال قـــد

ا تبار احلق يف امل افسة قا مـن قـوق

ل قيمـة مع ويـة مرتبطـة باجلهـد والت ـوق ،يف ـو ذهـن جانـن اخـر مـن
ا تبـــارد مـــن احلقـــوق الل ـــيقة بال خ ـــية كـــون القيمـــة الت افســـية تتعلـــق

ب خ ـــية اإلنســـان ،يف ـــو ذهـــن اجتـــاد اخـــر

ا تبـــار احلـــق يف امل افســـة امتيـــاز

اســتغعل ا تكــارى كونــد يعــرب ــن ســلطة تســم للم ــافس باســتغعل قيمــد اســتغع
ا تكاريا(.)9
أمار هذد ا راء ،فإن ا نرا من جانب ا أن احلق يف امل افسة منا هو وا د مـن احلقـوق
املك ولة يف اار احلريا ا قت ا ية اليت تعزز ا هتمار الدستورى والت ريعي بها ثر
التحو

ا قت ا ية اليت هدها ا قت ا اجلزائرى ،و ليـد ،فإنـد ي بغـي ال أـر ليـد

رــــمن هــــذا الســــياق ،أى ال أــــر

ريــــة امل افســــة كحريــــة جديــــد مســــتقلة هلــــا

خ و ــياتها بعيــدا ــن أى كــاو

إل راجهــا رــمن أ ــد القوالــن الكعســـيكية

للحقوق واحلريا .
أما ن م هور التعسـف فهـو مـن امل ـاهيم املسـتقر رـمن ال أـار القـانوني اجلزائـرى
وكذا خمتلف األنأمـة القانونيـة لـ اخـتعه مـذاهبها ( )10ويـذهن ال قـد

ا تبـارد

م هوما اارا ذو فعالية ،كونـد يو ـف وفـق معـاي واسـعة جتعـل حتديـدد مسـللة ـبد
مستحيلة أ يانا(.)11
ذ يتةــاوز م هــور التعســف خمتلــف امل ــاهيم املورــو ية كالتةــاوز والتبــاين و ــدر
التكافؤ وكذا امل اهيم ال خ ية كاخلطل وسوء ال يـة والغـش والتـدليس ...خل ،غـ
أن ذل

ن مـن أن يـتم التعسـف بطريقـة خ ـية وأخـرا مورـو ية :وتأهـر األو

ـــدما بمـــل الســـلول اعرافـــا وارـــحا ـــن اســـتعمال احلـــق .أمـــا حتديـــدد بطريقـــة
مورو ية ،فيتم بال أر

نتائةد ون الرتكيز ل السلول امل ضي ليد .ن التحديد

املورو ي للتعسف يف استعمال احلق هو الذى يتما

مـ امل طـق الت افسـي؛ ألن هـده

قانون امل افسة يف ال هاية لـيس معاقبـة سـلوكا املتعـاملو ا قت ـا يو ولكـن محايـة
امل افســة وهــي ال تيةــة الــيت لــن أن تقــو حتليــل القارــي يف تقــديرد لعــدر م ــرو ية
خمتلف السلوكا (.)12
000
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وبالرجوع
قــد

أ كار القانون املدني اليت ت اول التعسف يف استعمال احلق ،جندها

ــر التعســف رــمن أوجــد ثــعث :ق ــد اإلرــرار بــالغ  ،وقلــة أهميــة امل ــا

املرا حتقيقها مقارنة بالضرر الذى ي ين الغ  ،و ـدر م ـرو ية امل ـلحة الـيت يرمـي
ا ن احلق

حتقيقها.

ويف هـــذا اإلاـــار يـــذهن بعـــا ال قـــد

رال التعســـف يف ورـــعية اهليم ـــة رـــمن
ــا ن احلــق

حتقيقهــا،

ال ــور األخ ـ ؛ أى ــدر م ــرو ية امل ــلحة الــيت يرمــي

وذلـ ألن هــذا األخ ـ يرمــي مــن وراء مــا يقــور بــد مــن ممارســا تعس ـ ية

ا ســتئ ار

خول أى م افسو ليها وحتقيق أرباا مـن وراء ذلـ مـا كـان يسـتطي أن

بالسوق وم

بققها لو أند ا يقم مب ل هذد اإلساء  ،وهو بذل يق د من اسـتعمالد حلقـد الو ـول
غاية يقرها القانون(. )13
وهــو أكدتــد ككمــة العــدل األوروبيــة يف كــم Hoffman-La roche

قرر أن التعسف نكن أن يقور بـدون أى خطـل نكـن نسـبتد

ــدما

املؤسسـة املهيم ـة،

وهو ما استقر العمل بد بعد ذل من قبل هيئا امل افسة ال رنسية واألوروبية(. )14
و ذا كــان التــدخل ــن اريــق ا ســتغعل التعســ ي لورــعية اهليم ــة يعرقــل ريــة
امل افســـة ،فـــإن الســـوق تبـــدو كـــلول رـــحاياد ممـــا يســـتد ي تـــدخل أ كـــار قـــانون
امل افسة(.)15
و ليد ،فإند لن لتقدير املمارسا التعس ية البحث فيمـا ذا كـان الت ـره الـذى
قام بد املؤسسة املهيم ة خيرل ن قوا د الس الطبيعـي للم افسـة ويبلـغ ـد املسـا
بامل افســة يف الســوق املع يــة بغــا ال أــر مــا ذا كان ـ ا ثــار قــد حتقق ـ

احملســو

بال عـــل أو ا تتحقـــق وبغـــا ال أـــر ـــن تـــوافر الق ـــد لـــدا املؤسســـة

ـــا بة هـــذد

املمارسا .
ثانيا-

ــد

ور التعسف باألسعار يف اار ورعيا اهليم ة
املــا الســابعة مــن األمــر 63-63املتعلــق بامل افســة

