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 الممخص

أن تسودذا النزاذة واأللالأ التجارّية الحسنة، ويجب أن تبتعرد قردر  ُيفترض الُمنافسة في السوأ التجاريةإن  
اإلمورران عررن الُممارسررات الترري تررعثر سررلبًا علرر  نزاذررة السرروأ التجارّيررة، وقررد حاولنررا البحررث فرري الُممارسررات الُملّلررة 

ور الُممارسررات الُملّلررة بالنزاذررة التجارّيررة، والترري أوردذررا أبرررز صرر الفصللل األولبالنزاذررة التجارّيررة، إذ استعرضررنا فرري 
والتي تبّين لنا أّن بعضها ُيلّل بتوازن السوأ بواملا، والربعض اخلرر يرعثر فري ةلّيرة تشرّول  قانون الُمنافسة السوري.

ضرررورة تّمترر  المعسسررة بوضررعّية تسررمح لهررا  ومررا بينررا األسررعار فرري السرروأ مررا يررعدي إلرر  التالعررب بهررذت األسررعار،
 بفرض تل  الُممارسات.

ة حمايرة األطررا  الُمتضرررة مرن الُممارسرات الُملّلرة بالنزاذرة التجارّيرة، البحرث فري ةلّير الفصل الثانيوتضّمن 
لررذي يلعبررا   ذررذت الحمايررة والترري ورران أبرزذررا مجلررس الُمنافسررة، إضررافًة إلرر  الرردور اوتعّرفنررا علرر  الجهررات الترري تتررولّ 

رة للُمسرتهل ، القضاء في توفير الحماية للجهات الُمتضررة من تل  الُممارسات، وما قمنا بالبحرث فري الحمايرة الُمقررّ 
وتبررّين لنررا وجررود العديررد مررن المعّوقررات فرري ترروفير الحمايررة الوافيررة للُمسررتهل  بسرربب ضررع  وعرري الُمسررتهل ، ونتيجررًة 

 للتقاعس عن تطبيأ قانون الُمنافسة.

والتي وان أبرزذا ضرورة توضيح مفهروم السروأ السرورية  النتائج والتوصياتللصت الدراسة إل  العديد من و 
بدقة والعمرل علر  تنظيمهرا، وتبرّين لنرا ضررورة الرنص علر  بعرض الُممارسرات الُملّلرة بالنزاذرة التجارّيرة والتري أغفرل 

لال بعض التعديالت عل  ُممارسرات أوردذرا، وتبردو قانون الُمنافسة السوري النص عليها، وما اتّضح لنا ضرورة إد
الحاجررة ُملحررة إلرر  نشررر الفوررر والرروعي والثقافررة التناُفسررّية، ومررن الضررروري إدلررال بعررض التعررديالت علرر  الجررزاءات 

 التي أوردذا القانون السوري، والعمل عل  إعادة النظر في االلتصاصات الممنوحة للقضاء.
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 ُمقّدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

منهػا أْف الدوؿ لتحقيؽ هذا المبػدأ يتطمػ   إفَّ االنتقاؿ إلى اقتصاد السوؽ وانتشار مبدأ حرية الّتجارة, وسعي 
فػت  أسػواِقها أمػاـ الُمنافسػة النزيهػة تتػي  لهػا لػى ذلػؾ المبػدأ, و إناِجعة التػي تُيسسػر لهػا الوصػوؿ تبحث عف الوسائؿ ال

مػائي إلػى المػػذه  الميبرالػي الػذي يرمػي إلػػى أْف تصػب  التسجػارة  اليػة مػػف حػوؿ مػػف المػذه  الحفضػرورة التَّ  .والُحػّرة
ط الُمنافسػػة الُحػػّرة تػػرتب إذ إفَّ ها بػػيف م تمػػؼ الت,جػػار, القيػػود, يتطمػػ  تحريػػر اوسػػواؽ وفػػت  بػػا  الُمنافسػػة عمػػى أُشػػدس 

 .هما دوف اآل رحدأ رمكف تصوّ وال يُ  باالقتصاد الُحر

, ومػػف شػػْني أْف ي ػػت  االقتصػػادّيةوهػػذا مػػف شػػْني أْف يػػزدي إلػػى زيػػادة ُمشػػاركة القطػػاع ال ػػاص فػػي التنميػػة  
الُمنػا  فػي السػوؽ الدا مّيػة ُيّشػج  عمػػى  البػا  واسػعًا أمػاـ االسػتاماراخ ال اّصػة الوطنّيػة منهػا واوجنبّيػة, طالمػا أفَّ 

   ذلؾ.

 :هػابْنَّ  االقتصػادّيةفػخ مػف الناحيػة وبما أّف الُمنافسػة مػف أهػـ العناصػر التػي تزلػؼ اقتصػاد السػوؽ, فقػد ُعرس  
اخ السػػم  مػػف الُمنتجػػيف والمسػػتهمكيف يتركػػوف أسػػعار وكمّيػػ "الُمػػّنظـ آلليػػاخ جهػػاز اوسػػعار, وهػػي التػػي تجعػػؿ ُكػػ ً 

 .(ٔ)د بشكؿ تمقائي مف   ؿ ت اعؿ قوى العرض والطم  بُحرّية تامة"حدّ وحة لمتداوؿ في السوؽ حتى تتالمطر 

 اعػؿ اوسػعار مػف  ػ ؿ ت تحديػدهػا هػي التػي تقػـو بويػروف بْنَّ  ,وبذلؾ فػنّف االقتصػادييف يهتمػوف بالُمنافسػة 
ؽ لمُمنػت  الػوفرة فػي الػرب  والزيػادة كمػا ُتحّقػ ر لمُمستهمؾ أفضؿ السم  جػودًة وسػعرًا,فّ قوى العرض والطم , وبذلؾ تو 

   الُمستهمكيف.عدد في 

ّنمػا سػعوا لموصػوؿ إلػى الُمنافسػة الكاممػة, والتػي يوجػد فيهػا  حػدّ أّف االقتصادييف لـ يق ػوا عنػد  إالّ   الُمنافسػة وان
المعمومػاخ الكاممػة عػف ظػروؼ السػوؽ,  رفّ تػو عدد كبير مف البائعيف والُمشتريف مػ  ُحرّيػة الػد وؿ وال ػروه منهػا, و 

 .(ٕ)التحُكـ بالسوؽ سواء مف حيُث السعر أو الكمّية المعروضة إمكانّيةاومر الذي يستبعد 

عممػخ  ُم تمػؼ التشػريعاخ , إاّل أفَّ الكاممػة ال وجػود لماػؿ هػذل الُمنافسػة يأابػخ أنَّػ الواقػ  وعمى الػرمـ مػف أفَّ 
ُكػؿ اوعمػاؿ التػي  وحاولػخ منػ القػوانيف التػي مػف شػْنها أْف تُبقػي عمػى هػذل الُمنافسػة الكاممػة الُم ترضػة,  عمى سػف

                                                           
 .ٖٔ, صٜٜٛٔسماعيؿ محمد هاشـ, مبادئ التحميؿ, دار النهضة العربية, بيركت, إراجع,  -(ٔ)
 -ٖٕٚ, صٕٙٓٓدػادّية, منشػكرات جامعػة حمػب, خالػد الحػامض, اتصتدػاد السياسػل, اليعاليػات اتصتراجع بهػاا المعنػ , محمػد ارشػقر,  -(ٕ)

.....ٕٖٛ. 
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نظي ػة ومحمّيػة مػف جميػ  الُممارسػاخ التػي ُتشػّكؿ إ ػ اًل  التجارّيػةمف شْنها أْف ُتضر بهذل الُمنافسة, لتُبقي السوؽ 
   .(ٖ)التجارّيةبالنزاهة 

ز أو ُيبقي الُمنافسػة السػوقّية, مػف  ػ ؿ تنظػيـ اوعمػاؿ "القانوف الذي ُيعزّ  :نافسة بّْنيوبذلؾ ُعّرَؼ قانوف المُ 
"التنظػػيـ االقتصػػادي الػػذي  :كمػػا عّرفػػي ن ػػروف بّْنػػي .(ٗ)التػػي ُتعتبػػر ُم ال ػػة لمُمنافسػػة والُمرتكبػػة مػػف قبػػؿ الشػػركاخ"

 .(٘)مف هيكؿ اوسواؽ وسير المشاركيف في السوؽ" يزار عمى كؿّ 

جػراءاخ التػي تشػمؿ ُمجمػؿ الحػـز واإ :هػاعّرفخ ُمنظمة التجارة العالمّية سياسػة قػوانيف الُمنافسػة عمػى أنَّ كما 
ة والسػػموؾ التناُفسػػي, بمػػا فػػي ذلػػؾ وجػػود قػػانوف شػػامؿ لمُمنافسػػة لترقيػػة هياكػػؿ اوسػػواؽ التناُفسػػيّ ُيمكػػف اسػػت دامها 

ة اوُفقّيػة والرأسػّية, اصة, كاالحتكار, والقيود السوقيّ مة وال لمتعامؿ م  الممارساخ الُمناهضة لممنافسة لمشركاخ العا
 .(ٙ)وسوء استغ ؿ القّوة السوقّية, والت رقة أو التمييز في السعر

ة الُمنافسػػػة القائمػػػة عمػػػى الضػػػوابط الُمنافسػػػة إلػػػى ترسػػػير مبػػػدأ ُحرّيػػػ يجػػػ  أْف تهػػػدؼ سياسػػػة قػػػوانيف عميػػػيو 
تحقيػػؽ ازدهػػػار النشػػػاط التجػػػاري واالقتصػػػادي عمومػػًا, وتػػػزدي هػػػذل القػػػوانيف إلػػػى ة إلػػػى ّيػػػمػػة لوسػػػواؽ, والُمزدالُمنظس 

ضػػػػرورة اإبقػػػػاء عمػػػػى نزاهػػػػة تزكػػػػد عمػػػػى ر الحمايػػػػة ال زمػػػػة لمُمسػػػػتهمؾ, و يتحقيػػػػؽ التػػػػوازف دا ػػػػؿ اوسػػػػواؽ, وتػػػػوف
كغيػػػػػرل مػػػػػف -ومػػػػػف الُم حػػػػػظ أّف الُمشػػػػػّرع السػػػػػوري  .(ٚ)ة بهػػػػػامػػػػػف الممارسػػػػػاخ الُم مَّػػػػػ حػػػػػدّ وال التجارّيػػػػػةالُمعػػػػػام خ 

                                                           
غيػر  التجارّيػةطرة عم  تقُمبػات ارسػعار كالُممارسػات ُجهكدهـ لمسي كفتعكد نشأة صانكف الُمنافسة إل  اتمبراطكرّية الركمانّية, إا باؿ الُمشّرع  -(ٖ)
 Lex Julia deصبػؿ المػي د كالػؾ مػف خػ ؿ تشػريع سػنة ُٓ٘كِجػد  صػانكف الُمنافسػة فػل عدػر الجمهكرّيػة الركمانّيػة ُمنػا العادلػة, حيػث .....

Annona….. ككانت حينها الجزاءات دارمة صد تدؿ إل  عقكبة اتعداـ, اسػتمر التطػّكر فػل العدػكر الكسػط  كبػدمت الدراسػات بشػكؿ جػّدم ,
فػل كتابػ" رثػركة اُرمػـر, إا اسػتخدـ ُمدػطمحات ُمختميػة لكدػؼ هػاا المجػاؿ,  لثػامف عشػر, مػع معمػاؿ سدـ سػميثحكؿ الُمنافسة فل القرف ا.....
ة ارمريكّيػػة حػػدّ يث مػػع صػانكف شػػيرماف فػػل الكتيػػات الُمتّ حػػدّ كاُلممارسػات التقيّيديػػة, كيػػرل الػػبعض مف  صػػانكف الُمنافسػة بػػدم بػػالظهكر بالشػػكؿ ال.....
يث, مػف منػع السػمكؾ التعُسػيل فػل الُسػكؽ كالتمييػز فػل ارسػعار حػدّ كالام يتضمف مػا يتضػمن" صػانكف الُمنافسػة بالشػْكؿ الكصانكف ك يتكف, .....
(, دراسػة ُمقارنػة, دار الثقافػة, )ارحكػاـ العامػة كالخادػة التجارّيػة, الشػركات راجػع, فػكزم محمػد سػامل .نػدماجاتكمنع التعامؿ الحدرم كات .....
 كما بعدها. ٕٙ٘ص ,ٜٜٜٔعّماف,.....

 And See, competition law from Wikipedia, http//en.wikipedia.org/wiki/competition.law, Retrieved, 

29/1/2013, at 14:00pm. And, Papadopoulos, the international dimension of EU competition law and policy, 

Cambridge .university .press, 2010, p15.                                                                                                                                       
(
4

)
- Competition law"is law that promotes or maintains market competition by regulating anti-competitive 

…..conduct by companies", Tylor, Marteyn D. international competition law and dimension for the WTO, 

….Cambridge university press, 2006, p.1.        
(
5

)
- "Competition law is economic regulation that affects both the structure of markets and the conduct of 

…..market participants" McEwin, R Ian  "Competition Law in a Small Open Economy", 2003 UNSW 

.….Law 15; (2003) 26(1) University of New South Wales Law Journal 246, p.1. 
إليػػ" لػػدل, ريػػاض بػػف جميمػػل, مػػف التناُفسػػّية عمػػ  الدػػعيد الػػدكلل إلػػ  الُمنافسػػة عمػػ  الدػػعيد الػػكطنل, المعهػػد العربػػل لمتخطػػيط,  ُمشػػاره  -(ٙ)

كػػالؾ يدكػػد صػػانكف تنزانيػػا لمُمنافسػػة بػػأف  الهػػدؼ مػػف القػػانكف رتعزيػػز الُمنافسػػة اليّعالػػة فػػل مجػػاؿ التجػػارة كالتػػداكؿ,  .ٚ, صٕٔٔٓ ككيػػت,ال.....

ة لمتجػارة كالتنميػة اركنكتػاد, اسػتعراض النظػراء حػدّ مػدتمر ارمػـ الُمتّ  .كؾ الُسكصل غير النزي" كالُمضمؿركيهدؼ إل  حماية الُمستهمؾ مف السم.....

 .ٜٕ, صٕٕٔٓة, نيكيكرؾ كجنيؼ, حدّ ة, ارمـ الُمتحدّ لقكانيف كسياسات الُمنافسة, جمهكرّية تنزانيا الُمت كعلالط.....
 مف الُممارسات الُمناهضة لمُمنافسة كالحياظ عم  نزاهة السكؽ. حدّ تتيؽ صكانيف الُمنافسة بأف  الهدؼ مف تمؾ القكانيف ال  -(ٚ) 

See, Nicholas Economides, “Competition and Vertical Integrationin the Computing Industry” Stern 

School of Business, New York, NY 10012, p6. 

file:///E:/ammar%20law/رسالتي/Competition%20-%20Wikipedia,%20the%20free%20encyclopedia.htm
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نمػا اكت ػى ب(ٛ)نافسة" دوف أْف يورد تعري ًا لػيقد است دـ ُمصطم  "المُ  -التشريعاخ الهػدؼ مػف القػانوف بّْنػي  تحديػد, وان
مي وضػػػبط االلتزامػػػاخ الموضػػػوعّية عمػػػى كامػػػؿ الُمنتجػػػيف والُتجػػػار وُمقػػػدس  ,القواعػػػد الناظمػػػة لُحرّيػػػة الُمنافسػػػة تحديػػػد

 ال دماخ والوسطاء, الرامية إلى درء ُكؿ ُممارسة ُم ّمة بقواعد الُمنافسة.

ْف كػػاف السػػير الطبيعػػي لومػػور يقتضػػي أْف ُتمػػارس الُمنا مكانػػاخ التػػػي فسػػة وُتشػػّكؿ مجموعػػة القُػػدراخ واإوان
أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى مػػف و المطموبػػة,  اعميػػةبهػػدؼ الُمنافسػػة فػػي السػػوؽ بال يمُمكهػػا الُمنػػافس ويعمػػؿ عمػػى تطويرهػػا, 

اومػػر الػػذي يػػزدي إلػػى النهػػوض  ,قبػػاؿ عميهػػاي ُترضػػي الُمسػػتهمؾ وتدفعػػي إلػػى اإأفضػػؿ اوسػػالي  والُمنتجػػاخ التػػ
ّنمػػا تظهػػر العديػػد مػػف  ,التجارّيػػةأّف اومػػور ال تسػػير بهػػذل الصػػورة فػػي السػػوؽ  إالّ  .بالسػػوؽ إلػػى أعمػػى الُمسػػتوياخ وان

جػػار يسػػت دموف جميػػ  الوسػػائؿ وعػػف الُمنافسػػة المطموبػػة, فالت,  التجارّيػػةؽ الُممارسػػاخ التػػي تبػػدو بعيػػدة عػػف او ػػ 
سّيما ال بياة منها لتحقيؽ الرواه لُمنتجاتهـ, فػنذا كػاف ال ػرد ُحػّرًا فػي ُممارسػة التجػارة والكسػ  فػنّف مبػدأ ُحسػف النّيػة 

 . (ٜ)نهام التجارّيةيقتضي مني ُمراعاة ُمقتضياخ اومانة والصدؽ في ُمعام تي  صوصًا 

ّنمػا تبػدو ُمعػّيف حػدّ هػي التقػؼ عنػد و بػداع ائمة الُمتجددة عمى االبتكػار واإهي القدرة الدعمومًا فالُمنافسة  , وان
واه النجػػػاا والػػػرّ  التػػػاجر مػػػا حقػػػؽ, فكمّ (ٓٔ)الشػػػ ص الُمنػػػاِفس يػػػداوفػػػؽ أكاػػػر مػػػف مكواػػػي بفػػػي  بقػػػىكعمػػػؿ ُمسػػػتمر ي

هـ حػػدحتػػى أفَّ أو ماكاػػًا فػػي مكانػػي,  ىوسػػاليبي التناُفسػػّية حتػػى ال يبقػػحػػث عػػف تطػػوير بحاجػػة إلػػى الب بػػدا ,لُمنتجاتػػي
 .(ٔٔ)ربط بيف الُمنافسة والذكاء وقرر بْفَّ القضاء عمى الُمنافسة هو بماابة القضاء عمى الذكاء

د ُجممػة مػف الُممارسػاخ الُم ّمػة ؿ الُمشػّرع السػوري فعػدَّ , تػد َّ التجارّيػةالسػوؽ بلمُممارساخ الُم ّمػة  حدّ ولوض  
بالُمنافسة, حيُث نّص عمى ُبط ف االت اقاخ والُممارساخ والتحاُل ػاخ بػيف الُمزسسػاخ الُمتنافسػة فػي السػوؽ, أو بػيف 

 .منها حدّ إ  اًل بالُمنافسة أو الأي مزسسة ومورديها والُمتعامميف معها عندما ُتشّكؿ 

 عػام خالُممارسػاخ التػي اعتبرهػا ُم ّمػة بنزاهػة المُ / مف قػانوف الُمنافسػة ٛفي المادة /الُمشّرع أيضًا كما من  
, واعتبػر فػػرض عػف التوريػػد إلػى السػػوؽ التوّقػػؼو  جممػة مػػف البيػوع كػػالبي  ب سػارة والبيػػوع التمييزّيػة حظػػر, فالتجارّيػة

                                                           
ريػػؼ ربطػػ" بػػيف ُيسػػتثن  الُمشػػّرع العراصػػل إا عػػّرؼ الُمنافسػػة ربأّنهػػا الجهػػكد المباكلػػة فػػل سػػبيؿ التيػػّكؽ اتصتدػػادمر, كُي حػػظ عمػػ  التع -(ٛ)

كالنشاط اتصتدػادم كجعمػ" مػف الُمنافسػة الُمحػّرؾ ارساسػل لجميػع مكجػ" النشػاط اتصتدػادم, اليقػرة اركلػ  مػف المػادة اركلػ  مػف  الُمنافسة.....

 .ٕٓٔٓلعاـ  ٗٔالعراصل رصـ  لقانكفا.....
 .ٕٙٓ, صٜٜٛٔة لمنشر كالتكزيع, , دار الثقافٔراجع بهاا المعن , عزيز العكيمل, شرح القانكف التجارم, ج -(ٜ)

فاعميِّػة مػف تمػؾ  تنشػأ بمجػرد تكدػؿ المدسسػة إلػ  اكتشػاؼ طػرؽ جديػدة مكثػرهاا ما ُيسمي" البعض بالميزة التناُفسّية, كالتل ُتعّرؼ بأّنها ر -(ٓٔ)
بػػالمعن   إبػػداع اث عمميػػةحػػدّ بمجػػرد إالُمسػػتخدمة مػػف صبػػؿ الُمنافسػػيف, حيػػث يكػػكف بمقػػدكرها تجسػػيد هػػاا اتكتشػػاؼ ميػػدانيان, بمعنػػ  سخػػر ......
لمتكسػػع راجػػع, . ا تكػػكف المدسسػػة صػػادرة عمػػ  الُمنافسػػة كممػػا ابتػػدعت طرصػػان جديػػدة تجعمهػػا مكثػػر صػػدرة عمػػ  السػػيِّطرة فػػل السػػكؽإ, الكاسػػعر......
تطبيقيػة  خيار الُمنافسة اتسػتراتيجل فػل اادارتػيف العميػا كالكسػط  ردراسػة تحديدسماعيؿ, خدائص نظـ المعمكمات كمثرها فل إعماد محمد ......
 بعدها. كما ٓٗ, صٕٔٔٓدارة ارعماؿ, إصسـ فمسطيف, العاممة فل صطاع غزةر, الجامعة ااس مية, غزة,  التجارّيةعم  المدارؼ ......

)11)
 
- 
CABANES Christophe, NEVEU Benoit, Droit de la concurrence dans les contrats publics Edition LE 

…...MONITEUR, collection Analyse juridique. Paris, 2008, p13.                                                              
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 ُكػػؿ تمػػؾ الُممارسػػاخ ُت ػػؿّ ف, التجارّيػػةالبيػػ  مػػف تمػػؾ الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بنزاهػػة الُمعػػام خ  إعػػادةلسػػعر  نػػىأد حػػدّ 
 . في السوؽ وتزار سمبًا عمى أطرافي بتجانس لعبة الُمنافسة

بػالتوازف العػاـ فػي السػوؽ, ُهنػاؾ ُجممػة مػف الُممارسػاخ التػي عػادًة  باإضافة إلى تمػؾ الُممارسػاخ التػي ُت ػؿّ 
لتػْاير عمػى التػوازف العػاـ فػي السػوؽ, والتػي ما ينحصر أارها بيف مزسسػتيف أو أكاػر دوف أْف يكػوف لهػا بالضػرورة ا

التػػزاحـ عمػػى الحرفػػاء أو الزبنػػاء عػػف طريػػؽ اسػػت داـ " :والتػػي ُتعػػّرؼ بّْنهػػا .ُيطمػػؽ عميهػػا الُمنافسػػة ميػػر المشػػروعة
 .(ٕٔ)أو الشرؼ المهني" التجارّيةيف أو الُعرؼ أو العاداخ أو االستقامة وسائؿ ُمنافية لمقانوف أو الدس 

اؿ التػػػاجر مة لتػػػاجر ن ػػػر, واسػػػتمالة ُعّمػػػجّ الُمسػػػ التجارّيػػػةهػػػذل اوعمػػػاؿ تظهػػػر مػػػف  ػػػ ؿ تقميػػػد الع مػػػاخ 
 .ة والكاذبةمالُمضمّ  التجارّيةالُمنافس وكذلؾ تقميد ُمنتجاتي, أو إشاعة اوكاذي  حوؿ سمعتي, أو مف   ؿ الدعاية 

الػػػواردة فػػػي قػػػانوف  التجارّيػػػةوالُممارسػػػاخ الُم ّمػػػة بنزاهػػػة الُمعػػػام خ  فسػػػةمػػػف الُممارسػػػاخ الُمقّيػػػدة لمُمنا ُكػػػؿّ و 
الُمنافسػػة والتػػي ُيمكػػف تشػػبيهها مجػػازًا مػػف حيػػُث  طورتهػػا بالجنايػػاخ فػػي القػػانوف الجزائػػي, والُممارسػػاخ التػػي ُتشػػّكؿ 

ر خ حصػر نظػرًا لتطػوّ ما أقؿ مف حيث ال طورة, ال تكاد تقػ  تحػ حدّ أعماؿ ُمنافسة مير مشروعة والتي ُتعتبر إلى 
اوعمػاؿ الُمضػادة  حصػرأيضػًا م هـو الُمنافسة فنّني يصػع   تحديدأسالي  الغش واالحتياؿ التجاري, فكما يصع  

  .(ٖٔ)لها

التشػريعاخ  , عمػدخ التشػريعاخ الم تم ػة إلػى سػفس التجارّيػةبهذا الصدد ومف أجؿ الح اظ عمػى نزاهػة البيئػة و 
, فتحرير النشاط االقتصادي مف القيود التي كانخ ُتعيقي ال يعنػي أف تنسػح  الدولػة نهائيػًا مػف (ٗٔ)الناظمة لممنافسة

ذ يجػ  واسػتنادًا إلػى مبػدأ تػوازف المصػال  إ, التجارّيػةالسوؽ, بؿ تبقى موجودة وتتولى عممية ضبط وتنظػيـ العمميػة 
, حتػى ال ُنضػّيؽ عمػػى ف ُمسػػتهمؾ وتػاجرأْف تعمػؿ هػذل القػوانيف عمػػى الموازنػة بػيف مصػال  جميػػ  أطػراؼ السػوؽ مػ

 الُمستهمؾ دوف الحماية المطموبة. يوال ُنبق ,رل مف السوؽ ّ التاجر فُنن

لتبيػػاف أبػػرز تمػػؾ الُممارسػػاخ التػػي  ,التجارّيػػةسػػنبحث فػػي الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة  ,بنػػاًء عمػػى مػػا سػػبؽو 
فػي  انوفالقػ اهػذ اعميةلموقوؼ عمى مدى قدرة وفقانوف المنافسة السوري  ُمحاوليف تقييـنّص عميها الُمشّرع السوري, 
وسػنبحث فػي المزسسػاخ القػادرة عمػى ارتكػا   .التجارّيػةبالنزاهػة  ث فػي السػوؽ وُت ػؿ, حػداستيعا  ال روقاخ التػي ت

بعيػػة هػػذل الُممارسػػاخ, والتػػي تظهػػر مػػف  ػػ ؿ وضػػعية هيمنػػة المزسسػػة عمػػى السػػوؽ ككػػؿ, ومػػف  ػػ ؿ وضػػعية الت
أطػػراؼ السػػوؽ مػػف  ػػ ؿ البحػػث فػػي  حمايػػةسػػة ودورل فػػي التعػػّرؼ عمػػى مجمػػس الُمناف وسػػنعمد إلػػى االقتصػػادية,

                                                           
 .ٖٚٗ, صٜٙٛٔالرباط, , مكتبة المعارؼ, ٖشكرم محمد السباعل, الكسيط فل القانكف التجارم المغربل كالمقارف, ج -(ٕٔ)

جػارم, بػدكف ناشػر, بػدكف تػاري , , محمػد محمػد محػرز, الحػؽ فػل المنافسػة فػل مجػاتت النشػاط اتصتدػادم كالقػانكف التراجع بهاا الدػدد -(ٖٔ)
 .ٚص......

 .الماضية السنكات العشريفمنها سّنت صكانيف الُمنافسة فل  دكلة ٔٛدكلة سّنت صكانيف الُمنافسة,  ٔٔٔ, كاف ُهناؾ ٕٛٓٓبحمكؿ عاـ  -(ٗٔ)
See, Papadopoulos, the international dimension of EU competition law and policy, mentioned before, p.15.                                                                             
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فػػي الجهػػة الُم وّلػػة  أيضػػاً  وسػػنبحث .التجارّيػػةالتػػدابير والعقوبػػاخ التػػي ي رضػػها عمػػى المزسسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة 
ى الُممارسػػػاخ الُم ّمػػػة بالنزاهػػػة حػػػدالصػػػادرة بندانتهػػػا بنالطعػػػوف الُمقّدمػػػة مػػػف المزسسػػػاخ ضػػػّد القػػػراراخ بػػػالنظر فػػػي 

ى أحقّيػتهـ فػي خ والُمسػتهمكيف مػف  ػ ؿ توضػي  مػدلممزسسػا حمايػةكما سُنبّيف دور القضاء في تػوفير ال, التجارّية
 .السوؽطراؼ والحماية المطموبة  رتها عمى توفيرومدى فاعمّيتها وُقدالجهاخ عمؿ تمؾ ـ قيّ وسنُ  .طم  التعويض

مكػػاف ح اظػػًا عمػػى بيئػػة منهػػا قػػدر اإ لنحػػدَّ  ,التجارّيػػةالُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة  تحديػػد سػػُنحاوؿ وعمػػى ذلػػؾ
 .الُمامى التجارّيةتجارّية نظي ة تسودها او  ؽ 

َـّ , )ال صػؿ اووؿ( التجارّيػةصور الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهػة سندرس ستكوف الدراسة عمى فصميف, و  ومػف اػ
 .)ال صؿ الااني( التجارّيةحماية اوطراؼ الُمتضررة مف الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة ُسبؿ  سُنحاوؿ تبياف

 إشكالّية البحث
روا  لػػى تحريػػر اوسػػواؽ وبػػثّ الحاليػػة, والػػذي يهػػدؼ إ التجارّيػػةة التجػػارة مػػف أهػػـ المبػػاد  يعتبػػر مبػػدأ حرّيػػ

 شػرعّيةالمنافسػة فيهػا, وهػو أمػر مقبػوؿ بػؿ ومحمػود أيضػًا. ولكػف فػي ضػوء هػذل المنافسػة قػد تبػرز ممارسػاخ ميػر 
هػػػذل الُممارسػػػاخ الُم ّمػػػة بالنزاهػػػة يضػػػاا النزيهػػػة والشػػػري ة. اومػػػر الػػػذي يسػػػتدعي ضػػػرورة إ التجارّيػػػةبالبيئػػػة  ُت ػػػؿ, 

 عمومًا.السميمة  ّيةالتجار وبالبيئة  الُمنافسةالتي ُت ؿ ب, التجارّية
ممػػػا يسػػػتدعي , قػػػانوف الُمنافسػػػة ُم تمػػػؼ عمػػػا ُيشػػػار إليػػػي فػػػي قػػػوانيف أ ػػػرىكمػػػا أفَّ م هػػػـو المزسسػػػاخ فػػػي 

. وباعتبػ  الُممارسػاخ, فػذلؾ يسػتدعي تحديػدار أفَّ السػوؽ هػو الُعنصػر اوهػـ فػي الُمنافسػة وفػي توضي  هذا الم هػـو
 التبعّيػػػةو  اسػػػتغ ؿ الوضػػػ  الُمهػػػيمف نسػػػاءةم ػػػاهيـ جديػػػدة ك ؼ عمػػػىسػػػوؽ, كمػػػا ال ُبػػػدَّ مػػػف التعػػػرّ م هػػػـو ال تحديػػػد

 .سنعمؿ عمى توضي  ُكؿ هذل الم اهيـ مف   ؿ دراستنا هذلو  ,االقتصادّية

سػوري, التػي أوردهػا القػانوف ال التجارّيةتقييـ الُممارساخ الُم ّمة بنزاهة الُمعام خ ال ُبدَّ مف  ,أضؼ إلى ذلؾ
يسػتدعي التػد ؿ إضػػافة  اخ التػػي ُترتكػ  فػي السػوؽ, أـ أفَّ ذلػػؾة لضػبط ُكػؿ الُممارسػكافيػػومعرفػة فيمػا إذا كانػخ 

وال شػػػؾ بػػػْفَّ تمػػػؾ الُممارسػػػاخ مػػػف شػػػْنها أْف ُتمحػػػؽ ضػػػررًا بالُمنافسػػػة وبالُمتنافسػػػيف, فضػػػً  عػػػف  ُممارسػػػاخ أ ػػػرى.
لّيػاخ المنصػوص اآلدى ك ايػة مػذلػؾ يسػتدعي البحػث فػي  سػاخ, ُكػؿّ الضرر الذي ُيصي  الُمستهمؾ مف تمؾ الُممار 

 ة لوطراؼ الُمتضررة.توفير الحمايقانوف الُمنافسة في سبيؿ عميها في 

مجمػػس الُمنافسػػة صػػاح  اال تصػػاص اوصػػيؿ فػػي ضػػبط الُمنافسػػة  التعػػّرؼ عمػػىأيضػػًا وتسػػتدعي الدراسػػة 
 ,التجارّيػػةقػػدر اإمكػػاف مػػف الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة  حػػدّ دورل فػػي ضػػبط السػػوؽ لم وبيػػافونزاهتهػػا فػػي السػػوؽ, 

الجػػػزاءاخ لػػػردع  ومػػػدى ك ايػػػةفرضػػػها عمػػػى المزسسػػػاخ الُم ّمػػػة,  ذلػػػؾ المجمػػػسالجػػػزاءاخ التػػػي يسػػػتطي   وتوضػػػي 
 ُمستهمؾ.وقدرتها في تْميف حماية ُمناسبة لمالمزسساخ عف ُممارساتها مير النزيهة, 
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دورل فػي الرقابػة  فاعميػةة, ومػدى لوطػراؼ الُمتضػّرر  حمايػةفي دور القضاء في توفير ال البحث وال ُبدَّ لنا مف
دورل فػػي تعػػويض المزسسػػاخ انػػة المزسسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة التجارّيػػة, و اراخ مجمػػس الُمنافسػػة الصػػادرة بندعمػػى قػػر 
مى الُمستهمؾ بشكؿ أو بػخ ر, ف ُبػدَّ لنػا ة مف تمؾ الُممارساخ. وبما أفَّ هذل الُممارساخ مف شْنها التْاير عالُمتضّرر 

مػا يسػتدعي تقيػيـ عمػؿ  ,ة لمُمستهمؾ والتي ُتمارسها الجهاخ الرسمّية أو مير الرسمّيةالُمقّرر  حمايةمف البحث عف ال
اإجابة عميهػا مػف  ػ ؿ  سنحاوؿكّؿ هذل التسازالخ وميرها, هذل الجهاخ ومعرفة مدى قدرتها عمى ضبط السوؽ. 

 .بحانا

 مهمية الدراسة

مػػف  ػػ ؿ إلقػػاء الضػػوء عمػػى الممارسػػاخ الُم َمػػة بالنزاهػػة التجارّيػػة, لموضػػوع الرسػػالة ة ة العممّيػػتبػػرز اوهمّيػػ
مػف شػػْنها أف تػػدف  بعجمػػة التطػػور  ة,رّ وذلػؾ مػػف أجػػؿ محاربػػة هػذل الممارسػػاخ لموصػػوؿ إلػػى بيئػة تجاريػػة نزيهػػة وُحػػ

ع قػة التػي تنػوّ ار وتحمي مصال  المستهمكيف, مف   ؿ المنافسة ال  ّ   عمى االستاموُتشجّ  ,االقتصادي إلى اوماـ
ة بالنزاهػػػة الم ّمػػػ ة الدراسػػػاخ التػػػي تبحػػػث فػػػي الممارسػػػاختػػػْتي اوهميػػػة العمميػػػة مػػػف قّمػػػو  ف الجػػػودة.العػػػرض وُتحّسػػػ

شػيئًا مػف ال ائػدة لمبػاحايف فػي  الدراسػة التجارّية, والممارساخ الم مة بالمنافسة التجارّية عمومًا, فنْمؿ بْف توفر هذل
   هذا المجاؿ.

 مهداؼ الدراسة

 يها وتجنبها.قّ ة بالنزاهة التجارّية, مف أجؿ تو  مّ مُ توضي  الممارساخ ال -ٔ

طرتها عمػى السػوؽ, والوصػوؿ إلػى وضػعّية لتػي تمجػْ إليهػا المزسسػاخ لبسػط سػيتبياف الوسائؿ واوسػالي  ا -ٕ
 الهيمنة عميي.

 ة التجارّية., ومدى فاعميتي في حماية أطراؼ العمميّ السوري   االحتكارتقييـ قانوف المنافسة ومن -ٖ

أفَّ وجػػود قػػوانيف حدياػػة عة ل سػػتامار, ذلػػؾ نشػػر الاقافػػة والػػوعي التنافسػػي, والعمػػؿ عمػػى تػػوفير بيئػػة ُمشػػجّ  -ٗ
 .اخ  االستامار عامً  هامًا في جذ عدّ تحمي المنافسة يُ 

قػػدرتها و والعمػػؿ عمػػى تطويرهػػا لزيػػادة ك اءتهػػا  ,الجهػػاخ التػػي تتػػولى مراقبػػة اوسػػواؽ الوقػػوؼ عمػػى فاعميػػة -٘
 عمى ضبط السوؽ.

 رف  ك اءتي عمى أرض الواق .ل السوري في ضبط السوؽ, والعمؿ براز دور مجمس الُمنافسةإ -ٙ

 التجارّية. ة مف الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهةاخ الُمتضّرر ة لمجهإبراز دور القضاء في توفير الحماي -ٚ

 .السوؽ أطراؼ لكؿ الحقوؽ تك ؿ التي والماالية النزيهة التجارّية البيئة م م  رسـ عمى العمؿ -ٛ
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 مسباب اختيار مكضكع البحث
 إفَّ مف أهـ أسبا  ا تيار موض  الدراسة:

 الضرورة العممّية الُممّحة لهذل الدراسة.و  ااة هذا الموضوعحد 

  تبحث في الُممارسػاخ الُم ّمػة بالنزاهػة التجارّيػة, وميػا  الدراسػاخ التػي تتنػاوؿ قّمة الدراساخ القانونّية التي
 قانوف الُمنافسة السوري مف قري  أو بعيد.

  التشػػجي  عمػػى إجػػراء دراسػػاخ ُمشػػابهة اقتصػػادّية وقانونّيػػة لمتْكيػػد عمػػى أهمّيػػة الُمنافسػػة ونزاهتهػػا, فػػي دعػػـ
 ورف  المستوى االقتصادي.

  النزيهة الوعي وال كر والاقافة التناُفسّيةالعمؿ عمى نشر. 