للمؤسســة ــن اريــق األســعار .وبــالرجوع

الـ ص ،فــإن التعســف باألســعار نكــن أن

يكون مبا ـرا ـن اريـق اليـتو همـا :الت ـةي امل ـط
امل ــط

ــورا للســلول التعس ـ ي

رت ـاع األسـعار أو الت ـةي

خن ارــها ،ذ ور رــمن ال قــر الرابعــة " -...رقلــة حتديــد األســعار ســن
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قوا ــد الســوق بالت ــةي امل ــط

رت ــاع األســعار و خن ارــها ،"...كمــا نكــن أن

يكون التعسـف غـ مبا ـر؛ يـث بتمـل أن تتعسـف املؤسسـة ـن اريـق التمييـز بـو
ـركائها ا قت ــا يو يف األســعار املعتمـد  ،وهــو مــا ــرب

ـد ال قــر اخلامســة مــن

املا السابعة بالقول -... :تطبيق روو غ متكافئة لـ س اخلـدما جتـاد ال ـركاء
التةاريو ،مما برمهم من م اف امل افسة ".
 -2الرف امل ط لةسعار :من املعروه أند كلما قل
ا

تكار تتةد األسعار

رجة امل افسة واجتد السـوق

ا رت اع ،لذل فإن ا رت اع يف األسعار ا ما يـرتبا

بععقـــة ار يـــة مـ ـ ورـــعيا اهليم ـــة وا

تكـــار ،و ذا كانـ ـ هـــذد احلالـــة ابيعيـــة

وم ســةمة م ـ قا ــد العــرض والطلــن ،ف ـإن افتعــال رف ـ األســعار مــن قبــل مؤسســة يف
ورعية هيم ة هو الذى ي كل تعس ا.
وم ذل  ،فإن تقدير وجو رف لةسعار بطريقة تعسـ ية لـيس بـاألمر السـهل وتتعلـق
ال ــعوبة أساســا بدرجــة ا رت ــاع يف األســعار ومــا ذا كــان ي ــرتض أن يكــون ارت ا ــا
كسوسا أر ارت ا ا ا يا؟
يف هذا اإلاار ذهب اهليئا القضائية األوروبية مـن أجـل ورـ معيـار هلـذد املمارسـة
التعس ـ ية س ـ وا الســبعي ا

ا تمــا م ــطل الســعر امل ــرو التعس ـ ي le prix

 ،excessif abusifوهو السعر الـذى يت اسـن وب ـ ة معقولـة مـ القيمـة ا قت ـا ية
للم تول أو اخلدمة املقدمة وي ق د تربير مورو ي(.)16
وم ـ ذل ـ  ،فــإن هــذا التعريــف ا يقــا ل ـ اإل ــكا
امل رو التعس ي ،وترتبا هـذد اإل ـكا

املرتبطــة بتحديــد الســعر

خا ـة ب ـعوبة حتديـد القيمـة ا قت ـا ية

للم تول أو اخلدمة من قبل هيئا امل افسة ،كما أن الوقـوه لـ تـوافر التعسـف لـيس
بــاألمر الســهل؛ ذل ـ أن ممارســة ســعر م ــرو قــد يكــون مــربرا بورــعية اهليم ــة الــيت
حتوزها املؤسسة واليت جتيز هلا ممارسة أسعار مرت عة ن األسعار السـائد يف السـوق،
وااملــا أن ورــعية اهليم ــة م ــرو ة فــيمكن بالتبعيــة ا تبــار الســعر ال ــات

ــن هــذد

الورــعية ســعرا م ــرو ا أيضــا مــن نا يــة كونــد نتيةــة ابيعيــة للســلطة الســوقية الــيت
تتمت بها املؤسسة املع يـة ( .)17وهـو مـا لعـل ا قت ـا يو متح أـون ـا مـن التـدخل
املبا ـــر للـــهيئا اخلا ـــة بامل افســـة ـــدما يتعلـــق ا مـــر باألســـعار يف اـــار ورـــعيا
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اهليم ة ،فطاملا أن هـذد الورـعية ناجتـة ـن ك ـاء اقت ـا ية تتمتـ بهـا املؤسسـة فمـن
املعقول واجلائز ذن أن تتمت هذد املؤسسة مبختلف املزايا املرتبطة بهذد الورـعية وم هـا
احلق يف ممارسة أسعار مرت عة ن األسعار السائد يف السوق(.)18
وهو ما يدف

القول بلن التعسف بالسعر يف اار ورعيا اهليم ة لن أ يرتبا

با رت اع أو رجتد ،و منا ي بغي تقديرد بال أر
بدفعــد

رغبة املؤسسة يف التلث

ا رت ــاع بطريقــة م ــط عة وهــو مــا يــؤ ى

لـ السـعر

خت يــف ــد اخلــعه بــو

القانونيو وا قت ا يو ول السعر املرت يف اار ورـعيا اهليم ـة ،أو بعبـار أخـرا
أن يربز تدخع م تعع من املؤسسة املهيم ة خب و

األسعار(.)19

هذا التدخل من املؤسسة املهيم ة يكون وارحا للعيان د وجو قرائن معي ة وم هـا
م ع :تل احلا

اليت تأهر فيها هذد املؤسسـة كممـون مل افسـيها با تبارهـا

ـا بة

جتهيـــزا أساســـية ويف الوقـ ـ ن ســـد تأهـــر كمتـــدخل يف الســـوق يـــزا م امل افســـو
املتواجــدين فيهــا ،ف ــي هــذد احلالــة يــتعو مراقبــة مــدا قــدر املؤسســا األخــرا ل ـ
املمارســة الطبيعيــة ألن ــطتها و ــدر مزامحتهــا مــن اــره امل ــافس واملمــون يف الوقــ
ن سد ،وذل