 طرائؽ البحث: 
إف –السػوري  جمػس الُمنافسػةة العممّية المعروضػة أمػاـ مبالقضايا واومامما أمكف إمناء البحث  سنعمؿ عمى

الرسػـو  ة التػي أجريناهػا والتػي تتضػمفوسندعـ البحث بالدراسة الميداني. تمؾ القراراخ , بهدؼ االست ادة مف-وجدخ
 .لممنافسة في سورية التي تبّيف الواق  العممي نّيةالم ططاخ البيااإحصائّياخ و  لعرضالتوضيحّية 

 :منهج البحث
 :التػػػػي تمجػػػػْ إليهػػػػا المزسسػػػػاخ فػػػػي حيػػػػُث سػػػػنقـو بتحميػػػػؿ الصػػػػور واوسػػػػالي   المػػػػنهج التحميمػػػػل النقػػػػدم

مكػػاف مػف تمػػؾ الحػّد قػدر اإ ة فػػيعػوناج اعمػة, مػف أجػػؿ إيجػاد سػػبؿ فالُممارسػاخ الُم ّمػة بالنزاهػػة التجارّيػة
 .  الممارساخ

 فػي والتونسػي ال رنسػي والجزائػري  مى بعػض القػوانيف ال سػّيمااالّط ع عوذلؾ مف   ؿ  :المنهج المقارف
التونسػػػػػي, وأهػػػػػـ الجزائػػػػػري و مػػػػػف مجمػػػػػس الُمنافسػػػػػة ال رنسػػػػػي و , ودور كػػػػػّؿ المواضػػػػػ  التػػػػػي ت ػػػػػدـ البحػػػػػث

فػي  يفوقػانوف الُمنافسػة السػوري المنافسػة مجمػس يدور  دؼ العمػؿ عمػى تطػويربهاالجتهاداخ بهذا الصدد, 
 .تعزيز نزاهة الُمنافسة في السوؽ

 لت ػػادي الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة  العممّيػػة الوسػػائؿ بدراسػػة سػػنقـوحيػػُث  :لتأدػػيمل اتسػػتقرائلالمػػنهج ا
 نزيهة وشري ة.التجارّية, مف أجؿ الوصوؿ إلى بيئة تجارّية 
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 ُمخطط الرسالة

 الُممارسات الُمخّمة بالنزاهة التجارّية مساليباليدؿ اركؿ: 

 ااخ ؿ بتكازف السكؽارسباب التل تددم إل  المبحث اركؿ: 

 المطم  اووؿ: استغ ؿ المزسساخ لمركزها القوي اقتصادّياً 

 استغ ؿ الوض  الُمهيمف     ال رع اووؿ: 

 التبعّية االقتصادّيةال رع الااني: استغ ؿ 

 الااني: نلية اال  ؿ بتوازف السوؽالمطم  

 ةتناُفسّية مير ُمبّرر  اخال رع اووؿ: من  ميز 

 عف التوريد التوّقؼال رع الااني: 

 المبحث الثانل: الت عب بارسعار

 البي  إعادة وسعار أدنى حدّ  فرض: وؿالمطم  او

 لسعر إعادة البي  أدنىال رع اووؿ: م هـو فرض حّد 

 لسعر إعادة البي  أدنىن  فرض حّد م ال رع الااني: شروط

 المطم  الااني: البيوع الُم ّمة بْسعار السوؽ

 البي  ب سارةإعادة ال رع اووؿ: 

 ال رع الااني: البي  الُمقترف بُمكافْة

 ال رع الاالث: البي  الُمت ـز

 الُممارسات الُمخّمة بالنزاهة التجارّية رة مفارطراؼ الُمتضرّ  حمايةاليدؿ الثانل: 

 الُمقررة لمُمنافسة كالُمتنافسيف حمايةالمبحث اركؿ: ال

 الُمنافسة والُمتنافسيف حمايةدور مجمس الُمنافسة في المطم  اووؿ: 

 التجارّية بالنزاهة الُم ّمة الُممارساخ لمن   ذةالُمتّ  التدابيرال رع اووؿ: 

 التجارّية بالنزاهة لإل  ؿ جزاء: الغرامة عقوبةال رع الااني: 

 الُمنافسة والُمتنافسيف حمايةالمطم  الااني: دور القضاء في 
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 النظر في الطعوف ضد قراراخ مجمس الُمنافسةال رع اووؿ: 

 بتعويض المزسساخ الُمتنافسة الُحكـال رع الااني: 

 رة لمُمستهمؾة الُمقرّ لحمايالمبحث الثانل: ا

 ة الُمستهمؾى حمايلّ و : الجهاخ التي تتاووؿ المطم 

 المعنية بحماية المستهمؾال رع اووؿ: دور الجهاخ الرسمّية 

 ة الُمستهمؾال رع الااني: دور جمعّياخ حماي

 ة الُمستهمؾحماي قاخمعو : اانيالمطم  ال

 وعي الُمستهمؾ ان  اضال رع اووؿ: 

 تطبيؽ قانوف الُمنافسة التقاعس عفال رع الااني: 
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 اليدؿ اركؿ

 التجارّيةالُممارسات الُمخّمة بالنزاهة  مساليب
قبػػاؿ عميهػػا كبيػػر منػػذ اوزؿ نظػػرًا لحجػػـ اورزاؽ ياًا, واإحػػدقػػديمًا و  االقتصػػادّيةُتعتبػػر التجػػارة عصػػ  الحيػػاة 

. (٘ٔ)"الػرزؽ فػي التجػارةتسػعة أعشػار " عميي وسػمـ:قاؿ الرسوؿ الكريـ محمد صمى اهلل التي ُيمكف جنيها منها حيُث 
ي ة الوسػائؿ التػػسػت داـ كاّفػعيي التناُفسػػًا فػت  البػا  عمػى مصػػرا ,جػاردى إلػى اشػػتداد الُمنافسػة بػيف الت, قبػاؿ أاإ هػذا
 .واه لُمنتجاتي مف جهة أ رىشْنها أْف ُتحقؽ النجاا لمتاجر مف جهة, والرّ مف 

 .ميػػر مشػػروع مػػا هػػو ـ ومشػػروع, ومنهػػامنهػػا مػػا هػػو سػػميجػػار فػػي الُمنافسػػة الوسػػائؿ التػػي يسػػت دمها الت,  تمػػؾ
وتعمػؿ  ,بتكػاراال إلػىظي ػة لهػا القػدرة عمػى أْف تػدف  الن التجارّيػةفالُمنافسة السػميمة القائمػة عمػى او ػ ؽ واوعػراؼ 

عمػػػى و  .(ٙٔ)والصػػػناعّية وال دمّيػػػة, ُمحققػػػة أفضػػػؿ النتػػػائ  واوربػػػاا التجارّيػػػةبػػػداع فػػػي الحيػػػاة كحػػػافز فّعػػػاؿ عمػػػى اإ
 .(ٚٔ)"المزسسة التي تسمؾ ُسموكًا ال أ  قيًا لْف تعيش طويً  في السوؽ"العكس فنّف 

مػف شػْني ـ قد تعددخ, فمنها ما يكوف لي تْاير عػا التجارّيةصور الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة  وعمى ذلؾ فنفَّ 
يهػدؼ إلػى الت عػ  باوسػعار مػف  ػ ؿ كامػؿ السػوؽ, ومنهػا مػا ببالتوازف  فُي ؿّ  السوؽؿ أْف ي مؽ االضطرا  بك

 .حينًا ن ر البي  إعادةلسعر  نىأد حدّ  تحديد  ضها حينًا, و 

وال  ,د ؿ الُمناسػ  الػذي ال يهػدؼ إلػى ممػؽ بػا  الُمنافسػةيجػاد التّػإ ـو بتبيػاف هػذل الصػور والعمػؿ عمػىسنق
 التجارّيػةيجػاد وسػائؿ الُمنافسػة الشػري ة وصػواًل إلػى البيئػة إصراعيي بدوف قيػود, بػؿ العمػؿ عمػى تركي م توحًا عمى م

ّرة وجػذ  االسػتاماراخ مػف جهػة ة حاجاخ اوفراد مف جهة, وتشجي  الُمنافسة الُحػتمبي بيف الُمامى التي ُتحقؽ التوازف
 رى. أُ 

قبػؿ , (المبحػث اووؿ) بتػوازف السػوؽ اإ ػ ؿ اوسػبا  التػي تػزدي إلػى ومما سبؽ سػندرس فػي هػذا ال صػؿ
 (.المبحث الااني) الت ع  باوسعار أف نعرض طرؽ

 

 
                                                           

 .ٜٙٛٔ, رصـ الحديث, ِكت اُب اْلُبُيكعِ  إتحاؼ الخيرة المهرة بزكائد المسانيد العشرةصيؿ بأّن" حديث مكصكؼ, كضعيؼ, راجع فل الؾ,  -((٘ٔ
 عبد الجبار, الُمنافسة الغير مشركعة لمممكية الدػناعية, دراسػة ُمقارنػة, دار الحامػد لمنشػر كالتكزيػع, عمػاف,اجع بهاا المعن , زينة غانـ ر  -(ٙٔ)
اتلكتركنّيػػة بػػيف اليقػػ" كالنظػػاـ السػػعكدم,  التجارّيػػةالحكشػػانل, الغػػش فػػل الُمعػػام ت بػػراهيـ بػػف عمػػل إكانظػػر, فهػػد بػػف  .ٙٔ, صٕٚٓٓ .....
 .ٕٕٔ, صٕٙٓٓكانكف اركؿ, ارردف, ُصّدمت لنيؿ درجة الماجستير فل اليق" كمدكل", كمّية الدراسات الُعميا, الجامعة ارردنّية,  ُماّكرة......

محمد الزعبػل, عػاكؼ زيػادات, اتجاهػات الُمسػتهمكيف نحػك ُممارسػة الخػداع التسػكيقل فػل جانػب ااعػ ف, دراسػة ميدانّيػة فػل مدينػة إربػد,  -(ٚٔ)
 .ٜص بدكف تاري , ة كالمالّية, جامعة إربد ارهمّية,ااداريصسـ التسكيؽ, كمّية العمـك ......

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=970&pid=522081
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=970&pid=523237
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=970&pid=523237


- 11 - 
 

 المبحث اركؿ

 بتكازف السكؽ ااخ ؿارسباب التل تددم إل  
اسػت داـ شػتى الوسػائؿ التػي مػف فػي  جهػداً واه لُمنتجػاتهـ ال يػّد روف جار في سعيهـ لتحقيؽ الرّ ذكرنا أفَّ الت, 

ُيشّكؿ  طورة عمى السوؽ طالما أفَّ هذل الوسائؿ نزيهة وجػائزة, فػال طر  ؽ هذل الغاية, وهذا اومر الشْنها أْف ُتحقّ 
 .(ٛٔ)ي يْتي مف الُممارساخ التي تقضي عميهاة وكارة ُممارسة الُمنافسة لكنّ ال يْتي مف شدّ 

إذ ينبغي عمى التّجار الُمنافسة في السوؽ التجارية, واالبتعاد عػف ُكػؿ مػا مػف شػْني اال ػ ؿ بتػوازف السػوؽ, 
مكانيػة الػد وؿ إلػى هػذا السػوؽ مػف  وُيقصد بتوازف السػوؽ قػدرة جميػ  المزسسػاخ عمػى الُمنافسػة فػي هػذا السػوؽ, وان

 أي مزسسة ترم  بذلؾ دوف وجود عقباخ أماـ هذل المزسسة.

بتوازنػي, مػن  المزسسػة الُمهيمنػة  اإ ػ ؿالسوؽ ومف شْنها الُممارساخ التي تقضي عمى الُمنافسة في  ومف
بتػوازف السػوؽ مػف  ػ ؿ  اإ ػ ؿكمػا قػد يػتـ  .تناُفسػّية لػبعض المزسسػاخ دوف الػبعض اآل ػر اخعمى السػوؽ ميػز 

مكيف قطػ  الع قػػاخ مػػ  بعػػض المزسسػػاخ والتوقػػؼ عػػف التوريػد إلػػى السػػوؽ بشػػكؿ ُيمحػػؽ الضػػرر بالسػػوؽ وبالُمسػػته
 .وبباقي المزسساخ الُمتنافسة

اث ماػؿ هػذا حػدتػوازف السػوؽ قػادرة عمػى إبالمزسسػة الُم ّمػة  -في الغال  - تكوفي تتـ هذل الُممارساخ ولك
, ولكػػػف هػػػذا ال يمنػػػ  أْف ُتمػػػارس هػػػذل الُممارسػػػاخ مػػػف قبػػػؿ بعػػػض مػػػا ُيعػػػرؼ بالهيمنػػػة عمػػػى السػػػوؽ التػػػْاير وهػػػو

ة الهيمنػػة وضػػعيّ  الُممارسػػاخ الوصػػوؿ إلػػى, إذ تهػػدؼ هػػذل او يػػرة مػػف لجوئهػػا إلػػى تمػػؾ المزسسػػاخ ميػػر الُمهيمنػػة
 طرة عمى السوؽ.والسي

أْف  قبػػؿ ,(المطمػػ  اووؿ) اقتصػػادّياً  القػػوي لمركزهػػا المزسسػػاخ اسػػتغ ؿ فػػي سػػنبحث بنػػاًء عمػػى مػػا تقػػّدـ,و 
 .(المطم  الااني) السوؽ بتوازف نلية اال  ؿ بّيفنُ 

 المطمب اركؿ

 اصتدادّيان استغ ؿ المدسسات لمركزها القكم 

, وقػدرتها عمػى التػْاير يسوؽ ُمػرتبط بمػدى هيمنتهػا فيػاث ال مؿ بتوازف الحدى المزسساخ عمى إحدإفَّ قدرة إ
تظهر هذل الهيمنة مف   ؿ حصػوؿ مزسسػة أو عػّدة مزسسػاخ و .السوؽ في سموؾ باقي المزسساخ الُمتنافسة في

 , وُتصػب  بموجػ  هػذا الحػؽّ ياسػتراتيجيتها فيػفػرض  يتػي  لهػاو , السوؽ عمى الهيمنةيمنحها ُقدرة  امتيازي عمى حؽّ 

                                                           
(18)

-  DELEYSSAC Claude Lucas, PARLEANI Gilbert, Droit du marché, Scolaire/Universitaire (broché).  

…....PUF, Vendome, 2002, p128.       
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 مزسسػةال عتبػروتُ  .(ٜٔ)التعػّرض لُمنافسػة بػاقي المزسسػاخ بمنػْى عػفارة في السوؽ, وتغػدو متيازي صاحبة الصداال
عمػى ذلػؾ  درةالقُػ الػديه كانػخ متػى ة,المعنّيػ بالسوؽ منها المعروض حجـ أو المنتجاخ أسعار عمى كبير تْاير خذا
 .(ٕٓ)الممارساخ هذل من  عمى القدرة المنافسيه تكوف أف دوف ,السوؽ بهذل المن ردة اممارساته   ؿ مف

 تسعى جمي  المزسسػاخ إلػى الوصػوؿ إليػي. ذيابة الهدؼ البعيد الوعمى ذلؾ تظهر الهيمنة عمى السوؽ بما
  المزسسػػة تّػػ ػػ ؿ تم, أو مػػف السػػوؽ  المزسسػػة بوضػػعّية هيمنػػة فػػي تّػػتموتتجّمػػى الهيمنػػة عمػػى السػػوؽ مػػف  ػػ ؿ 

 معها دوف أْف يكوف لديهـ ال يار في التعامؿ م  سواها. تتعامؿ باقي المزسساخف, االقتصادّية التبعّية بوضعّية

 الُمهػػيمف الوضػػ  سػػتغ ؿا ال ُبػػدَّ مػػف شػػرا المزسسػػاخ المسػػتغّمة لمركزهػػا القػػوي اقتصػػادّياً  موضػػوع ولتوضػػي 
 .(ال رع الااني) االقتصادّية التبعّية استغ ؿ وضعّيةقبؿ أْف ُنبّيف , (ال رع اووؿ)

 اليرع اركؿ

 استغ ؿ الكضع الُمهيمف

ى هػذل اآلاػار مػف  ػػ ؿ اآلاػار ُ طػػورة عمػى السػوؽ, تتجّمػ ْشػدّ إسػاءة اسػتغ ؿ الوضػ  الُمهػيمف يتسػّب  بإفَّ 
 ,المزسسػة الُمهيمنػة, فػي ظػؿ ميػا  الُمنافسػة فػي السػوؽجبارّيػة مػ  إشراكة  ةلحاشعور المزسسة الزبونة بّْنها في 

 .(ٕٔ)رة إلى التعامؿ م  المزسسة الُمهيمنةتجد ن سها ُمضطّ و 

بااًل لباقي الُشػركاء فػي السػوؽ, حيػُث ُتمػارس هػذل المزسسػة اسػتراتيجيتها  يكما أفَّ المزسسة الُمهيمنة لف ُتمق
فَّ  .(ٕٕ)دوف أْف تْ ػػذ باالعتبػػار رّدة فعػػؿ بػػاقي الُشػػركاء الوضػػ  الُمهػػيمف سػػيزار سػػمبًا عمػػى ُحرّيػػة اال تيػػار لػػدى  وان

ة تمامػًا بػيف ُحرّيػة فالع قػة عكسػيّ  .(ٖٕ)هذا الوض  مف شػْني أْف ُيمغػي ُحرّيػة اال تيػار إفَّ  إذيف, عزّ المو الُمستهمكيف و 
 .(ٕٗ)اال تيار والوض  الُمهيمف

                                                           
جامعػة مكلػكد  ,ُمػاّكرة لنيػؿ درجػة الػدكتكرا عمػ  الُمنافسػة الُحػّرة,  التجارّيػة, مثػر الُممارسػات زكجػة محتػكت راجع بهاا المعن , جػ ؿ مسػعد -(ٜٔ)

 .ٖٕص ,ٕٕٔٓمعمرم, كتية تيزم كزك, الجزائر, كمّية الحقكؽ, فرع إدارة ارعماؿ, ......

 بشأف حماية المنافسة كمنع الممارسات اتحتكارية القطرم. ٕٙٓٓ( لسنة ٜٔال ئحػة التنيػياية لمقانكف رصـ )/ ٖانظر الماّدة / -(ٕٓ)
 بعدها. كمإٙسابؽ, ص , ج ؿ مسعد, مرجعهاا المعن براجع  -(ٕٔ)
ة التنػاُفس بينهمػا, كيسػتبدؿ الع صػة التناُفسػّية إلػ  حدّ يعتقد البعض مف  الشراكة بيف مدسستيف ُمتنافستيف فل السكؽ مف شأن" مْف ُيخّيض  -(ٕٕ)

ضػػع تمْف  اكسػػتدثر عمػػ  تكازنػػ" كمػػف شػػأنهت مػػف شػػأنها مْف تزيػػد الهيمنػػة فػػل السػػكؽ, ع صػػة تعاكنّيػػة, لكننػػا نعتقػػد بػػأف  مثػػؿ هػػا  التكػػُتّ  ......

مكشػػػف, الشػػػراكة ارجنبّيػػػة كالمدسسػػػات اتصتدػػػادّية الجزائرّيػػػة, ُمػػػاّكرة لنيػػػؿ درجػػػة ليمػػػ  لمتكسػػػع,  .عكائػػػؽ لػػػدخكؿ مدسسػػػات كليػػػدة إليػػػ"......

 .  ٛٔ, صٕٔٔٓالجزائر, القانكف, فرع صانكف التعاكف الدكلل, جامعة مكلكد معمرم, تيزم كزك,  الماجستير فل......
 .ٕٗراجع بهاا المعن , ج ؿ مسعد, مرجع سابؽ, ص -ٖٕ))

فػػل صػػانكف المنافسػػة كمنػػع  ٜٜٚٔنػػل مػػث ن نػػّص عميهػػا منػػا عػػاـ اهتمػػت ُمعظػػـ التشػػريعات بمكضػػكع كضػػعّية الهيمنػػة, فالُمشػػّرع اررد -(ٕٗ)
تهمؾ فػل الشػريعة كالقػانكف, محمػد عبيػدات, التجربػة ارردنّيػة فػل تشػريعات حمايػة الُمسػتهمؾ, بحػث ُمقػّدـ فػل نػدكة حمايػة الُمسػ .اتحتكار......
 .ٜٜٛٔ, كانكف اركؿ ٚ-ٙحدة, مارات العربّية الُمتّ كالقانكف, اا الشريعة كمّية......
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"الوضػ  الػذي تكػوف فيػي  :بّْني مف قانوف الُمنافسة/ ٕ/ في المادة عّرؼ الُمشّرع السوري الوض  الُمهيمف وقد
فػػي الواقػػ  يبػػدو و   سػػها أو بالعمػػؿ مػػ  مزسسػػاخ أ ػػرى".المزسسػػة قػػادرة عمػػى التػػْاير عمػػى نشػػاط السػػوؽ سػػواء لن

, إذ لـ يوّض  اآللية التي ُيمكف مػف   لهػا اعتبػار المزسسػة قػادرة عمػى التػْاير فػي ُمقتضباً  الُمشّرع السوري تعريؼ
والجزائػػري ال رنسػػي  افالوحيػػد الػػذي قػػاـ بتعريػػؼ الوضػػ  الُمهػػيمف, فالُمشػػرع ُمشػػّرع, كمػػا يكػػاد يكػػوف النشػػاط السػػوؽ
 .(ٕ٘)ماؿ هذا التعريؼ اماً  لـ يورد

"الوضػ  الػذي يكػوف فيػي  :ة لمُمنافسة وُمراقبة االحتكاراخ عمى أّنهػالهيمنة في القواعد العربّية الموّحدوُعّرفخ ا
 .(ٕٙ)ش ص أو مجموعة مف اوش اص يعمموف معًا قادريف عمى التحّكـ والتْاير عمى نشاط السوؽ"

التػي تحوزهػا مزسسػة مػا,  االقتصػادّية"القػّوة  :بػي الهيمنػة بّْنهػاو عّرفخ الُسمطاخ القضػائّية ل تحػاد اوور  كما
نهػا مػف اّت ػاذ القػراراخ مػف جانػ  وتمنُحها الُقدرة عمى وض  العوائؽ أماـ الُمنافسة ال عمية في السػوؽ المعنػي, وُتمكّ 

ذاتهػػا  حػدّ التعريػؼ السػابؽ يجعػؿ مػػف الهيمنػة ب نعتقػد بػػْفَّ و  .(ٕٚ)فػي مواجهػة الُمنافسػػيف والُعمػ ء والُمسػتهمكيف" حػدوا
فػػي  وضػػ  العوائػػؽ فػػي السػػوؽ, ؿ جعمػػي وضػػعّية الهيمنػػة الوسػػيمة إلػػىإذ عّبػػر عػػف ذلػػؾ مػػف  ػػ  وضػػعية محظػػورة,

ّنما اقترانها بالتعس,  حدّ الهيمنة ب خحيف أفَّ المحظور ليس  .(ٕٛ)ؼذاتها وان

ّية فػػي مركػػز ُمهػػيمف ال "إفَّ تواجػػد مزسسػػة اقتصػػاد :عػػّرؼ مجمػػس الُمنافسػػة التونسػػي المركػػز الُمهػػيمف بقولػػيو 
الػػػذي يمنُحهػػػا اسػػػتق لّية التصػػػّرؼ والتعامػػػؿ مػػػ  الُحرفػػػاء  االقتصػػػادّيةمتػػػى كانػػػخ تممػػػؾ قػػػدرًا مػػػف القػػػّوة  إاليتحقػػػؽ 

وذلػؾ بحكػـ أهميػة نصػيبها  .ودوف ال ضػوع إلػى ضػغوطاخ السػوؽ ,والُمنافسيف والُمسػتهمكيف وفقػًا إرادتهػا الُمن ػردة
أو تمركزهػػػػا  ,أو مواردهػػػػا المالّيػػػػة ,الُمتّبػػػػ  فػػػػي السػػػػوؽ أو أسػػػػموبها التجػػػػاري ,أو ت ّوقهػػػػا التكنولػػػػوجي ,السػػػػوؽ مػػػػف

 .(ٜٕ)الجغرافي"

                                                           
 .ٕٙٔ, ج ؿ مسعد, مرجع سابؽ, صراجع بهاا الددد -(ٕ٘)
مّيػػة, ُمحسػف محمػػد هػػ ؿ, التجػػارة كالُمنافسػة, المجنػػة اتصتدػػادّية كاتجتماعّيػػة لغربػل سسػػيا, المػػدتمر الػػكزارم الخػامس لُمنظمػػة التجػػارة العال -ٕٙ))

 .٘ٔ, صٖٕٓٓميمكؿ,  ٗٔ -ٓٔالمكسيؾ,  -كانككف......
نافسػػة كصمػػع الغػػش كصػػانكف المنافسػػة, ُمػػاّكرة لنيػػؿ درجػػة إليػػ" لػػدل, لحػػرارم )شػػال ( كيػػزة, حمايػػة الُمسػػتهمؾ فػػل إطػػار صػػانكنل المُ  ُمشػػاره  -(ٕٚ)

 .ٙٙ, صٕٕٔٓ الجزائر, الماجستير فل القانكف, فرع المسدكلية المهنية, الجزائر, جامعة مكلكد معمرم, كتية تيزم كزك,......
لماجسػتير فػل القػانكف الخػاص, فػرع صػانكف بكح يس, اتختداص فل مجاؿ الُمنافسة, بحػث ُمقػّدـ لنيػؿ درجػة اإلهاـ راجع بنيس اتتجا ,  -(ٕٛ)

 .ٚٔ, صٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓ الجزائر, , منتكرم,صسنطينةارعماؿ, الجزائر, جامعة ......
محمد بف فرج, لطيل بكزياف, محمد الكرفمل, رشدم المحمدم, خميية التكنكتل, التقريػر الػكطنل حػكؿ سياسػة كصػانكف الُمنافسػة فػل انظر,  -(ٜٕ)

. بػػّيف مجمػػس الُمنافسػػة التكنسػػل مقػػاييس ٖٙ, صٕٔٔٓتػػكنس, بيػػركت, المركػػز العربػػل لتطػػكير ُحكػػـ القػػانكف كالنزاهػػة, كػػانكف الثػػانل, ......

طرة فػػل ّنهػػا فػػل كضػػعّية سػػيمسػػة لحدػػة ُمهمػػة دليػػؿ عمػػ  كضػػعية الهيمنػػة مػػف خػػ ؿ حّدػػة المدسسػػة فػػل السػػكؽ فػػامت ؾ المدس تحديػػد......

حمايػػػة  لمتكسػػػع انظػػػر, لحػػػرارم )شػػػال ( كيػػػزة, .اتصتدػػػادّية كالمالّيػػػة لممدسسػػػةد هػػػا  الكضػػػعّية مػػػف خػػػ ؿ القػػػّكة حػػػدّ السػػػكؽ, كمػػػا صػػػد تت......

 كما بعدها. ٛٙمرجع سابؽ, ص ,الُمنافسة كصمع الغش كصانكف المنافسة الُمستهمؾ فل إطار صانكف......
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يمنػػة عمػػى وجػػود مزسسػػة أو أكاػػر ُمه  تػػرضتمحظػػورة الهيمنػػة الة وضػػعيّ  نسػػتنت  أفَّ  مػػف التعري ػػاخ السػػابقةو 
بقواعػػد  اإ ػػ ؿاومػػر الػػذي يترتػػ  عميػػي  ,الهيمنػػة عمػػى السػػوؽ تعسػػؼ هػػذل المزسسػػة فػػيأْف ت السػػوؽ, كمػػا يتطمػػ 

 .الُمنافسة النزيهة

سػػؼ المػػزدي التعبعػػد ذلػػؾ  عمػػى أْف نشػػرا, (أوالً ) وجػػود مزسسػػة ُمهيمنػػة فػػي السػػوؽ ةحالػػ سػػُنبّيف وممػػا تقػػّدـ
 .(اً ااني) إلى عرقمة الُمنافسة

 : كجكد مدسسة ُمهيمنة فل السكؽمكتن 

, طرة فػػي السػػوؽعػػّدة مزسسػػاخ ُمسػػي ة الهيمنػػة فػػي السػػوؽ ضػػرورة وجػػود مزسسػػة أوُيشػػترط لتحقػػؽ وضػػعيّ 
 الُمنافسة. م هـو المزسسة وم هـو السوؽ وفقًا لقانوف تبيافُبدَّ مف ولتوضي  ذلؾ ال

 ميهـك المدسسة -ٔ

"اوشػػػػػ اص الطبيعيػػػػػوف  :المزسسػػػػػة بّْنهػػػػػا مػػػػػف قػػػػػانوف الُمنافسػػػػػة /ٕ/فػػػػػي المػػػػػادة عػػػػػّرؼ الُمشػػػػػّرع السػػػػػوري 
نظػر عّمػا إذا كػاف التػي ُتمػارس أنشػطة تجارّيػة بصػرؼ الو واالعتباريوف والرابطاخ التػي لػيس لهػا ش صػّية اعتبارّيػة 

سيطر عميها جهاخ  اّصػة أو عاّمػة, ويشػمؿ ذلػؾ ُفروعهػا أو شػركاتها التابعػة أو شػركاتها الُمرتبطػة تُ قد أنشْها أو 
 ي ُتسيطر عميها بصورة ُمباشرة أو مير ُمباشرة".بها أو الكياناخ اوُ رى الت

وقػػد تكػػوف ش صػػًا معنويػػًا أو  ,قػػد تكػػوف ش صػػًا طبيعيػػاً  المزسسػػة ع السػػوري أفّ يتضػػ  مػػف تعريػػؼ الُمشػػرّ و 
نتػاه والتوزيػ  وال ػدماخ ة طالمػا أنَّهػا ُتمػارس نشػاطاخ اإشركة تجارّية أو مير تجارّيػة, كمػا ُيمكػف أْف تكػوف جمعّيػ

 .بص ة دائمة

 ـ  دماتػي مجانػػًا, إالّ كػاف ُيقػدّ  نسػي فػي دعػوى ُأايػرخ أمامػي ضػد نػادٍ و ل أيضػًا مجمػس الُمنافسػة الت, دهػذا مػا أّكػ
بُمقابػؿ مػف  ػ ؿ  والسػباحة أّني تجاوز في ذلؾ وأصب  ُينافس المزسساخ الناشطة في قطاع تقديـ  دماخ الغػوص

فػػي ي يلُمنافسػػ ؿَ َبػػُم رطػػة االن  ػػاض وبشػػكؿ ال قِ  اً أسػػعار ؽ ّبػػوكػػاف ُيطاا والمػػواطنيف, خ ُمشػػابهة لمسػػيّ عػػرض  ػػدما
ّف م هػـو المزسسػة ُمتػوفر فػي أر مجمس الُمنافسة التونسػي قرّ ولذلؾ  د بنزاحتهـ مف السوؽ.مر الذي هدّ ُمجاراتي, او

   .البحتة دائماً  د وفقًا لقانوف الُمنافسة باالقتصار عمى المعايير القانونّيةحدّ هذا النادي, وفَّ هذا الم هـو ال يت

عػػاخ ؿ ُكػػؿ الشػػركاخ والتنظيمػػاخ والتجم, ليشػػم االقتصػػادّيةوتبعػػًا لممعيػػار االقتصػػادي يتسػػ  م هػػـو المزسسػػة 
بصرؼ النظػر عػف طبيعتهػا وشػكمها سػواء وذلؾ  ,الطبيعية واالعتبارّية التي ُتمارس نشاطًا اقتصادياً  هيئاخوسائر ال
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 جميػ  وبالتػالي ,طر عميها ش ص مف اوش اص العاّمػة أو ال اّصػةكاف ُيسيدها قانونيًا أو فعمّيًا, وسواء أكاف وجو 
 .(ٖٓ)ت ض  وجوبًا لقانوف الُمنافسة" هيئاخهذل ال

بحيػث تكػوف مطة إدارّيػة, تتصػرؼ إّمػا بوصػ ها ُسػ امػةأفَّ الجهاخ الععمى ونسي مجمس الُمنافسة الت,  دكما أكَّ 
فػػي  االقتصػػادّيةاونشػػطة أّنهػػا تُباشػػر  وأنافسػػة عميهػػا, إدارّيػػة بحتػػة ال ُسػػمطاف لمجمػػس المُ  ةحالػػهػػذل الأعمالهػػا فػػي 
ْف ا تارخ ذلؾ فنّنهػا ت قػد ُكػؿ مُ كباقي المزسساخ في السوؽ قطاع تناُفسي جػ  السػتبعاد الّرقابػة عمػى أعمالهػا و , وان

فيج  أْف ُتمارس هذل المزسسة أيًَّا كاف شكمها أنشطة اقتصادّية بصػورة ُمسػتقّمة, لكػي  .(ٖٔ)مف قبؿ مجمس الُمنافسة
والُبػّد أْف ُتمػارس هػػذل تتصػرؼ بُحرّيػة واسػتق لّية دوف او ػذ بالُحسػػباف ردود فعػؿ ميرهػا مػف الُمنافسػػيف أو الُعمػ ء, 

 تعطيمها.ى الُممارساخ التي مف شْنها تقييد الُمنافسة أو حدإالمزسسة 

ة تعمػؿ فػي السػوؽ بػدءًا مػف وبذلؾ نجد أفَّ م هـو المزسسة في قػانوف الُمنافسػة يبػدو واسػعًا, فيشػمؿ أي جهػ
عنػدما ش اص االعتبارّية, كمػا يشػمؿ الدولػة وميرها مف او التجارّيةالش ص الطبيعي وصواًل إلى الشركاخ التاجر 
 النشاط االقتصادي كباقي المزسساخ. تمارس

 السكؽ ميهـك -ٕ

, فكػػرة الوضػػ  الُمهػػيمف تحديػػدفػػي جػػدًا أمػػر ضػػروري  السػػوؽ الػػذي ُتمػػارس فيػػي المزسسػػة هيمنتهػػا تحديػػدإفَّ 
النظػر إلػى , ط لوصؼ المزسسة بالهيمنة مف عدمػيُيشتر إذ  ر الهيمنة عمى السوؽ مف عدمها.فّ وذلؾ لمتحقؽ مف تو 

 ُممارساتها فيي.وضعّية هذل المزسسة في السوؽ المعني والنظر إلى 

معة أو ال دمػػة أو مجمػػوع "السػػ :بّْنهػػا مػػف قػػانوف الُمنافسػػة /ٕ/فػػي المػػادة  ع السػػوري السػػوؽعػػّرؼ الُمشػػرّ قػد و 
ستعاضػة عػف أي قابمة فيمػا بينهػا ل  ,ي استعمالهاال دماخ التي تكوف عمى أساس سعرها و اصّيتها وأوج السم  أو

 لمُمستهمؾ في منطقة ُجغرافّية ُمعّينة تكوف فيها ظروؼ الُمنافسة ُمتجانسة".ة لحاجة مالّية منها بغيرها تمبي

نعتقػػد أفَّ تعريػػؼ الُمشػػّرع السػػوري مػػامض وميػػر واضػػ , ممػػا يسػػتدعي ضػػرورة توضػػيحي مػػف  ػػ ؿ عػػرض 
المنطقػة التػي تعػرض  ي"السػوؽ المعنػي وهػ :بّية السوؽ الُجغرافّيػة بّْنهػاو عّرفخ المجنة اوور بعض التعري اخ, حيث 
 يالُمنافسػػة ُمتجانسػػة بشػػكؿ كػػاؼ, وهػػهػػا أو  ػػدماتها المعنّيػػة, وتكػػوف فيهػػا ظػػروؼ ُمنتجاتفيهػػا المزسسػػاخ المعنّيػػة 

عػػػػف المنػػػػاطؽ الُجغرافّيػػػػة الُمجػػػػاورة بسػػػػب  ا ػػػػت ؼ ظػػػػروؼ الُمنافسػػػػة فيهػػػػا ا ت فػػػػًا  اُيمكػػػػف تمييزهػػػػ تػػػػيالسػػػػوؽ ال

                                                           
, رشػدم المحمػػدم, خمييػػة التػكنكتل, المركػػز العربػػل لتطػكير ُحكػػـ القػػانكف كالنزاهػػة, لطيػػل بػػك زيػاف, محمػػد بػػف فػرح, محمػػد الػػكرفمل انظػر, -(ٖٓ)

 .ٜٕ, صمرجع سابؽالتقرير الكطنل حكؿ سياسة الُمنافسة فل تكنس, ......
ُحكػـ القػانكف  لطيل بك زياف, محمد بف فرح, محمػد الػكرفمل, رشػدم المحمػدم, خمييػة التػكنكتل, المركػز العربػل لتطػكير راجع بهاا المعن , -ٖٔ))

 .ٖٓ, صمرجع سابؽكالنزاهة, التقرير الكطنل حكؿ سياسة الُمنافسة فل تكنس, ......
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مقػدار الحّصػة السػوقّية لممزسسػة و  حجػـلمرجعػي ضػروري لمغايػة لمعرفػة ا السػوؽ تحديػدوبػذلؾ يكػوف  .(ٕٖ)ممحوظًا"
 الُمنافسة التي تتعّرض لها.

م هػػـو السػػوؽ المرجعّيػػة مػػف  ػػ ؿ ربطػػي بم هػػـو  تحديػػدونسػػي فػػي هػػذا الصػػدد حػػاوؿ مجمػػس الُمنافسػػة الت, و 
ة لمػػا ُتحققػػي تكػػوف ُمضػػاهي ,الُمسػػتهمؾشػػباع حاجػػة لػػدى إبقابمّيػػة المػػواد إرضػػاء رمبػػة أو " :االسػػتبداؿ والػػذي عّرفػػي

في قضية سوؽ الُعطوراخ الرفيعػة, أّنػي ال  هذا المجمس رقرّ واستنادًا لذلؾ  .مواد أ رى بحيث يممؾ الُم اضمة بينها"
أّنهػا تنتمػي إلػى سػوؽ  ف اشتراكها معها باالسػتعماؿ, إالّ والتي عمى الرمـ م عادّيةاستبدالها بسوؽ الُعطوراخ الُيمكف 
 .(ٖٖ)ى, وذلؾ ال ت ؼ الُمستهمكيف والسعر والجودة وشهرة الع مةأ ر 

 ا كانػخ ذإعروضػة الُمتماامػة وكػذلؾ البديمػة د السوؽ المعني بّْني يشمؿ جمي  السم  وال ػدماخ المحدّ وبذلؾ يت
"عنػدما يكػوف ُهنػاؾ  يػار ن ػر  :دل القضػاء اومريكػي بقولػي. هػذا مػا أكَّػن سػها مواص اخ السم  وال دماخ اوصػمّيةب

   .(ٖٗ)ف  يكوف اّمة احتكار" شتروف ُمباشرة الستي اء أمراضهـفي السوؽ, يمجْ إليي المُ 

َـّ  "ُيحظػػر عمػػى أّيػػة مزسسػػة لهػػا  :نجػػد أّف الُمشػػّرع السػػوري نػػّص عمػػى أّنػػيم هػػـو السػػوؽ,  تحديػػدوبعػػد أْف تػػ
ها أو باالشتراؾ م  مزسساخ أ رى.." فمػا هػو قصػد الُمشػّرع حدالقياـ لو  ,وض  ُمهيمف في السوؽ أو جزء هاـ مني

 السوري مف الجزء الهاـ مف السوؽ؟

نعتقد أفَّ قصد الُمشّرع مػف الجػزء الهػاـ مػف السػوؽ هػو الجػزء الجػوهري الػذي مػف شػْني التػْاير عمػى التػوازف 
مػف  L.420-2إذ اشػترط فػي المػادة هػذا مػا يزكػدل الُمشػّرع ال رنسػي  .العاـ في هذا السوؽ, وليس أي جزء بسيط منػي

ػػػ سَّ أْف يمػػػقػػػانوف التجػػػارة ال رنسػػػي الجديػػػد  ؼ فػػػي وضػػػعّية الهيمنػػػة بالتجػػػارة فػػػي السػػػوؽ أو فػػػي جػػػزء جػػػوهري التعس,
مػف  ػ ؿ نسػبة  وُيمكػف أْف نستشػؼ ذلػؾيطرتها عمى السػوؽ, ُيشترط س ,وبالتالي لمقوؿ بهيمنة ُمزسسة ما .(ٖ٘)مني

مزسسػػة عمػػى  كمػػا أفَّ ت ػػّوؽ .(ٖٙ)ن سػػي السػػوؽ ُمقارنػػة ببػػاقي المزسسػػاخ ُنظرائهػػا فػػي السػػوؽة فػػي قػػمبيعاتهػػا الُمتحقّ 

                                                           
 .ٖٖإلي" لدل, ج ؿ مسعد, مرجع سابؽ, ص ُمشاره  -ٕٖ))
شػهار عبػر سػيارات ارجػرة مػف نػكع عايػة كااكؽ المرجعية بالنسبة لسكؽ الدِّ   لمستحديداكر مجمس الُمنافسة التكنسل فل صضية مُخرل فل  -(ٖٖ)

شػػػهارم كبمػػػدل نيااهػػػا إلػػػ  الشػػػريحة شػػػهار بتنػػػّكع كسػػػائؿ البػػػث ااعايػػػة كااهػػػا تتميػػػز عػػػف بقّيػػػة مسػػػكاؽ الدّ التاكسػػػل اليػػػردم, كاكػػػر بأنّ ......
الُمتحّركػػػة مثػػػؿ السػػػيارات  شػػػهارتػػػة كارعمػػػدة كالمكحػػػات, ككسػػػائؿ ااشػػػهار تنقسػػػـ بػػػيف كسػػػائؿ ثابسػػػتهدفة, كمػػػا مضػػػاؼ مف  كسػػػائؿ ااالمُ ......

شهار تعتمد المكجات الهرتزّية مك ارصمار الدػناعّية, كبػالؾ حدػر السػكؽ المرجعّيػة فػل هػا  القضػية إسائؿ كالشاحنات, فض ن عف كجكد ك ......

التػػكنكتل, التقريػػر الػػكطنل ة. راجػػع, محمػػد بػػف فػػرج, لطيػػل بكزيػػاف, محمػػد الػػكرفمل, رشػػدم المحمػػدم, خمييػػة يػػبالتقنّيػػات مػػف اليئػػة الثان......

 .ٜٖالُمنافسة فل تكنس, مرجع سابؽ, ص حكؿ سياسة كصانكف......
بػل كالكػكيتل, جامعػة الككيػت, ك محمد عبد الرحمف الممحـ, اتحتكار كارفعاؿ اتحتكارّية, دراسة تحميمّية ُمقارنػة فػل القػانكف ارمريكػل كاركر  -ٖٗ))

, سمسػػمة دراسػػات تنميػػةحػػدة لمتجػػارة كالر, القػػانكف النمػػكاجل بشػػأف الُمنافسػػة, مػػدتمر ارمػػـ الُمتّ كانظػػ .ٖٔ, صٜٜٚٔالطبعػػة اركلػػ , ......

 .ٖ, صٕٓٓٓبشأف صضايا صانكف كسياسة الُمنافسة, جنيؼ,  اركنكتاد......
 .ٕٛٔ, ج ؿ مسعد, مرجع سابؽ, صإلي" لدل ُمشاره  -(ٖ٘)
 .ٜٙة الُمستهمؾ كالُمنافسة كمنع الغش, مرجع سابؽ, صالُمستهمؾ فل صانكف حمايالمعن , لحرارم شال  كيزة, حماية  راجع بهاا -ٖٙ))
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ُكػػؿ تمػػؾ  ياػػة فػػي عممهػػا,حداالقتصػػادّية والمالّيػػة, باإضػػافة إلػػى اسػػت دامها وسػػائؿ التقنّيػػة ال ُمنافسػػيها مػػف النػػاحيتيف
 .(ٖٚ)في السوؽطيها وضعّية الهيمنة اومور ُيمكف أْف ُتع

 وأ المنتجػاخ جميػ  تشػمؿ بحيػث ,دةحػدّ مو  عّينػةمُ  جغرافيػة منطقػةبد حػدّ سػوؽ يتأفَّ م هػـو ال بؽ نجػدومما س
 يشػمؿ جميػ  الُمنتجػاخ أو ال ػدماخ الُمتشػابهة التػي تُقػّدمها المزسسػاخ, كمػا ,عميهػا الحصػوؿ فيمك التي خماال د

 دحػػدّ ويت ال ػػدماخ اوصػػمّية أو قريبػػة منهػػا,ويشػػمؿ البػػدائؿ التػػي تكػػوف ُمتاحػػة بشػػرط أْف تكػػوف ُمكافئػػة لمُمنتجػػاخ أو 
 ةنتيجػة لمتغيػر النسػبي فػي السػعر أو فػي أّيػ ,ن ػر نت  إلػىف مم زبائفمدى إمكانية تحّوؿ ال مف   ؿ معرفة أيضاً 

 دحػػدّ وُيمكػف أْف تت عمػى أسػاس هػذا التحػّوؿ. التجارّيػةعوامػؿ تنافسػية أ ػرى, ومػا إذا كػاف البػائعوف يت ػذوف قػراراتهـ 
وفػي الواقػ  إفَّ  .(ٖٛ)سوؽ مف   ؿ النظر إلى قدرة الزبائف عمى التنقؿ مف السػوؽ المعنػي إلػى السػوؽ البػديؿهذل ال
, وفَّ ُممارسػػػة التجارّيػػػةة لػػػي أبمػػػ  اواػػػر فػػػي الكشػػػؼ عػػػف الُممارسػػػاخ الُم ّمػػػة بالنزاهػػػة ّقػػػم هػػػـو السػػػوؽ بد تحديػػػد

 .(ٜٖ)د مف   ؿ عممها في السوؽ المعنيحدّ المزسساخ تت

 دم إل  عرصمة الُمنافسة فل السكؽؼ المد : التعس  ثانيان 

ذاتهػػا ميػػر ُم ال ػػة لمقػػانوف, فػػ  ُيمكػػف ُمعاقبػػة مزسسػػة لُمجػػّرد  حػػدّ إفَّ وضػػعّية الهيمنػػة فػػي  واقػػ  الحػػاؿ فػػي
ّنمػػا الػػذي يػػد ؿ فػػي كونهػػا تممُػػؾ قػػّوة اقتصػػادّية أو ك ػػاءة ُتمّكنهػػا مػػف الت ػػّوؽ عمػػى  و طػػار الحظػػر هػػإُمنافسػػيها, وان

اث حػػدممزسسػػة الُمهيمنػػة فػػي السػػوؽ إلػػى إالسػػمبية لسػػموكياخ الوبالتػػالي تػػزدي   ي لهػػذل الوضػػعّية.سػػتغ ؿ التعس,ػػاال
ط لكػػف هػػؿ ُيشػػتر و مػػف  ػػ ؿ منػػ  أو تقييػػد الُمنافسػػة بمعنػػى ال ػػروه عػػف قواعػػد النزاهػػة المطموبػػة,  , مػػؿ فػػي السػػوؽ

 وقوعي لتقرير الُم ال ة؟ إمكانّيةك ي توقوع ال مؿ في السوؽ فعً  أـ 

سػبؽ  ٜٓٛٔلعػاـ  ُعدنا إلى تارير منػ  التعّسػؼ فػي اسػت داـ الهيمنػة فػي السػوؽ, نجػد أّف قػانوف شػرمافإذا 
: نّص في المادة الاانية منيأْف  ش ص يحتكر أو يحاوؿ أْف يحتكر أو ُيشارؾ في تجّمػ  أو ات ػاؽ مػ   "ُكؿّ  عمى أفَّ

همػًا ُمتَّ  ف أجػؿ احتكػار جػزء مػف الُمبػادالخ أو التجػارة بػيف الواليػاخ..., ُيعػدّ أو عّدة أش اص, وذلؾ مػ حدش ص وا
 .(ٓٗ)وُيعاق  بالحبس أو بالغرامة.."

                                                           
 .ٓٚراجع بهاا المعن , لحرارم كيزة, مرجع سابؽ, ص -(ٖٚ)
 بشأف حماية المنافسة كمنع الممارسات اتحتكارية فل صطر. ٕٙٓٓ( لسنة ٜٔال ئحػة التنيػياية لمقانكف رصـ )راجع بهاا المعن ,  -(ٖٛ)

(39)
 - Laurence Boy, Le droit de la concurrence: Régulation et/ou contrôle des restrictions à la concurrence, 

........European university institute Florence, department of law, Badia fisolana, San domenico, Italy, 

........2004, p6.  
(40)

- Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other 

…...person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several states…, shall 

…...be punished.."                                                                                                                

 .ٖٕٔلدل, ج ؿ مسعد, مرجع سابؽ, صإلي"  ُمشار 
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"فيترتػػػ  أو  :ل الُمشػػّرع السػػوري بقولػػيدهػػذا مػػا أّكػػػو وفقػػًا لقػػانوف شػػرماف ُتحظػػر حتػػػى ُمحاولػػة االحتكػػار,  إذاً 
الُمشػّرع السػوري حال ػي  نعتقد بػْفّ ولذلؾ  ."االقتصادّيةضاّرة عمى السوؽ أو التنمية  يحتمؿ أْف يترت  عمى ذلؾ ناار

رسػػتها تػػزدي بصػػورة ُمحتممػػة يمنػػ  تهػػّر  المزسسػػاخ مػػف العقػػا  إذا مػػا كانػػخ ُمما وّنػػيهػػذل الصػػيامة, فػػي التوفيػؽ 
 .(ٔٗ)ضرار بالسوؽإلى اإ

فَّ او ػػذ إ, إذ عمػػى الُممارسػػة االحتكارّيػػة اآلاػػار تترتػػ ننتظػػر حتػػى  أالّ يجػػ   بػػي أّنػػيو د القضػػاء اوور يزّكػػو 
 شرطًا ضرورّيًا طالما أفَّ موضوع الُممارسة مف شْني تقييػد أو منػ  الُمنافسػة. بعيف االعتبار اآلاار الممموسة ال ُيعد, 

قػدرة عمػى المركػز الُمهػيمف هػو ال تحديػدبػْفَّ الُمعػّوؿ عميػي فػي  حػدة اومريكّيػةد المحكمة الُعميا فػي الواليػاخ الُمتّ تزكّ و 
 .(ٕٗ)ال عمي لمُمنافسيف قصاءنتظار اإانافسة عند الرمبة في ذلؾ, وليس أو ت ادي المُ  ,رف  اوسعار

تكارّيػة ذاخ أاػر مممػوس ال في حيف ذه  مجمس الدولة ال رنسي إلى القوؿ بضرورة أْف تكوف الُممارسػة االح
احتمػاؿ ُمجػرد وبػذلؾ نعتقػد بػْفَّ  .(ٖٗ)صؼ الُمحاولة "ب طر احتماؿ النجاا"همالي في السوؽ, إذ يج  أْف تتّ إُيمكف 

الُممارساخ عمػى قػدر تقرير حظرها, بشرط أْف تكوف هذل  وج حداث  مؿ في الُمنافسة يأْف تزدي الُممارساخ إلى إ
 يجعمها ترقى إلى درجة الحظر. مف اوهمية

 اليرع الثانل

  صتدادّيةات التبعّيةكضعّية استغ ؿ 

 التػػي تنشػػْ بػػيف ُمتنافسػػيف عمػػى  اوفقّيػػة, أي االقتصػػادّيةال تنشػػْ فػػي الع قػػاخ  االقتصػػادّية التبعّيػػة ةحالػػإفَّ 
ّنما تنشْ فػي الع قػاخ مف العممّية التسويقّية أو اإن سي وى الُمست  إابػاخوبالتػالي فػنفَّ  .الرأسػّية االقتصػادّيةنتاجّية, وان
 ةحالػا فػي فهػي سػيطرة كاممػة وشػاممة فػي السػوؽ, أّمػ, لهيمنة يػتـ بػالنظر إلػى السػوؽ ككػؿاست داـ وضعّية ا إساءة
, وبػػذلؾ تكػػوف وضػػعية التبعيػػة االقتصػػادية عبػػارة (ٗٗ)أي بشػػكؿ نسػػبي ,هػػا بػػيف طػػرفيفإاباتفيػػتـ  االقتصػػادّية التبعّيػػة

 عمى السوؽ ككؿ.عف مرحمة أولى ُيمكف أف تتطور إلى وضعية الهيمنة الكاممة 

                                                           
ّنمػا جػاءت دػي -ٔٗ)) -ٖٓمػف القػانكف  ٚ اغة المػادةخالؼ الُمشّرع الجزائرم نظير  السكرم كحت  اليرنسل إا لـ ينص عمػ  الخطػر الُمحتمػؿ, كام

 .ك احتكػار لهػا مك عمػ  جػزء منهػا..رؼ نػاتج عػف كضػعّية هيمنػة عمػ  السػكؽ مُكػؿ تعس ػ عرمنػ :عمػ  الشػكؿ التػالل الُمتعّمؽ بالُمنافسػة ٖٓ......

 .ٕٗٔمسعد, مثر الُممارسات التجارّية عم  الُمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ, ص لمتكسع راجع, ج ؿ......
بػل كالكػكيتل, مرجػػع ك اتحتكػار كارفعػاؿ اتحتكارّيػة, دراسػػة تحميمّيػة ُمقارنػة فػل القػػانكف ارمريكػل كاركر راجػع, محمػد عبػد الػرحمف الممحػػـ,  -(ٕٗ)

 .ٛٔسابؽ, ص.......
(43)

-"Une dangereuse probabilité de succès" COMBE, Economie et politique de la concurrence, op.cit., 

........p225 
مّيػػة راجػػع بهػػاا المعنػػ , لينػػا حسػػف اكػػل, الُممارسػػات الُمقّيػػدة لمُمنافسػػة كالكسػػائؿ القانكنّيػػة ال زمػػة لمكاجهتهػػا, رسػػالة لنيػػؿ الػػدكتكرا , ك -(ٗٗ)

حمايػػة الُمسػػتهمؾ فػػل إطػػار صػػانكنل الُمنافسػػة لحػػرارم )شػػال ( كيػػزة,  ُمشػػاره إليػػ" لػػّدل, .ٕٕٗ, صٕٗٓٓؽ, جامعػػة حمػػكاف, مدػػر, الحقػػك......

 .ٖٚمرجع سابؽ, ص ,كصمع الغش كصانكف المنافسة......
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سػاءة اسػتغ لها االقتصػادّية التبعّية ةحالالُمشّرع السوري أم ؿ ذكر و  ي الُمشػّرع أّننػا نعتقػد بضػرورة تبّنػ أالّ , وان
قػػاـ بنضػػافتها فػػي أْف أّنػػي مػػا لبػػث  الّ إبدايػػًة ُمشػػّرع ال رنسػػي أم ػػؿ ذكرهػػا فال .هػػذا الصػػددبيث حػػدالسػػوري ل تجػػال ال

مػػػف التقنػػػيف التجػػػاري  L-420-2/2, وحاليػػػًا فػػػي المػػػادة ٜٙٛٔكػػػانوف الاػػػاني  ٔالمػػػزر  فػػػي مػػػف اومػػػر  ٙ/ٛالمػػػادة 
 ي الػػذي ُتمارسػػي مزسسػػة أو "ُيعػػد محظػػورًا وفقػػًا لػػذاخ الشػػروط, االسػػتغ ؿ التعس,ػػ إذ جػػاء الػػنص كالتػػالي:ال رنسػػي, 

نػة فػي مواجهػة مزسسػة فيهػا مزسسػة زبونػة أو ُمموّ  وجػدالتػي ت االقتصػادّية التبعّيػة ةحالػ -4 مجموعة مف المزسساخ
 .(٘ٗ)أو مجموعة مف المزسساخ, وال تتمت  بحؿ بديؿ"

فػػي حػػاؿ وجػػود مزسسػػة فػػي مركػػز قػػّوة يسػػم  لهػػا ب ػػرض شػػروطها عمػػى  االقتصػػادّية التبعّيػػةتنشػػْ وبالتػػالي 
 .(ٙٗ)رجها مف لُعبة الُمنافسة فػي السػوؽفالتمّرد وال روه عف هذل الشروط سُي  ,اآل ريف الذيف ال يممكوف حّ ً بدي ً 

بػػديؿ ُمقػػارف إذا  التػػي ال يكػػوف فيهػػا لمزسسػػة مػػا حػػؿّ  التجارّيػػة"الع قػػة  :بّْنهػػا االقتصػػادّية التبعّيػػةوُيمكػػف أْف ُتعػػّرؼ 
 .(ٚٗ)نًا" رضها عميها مزسسة أ رى سواء أكانخ زبونًا أو مموّ رادخ رفض التعاقد بالشروط التي تأ

تعتمػػد عمػػى مقػػدار حصػػة المزسسػػة فػػي معػايير كمّيػػة بنيجػػاد مجمػػس الُمنافسػػة ال رنسػػي قػػاـ وفػي هػػذا الصػػدد 
لمقػػوؿ  ر بّْنػػي ال ُيشػػترط أْف تجتمػػ  جميػػ  هػػذل المعػػايير, وقػػرّ تعتمػػد عمػػى إمكانػػاخ المزسسػػة ومعػػايير نوعّيػػةالسػػوؽ 

ّنما هذل المعايير تراُكمّيػة بمعنػى يجػ   ,االقتصادّية التبعّية ةحالر فّ تو ب  التبعّيػة حالػةعػدد منهػا لمقػوؿ بوجػود  فرتػو وان
كحصػػػة المزسسػػػة فػػػي  حػػػدمعيػػػار وا رفّ و تػػػهػػػا مػػػف إابات, عمػػػى عكػػػس وضػػػعّية الهيمنػػػة التػػػي ُيمكػػػف (ٛٗ)االقتصػػػادّية

                                                           
(45)

- 1, L'Article, L.420-2 alinéa 2 du code de commerce français dépose "Est prohibée, dans les ,même 

…...conditions 1 exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises ..2. De 1état de 

…...dépendance économique dans lequel se trouve à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui 

.......ne dispose pas de solution équivalente"                                                                                  
, حيػػث كػػاف ينظػػر إليهػػا سػػابقان عمػػ  مّنهػػا دػػكرة مػػف دػػكر التعسػػؼ النػػاتج عػػف ٖٕٓٓهػػا  الُممارسػػة فػػل عػػاـ كػػالؾ مضػػاؼ الُمشػػّرع الجزائػػرم 
راجع فػل الػؾ, زبيػر مزركصػل, حمايػة الُمسػتهمؾ فػل ظػؿ الُمنافسػة الُحػّرة,  .ٜٜٜٔلتكنسل مدرجها فل تعديؿ عاـ الهيمنة عم  السكؽ, كالُمشّرع ا

محمػد كانظػر,  .ٗٓٔ, صٕٔٔٓالجزائػر, نكف, فػرع المسػدكلّية المهنيػة, جامعػة مكلػكد معمػرم, تيػزم كزك, ُماكرة لنيؿ درجة الماجستير فل القػا
بػػف فػػرج, لطيػػل بكزيػػاف, محمػػد الػػكرفمل, رشػػدم المحمػػدم, خمييػػة التػػكنكتل, التقريػػر الػػكطنل حػػكؿ سياسػػة كصػػانكف الُمنافسػػة فػػل تػػكنس, مرجػػع 

                                                   .ٔٗسابؽ, ص
, ُماّكرة لنيؿ درجة الماجستير فل القانكف, ُكمّية التجارّيةراجع بهاا المعن , سميحة عّ ؿ, جرائـ البيع فل صانكنل الُمنافسة كالُممارسات  -(ٙٗ)

 .ٗٔ, صٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓ الجزائر, ,صسنطينةالُحقكؽ, جامعة منتكرم, ......
ميمػكف, رالُمنافسػة كسلّيػة خيػرة بػك شػعكر, محمػد حريػرم , ُمشػار إليػ" لػدل, صػانكف الُمنافسػة الجزائػرم, مػف ٖٓ/ٖٓ/د مػف ارمػر ٖالمادة  -(ٚٗ)

ة لهػار, دراسػة صانكنّيػة, الُممتقػ  الػدكلل الرابػع حػكؿ الُمنافسػة كاتسػتراتيجيات التناُفسػّية لممدسسػات الدػناعّية حمايتهػا مػف ارعمػاؿ الُمنافيػ......

 .ٖ, صت فل الدكؿ العربّية, جامعة حسيبة بف بكعمل, بالشمؼخارج صطاع المحركصا......
لطيػل بػػك زيػاف, محمػػد بػف فػػرح, التػػل مكجػدها مجمػػس الُمنافسػة اليرنسػػل. لمتكسػع راجػػع,  نيسػها المعػػايير مكرد مجمػس الُمنافسػػة التكنسػل -ٛٗ))

 كما بعدها. ٓٗ, مرجع سابؽ, صالُمنافسة فل تكنس, التقرير الكطنل حكؿ سياسة , رشدم المحمدم, خميية التكنكتلالكرفمل محمد......
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, فالحصػػة المرت عػػة فػػي السػػوؽ تك ػػي لتقريػػر وضػػعية الهيمنػػة, ب ػػ ؼ التبعيػػة االقتصػػادية التػػي تتطمػػ  (ٜٗ)السػػوؽ
 توفر أكار مف معيار.

, (أوالً ) تجػػال المػػوّرد عزّ المػػو د تبعّيػػة حػػدّ المعػػايير التػػي أوردهػػا مجمػػس الُمنافسػػة ال رنسػػي, منهػػا معػػايير تُ هػػذل 
 .(اانياً )د تبعّية الموّرد لموزعيي أو ُعم ئي حدّ تُ  معايير ومنها

 المكّردفل مكاجهة  المكّزعمعايير تبعّية مكتن: 

, وشػػهرة الع مػػة (ٓ٘)المػػوّزعلممػػوّرد عمػػى ضػػوء حّصػػة المػػوّرد فػػي رقػػـ أعمػػاؿ  المػػوّزعتبعّيػػة  حالػػةيػػتـ تقػػدير 
عمػى ُمنتجػاخ ُمعادلػة  المػوّزعحصػوؿ  إمكانّيػةلممػوّرد, وحجػـ نصػي  المزسسػة المػوّردة فػي السػوؽ, ومػدى  التجارّية
 .(ٔ٘)مف موّرديف ن ريفذاتي السوؽ  فيوبديمة 

ة فػػي الػػدعوى ر ميػػر ُمتػػوفّ  االقتصػػادّية التبعّيػػة حالػػةواسػػتنادًا لتمػػؾ المعػػايير قػػرر مجمػػس الُمنافسػػة ال رنسػػي أفَّ 
ْف كاف ُيحقؽ ُكؿ رقػـ أعمالػي مػف التعامػؿ , وّف الحاصؿ عمى اال"مرسيدس بنز" الُمقامة مف شركة متياز التجاري وان

وحجػػـ شػػهرة هػػذل الشػػركة ُيمااػػؿ شػػهرة  ,ودحػػدالشػػركة فػػي السػػوؽ مإالَّ أفَّ نصػػي  هػػذل  ,"مرسػػيدس بنػػز"مػػ  شػػركة 
مها شػػػركة ة لُمنتجػػػاخ ُمماامػػػة لتمػػػؾ التػػػي تُقػػػدّ أْف ي مػػػؽ شػػػبكة توزيعّيػػػ المػػػوّزعالشػػػركاخ او ػػػرى, وبالتػػػالي بنمكػػػاف 

يف لحّصة هاّمة مػف السػوؽ الموّزع حدتحقيؽ أف .(ٕ٘)مرسيدس عف طريؽ التعامؿ م  شركاخ أ رى بدوف ُصعوباخ
لػيس ن سػي المػوّرد  فَّ ارت اع حصة ُمشترياتي مف, واالقتصادّية التبعّيةرد وحيد, ال يك ي لمقوؿ بوجود دل مف مو لتزوّ 

ذهػ  القضػاء ال رنسػي إلػى و  .(ٖ٘)ن سػي المػوّردالتعامػؿ مػ   المػوّزع لكػف لرمبػة وا تيػارو لعدـ وجػود ُمنتجػاخ بديمػة, 
, طالمػػا أّنػػي لػػـ يػػد ؿ بعػػد بع قػػاخ تجارّيػػة االقتصػػادّية التبعّيػػة حالػػةعػػاء بوجػػود ال ُيمكػػف لػػي االدّ  المػػوّزعالقػػوؿ بػػّْف 

 بعد بدء التعامؿ بيف المزسستيف. ْف يّدعي بوجود تمؾ الع قة إال, إذ ال ُيمكف أ(ٗ٘)فعمّية م  المزسسة الموّردة

ي مواجهػة المػوّرد فػ المػوّزعتبعّية  تحديدفي الواق  نعتقد بْفَّ المعايير التي أوردها مجمس الُمنافسة ال رنسي لو 
مػػف مزسسػػة وُ ػػرى بػػدوف أْف تكػػوف المزسسػػة اوولػػى  التبعّيػػة حالػػةذلػػؾ ونَّػػي ال ُيمكػػف القػػوؿ بوجػػود تبػػدو منطقّيػػة, 

                                                           
 التبعّيػةيكمف فل المعيار الُجغرافل, كالام ُيرّكز بدكر  عم  ُعندر اتتدػاؿ بالزبػائف, كالثػانل معيػار  التجارّية التبعّيةيرل البعض مف  معيار  -(ٜٗ)

لمتكسػػع راجػػع, حمػػادكش منيسػػة, المركػػز القػػانكنل  .لممدسسػػة الُمهيمنػػةالجمػػاعل العػػاـ العضػػكّية كالػػام يأخػػا باتعتبػػار اتمتثػػاؿ لمنظػػاـ ......
جامعػػة مكلػػكد فػػل عمػػـك القػػانكف,   رنػػة(, رسػػالة لنيػػؿ درجػػة الػػدكتكرا)دراسػػة ُمقا التجارّيػػةبػػالُعم ء كعندػػر جػػكهرم فػػل القاعػػدة  ل تدػػاؿ......
 .ٕٚ, صٕٕٔٓمعمرم, تيزم كزك, الجزائر, ......

 .ٗٚ, مرجع سابؽ, صالتجارّيةة الُمستهمؾ فل صانكف الُمستهمؾ كصمع الغش كالُممارسات ع بهاا الددد, لحرارم كيزة, حمايراج -(ٓ٘)
 .ٕ٘, اتختداص فل مجاؿ الُمنافسة, مرجع سابؽ, صإلهاـ بكح يسراجع,  -ٔ٘))
 .ٖٖٕ, صٕٙٓٓة العربّية, القاهرة, إلي" لدل, لينا حسف اكل, حماية الُمنافسة كمنع اتحتكار, دار النهض ُمشار -(ٕ٘)
راجػع بهػاا  .مػف صبػؿ المدسسػة إرادم اختيػار كليػدة كليسػتخضػكع ميركضػة  حالػةُتعّبر عف  التبعّية مجمس الُمنافسة التكنسل عم  مف   دمكّ  ٖ٘)-)

, التقريػػر الػػكطنل حػػكؿ سياسػػة الُمنافسػػة فػػل , رشػػدم المحمػػدم, خمييػػة التػػكنكتللطيػػل بػػك زيػػاف, محمػػد بػػف فػػرح, محمػػد الػػكرفملالدػػدد, ......
 .ٕٗ, صتكنس......

 .ٗٙٔمرجع سابؽ, صمثر الُممارسات التجارّية عم  الُمنافسة الُحّرة, إلي" لدل, ج ؿ مسعد,  ُمشار -(ٗ٘)
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ة الموّزعػكمػا أفَّ عػدـ وجػود حمػوؿ بديمػة أمػاـ المزسسػة  ولها حجـ وشهرة في السوؽ المعنػي. عمى قدر مف اوهمّية
وجػود بػػديؿ أمػػاـ هػػذل المزسسػة لػػف تكػػوف ُمضػػطّرة لم ضػػوع , وّنػػي فػػي حػػاؿ (٘٘)التبعّيػةلمقػػوؿ ب شػرط هػػاـ وضػػروري

ّنمػػا ُيمكػػف لهػػا أْف تتعامػػؿ بسػػهولة ويُ  ف ػػي حػػاؿ تعّرضػػخ  سػػر مػػ  سػػواها.لمشػػروط التػػي ت رضػػها هػػذل المزسسػػة, وان
االسػتمرار فػي نشػاطها هػذل المزسسػة ورمػـ ذلػؾ اسػتطاعخ  ,إلػى المزسسػة الموزعػة ؼ عػف التوريػدقّ و مزسسة ما لمت

 .االقتصادّية التبعّية حالةفهذا يعني أنَّها وجدخ الحؿ البديؿ, وبذلؾ تنت ي 

ي المعػػايير التػػي أوردهػػا وتبّنػػ ,االقتصػػادّية التبعّيػػة حالػػةعمػػى  وعمػػى ذلػػؾ نقتػػرا عمػػى الُمشػػّرع السػػوري الػػنّص 
 التبعّيػػػةد, وُيمكػػػف أْف تػػػْتي الصػػػيامة عمػػػى الشػػػكؿ اآلتػػػي: "رّ لممػػػو  المػػػوّزعتبعّيػػػة  تحديػػػدمجمػػػس الُمنافسػػػة ال رنسػػػي ل

وط التػػي التػػي ال يكػػوف فيهػػا لمزسسػػة مػػا حػػؿ بػػديؿ إذا أرادخ رفػػض التعاقػػد بالشػػر  التجارّيػػةهػػي الع قػػة  االقتصػػادّية
مػف  ػ ؿ شػهرة الع مػة  الُمػوّردع فػي مواجهػة زّ لممػو  االقتصػادّية التبعّية حالةد حدّ وتت ت رضها عميها مزسسة أ رى.

الػػذي ُتحققػػي المزسسػػة الزبونػػة مػػف ة وشػػهرتها فػػي السػػوؽ, ورقػػـ اوعمػػاؿ الُمػػوّردد, وحجػػـ المزسسػػة رّ لممػػو  التجارّيػػة
 د ن ر...".رّ حصوؿ عمى ُمنتجاخ بديمة مف مو ة, ومدى إمكانّية الالُموّردالمزسسة 

 معايير تبعّية المكّرد لُعم ئ"ثانيان: 

مػف  ظهػرنػا الصػورة عكسػّية, ومالبػًا مػا تالصورة مف   ؿ اعتبار المػوّرد تابعػًا لمُمػّوزع, وتبػدو هُ هذل تتجّمى 
تعامػػؿ معهػػا أعػػداد كبيػػرة مػػف الُمسػػتهمكيف, وبالتػػالي يرمػػ  المػػوّرد تى مراكػػز الشػػراء العم قػػة, والتػػي  ػػ ؿ مػػا ُيسػػمّ 

ف الػػذيف يرتػػادوف مراكػػز وعػػداد الهائمػػة مػػف الُمسػػتهمكيل سػػت ادة مػػف تمػػؾ اأن سػػهـ يف المػػوّزعباسػػتمرارّية التعامػػؿ مػػ  
 .(ٙ٘)الشراء

 التبعّيػػة حالػػةولتػػوفر  .(ٚ٘)قػػد ت ػػرض مراكػػز الشػػراء هػػذل شػػروطًا جػػائرة عمػػى ُعم ئهػػا مػػف الُمنتجػػيفبػػذلؾ و 
 اً والػذي ُيشػترط أْف يكػوف كبيػر  قػـ أعمػاؿ المػوّردفػي ر تتجّمػى , أورد مجمس الُمنافسة ال رنسي عّدة معػايير االقتصادّية

 حالػػةالتػػي تجمػػ  الطػػرفيف, و  التجارّيػػةالع قػػاخ  ـِ دَ مػػف  ػػ ؿ ِقػػ ُيمكػػف اسػػتنباطهابالنسػػبة إلػػى مجمػػوع أعمالػػي, كمػػا 
 .(ٛ٘)الُمنافسة في السوؽ, وكذلؾ ن قاخ النقؿ

كػػػورا هػػػذل المعػػػايير فػػػي مجموعػػػة التوزيػػػ   رفّ تػػػو ر مجمػػػس الُمنافسػػػة ال رنسػػػي واسػػتنادًا إلػػػى تمػػػؾ المعػػػايير قػػػرّ 
(CORA) ُط, وبػػػّْف ّسػػػّنهػػػا مزسسػػػاخ ذاخ حجػػػـ صػػػغير أو متو سػػػـ بْجػػػاء القػػػرار بػػػّْف الشػػػركاخ المػػػوّردة تتّ  , حيػػػث

هػػا ال تتميػػػز بكونهػػػا ذاخ ع مػػػة تجارّيػػة مشػػػهورة, وتمػػػؾ الشػػػركاخ تتعػػػّرض لُمنافسػػة شػػػديدة فػػػي السػػػوؽ مػػػف ُمنتجات
                                                           

 .ٛٚ, مرجع سابؽ, صالتجارّيةالُمستهمؾ فل صانكف الُمستهمؾ كصمع الغش كالُممارسات  حمايةراجع بهاا المعن , لحرارم كيزة,  -٘٘))
 .ٓٚلمتكسع راجع, لحرارم كيزة, مرجع سابؽ, ص -(ٙ٘)
ُمشػػار  .ٖٖٕراجػع بهػاا المعنػ , لينػػا حسػف اكػل, الُممارسػػات الُمقّيػدة لمُمنافسػة كالكسػػائؿ القانكنّيػة ال زمػة لمكاجهتهػػا, مرجػع سػابؽ, ص -ٚ٘))

 .ٔٚإلي" لّدل, لحرارم كيزة, مرجع سابؽ, ص......
 .ٛٙٔإليها لدل, ج ؿ مسعد, مرجع سابؽ, ص ُمشار -(ٛ٘)
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 إذا مػػا رمبػػخ تمػػؾ الشػػركاخ المػػوّردة التكم ػػةشػػديدة  ن قػػاخ النقػػؿ لمسػػافاخ بعيػػدة ُتعػػدّ  كػػذلؾ فػػنفَّ  .شػػركاخ مشػػهورة
أضؼ إلى ذلؾ أفَّ الع قاخ بػيف الشػركاخ المػوّردة  .تبعد عف اإقميـ الذي تعمؿ فييالتعامؿ م  مراكز شراء أ رى 

% ٕٕشػركاخ الصػغيرة يتػرواا بػيف مػف رقػـ أعمػاؿ الكػورا  دـ, كذلؾ فنفَّ نصػي  مجموعػةسـ بالقِ تتّ  كورا ومجموعة
 .(ٜ٘)% وهي نس  ذاخ أهمّية٘.ٚٙو

 حالػةأّنػي باإضػافة إلػى المعػايير السػابقة التػي أوردهػا, ُيشػترط لمقػوؿ بوجػود د مجمس الُمنافسة ال رنسػي يزكّ و 
ُتهػػيمف عميهػػا , إذ ُيشػػترط عػػدـ وجػػود بػػدائؿ لمُمنتجػػاخ التػػي انعػػداـ الحػػؿ البػػديؿ أمػػاـ المزسسػػة االقتصػػادّية التبعّيػػة

   .(ٓٙ)قؿ في السوؽالمزسسة التي تتمّت  بالاّ 

أيػػػار  ٘ٔفػػػي  امكانيػػػة تػػػوفر الحػػػؿ البػػػديؿ أمػػػاـ المزسسػػػة شػػػرطفَّ الُمشػػػّرع ال رنسػػػي ألغػػػى تجػػػدر اإشػػػارة أو 
 التبعّيػػة حالػػة رفّ و تػػضػػرورة انعػػداـ الحػػؿ البػػديؿ لمقػػوؿ بعمػػى التْكيػػد فػػي  القضػػاء ال رنسػػي اسػػتمرّ  لكػػفَّ , (ٔٙ)ٕٔٓٓ

ضػطرار اال حالػة رفّ و تػ التبعّيػةفمػف المنطقػي لمقػوؿ بوجػود  ,ر إلغػاء هػذا الشػرطنعتقد بّْني ال ُمبرّ و  .(ٕٙ)االقتصادّية
 فاتها وشروطها الُمجح ة.لتعامؿ م  هذل المزسسة عمى الرمـ مف تصرّ با

لُعم ئػػي تبػػدو  الُمػػوّردمعػػايير تبعّيػػة  تحديػػدأفَّ المعػػايير التػػي أوردهػػا مجمػػس الُمنافسػػة ال رنسػػي لوبػػذلؾ نجػػد 
ولػػـ  االقتصػػادّية التبعّيػػة حالػػةكمػػا ذكرنػػا بػػْفَّ القػػانوف السػػوري أم ػػؿ الػػنّص عمػػى . و أيضػػاً  منطقّيػػة وجػػديرة بالتْييػػد

وُيمكػػف أْف تكػوف الصػػيامة عمػػى الشػكؿ اآلتػػي: "...كمػػا  ,وعمػى ذلػػؾ نقتػػرا الػنّص عمػػى هػػذل المعػاييريتعػّرض لهػػا, 
والُعمػ ء, وعػدـ  الُمػوّردالع قاخ التػي تجمػ   ـِ دَ , وقِ الُموّردلُعم ئي مف   ؿ رقـ أعماؿ  الُموّردمعايير تبعّية  دحدّ تت
وُيمكػػف لمجمػػس الُمنافسػػة إضػػافة أي معػػايير أُ ػػرى مػػف شػػْنها الكشػػؼ عػػف  ة.الُمػػوّردر حػػؿ بػػديؿ أمػػاـ المزسسػػة فّ تػػو 

 ".نافسة في السوؽطالما أفَّ ذلؾ يزار عمى سير المُ  االقتصادّية التبعّية حالة

االقتصػػادّية لتقريػػر مسػػزولّية المزسسػػة عػػف ُممارسػػاتها  التبعّيػػةوجػػود  تحديػػدتتػػّْتى أهمّيػػة  فػػي حقيقػػة اومػػرو 
االقتصػادّية تكػوف المزسسػة مسػزولة عػف إسػاءة اسػتغ لها,  التبعّيػة حالػةخ , ف ي حاؿ تػوّفر التجارّيةالُم ّمة بالنزاهة 

 باعتبار أفَّ عممها هذا يزار عمى سير الُمنافسة في السوؽ. 

                                                           
 .ٛٙٔمرجع سابؽ, ص ,عم  الُمنافسة الُحّرة التجارّيةمثر الُممارسات  إلي" لدل, ج ؿ مسعد, ُمشار -(ٜ٘)
, ٜٜ٘ٔة اتصتدػػادّية الجزئّيػػة, مركػز ااسػػكندرية لمكتػػاب, مدػػر, راجػع بهػػاا المعنػػ , عبػػد المػنعـ مبػػارؾ, احمػػد رمضػػاف نعمػة ا , النظرّيػػ -(ٓٙ)

 .ٜٕٙص......
 .  ٓٚٔراجع بهاا الددد, ج ؿ مسعد, مرجع سابؽ, ص -(ٔٙ)
التقريػػر الػػكطنل حػػكؿ سياسػػة كنكتل, لطيػػل بػػك زيػػاف, محمػػد بػػف فػػرح, محمػػد الػػكرفمل, رشػػدم المحمػػدم, خمييػػة التػػراجػػع بهػػاا الدػػدد,  -ٕٙ))

حمايػة الُمسػتهمؾ كصػانكف الُمسػتهمؾ فػل ظػؿ صػانكف صمػع الغػش ك  حمايػة. كانظػر, لحػرارم كيػزة, ٔٗمرجػع سػابؽ, ص ,فػل تػكنسالُمنافسة ......