أى

ـن اريـق مراقبـة ال ـرق بـو السـعر يف أ لـ السـوق ويف أسـ لها و

مدا هو كاه ملمارسة فعالـة وناجعـة ألن ـطة امل افسـو ب ـكل مـرب ( .)20ويـتم ذلـ
مليا ن اريق ممارسة تقليص اهلوامش أو ما يعره "بـاملقص التسـع ى" وهـي سياسـة
تؤثر بها املؤسسة املهيم ة ل األسعار يف السوق املع ية (.)21
وهــو مــا قــد يتحقــق ــن اريــق ممارســة اإللــزار بإ ــا البي ـ بســعر أ ن ـ املرتبطــة
بورعية التبعية ا قت ـا ية وذلـ

ـدما تكـون املؤسسـة املتبو ـة مهيم ـة؛ يـث تعمـل

ي ئذ ل بقاء األسعار يف مستوا يقبل ا خن اض.
ن احلدو ال ا لة بو السعر امل روع والسعر التعس ي ليس وارحة يف كـ
األ يان خا ة

مـن

دما يتم استخدار نأرية "امل افسـة باألفضـلية" la concurrence par

 les méritesكحةــة مــن قبــل املؤسســة املهيم ــة مــن أجــل رء ــبهة التعســف ــن
ممارستها مبا حتمل د هـذد ال أريـة مـن اسـتحقاق املؤسسـة هـذد السـلطة السـوقية نتيةـة
سعيها الدائم عو حتسو جو م تةاتها وخدماتها .
وهــو اإل ــكال الــذى ف ـ امل ــرع اجلزائــرى

احلــذر يف

ــياغة ال ـ ص اخلــا
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ةأر هـذد املمارسـة التعسـ ية مـن خـعل اسـتعمال م ـطل "الت ـةي امل ـط " و ـدر
اســتعمال م ــطل "الســعر املرت ـ أو امل ــرو" ،وذل ـ
املؤسسة املهيم ة يف التلث

ت ـ يــربز التــدخل املق ــو مــن

ل األسعار بطريقة م تعلة والذى ي كل وجها للتعسـف يف
ـل بـو السـعر املرت ـ الـذى يكـون

هذا السلول املرتبا برف األ سـعار ويـتم بـذل ال

نتيةة ابيعية ل ةا ة ا سرتاتيةية ا قت ـا ية للمؤسسـة ،والـذى يأـل م ـرو ا ،وبـو
الرف امل ط للسـعر مـن قبـل مؤسسـة مهيم ـة تسـع مـن خعلـد

زا ـة املت افسـو

األقل قو وتعزيز هيم تها ل السوق املع ية.
ويف هذا اإلاـار يقـ

لـ جملـس امل افسـة سـلطة تقديريـة واسـعة للوقـوه لـ مـدا

وجــو التعســف باألســعار ،ومــن امل طقــي أن ي طلــق يف ذل ـ مــن حتليــل الســعر املطبــق
ومقارنتد م التكاليف م األخذ بعو ا تبار تقلبا السوق وا ستد ل مبةمو ة مـن
املؤ را كتل املرتبطة بالرغبة يف خول م افسو جد
 -0اخل ا امل ـط لةسـعار :ذا كـان ن ـ
هيم ة التدخل لتعـديل أسـعارها ،كمـا ن ـ

السوق املع ية (.)22

لـ املؤسسـة املوجـو يف ورـعية

ليهـا خت ـيا أسـعار م تةاتهـا بغـرض

احل ــاظ ل ـ ورــعيتها يف الســوق ،فــإن ســلوكها يعــد تعس ـ يا ذا كــان الســعر الــذى
حتد د بدون مقابل أو كان غ مت اسن م التكاليف ال علية للخدمة أو امل تول.

و ت يتم الوقوه ل وجو تعسف من قبل املؤسسـة املهيم ـة ،فـإن جملـس امل افسـة
يلخذ بالعديد من املؤ را تتم ل يف (:)23
 -أن تكون املؤسسة

ا بة املمارسة يف ورعية هيم ة.

 أ يكون ه ال مربر مورو ي خل ا األسعار من قبيـل تغـي السياسـة اإلنتاجيـةأو التسويقية للمؤسسة م ع.
 -ذا كان رض السعر املخ ا ررا مؤقتا.

 -ذا كان املؤسسة املهيم ة

ـ أسـعارا جذابـة

للزبـائن اجلـد املتعـاملو يف

الوق ذاتد م م افسو اخرين هلا.

هـــذا ،ويـــذهن ا قت ـــا يون
التكل ة املتغ

املتوسطة(.)24

و تعد هذد املؤ را
060

ا تمـــا  -ب ـــد تقـــدير التعســـف  -لــ مؤ ـــر

رواا ي رتض توافرها

يعا للقول بوجو تعسف يف ورـعية
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اهليم ة بواسطة األسعار ،و منا تعترب مؤ را يست د ليها جملس امل افسة بغـرض ة ـد
ن مدا ارتباو هذد املمارسـا بالتعسـف .ويكمـن هـده املؤسسـة مومـا مـن خ ـا
األسعار ا ـط ا يا :مـا يف الضـغا لـ م افسـيها املتواجـدين يف السـوق ،و مـا رقلـة
خول م افسو كـتملو ،كمـا قـد تسـتعمل املؤسسـة هـذد املمارسـة بغـرض التـلث يف
سوق أخرا غ تل الـيت تهـيمن ليهـا ،أو التـلث بطريقـة رأسـية يف سـوق متواجـد يف
مستوا اخر من ال او ا قت ا ى(. )25
ا ثــار املرتتبــة،

وجتــدر اإل ــار  ،وبــال أر

أن ا

ــتباد واخللــا قــد يق ـ بــو

التعسف باألسعار يف اار ورعيا اهليم ة وبـو ـرض أو ممارسـة أسـعار بيـ خم ضـة
ب كل تعس ي للمسـتهلكو كممارسـة م افيـة للم افسـة تضـم ها نـص املـا  21مـن
األمر  ،63-63وهو ما يطرا التساةل خب و

ال رق بو املمارستو؟

يف الواق ـ  ،و ذا كان ـ املمارســتان ت ــرتكان يف قيامهمــا ل ـ التعســف
ختتل ان يف نقاو نكن

أنهمــا

اهلا يف:

 أن اخل ــا امل ــط للســعر ،والــذى ن ــل تعس ـ ا يف اهليم ــة يتحقــق بالضــروربــال زول مبســتوا الســعر

مــا ون ســعر التكل ــة ،بــل يك ــي أن يكــون اخل ــا

بطريقة ا ط ا ية وغ مت اسن م التكل ة.