 .ٕٚمرجع سابؽ, ص الُمنافسة,......
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ّنمػػػاذاتهػػػا ميػػػر ُم ال ػػػة لمقػػػانوف,  حػػػدّ ب االقتصػػػادّية التبعّيػػػة حالػػػة إلػػػى أفَّ أ يػػػرًا ُنشػػػير  ى االسػػػتغ ؿ يتجّمػػػ وان
وهػذل الشػروط لػـ تكػف , عمػى المزسسػاخ الزبونػةفي فرض شػروط ميػر عادلػة  االقتصادّية التبعّية ي لوضعية التعس, 

فػػي هػذا الصػػدد يشػترط قػػانوف الُمنافسػػة ال رنسػي مػػف أجػػؿ و  .باسػػتق ليتهاعػة تّ هػا لػػو كانػػخ ُمتمالمزسسػة الزبونػػة لتقبم
ػػ د ال قػػي ويزّكػ .فػي السػػوؽة وسػير الُمنافسػػة , شػػرط المسػاس بُبنيػػاالقتصػادّية التبعّيػػة حالػة ي لحظػر االسػتغ ؿ التعس,

ّنمػا مػف  حالػةأفَّ حظػر هػذل الُممارسػة ال يػْتي مػف أجػؿ حمايػة جميػ  المزسسػاخ الموجػودة فػي ال رنسػي  ضػعؼ, وان
القػانوف  مهػاـميػر الُمتوازنػة مػف  االقتصادّيةفنيجاد التوازف لمع قاخ  .حافظة عمى السير الحسف في السوؽأجؿ المُ 
 .(ٖٙ)المدني

ذاتػػي عمػػً   حػدّ وجػود المزسسػػة فػي مركػػز ُمتمّيػز عػػف بػػاقي المزسسػاخ فػػي السػوؽ ال ُيعتبػػر بوبػذلؾ نجػػد أفَّ 
ا ُيصػػب  ميػػر مشػػروع ُم ال ػػًا لمقػػانوف, لكنَّهػػا فػػي حػػاؿ أسػػاءخ اسػػتغ ؿ تبعّيػػة بػػاقي المزسسػػاخ لهػػا فػػنفَّ عممهػػا هػػذ

اسػػتغ ؿ هػػذل  ءييجػػوز لهػػا أْف ُتسػػ تبعّيػػة بػػاقي المزسسػػاخ إليهػػا ال حالػػة  بتّػػويسػػتوج  المنػػ . فالمزسسػػة التػػي تتم
لوسػػػعار عمػػػى  نػػػىأد حػػػدّ , فػػػ  يجػػػوز لهػػػا أْف ت ػػػرض البيػػػ  بالتجارّيػػػةوترتكػػػ  ُممارسػػػاخ ُم ّمػػػة بالنزاهػػػة  الوضػػػعّية

بتػوازف السػوؽ  اإ ػ ؿى المزسساخ بقصػد حدؼ عف التوريد إلى إقّ لها أْف تتو  المزسساخ الُمتعاقدة معها, وال يحؽّ 
 المزسساخ.ضرار بتمؾ أو اإ

 المطمب الثانل

 بتكازف السكؽ سلية اتخ ؿ

ُبػدَّ لهػا مػف اسػت داـ ُممارسػاخ ُتحقػؽ لهػا ؿ بتوازنػي, ال ػ لمزسساخ مػف التػْاير فػي السػوؽ واإلكي تتمّكف ا
 افتقتضػي التجارّيػةالُمنافسة النزيهة وسػ مة الُمعػام خ تمؾ الغاية, ويظهر ذلؾ مف   ؿ ُممارساخ مير قانونّية. ف

سػػػواء أكانػػػخ ُمنتجػػػة أو  المزسسػػػاخاسػػػتمرار أيضػػػًا  افوتتطّمبػػػعاممػػػة بػػػيف المزسسػػػاخ الزبونػػػة, عػػػدـ التمييػػػز فػػػي المُ 
التوريػػد أو قطػػ  التعامػػؿ مػػ  بعػػض المزسسػػاخ مػػف شػػْني  عػػف ؼوقّ التفػػ .عػػة بالتوريػػد إلػػى السػػوؽموزّ  ومسػػتوردة أ
 بتوازف السوؽ, وهذا اومر مف أكار الممارساخ  طورة وأشدها تْايرًا عمى السوؽ. اإ  ؿ

 تناُفسػّية ميػر ُمبػررة اخمػن  ميػز والتي قػد تْ ػذ صػورة  ,ة بتوازف السوؽالُممارساخ الُم مّ    توضي هذا يتطمّ 
 .(ال رع الااني) , كما ُيمكف أْف تْ ذ صورة التوقؼ عف التوريد(ال رع اووؿ)

                                                           
 .ٗٚٔمرجع سابؽ, ص ,عم  الُمنافسة الُحّرة التجارّيةمثر الُممارسات  , ج ؿ مسعد,ُمشار إلي" لدل -(ٖٙ)
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 اركؿاليرع 

 رةتناُفسّية غير ُمبرّ  اتمن  ميز 

ُمعاممػػة تمييزّيػػة مػػف شػػْنها أْف  ةالُمسػػاواة بػػيف الُمتنافسػػيف فػػي السػػوؽ, وأّيػػ إفَّ الُمنافسػػة الُحػػّرة والنزيهػػة تتطمػػ 
ّنما ُيمكف أْف تكػوف نسػبّية ال ُيشترط ولكف .بهذل الُمنافسة ونزاهتها ُت ؿّ   ,في هذا المجاؿ أْف تكوف الُمساواة ُمطمقة وان

 بشرط أف تكوف موضوعّية.

ر ُجممػػة أو تجزئػػة زبائنهػػا سػػواء أكػػاف موزعػػًا أو تػػاج حػػدبمػػن  أ بائعػػة ػػي البيػػوع التمييزّيػػة تقػػـو المزسسػػة الف
, (أوالً ) ويظهػر التمييػز مػف  ػ ؿ ُجممػة ُممارسػػاخ ,دوف أْف تُقػّدـ ماػيً  لهػا إلػى بػػاقي المزسسػاخ بعػض االمتيػازاخ

 .(اانياً ) كما قد يكوف هذا التمييز ُمبررًا في بعض الحاالخ

 التمييز فل الُمعاممةمكتن: دكر 

ع أو ُيحظر عمى ُكػؿ ُمنػت  أو مسػتورد أو مػوزّ " :بقولي/  ٛفي المادة  عّبر الُمشّرع السوري عف هذل الصور
...أْف ي ػػػرض عمػػػى طػػػرؼ ن ػػػر أو يحصػػػؿ منػػػي عمػػػى أسػػػعار أو شػػػروط بيػػػ  أو شػػػراء  دمػػػةـ تػػػاجر ُجممػػػة أو ُمقػػػدّ 
 ة بشكؿ يزدي إلى إعطائي ميزة في الُمنافسة أو إلى إلحاؽ الضرر بي". اّصة مير ُمبررّ 

ى المزسسػػاخ البائعػػة, إلػػى حػػداوسػػمو  الػػذي تمجػػْ إليػػي إ ؼ التمييػػز فػػي الُمعاممػػة بّْنػػي:وبػػذلؾ ُيمكػػف أْف ُنعػػرّ 
ف أو ُتّجػار ُجممػة أو تجزئػة, ُجممػة مػف االمتيػازاخ والتسػهي خ, دوف أْف ُتعطػي ماػؿ مػوّزعيمن  زبائنها سواء أكػانوا 

 .ن سها الوضعّية والشروطي المزسساخ التي تنطبؽ عميها هذل االمتيازاخ لباق

, إذ (ٗٙ)أفَّ هػػذل الُحرّيػػة ليسػػخ ُمطمقػػة المزسسػػاخ إالَّ ض مػػ  بػػاقي فػػي اوصػػؿ أفَّ لممزسسػػاخ ُحرّيػػة الت ػػاو و 
, والتي مف شػْنها أْف تضػ  المزسسػة الُمسػت يدة مػف تمػؾ المزايػا الُممارساخ التمييزّية في السوؽمف هذل الُحرّية  حدّ ي

بينهػػا  مػػف ,مػػف  ػػ ؿ عػػّدة صػػورهػػذل الُممارسػػاخ التمييزّيػػة تظهػػر و  فػػي وضػػعّية أفضػػؿ مػػف نظرائهػػا فػػي السػػوؽ,
 .(٘ٙ)التسديد, باإضافة إلى شروط البي  والشراء ت  يض السعر وأجؿ

                                                           
(64(

-  Emmanuel DIENY, La prohibition des discriminations après l’abrogation de l’article L. 442-6-I, 1° 

.......du .Code de commerce, Doctrines ! Concurrences N° 2-2009,  p. 89-97. 
ر ُيمنػع عمػ  مم عػكف اصتدػادم مْف ُيمػارس نيػكاان عمػ  مم ٗٓ/ٕٓمػف صػانكف  ٛٔنص الُمشػّرع الجزائػرم عمػ  هػا  الممارسػة فػل المػادة  -(٘ٙ)

عكف اصتدادم سخر, مك يحدؿ من" عم  مسػعار مك سجػاؿ دفػع مك شػركط بيػع مك كيييػات بيػع مك عمػ  شػراء تمييػزم ت ُيبػرر  ُمقابػؿ حقيقػل ......

 النزيهة كالشرييةر. التجارّيةع ُمقتضيات الُمعام ت يت ءـ م......
ف تتشػػاب" ك ُمشػػتريمتقػػـك بػػالتمييز بػػيف بػػائعيف  /ق عمػػ  مّنػػ" ُيحظػػر عمػػ  المدسسػػة الُمهيمنػػة مفٛكمػػا نػػص  الُمشػػّرع المدػػرم فػػل المػػادة ..... 

ليػػ" لػػدل, عبػػد اليتػػاح ُمػػراد, شػػرح صػػانكف الُمنافسػػة كمنػػع إ ُمشػػار .ع مك الشػػراء, مك فػػل شػػركط التعامػػؿفػػل مسػػعار البيػػ التجارّيػػةمراكػػزهـ ......

 .ٕٚ, بدكف سنة نشر, صت, دار الهناء لمتجميد الينل, ااسكندريةاتحتكارا......
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 تخييض السعر -ٔ

رؼ ن ػر "أْف ي ػرض عمػى طػ :نّص قانوف الُمنافسة السوري عمى هذل الصورة مف التمييز في الُمعاممػة بقولػي
, والقػػانوف (ٙٙ)عقػػد البيػػ  ُيعتبػػر الػػامف الػػركف اوساسػػي فػػيمير ُمبػػّررة". فػػي الواقػػ  أو يحصػػؿ منػػي عمػػى أسػػعار...

بعػػػض  مػػػا بػػػيف المزسسػػػاخ الُمتعاقػػػدة فػػػي العقػػػود الُمتشػػػابهة, لكػػػفَّ  حػػػدّ يتطمػػػ  أْف يكػػػوف هػػػذا الػػػامف ُمتمػػػااً  إلػػػى 
وهػذا مػف شػْني أْف ي مػؽ الُمعاممػة  ,عف هذل القاعدة وتقـو بت  يض اوسػعار لػبعض المزسسػاخ المزسساخ قد تشذّ 
ايػا بطمػ  مػف يبقى اومر ُمعاممة تمييزية سواء ُمنحخ تمؾ المز و  .(ٚٙ)فسة النزيهة والشري ةبالُمنا التمييزّية والتي ُت ؿّ 
   ا. سهفَّ المزسسة البائعة منحخ هذل االمتيازاخ مف تمقاء نأأو  ,المزسسة الزبونة

اوسػػػعار التمييزيػػػة, فػػػي قضػػػّية حافظػػػاخ الر,ضػػػ   تػػػّوفرر مجمػػػس الُمنافسػػػة التونسػػػي وكماػػػاؿ عمػػػى ذلػػػؾ قػػػرّ 
يزيػة مػف  ػ ؿ ي, إذ تبّيف لمجمػس الُمنافسػة أفَّ "مزسسػة الُمنصػؼ بوقشػة" مارسػخ بيوعػًا تم(لي س)الحاممة لع مة 

 تبػّيف لمجمػػس الُمنافسػػة أفَّ ُهنػػاؾ ات اقػػًا ضػػمنّياً و  .ن سػػي اعتمػاد أسػػعار بيػػ  ت اُضػػمّية مػػف مزسسػة و ػػرى فػػي التػػارير
هػػػاتيف  فَّ يزيػػػة هػػػي او ػػػرى, إذ إيؽ أسػػػعارًا تمّبػػػ, و"شػػػركة الزهػػػور" والتػػػي كانػػػخ ُتطبػػػيف "مزسسػػػة الُمنصػػػؼ بوقشػػػة"

 إدانػةقػرر أ يػرًا ت, و (لي س)ض  الحاممة لع مة المزسستيف كانتا تتمتعاف بوضعّية هيمنة بالنسبة لبي  حافظاخ الر, 
إلػى تمػؾ المزسسػاخ لمكػؼ  اً أمػر  مجمػس الُمنافسػة التونسػي يُم ّمة بالُمنافسة, ووجّ  ا أعماالً ما المزسستيف الرتكابهتكم

 .(ٛٙ)عف ُممارساتها

محػػػػؽ الضػػػػرر بُمنافسػػػػي الُمشػػػػتري ّف التسػػػػعير التمييػػػػزي مػػػػف شػػػػْني أف يُ أوفػػػػي هػػػػذا الصػػػػدد, يعتبػػػػر الػػػػبعض 
قػػػػوانيف الُمنافسػػػػة تحمػػػػي المنافسػػػػة ال ُيقمقهػػػػا ذلػػػػؾ, وفَّ  لػػػػؾ يجػػػػ  عمػػػػى ُسػػػػمطاخ الُمنافسػػػػة أالّ ُم ّضػػػػؿ, وعمػػػػى ذال
  ء فػي وضػعّية ُمتكافئػة فػنفَّ ذلػؾ يتطمػ  أفالُعمػفطالمػا أفَّ  ,ُيجافيي الصػوا  نعتقد أفَّ هذا الرأيو  .(ٜٙ)نافسيفتُ الم
ولػػيس . اسػػبة لمُمنافسػػة بػيف الُمتنافسػػيفر الظػروؼ المنقػّدـ لهػػـ اوسػػعار ذاتهػا, فيجػػ  عمػػى قػوانيف الُمنافسػػة أْف تػػوفّ ت

بهدؼ تػوفير أفضػؿ الظػروؼ لمُمنافسػة  فما تنظيـ تمؾ الُمنافسة إالّ  ,نافسيفتبصحي  أفَّ قانوف الُمنافسة ال يهتـ بالمُ 
يتضػػػمف التمييػػػز وعمػػػى ذلػػػؾ فػػػنفَّ أي سػػػموؾ تقػػػـو بػػػي المزسسػػػة  النزيهػػػة لتشػػػجي  د ػػػوؿ المزسسػػػاخ إلػػػى السػػػوؽ.

                                                           
    كما بعدها. ٛٗ, صٕٚٓٓلمتكسع راجع, محمد عيس , القانكف المدنل )العقكد الُمسّماة(, منشكرات جامعة حمب,  -(ٙٙ)
ضػػكء  المنافسػػة كالممارسػػات المقيػػدة لهػػا فػػل. كانظػػر, إسػػراء خضػػر العبيػػدم, ٖٕراجػػع بهػػاا المعنػػ , سػػميحة عػػّ ؿ, مرجػػع سػػابؽ, ص -(ٚٙ)

 .ٕٛ, كمية القانكف, الجامعة اتس مّية, صٕٓٔٓ( لسنة ٗٔمحكاـ صانكف المنافسة كمنع اتحتكار العراصل رصـ )......

الثالػث عشػر, الكتػاب  لتقميدّية, ُممحػؽ التقريػر السػنكمالجمهكرّية الُتكنسّية, كزارة التجارة كالدناعات ا منشكر فل صرارات مجمس الُمنافسة, -(ٛٙ)
 .ٕٙ٘, صٜٕٓٓالثانل, صرارات ......

 .ٙٗراجع, القانكف النمكاجل لمُمنافسة, مرجع سابؽ, ص -(ٜٙ)
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 ىتبقػكػي , إذ مػف الضػروري لالتجارّيػةبنزاهة الُمعام خ  اإ  ؿم  المزسساخ الُمتعاقدة معها مف شْني باوسعار 
 .(ٓٚ)ر وبشكؿ  اص باوسعارعدـ التمييز في الُمعاممة بدوف ُمبرّ  ,الُمنافسة نزيهة بيف المزسساخ

ونعتقػػػد بػػػْفَّ التمييػػػز فػػػي السػػػعر بػػػيف المزسسػػػاخ ال يكػػػوف محظػػػورًا فػػػي حػػػاؿ ا ػػػت ؼ اوسػػػواؽ, كػػػْْف تبيػػػ  
يكػوف ُممكنػًا الوصػوؿ إلػى السػم  الُمباعػة فػي  أالّ المزسسة بسعر لمسوؽ القريبة وبسعر ن ػر لمسػوؽ البعيػدة, بشػرط 

 .  بسهولة السوؽ البعيدة

 مجؿ التسديد -ٕ

المزسسػػة بهػا ال تػرة التػػي تسػم   :ابّْنهػ هػا أجػػؿُيمكػف أْف ُنعّرفأم ػؿ القػانوف السػوري ذكػػر هػذل الصػورة والتػػي 
البائعػة لممزسسػػة الزبونػة بسػػداد بػػاقي الػامف والػػذي لػـ تسػػتط  دفعػػي عنػد تسػػّمـ الُمنػت  محػػؿ عقػػد البيػ , وُيشػػترط فػػي 

 .ت وؽ ما استقّر عميي الُعرؼ أالّ الُمهمة 

الزبونػػة ومػػدى قُػػدرتها عمػػى  باإمكانيػػاخ الماليػػة لممزسسػػةالُمهمػػة تػػرتبط ارتباطػػًا وايقػػًا فَّ هػػذل إ قػػةفػػي الحقيو 
فَّ مػػن  ُمهمػة لمتسػػديد إّمػا أْف يػػتو  الوفػاء, ّمػػ ,زبونػةؼ المزسسػػة الظػرو  مػ  ُمراعػػاةـ مػف قبػػؿ المزسسػة البائعػػة ان ا أْف وان

ة ُمهمػػة لمتسػػديد ت ػػوؽ الُمهمػػة الموّزعػػى المزسسػػاخ حػػدإ مػػن وبالتػػالي فػػنفَّ  .(ٔٚ)تطمػػ  المزسسػػة او يػػرة هػػذا اوجػػؿ
, (ٕٚ)بهػػالمزسسػػاخ تجنّ , ُيعتبػػر ُممارسػػة ت ضػػيمّية يجػػ  عمػػى اذاتهػػا الممنوحػػة لبقّيػػة المزسسػػاخ والتػػي لهػػا الوضػػعية

الّ   .التجارّيةارتكبخ ُم ال ة ُم ّمة بنزاهة الُمعام خ قد تكوف  وان

يف دفػ  كامػؿ امػف المػوّزعف, لكّنها تشترط عمى بعػض بنبراـ عقود م  موّزعياخ ماً   كْف تقـو شركة لمُمنظّ 
أجػً  لمسػداد ا اػة  اً االاػ اً عػع ن ػر أجػً  لمسػداد لُمػّدة شػهر, وُتعطػي موزّ زّ ة عند التعاقد, في حيف ُتعطػي لمػو البضاع

 .ارّيةالتجبنزاهة الُمعام خ  اإ  ؿأشهر, إذ ُيعتبر ذلؾ ُممارساخ تمييزّية مف شْنها 

 شركط البيع مك الشراء -ٖ

"أْف  :بػػالقوؿ التمييػػز فػػي المعاممػػة مػػف  ػػ ؿ شػػروط البيػػ  أو الشػػراء صػػورةعّبػػر القػػانوف السػػوري عػػف هػػذل 
ة". إفَّ وجػػػود المزسسػػػاخ روط بيػػػ  أو شػػػراء  اّصػػػة ميػػػر ُمبػػػّرر ي ػػػرض عمػػػى طػػػرؼ ن ػػػر أو يحصػػػؿ منػػػي عمػػػى شػػػ

البيػػ  والشػػراء, والتػػػي ُتسػػت مص مػػف الُعػػػرؼ عينهػػا فػػػي ط رو شػػلم ضػػػوعها  بوضػػعّية ُمتماامػػة فػػػي السػػوؽ يسػػتدعي

                                                           
, مجيػػد, نظرّيػػػة السػػػعر كاسػػتخداماتها, مدسسػػػة شػػػباب الجامعػػػةانظػػر بهػػػاا الدػػػدد, دكنػػالس . كاتػػػس, مػػػارم م. هكلمػػاف, ترجمػػػة ضػػػياء  -(ٓٚ)

 .ٚٔٔ, صبدكف تاري , ٖجااسكندرية, مدر, ......
 .ٕٚ, اتختداص فل مجاؿ الُمنافسة, مرجع سابؽ, صإلهاـ بكح يسراجع,  -(ٔٚ)
 .٘ٚراجع بهاا المعن , زبير مزركصل, مرجع سابؽ, ص -ٕٚ))
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 رقػًا  ى المزسسػاخ مػف شػروط بيػ  أو شػراء تمييزّيػة ُيعػدّ حػدوبالتالي فنفَّ است ادة إ, التجاري المعموؿ بي في السوؽ
 .(ٖٚ)منها حدّ ما يستدعي ال التجارّيةُممارسة ُم ّمة بالنزاهة في السوؽ  , كما ُيعدّ التجارّيةلوعراؼ 

قامػخ بُممارسػاخ تمييزّيػة بػيف ُم تمػؼ  ة التونسي أفَّ "شركة ستار أويػؿ"ر مجمس الُمنافسفي هذا الصدد قرّ و 
د حػػػدّ دة الُمػػّدة, فػػي حػػيف أفَّ الػػبعض اآل ػػر ميػػر مُ حػػػدّ اخ ال ػػدماخ, حيػػُث أفَّ بعػػض العقػػود كانػػخ مُ وكػػ ء محّطػػ

فَّ بعػػض شػػركة ُتمّيػػز بالضػػماف المػػالي, إذ إنػػخ الكػػذلؾ كا .رميػػر ُمبػػرّ  امتيػػازاً الُمػػّدة, وهػػو مػػا يمػػن  بعػػض الػػوك ء 
د القيمػة والػبعض حػدّ قيمتػي, بينمػا الػبعض اآل ػر بضػماف مػالي مُ  تحديػددوف  اً مالي اً العقود كانخ قد اشترطخ ضمان

رسػاخ مسػزولّية الشػركة عػف تمػؾ الُمماب مجمس الُمنافسة التونسي إلى القوؿبدوف ضماف أساسًا, استنادًا لذلؾ انتهى 
   .(ٗٚ)إدانتها وقررّ 

ر أفَّ شػركة "ليبيػا أويػؿ" , حيػُث قػرّ التونسي في قضّية أ رى ُعرضخ عمييرل مجمس المنافسة كـ ن سي كرّ الحُ 
هػذل  تحديػدموضػوعّية فػي الضػوابط الكانخ ُتمّيز بالُمعاممة بيف شركاخ توزي  الن ط, وتبّيف لمجمس الُمنافسة ميػا  

 .(٘ٚ)ُمػػّدة العقػد كانػػخ ُمتباينػة مػػف شػركة توزيػػ  و ػػرى تحديػدت تمػؼ مػػف ُمتعامػؿ إلػػى ن ػر, كمػػا أفَّ  فهػػي الكمّيػاخ
 تحديػدأو عػدـ  تحديػدأفَّ ُكؿ شروط البي  أو الشراء سواء أكانخ ُمتعّمقة بالضػماف المػالي, أو مػف  ػ ؿ وبذلؾ نجد 

, وميرهػا مػف (ٙٚ)ُمّدة العقد أو مف   ؿ الكمّية التي ُيمكف أْف تحصؿ عميهػا المزسسػة الزبونػة مػف الُمزسسػة البائعػة
 منها. حدّ ستوج  الُتعتبر محظورة وت ,(ٚٚ)الشروط التي مف شْنها التمييز في الُمعاممة بيف المزسساخ

لممزسسػة  اً ضػرر لػـ ُتمحػؽ    عميهػا أي ن ػ  أويترتّػفي الواق  إفَّ هذل الُممارسة تكػوف مشػروعة فػي حػاؿ لػـ و 
مػػف قػػانوف الُمنافسػػة  /ٛالمػػادة /مػػف نػػص بم هػػـو الُم ال ػػة , هػػذا مػػا اسػػتنتجنال ّبقػػخ عميهػػا شػػروط تمييزّيػػةطُ التػػي 
 ".بشكؿ يزدي إلى إعطائي ميزة في الُمنافسة أو إلى إلحاؽ الضرر بي" :إذ جاءخ كالتالي السوري

هػذل  التػي ُيمكػف أف تحصػؿ عميهػا المزسسػة مػف تمػؾ المزايػا تتجّمػى فػي جعػؿ يجابّيػةالمنػاف  اإوبالتالي فنفَّ 
, وبػذلؾ ُتصػب  هػذل المزسسػة فػي مركػز قػّوة أمػاـ بػاقي المزسسة في مركز ُمتمّيػز عػف بػاقي المزسسػاخ فػي السػوؽ

الشػػروط التػػي تضػػعها ا أفَّ هػػذل كمػػ بتػػوازف السػػوؽ ويػػزار سػػمبًا عمػػى الُمنافسػػة فيػػي. اومػػر الػػذي ُي ػػؿّ  ,المزسسػػاخ
 فة.شروط مير مْلو الزبونة, إذ تعني  ضوعها لقد ُتمحؽ الضرر بالمزسسة  المزسسة الُمهيمنة

                                                           
 .٘لمُمنافسة, مرجع سابؽ, صلمتكسع راجع, القانكف النمكاجل  -(ٖٚ)
 .ٔٔٗ, مرجع سابؽ, صالتكنسل صرارات مجمس الُمنافسة انظر, -(ٗٚ)
 .ٕٕٗ, مرجع سابؽ, صالتكنسل صرارات مجمس الُمنافسة راجع, -٘ٚ))
 .٘ٚراجع بهاا المعن , زبير مزركصل, مرجع سابؽ, ص -ٙٚ))
غيػر المشػركعة, دراسػة تأدػيمّية ُمقارنػة, جامعػة نػايؼ لمعمػـك ارمنّيػة,  التجارّيػةتجػريـ المنافسػة لمتكسع راجع, عبد الممؾ فهػد التػكيجرم,  -(ٚٚ)

 .ٜٚ, صٕٚٓٓيؿ درجة الماجستير, الرياض, كمّية الدراسات الُعميا, رسالة لن......
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مػف لهذل الُممارسػة باوضػرار التػي ُيمكػف أْف ُتصػي  بػاقي المزسسػاخ فػي السػوؽ,  اآلاار السمبية كما تتجّمى
أمػػاـ المزسسػػاخ او يػػرة سػػوى  ىالمزسسػػاخ عمػػى ُمنافسػػة المزسسػػة الُمتمتعػػة بالمزايػػا, وال يبقػػ هػػذل ػػ ؿ عػػدـ قػػدرة 

ث إ ػػ اًل كبيػػرًا فػػي حػػدال ضػػوع لرمبػػة المزسسػػة الُمهيمنػػة أو البقػػاء بعيػػدًا عػػف الُمنافسػػة فػػي السػػوؽ, اومػػر الػػذي يُ 
 توازف السوؽ.

 فل الُمعاممة ثانيان: ُمبررات التمييز

  أْف تكػػوف هػػذل المزسسػاخ فػػي وضػػعّياخ ُمتماامػػة, وبالتػػالي تطّمػػتاواة فػػي الُمعاممػػة بػػيف المزسسػاخ إفَّ الُمسػ
عّبػػر الُمشػػّرع . وقػػد فػػنفَّ عػػدـ وجػػود هػػذل المزسسػػاخ فػػي وضػػعّياخ ُمتماامػػة ُيمكػػف أْف ُيبػػرر هػػذل الُمعاممػػة التمييزّيػػة

ة" وبالتالي واسػتنادًا إلػى م هػـو الُم ال ػة بقولي "مير ُمبّرر كوف تمؾ المزايا أو الشروط ُمبّررة أْف ت إمكانّيةالسوري عف 
 وال ُيعتبػر عممهػا ُم ػ ً  ,حالػةتزوؿ مسػزولّية المزسسػة فػي هػذل ال ة, وبذلؾتكوف تمؾ المزايا والشروط ُمبّرر  ُيمكف أفْ 
والػذي ُيعػػّرؼ  ,(ٛٚ)"بالُمقابػؿ الحقيقػي"نتيجػػة ُمقابػؿ ُمعػّيف وُيسػّمى يكػوف  ةهػذا التبريػر فػي الُمعاممػ .التجارّيػةبالنزاهػة 

رل فّ والػػذي فػػي حػػاؿ تػػو  ,بّْنػػي العامػػؿ أو السػػب  الػػذي دفػػ  بالمزسسػػة البائعػػة إلػػى تمييػػز المزسسػػة الزبونػػة بالُمعاممػػة
 .(ٜٚ)لمقانوف اً عممها ُم ال  تزوؿ مسزولّيتها عف الُمعاممة التمييزّية وال ُيعدّ 

يػػزدي إلػػى القضػػاء عمػػى يكػػف يعتقػػد الػػبعض أفَّ التمييػػز فػػي الُمعاممػػة بػػيف المزسسػػاخ يكػػوف مقبػػواًل إذا لػػـ و 
فَّ هػػذا نعتقػػد أو  ود عمػػى هػػذل الُمنافسػػة.حػػدّ , بمعنػػى أْف يكػػوف لهػػذا التمييػػز أاػػر م(ٓٛ)الُمسػػتهدؼ الُمنافسػػة فػػي السػػوؽ

ُمعاممػػة عمػػى االعتمػػاد عميػػي لمعرفػػة مػػدى تػػْاير التمييػػز فػػي الفمػػا هػػو المعيػػار الػػذي ُيمكػػف ُيجافيػػي الصػػوا ,  الػػرأي
يجعػػػؿ المعيػػػار مّمػػػا  ,رًا لمتمييػػػز فػػػي الُمعاممػػػة أكاػػر مػػػف الػػػ ـزأنَّػػػي قػػػد يصػػب  ذلػػػؾ ُمبػػػرّ أضػػػؼ إلػػػى ذلػػػؾ السػػوؽ؟  

 فض اضًا نوعًا ما. 

مػػ  مقػػدار المن عػػة  اً أْف يكػػوف هػػذا الُمقابػػؿ ُمتناسػػب ط لمقػػوؿ بوجػػود الُمقابػػؿ الحقيقػػيُيشػػتر  حقيقػػة اومػػرفػػي و 
هػذا  أْف ي ػّص  ُيشػترط كما, العائدة لممزسسة, بحيث ال تكوف االمتيازاخ الممنوحة أكبر أو أقؿ مف الُمقابؿ الحقيقي

 قة أو الحقػػةع بُمعاممػػة تجارّيػػة سػػابوال ُيمكػػف التػػذرّ  ,سػػت ادة مػػف االمتيػػازاخاالفيهػػا ة التػػي تمػػخ العممّيػػ ذاخ الُمقابػػؿ
 .(ٔٛ)لتبرير التمييز في الُمعاممة

                                                           
النزيهػػة  التجارّيػػةالُمعػػام ت ت ُيبػػرر  ُمقابػػؿ حقيقػػل يػػت ءـ مػػع ُمقتضػػيات حةن بقكلػػ" رعّبػػر الُمشػػّرع الجزائػػرم عػػف الُمقابػػؿ الحقيقػػل دػػرا -(ٛٚ)

 .  التجارّية, الُمتعّمؽ بالُممارسات ٕٗٓٓلعاـ  / كانكف اركؿٖٕلعاـ / ٕٓ-ٗٓلقانكف رصـ / مف اٛٔالماّدة /ر. كالشريية......
 .ٖٔراجع بهاا المعن , سميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص(_  ٔٛ)
 .ٖٜٔالُمستقبؿ لمنشر كالتكزيع, عّماف, ارردف, بدكف تاري , صراجع بهاا المعن , محمد عبيدات, مبادئ التسكيؽ, دار  -(ٓٛ)
 .ٕٖ-ٖٔراجع بهاا المعن , سميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص -ٔٛ))
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ر الُمعاممػػػة ُجممػػػة مػػػف الحػػػاالخ التػػػي ُيسػػػتنت  منهػػػا وجػػػود الُمقابػػػؿ الحقيقػػػي والػػػذي ُيبػػػرّ  ُيمكػػػف أف نعػػػرضو 
كػذلؾ التعػاوف التجػاري بػيف المزسسػاخ, و التمييزّية, مف هذل الحاالخ م ءة الذّمة المالّية لممزسسة, وأهمّية الكمّية, 

 , وشروط البي  اإضافّية.ضافة إلى الماضي القضائي لممزسسةباإ

 م ءة الاّمة المالّية -ٔ

وتجعػؿ بػاقي المزسسػاخ تزيػد مػف الاقػة بهػذل  ,ي مركػز أي مزسسػةإفَّ م ءة الذّمة المالّية مف شػْنها أْف تقػوّ 
ن سػػها الم ءة المالّيػة تتمتػ  بػػسػداد مػػف مزسسػة أ ػػرى ال المزسسػة, وبالتػػالي فػنفَّ مػػن  هػذل المزسسػػة ُمهمػة أطػػوؿ لم

ة ضػػمانًا مالّيػػًا مػػف بعػػض زبائنهػػا الػػذيف ال طمػػ  المزسسػػة البائعػػفػػنفَّ  كػػذلؾ .(ٕٛ)الُمسػػاءلةرًا وال يسػػتدعي ُمبػػرّ  ُيعػػدّ 
ُمعاممػػػة تمييزّيػػػة تسػػػتوج   ال ُيعػػػد,  , ػػػرطمػػػ  ماػػػؿ هػػػذا الضػػػماف مػػػف الػػػبعض اآل عػػػوف بمػػػ ءة مالّيػػػة, وعػػػدـيتمتّ 

   المنطقي التشديد في شروط التعاقد في حاؿ ضعؼ الم ءة المالّية., إذ مف الُمحاسبة

 مهمّية الكمّية -ٕ

معػ  دورًا هاّمػًا فػي تبريػر التمييػز فػي الُمعاممػة التػي ُيمكػف أْف تسػت يد تالُمباعة  جاخفي الواق  إفَّ كمّية المنت
وبالتػالي مػف الطبيعػي  .(ٖٛ)مقدار الطمبيػةمنها مزسسة دوف أ رى, حيث أفَّ سعر السم  الُمباعة يتناس  عكسًا م  

أْف ُتعمػػف المزسسػة عػػف إجػراء حسػػوماخ فػػي  ماػػاؿ ذلػؾ:و  .(ٗٛ)التمييػز فػػي السػعر تبعػػًا ال ػت ؼ الكمّيػػاخ المطموبػة
 وُيعتبػر بماابػة, راً رّ ُمبػ عػدت  عػف مقػدار الطمبّيػة يُ لنػااييػز فػي الُمعاممػة وبػذلؾ التمة الُمباعػة, ما زادخ الكمّيػالسعر ُكمّ 

وأْف يكػوف ُمتاحػًا أمػاـ , ْف ُتعمػف المزسسػة البائعػة عػف ذلػؾي الذي ين ي التمييز مير المقبوؿ, بشػرط أالُمقابؿ الحقيق
 جمي  المزسساخ الزبونة.

 التعاكف التجارم -ٖ

إذ مػػف  .(٘ٛ)ُيعتبػػر التعػػاوف التجػػاري السػػابؽ بػػيف المزسسػػاخ ول تػػرة طويمػػة ُمبػػررًا حقيقّيػػًا لمتمييػػز فػػي الُمعاممػػة
 من  المزسسة بعض االمتيازاخ لزبائنها القُػدامى وال تمػن  ماػؿ هػذل االمتيػازاخ لمُمتعػامميف الُجػدد.المنطقي جدًا أْف ت

بشرط أْف تمن  ماؿ هذل االمتيػازاخ لمُمتعػامميف الجػدد بعػد فتػرة مػف الػزمف, أي بعػد أْف ُيصػبحوا زبػائف قُػدامى وذلػؾ 
أْف تقػػـو مزسسػػة مػػا بمػػن  ت  يضػػاخ فػػي السػػعر بنسػػبة  :ماػػاؿ عمػػى ذلػػؾو  .حتػػى يكػػوف التبريػػر بشػػروط موضػػوعّية

% لمػػف تعامػػؿ معهػػا لُمػػّدة سػػنتيف, عمػػى أْف يصػػؿ ٓٔف تعػػامموا معهػػا لُمػػّدة سػػنة, وت  يضػػًا قػػدرل % لزبائنهػػا مّمػػ٘
 % لمزبائف الذيف تعامموا لُمّدة  مس سنواخ وهكذا.ٕٓض إلىالت  ي

                                                           
 .ٓٛراجع بهاا المعن , عبد الممؾ فهد التكيجرم, مرجع سابؽ, ص -(ٕٛ)
 .٘ٗراجع بهاا المعن , القانكف النمكاجل لمُمنافسة, مرجع سابؽ, ص -(ٖٛ)
 .ٖٙٗ, صٜٜ٘ٔبهاا المعن , زينب حسيف عكض ا , مبادئ عمـ اتصتداد, الدار الجامعّية, مدر, راجع  -ٗٛ))
 .ٖٗراجع بهاا المعن , سميحة عّ ؿ, جرائـ البيع فل صانكنل الُمنافسة كالُممارسات التجارّية, مرجع سابؽ, ص -٘ٛ))
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 الحسنة التجارّيةارخ ؽ كالسمعة  -ٗ

لممزسسػة  التجارّيػة, وبالتالي ُكمما كانػخ او ػ ؽ (ٙٛ)تقـو أساسًا عمى الاقة واالئتماف التجارّيةإفَّ الُمعام خ 
متيازاخ أكبر مف تمؾ التي قد تسػت يد منهػا بػاقي المزسسػاخ التػي اتمّتعخ ب ,قضائي نظي اً وماضيها الحسنة الزبونة 
 ر إف سها ماً .شهِ أف أُ سبؽ 

 ضافّيةشركط البيع اا  -٘

يتجّمػػػى ذلػػػؾ مػػػف  ػػػ ؿ الشػػػروط التػػػي ُيمكػػػف إدراجهػػػا فػػػي العقػػػد الُمبػػػـر بػػػيف المزسسػػػة البائعػػػة والمزسسػػػة 
ؿ وميرهػػا مػػف  ػػدماخ مػػا بعػػد , والػػذي تْ ػػذ بموجبػػي المزسسػػة البائعػػة ُجممػػة مػػف اوعبػػاء كػػالتغميؼ والنقػػ(ٚٛ)الزبونػػة

اإضػافية مالبػًا مػا تكػوف مػْجورة وُمسػتقمة عػف العقػد اوصػمي, بمعنػى أفَّ فَّ ماؿ هذل ال دماخ والشػروط البي , إذ إ
 ولكّني يكوف ُمتاحًا أماـ جمي  المزسساخ الزبونة.أف يرت   في حاؿ طم  هذل ال دماخ, مكف السعر يُ 

الُممارسػة أفَّ بنمكػاف القػانوف السػوري اإشػارة إلػى بعػض الصػور التػي مػف شػْنها تبريػر هػذل نعتقد مما سبؽ 
عمى سبيؿ المااؿ ال الحصر, وُيمكف لمجمس الُمنافسة أْف ُيقػّدر بُسػمطتي التقديرّيػة فيمػا إذا كػاف ُهنػاؾ ُمقابػؿ حقيقػي 

ر الُمعاممػػة ر الُمقابػػؿ الحقيقػػي الػػذي ُيبػػرّ فّ تػػو ف .حػػدةعمػػى  حالػػة يسػػتدعي تبريػػر التمييػػز فػػي الُمعاممػػة أـ ال وفقػػًا لُكػػؿّ 
, تكػػوف رين ػػي عػػدـ الشػػرعّية عػػف تمػػؾ الُممارسػػة, أمػػا فػػي حػػاؿ كانػػخ تمػػؾ المزايػػا بػػدوف ُمبػػرّ التمييزّيػػة مػػف شػػْني أْف 

 .الُمنافسة فييو  , لتْايرها عمى التوازف في السوؽمنها حدّ ستوج  الالُممارسة مير مشروعة وت

 اليرع الثانل

 ؼ عف التكريدالتكصّ 

هػا إلػى السػوؽ, لكػي تبقػى ُمنتجاتبتوريػد  ّوردةؽ يسػتدعي اسػتمرار المزسسػاخ الُمػالح اظ عمى تػوازف السػو  إفَّ 
 .بتػوازف السػوؽ اإ ػ ؿحجاـ المزسساخ عف التوريد إلى السوؽ مف شػْني إ , لكفَّ قائمةفسة في السوؽ نزيهة و الُمنا
 اً وقػػد يكػػوف ُكميػػ منػػي, يسػػتهدؼ بعػػض الُمنافسػػيف فػػي السػػوؽ بقصػػد إقصػػائهـ اً عػػف التوريػػد قػػد يكػػوف ُجزئيػػ التوّقػػؼو 

ُيمحػػػؽ الضػػػرر فهػػػو  ,سػػػمبّية اً ؼ عػػػف التوريػػػد ناػػػار ّقػػػتو وبػػػذلؾ تنػػػت  عػػػف ال ,بهػػػدؼ زيػػػادة وضػػػعّية الهيمنػػػة لممزسسػػػة
 نافسيف.تيف وبالمُ بالُمستهمك

عػف  ؼوّقػالتناػار بعػد ذلػؾ عمػى أْف نشػرا , (أوالً ) عػف التوريػد ؼوّقػالتم هػـو   ّضػاستنادًا إلى ما سػبؽ سنو و 
 .(اانياً ) التوريد

                                                           
, عبد القادر ُبرغؿ, ُعمر فارس, المدخؿ إل  القانكف التجارم )ارعماؿ التجارّية كالتاجر كالمتجر(, منشكرات جامعة عبد الرزاؽ جاجاف -(ٙٛ)
 .ٖٗ, صٕٛٓٓحمب, كمّية الحقكؽ, ......

 .ٙٗراجع بهاا المعن , القانكف النمكاجل لمُمنافسة, مرجع سابؽ, ص -(ٚٛ)
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 عف التكريد ؼكصّ التمكتن: ميهـك 

ُمنػػػت  أو  "ُيحظػػر عمػػػى ُكػػػؿّ  :منػػػي بقولػػػي/ ٛ/نػػّص قػػػانوف الُمنافسػػػة السػػوري عمػػػى هػػػذل الُممارسػػػة فػػي المػػػادة 
 الضػرر بشػكؿ ُيمحػؽ السػوؽ ىعػف التوريػد إلػ ؼّقػيتو  أف" مػا يمػي: ع أو تػاجر ُجممػة أو ُمقػّدـ  دمػةزّ مستورد أو مػو 

 ."بالمستهمؾ أو بالسوؽ

طرة رتكبهػػا المزسسػػاخ, وذلػػؾ بقصػػد الّسػػيتمػػؾ الُممارسػػة التػػي ت :عػػف التوريػػد بّْنػػي ؼوّقػػالتوُيمكػػف أف ُنعػػّرؼ 
إلػى كامػؿ السػوؽ,  اً هػجّ مو  أيّ  عػف التوريػد ُكمّيػاً  ؼوّقػالتعمى السػوؽ, وزيػادة وضػعّية الهيمنػة فيػي, وُيمكػف أْف يكػوف 

 عف التوريد لبعض المزسساخ في السوؽ. التوّقؼوُيمكف أْف يكوف ُجزئيًا مف   ؿ 

بػػنع ف منعهػػا توريػػد ُمنتجاتهػػا إلػػى  تقػػـو المزسسػػة كػػْف ًا,ميػػؼ عػػف التوريػػد قػػد يكػػوف كُ وعمػػى ذلػػؾ فػػنفَّ التوّقػػ
ف أو يالمػوّزع"شركة نيدو لمحميػ  الُمعّمػ " أّنهػا توق ػخ عػف التوريػد إلػى ُكػؿ  ومااؿ ذلؾ إع ف بشكؿ نهائي, السوؽ

فػػي الواقػػ  ُتعتبػػر هػػذل الُممارسػػة مػػف أ طػػر الُممارسػػاخ التػػي قػػد تمجػػْ إليهػػا المزسسػػاخ, و  فػػي السػػوؽ.ار الجممػػة ّجػػتُ 
سػػّيما فػػي حػػاؿ كػػوف الُمنػػت  الػػذي أعمنػػخ المزسسػػة إيقػػاؼ توريػػدل مػػف الُمنتجػػاخ الضػػرورّية, و صوصػػًا فػػي حػػاؿ ال

 إجبػػار المزسسػػاخ أكاػر اوسػػالي  شػيوعاً فَّ هػذا اوسػػمو  ُيعتبػر مػػف كمػػا أ عػدـ وجػػود بػديؿ ُمقػػارف لػي فػػي السػوؽ.
 .(ٛٛ)في السوؽ تّباع نه  وسموؾ ُمعّيفعمى ا

 هػػا عػػف التوريػػد لػػبعض قّ تو  مػػف  ػػ ؿ إعػػ ف المزسسػػة , وذلػػؾاً عػػف التوريػػد ُجزئيػػ التوّقػػؼوُيمكػػف أْف يكػػوف 
وماػؿ هػذا اوسػمو   ,(ٜٛ)بسػب  عػدـ اسػتجابتهـ لشػروطها ميػر الُمبػررة المزسساخ في السػوؽ دوف الػبعض اآل ػر,

يف دوف المػوّزععػف التوريػد لػبعض  التوّقؼكْف تقـو "شركة نيػدو" بػ بتوازف السوؽ وبالُمنافسة فيي. اإ  ؿمف شْني 
 سعر إعادة البي . تحديدالبعض اآل ر بسب  عدـ استجابتهـ لشروطها في 

ُحرّيػػػػة التعاقػػػػد مػػػػ  مػػػػف ترمػػػػ  مػػػػف ة يقتضػػػػي أْف يكػػػػوف لممزسسػػػػة لػػػػرمـ مػػػػف أفَّ مبػػػػدأ ُحرّيػػػػة الّتجػػػػار عمػػػػى او 
 تعمػؿ أالّ ى المزسسػاخ و إحػد عػاديتُ  ُمنافسػة, فيجػ  عمػى المزسسػة أالّ الُمتعاقديف, لكػفَّ اومػر ُم تمػؼ فػي قػانوف ال

فػرفض التوريػد إلػى بعػض المزسسػػاخ دوف  ح ػاظ عمػى نزاهػػة السػوؽ وتوازنػي.عمػى إقصػائها مػف السػوؽ, لضػماف ال
ذ ال يجػػوز عمػػى , إيكػػوف مقبػػواًل, وُيعتبػػر ُم ال ػػًا لمقػػانوفهػػذل المزسسػػاخ مػػف السػػوؽ ال  بعػػادالػػبعض اآل ػػر بقصػػد إ

 .تغ ؿ تبعّية باقي المزسساخ لهاؼ في اسالمزسسة أْف تتعسّ 

يػد المنافسػة فػي يتق سػعى إلػىالتػي تايجػاد تكػت خ تجمػ  المزسسػاخ و عػف طريػؽ  بعػاداإويمكف أف يتـ ذلؾ 
وهػػو مػػا  ,عمػػى إ ػػراه المشػػروعاخ المنافسػػة مػػف ذلػػؾ السػػوؽ هػػذل التكػػت خ والتجمعػػاخ وتعمػػؿ مػػف  ػػ ؿ ,السػػوؽ

                                                           
 .ٖٔنافسة, مرجع سابؽ, صراجع بهاا المعن , القانكف النمكاجل لممُ  -(ٛٛ)
 .  ٕٚ-ٕٙ, اتختداص فل مجاؿ الُمنافسة, مرجع سابؽ, صإلهاـ بكح يس, راجع بهاا المعن  -(ٜٛ)
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لُمنتجػػاخ أو مػػواد أوليػػة تكػػوف الزمػػػة شػػكؿ رفػػػض التوريػػد الجمػػاعي  ةً  ػػذ عػػادة التػػي تتّ الجماعّيػػُيعػػرؼ بالُمقاطعػػة 
 .(ٜٓ)ا مف السوؽبعادهإمما يترت  عميي  ,ةمنافس ةأنشط ةبممارس افي مركز يسم  له لمزسسة

مػف أشػّد الُممارسػاخ تقييػدًا  عػف التوريػد التوّقؼأفَّ مجمس الُمنافسة ال رنسي قد اعتبر أفَّ إلى وتجدر اإشارة 
"ُممارسػػة عمديػػة إبعػػاد  :بْنَّهػػا الُمقاطعػػة ال رنسػػية لمحكمػػة الػػنقض التجارّيػػةالُغرفػػة  وعّرفػػخ .لمُمنافسػػة فػػي السػػوؽ
تتطمػ  معاقبػة  ,الػنقض ال رنسػيسة أفَّ سياسػة الُمقاطعػة ونظػرًا ل طورتهػاخ محكمػة د. كما أّكػ(ٜٔ)ُمتعامؿ مف السوؽ"

 .(ٕٜ)عمى السوؽ ودحدحتى ولو كاف لها تْاير م المزسسة المرتكبة لهذل الممارسة

ؼ عف التوريد إلى بعض المزسساخ ف  ُيعتبر عمؿ المزسسػة فػي هػذل قّ ر لمتو نعتقد أّني في حاؿ وجود ُمبرّ و 
حظػر هػذل الُممارسػة فػي حػاؿ ألحقػخ ضػررًا بالسػوؽ  ص القػانوف السػوري الػذيوُيستنت  ذلؾ مػف نػ محظورًا, حالةال

كمػػا لػو دفعػػخ  ا فػ  تكػوف هػػذل الُممارسػة محظػورة,هػػحػاؿ كػاف لهػػذل الُممارسػة مػا ُيبّرر . أمػا فػػي (ٖٜ)أو بالُمسػتهمكيف
فػي الوقػخ  الػامف سػدادفَّ المزسسة الزبونػة امتنعػخ عػف عف التوريد بْ التوّقؼة لن ي مسزوليتها عف الُموّردالمزسسة 

 الُمتّ ؽ عميي.   

 ضػرار بالمزسسػاخ.سػوى اإ التوّقؼراخ مف هذا عدـ وجود ُمبرّ  ُيشترط د مجمس الُمنافسة التونسي بّْنييزكّ و 
رقػـ كن  ؿ الطرؼ اآل ر بالتزاماتي لعػدـ تحقيقػي  ,التوّقؼراخ لهذا أمَّا في حاؿ قدمخ المزسسة الُمّدعى عميها ُمبرّ 

جمػػػس راخ اعتبرهػػػا مماػػػؿ هػػػذل الُمبػػػرّ فرل فػػػي الػػػدف , اوعمػػػاؿ الُمشػػػترط تحقيقػػػي السػػػتمرار التعامػػػؿ بينهمػػػا, أو تػػػْ ّ 
تجػػػال  الوفػػػاء بالتزاماتػػػير أّنػػػي لػػػـ ُيقّصػػػر فػػػي الطػػػرؼ الُمتضػػػرّ  أابػػػخ وبالُمقابػػػؿ فػػػي حػػػاؿ .نافسػػػة التونسػػػي مقبولػػػةالمُ 

نّ ةالُموّردالمزسسة  ي, ف ػي ل مػف السػوؽ, أو التػْاير عمػى مركػزل فيػاز ة هو إقصػالُموّردما الهدؼ مف قرار المزسسة , وان
 .(ٜٗ)عف هذل الُممارساخ ّدعاء وُيصدر أمرًا بالكؼّ ر مجمس الُمنافسة قبوؿ االُيقرّ  حالةهذل ال

ضػرورة عػدـ وجػود حػؿ بػديؿ أمػاـ المزسسػاخ فػي السػوؽ لمقػوؿ أيضػًا عمػى يزكد مجمس الُمنافسة التونسي و 
فػي  قضػّية رفعتهػا مزسسػة وطنّيػة ُمت ّصصػةر ذلػؾ فػي حيُث قػرّ   ها عف التوريد.قّ بمسزولّية المزسسة التي ُتعمف تو 

عػػػف  وّقػػػؼالتأعمػػػف أفَّ الُمػػػزّود اوجنبػػػي ّدعيػػػة ضػػػد مػػػزّود أجنبػػػي, إذ أعمنػػػخ المُ توزيػػػ  اآلالخ الكهربائّيػػػة المنزلّيػػػة 
ة مػػف تػػزّود الُمّدعيػػ إمكانّيػػةتزويػػدها بتمػػؾ اآلالخ وقطػػ  الغيػػار, فػػذه  مجمػػس الُمنافسػػة التونسػػي إلػػى التحقػػؽ مػػف 

                                                           
المنافسػة كالممارسػات المقيػدة لهػا فػل ضػكء محكػاـ صػانكف المنافسػة كمنػع اتحتكػار العراصػل رصػـ راجع بهاا المعن , اسػراء خضػر العبيػدم,  -(ٜٓ)
 .ٖٓص مرجع سابؽ, ,ٕٓٔٓلعاـ ( ٗٔ)......

(91)- "Une action dé libérée en une d'évincer un opérateur du marché"                        
     . ٕٛج ؿ مسعد, مرجع سابؽ, ص ,إلي" لدل ُمشار.....

 ُمشار إلي" لدل, ج ؿ مسعد, المرجع السابؽ. -ٕٜ))
 اتحتكار السكرم.مف صانكف المنافسة كمنع  ٖ/ٛالمادة  -ٖٜ))
 ,لطيل بك زياف, محمد بف فرح, محمد الكرفمل, رشدم المحمدم, خميية التكنكتل, التقرير الكطنل حػكؿ سياسػة الُمنافسػة فػل تػكنسراجع,  -(ٜٗ)

 .ٖٚمرجع سابؽ, ص......
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ة فػػي مجػػاؿ قطػػ  الغيػػار هػػذل, وأفَّ زسسػػة الُمػػزّودة تتمتػػ  بشػػهرة عاليػػإالَّ أّنػػي وبعػػد التحميػػؿ تبػػّيف أفَّ الم ُمػػزّود ن ػػر.
طالما أّنها لـ تمن  تر يصػًا لغيرهػا فػي صػن  ماػؿ هػذل  ,هيمنة بالنسبة لقط  الغيار هذل حالةالمزسسة الُمزّودة في 

عػػػف تمػػػؾ  لكؼّ ي أمػػػرًا لمُمػػػزّود بػػػاوّجػػػو  ,أفَّ قطػػػ  الغيػػػار هػػػذل ميػػػر قابمػػػة ل سػػػتبداؿ بغيرهػػػا أ يػػػراً  رفقػػػرّ  .الُمعػػػّداخ
 .(ٜ٘)الُممارسة

عػف التوريػد ُمبػررًا أـ أّنػي ُممارسػة  التوّقػؼمػا إذا كػاف  تحديػدوبذلؾ يكوف لمجمس الُمنافسة ُسمطة تقديرّية في 
كما يتحقؽ مػف مػدى قػدرة  ,التوّقؼر مقبوؿ لهذا مف عدـ وجود ُمبرّ  ةً , فيتحقؽ بدايالتجارّيةُم ّمة بنزاهة الُمعام خ 

 قػرارل.ؿ إلػى ّصػالمزسسػاخ فػي السػوؽ, وبعػد ذلػؾ يتو الحصوؿ عمى الُمنتجاخ أو ال دماخ مػف بػاقي  في المزسسة
عػف التوريػد مػف أجػؿ  التوّقػؼتبعّيػة لممزسسػة التػي أعمنػخ  حالػةوبذلؾ يج  أْف تُابػخ المزسسػة الُمتضػررة أّنهػا فػي 

   .(ٜٙ)تقرير إدانتها

 عف التكريد التكّصؼثانيان: سثار 

ؼ مزسسػة مػا عف التوريد ناار ضارة عمى السوؽ وعمى نزاهة الُمنافسة فيي, كمػا أفَّ توّقػ التوّقؼترت  عمى ت
 ُيمحؽ ضررًا كبيرًا بالُمستهمكيف.عف التوريد مف شْني أْف 

 ضرار بالسكؽاا -ٔ

, عػػف التوريػػد أْف ُيمحػػؽ الضػػرر بالسػػوؽ التوّقػػؼإذ مػػف شػػْف  ,عّبػػر القػػانوف السػػوري صػػراحًة عػػف هػػذا اواػػر
بتػػوازف السػػوؽ, إذ تهػػدؼ المزسسػػة مػػف  اإ ػػ ؿفػػي  التوريػػد مػف أاػػرؼ عػػف لتوّقػػا ويتجّمػى ذلػػؾ فػػي مػػا يترتّػػ  عمػػى

السػوؽ,  ػراه المزسسػاخ منػي, وذلػؾ بهػدؼ زيػادة هيمنتهػا عمػى هػذا ؽ السػوؽ وان مػ إلػى إؼ عف التوريد وراء التوقّ 
عػف  التوّقػؼفالمزسسة التي تتمت  بمركػز ُمهػـ فػي السػوؽ, تمجػْ إلػى  لى تمؾ الوضعّية.أو رمبةً منها في الوصوؿ إ

تمػػؾ المزسسػػاخ ال تممػػؾ فػػرض شػػروطها عمػػى تمػػؾ المزسسػػاخ, و ة التػػي تتعامػػؿ معهػػا, ُبغيػػ اوطػػراؼ التوريػػد إلػػى
الّ ة مف أجؿ استمر الُموّردالمزسسة حمواًل بديمة سوى إرضاء     .(ٜٚ)فهي ُمضطّرة إلى ال روه مف السوؽ ار التوريد, وان

الرضػػو  لشػػروطها لمزسسػػاخ ى احػػدهػػذا اوسػػمو  كجػػزاء فػػي حػػاؿ رفضػػخ إمػػد تتع قػػد المزسسػػة الُمهيمنػػةو 
ػػػ ي  وتمجػػػْ إلػػػى التوّقػػػؼ عػػػف التوريػػػد ضػػػد ُكػػػؿّ البيػػػ   إعػػػادةلسػػػعر  أدنػػػى اً حػػػدّ , كػػػْف ت ػػػرض هػػػذل المزسسػػػة (ٜٛ)ةالتعس,

                                                           
 .ٖٛ, مرجع سابؽ, صفل تكنس راجع, التقرير الكطنل حكؿ الُمنافسة -(ٜ٘)
بالقػانكف اليرنسػل(, مطركحػة  فػل القػانكف الجزائػرم )دراسػة ُمقارنػة لُممارسػات الُمنافيػة لمُمنافسػةشػريؼ كتػك, اال, محمػد بهػاا المعنػ  راجع -(ٜٙ)

 .ٜٚٔ, صٕ٘ٓٓ.-ٕٗٓٓ الجزائر, فل القانكف, كمية الحقكؽ, جامعة مكلكد معمرم, تيزم كزك,دكلة  دكتكرا لنيؿ درجة ......
لطيػػل بػػك زيػػاف, محمػػد بػػف فػػرح, محمػػد الػػكرفمل, رشػػدم المحمػػدم, خمييػػة التػػكنكتل, التقريػػر الػػكطنل حػػكؿ سياسػػة راجػػع بهػػاا المعنػػ ,  -(ٜٚ)

 .ٔٗمرجع سابؽ, ص ,الُمنافسة فل تكنس......
راجػع,  .البيػع إعػادة مسػعار بيػرض المتدػمة لمشػركط الجمػاعل اانيػاا رغػراض صػكائـ الحظػر مك المقاطعػة عمميػات رتحظػ ةحػدالمتّ  المممكة -(ٜٛ)

 .ٕٖالقانكف النمكاجل لمُمنافسة, مرجع سابؽ, ص.......
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ويػػزار سػػمبًا عمػػى ُكػػؿ ذلػػؾ يترتػػ  عميػػي إ ػػ اًل بالُمنافسػػة فػػي السػػوؽ وبنزاهتهػػا, مزسسػػة ال ت ضػػ  لتمػػؾ الشػػروط. 
   .(ٜٜ)كمّية الُمنتجاخ المعروضة في السوؽ

 ضرار بالُمستهمكيفاا -ٕ

عػف التوريػد مػف شػْني إلحػاؽ الضػرر بالُمسػتهمؾ ويُمكػف أف يكػوف لهػذا  التوّقؼأشار القانوف السوري إلى أفَّ 
 عػف ػخ المزسسػاخ أو المزسسػة الُمهيمنػة قّ ي سػي قد تمػؾ الُمنتجػاخ التػي تو بال  التْاير عمى الُمستهمؾ, إذ أنَّ  التوّقؼ

مّيػة بالغػػة  اّصػة إذا كانػخ تمػػؾ الُمنتجػاخ ذاخ أه ,فػي حػاؿ التوقػػؼ عػف التوريػد الُكمػػيتوريػدها إلػى السػوؽ, وذلػػؾ 
 ر بديؿ ن ر أمامهـ ُيمكف استبدالي بتمؾ الُمنتجاخ.فّ لمُمستهمكيف, وال يتو 

ُيمحؽ الضػرر عػف التوريػد الُجزئػي لػبعض المزسسػاخ دوف الػبعض اآل ػر, فػنفَّ ذلػؾ سػ التوّقػؼأّما فػي حػاؿ 
, إذ سػػيزدي ذلػػؾ إلػػى ان  ػػاض عػػرض تمػػؾ الُمنتجػػاخ فػػي السػػوؽ, ممػػا سػػيزدي إلػػى ارت ػػاع (ٓٓٔ)بالُمسػػتهمؾ أيضػػاً 

 .(ٔٓٔ), وبالتالي التْاير سمبًا عمى قدرة الُمستهمكيف الشرائّيةسعرها

 المبحث الثانل

 الت عب بارسعار
تناُفسػػّية لػػبعض المزسسػػاخ دوف الػػبعض  اخعمػػى مػػن  ميػػز  التجارّيػػةال تقتصػػر الممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة 

ّنمػػػا تشػػػمؿ جممػػػة مػػػف الُممارسػػػاخ التػػػي تُػػػزدي إلػػػى الت عػػػ   التوّقػػػؼاآل ػػػر, وال عمػػػى  عػػػف التوريػػػد إلػػػى السػػػوؽ, وان
لػػى ُجممػػة مػػف البيػػوع التػػي فَّ المزسسػػاخ تمجػػْ إإذ إ .ؿ اوسػػعار وفقػػًا آلليػػة العػػرض والطمػػ بتشػػكّ  وُت ػػؿّ  ,باوسػػعار
. تشػّكؿ اوسػعار فػي السػوؽ نلّيػة , ومػف شػْف تمػؾ البيػوع التػْاير سػمبًا عمػىالتجارّيػة  اًل بنزاهة الُمعام خ ُتشّكؿ إ
 إعػادةُمعػّيف لسػعر  حػدّ طرة في السوؽ إلى فرض عة بقدر مف الّسيتّ  رض المزسسة الُمهيمنة أو الُمتمُيمكف أف تكما 
 البي .

, فضػً  وعمػى الُمتنافسػيف والُمسػتهمكيف عمػى السػوؽ اً كبيػر  اً الت ع  باوسػعار أاػر في الحقيقة إفَّ لُممارساخ و 
ر سػوى الحصػوؿ عمػى مزيػد مػف اوسػعار دوف ُمبػرّ  فَّ رف  ُمستوىإإذ  ناجمة عنها.قتصادّية الضاّرة العف اآلاار اال

                                                           
فػػل اليقػػ" اتسػػ مل كمثرهػػا عمػػ  السػػكؽ, مطركحػػة لنيػػؿ درجػػة  التجارّيػػةراجػػع بهػػاا المعنػػ , ممػػؿ محمػػد محمػػكد الحػػاج حسػػف, الُمنافسػػة  -(ٜٜ)

 .ٖٓٔ, صٕٕٔٓالكطنّية, فمسطيف, نابمس, الماجستير فل اليق" كالتشريع, كمّية الدراسات الُعميا, جامعة النجاح .......
فػػػل القػػػانكف الجزائػػػرم, ُمػػػاّكرة لنيػػػؿ درجػػػة  التجارّيػػػة, مسػػػدكلّية العػػػكف اتصتدػػػادم عػػػف الُممارسػػػات عػػػادؿ بكجميػػػؿراجػػػع بهػػػاا المعنػػػ ,  -(ٓٓٔ)

 .  ٗٚ, صٕٕٔٓفل القانكف, فرع المسدكلّية المهنّية, جامعة مكلكد معمرم, تيزم كزك, الجزائر,  الماجستير.......
الُمستهمؾ فل اليقػ" اتسػ مل, منشػكرات محمػد عمػل بيضػكف, دار الُكتػب العممّيػة,  حمايةراجع بهاا المعن , محمد محمد مبك سيد محمد,  -(ٔٓٔ)

 .ٖ٘ٔ, صٕٗٓٓ, ٔبيركت, ط.......
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 ػار, اومػر الػذي سػيزار سػمبًا دّ ؽ االسػته كي, وان  ػاض فػي حجػـ االن ػااا, يترت  عميي ارت اع فػي حجػـ اإاورب
 .(ٕٓٔ)عمى حجـ االستاماراخ, وبالتالي فنفَّ ُمعدالخ النمو االقتصادي ستتجي نحو االن  اض

بيػوع الُم ّمػة لا عمى أْف نوّضػ , (المطم  اووؿ) ة البي نى وسعار إعادفرض حّد أد سنقـو بشراوعمى ذلؾ 
   (المطم  الااني) ؽو سلا راعسْب

 كؿالمطمب ار 

 ة البيعإعاد رسعارن  مد حدّ فرض 

ث مػف  ػ ؿ العمػؿ عمػى تابيتهػا, عػف طريػؽ فػرض حػّد قد يحدإفَّ المساس بخلّية تشّكؿ اوسعار في السوؽ 
وُتعتبر هذل الُممارسػة مػف الُممارسػاخ التػي تػزار بشػكؿ  .(ٖٓٔ)ف  يجوز البي  بسعر أقؿ مف ذلؾ الُمحّدد ,ُمعّيف لها

  بقػػدرة عمػػى تّػػمػػف أف تتم ُبػػدَّ المزسسػػة فػػرض سػػعر إعػػادة البيػػ  ال لكػػي تسػػتطي فػػي السػػوؽ, و ُمباشػػر عمػػى اوسػػعار 
 د مف قبمها.حدّ فرض الجزاءاخ عمى المزسساخ التي ال تستجي  لمسعر المُ 

عمػى , (ال ػرع اووؿ)لوسػعار  نػىأد حػدّ البيػ  ب نعػادةم هػـو االلػزاـ بهػذل الُممارسػة ال ُبػدَّ مػف عػرض  ولتبياف
 .(ال رع الااني) البي  إعادةلسعر  نىأد حدّ شروط من  فرض بعد ذلؾ   أف نوضّ 

 اليرع اركؿ

 لألسعار مدن  حدّ لزاـ بإعادة البيع بميهـك اا 

, ولػػيس ُهنػػاؾ أي (ٗٓٔ)ْفَّ ُحرّيػػة اوسػػعار مػػف أهػػـ المبػػاد  التػػي يقػػـو عميهػػا قػػانوف الُمنافسػػةبػػ سػبؽ أف ذكرنػػا
ُتعطيي الدولة لن سها مف إمكانّية التسعير في بعض الحاالخ لمواجهػة بعػض ُمبرر لم روه عمى هذا المبدأ سوى ما 

لسػػعر السػػمعة,  أدنػػىاوسػػعار إّمػػا مػػف  ػػ ؿ وضػػ  حػػّد أعمػػى أو حػػّد  . وُتحػػّدد(٘ٓٔ)الظػػروؼ والحػػاالخ االسػػتانائّية
 .(ٙٓٔ)وبهذا ُيصب  سعرًا حكومّيًا وليس سعرًا ُحّراً 

                                                           
نػػدكة حمايػػة الُمسػػتهمؾ فػػل عبػػد العزيػػز الدػػعيدم, حمايػػة الُمسػػتهمؾ فػػل اصتدػػاد السػػكؽ, بحػػث ُمقػػّدـ فػػل  راجػػع بهػػاا المعنػػ , عبػػد ا  -(ٕٓٔ)

 .ٜٔ, صٜٜٛٔ, كانكف الثانل ٚ-ٙة, حدالعربّية الُمتّ  ماراتكالقانكف, اا كالقانكف, كمّية الشريعة الشريعة.......
لسػنا بدػدد بحثهػا ا ف, لمتكسػع راجػع,  .تحديػد ارسػعار فػل السػكؽُيمكف الت عب بارسػعار ميضػان مػف خػ ؿ اتتياصػات التػل تهػدؼ إلػ   -(ٖٓٔ)

عبػد النادػر فتحػل الجمػكم محمػد, اتحتكػار . كانظػر, ٜٚالتجارّيػة, مرجػع سػابؽ, صمسعد, مدل تأثر الُمنافسة الُحػّرة بالُممارسػات  ج ؿ.......
 .ٙٙ, صٕٛٓٓالمحظكر كتأثير  عم  ُحرّية التجارة, دراسة ُمقارنة, دار النهضة العربّية, القاهرة, .......

هػا  ارسػعار فػل السػكؽ, إا  تحديػدااشػارة إلػ  مف  الشػريعة ااسػ مّية عرفػت مبػدم ُحرّيػة ارسػعار, كمنعػت مم ُممارسػة تػددم إلػ   رتجد -(ٗٓٔ)
دار المعػػارؼ,  كفقػػان لت صػػل اارادات. لمتكسػػع راجػػع, عبػػد الحمػػيـ الجنػػدم, ارخػػ ؽ فػػل اتصتدػػاد ااسػػ مل,ّد هػػا  ارسػػعار حػػدّ مْف تت يجػػب.......
 كما بعدها. ٚ٘ٔبدكف تاري , ص القاهرة,.......

قكاعػػد السػػكؽ د مسػػعار السػػمع كالخػػدمات كفقػػان لحػػدّ منػػ" حيػػُث نّدػػت عمػػ  مْف تُ  ٗهػػاا المبػػدم فػػل المػػادة  السػػكرم صػػرر صػػانكف الُمنافسػػة -(٘ٓٔ)
 باستثناء ما يمل:  كالُمنافسة الُحّرة,.......
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لمح اظ عمى هذا المبدأ من  قانوف الُمنافسة ُكؿ الُممارسػاخ التػي مػف شػْنها اإ ػ ؿ بمبػدأ ُحرّيػة اوسػعار, و
/ مف قػانوف الُمنافسػة عمػى حظػر ٛإذ نّصخ المادة / ,وسعار إعادة البي  أدنىومف بيف هذل الُممارساخ فرض حّد 

ة...أْف ر ُجممػة أو ُمقػّدـ  دمػع أو تػاجزّ أو ُمستورد أو ُمػو  عمى ُكؿ ُمنت هذل الُممارسة وجاء النص كالتالي: "ُيحظر 
 ة".أدنى وسعار بي  سمعة أو  دمي رض بصورة ُمباشرة أو مير ُمباشرة حّدًا 

لُمنػت  مػا, وتطمػ  مػف  اً ُمعّينػ اً المزسسػة سػعر  االتي ت رض فيهػ حالةلسعر إعادة البي  ال دنىوُيقصد بالحّد او
. وفػػي الواقػػ  تظهػػر هػػذل الُممارسػػة فػػي (ٚٓٔ)أدنػػىسػػعر الُمحػػّدد فػػ  يجػػوز لػػي البيػػ  بسػػعر أْف يمتػػـز بهػػذا ال المػػوّزع

طػػار, عمػػى الػػّرمـ مػػف أفَّ اآلاػػار السػػمبّية لهػػذل خ وال ُيمكػػف تصػػّورها  ػػاره هػػذا اإالع قػػة التػػي تػػربط بػػيف المزسسػػا
الحػػّد اودنػػى الم ػػروض عمػػى الشػػراء بْسػػعار أ  ػػض مػػف إذ تحرمػػي مػػف  بشػػكؿ ُمباشػػر الُمسػػتهمؾ, مارسػػة تمػػّس المُ 

 .المزسسة

طرة تػػتحكـ بْسػػعار الُمنتجػػاخ أو ال ػػدماخ وبسػػيرها فػػي لُممارسػػة تجعػػؿ المزسسػػة الُمسػػيوبالتػػالي فػػنفَّ هػػذل ا
. فمن تػرض أفَّ ُهنػاؾ السوؽ, مف   ؿ قياـ هذل المزسسة بالُمراقبػة الُمسػتمّرة عمػى عمػؿ المزسسػاخ الُمتعاقػدة معهػا

ذ بهػػا  ,وؽ اولبسػػة القطنّيػةطرة فػػي سػػمزسسػة ُمسػػي ة البيػػ  بسػػعر ُمعػػّيف, الموّزعػػت ػػرض عمػػى المزسسػػاخ الصػغيرة وان
 لبسػة الُمباعػة وبشػروط البيػ , إالّ بُحرّيػة بكمّيػة او في هػذل الحالػة صحي  أفَّ ُكؿ مزسسة صغيرة تستطي  التصّرؼف

 طرة. ة الُمسيالحّد اودنى لوسعار الم روضة مف المزسسأّني ال يجوز لها ال روه عف 

فػرض لودويػة و  اً لُمّدعى عميي ُمنتجػة, حيُث كاف اأماـ المحكمة الُعميا اومريكي بهذا الصدد دعوى وقد أايرخ
خ المحكمػة وعّممػ ل الُممارسػة ُم ّمػة بالُمنافسػة,قػررخ المحكمػة أفَّ هػذف, فيالمػوّزععمػى  لسػعر إعػادة البيػ  أدنى اً حدّ 

 , وال يسػتطي  أف هػذا المنػت ت ّمػى عػف أي حػؽ لػي فػيجػي يكػوف قػد منت ببيػ  (Dr miles) قرارهػا بّْنػي بُمجػّرد قيػاـ
سػعر إعػادة  تحديػدأضػافخ المحكمػة أفَّ و يمنػ  أي فائػدة لمُمشػتريف تنػت  مػف الُمنافسػة نتيجػة دوراف السػمعة ال حػؽ. 

 ((Dr milesجار الذيف يممكوف ما يبيعوف, ورفضخ المحكمة الدف  الػذي تقػّدـ بػي ة التصرؼ لدى الت, البي  قيَّد ُحري

 .(ٛٓٔ)ُعم ئي ل  ض اوسعار لمحماية مف تنظيماخ اً لسعر إعادة البي  كاف ضروري دنىاو حدّ مف أفَّ ال

                                                                                                                                                                                     

.تحديدم. مسعار المكاد ارساسية كالخدمات التل يتـ .......       ها بمرسـك

 احتكػار حالػةكدة إمػا بسػبب حػدك المنػاطؽ التػل تكػكف فيهػا المنافسػة بكسػاطة ارسػعار مماد كالخدمات المتعمقة بالقطاعات ب ػ مسعار المك .......

ك تنظيميػة كتػنظـ بقػرار مػف رئاسػة مجمػس الػكزراء بنػاء عمػ  مك بسػبب محكػاـ تشػريعية معكبات متكادمة فل عممية التزكيػد ك دملمسكؽ .......

    مسعار كميتها كبيعها. تحديدد هاا القرار المكاد كالخدمات المعنية ب" كشركط حداصتراح الكزير بعد استشارة هيئة المنافسة, كي.......

ك كارثػة طبيعيػػة محالػة طارئػػة ك مت مدصتػة لمكاجهػػة ظػركؼ اسػػتثنائية جػػراءاإبقػرار مػػف مجمػس الػػكزراء كبمقتضػ   دحػػدّ ج. ارسػعار التػل ت.......

 يد عم  ستة مشهر مف بدء تطبيقها.تز  جراءات خ ؿ مدة تمف يعاد النظر فل ها  ااعم  .......
 .ٜٖٙاتصتداد, دار المعارؼ بمدر, بدكف تاري , صراجع بهاا المعن , سعد زاهر حمزة, عمـ  -(ٙٓٔ)
 .ٜ٘عم  الُمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ, ص التجارّيةراجع بهاا المعن , ج ؿ مسعد, مثر الُممارسات  -(ٚٓٔ)

 .ٓٛ-ٜٚإلي" لدل, عبد النادر فتحل الجمكم محمد, مرجع سابؽ, ص ُمشار -(ٛٓٔ)



- 37 - 
 

ّنمػػا يشػػمؿ شػػادة بموقػػؼ القػػانوف السػػوري الػػذي جعػػؿ المنػػ  ال يقتصػػر عمػػى عقػػود البيػػ وتجػػدر اإ عقػػود , وان
ؿ النشػػاطاخ االقتصػػادّية التػػي لتػػْاير ذلػػؾ عمػػى الُمنافسػػة ونزاهتهػػا, فمبػػدأ ُحرّيػػة اوسػػعار يشػػمؿ ُكػػ تقػػديـ ال ػػدماخ

ومػػػػف واجػػػػ  قػػػػانوف الُمنافسػػػػة منػػػػ  ُكػػػػؿ وسػػػػيمة مػػػػف شػػػػْنها الت عػػػػ  بْسػػػػعار الُمنتجػػػػاخ أو  السػػػػوؽ,ث فػػػػي تحػػػػد
 .(ٜٓٔ)ال دماخ

وسػعار إعػادة البيػ , ُيمكػف أْف يكػوف بصػورة "ُمباشػرة  أدنػىّد كما أفَّ القانوف السوري نصَّ عمى أفَّ فػرض حػ
 أدنػىأو مير ُمباشرة", اومر الذي يدفعنا إلى التسازؿ عف الطريقة مير الُمباشرة التي ُيمكػف مػف   لهػا فػرض حػّد 

 لسعر إعادة البي ؟

 ؿ تحديػد نسػبة ربػ  ُمعّينػة لسعر إعادة البيػ  تكػوف مػف  ػ أدنىنعتقد بْفَّ الطريقة مير الُمباشرة ل رض حّد 
وبػذلؾ ال يجػوز لممزسسػة البائعػة أْف تتجػاوز ذلػؾ الحػّد وتتحّصػؿ  ة مف قبؿ المزسسة البائعة,الموّزععمى المزسسة 

دارها عمػػى ربػػ  أكاػػر, كػػْف ُتحػػّدد المزسسػػة البائعػػة عمػػى المزسسػػاخ الُمتعاقػػدة معهػػا الحصػػوؿ عمػػى نسػػبة أربػػاا مقػػ
 ة. الموّزعمف ذلؾ مف المزسساخ  % وال يجوز تحقيؽ رب  أقؿٗ

ى شػركاخ توزيػ  ُمستحضػراخ نسػي فػي القضػّية التػي رفعػخ مػف إحػدهذا ما ذهػ  إليػي مجمػس الُمنافسػة التو 
ة دة, وكانخ الشػركة او يػرة ُمت ّصصػ( المورّ S.F.Rة مف الشمس وتجميؿ البشرة, والتي رفعتها عمى شركة )الوقاي

الُمنافسػػة التونسػػي مػػف أفَّ الشػػركة الُمػػوّردة ُمهيمنػػة فػػي سػػوؽ ُمستحضػػراخ فػػي هػػذا المجػػاؿ. فبعػػد أف تحقػػؽ مجمػػس 
تبعّيػػة اقتصػػادّية لتمػػؾ  حالػػةة أّنهػػا فػػي الُمػػوّردة مػػ  المزسسػػة ّدعيػػالتجميػػؿ, وتبػػّيف لػػي مػػف رقػػـ أعمػػاؿ المزسسػػة المُ 

عػد ُمراجعػة بنػود عقػد وب حػؿ بػديؿ ُمتػاا أمػاـ تمػؾ المزسسػة, المزسسة,  صوصًا أّني لـ يبرز في ممػؼ القضػّية أي
لسػعر إعػادة البيػ , عػف  أدنىحّد ل اً بـر بيف الشركتيف, تبّيف لمجمس الُمنافسة التونسي أفَّ ُهناؾ فرضاالمتياز الذي أُ 

%. وبنػػػاًء عمػػػى مػػػا سػػػبؽ اعتبػػػر أفَّ ذلػػػؾ م ػػػالؼ لقػػػانوف الُمنافسػػػة, ٘ٔطريػػػؽ تحديػػػد نسػػػبة مئوّيػػػة لوربػػػاا بنسػػػبة 
 .(ٓٔٔ)عف تمؾ الُممارساخ لكؼّ ي لها أمرًا باووجّ وفرض عميها مرامة مالّية, 

سػػػم  لمزسسػػػة مػػػا بػػػالتحّكـ بْسػػػعار الُمنتجػػػاخ أو يمػػػف شػػػْني أف  فػػػرض حػػػّد أدنػػػى لوسػػػعاروبالتػػػالي فػػػنفَّ 
كمػا  بنزاهػة الُمعػام خ التجارّيػة, , وُي ػؿّ (ٔٔٔ)فيالمػوّزعمما يزدي إلى الحّد مف الُمنافسػة بػيف  ,ال دماخ في السوؽ

                                                           
بػػيف شػػركات التػػأميف التكػػاُفمل كالتػػأميف التقميػػدم كمثػػر الػػؾ عمػػ   التجارّيػػةراجػػع بهػػاا المعنػػ , عمػػل محيػػ  الػػّديف القػػر  داغػػل, الُمنافسػػة  -(ٜٓٔ)

بػك شػعكر محمػد حريػرم, ميمػكف , كانظػر, ٜالتأميف التكاُفمل )ااس مل(, دراسة فقهّية اصتدادّية, جامعة صطر, بدكف تاري , صدناعة ........