 أن رض أو ممارسة أ سعار بيـ خم ضـة ب ـكل تعسـ ي ي ـرتض وجـو ورـعيةاهليم ة اليت يستلزمها التعسف خب ا األسعار.

 أن ممارســة أســعار خم ضــة تــتم ب ــكل تعس ـ ي زاء املســتهلكو ،وهــذا مــا وررــــمن نــــص املــــا  21مــــن األمــــر ،63-63يف ــــو أن خ ــــا األســــعار ا ــــط ا يا
كممارسة تعس ية ترتكبها املؤسسة املع ية يف مواجهة املستهلكو أو احملرتفو.
و ليد ،فـإن البيـ بلسـعار خم ضـة يـؤ ى

اإلرـرار باملؤسسـا امل افسـة والـيت

تستطي بي سلعها بلسعار أقل من تكل تها مما لربها ل ا نسحاب من السوق(.)26
وأخـ ا فـإن امل ــرع قــد أ ــار
جتاهــل

خ ــا أو رف ـ األســعار بطريقــة ا ــط ا ية

ــور أخــرا قــد يــتم انتهاجهــا مــن قبــل املؤسســة املهيم ــة وهــي

أنــد

ــور ت بي ـ

األسعار؛ أى احل اظ ليها يف مسـتوا معـو رغـم اخـتعه املؤ ـرا اخلارجيـة املسـتقلة
بتكوي ه ـا ،ف ــي ا تقا نــا أنــد يوجــد مــا ن ـ جملــس امل افســة مــن التــدخل ب ــلن
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ممارسة ت بي األسعار ذا توافر ورعية اهليم ـة خا ـة وأن أوجـد التعسـف الـيت أ ـار
ل سبيل امل ال احل ر.

ليها ال ص قد ور

 -0التمييز بو ال ركاء ا قت ا يو يف األسعار :قد يأهر تعسف املؤسسة املهيم ة
بواسطة األسعار ن اريق التمييز بـو ـركائها ا قت ـا يو ،ويكـون ذلـ يف ـال
البيــ التمييـــزى مــ ع ،والـــذى تكـــون فيـــد املؤسســـة م تةـــا ،فتمــ مؤسســـة موز ـــة
تســهيع يف الــدف أو خت يضــا يف األســعار ،ةيــث تتمتــ بهــذد املزايــا املؤسســا
األخرا امل افسة هلا يف توزيـ امل تـول .وهـو مـا يعـد

ـور مـن

ـور التعسـف يف اهليم ـة.

ولقــد ــرب ــد نــص املــا الس ـابعة بتطبيــق ــروو غ ـ متكافئــة جتــاد ال ــركاء مبــا
برمهم من م اف امل افسة.
 -6التعسف باألسعار املربر :أور امل رع رمن املا التاسعة من األمر  63-63املتعلق
بامل افسة است اءا

ل

امل ـرع تلـ

أر املمارسا امل افية للم افسـة ،يـث اسـت

ال اجتــة ــن نــص ت ــريعي أو نــص ت أيمــي اختــذ تطبيقــا لــد ،أو تل ـ الــيت تســاهم يف
التطور ا قت ا ى أو التقين أو تساهم يف حتسو الت غيل ...ما ي يد أن تعسف املؤسسـة
باألســعار ال ــات مبقتضـ هــذين ا ســت اءين يكــون مــربرا .مـ مع أــة أن امل ــرع قــد
ربا هذد ا ست ا بضرور احل ول ل ترخيص من املس.
احملور ال اني :الت دى للتعسف باألسعار يف اار ورعيا اهليم ة
با تبار التعسف باألسعار ممارسة تعس ية ترتبا بورـعية اهليم ـة ،فـإن متابعتهـا تـتم
يف اــار األ كــار اخلا ــة مبتابعــة املمارســا امل افيــة للم افســة والــيت تضــم ها األمــر
 63-63املتعلــق بامل افســة ،كمــا تعــد األ كــار الــوار رــمن ن ــو

قانونيــة أخــرا

مب ابة تداب تكميلية أو وقائية زاء هذد املمارسة.
أو  -الت دى للتعسف باألسعار يف اار األمر:80-80
لنها لن باقي املمارسا امل افيـة للم افسـة يـتم متابعـة التعسـف باألسـعار يف اـار
ورــعية اهليم ــة مــن قبــل جملــس امل افســة با تبــارد اهليئــة

ــا بة ا خت ــا

العــار يف

جمال امل افسة ليتم اختاذ القرار امل اسن يف هذا ال لن.
 -2ثبا ممارسة التعسف باألسعار يف اار ورـعية اهليم ـة :سـن أ كـار األمـر
 63-63املتعلق بامل افسة حتديدا نص املا  ،44فإنـد نكـن ملـس امل افسـة أن ي أـر
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يف القضــايا الــيت ت ــدرل رــمن اخت ا ــد ،والــيت مت خطــارد بهــا مــا مــن قبــل الــوزير
املكلف بالتةار أو من قبل اهليئا املذكور رمن املـا  ،35كمـا نكـن أن ي أـر
يف القضايا من تلقاء ن سد.

و ت ـ يقبــل جملــس امل افســة اإلخطــار بــد أن تكــون وقــائ القضــية تــدخل رــمن
اخت ا د أى يف نطاق تطبيق األمر  63-63و ذا ما قدر املس در اخت ا د ،فإند
ي را مبوجن قرار كلل بعدر قبول اإلخطار وهو ما قررتد ال قر ال ال ة مـن املـا 44
من األمر.63-63

أن در قبول اإلخطار من قبل جملـس امل افسـة يسـت د فقـا
أو امل لحة يف املخطر أو در اخت ا

انعـدار ال ـ ة
كـون

املس يف املوروع ،بل يتعدا ذلـ

الوقائ املذكور غ مد مـة بع ا ـر مق عـة مبـا فيـد الك ايـة ،وهـذا مـا أ ـار

ليـد

املا  44يف فقرتها ال ال ة.

ن مسللة الع ا ر املق عة قد ت
بالوقائ املد

جد

ـول مـدا ا تبارهـا مـن قبيـل ثباتـا تتعلـق

بها أر جمر مؤ را أو قرائن تسم بالقول بوجو هذد املمارسا ؟

ويف هذا اإلاار ،ذهب ككمة استئ اه باريس يف قراراتهـا
بع ا ر ك يلة بإظهار قيقـة املمارسـا املـد

رـرور ا سـتد ل

بهـا أو لـ األقـل ذكـر كـل مـا مـن

لند أن يدل أو يو ل ليها.
ن ا ست ا

فكر الع ا ر املق عة لد أساسد يف ابيعة موروع قـانون امل افسـة

الذى يتحد مبةال ال او ا قت ا ى للمؤسسا ال ا طة يف السوق ،يـث قـد تقـور
بعضـها بتقــديم

ــاءا كيديــة رــد م افســيها خب ــو

ارتكــاب ممارســا م افيــة

للم افسة هذا من نا ية ،ومن نا ية ثانية ،فإن ذل يـدخل رـمن مقتضـ
جملــس امل افســة بقضــايا وهميــة أو ســلوكا

تبلــغ ــد املســا

ـدر

ـغال

بامل افســة يف الســوق

املع ية ،خا ة وأ ن ورد الضـبطي يسـم لـد باكت ـاه املمارسـا الـيت تبلـغ رجـة مـن
اخلطــور تســتد ي تدخلــد ،وم ـ ذل ـ ف ـإن تطبيــق هــذا احلكــم  -ون ـ  -ي ــكل
ــعوبة للمؤسســا

ــا بة هـذد اإلخطــارا الــيت يتسـ

الع ا ر املق عة ل عوبة

هلــا تــد يم خطارهــا بهــذد

وهلا ل اإلثباتا العزمة.

يف اــار ممارســة التعســف باألســعار املرتبطــة بورــعية اهليم ــة ،ف ـإن ال ــعوبة الــيت
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تعرتض املؤسسة املخطر تكمن يف ثبا أن املؤسسة املهيم ة تهده مـن رفـ أو خ ـا
أسعار م توجاتها أو خدماتها التلث يف السوق املع ية.

هـذد ال ـعوبا اخلا ـة بــالوقوه لـ

قيقـة التعســف باألسـعار تواجـد املؤسســة

املخطر فحسـن بـل تـ جملـس امل افسـة ورغـم مـا نلكـد مـن سـلطا ختـول لـد ـق
اإلاــعع ل ـ الوثــائق والســةع الضــرورية لس ـ التحقيقــا  ،يــث ســوه تــتحة
املؤسســا ويف ســبيل الــتخلص مــن املمارســا امل ســوبة ليهــا بوجــو ظــروه خا ــة أو
كيطة أثر

ل مستوا األسعار.

 -0العقوبـة املطبقــة لـ ممارسـة التعســف باألســعار :رتـن امل ــرع اجلزائــرى رــمن
األمــر  63-63املتعلــق بامل افســة العقوبــة ذاتهــا ل ـ كــل املمارســا امل افيــة للم افســة
ونكن ملس امل افسة ال طق بالعقوبـة امل اسـبة يف ـال ـدر اسـت ا املؤسسـة املع يـة
من األ كار الوار رمن نص املا  16من األمر  63-63واليت تقضي بسلطة جملـس
امل افســة يف خت ــيا مبلــغ الغرامــة أو ــدر احلكــم بهــا ل ـ املؤسســا الــيت تعــرته
باملخال ا امل سوبة ليهـا أث ـاء التحقيـق يف القضـية وتتعـاون يف اإلسـراع بـالتحقيق فيهـا
وتتعهد بعدر ارتكاب املخال ا املتعلقة بتطبيق أ كار قانون امل افسة.
وتتم ـل هــذد العقوبــا يف غرامـة ماليــة ت ــوق  %21مـن مبلــغ رقــم األ مـال مــن غـ
الرسور احملقق يف اجلزائـر خـعل اخـر سـ ة ماليـة خمتتمـة أو بغرامـة ماليـة تسـاوى لـ
األقل رع ي الرب احملقق بهذد املمارسا  ،ل أ تتةاوز هـذد الغرامـة أربعـة أرـعاه
هــذا الــرب  ،و ذا كــان مرتكــن املخال ــة نلـ رقــم أ مــال كــد  ،فـإن الغرامــة
تتةاوز ستة معيو ي ار وهـذا مـا قضـ بـد املـا  51مـن األمـر  63-63املعدلـة باملـا
 11من القانون .21-69

وأخ ا فإن ه ال تساة نراد م طقيا يتعلق مبدا مكان اختـاذ التـداب ا سـت ائية
الوار رـمن نـص املـا  65مـن األمـر  63-63للت ـدى ملمارسـة التعسـف باألسـعار يف
اار ورعيا اهليم ة؟
بــالرجوع

املــا اخلامســة مــن األمــر  63-63املعدلــة مبوجــن املــا الرابعــة مــن

القانون رقم  65-26جندها ت ص ل أند" ...كما نكـن اختـاذ تـداب مؤقتـة لتحديـد
هوامش الرب وأسعار السل واخلـدما  ...أو تسـقي ها سـن األ ـكال ن سـها يف ـال
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ارت ا هـــا امل ـــرو وغـ ـ املـــربر ســـيما بســـبن ارـــطراب خطـ ـ للســـوق أو كارثـــة أو
عوبا مزم ة يف التموين ...خل".