 .ٚة لهار, مرجع سابؽ, صّية حمايتها مف ارعماؿ الُمنافيرالُمنافسة كسل, خيرة........

 كما بعدها. ٗٓٔراجع بهاا المعن , صرارات مجمس الُمنافسة التكنسل, مرجع سابؽ, ص -(ٓٔٔ)
 .ٖٖراجع بهاا الددد, القانكف النمكاجل لمُمنافسة, ص -(ٔٔٔ)
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ّنهػػا ُتعيػػؽ تحديػػد اوسػػعار وفقػػًا لقواعػػد العػػرض . إذ إ(ٕٔٔ)حالةاوسػػعار ضػػربًا مػػف ضػػرو  االسػػت ويجعػػؿ ان  ػػاض
 والطم .

لسػػػػعر إعػػػػادة البيػػػػ  يبقػػػػى محظػػػػورًا حتػػػػى ولػػػػو كػػػػاف السػػػػعر الُمحػػػػّدد ُمناسػػػػبًا  أدنػػػػىونعتقػػػػد بػػػػْفَّ فػػػػرض حػػػػّد 
بهػػذل اوسػػعار التػػي تسػػم  بهػػا ظػػروؼ بػػوؿ يجعػػؿ الُمسػػتهمؾ ُمضػػطرًا إلػػى الق لػػؾ مػػف شػػْني أفْ ذوفَّ , (ٖٔٔ)ومعقػػوالً 
ػػ. (ٗٔٔ)السػػوؽ بحث عػػف السػػعر , وسػػيتحميػػؿ اوسػػعارفسيسػػعى الُمسػػتهمؾ إلػػى ا فػػي حػػاؿ وجػػود الُمنافسػػة النزيهػػة أمَّ

 .(٘ٔٔ)الُمناس  الذي يتجمى مف   ؿ ُمقارنة مدى تناُس  السعر والتكاليؼ م  مقدار المن عة العائدة لي

 اليرع الثانل

 لسعر إعادة البيع مدن  حدّ شركط منع فرض 

شػترط أف تكػوف المزسسػة البي  بحػّد ُمعػّيف مػف اوسػعار, يُ بػلكي تتمكف مزسسة ما مف إلزاـ باقي المزسساخ 
 رة عمى التْاير في سموؾ باقي المزسساخ في السوؽ, ويج  أْف يتصؼ تحديػد سػعر إعػادة البيػ  بػاإلزاـ.لديها القد

ى المزسسػػػاخ التػػػي تػػػرفض االسػػػتجابة لوسػػػعار الُمحػػػددة مػػػف تمػػػؾ ويتجّمػػػى ذلػػػؾ مػػػف  ػػػ ؿ فػػػرض الجػػػزاءاخ عمػػػ
 المزسسة.

فػػػرض صػػػور عػػػرض هيمنػػػة فػػػي السػػػوؽ )أواًل(, و   المزسسػػػة بمركػػػز تّػػػ  ذلػػػؾ مػػػف  ػػػ ؿ تبيػػػاف تمّضػػػسنو و  
 )اانيًا(.سة حّدًا ُمعّينًا لسعر إعادة البي  المزس

 ع المدسسة بمركز هيمنة فل السكؽمكتن: تمتّ 

لسعر إعادة البي  يرتبط بقّوة هذل المزسسة فػي السػوؽ, إذ يتطمػ  أْف  أدنىإفَّ قدرة المزسسة عمى فرض حّد 
ُيمكػف أْف تكػوف هػذل المزسسػة . و (ٙٔٔ)تكوف هذل المزسسة ُمهيمنة عمى جزء كبير مف السوؽ أو عمى السوؽ بكاممػي

ؼ هػػذل المزسسػػة فػػي السػػوؽ, وبوجػػود ُمنافسػػيف لهػػا لػػف أفَّ القػػوؿ بضػػعّية التبعّيػػة االقتصػػادّية, وذلػػؾ عػػة بوضػػعتّ ُمتم
يسم  لها ب رض تمؾ الُممارسة, بؿ عمى العكس فنفَّ ذلؾ يعني أّنها تضػ  العوائػؽ أمػاـ بيػ  ُمنتجاتهػا, باعتبػار أفَّ 

 مُنافسيها ال ي رضوف ماؿ تمؾ الُممارسة.

                                                           
. ٚٚالُمسػػتهمؾ كصمػػع الغػػش كصػػانكف الُمنافسػػة, مرجػػع سػػابؽ, ص حمايػػةالُمسػػتهمؾ فػػل صػػانكف  حمايػػةراجػػع بهػػاا المعنػػ , لحػػرارم كيػػزة,  -(ٕٔٔ)

 .ٕٚاتختداص فل مجاؿ الُمنافسة, مرجع سابؽ, ص كانظر, إلهاـ بكح يس,........

مك الُمترتبػة عمػ  شػراء المػكاد دفع" بحيُث تككف المنيعػة المرجػّكة منػ"  السعر الام تستطيع الُمنشأة الُمشترية :ُيعّرؼ السعر الُمناسب بأّن" -(ٖٔٔ)
 .ٙٙٔمحمد راشد الغدير, إدارة الُمشتريات كالتخزيف, دار زهراف لمنشر, عماف, ص .السمع مفضؿ مك مكثر مف التكمية مك.......

 .ٜٗٔس مل, مرجع سابؽ, صالُمستهمؾ فل اليق" ات حمايةراجع بهاا المعن , محمد محمد مبك سيد محمد,  -(ٗٔٔ)
 .ٖٙٔ, صٕٛٓٓ, لكتركنل, دار اليكر الجامعل, ااسكندريةراجع بهاا المعن , محمد الديرفل, الشراء ات  -(٘ٔٔ)
 .ٕٚ, اتختداص فل مجاؿ الُمنافسة, مرجع سابؽ, صإلهاـ بكح يسراجع بهاا الددد,  -(ٙٔٔ)
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سػػتوى االقتصػػػادي لممزسسػػة, سػػػواء بغػػػض النظػػر عػػػف المُ هػػػذل الُممارسػػة وفػػي الواقػػػ  منػػ  الُمشػػػّرع السػػوري 
أو تاجر ُجممة أو ُمقّدـ  دمة, وذلؾ حرصًا مني عمى من  تمؾ الُممارسػة ُمطمقػًا  اً أكانخ ُمنتجة أو ُمستوردة أو موزع

. نظػػرًا ل طػػورة هػػذل الُممارسػػة وتْايرهػػا عمػػى اوسػػعار, وإ  لهػػا بنزاهػػة مػػف جميػػ  اوطػػراؼ الناشػػطة فػػي السػػوؽ
 التجارّية, فضً  عف إضرارها بالُمستهمؾ.الُمعام خ 

"ُيمنػ  االسػتغ ؿ الُم ػرط  :ر وضػعّية التبعّيػة االقتصػادّية بقولػيفّ مجمس الُمنافسػة التونسػي ضػرورة تػو وقد أكدَّ 
أو  التػزّودلمتسػويؽ أو  بديمػة ر لهػـ ُحمػوؿٌ فّ لُحرفاء أو الُمزوديف ممف ال تتػو ا تبعّية اقتصادّية, يوجد فيها أحدلوضعّية 

التبعّيػة االقتصػادّية  اّصػة  حالػةإسداء ال دماخ. وُيمكف أْف تتماؿ حػاالخ االسػتغ ؿ الُم ػرط لوضػعّية الهيمنػة, أو 
في االمتناع عف البي  أو تعاطي بيوع أو شراءاخ مشروطة, أو فرض أسػعار ُدنيػا إعػادة البيػ , أو قطػ  الع قػاخ 

التبعّيػػة, واإفػػراط فػػي  حالػػةوجػػود مػػف خ سػػة التونسػػي عمػػى التاّبػػمجمػػس الُمناف دوف ُمبػػرر موضػػوعي". وبػػذلؾ يعمػػؿ
يصػع   حالػةالتبعّية مػف تحػالؼ عػّدة عناصػر, يػزدي اجتماعهػا إلػى وضػ  المزسسػة فػي  حالةوتتشّكؿ  استغ لها.

 .(ٚٔٔ)فيها الت ّمص مف تْاير الُمزّود عمى نشاطها

 أدنػى اً حػدّ تنػاُفس مػ  المزسسػة الُمهيمنػة التػي ت ػرض  حالػةة فػي الموّزعػتكوف المزسسة  أالّ وعمى ذلؾ يج  
لهػا لػف تسػتجي  لشػروطها, ولػف ت شػى إ راجهػا مػف شػبكة التوزيػ , ب ػ ؼ  لوسعار, وّني في حاؿ كانخ ُمنافسػة
طرة فػػي فالمزسسػػة الُمسػػي .(ٛٔٔ)فػػي السػػوؽ لتمػػؾ اوسػػعار ح اظػػًا عمػػى وضػػعّيتها المزسسػػاخ الضػػعي ة التػػي ترضػػر

رة عمػػى فػػرض اوسػػعار التػػي ترمػػ  بهػػا بمػػا ينسػػجـ مػػ  سياسػػتها التسػػعيرّية, ُكػػؿ ذلػػؾ اعتمػػادًا منهػػا القػػدسػػوؽ لهػػا ال
 .  (ٜٔٔ)عمى قدرتها عمى فرض الجزاءاخ عمى المزسساخ الضعي ة

عمػى اعتبػار  يظهػر بشػكؿ كبيػر فػي عقػود االمتيػاز,البيػ  ُيمكػف أْف  إعػادةونعتقد أفَّ فرض حّد ُمعّيف لسػعر 
قػـو باإشػػراؼ االقتصػػادي فالمزسسػػة مانحػة االمتيػػاز ت ة تظهػر بشػػكؿ واضػ  فػػي تمػػؾ العقػود.ة االقتصػػاديّ أفَّ التبعّيػ
قػػي االمتيػػاز, مػػف  ػػ ؿ فػػرض الشػػروط التػػي ُتحقػػؽ النتػػائ  االقتصػػادّية التػػي تنسػػجـ مػػ  سياسػػة المزسسػػة عمػػى ُمتم

 البي . عادةفرض سعر ُمعّيف إ وقد ت رض بهذل الشروط تحديد الكمّية الُمباعة أو ,(ٕٓٔ)مانحة االمتياز

 ثانيان: فرض المدسسة لسعر ُمعّيف

لػزاـ فػي ر طػاب  اإفّ عام خ التجارّية, ُيشػترط أْف يتػو لمقوؿ بوجود هذل الُممارسة المحظورة والُم ّمة بنزاهة المُ 
"أْف ت ػرض"  :عنهػا بقولػي السػوري /, إذ عّبػر قػانوف الُمنافسػةٛهذل الُممارسة, وهو ما است مصنال مػف نػص المػادة /

                                                           
 .ٕٓٔ, صراجع, صرارات مجمس الُمنافسة التكنسل, مرجع سابؽ -(ٚٔٔ)

 .ٓٗ, مرجع سابؽ, صالتجارّيةراجع بهاا المعن , سميحة عّ ؿ, جرائـ البيع فل صانكنل الُمنافسة كالُممارسات  (ٛٔٔ)-
     ,ٔراجػػع بهػػاا المعنػػ , مدػػطي  رشػػدم شػػيحة, عمػػـ اتصتدػػاد مػػف خػػ ؿ التحميػػؿ الجزئػػل, الػػدار الجامعّيػػة لمطباعػػة كالنشػػر, بيػػركت, ط -(ٜٔٔ)
 .ٓٚ٘, صٜ٘ٛٔ ......

 .ٕ٘ٔ, صٖٕٔٓة الدكلّية, منشكرات جامعة حمب, كمّية الحقكؽ, ر فارس, صانكف التجار , ُعمراجع سع بهاا الدددّ لمتك  -((ٕٓٔ
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لزامػػػي لهػػػذل الُممارسػػػة هػػػو الػػػذي ُيقّيػػػد ُحرّيػػػة ا تيػػػار لوسػػػعار, وبالتػػػالي فػػػنفَّ الطػػػاب  اإ أدنػػػىالمزسسػػػة البيػػػ  بحػػػّد 
 تمؾ الُمنتجاخ, وفقًا لُمتطمباخ السوؽ والُمنافسة فيي. اة لوسعار التي ستبي  بهالموّزعالمزسساخ 

عمػػى مػػػف يػػرفض الرضػػو  لتمػػػؾ  خ التػػي ُيمكػػػف أْف ت رضػػها المزسسػػةالجػػزاءالزامػػي فػػػي ويتجّمػػى الطػػاب  اإ
اوسػػػعار, إذ ُيمكػػػف أْف تمجػػػْ المزسسػػػة الُمهيمنػػػة إلػػػى وضػػػ  شػػػروط جزائّيػػػة فػػػي العقػػػد الُمبػػػـر بينهػػػا وبػػػيف المزسسػػػة 

تطبيػػؽ بإلػػزامهـ مػػف أجػػؿ وذلػػؾ  ,(ٕٔٔ)لسػػعر إعػػادة البيػػ  أدنػػىلضػػماف احتػػراـ او يػػرة لشػػرط فػػرض حػػّد  ةالموّزعػػ
وتُػدره  ,ة البيػ  بسػعر ُمحػّددالموّزعػكػْف تشػترط المزسسػة البائعػة عمػى المزسسػة  سياسة التسعير الم روضة عميهـ,

 بدف  مبم  ُمعّيف عند عدـ االستجابة لهذا السعر الُمحّدد.   اً جزائي اً في العقد الُمبـر بينهـ شرط

حرمػاف مػف االمتيػازاخ الممنوحػة مػف قبػؿ بصػورة ء الم روض مػف المزسسػة الُمهيمنػة وُيمكف أْف يظهر الجزا
ة إلزامهػا بالتقّيػد بػذلؾ الموّزعػ, ُكػؿ ذلػؾ لُيشػّكؿ وسػيمة ضػغط عمػى المزسسػة   يضاخ باوسعارتأو هذل المزسسة 

ض احتػػراـ سياسػػة ة التػػي تػػرفالموّزعػػالشػػرط. وقػػد يصػػؿ الجػػزاء إلػػى درجػػة قطػػ  الع قػػاخ التجارّيػػة مػػ  المزسسػػة 
عػػف التوريػػد مػػف أشػػّد الجػػزاءاخ التػػي ت رضػػها  التوّقػػؼوُيعتبػػر  ,(ٕٕٔ)ة مػػف قبػػؿ المزسسػػة الُمهيمنػػةداوسػػعار الُمحػػدّ 

 .مف السوؽ ةالموّزعة وّنها ستزدي إلى إ راه المزسسة الُموّردالمزسسة 

لػزاـ, والػذي ُتحػاوؿ المزسسػة البائعػة تدعيمػي بعػّدة اس فػي هػذل الُممارسػة هػو ُعنصػر اإوعمى ذلؾ فنفَّ اوس
ذلؾ نعتقػػد بّْنػػي فػػي حػػاؿ بقػػي اومػػر فػػي إطػػار ي إلػػى قطػػ  الع قػػاخ التجارّيػػة. ولػػجػػزاءاخ تتػػدره بػػيف الشػػرط الجزائػػ

لة تمػػؾ المزسسػػة, طالمػػا بقػػي ّيف, دوف أْف يزّيػػد ذلػػؾ بطػػاب  اإلػػزاـ فػػ  يػػزدي ذلػػؾ إلػػى ُمسػػاءاقتػػراا البيػػ  بسػػعر ُمعػػ
 تعيف بُحرّية االلتزاـ أو عدـ االلتزاـ بهذا السعر.يف ُمتمّزعالمو  االقتراا أو تقديـ المشورة, وبقيإطار  ذلؾ في

, وُت ػػّؿ المنافسػػةّنهػػا تحػػّد مػػف ّرة عمػػى الُمنافسػػة فػػي السػػوؽ, إذ إضػػا اً أفَّ لهػػذل الُممارسػػة ناػػار وممػػا سػػبؽ نجػػد 
ي يجػػد ن سػػي بنزاهػػة الُمعػػام خ التجارّيػػة, كمػػا ُتسػػهـ فػػي الت عػػ  باوسػػعار, ممػػا يػػزار سػػمبًا عمػػى الُمسػػتهمؾ الػػذ

ة, اومػر الػذي يػزدي إلػى عػدـ اسػت ادتي مػف الموّزعػة التي تعرضها المزسسػاخ دحّ ضطرًا إلى القبوؿ باوسعار المو مُ 
البيػػػ  ُمرت عػػة, وت ػػػوؽ اإمكانػػػاخ  إعػػػادةوُيمحػػؽ ضػػػررًا كبيػػػرًا بػػي سػػػّيما إذا كانػػػخ أسػػعار  ,(ٖٕٔ)مبػػدأ ُحرّيػػػة اوسػػػعار
 .(ٕٗٔ)المالّية لمُمستهمكيف

                                                           
 .ٜٙج ؿ مسعد مثر الُممارسات التجارّية عم  الُمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ, صجع بهاا المعن , را -(ٕٔٔ)
 .ٓٗ, صمرجع السابؽراجع بهاا المعن , سميحة عّ ؿ,  -(ٕٕٔ)
 ٜٔٛٔاكت لعػػاـ  ٓٔمػػف صػػانكف  ٔ/ٔة فػػل المػاد تجػدر ااشػػارة بػػأف  الُمشػّرع اليرنسػػل مكرد اسػػتثناءن كحيػدان عمػػ  تمػػؾ الُممارسػة إا مجػػاز -(ٖٕٔ)

 ُمشػار .حيػد عنػ"سػعر بيعهػا ك ُيمػـز بػ" المكتبػات التػل عميهػا مْف تحتػـر هػاا السػعر كت ت كؿ ناشر مك ُمستكرد لمكتب مْف يكحدحيُث سم  ل.......

 .ٕٗإلي" لدل, سميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص.......
الجزائػػػر, كمّيػػػة العمػػػـك  حالػػػةتحميػػػؿ سليػػػات حمايػػػة المسػػػتهمؾ فػػػل ظػػػؿ الخػػػداع كالغػػػش التسػػػكيقل, راجػػػع بهػػػاا المعنػػػ , الػػػداكم الشػػػي ,  -(ٕٗٔ)

 .ٛتصتدادّية, جامعة الجزائر, بدكف تاري , صا.......
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 الثانلالمطمب 

 أسعار السكؽالبيكع الُمخّمة ب

ّنمػا   قػدإفَّ المساس بخلّية تشّكؿ اوسػعار فػي السػوؽ ال يقتصػر عمػى فػرض حػّد أدنػى وسػعار إعػادة البيػ , وان
, هػذل البيػوع مػف شػْنها التجارّيػةبنزاهة الُمعام خ  والتي ت ؿّ  يحدث الت ع  باوسعار مف   ؿ ُجممة مف البيوع,

ا سػػمبًا عمػػى بتركيبػػة اوسػػعار فػػي السػػوؽ, فضػػً  عػػف تْايرهػػ اإ ػػ ؿومػػف شػػْنها  ,نافسػػيفتبالم أْف ُتمحػػؽ الضػػرر
وُيمكػف أف  ,بُمكافػْةالبي  ب سارة إلػى البيػ  الُمقتػرف  إعادة بيفهذل البيوع  تتدرهو  .(ٕ٘ٔ)الُمستهمؾ و يارل في التسّوؽ

 .عمى اوسعارظهر بصورة ت  يض أو رف  كمّية الُمنتجاخ الُمباعة مما يزار ت

, وأ ػرى (ال ػرع اووؿ) البيػ  ب سػارة إعػادةوعمى ذلؾ سنبحث في ُممارسة نّص عميها الُمشّرع السػوري وهػي 
 .(ال رع الاالث) البي  الُمت ـز عمى أف نعرض بعد ذلؾ, (ال رع الااني) بُمكافْةالُمقترف البي  م ؿ ذكرها وهي أ

                                                           
اتتجػػا  الُمضػػّيؽ عػػّرؼ  .ع مػػف هػػاا الميهػػـكّسػػضػػّيؽ مػػف ميهكمػػ", كا خػػر ُيك ُهما يُ حػػدفػػل الكاصػػع ُهنػػاؾ اتجاهػػاف فػػل تعريػػؼ الُمسػػتهمؾ م -(ٕ٘ٔ)

كبالتػػالل ت يكتسػػب دػػية الُمسػػتهمؾ مػػف يتعاصػػد  ,شػػباع حاجياتػػ" الشخدػػّية مك العائمّيػػةإرالشػػخص الػػام يتعاصػػد بهػػدؼ  :الُمسػػتهمؾ بأّنػػ".......

العائميػػة كت  ؾ عمػػ  مػػف يتدػػرؼ رغراضػػ" الشخدػػّية مكرغػػراض مهنتػػ" مك مشػػركع"ر, كفقػػان ل تجػػا  الُمضػػّيؽ يقتدػػر ميهػػـك الُمسػػتهم.......

دة مػف القكاعػد الحمائيػة التػل ييرضػها صػانكف يهػدؼ إلػ  تكسػيع اتسػتيافع لمُمسػتهمؾ ّسػا اتتجػا  الُمك مّمػ .الميهػـك عمػ  غيػر  ينطبؽ هػاا.......

رالشػخص الطبيعػل مك المعنػكم  :ليسكا ُمستهمكيف بػالمعن  الضػّيؽ, كُيعػّرؼ الُمسػتهمؾ كفقػان لهػاا اتتجػا  ان ليشمؿ مشخاد حماية الُمستهمؾ.......

كتمتػػد نيػػس الدػػية إلػػ  المهنػػل الػػام  ,الُمسػػتعمؿ النهػػائل لػػ"ج بقدػػد مْف يكػػكف هػػك كاكيػػ" صانكنّيػػان لمحدػػكؿ عمػػ  منػػت فان الػػام ُيبػػـر تدػػرّ .......

ع اعتمػد عمػ  معيػار الدػية كلػـ يعتمػد عمػ  معيػار اتسػتعماؿ الشخدػل لمتيرصػة ّسػُمك كبالؾ فإف  اتتجا  ال .يتعاصد خارج مجاؿ اختداد"ر.......

ُكػػؿ شػػخص طبيعػػل مك اعتبػػارم يشػػترم سػػمعان اسػػته كّية بأنكاعهػػا ر :ا الُمشػػّرع السػػكرم فقػػد عػػّرؼ الُمسػػتهمؾمّمػػ .بػػيف الُمسػػتهمؾ كالمهنػػل.......

خدمػػػة سػػػكاء  ةة مك تسػػػتخدامها لألغػػػراض الشخدػػّية مك المنزلّيػػػة مك الػػػام يسػػػتييد مػػػف ميػػػكالدػػػناعّية بهػػػدؼ التغايػػػ الُمختميػػة الزراعّيػػػة.......

جػاتت المندػػكص عميهػا فػػل هػػاا القػانكفر, كبػػالؾ نعتقػػد مف  مػػف فػرد مك مجمكعػػة مفػػراد مك مػف شػػخص اعتبػارم كفػػل ُمختمػػؼ الم الُمقّدمػة.......

لكّنػػ" عػػاد كاسػتخدـ عبػػارات كػػارغراض  ,ميهػػـك الُمسػػتهمؾ مػف ناحيػػة مّنػػ" يشػمؿ الشػػخص الطبيعػػل كاتعتبػارم السػػكرم كّسػػع مػف الُمشػّرع.......

إّت مّنػػ" مغيػػؿ  ,تكسػػيع" لمسػمع التػػل ُتعػػد مػف نطػػاؽ اتسػته ؾ لتبنػل اتتجػػا  الضػػّيؽ, كعمػ  الػػرغـ مػف مك المنزلّيػػة, فكأّنػ" عػػاد شخدػّيةال.......

 يػػد, ضػماف الُمحتػرؼ لعيػكب منتجاتػػ"بمعاسػامل يقػػـك بتعػدادها. لمتكسػع, انظػر,  متّ مػف ارفضػؿ  اكػر بعػض السػمع كالسػمع اليكرّيػػة, فكػاف.......

, فػػل صػػانكف ارعمػػاؿ, جامعػػة منتػػكرم ُمػػاّكرة لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير القػػانكف المػػدنل كالقكاعػػد العاّمػػة لحمايػػة الُمسػػتهمؾ فػػل الجزائػػر, فػػل.......

اصػد مخيران ُيمكف مْف ُنعػّرؼ الُمسػتهمؾ بأّنػ" الشػخص الطبيعػل مك المعنػكم الػام يتع .ٜ, صٕ٘ٓٓالحقكؽ كالعمـك السياسّية,  كمّيةالجزائر, .......

الحمايػة  انظػر بػنيس اتتجػا , محمػد سػعيد محمػد اسػماعيؿ, مسػاليب .المهنػلتكػكف ُمتدػّمة بنشػاط" ت حاجاتػ" الشخدػّية بشػرط م اشػباع.......

العقدّيػػة  ةكانظػػر, عمػػر محمػػد عبػػد البػػاصل, الحمايػػ .ٜٕٓٓ, ٔرات الحمبػػل الُحقكصّيػػة, طلُمعػػام ت التجػػارة اتلكتركنّيػػة, منشػػك  القانكنّيػػة.......

نػػكاؿ,  كراجػػع ميضػػان, شػػعباف )حنػػيف( .ٔٗ, صٕٗٓٓالمعػػارؼ, ااسػػكندرية, أة ُمقارنػػة بػػيف الشػػريعة كالقػػانكف, ُمنشػػ لمُمسػػتهمؾ, دراسػػة.......

ُمػاكرة لنيػؿ درجػة الماجسػتير فػل العمػـك القانكنّيػة  انكف حماية الُمسػتهمؾ كصمػع الغػش,س مة الُمستهمؾ فل ضكء ص التزاـ الُمتدخؿ بضماف.......

 يكسػػؼ الزكجػػاؿ, ميهػػـك كانظػػر, .ٕٙ, صٕٕٔٓالجزائػػر,  جامعػػة مكلػػكد معمػػرم, فػػرع المسػػدكلّية المهنّيػػة, الجزائػػر, كتيػػة تيػػزم كزك,.......

, متػػػػػػػػػكفرة عمػػػػػػػػػ  ٕٗ-ٔص.كالقضػػػػػػػػػاء المغربػػػػػػػػػل كالُمقػػػػػػػػػارف, مجمػػػػػػػػػة اليقػػػػػػػػػ" كالقػػػػػػػػػانكف, الُمسػػػػػػػػػتهمؾ فػػػػػػػػػل التشػػػػػػػػػريع كاليقػػػػػػػػػ".......
 م.3113, الساعة 1/3/3113بتاريخ  www.majalah.new.maالرابط.......

http://www.majalah.new.ma/
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 اليرع اركؿ

 البيع بخسارة إعادة

وّنهػا تػزدي إلػى الت عػ  باوسػعار  السػوؽ, عمػىلُممارساخ ال طيرة البي  ب سارة مف ا إعادةعد تُ في الواق  
ى إلػػ ضػػافةً إ ,ى المزسسػػاخ عمػػى السػػوؽحػػدإذ أّنهػػا تػػزدي إلػػى سػػيطرة إ ,, كمػػا أّنهػػا ُتمحػػؽ الضػػرر بالُمتنافسػػيفيفيػػ

 ض ال يػدـو إلػى مػا ال نهايػة.ّ ػلُم عمػى اعتبػار أفَّ البيػ  بهػذا السػعر ا ,ضررًا عمى المدى البعيػد لمُمسػتهمؾ إلحاقها
فهػي تهػدؼ  ,(ٕٙٔ)طرة عمػى السػوؽالُمنافسػيف والسػي إزاحػةتبي  بهذل اوسعار سػتعمد إلػى رفعهػا بعػد  فالمزسسة التي

حيػث الُمنتجػاخ  هػذل الهيمنػة, فُكممػا زادخ قػدرة المزسسػة مػفدعػـ الهيمنػة عمػى السػوؽ أو إلػى مف وراء عممها هذا 
ذل وعمػى الػرمـ مػف  طػورة هػ .(ٕٚٔ)واوسواؽ ومػف حيػث مواردهػا المالّيػة, زادخ قػدرتها عمػى البيػ  بْسػعار ُم ّ ضػة

 ة في بعض الحاالخ االستانائّية.ُمبّرر  أّنها قد ُتصب  الُممارسة إالَّ 

 .(اانياً )ستاناءاخ الواردة عميها الا قبؿ عرض, (أوالً )هذل الُممارسة ال ُبدَّ مف عرض م هومها  لتوضي و 

 البيع بخسارة إعادةمكتن: ميهـك 

"ُيحظػػر عمػػى أي مزسسػػة  :/  مػػف قػػانوف الُمنافسػػة بقولػػيٛد الُمشػػّرع السػػوري هػػذل الُممارسػػة فػػي المػػادة ر أو 
طرة عمػى يّسػبالُمنافسػة أو ال اإ ػ ؿجمالّيػة بهػدؼ مػف التكم ػة اإ قػؿّ بي  سمعة أو  دمة عمى حالتهػا بسػعر أ إعادة

الطػرؽ أهػـ ى حػدإ هػذل الُممارسػة ى ما سّمال "البي  بْقؿ مػف التكم ػة", واعتبػرعم/  ٙفي المادة  كما نصَّ  السوؽ".
 .باقي المزسساخ أو منعها مف الد وؿ إلى السوؽ إقصاءإلى التي تمجْ إليها المزسساخ وتهدؼ مف ورائها 

البيػػػ   إعػػػادة سػػػارة وبػػػيف أفَّ الُمشػػػّرع السػػػوري لػػػـ ُي ػػػّرؽ بػػػيف البيػػػ  ب عتقػػػدن السػػػابقيف بػػػالنظر إلػػػى النصػػػيفو 
/  ُتمػػارس مػػف قبػػؿ مزسسػػة ُمهيمنػػة فػػي ٙ, سػػوى أفَّ البيػػ  ب سػػارة التػػي أوردهػػا الُمشػػّرع فػػي المػػادة (ٕٛٔ)ب سػػارة
لكّنهػا فػي الواقػ   ,عػة بوضػعّية الهيمنػةمتّ تالبيػ  ب سػارة فػ  ُيشػترط أْف تكػوف هػذل المزسسػة مُ  إعػادةأمػا فػي  .السوؽ

                                                           
, ُمػػاّكرة لنيػػؿ درجػػة ٖٓ/ٖٓكارمػػر رصػػـ  ٙٓ/٘ٙ, المركػػز القػػانكنل لمجمػػس الُمنافسػػة  بػػيف ارمػػر رصػػـ نبيػػؿ نادػػرمراجػػع بهػػاا المعنػػ ,  -(ٕٙٔ)

 .ٜٚ, صٕٗٓٓ-ٖٕٓٓالماجستير فل القانكف, فرع صانكف ارعماؿ, جامعة مكلكد معمرم, تيزم كزك, الجزائر, .......
 .ٖٗراجع بهاا المعن , القانكف النمكاجل لمُمنافسة, مرجع سابؽ, ص -ٕٚٔ))
ة تعُسػيّيان يكػكف ضػث اعتبػر مف  البيػع بأسػعار ُمخيّ ضة تعُسيّيان كبيف إعادة البيع بخسػارة, حيػيّ بيف رالبيع بأسعار ُمخ فّرؽ الُمشّرع الجزائرم -ٕٛٔ))

فػل إعػادة البيػع بخسػارة ُيشػترط الشػراء  .البيػع بخسػارة فػيمكف مف يكػكف البيػع لمُمسػتهمؾ مك لغيػر هػان إلػ  الُمسػتهمؾ, ممػا إعػادة جّ البيع مك .......

ـ  إعػػادة البيػػع بخسػػارة, ممػػا البيػػع بأسػػعار ُمخيضػػة صػػد يكػػكف مػػف صبػػؿ الُمنػػتج مك تػػاجر ا مكتن ....... عػػادة البيػػع بخسػػارة يندػػثُػػ عمػػ   بّ لُجممػػة, كام

عمػ  السػمع مك الخػدمات. لمتكسػع, لحػرارم )شػال ( كيػزة, حمايػة الُمسػتهمؾ  بّ البيع بأسعار ُمخّيضة صد يندػ ف  الُمنتجات دكف الخدمات, لك.......

 .ٛٚفل ظؿ صانكنل حماية الُمستهمؾ كصمع الغش كصانكف الُمنافسة, مرجع سابؽ, ص.......
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رتباطػًا وايقػًا بمركػز افي الحقيقة إّف البي  ب سارة يرتبط و  تمجْ إلى هذل الُممارسة هادفًة الوصوؿ إلى تمؾ الوضعية.
   .(ٜٕٔ)المزسسة وهيمنتها في السوؽ

فَّ السػػوؽ, وذلػػؾ و  راجهػػا مػػفافسػػة وان إبعػػاد المزسسػػاخ الُمنإلػػى البيػػ  ب سػػارة  إعػػادةويتجّمػػى الهػػدؼ مػػف 
 ت ػاء بعػض ّنهػا سػتزدي مػ  مػرور الوقػخ إلػى اعار ُمن  ضػة, كمػا أإلى المزسسة التػي تبيػ  بْسػ سيتجهوف الزبائف

, والتػػي تعجػػز عػػف البيػػ  بالسػػعر الػػذي تبيػػ  بػػي تمػػؾ المزسسػػة, وبالتػػالي ستضػػطر إلػػى (ٖٓٔ)المزسسػػاخ مػػف السػػوؽ
 تػػرة اسػتمرار ماػػؿ هػذل الُممارسػة ل مػف أجػؿ الح ػػاظ عمػى وجودهػا فػي السػػوؽ, لكػفَّ  - هػي او ػػرى -البيػ  ب سػارة 

 .طويمة ستزدي إلى إ راجها مف السوؽ

أو تابيػخ السػعر  ,إّمػا البيػ  ب سػارة وبالتػالي إبقػاء الُعمػ ء ,أمامهػا سػوى  يػاريف ىفالمزسسة او يػرة ال يبقػ
 بػذلؾ تحقػؽف .لعدـ قدرتها عمى الصمود أماـ تمؾ الُممارساخ ,(ٖٔٔ)وبالتالي انصراؼ الُعم ء و روجها مف السوؽ

 فػي حصػة أكبػر عمى بذلؾ يطرةالسّ و  لها منافس كؿ إبعاد في والمتماؿ هدفها بال سارة البي  تمارس التي المزسسة
وهػذا مػا ُيعتبػر إ ػ اًل بعنصػر  ,(ٕٖٔ)المسػتبعدة المزسسػة حصة عمى تستحوذ أف بعد عميي الهيمنة وبالتالي ,السوؽ

 .(ٖٖٔ)النزاهة في السوؽ التجارّية

وهػػػو أمػػػر ُمستحسػػػف مػػػف قبػػػؿ  ,ُمنتجػػػاخال ػػػدماخ والّرع السػػػوري جعػػػؿ الحظػػػر يشػػػمؿ فػػي الواقػػػ  إفَّ الُمشػػػو  
ب سػارة النّص السوري جاء ُمطمقًا, وبذلؾ فنفَّ الحظر يشمؿ ُكػؿ البيػوع التػي تػتـ م  التنويي إلى أفَّ  النص السوري.

   ع.سسة أ رى أو تاجر تجزئة أو موزّ بغض النظر عف الجهة الُمتعاقدة سواء أكاف الُمستهمؾ أو مز 

د الُمشػّرع السػوري حػدّ جمالّيػة, وقػد عف التكم ػة اإ ولمقوؿ بوجود هذل الُممارسة ُيشترط أْف يتـ البي  بسعر يقؿّ 
خ فػػػػي ال ػػػػاتورة بعػػػػد تنزيػػػػؿ ال صػػػػوماخ "السػػػػعر الُماّبػػػػ :  بقولػػػػي/ٛسػػػػعر الشػػػػراء الحقيقػػػػي فػػػػي المػػػػادة المقصػػػػود ب

 المنصوص عميها فيها".

مػػػا المقصػػػود بال صػػػوماخ وهنػػػا نتسػػػاءؿ: بعػػػض الشػػػيء,  اً مامضػػػجػػػاء نعتقػػػد أفَّ نػػػص الُمشػػػّرع السػػػوري و 
 .بعػػػض الُمشػػػرعيفرأي  هػػػذا التسػػػازؿ مػػػف  ػػػ ؿ عػػػرضجابػػػة عمػػػى سػػػُنحاوؿ اإ ؟المنصػػػوص عميهػػػا فػػػي ال ػػػاتورة

 ػة الحقيقػي, إذ عّبػر عنػي بػالقوؿ فػي المقصػود بسػعر التكم كاػر توضػيحاً جػاء أعمػى سػبيؿ الماػاؿ الُمشّرع الجزائري ف

                                                           
 .ٔ٘راجع, القانكف النمكاجل لمُمنافسة, مرجع سابؽ, ص -ٜٕٔ))
 .ٕٙٔص مرجع سابؽ,فل اليق" ااس مل كمثرها عم  السكؽ,  التجارّيةممؿ محمد محمكد الحاج حسف, الُمنافسة راجع بهاا المعن ,  -ٖٓٔ))
 .ٚٚصمرجع سابؽ, غير المشركعة,  التجارّيةراجع بهاا المعن , عبد الممؾ بف فهد التكيجرم, تجريـ الُمنافسة  -ٖٔٔ))
, الُمنافسة غير الُمشركعة كالحماية القانكنّية لمُمتضػرر منهػا فػل التشػريعات اررُدنّيػة, بػدكف راجع بهاا المعن , محمد سالـ سميـ البيايضة -ٕٖٔ))

 .ٕٔ-ٕٓ, صٕٚٓٓناشر, .......
اركاديميػة لمدراسػات اتجتماعيػة مجمػة راجع بهاا المعن , صكيدر مغربل, مسػاليب تيعيػؿ الرصابػة عمػ  الُممارسػات التجارّيػة غيػر الشػرعية,  -(ٖٖٔ)

 . ٜٗ -ٜٛ, صٕٕٔٓ/ ٛالعدد /الجزائر, كاانسانية, .......
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ة المكتوبػة عمػى ال ػاتورة, ُيضػاؼ حػدالحقيقػي, سػعر الشػراء بالو  التكم ػة"ُيقصد بسعر  :ٕٓ/ٗٓمف قانوف  ٜٔالمادة 
ػػا إليػػي الحقػػوؽ والرسػػـو وعنػػد االقتضػػاء أعبػػاء النقػػؿ". /أواًل ٔٔ ػػة فػػي المػػادة د سػػعر التكمحػػدّ قػػد فالعراقػػي  الُمشػػّرع أمَّ

   .(ٖٗٔ)"النقؿ لضرائ  والرسـو الم روضة ومصاريؼإليي ا اً سعر شرائي الحقيقي مضاف الذي يقؿ عف السعر"بّْني: 

 ة الحقيقي هو الذي ُيعتمد عميي لمعرفة فيمػا إذا كانػخ المزسسػة تبيػ  بسػعر أقػؿ مػف وبالتالي فنفَّ سعر التكم
ّف ضبط ما يد ؿ في سعر التكم ة الحقيقي أمر في ماية اوهمّيةأـ ال, و  التكم ةسعر  عمػى كػاف  يذلؾ نعتقد أنَّػلو  .ان

مػف ال صػوماخ التػي ال  ,التكم ػة  المقصود بال صػوماخ التػي ُيمكػف أْف تػد ؿ فػي سػعر ضّ الُمشّرع السوري أْف يو 
 ُيمكف احتسابها منها.