ووفقـا هلـذا الـ ص ،ونأـرا للمرونــة املعتمـد يف
الــيت أ

األســباب

ـياغة الـ ص واإل ـار

هــذد املمارســة ل ـ ســبيل امل ــال ســبيل احل ــر ،فإنــد نكــن القــول

بإمكان أن تواجد الدولة ن اريق هذد التداب أى ارت اع م رو لةسعار مهما كان
األسباب اليت أ

ـن

اليهـا ،ومـن بـاب أو أن تواجـد ا رت ـاع امل ـرو لةسـعار ال ـات

ورعية اهليم ة.

وهو ما دث يف اجلزائر قن ما ره بلزمـة الزيـ والسـكر مطلـ  1622ـدما
وجه ـ أ ــاب ا تهــار ملؤسســة  cevitalبافتعاهلــا رف ـ أســعار املــا تو وتــدخل الدولــة
ملواجهـة هـذد الورــعية ـن اريـق
السعر األق

ــدار املرسـور الت يـذى رقــم  269-22الـذى بــد

للما تو(.)27

ثانيا -الت دى للتعسف باألسعار من خعل ن و

أخرا:

ذا كـــان جمـــال للحـــديث ـــن التعســـف باهليم ـــة خـــارل األمـــر  63-63املتعلـــق
بامل افســة ،فــإن أ كامــا ور

يف ن ــو

أخــرا مــن ــلنها أن تســاهم يف الت ــدى

للتع ـــن باألســـعار ب ـــكل ـــار ،ويتعلـــق األمـــر بل كـــار القـــانون  61-64املتعلـــق
باملمارسا التةارية ،باإلرافة

ن و

قانون العقوبا .

 -2الت ـــدى ملمارســـة التعســـف باألســـعار مبوجـــن القـــانون  :80-86أو القـــانون
 61-64املطبق ل املمارسا التةارية املعدل واملـتمم ايـة خا ـة لةسـعار سـيما مـن
خــعل تعديلــد ســ ة  ،1626يــث ور يف املــذكر التقدنيــة هــده هــذا القــانون يف
الت ــدى

خمتلــف الســلوكا غ ـ ال ــر ية يف جمــال األســعار ســيما مــن خــعل

قرار خمال ا رئيسية من قبيل التع با اليت تهده

ـدر جتسـيد أثـر ا خن ـاض

املسةل يف التكاليف ق د اإلبقاء ب كل مدى ل ارت اع أسـعار السـل واخلـدما
و در يداع هياكل األسـعار املسـتحدثة وت ـةي غمـوض األسـعار واملضـاربة يف السـوق
و جناز معامع خارل ال بكا القانونية للتوزي .

وتطبيقــا لــذل جــاء يف املــا  13مــن القــانون  61-64املعدلــة باملــا السا ســة مــن
القــانون  61-26ب ـلن " ـ املمارســا وامل ــاورا الــيت ترمــي ســيما

 - ...خ ــاء

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

067

التعسف باألسعار يف إطار وضعيات اهليمنة يف التشريع اجلزائري ________ بوحاليس إهلام ـ بن يسعد عذراء

الزيا ا غ ال ر ية يف األسعار"...
ومبقتض ـ املــا  31تعتــرب هــذد املمارســا مــن قبيــل ممارســا أســعار غ ـ
ويعاقــن ليهــا بغرامــة مــن

ــرين ألــف ي ــار

ــر ية

ــر معيــو ي ــار ،باإلرــافة

اإلجراءا األخرا املتم لة يف ةز البضائ واحلكم مب ا ر السـل احملةـوز  ،وذلـ
سن املا تو  38و 44من القانون  61-64املعدل واملتمم.

وهو ما نكن أن يعد من قبيل التداب الوقائية يف جمال

افية األسـعار وت ـن يف

اار ممارسة مبدأ رية األسعار رمن ما يقتضيد ال أار العار ا قت ا ى.

 -0الت دى ملمارسة التعسف باألسعار من خعل قانون العقوبا  :تعد ن و
العقوبا من ال
خب و

و

قانون

الر ية اليت نكن أن تكمل تل الوار رمن قانون امل افسة

التعسف باألسعار ،وبالرجوع

قانون العقوبا جند امل رع قد ت ـاول رـمن

املـا  211املضــافة مبوجــن القــانون  25-86أنــد" :يعـد مرتكبــا جلرنــة املضــاربة غـ
امل ــرو ة ويعاقــن بــاحلبس مــن ســتة أ ــهر

ــس سـ وا وبغرامــة مــن 5.666

 266.666كل من أ دث بطريقة مبا ر أو غ مبا ر أو ن اريـق وسـيا رفعـا أو
خ ضــا م ــط عا يف أســعار الســل أو البضــائ أو األوراق املاليــة العموميــة أو اخلا ــة أو
رع يف ذل ".
كما ذكر ال قر ال انية من ال ص ذاتد الطرق أو الوسائل الـيت يـتم بهـا ذلـ
سبيل امل ال احل ـر ،مـن بي هـا اـرا ـروض يف السـوق بغـرض

لـ

ـداث ارـطراب يف

األسعار.
و ذا كان ال ص أ عد يتحدث ن ورعية اهليم ة ،ويقت ر تطبيقد ل ال ـخص
أن ذل

الطبيعي،

ن من القول أن تطبيق هـذا الـ ص رـمن ـدو د قـد ي ـكل

ت ديا للتعسف باألسعار ذا كان املعين مؤسسة يف ورعية هيم ة.
خا ـــــة:
ت ــكل ممارســة التعســف باألســعار يف اــار ورــعية اهليم ــة خطــور ق ــوا لــ
اقت ــا أى ولــة ،يــث تأهــر تلث اتهــا ل ـ مســتوا ا قت ــا ى العمــو ى واألفقــي،
وكــذا لـ املســتهل ب ــكل ــار ،فعل ـ

ــعيد ا قت ــا العمــو ى الــذى يتحــد يف

الععقا بو املؤسسـا  ،يـربز تـلث هـذد املمارسـة مـن خـعل املسـا
060

ب ـ افية ونزاهـة
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امل افسة بو املؤسسا ا قت ا ية ،أما لـ
املمارسة نتد

ـعيد ا قت ـا األفقـي ،فـإن تـلث هـذد

هيكلة أو تركيبـة السـوق مـن خـعل بسـا هيم ـة املؤسسـة املخال ـة

و زا ـة املت افســو املتواجــدين أو احملـتملو .هــذا باإلرــافة

الضـرر الــذى نكــن أن

يلحق املستهل كونـد املعـين األول واملبا ـر باألسـعار .هـذد اخلطـور قـد فعـ امل ـرع
احلــر

ل ـ الت ــدى ملختلــف أ ــكال التع ــن باألســعار و ل ـ رأســها التعســف

املرتبا باهليم ة.

ن راســة مو رـــوع التعســـف باألســعار يف اـــار ورـــعيا اهليم ــة قـــد مك ت ـــا مـــن
بعا ال تائ  ،نذكر م ها:

استخع

 ا تمــا امل ــرع رــمن ن ــوب كل ار لـ

قــانون امل افســة مومــا ورــمن املمارســا التعسـ ية

ـياغة مرنـة بإمكانهـا ا تـواء العديـد مـن السـلوكا ال ـا ر ـن

املؤسسا واملتعلقة باألسعار .

 وجــو أ كــار خا ــة بالتع ــن باألســعار تضــم تها ن ــوبقانون امل افسة كالقانون اخلا

عقــة

أخــرا ذا

باملمارسـا التةاريـة وقـانون العقوبـا  ،يـث تعتـرب

مب ابة تداب وقائية أ يانا أو تكميلية أ يانـا أخـرا للت ـدى للتعسـف باألسـعار ،هـذا
الــة امل ــرع رــمن قــانون امل افســة ل ـ األ كــار اإلجرائيــة اخلا ــة

باإلرــافة

باملمارسا التةارية.

وم ذل  ،و

جانن هذد اإللابيا فقد وق ا ل بعا املعوقا أو ال غرا اليت

حتول ون الت دى للتعسف باألسعار نذكر م ها:
-

عوبة الك ف ن املخال ة و ثباتها ،سيما وأن موروع األسعار من املسـائل الـيت

بإمكان املؤسسا أن تتع ن فيها ـن اريـق ـدر اإلف ـاا ـن تركيبتهـا احلقيقيـة
وا تما
-

سابا وهمية .

عوبة الوقوه ل

قيقة التعسف من قبل هيئا امل افسـة يف كـ

مـن األ يـان

بسبن ا تباد املمارسة بغ ها من السلوكا املرتبطة باألسعار.

 نقص الو ي لدا املؤسسا ولدايف الت دى هلذد املمارسا احملأور
هذا ما فع ا

عيا محاية املستهلكو خب و

املساهمة

ن اريق تقديم اإلخطارا ملس امل افسة.

يرا بعا ا قرتا ا نكن

اهلا يف:
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 ررور ت عيل األ كار املتعلقة با لتزاما القانونية للمؤسسا سيما تل املتعلقـةبإي داع تركيبة أسعار م تةاتها وخدماتها ب كل نكن من الوقـوه لـ
املمارسا  ،وذل

قيقـة هـذد

ن اريق الر ع واملراقبة املستمر .

 رـرور ت عيــل الضــمانا اخلا ــة بتــدخل جملــس امل افســة ــد متابعــة املمارســااحملأـــور و جـــراء التحقيقـــا ا قت ـــا ية ب ـــلنها وت عيـــل عقـــة التعـــاون بي ـــد وبـــو
امل ا

التةارية ل مستوا وزار التةار .

 ررور تبين أنأمة من قبل جملس امل افسة من لنها ورـ مؤ ـرا تسـا د لـالتكييف القانوني ال حي للمخال ا م القيار بدراسة املة للسوق املع يـة وت حـص
مستوا األسعار يف املد الزم ية املعئمة والكافية.

 -رـــرور ت عيـــل األ كـــار القانونيـــة الـــيت تســـم بـــالوقوه لـ ـ

قيقـــة األســـعار

كال وتر م ع.
وأخـ ا فـإن حتمــل املؤسسـا ا قت ــا ية ملسـؤوليتها ا جتما يــة يعـد الضــمان األول
واألخـ للقضــاء لـ أى تعســف باألســعار ويســاهم يف رســاء ثقافــة امل افســة باألفضــلية
اليت تعد السبيل الو يد ألى تقدر اقت ا ى.