, مسػػْلة الت  يضػػاخ فػػي السػػعر التػػي ُيمكػػف أْف تحصػػؿ عميهػػا المزسسػػة نتيجػػة أيضػػاً  فػػي هػػذا الصػػدد تاػػورو 
 ػة الحقيقػي أـ مػف سػعر التكمهذل الت  يضػاخ هؿ ُت صـ فالتعامؿ الُمتكرر بيف المزسسة الزبونة والمزسسة البائعة, 

 ال؟

خ فػي ال ػاتورة فػ  ُمشػكمة بهػذا الصػدد, ّبػالذي حصمخ عميي المزسسػة هػو الُمافي الواق  إذا كاف هذا السعر 
أمػا إذا كػاف هػػذا السػعر ميػػر  . ػة الحقيقػػيي ُيعتمػد عميػػي فػي حسػا  سػػعر التكمعمػى اعتبػار أفَّ هػػذا السػعر هػو الػػذ

, ولكػػف لػػـ يػػتـ   يضػػاخ بعػػد تحريػػر ال ػػاتورةالت بعػػضكانػػخ هػػذل المزسسػػة قػػد حصػػمخ عمػػى خ فػػي ال ػػاتورة, و ّبػػُما
إلػى القػوؿ بوجػود قرينػة قانونّيػة الجزائػري ال قػي بعػض  ذهػ  حالػةف ػي هػذل ال تمؾ ال اتورة. إضافة السعر الجديد إلى

أفَّ السػػعر الػػذي عكسػػها, بػػْفَّ تُابػػخ  إابػػاخأفَّ هػػذل القرينػػة بسػػيطة تسػػتطي  المزسسػػة  البيػػ  ب سػػارة, إالّ  إعػػادةعمػػى 
   .(ٖ٘ٔ)وأنَّها لـ تستط  تضمينها في تمؾ ال اتورة ,خ بال اتورةبّ السعر الُما مف الحقيقة أقؿّ في اشترخ بي هو 

عػػػف منحهػػػا المزسسػػػة الزبونػػػة البائعػػػة أّمػػا إذا كانػػػخ هػػػذل الت  يضػػػاخ ُمسػػػتقبمّية, بمعنػػػى أْف ُتعمػػػف المزسسػػػة 
هػا ميػر أنّ  ػذ بالحسػباف طالمػا ز  تُ الفَّ ماػؿ هػذل الت  يضػاخ فنعتقػد ألت  يضاخ في حاؿ تعاممخ مػرة أ ػرى معهػا, 

ّنمػػػا هػػػي عبػػػارة عػػػف تح يػػػزاخ ُمسػػػتقبمّية مػػػفرتبطػػػة بعمميػػػة البيػػػ  وقػػػخ التعاقػػػدمُ   أجػػػؿ تكػػػرار التعامػػػؿ الحقػػػًا مػػػ  , وان
 .ن سها المزسسة

السػوؽ والػذيف يبيعػوف بْسػعار عمى التْكد مف أفَّ بػاقي الُمنافسػيف فػي ما مزسسة كما تُاار ُمشكمة مدى ُقدرة 
 البي  ب سارة؟ نعادةوال يقوموف ب ,ُم  ّضة نسبّيًا يمتزموف بالحظر الم روض

إذ لػـ يػورد قػانوف الُمنافسػة أي  نصوص القانوف السوري في اإجابة عف هػذا التسػازؿ, تسع نافي الحقيقة ال 
وبنػاًء  ,مزسسة أْف تػوافي المزسسػاخ الُمتعاقػدة معهػا, في حيف أفَّ الُمشّرع الجزائري يوج  عمى ُكؿ نص حوؿ ذلؾ

                                                           
 .ٜٕإلي" لدل, إسراء خضر العبيدم, مرجع سابؽ, ص ُمشار -ٖٗٔ))

, كانظر, عمار خبابل, صػانكف الُمنافسػة كارسػعار, مجمػة القضػاء كالتشػريع, العػدد ٜٚراجع بهاا المعن , سميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص -(ٖ٘ٔ)
 .ٛٙ, صٜٜٙٔالدراسات القانكنّية كالقضائّية, كزارة العدؿ, تكنس, , مركز ٖٛ, السنة /٘ٛ/.......
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عمػػى طمبهػػا بجػػدوؿ اوسػػعار وبشػػروط البيػػ  التػػي تتضػػمف كي يػػاخ الػػدف , وعنػػد االقتضػػاء الحسػػوماخ والت  يضػػاخ 
 .(ٖٙٔ)والُمسترجعاخ

ْف لػػػـ تتػػػوفر فػػػي  ويزكػػػد القضػػػاء ال رنسػػػي بوجػػػو  تزويػػػد المزسسػػػة بجػػػدوؿ اوسػػػعار وشػػػروط البيػػػ  حتػػػى وان
هػو تمكػيف هػذل المزسسػة ة الطالبة الشروط الضرورّية لمتعاقد م  المزسسة الُمنتجة, وفَّ أساس هذا االلتزاـ المزسس

الػػنص عمػػى  أفَّ عمػػى الُمشػػّرع السػػوريوبػػذلؾ نعتقػػد  .(ٖٚٔ)البيػػ  ب سػػارة نعػػادةمػػف التْكػػد بػػْفَّ ُمنافسػػيها ال يقومػػوف ب
والشػػروط التػػي أبرمتهػػا مػػ  بػػاقي المزسسػػاخ, ضػػمانًا لمح ػػاظ واجػػ  المزسسػػة بػػنع ـ المزسسػػاخ الزبونػػة باوسػػعار 

وُيمكف أْف ُيصاغ الػنص وفقػًا لمتػالي: "تمتػـز المزسسػة بػنع ـ المزسسػاخ  .التجارّيةّية ونزاهة الُمعام خ عمى الش اف
 ةعنهػا, أو بْيػ الزبونة باوسعار, وُيمكف أْف يتـ ذلؾ عػف طريػؽ جػداوؿ اوسػعار أو الئحػة اوسػعار الُمعػّدة والُمعمػف

 ة".ؽ هذل الغايوسيمة أُ رى ُتحقّ 

 البيع بخسارة إعادةثانيان: اتستثناءات الكاردة عم  

ص بهػا, وأي بيػ   ّ خ الُمػر  البي  ب سارة الُمنتجػاخ سػريعة التمػؼ, والتنػزي إعادةاستانى الُمشّرع السوري مف 
 .أقؿة اوعماؿ, كذلؾ لتجديد الم زوف بْسعار لتص ي

 الُمنتجات سريعة التمؼ -ٔ

 ػػػة الحقيقيػػػة فػػػي حػػػاؿ كانػػػخ هػػػذل عػػػف التكم بيػػػ  سػػػمعها بسػػػعر يقػػػؿّ  نعػػػادةلممزسسػػػة بالسػػػوري سػػػم  الُمشػػػّرع 
 .(ٖٛٔ)والُمنتجػػاخ الُمعّمبػػة التػػي تنتهػػي صػػ حيتها فػػي أجػػؿ ُمعػػّيف التمػػؼ, كػػالمحـ والُ ضػػار وال واكػػيالُمنتجػػاخ سػػهمة 

وبالتػػالي ومنعػػًا  ,ونعتقػػد أّنػػي مػػف المنطقػػي الػػنص عمػػى هػػذا االسػػتاناء, عمػػى اعتبػػار أفَّ ماػػؿ هػػذل الُمنتجػػاخ سػػتتمؼ
ْف يمحػػؽ بالمزسسػػة فػػي حػػاؿ عػػدـ السػػماا لهػػا بماػػؿ هػػذا االسػػتاناء. وتجػػدر اإشػػارة إلػػى أفَّ لػػذي ُيمكػػف ألمضػػرر ا

 .(ٜٖٔ)ُمعظـ التشريعاخ تنص عمى هذا االستاناء

                                                           
رُيمػـز البػائع فػل الع صػات بػيف ارعػكاف اتصتدػادييف بػإع ـ الزبػكف بارسػعار كالتعرييػات عنػد طمبهػا,  :جاء نص الُمشّرع الجزائرم كالتالل -(ٖٙٔ)

 .ة مقبكلػة بدػية عاّمػة فػل المهنػةرة مك دليؿ ارسعار مك بأّية كسيمة مخرل ُم ئمبكاسطة جداكؿ ارسعار مك النشرات البيانيّ  ع ـكيككف اا.......

 .ٓٛانظر, سميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص.......
 .٘ٙراجع بهاا المعن , عمار خبابل, مرجع سابؽ, ص -(ٖٚٔ)
 .ٕٙٓ, صٜٜٔٔة كالنشر, جكزؼ نخمة سماحة, الُمزاحمة غير المشركعة, مدسسة عز الّديف لمطباع راجع بهاا المعن , -(ٖٛٔ)
كراجػػع  .ٜٕراء خضػػر العبيػػدم, مرجػػع سػػابؽ, صهػػاا اتسػػتثناء, انظػػر, إسػػ كالقػػانكف ارردنػػل القػػانكف العراصػػلمكرد القػػانكف الجزائػػرم ك  -(ٜٖٔ)

. كانظػر, يػكنس عػرب, النظػاـ القػانكنل لمُمنافسػة غيػر المشػركعة فػل القػانكف ارردنػل, بػدكف ناشػر, ٓٛيحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, صسم.......

 .ٖٗتاري , ص بدكف.......
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 ارعماؿة تديي -ٕ

في حاؿ بيػ  السػم  بصػورة إرادّيػة, بسػب   التكم ةلممزسسة البي  بسعر أقؿ مف السوري  قانوف الُمنافسةأجاز 
ة حتػػى ال ُتصػػب  وسػػيمة لمت عػػ  باوسػػعار, إذ ّقػػبد حالػػةهػػذل ال تحديػػدنعتقػػد بضػػرورة و  تغييػػر الُم ػػزوف أو تجديػػدل,
ة إّمػػا ال ػػروه نهائّيػػػًا مػػف السػػػوؽ, أو يكػػػوف هػػدؼ المزسسػػػة مػػف هػػذل التصػػػ ي أفْ  حالػػةيجػػ  أْف ُيشػػترط فػػػي هػػذل ال

ػ ة اوعمػاؿ وُيمكػف أف تػتـ تصػ ي تصػ يتها. خاالنتقاؿ إلى نشاط تجاري ن ر ُم تمؼ عف النشاط والُمنتجاخ التي تمَّ
 .(ٓٗٔ)اومر الذي ُيجيز البي  ب سارة ,تن يذًا لحكـ قضائي كالحكـ الصادر باإف س

 المكسمّية لُمنتجاتبيع ا -ٖ

ُمعظػـ المزسسػاخ  يمجػْفي الواقػ  و ص بها", "التنزي خ الُمر ّ  :هذا االستاناء بقوليعف الُمشّرع السوري  عّبر
تظهػر هػذل الُممارسػة مػف  ػ ؿ قيػاـ و  ؿ السػنة.اطػو  التكم ػةعػف  سػعر يقػؿّ إلػى هػذا االسػتاناء لتبريػر البيػ  بوالباعػة 

قتػرا  موسػـ الصػيؼ, وهػو بيػ  اولبسػة الشػتوّية مػ  ا حالػة, ك(ٔٗٔ)بي  ُمنتجاتها عنػد نهايػة الموسػـ نعادةالمزسسة ب
   .التكم ةأقؿ مف  سعر تعمد المزسساخ إلى البي  بسعر ُم ّ ض قد يصؿ إلىحيث  (sold) ما ُيسمى

الُمشػّرع مػف هػذل , فمػا هػو قصػد ص بهػاالمقصػود بػالتنزي خ الُمػر ّ  الُمشػّرع السػوري الحقيقػة لػـ يوّضػ  فيو 
 ص بها؟ ّ التنزي خ الُمر 

وال يجػوز لمباعػة رفػ  هػذا  ,دة وهػي بػيف فصػميفحػدّ فتػرة مُ يػتـ فػي  أفَّ هذل التنزي خ تتعّمؽ بالبي  الػذي نعتقد
ُمػػّدة ُمعّينػػة لهػػذل الت  يضػػاخ فػػ  يجػػوز  أْف ُيحػػّدد القػػانوف السػػوري عمػػى ي كػػافونػػرى أنَّػػ .الشػػعار طيمػػة أّيػػاـ السػػنة

موسػػمها دوف  ىفقػػط السػػم  التػػي انتهػػ فهػػذا االسػػتاناء ي ػػّص  ,(ٕٗٔ)معقولػػة اً تجاوزهػػا, وبرأينػػا أفَّ ُمػػّدة الا اػػيف يومػػ
, كمػػا يػػرى الػػبعض بّْنػػي مػػف الضػػروري الحصػػوؿ عمػػى تػػر يص مػػف مجمػػس الُمنافسػػة قبػػؿ البػػدء بػػالبي  (ٖٗٔ)ميرهػػا

فػي حػاؿ رمبتهػا فػي  ي بنمكػاف المزسسػاخ أنَّػ عتقػدنو  .(ٗٗٔ)تحديد تارير بدء وانتهػاء فتػرة التنػزي خب سارة مف أجؿ 
(, حتػػى sold), بػػداًل مػػف أسػػعار ُم ّ ضػػة ُمناسػػبة أو مقبولػػةبْسػػعار الجممػػة أو شػػعار البيػػ  اسػػت داـ جػػذ  الزبػػائف 

 يْتي است دامها ُمنسجمًا م  النص القانوني.

                                                           
مرجػع  راجع بهاا المعن , محمد سالـ سميـ البيايضة, الُمنافسة غير الُمشركعة كالحماية القانكنّية لمُمتضرر منهػا فػل التشػريعات اررُدنّيػة, -(ٓٗٔ)

 .ٕٕسابؽ, ص.......
 .ٗٔٔ, صمرجع سابؽ فل اليق" ااس مل كمثرها عم  السكؽ, التجارّيةممؿ محمد محمكد الحاج حسف, الُمنافسة راجع بهاا المعن ,  -ٔٗٔ))

 يعتقد البعض مّن" ت يجكز مْف تزيد ُمّدة التخييضات عف الشهر. -(ٕٗٔ)
 Pratiques commerciales déloyales, « Espace Entreprises » Chambre de commerce Luxembourg 7, rue 

.Alcide de Gasperi L-2981 Luxembourg Date de la dernière mise à jour : BJO_LLA_EGE_11.04.2011, p6. 
 .ٕٙٓالمشركعة, مرجع سابؽ, صراجع بهاا المعن , جكزؼ نخمة سماحة, الُمزاحمة غير  -(ٖٗٔ)

 .ٜٔ, مرجع سابؽ, صراجع بهاا المعن , صكيدر مغربل, مساليب تيعيؿ الرصابة عم  الُممارسات التجارّية غير الشرعية -(ٗٗٔ)
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مػف السػعر  , بمعنػى أْف يكػوف السػعر الجديػد أقػؿّ فعػ ً  ُم ّ ضة أْف تكوف اوسعار حالةُيشترط في هذل الكما 
ـّ تقػـو بػنجراء  القديـ, وفَّ بعض المزسساخ قد تمجْ إلى هذا اوسمو  لكّنها تعمد قبؿ فتػرة إلػى رفػ  أسػعارها ومػف اػ

 .(٘ٗٔ)اوحياففي بعض مني أعمى  , أون سي السعر السابؽ ولكفَّ السعر يبقى ,الت  يض

 عم  المدسسة الُمنتجة التكميةارتياع  -ٗ

 ػػة مرت عػػة نوعػػًا مػػا بتكم سسػػة الُمنتجػػة تُنػػت  سػػمعةكانػػخ المز  حػػاؿفػػي  يعتقػػد الػػبعض أّنػػي ُيمكػػف البيػػ  ب سػػارة
بشػرط  التكم ػة, فُيمكف لهذل المزسسة أْف تبي  بسعر أقؿ مػف سػعر (ٙٗٔ)ُمقارنة بباقي المزسساخ الُمنافسة في السوؽ

مزسسػػة ُمنتجػػة لمحميػػ  الُمعّمػػ   كمػػا لػػو كػػاف ُهنػػاؾ تبيػػ  بػػي بػػاقي المزسسػػاخ الُمنافسػػة. ذيعػػف السػػعر الػػ يقػػؿّ  الأ
ؿ.س, فمػف أجػؿ  ٓ٘ٗػؿ.س, في حيف أفَّ باقي المزسساخ الُمنافسة تبي  الُعمبة بػ ٓٓ٘ة حدوكانخ ُكم ة الُعمبة الوا

 التكم ة الحقيقي. سعر البي  بسعر أقؿ مفيجوز لها تمكيف هذل المزسسة مف الُمنافسة في السوؽ 

, وفَّ (ٚٗٔ)االسػػػتاناءاخ او يػػػرة ال ُيمكػػػف أْف تكػػػوف ضػػػمف حالػػػةال أفَّ  فػػػي حػػػيف يػػػذه  الػػػبعض اآل ػػػر إلػػػى
عميهػػا فقػػط دوف ميرهػػا مػػف  التكم ػػةبػػؿ المزسسػػة, مػػا أّدى إلػػى ارت ػػاع كػػاف ب طػػْ ُمرتكػػ  مػػف قِ  التكم ػػةارت ػػاع سػػعر 

المزسسػػاخ, وبػػذلؾ ال ُيمكػػف لهػػذل المزسسػػة البيػػ  ب سػػارة مػػف أجػػؿ إعػػادة وضػػعّيتها إلػػى السػػوؽ, وفَّ المعيػػار هػػو 
إضػػػػافة هػػػػذا االسػػػػتاناء إلػػػػى  نمكانّيػػػػةنعتقػػػػد بنزّيػػػػد الػػػػرأي اووؿ و  نحػػػػفو  الحقيقّيػػػػة فػػػػي الظػػػػروؼ العادّيػػػػة. التكم ػػػػة

أفَّ عممهػا هػذا لػف ُيمحػؽ ضػررًا طالمػا االستاناءاخ التي أوردهػا القػانوف السػوري, وذلػؾ ت  ي ػًا عمػى تمػؾ المزسسػة, 
ّنما سُيساعد المزسسة في العودة إلى الُمنافسة في السوؽ. ,بباقي المزسساخ  وان

لحصػولي عمػى  اً عائػد لت  ػيض الُمنػافس وسػعار  ُيمكف أْف تظهر الصورة بالشكؿ الُمعاكس, فقد يكػوف سػب و 
 ػػػض ُكم ػػػة لوجيػػػا ُمتطػػػّورة مػػػف شػػػْنها أْف ت السػػػت دامي تكنو   زمػػػة لإلنتػػػاه بْسػػػعار من  ضػػػة, أوالمػػػواد اوولّيػػػة ال

ُمنافسػػيي  أسػػعار ؿ بيعػػي بسػػعر أقػػؿ مػػفال ُيشػػكّ  حالػػةال فػػي هػػذلاإنتػػاه, أو قػػد يسػػت دـ طػػرؽ تسػػويؽ أقػػؿ ُكم ػػة, و 
 .(ٛٗٔ)التكم ةانوف طالما أّف السعر الذي يبي  فيي ال يقؿ عف سعر ُم ال ة لمق

البيػػ  ب سػػارة ال يكػػوف دائمػػًا بهػػدؼ التػػْاير عمػػى الُمنافسػػة والهيمنػػة عمػػى السػػوؽ,  إعػػادةأفَّ  يعتقػػد الػػبعضو 
في حاؿ كاف الت  يض معقػواًل وبهػدؼ أْف ُتحّسػف المزسسػة الضػعي ة مػف وضػعّيتها فػي مواجهػة الُمنافسػيف   اصةً و 

يعػػػود تقػػػدير ذلػػػؾ إلػػػى مجمػػػس وفػػػي جميػػػ  اوحػػػواؿ  اً يكػػػوف هػػػذا الت  ػػػيض ُمباحػػػ حالػػػةهػػػذل ال ماػػػؿ الُمهيمنػػيف, ف ػػػي

                                                           
(145)

 - Pratiques commerciales déloyales, op.cit, p7. 
 .ٜٛراجع, سميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص -((ٙٗٔ

 .ٛٚالتكيجرم, تجريـ الُمنافسة غير المشركعة, مرجع سابؽ, صراجع, عبد الممؾ فهد  -ٚٗٔ))
مرجػع عات اررُدنّيػة, راجع بهاا المعن , محمد سالـ سميـ البيايضة, الُمنافسة غير الُمشركعة كالحماية القانكنّية لمُمتضرر منهػا فػل التشػري -(ٛٗٔ)

 .ٛٚ-ٚٚص مرجع سابؽ,غير المشركعة,  التجارّية, كانظر, عبد الممؾ فهد التكيجرم, تجريـ المنافسة ٕٔص سابؽ,.......
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فػػي حػػاؿ  البيػػ  ب سػػارة, إالّ  حػػدّ يصػػؿ إلػػى  أالّ  ُمباحػػًا يجػػ  حالػػةالت  ػػيض فػػي هػػذل ال ليكػػوف برأينػػاو  .(ٜٗٔ)الُمنافسػػة
 يػتـ البيػ وكانػخ تكػاليؼ حصػولي عمػى هػذا الُمنػت  ُمرت عػة, فػُيمكف أف  ,ةاوسعار العاّمة في السػوؽ ُمن  ضػكانخ 

 السابقة التي أوردناها. حالةبهذا السعر الُمن  ض وهذا يد ؿ ضمف ال

فهػي بدايػًة  .التػي ال ُتحقػؽ لهػا ال ائػدة بصػورة ُمباشػرةو مزسسػاخ تمجػْ إلػى هػذل الُممارسػة مما سبؽ نجد أفَّ ال
بذلؾ ال تحظى بْي هامش مف الرب , لكّنها بعممها هذا تسػتبعد أو ُتضػعؼ مػف قُػدرة و  ,التكم ةتبي  بسعر ال ُيغطي 
أو طرة عمػػى السػػوؽ مػف قبػػؿ المزسسػػة الُمهيمنػػة, يالّسػػ الهػدؼ مػػف هػػذل الُممارسػػة إّمػا يكػػوفو  .الُمنافسػيف فػػي السػػوؽ
ة يمنة في الوصوؿ إلى الهيمنة, وبعػد الوصػوؿ إلػى الهػدؼ تبػدأ المزسسػة بتعػويض ال سػار هرمبة المزسسة مير المُ 
  .(ٓ٘ٔ)أ رىوُهنا ترت   اوسعار مّرة 

تتجّمػى فػي الت عػ  باوسػعار السػائدة  بال سػارة البي  إعادة عف الناجمة اوضرار فَّ إ القوؿ يمكف وعمى ذلؾ
زار بشػػكؿ أو بػػخ ر عمػػى التػػوازف فيػػي نظػػرًا ال ت ػػاء بعػػض المزسسػػاخ وظهػػور هػػذا مػػف شػػْني أْف يػػفػػي السػػوؽ, و 

وذلػػػؾ بعػػػد أْف تُنهػػػي المزسسػػػة هػػػدفها مػػػف تمػػػؾ  ,تمػػػؾ الُممارسػػػة ضػػػررًا بالُمسػػػتهمؾ وقػػػد ُتمحػػػؽ .مزسسػػػاخ ُمهيمنػػػة
جعمنػػػا ُنانػػػي عمػػػى موقػػػؼ القػػػانوف السػػػوري بػػػالنص عمػػػى تمػػػؾ يالُمرت عػػػة. ُكػػػؿ ذلػػػؾ إلػػػى اوسػػػعار  تعػػػودالُممارسػػػة و 

راء بعػػض التعػػدي خ د عمػػى إجػػمػػ  ضػػرورة التْكيػػ ,التجارّيػػةالُممارسػػة ضػػمف الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بنزاهػػة الُمعػػام خ 
 التي أوردناها سابقًا.

 اليرع الثانل

 بُمكافأة الُمقترف البيع

اه لُمنتجاتهػػا, و المزسسػػاخ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ الػػرّ  يهػػاأقػػدـ الوسػػائؿ التػػي كانػػخ تمجػػْ إل مػػف بُمكافػػْةُيعتبػػر البيػػ  
فَّ المزسسػة التػي تقػـو بتقػديـ هػذل الُمكافػْة تعمػؿ عمػى إإذ  ,ومف شْْف هػذا البيػ  أْف يػزار عمػى اوسػعار فػي السػوؽ

 .رف  أسعار ُمنتجاتها أو  دماتها الُمقّدمة

 يفب ػػ ؼ الُمشػػّرعوذلػػؾ عميهػػا, الُمشػػّرع السػػوري  نصالُممارسػػة و طورتهػػا لػػـ يػػـ هػػذل وعمػػى الػػرمـ مػػف ِقػػد
"ُيمنػ  ُكػؿ بيػ  أو عػرض بيػ  لسػم  وكػذلؾ ُكػؿ  :حيث جاء نص الُمشػّرع الجزائػري كالتػالي .(ٔ٘ٔ)الجزائريال رنسي و 

إذا كانػػػخ مػػف ن ػػػس  إالّ  .مجانّيػػػة, مػػف سػػػم  أو  ػػدماخ بُمكافػػْةأداء ل دمػػة أو عرضػػها عػػػاجً  أو نجػػً  مشػػػروطًا 
                                                           

ميمػػكد سػػ مل, دعػػكل الُمنافسػػة غيػػر المشػػركعة )ككجػػ" مػػف مكجػػ" الحمايػػة المدنّيػػة لمع مػػة التجارّيػػة فػػل القػػانكف  راجػػع بهػػاا المعنػػ , -(ٜٗٔ)
, إلهػاـ بػكح يس. كانظػر بػنيس اتتجػا , ٜٚٔص, ٕٕٔٓ/  جػانيل, ٙالجزائرم(, مجّمة الدفاتر كالقانكف, جامعة بانتة, الجزائر, العػدد / .......
 .ٕٛاتختداص فل مجاؿ الُمنافسة, مرجع سابؽ, ص.......

 .  ٜ٘ٔص مرجع سابؽ, ,مثر الُممارسات التجارّية عم  الُمنافسة الُحّرةلمتكسع راجع, ج ؿ مسعد,  -(ٓ٘ٔ)
د حػدّ المُ  ٕٓ/ٗٓالُمتعّمؽ بالُمنافسة, كنّص عميهػا ميضػان فػل صػانكف  ٙٓ/ٜ٘نّص الُمشّرع الجزائرم عم  ها  الُممارسة ركؿ مرة فل ارمر  -(ٔ٘ٔ)

 .ٚ٘-ٙ٘لمتّكسع راجع, سميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص  .التجارّيةالُمطّبقة عم  الُممارسات  لمقكاعد.......
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% مػػف المبمػػ  اإجمػػالي لمسػػم  أو ٓٔال دمػػة, وكانػػخ قيمتهػػا ال تتجػػاوز ةأو ال ػػدماخ موضػػوع البيػػ  أو تْديػػ السػػم 
 .(ٕ٘ٔ)"ناخال دماخ المعنّية, وال ُيطّبؽ هذا الُحكـ عمى اوشياء الزهيدة أو ال دماخ ضئيمة القيمة, وكذا العيّ 

, التجارّيػػةوعمػى ذلػػؾ, ونظػػرًا ل اعمّيػػة هػػذل الُممارسػػة فػػي جمػػ  الُمسػػتهمكيف, ولتْايرهػػا عمػػى نزاهػػة الُمعػػام خ 
إجػػراء التعػػديؿ السػػوري الُمشػػّرع  عمػػى حػػثّ والعمػػؿ  ار السػػوؽ, نعتقػػد بضػػرورة دراسػػتهابْسػػع اإ ػػ ؿولػػدورها فػػي 
   ال ـز لتقنينها.

َـّ سػػُنبّيف االسػػتاناءاخ التػػي يُمكػػف او ػػذ (أوالً )سػػنعمؿ عمػػى دراسػػة م هػػـو هػػذل الُممارسػػة  وعمػػى ذلػػؾ , ومػػف اػػ
 .(اانياً )مف قبؿ الُمشّرع السوري بها والنص عميها 

 بُمكافأةالُمقترف مكتن: ميهـك البيع 

لكنَّهػا قػد تػزار عمػى اوسػعار ة تحقيؽ الّرواه لُمنتجاتها, مزسساخ تمجْ إلى هذا اوسمو  بغيال كما ذكرنا إفَّ 
َـّ  ,لتبياف م هـو هذل الُممارسة, و (ٖ٘ٔ)التجارّيةبنزاهة اونشطة  ُت ؿّ أّنها كما  في السوؽ تبيػاف  سنقـو بتعري ها ومف اػ
 المحظور. بُمكافْة الُمقترف القوؿ بوجود البي شروط 

 ةبُمكافأالُمقترف تعريؼ البيع  -ٔ
ّيػة أو ُممارسة تقـو مف   لػي المزسسػة البائعػة بمػن  زبونهػا ُمكافػْة أو هد اً أسموب بُمكافْةالُمقترف البي  ُيعتبر 

هػذا اوسػمو  أْف يػدف  فمػف شػْف  ها, أو مػ  ُكػؿ  دمػة تُقػدمها هػذل المزسسػة.دمف عنػ شترييمجانّية م  ُكؿ ُمنت  ي
سػػيقوموف بالشػػراء مػػف تمػػؾ المزسسػػة اسػػتنادًا إلػػى  وفالمزسسػػة أو الُمسػػتهمكو  الزبػػائف إلػػى المزسسػػة مانحػػة الهدّيػػة,

إلػػى أ ػػذ مػػا يزيػػد عػػف حاجػػة المزسسػػة الزبونػػة مػػف الُمنتجػػاخ, وفَّ  كمػػا أفَّ هػػذل الُمكافػػْة قػػد تػػدف  .الُمكافػػْة الُمقّدمػػة
 , وكماػاؿ عمػى ذلػؾ أف ُتعمػف مزسسػة(ٗ٘ٔ)عمى شػراء كمّيػة أكبػر مػف الُمنتجػاخ هذل الُممارسة قد تْ ذ صورة الحثّ 

المزسسة عمى الشػراء بمػا  , اومر الذي يحثّ يؿ الورقيةدنامف الم اً طرد ٕ٘ما يزيد عف عف ُمكافْة لكؿ مف يشتري 
 يزيد عف حاجتها.

هػػة إلػػى جّ ُمقترنػػة بُمكافػػْة, سػػواء أكانػػخ مو حظػػر هػػذل الُممارسػػة يجػػ  أْف يشػػمؿ جميػػ  البيػػوع ال ونعتقػػد بػػْفَّ 
إذ ال يكػػػوف مقبػػػواًل حظػػػر هػػػذل الُممارسػػػة فػػػي الع قػػػة مػػػ  المزسسػػػاخ  ,(٘٘ٔ)المزسسػػػاخ الزبونػػػة أو إلػػػى الُمسػػػتهمؾ

جازتها عندما تكوف موجهة إلػى . عمػى التجارّيػةنها اإ ػ ؿ بنزاهػة الُمعػام خ الُمسػتهمؾ, إذ فػي الحػالتيف مػف شػْ وان

                                                           
 الُمتعمؽ بالُممارسات التجارية الجزائرم. ٕٗٓٓلعاـ  ٕٓ/ٗٓمف القانكف  ٙٔالمادة  -(ٕ٘ٔ)
 .ٗٚالُمستهمؾ فل ظؿ الُمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ, ص حمايةراجع بهاا المعن , زبير مزركصل,  -(ٖ٘ٔ)
 نشػأة المعػارؼ, ااسػكندرية, مدػر,الُمسػتهمؾ مثنػاء تكػكيف العقػد, دراسػة ُمقارنػة, مُ  حمايػةراجع بهاا المعن , السيد محمد عمراف السػيد,  -ٗ٘ٔ))
 .ٙٙ, صٜ٘ٛٔ.......
 .ٚ٘, مرجع سابؽ, صالتجارّيةراجع بنيس اتتجا , سميحة عّ ؿ, جرائـ البيع فل صانكنل الُمنافسة كالُممارسات  -(٘٘ٔ)
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ُمقّدمػػػػة إلػػػػى هػػػػذل الُممارسػػػػة عمػػػػى السػػػػوؽ تبػػػػدو أكاػػػػر وضػػػػوحًا عنػػػػدما تكػػػػوف هػػػػذل الُمكافػػػػْة مـ مػػػػف أّف  طػػػػورة الػػػرّ 
مها غسػػة الحاصػػمة عمػػى الُمكافػػْة قػػد تسػػتالمزس عمػػى فػػرض كانػػخ قيمػػة هػػذل الُمكافػػْة ُمرت عػػة فػػنفَّ ذلػػؾ و  المزسسػػاخ,

عػف  ى شػركاخ الُمنظ ػاخحػدإ لػو أعمنػخ :لتوضي  ذلؾ نسػوؽ الماػاؿ التػاليو  .وسيمة إ راه ُمنافسيها مف السوؽك
حصػوؿ تػاجر فمػف المزكػد أفَّ لُكػؿ مػف يشػتري طمبّيػة كبيػرة مػف الُمنظ ػاخ,  قطعػة ذهبّيػة ُمرت عػة الػامفمن  ُمكافْة 

ُمعتمػػدًا عمػػى الػػرب  الػػذي  ,ت  ػػيض سػػعر الُمنظ ػػاخ بْقػػؿ مػػف سػػعر السػػوؽسػػُيتي  لػػي الُجممػػة عمػػى تمػػؾ الُمكافػػْة 
 مف السوؽ.تهـ نزاحهدد بُيشّكؿ  طرًا عمى ُمنافسيي ويي حصؿ عميي مف الُمكافْة, اومر الذسي

أو  اً نتجػأْف يكػوف مُ فػي ذلػؾ ويسػتوي  ,ال عبػرة لمسػتوى النشػاط التجػاري لُمقػّدـ الهدّيػةي أنَّ إلى  تجدر اإشارةو 
عمػػى الػػرمـ مػػف أفَّ و  , وُيمكػػف أْف تكػػوف مزسسػػة ُمهيمنػػة فػػي السػػوؽ أو ميػػر ُمهيمنػػة.تػػاجر ُجممػػة أو تػػاجر تجزئػػة

  الُمزسسػة بمركػز اقتصػادي قػوي, فضػعؼ إمكانّيػة بعػض تّػذل الُممارسػة يتطمػ  فػي الغالػ  تمالقدرة عمى القيػاـ بهػ
 .(ٙ٘ٔ)المزسساخ ال يسم  لها بالقياـ بهذل الُممارسة

عقػد بيػ  أو تقػديـ  دمػة,  مكافػْةي أْف يكوف العقػد الُمقتػرف بفيستو  ,عقد البي كما أفَّ الحظر ال يقتصر عمى 
وهػػػو مػػػا ُي ػػػؿ بنزاهػػػة الُمعػػػام خ  .الُمقّدمػػػة مكافػػػْةلالُمتعاقػػػد لمتعاقػػػد هػػػو هػػػذل اعمػػػى اعتبػػػار أفَّ السػػػب  الػػػذي يػػػدف  

مػػر ينطبػػػؽ عمػػػى عقػػود البيػػػ  أو تقػػػديـ ال ػػدماخ. كمػػػا أفَّ البيػػػ  او , وهػػػذا(ٚ٘ٔ)و يػػػزار سػػػمبًا عمػػى السػػػوؽ التجارّيػػة
الُمقترف بُمكافْة قد يزدي إلػى رفػ  سػعر الُمنتجػاخ الُمباعػة أو ال ػدماخ الُمقّدمػة, وفَّ المزسسػاخ فػي الغالػ  تعمػؿ 

 .(ٛ٘ٔ)ليتضّمف امف الُمكافْة وامف المبي عمى رف  سعر الُمنت  اوصمي 

إّمػا أْف يْ ػذ صػورة العقػد التػاـ, وبهػذل الصػورة تقػـو المزسسػة مانحػة الهدّيػة  بُمكافػْةف كذلؾ فنفَّ البيػ  الُمقتػر 
ّمػا أْف يْ ػذ صػورة , مشػروع تعاقػد بمن  هدّية لُكؿ مف يتعاقد معها سواء أكاف هذا العقد عقػد بيػ  أو تقػديـ  دمػة, وان

 فقػط ُيحظػر لػيس العقػد التػاـ او يػرة الصػورةفػي و  .(ٜ٘ٔ)بُمكافْة اً وذلؾ مف   ؿ عرض البي  أو تقديـ ال دمة ُمرفق
ّنما يد ؿ بوجػود هدّيػة  ُمسػبقاً عػ ف التعاقد, والذي مػف   لػي يػتـ اإ إلى ةعو العرض البسيط والدّ  في دائرة الحظر وان

وبذلؾ ُتصب  هذل الُمكافػْة هػي الوسػيمة فػي جػذ  الُمتعاقػديف  ,(ٓٙٔ)الُمنت مجانّية لُكؿ مف يطم  ال دمة أو يشتري 

                                                           
 .ٚٙالُمستهمؾ مثناء تككيف العقد, مرجع سابؽ, ص حمايةراجع بهاا المعن , السيد محمد عمراف السيد,  -(ٙ٘ٔ)

 .ٗٚ, صمرجع سابؽمسدكلّية العكف اتصتدادم عف الُممارسات الُمقيِّدة لمُمنافسة,  ,عادؿ بكجميؿراجع بهاا الددد,  -(ٚ٘ٔ)
, مرجػع سػابؽ, عػادؿ بكجميػؿ, كانظػر, ٗٚالُمستهمؾ فػل ظػؿ الُمنافسػة الُحػّرة, مرجػع سػابؽ, ص حمايةراجع بهاا المعن , زبير مزركصل,  -ٛ٘ٔ))

 .ٗٚص.......
 .ٗٚسابؽ, صراجع بهاا المعن , زبير مزركصل, مرجع  -(ٜ٘ٔ)

 .ٛٙمثناء تككيف العقد, مرجع سابؽ, صالُمستهمؾ  حمايةعمراف السيد,  السيد محمد انظر, -(ٓٙٔ)
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المزسسػة البائعػة الزبػوف بّْنػي سػيجد هدّيػة  إيهػاـصػورة  بُمكافػْةمكػف أْف يْ ػذ البيػ  وكمػا ي .(ٔٙٔ)إبراـ العقد النهػائي
 .(ٕٙٔ)ة عمى أّنها هدّيةالُمقّرر  عمى الُمكافْة العاور أمؿ عمى السم  مف عدد أكبر لشراء , فيعمدفي إحدى العبواخ

أف يػػػنص عمػػػى هػػػذل نقتػػػرا عمػػػى الُمشػػػّرع السػػػوري  ,ةبُمكافػػػْ يػػػاف م هػػػـو البيػػػ  الُمقتػػػرفوبعػػػد تب ممػػػا سػػػبؽو 
"ُيمنػ  ُكػؿ وُيمكػف أْف ُيصػاغ الػنص بالشػكؿ التػالي:  .التجارّيةالُممارسة ضمف الُممارساخ الُم ّمة بنزاهة الُمعام خ 

متػى أو إلى مزسسػة ُمنافسػة, هًا إلى الُمستهمؾ جّ داء  دمة أو عرضها, سواء أكاف مو أو أ ةبي  أو عرض بي  لسمع
 ".بالُمنافسة اإ  ؿمجانّية مف سم  أو  دماخ, بهدؼ  بُمكافْةكاف ُمقترنًا 

 بُمكافأة الُمقترف البيع حظرشركط  -ٕ

نػوع  تكػوف الُمكافػْة مػف الّ إذ يجػ  أر عػّدة شػروط, فّ بحظػر البيػ  الُمقتػرف بُمكافػْة تػو ُيشترط لمقػوؿ في الواق  
ف بػػػي وجػػػود عقػػػد باإضػػػافة إلػػػىة مجانّيػػػة, أْف تكػػػوف الُمكافػػػْو دمػػػة موضػػػوع العقػػػد اوصػػػمي, ال أو ن سػػػها السػػػمعة 

 .دحدّ أْف ُتمن  الُمكافْة في زمف مُ المزسسة البائعة والزبوف, و 

 عدـ تجانس الُمكافأة مع السمعة مك الخدمة مكضكع العقد اردمل -م

لمزسسػة الزبونػة أو زسسة البائعة إلػى اأْف تكوف الهدّية الُمقّدمة مف قبؿ الم بُمكافْةُيشترط لمقوؿ بحظر البي  
عػػف محػػؿ العقػد اوصػػمي, كػػْْف تقػػـو المزسسػػة البائعػػة بمػن  قمػػيص لُكػػؿ مػػف يشػػتري ُزجاجػػة  ُم تم ػػة إلػى الُمسػػتهمؾ

ة ذهبّيػػة لُكػػؿ مػػف ـ شػػركة الُمنظ ػػاخ قطعػػ, أو أْف تُقػػدّ يـ ُزجاجػػة عطػػر لُكػػؿ مػػف يطمػػ   دمػػةعطػػر, أو تقػػـو بتقػػد
 (OPEL) قررخ بهذا الصدد محكمػة الػنقض ال رنسػّية إدانػة شػركة أوبػؿ لمسػياراخقد و  يشتري كمّية مف الُمنظ اخ.