اهلـوامــش واملـراجـــــ :
( -)1سو مران :امل افسة واملمارسا ا

تكارية بو امل اخ الت ريعي وم اكل التطبيق ،م ورا

امل أمة العربية للت مية اإل ارية ،م ر،1621 ،

. 14

( -)2األمــر  63-63املــؤرخ يف  28جويليــة  ،1663يتعلــق بامل افســة ،ل ر ــد  43ال ــا ر بتــاريخ 16
جويليــة ،1663

 ،15املعـــدل واملــتمم بالقـــانون  21-69املــؤرخ يف  15جـــوان  ،1669ل ر ـــد 31

ال ـا ر بتــاريخ  1جويليــة ،1669
ال ا ر بتاريخ  29أو ،1626

 22وبالقــانون  65-26املــؤرخ يف  25أو  ،1626ل ر ــد 41
.26

( -)3تيورسي كمد :الضـوابا القانونيـة للحريـة الت افسـية يف اجلزائـر ،ار هومـد ،اجلزائـر،1623 ،
.145

( -)4يث استبدل املؤسس الدسـتورى م ـطل ال ـ ا ة والتةـار مب ـطل ا سـت مار والتةـار رـمن
املــا  43مــن التعــديل الدســتورى لسـ ة  :1621القــانون  62-21املــؤرخ يف  61مــار
التعديل الدستورى ،ل ر د  24ال ا ر بتاريخ  61مار

058

،1621

 ،1621يتضــمن

.3
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( -)5القــانون  21-98املــؤرخ يف  5جويليــة  2898املتعلــق باألســعار ،ل ر ــد  18ال ــا ر بتــاريخ 28
جويلية ،2898

 ،151وامللغ مبوجن األمر  61-85املتعلق بامل افسة وامللغـ بـاألمر  63-63املتعلـق

بامل افسة.

( -)6يث تعرب بعا الت ريعا

ـن ذلـ مب ـطل السـعر العـا ل ،وهـو السـعر الـذى يورـ ب ـاء لـ

قوانو السوق :انأر يف هذا ال لن :كمد ن ر كمد ،احلماية الدولية واجل ائية من امل افسة التةارية
غ امل رو ة وا

تكار ،مركز الدراسا العربية لل ر والتوزي  ،و ،1621 ،2م ر،

.463

( -)7القانون  61-64املؤرخ يف  13جوان  ،1664بد القوا د املطبقـة لـ املمارسـا التةاريـة ،ل ر
د  42ال ا ر بتاريخ  11جـوان ،1664

 63املعـدل واملـتمم بالقـانون  61-26املـؤرخ يف  25أو

 ،1626ل ر د  41ال ا ر بتاريخ  29أو ،1626

.22

()8

 -املا  42من القانون املدني اجلزائرى.

( -)9تيورسي كمد ،املرج السابق،

.216

( -)10يث أن فكر التعسف رفها القانون الروماني وال ريعة اإلسعمية ،ولك ها بدأ يف ا خت اء
حتـ تــلث املبــا ئ ال ر يــة ،غـ أنهــا اســتقر بعــد ذلـ رــمن خمتلــف الـ أم القانونيــة :ســامي بــد
الباقي أبو ا  :ساء استغعل املركز املسيطر يف الععقا التةارية ،ار ال هضة العربية،1665 ،
.218
م ر،
- Anne-sophie Choné: Les abus de domination ( Essai en droit de contrats et droit
de la concurrence, Economica, paris, 2010, p160.
)(12
- Ibid
.218
( -)13سامي بد الباقي أبو ا  ،املرج السابق،
)(11

()14

.236
 املرج ن سد،- MEFAH Abdelkrim, L’exemption des abus de position de domination en droit
Algérien (en lumière du droit français ), Revue elbahith des études Académiques,
volume 08, N °1, année 2021, p 286.
)(15

( -)16كمد ال ريف كتـو :املمارسـا امل افيـة للم افسـة يف القـانون اجلزائرى( راسـة مقارنـة بالقـانون
ال رنسي) ،أارو ة كتوراد ولة ،غـ م ـور  ،فـرع القـانون العـار ،كليـة احلقـوق ،جامعـة مولـو
.215-214
معمرى ،تيزى وزو ،الس ة اجلامعية ،1664
- Hugues Calvet, Gildas de Muison: Prix excessifs, faut-il intervenir ou laisser
faire, Revue lamy de la concurrence, Octobre-Décembre 2011, n° 29, p 92.
)(18
- Ibid
)(17

( -)19كمــد املرغــدى :امل افســة ( أبعا هــا ا قت ــا ية والقانونيــة) ،م ــورا املــة املغربيــة لــن ار
احمللية والت مية ،ل  ،1و ،1625 ،2املغرب،
( -)20كمد املرغدى ،املرج السابق،

.345

( -)21كمد املرغدى ،املرج السابق،

.345

.345

جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

052

التعسف باألسعار يف إطار وضعيات اهليمنة يف التشريع اجلزائري ________ بوحاليس إهلام ـ بن يسعد عذراء

( -)22يث من املعلور أند كلما كان ه ال ارت اع يف األسعار كلما زا احلافز لنست مار يف ال ـاو
أو اخلدمة املع ية.
( -)23كمد املرغدى ،املرج السابق،

.341
)(24

- Anne Perrot: Abus de position dominante: prédation, ventes liées, remises, Les
rapports de la documentation francaise, politiques de concurrence, 2006, p257.
)(25
- Patrick Rey/ Jean Tirole: Analyse économique de la notion de prix de prédation,
Revue francaise d’économie, 1997, 12-1, pp 3-32, p 19.

( -)26بزاز الوليـد ،السـلطة القمعيـة ملـس امل افسـة بـو محايـة امل افسـة احلـر ورـبا ريـة املبـا ر ،
جملة البا ث للدراسا األكا نية ،املد  ،61د  61س ة ،1628
( -)27املرسور الت يـذى  269-22املـؤرخ يف  61مـار

.314

 1622احملـد للسـعر األق ـ

ـد ا سـتهعل

وكــذا هــوامش الــرب الق ــوا ــد اإلنتــال وا ســت ا و ــد التوزيـ باجلملــة والتةزئــة ملــا تي الزيـ
الغذائي املكرر ،.ل ر د 25ال ا ر بتاريخ  68مار
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،1622
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