ػا الدراجػة بعجمتػيف, لُكؿ مف يشتري سيارة أوبؿ, وعّمم لتقديمها دراجة ُب ارّية خ ُحكمها بػْفَّ السػيارة بػْرب  عجػ خ أمَّ
 .(ٖٙٔ)العقد اوصميفالُمكافْة ُم تم ة عف محؿ 

 مجانّية الُمكافأة  -ب

بمعنػى أفَّ الزبػوف يقػـو  ,(ٗٙٔ)ُيشترط لمقوؿ بعدـ شرعّية الُممارسة, أْف تكػوف الُمكافػْة الُمسػّممة لمزبػوف مجانّيػة
في الواق  مالبػًا مػا ُيصػب  و  .(٘ٙٔ)بدف  امف الُمنت  أو ال دمة اوصمية فقط ويحصؿ عمى الهدّية التي تكوف مجانّية

                                                           
   .٘ٚفل اليق" ااس مل كمثرها عم  السكؽ, مرجع سابؽ, ص التجارّيةممؿ محمد محمكد الحاج حسف, الُمنافسة راجع بهاا المعن ,  -(ٔٙٔ)

القانكنّية لمُمسػتهمؾ, الهيئػة اليمسػطينّية الكطنّيػة الُمسػتقّمة لحقػكؽ الُمػكاطف,  حمايةالبساتيف, تقرير حكؿ الراجع بهاا المعن , خالد محمد  -(ٕٙٔ)
 .  ٖٗ, صٕٕٓٓ(, راـ ا , حزيراف, ٘ٔسمسة مشركع تطكير القكانيف) .......

 .ٓٚ, السيد محمد عمراف السيد, مرجع سابؽ, صُمشار إلي" لدل -(ٖٙٔ)
 .٘ٚصمرجع سابؽ, فل اليق" ااس مل كمثرها عم  السكؽ,  التجارّيةممؿ محمد محمكد الحاج حسف, الُمنافسة راجع بهاا المعن ,  -(ٗٙٔ)
راجػع بهػاا الدػدد, نػكاؿ كيمػكش, حمايػة الُمسػتهمؾ  .يرنسل مف تككف الُمكافأة مجانّيػةمف صانكف اتسته ؾ ال ٖ٘-ٕٔٔاشترطت المادة  -(٘ٙٔ)

, ٕٔٔٓ -ٕٓٔٓفػػل إطػػار صػػانكف الُممارسػػات التجارّيػػة, ُمػػاّكرة لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػل القػػانكف الخػػاص, جامعػػة الجزائػػر, الجزائػػر, .......

 .ٖٖص.......
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 الُمكافػْة والتػي ُي تػرض أْف تكػوف مجانّيػة. نوعػًا مػا, وّنػي يشػمؿ امنهػا وامػف اً الُمنت  أو ال دمػة اوصػمّية ُمرت عػامف 
ونعتقػػػد أفَّ مجانّيػػػة  ,(ٙٙٔ)ذلؾ يجػػػ  التْكيػػد عمػػػى عػػػدـ رفػػ  سػػػعر الُمنػػت  اوصػػػمي ح اظػػػًا عمػػى مجانّيػػػة الُمكافػػْةولػػ

فعخ المزسسػة امػف الُمكافػْة ستصػب  هػذل الُمكافػْة , وّني في حاؿ دالُمكافْة شرط بديهي لمقوؿ بوجود هذل الُممارسة
 عف العقد اوصمي. ُمستق ً  اً عقد

 كجكد عقد بيف المدسسة كالزبكف -ج

يحظػر أيضػًا  كمػا ذكرنػا عقػد بػيف المزسسػة البائعػة والزبػوف, عمػى الػّرمـ مػف أفَّ االتجػال السػائد وجودُيشترط 
أفَّ الهػدؼ مػف هػذا العػرض الوصػوؿ إلػى إنشػاء ع قػة  طالمػا ,بُمكافػْة ةُمجّرد عرض البي  أو تقديـ ال دمػة الُمرفقػ

 .تاّمةة تعاقديّ 

ال ُيقػػرر  حالػػةبػػيف البػػائ  والُمشػػتري ف ػػي هػػذل ال اً وسػػيط اً الُمسػػت يد مػػف الُمكافػػْة ش صػػوعمػػى ذلػػؾ فػػنذا كػػاف 
 يشػتر شػيئاً  لػـ قياـ المزسسة بمػن  هدّيػة لُكػؿ شػ ص حتػى ولػوواستنادًا إلى ما سبؽ نعتقد بمشروعية  .(ٚٙٔ)الحظر

, كْف تقـو شركة ُمنظ اخ بنجراء حممة إع نّية مف أجؿ التعريػؼ بُمنػت  ة تجريبيمف با  التعريؼ عف الُمنت  وبغي
هػذا الُمنػت  الجديػد, بشػرط أف  ة مػف أجػؿ تجربػةمجانيّ جديد لها, ومف   ؿ هذل الحممة تقـو بتوزي  عبواخ صغيرة 

 كد المزسسة عمى مجانّية هذل العينة مف   ؿ الكتابة عميها ماً .تز 

 زمف من  الُمكافأة -د

يعتقػػد الػػبعض أفَّ بيػػ  الُمنتجػػاخ أو أداء ال ػػدماخ الُمقتػػرف بُمكافػػْة يكػػوف ممنوعػػًا سػػواء أكػػاف تسػػميـ الُمكافػػْة 
ونػػرى  .(ٛٙٔ)سػػميـ عنػػد البػػائ  أو عنػػد شػػ ص االػػثو ُمتػػْ رًا عميػػي, ويسػػتوي أْف يػػتـ هػػذا التُمعاصػػرًا لمعقػػد اوصػػمي أ

بػػيف  زامفأف ُيشػػير إلػػى عػػدـ اشػػتراط التػػ - فػػي حػػاؿ نّصػػي عمػػى هػػذل الُممارسػػة –عمػػى القػػانوف السػػوري  ي يجػػ بْنَّػػ
ّنمػا ُيمكػف تسػميـ الُمكافػْة مػ  العقػد او حقػًا, صػمي أو الالعقد اوصمي وتسميـ الُمكافاة الُمقّدمة مػف قبػؿ المزسسػة , وان

 .  (ٜٙٔ)بيف الُمكافْة الممنوحة وذلؾ العقد اً طالما أفَّ ُهناؾ ارتباط

                                                           
 .ٚٚراجع بهاا المعن , ممؿ محمد محمكد الحاج حسف, مرجع سابؽ, ص -(ٙٙٔ)

 .ٓٙراجع بهاا المعن , سميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص -(ٚٙٔ)
 .  ٔٚالُمستهمؾ مثناء تككيف العقد, مرجع سابؽ, ص حمايةراجع, السيد محمد عمراف السيد,  -(ٛٙٔ)
راجػػع,  .كاء مكػػاف تسػػميمها عػػاج ن مـ سجػػ القػانكف الجزائػػرم لػػـ يأخػػا بعػػيف اتعتبػػار الػزمف الػػام تمػػن  فيػػ" المدسسػػة البائعػػة الُمكافػأة, سػػ -(ٜٙٔ)

 .ٔٙسميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص.......
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 بُمكافأةالُمقترف ثانيان: اتستثناءات الكاردة عم  البيع 

, وتتجّمى هػذل االسػتاناءاخ الُممارسة ُجممة مف االستاناءاخ والتي تجعؿ من  الُمكافْة ُمباحاً قد يرد عمى هذل 
فػػي حػػاؿ تجػػانس الُمكافػػْة مػػ  السػػمعة أو ال دمػػة موضػػوع العقػػد اوصػػمي, وفػػي حػػاؿ كانػػخ هػػذل الُمكافػػْة ضػػػئيمة 

 ضوع العقد اوصمي.القيمة, ويُمكف استاناء الُمنتجاخ أو ال دماخ الضرورية الستعماؿ المنت  مو 

 تجانس الُمكافأة مع السمعة مك الخدمة مكضكع العقد اردمل -ٔ

رة فػي حػاؿ كانػخ الُمنتجػاخ أو ال ػدماخ الُمقّدمػة كُمكافػْة ُمماامػة فّ هػذل الُممارسػة ال تكػوف ُمتػو في الواقػ  إفَّ 
اث  مػػؿ فػػي سػػعر الُمنػػت  أو حػػداالسػػتاناء إ وراء هػػذا, ولكّننػػا نعتقػػد أّنػػي ال يجػػوز التسػػتر (ٓٚٔ)لمحػػؿ العقػػد اوصػػمي

ال دمة اوصمّية, فارت اع قيمة الُمكافْة حتى لو كانخ مف ن س السمعة محؿ العقد اوصػمي مػف شػْني أْف يػزار سػمبًا 
أكيػاس مػف  ٓٔقػّدمخ  عمى اوسعار في السوؽ. فمن ترض أفَّ شركة تتمّت  بشهرة ومركز ُمهػيمف فػي سػوؽ السػكر,

بشػكؿ ال , فهػذا مػف شػْني أْف يػزار عمػى نلّيػة تشػّكؿ اوسػعار فػي السػوؽ اً كيسػ ٜٓة لُكػؿ مػف يشػتري ْالسكر كُمكافػ
   باقي المزسساخ ليس لديها القدرة عمى تقديـ ماؿ هذل الُمكافْة. لباقي المزسساخ بُمجاراتي, إذ إفَّ  بؿقِ 

التػػي تكػػوف فيهػػا  حالػػةفػػي ال اً ر فّ ُمتػػو  , وقػػرر بػػْفَّ الحظػػر ال يكػػوفالُمشػػّرع الجزائػػري هػػذا االسػػتاناءوقػػد أورد 
ت فػي الت عػ  عمػى هػذا  بنمكػاف القػانوف السػوري يأنَّػونعتقػد  ,(ٔٚٔ)الهدّية ُمتجانسة م  السػمعة أو ال دمػة اوصػمّية

مقػػػدار ُمعػػػّيف لهػػػذل الُمكافػػػْة, وبالتػػػالي ُيغمػػػؽ البػػػا  أمػػػاـ  تحديػػػداالسػػػتاناء عنػػػد نّصػػػي عمػػػى هػػػذل الُممارسػػػة وذلػػػؾ ب
 قيمة ُمعّينة لها ُتطّبؽ في جمي  الحاالخ. تحديدة ذاخ قيمة ُمرت عة مف   ؿ فْويمنعها مف تقديـ ُمكاالمزسساخ 

 الُمكافأة لقيمة ُمعّينةعدـ تجاكز  -ٕ

 حتػػى ال ُتصػػب  ,(ٕٚٔ)تزيػػد قيمػػة الُمكافػػْة عػػف نسػػبة ُمعّينػػة مػػف قيمػػة السػػمعة محػػؿ العقػػد اوصػػمي ُيشػػترط أالّ 
ار سػمبًا عمػى , ويػز التجارّيػةهذل الُمكافْة وسيمة لمتمييز في الُمعاممة بيف المزسساخ بما يزار عمى نزاهة الُممارساخ 

ف ي حاؿ كانخ قيمة الُمكافاة ُمرت عة ستزدي إلػى التػْاير عمػى اوسػعار كمػا ذكرنػا, فالمزسسػة  الُمنافسة في السوؽ.
ُمعتمػدة عمػى الػرب  الػذي  التكم ػةالتي حصمخ عمى الُمكافػْة لػف تهػتـ بػالبي  بسػعر ُمرت ػ , وقػد تبيػ  بسػعر أقػؿ مػف 

    حصمخ عميي مف الُمكافْة.

                                                           
 .ٕٚراجع بهاا المعن , السيد محمد عمراف السيد, مرجع سابؽ, ص -(ٓٚٔ)

 .  ٖٖنكاؿ كيمكش, حماية الُمستهمؾ فل إطار صانكف الُممارسات التجارّية, مرجع سابؽ, ص راجع بهاا الددد, -(ٔٚٔ)

 .ٕٚراجع بهاا المعن , السيد عمراف محمد السيد, مرجع سابؽ, ص -(ٕٚٔ)
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الُمكافػػْة فػػي  نص عمػػى هػػذل الُممارسػػة فػػي حػػاؿ سػػم  بهػػذلري عنػػد الػػعمػػى الُمشػػّرع السػػو  يوبالتػػالي نعتقػػد بْنَّػػ
حتػػى وذلػػؾ , (ٖٚٔ)مػػا ً  % مػػف قيمػػة السػػمعة اوصػػمّيةٚ ػد قيمػػة هػػذل الُمكافػػْة بػػحػػدّ بعػػض الحػػاالخ االسػػتانائّية, أْف يُ 

وال ت ػػػره عػػػف إطارهػػػا لُتصػػػب  وسػػػيمة لإل ػػػ ؿ بنزاهػػػة  ,تبقػػػى هػػػذل اإجػػػازة فػػػي إطػػػار التشػػػجي  والُمنافسػػػة النزيهػػػة
لُمكافػْة مػف جػنس السػمعة أو ويج  أْف ُتطّبؽ هػذل النسػبة فػي جميػ  الحػاالخ حتػى لػو كانػخ ا .التجارّيةالُمعام خ 

 .(ٗٚٔ)ة اوصمّيةال دم

 مك الخدمات الضركرّية تستعماؿ الُمنتج ُمنتجاتال -ٖ

, (٘ٚٔ)ال زمػة السػتعماؿ الُمنػت  مػف قبيػؿ الُمكافػْة المجانّيػة ُمنتجػاخأو الال ُتعتبػر ال ػدماخ يرى البعض أّني 
الطػػاب  الضػػروري السػػتعماؿ الُمنػػت  بػػالنظر  تحديػػدويػػتـ  .بنػػزيف فػػي السػػيارة الُمباعػػةال مػػف أدنػػى حػػدّ  كضػػرورة وجػػود

ضػػػافي أو المنػػػت  اإ سػػػة أفَّ هػػػذل ال دمػػػةالمزس إابػػػاخ فػػػنفَّ  وبالتػػػالي ,(ٙٚٔ)إلػػػى الطػػػاب  التقنػػػي لممنػػػت  أو ال دمػػػة
 ضرورّية ل ستعماؿ العادي, يزدي ذلؾ إلى جعؿ الُممارسة ُمباحة.

  وتغمي ػػي مػػف قبيػػؿ الُمكافػػْة المجانّيػػة, طالمػػا أفَّ هػػذا التغميػػؼ مػػف قبيػػؿ التغميػػؼ عتبػػر تعبئػػة المنػػتتكػػذلؾ ال 
ّنمػػا هػػي جػػزء مػػف تغميػػؼ الُمنػػت  وتعبْتػػي ال عمميػػة نعتقػػد بػػْفَّ و  العػػادي والتعبئػػة العادّيػػة. ُتعتبػػر بماابػػة االسػػتاناء, وان

 العقد اوساسي.

الػنص عمػى هػذل الُممارسػة, وُيمكػف عمػى الُمشػّرع السػوري  يتقػد بّْنػمما سػبؽ وبعػد أْف بّينػا هػذل الُممارسػة, نع
 بغػض النظػر عػف"يُمن  ُكؿ بي  أو عرض بي  لسم  وكذلؾ ُكؿ أداء ل دمة أو عرضػها,  أْف ُيصاغ النص كالتالي:

                                                           
(173)

ب مْف مكرد الُمشّرع اليرنسل هاا اتستثناء, حيث اعتبر مف  ارشياء الزهيدة كالخدمات الضئيمة القيمة ت يشػممها الحظػر كػالؾ العينػات, كيجػ -
% إاا ٔفرنػػؾ فرنسػػل, ك ٓٓ٘% مػػف صيمػػة السػػمعة محػػؿ العقػػد, كالػػؾ إاا كانػػت صيمػػة السػػمعة مصػػؿ مك تسػػاكم ٚت تتجػػاكز صيمػػة الُمكافػػأة ......

 ٜٖٓٔ/ٙٛمػػف المرسػػـك  ٖٕتػػنص المػػادة  فرنػػؾ. ٖٓ٘ تتعػػّدل الُمكافػػأة بػػأم حػػاؿ تفرنػػؾ, عمػػ  م ٓٓ٘معة مكثػػر مػػف صيمػػة السػػ كانػػت......
بُحرّيػػة ارسػػعار  الُمتعمػػؽ ٜٙٛٔ كػػانكف الثػػانلالدػػادر فػػل  ٖٕٗٔ/ٙٛؽ ارمػػر د لشػػركط تطبيػػحػػدّ كالمُ  ٜٙٛٔ كػػانكف الثػػانلالدػػادر فػػل ......
 مّن": عم  كالُمنافسة......

"La valeur maximale des échantillons, objets et service vise au deuxième alinéa de 1, article 29 

1,ordonnance est déterminé en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprise, des produits des biens 

ou des service faisant 1,objet de la vente dans les conditions suivantes17% du prix net défini ci-dessus si 

celui-ci est inférieur ou égale à 500f ; 1  %  du prix net définis ci-dessus si celui-ci est supérieur à 500f. 

 Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 350f et s'entend, toute taxes comprises, départ production 

pour des objets produits en France, et Franco et de douanes à la frontière Française pour les objets 

importés"     

        .ٗٙإلي" لدل, سميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص ُمشار......
د صيمػػة لمُمكافػػأة فػػل حػػاؿ كانػػت مػػف نيػػس حػػدّ % مػػف صيمػػة السػػمعة مك الخدمػػة الُمباعػػة, كلػػـ يُ ٓٔ ػة بػػأكف الجزائػػرم صيمػػة الُمكافػػّد القػػانحػػدّ  -(ٗٚٔ)

كسػػيمة لمت عػػب مػػف المدسسػػات مػػف خػػ ؿ رفػػع صيمػػة  نتقػػدنا  كبّينػػا مّنػػ" صػػد ُيدػػب السػػمعة مك الخدمػػة محػػؿ العقػػد اردػػمل, ارمػػر الػػام ا.......

, مسػػدكلّية العػكف اتصتدػػادم عػػف الُممارسػػات الُمقيِّػػدة لمُمنافسػػة, عػػادؿ بكجميػػؿ. راجػػع, سػػهاني جػػنس السػمعة فػأة حتػػ  لػػك كانػػت مػػفالُمكا.......

 .ٗٚمرجع سابؽ, ص.......
 . ٖٚ-ٕٚمراف محمد السيد, مرجع سابؽ, صراجع, السيد عُ  -(٘ٚٔ)
 .ٚٙسميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص راجع, السيد عمراف محمد السيد, المرجع السابؽ, كانظر, -ٙٚٔ))
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ُمتجانسػة لسػم  أو ال ػدماخ الا :ُيسػتانى مػف ذلػؾو  .خ الُمكافْة ُمرتبطة بالعقد اوصػميطالما كانوقخ تسميـ الُمكافْة 
 تتجػػاوز النػػاخ عمػػى أقيمػػة والعيّ اوشػػياء الزهيػػدة القيمػػة أو ال ػػدماخ ضػػئيمة الو ة ال دمػػة مػػ  موضػػوع البيػػ  أو تْديػػ

 جمالي مف قيمة السمعة أو ال دمة الُمعتبرة".% مف المبم  اإٚفي ُكؿ الحاالخ  قيمة الُمكافْة

عتبػر وسػيمة ضػغط ونػي يُ , بُمكافػْةالنص عمى البي  الُمقتػرف عمؿ عمى عمى الُمشّرع السوري أْف ي نعتقد بْفَّ و 
, وذلػؾ حرصػًا منػي بُمكافػْة ةالُمقترنػ لسػمعة أو ال دمػةاؽ بسػهولة وبسػرعة إلػى شػراء اعمى الُمستهمؾ, والذي قػد ينسػ

ّنمػا عمى الُمكافْة الُمقّدمة, وبالتالي يقـو بشراء الُمنتجاخ ليس عمى أساس الجودة أو النوعّيػة وال وفقػًا الحتياجاتػي , وان
 .(ٚٚٔ)وفقًا لمُمكافْة الُمقّدمة

مػا يرفػػ  سػعر السػػمعة فضػً  عػف تػػْاير هػذل الُممارسػػة عمػى اوسػػعار فػي السػوؽ, إذ أفَّ ُمقػػّدـ الُمكافػْة مالبػػًا 
, فهػػو يػدف  سػعر السػمعة اوصػػمّية ًا ُمرت عػًا لمسػمعةويجعمػي يػػدف  امنػ اوصػمّية, اومػر الػذي يوقػ  الُمسػػتهمؾ فػي ال ػر

 ُمعتقدًا أّني الراب  مف هذل العممّية. وامف الُمكافْة, وعمى ذلؾ يحصؿ عمى سمعة ليس بحاجة إليها بامف ُمرت  

ضػػػػة, ومػػػػف شػػػػْنها إلحػػػػاؽ الضػػػػرر الُم تر  التجارّيػػػػةف شػػػػْنها أْف ُت ػػػػؿ بالنزاهػػػػة كمػػػػا أفَّ هػػػػذل الُممارسػػػػة مػػػػ
بتػػوازف السػػوؽ وبالُمنافسػػة  اومػػر الػػذي ُيشػػّكؿ إ ػػ الً  ن سػػي, اوسػػمو بػػاع اتّ زسسػػاخ الصػػغيرة ميػػر القػػادرة عمػػى بالم
حػػاؿ ارت ػػاع قيمػػة بعػػض المزسسػػاخ مػػف السػػوؽ, فػػي  نزاحػػةب أف ُتهػػدد هػػذل الُممارسػػة إمكانّيػػة أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ فيػػي.

 كما ذكرنا سابقًا. التكم ةاعتمدخ عميها المزسسة كرب  لها وبدأخ بالبي  بسعر  إذاالُمكافْة 

 اليرع الثالث

 البيع الُمت ـز

أو تقػػػديـ  دمػػػة ُمتمّيػػػزة ومطموبػػػة مػػػف بػػػاقي  ,تقػػػـو هػػػذل الُممارسػػػة عمػػػى فكػػػرة الػػػربط بػػػيف بيػػػ  ُمنػػػت  مرمػػػو 
 الػت ّمص مػففػي سػاخ إلػى هػذا اوسػمو  رمبػًة منهػا تمجْ المزسالمزسساخ م  ُمنت  ن ر أو  دمة مير مطموبة. و 

  الرائجػة بشػراء سػم  أ ػرى ال يف, بتعميػؽ السػمالمػوّزعرواجًا وطمبًا عميها مػف قبػؿ  قىالمُنتجاخ الكاسدة, والتي ال تم
كما أّف هذل الُممارسة في بعض صورها مف شْنها التْاير عمى اوسعار في السوؽ, بشػكؿ يػزدي  .طمبًا عميها ىتمق

 .إلى ارت اع في هذل اوسعار

حيػُث نّصػخ  هذل الُممارسػة فػي إطػار إسػاءة اسػتغ ؿ وضػعية الهيمنػة فػي السػوؽ,وقد أورد القانوف السوري 
تعميؽ بي  السمعة أو تقديـ  دمػة بشػراء سػمعة أو سػم  أ ػرى ُيحظر..." :اقولهب عمى من  البي  الُمت ـز ز /ٙالمادة 

. لكفَّ القانوف السوري لـ يورد هذل الُممارسػة ضػمف الُممارسػاخ الُم ّمػة دة أو بطم  تقديـ  دمة"حدّ ّية مُ أو بشراء كم
, ونعتقػػد بضػػرورة إعػػادة الػػنص عمػػى هػػذل الُممارسػػة ضػػمف الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بنزاهػػة التجارّيػػةبنزاهػػة الُمعػػام خ 

                                                           
 .ٗٚصمرجع سابؽ, , مسدكلّية العكف اتصتدادم عف الُممارسات الُمقيِّدة لمُمنافسة, عادؿ بكجميؿانظر بهاا المعن ,  -(ٚٚٔ)



- 56 - 
 

ّنمػا قػد , وفَّ هذل الُممارسة قد ُترتكػ  مػف بعػض المزسسػاخ التػي ال تتمتّػ  بوضػعيّ التجارّيةالُمعام خ  ة الهيمنػة, وان
 .قتصادّية مف باقي المزسساخ لهااال التبعّيةعة بوضعّية تّ تكوف ُمتم

عتبػػر مجمػػس الُمنافسػة التونسػػي أفَّ ارتكػػا  هػػذل الُممارسػة مػػف قبػػؿ مزسسػػة ُمهيمنػة فػػي السػػوؽ, ُيعتبػػر وقػد ا
عػػة تّ هػػذل الُممارسػة مػػف مزسسػة ميػػر ُمتممحظػورًا عمػػى أسػاس اإفػػراط فػي اسػػتغ ؿ هػذل الوضػػعّية, أّمػػا إذا ارُتكبػخ 

البيػ  كمػا ويعتقػد الػبعض أفَّ  .(ٛٚٔ)قة لمُمنافسةبوضعّية الهيمنة فُتحظر الُممارسة عمى أساس ارتكا  ُممارسة ُمضيّ 
مػػف قبيػػؿ اوعمػػاؿ الجماعّيػػة الُمقّيػػدة عتبػػر لُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالُمنافسػػة يعنػػدما يكػػوف صػػورة مػػف صػػور االُمػػت ـز 

ال ردّيػة  اعتبرهػا ال قػي مػف قبيػؿ الُممارسػاخفقد ا إذا كانخ ضمف الُممارساخ الُم ّمة بنزاهة الُمعام خ, لمُمنافسة, أمّ 
 .(ٜٚٔ)التي مف شْنها المساس بنظاـ اوسعار

دسػة, مػف ذلؾ سنعمؿ عمى دراسة هذل الُممارسة في ضوء نص القانوف السوري الذي أوردل في المػادة الساول
وكمػا ذكرنػػا نعتقػد بضػرورة الػػنص عميهػا ضػمف الُممارسػػاخ الُم ّمػة بنزاهػة الُمعػػام خ  أجػؿ توضػي  هػػذل الُممارسػة.

نَّمػػا مػػف , التجارّيػػة َـّ ارتكابهػػا مػػف مزسسػػة ميػػر ُمهيمنػػة عمػػى ُمسػػتوى السػػوؽ, وان لحظػػر هػػذل الُممارسػػة فػػي حػػاؿ تػػ
 تبعّية اقتصادّية. حالةمزسسة تتمت  ب

, عمػى أف نشػرا بعػد ذلػػؾ )أواًل( هػذل الُممارسػة مػف  ػ ؿ اسػتعراض م هػـو البيػ  الُمػت ـز  ّضػوبالتػالي سنو 
 )اانيًا(. صور البي  الُمت ـز

 مكتن: ميهـك البيع الُمت ـز

والتػػي تكػػوف فػػي مركػػز قػػّوة, مػػف أجػػؿ إلػػزاـ  البائعػػةتمجػػْ إليػػي المزسسػػة  اً جارّيػػت اً ُيعتبػػر البيػػ  الُمػػت ـز أسػػموب
ُمنػػت  بحػػد الُمنتجػػاخ ُمرفقػػًا , والتػػي تتجّمػػى فػػي بيػػ  أ(ٓٛٔ) ّيةقبػػوؿ شػػروطها التعس,ػػبسػػاخ التابعػػة لهػػا اقتصػػاديًَّا المزس

 .  يكوف مف نوع ُم الؼ وال تكوف المزسسة الزبونة بحاجة إليين ر, والذي 

وبالتالي فنفَّ المزسسة في هذل الُممارسة تشترط إبراـ العقد م  المزسسة الزبونػة, االلتػزاـ بشػراء ُمنتجػاخ أو 
يػػرة . وهػػذا مػػف شػػْني أْف ُيحقػػؽ فائػػدة كب(ٔٛٔ)طمػػ   ػػدماخ ال تػػربط بينهػػا وبػػيف موضػػوع العقػػد اوصػػمي أّيػػة رابطػػة

                                                           
إلػػ   حالػػةيعػكد تيريػػؽ مجمػس الُمنافسػػة التكنسػل بػػيف الحػالتيف تخػػت ؼ الجهػة النػػاظرة فػل الُمخاليػػة, كمػا مف  حجػػـ العقكبػة تختمػػؼ مػف  -(ٛٚٔ)

راجع بهاا الددد, لطيل بك زياف, محمد بف فرح, محمد الػكرفمل, رشػدم المحمػدم, خمييػة التػكنكتل, التقريػر الػكطنل حػكؿ سياسػة  .مخرل.......

 .ٛٗ-ٚٗالُمنافسة فل تكنس, مرجع سابؽ, ص.......
 .ٕٙراجع بهاا المعن , عمار خبابل, صانكف الُمنافسة كارسعار, مرجع سابؽ, ص -(ٜٚٔ)
 .ٚٚصكالُمنافسة, مرجع سابؽ, الُمستهمؾ كصمع الغش  حمايةالُمستهمؾ فل صانكف  حمايةراجع بهاا المعن , لحرارم كيزة,  -(ٓٛٔ)

 .ٜ٘ٔعم  الُمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ, ص التجارّيةراجع بهاا المعن , ج ؿ مسعد, مثر الُممارسات  -(ٔٛٔ)
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أ ػػرى يكػػوف الطمػػ  ُمنتجػػاخ إذ ُيتػػي  لهػػا الػػت ّمص مػػف ُمنتجاتهػػا الكاسػػدة مػػف  ػػ ؿ ربػػط بيعهػػا ب ,لمُمزسسػػة البائعػػة
 .(ٕٛٔ)عميها كبيراً 

بهػػذل الُممارسػػة هػػو الػػّرواه واإقبػػاؿ الكبيػػر عمػػى بعػػض ُمنتجػػاخ المزسسػػة عمػػى القيػػاـ أفَّ مػػا ُيسػػاعد ونعتقػػد 
 قتصػادّية مػف بػاقي المزسسػاخ لهػااال التبعّيػة حالػة  المزسسػة بتّػالبعض اآل ر, وبالتػالي فػنفَّ تم هذل المزسسة دوف

ُيتي  لها أْف ت رض عميهـ ربط شػراء سػمعة أو تقػديـ  دمػة بشػراء سػمعة أ ػرى. هػذل السػمعة إّمػا أّنهػا كاسػدة أو أّنهػا 
  بمركػز اقػؿ تّ ة مشهورة في مجاؿ الُمنظ اخ وتتمركجديدة ولـ تصؿ بعد إلى شهرة ُمنتجاتها اوساسّية, كْف تقـو ش

فػػي سػػوؽ مسػػاحيؽ الغسػػيؿ بننتػػاه صػػػنؼ جديػػد مػػف الشػػامبو عمػػى سػػػبيؿ الماػػاؿ, فنّنهػػا تشػػترط عمػػى المزسسػػػاخ 
 الزبونة الستمرار التعاقد معها وبيعها ُمنت  مسحوؽ الغسيؿ شراء كمّية ُمعّينة مف الُمنت  الجديد. 

الػرأي نزّيد هػذا  ونحف .(ٖٛٔ)ي هذل الُممارسة إلى الُمستهمؾجّ ناؾ ما يمن  مف أْف تو ّني ليس هُ أويعتقد البعض 
طة بسمعة أ رى عمى قدر كبير مف اوهمّية بالنسػبة لمُمسػتهمؾ, وال يسػتطي  الحصػوؿ  اّصة إذا كانخ السم  المرتب

لبيعي عشر عمػ  مػف حميػ   عمى بديؿ لتمؾ الُمنتجاخ مف مزسسة أ رى, كْف ي رض تاجر الُجممة عمى الُمستهمؾ
 اوط اؿ شراء كمّية مف الصابوف.

بيػػ  المنػػت  اوصػػمي  شػػرطيف, حيػػُث ُيشػػترط بدايػػًة ضػػرورة أْف يػػتـ رفّ و تػػيتطمػػ  القػػوؿ بوجػػود البيػػ  الُمػػت ـز و 
وجػود , وبالتالي فنفَّ وجود فارؽ زمني بػيف العقػديف ين ػي (ٗٛٔ)ولمُمشتري ن سي حد  اإضافي بنيجا  وقبوؿ واوالمنت

, وّننا في هذل ال عقػد  ويستوي بعد ذلػؾ أف يكػوف العقػد اوصػمي ,(٘ٛٔ)يف ُم تم يفدف أماـ عقنكو  حالةالبي  الُمت ـز
الُمشػّرع  في الواق  ُناني عمى موقػؼو  /.ّٙرع السوري صراحًة في المادة /بي  أو تقديـ  دّمة, هذا ما عّبر عني الُمش

 أّيًا كاف موضوع العقد اوصمي.و  الُممارسة بشكؿ مطمؽمف أجؿ من  هذل السوري بهذا الصدد 

ُيشػػترط أْف يكػػوف الُمنػػت  محػػؿ التعاقػػد مػػف طبيعػػة ُم تم ػػة لمُمنػػت  الُمػػ ـز لػػي, حيػػُث يػػتـ بيػػ  الُمنتجػػيف و كمػػا 
 وهػو شػرط بػديهي ونَّػي فػي ,(ٙٛٔ)البي  تكوف المزسسة ُمجبرة عمى اقتناء ُمنت  ليسػخ بحاجػة إليػي وبذلؾ, حدبعقد وا

   ة ف  ُيمكف القوؿ بوجود اإلزاـ مف قبؿ المزسسة البائعة.حدحاؿ كانخ الُمنتجاخ مف طبيعة وا

                                                           
 .ٕٔ, مرجع سابؽ, صالتجارّيةيع فل صانكنل الُمنافسة كالُممارسات راجع بهاا المعن , سميحة عّ ؿ, جرائـ الب -ٕٛٔ))
الُمتعّمػػؽ بالُمنافسػػة, فػػل إطػػار الع صػػة التعاُصدّيػػة بػػيف المدسسػػة  ٙٓ/ٜ٘ة فػػل ظػػؿ ارمػػر ّرع الجزائػػرم هػػا  الُممارسػػة بدايػػحظػػر الُمشػػ -(ٖٛٔ)

الُمسػػتهمؾ فػػل ظػػؿ  حمايػػةلمتّكسػػع راجػػع, زبيػػر مزركصػػل,  .ٕٓ-ٗٓ/ مػػف القػػانكف رصػػـ ٚٔلمػػادة /كالُمسػػتهمؾ, كمضػػاؼ المدسسػػات فػػل ا.......

 .ٜٙكانظر سميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص .ُٗٚمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ, صال.......

 .ٕٚ, اتختداص فل مجاؿ الُمنافسة, مرجع سابؽ, صإلهاـ بكح يسراجع بهاا المعن ,  -(ٗٛٔ)
 .ٚٔابؽ, صانظر بهاا الددد, سميحة عّ ؿ, مرجع س -(٘ٛٔ)

 .ٗٚ, مسدكلّية العكف اتصتدادم عف الُممارسات الُمقّيدة لمُمنافسة, مرجع سابؽ, صعادؿ بكجميؿراجع بهاا المعن ,  -(ٙٛٔ)
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 دكر البيع الُمت ـزثانيان: 

تعميػػؽ بيػػ  / مػػف قػػانوف الُمنافسػػة وجػػاء الػػنص كالتػػالي: "ٙمنػػ  القػػانوف السػػوري البيػػ  الُمػػت ـز فػػي المػػادة /
, وعمػػى ذلػػؾ فػػنفَّ دة أو بطمػػ  تقػػديـ  دمػػة"حػػدّ أ ػػرى أو بشػػراء كمّيػػة مُ السػػمعة أو تقػػديـ  دمػػة بشػػراء سػػمعة أو سػػم  

 , ػػا أْف يْ ػػذ صػػورة ربػػط شػػراء ُمنػػت  بشػػراء ُمنػػت  ن ػػر أو تقػػديـ  دمػػة, أو يْ ػػذ صػػورة ربػػط تقػػديـ البيػػ  الُمػػت ـز إمَّ
 نة مف الُمنت . دمة بشراء ُمنت  أو بطم   دمة أ رى, كما ُيمكف أف يْ ذ صورة ربط البي  بشراء كمّية ُمعيّ 

 بيع ُمنتج ُم ـز لُمنتج سخر مك تقديـ خدمة مخرل -ٔ

مػ   دمػة تعمؿ المزسسة البائعة في هذل الصورة عمى بي  ُمنت  مف ُمنتجاتها ُمرتبطًا بشراء منت  ن ر أو ط
عػػػف الُمنػػػت  اوصػػػمي, وذلػػػؾ رمبػػػًة منهػػػا فػػػي تصػػػريؼ  اً ترمػػػ  المزسسػػػة بربطػػػي بعيػػػد أ ػػػرى, ويكػػػوف الُمنػػػت  الػػػذي

فَّ هػذا الجديدة كمػا أسػم نا. فػي الواقػ  إ نشر وتحقيؽ الّرواه لُمنتجاتهابُمنتجاتها الكاسدة, أو رمبًة مف تمؾ المزسسة 
ن سػػػها ُيمحػػػؽ الضػػػرر بالمزسسػػػة الزبونػػػة والتػػػي تجػػػد  يأّنػػػ إالّ   ائػػػدة لممزسسػػػة البائعػػػة,العمػػػؿ مػػػف شػػػْني أْف ُيحقػػػؽ ال

 وبالتالي ستحصؿ عمى ُمنتجاخ ليسخ بحاجة إليها وسيصع  عميها ترويجها. ,ُمضطّرة إلى القبوؿ

قد تت ذ الُممارسة صورة الربط بيف بي  السمعة ُمرتبطة ب دمة أ رى, بمعنى أّف المزسسة البائعػة لػف توافػؽ و 
 حالػةأّننػا نعتقػد بْنَّػي ُي تػرض فػي هػذل ال إالّ  .(ٚٛٔ)إذا قبمػخ بال دمػة الُمقّدمػة طم  المزسسة الزبونػة بالشػراء إالّ عمى 
تكػػوف مػػف  ػػدماخ مػػا بعػػد البيػػ , وفَّ ماػػؿ هػػذل ال ػػدماخ  الّ قبيػػؿ ال ػػدماخ المجانّيػػة, وأ تكػػوف هػػذل ال دمػػة مػػف أالّ 

الّ بُممزمة ُهنا المزسسة  أفَّ تستطي  المزسسة الزبونة رفضها, في حيف    خ عممّية البي .قّ تو  الُموافقة وان

 خرل مك لشراء ُمنتجممداء خدمة ُم زمة لخدمة  -ٕ

نػػة تػػربط أداء ال دمػػة أّف المزسسػػة الُمموّ  الزبونػػة تقػػديـ  دمػػة ُمعّينػػة, إالّ تطمػػ  المزسسػػة فػػي هػػذل الصػػورة 
هػذل بتقديـ  دمة أُ رى لـ تطمبها المزسسة الزبونػة, أو يػتـ الػربط بػيف تقػديـ ال دمػة وشػراء ُمنػت  ن ػر, وبػذلؾ تجػد 

ال  االقتصػػادّيةوضػػعيتها السػػت ادة مػػف ال ػػدماخ الُمقّدمػػة و وفَّ رفضػػها سػػي قدها ا ,قبػػوؿلمالمزسسػػة ن سػػها ُمضػػطّرة 
 ػػدماتها فػػي صػػيانة  بػػربط تقػػديـالعادّيػػة  كػػْف تقػػـو شػػركة ُمت ّصصػػة فػػي صػػيانة الحواسػػي  .(ٛٛٔ)تسػػم  لهػػا بػػذلؾ

ى الشػػركة طالبػػة ال دمػػة, أو أْف تػػربط المحمولػػة الموجػػودة لػػدحواسػػي  المزسسػػة الزبونػػة, بصػػيانة أجهػػزة ال حواسػػي 
 .ن سها الشركة الصيانة وشراء قط  الغيار مف بيف هذل

                                                           
 .ٗٚص, سابؽ جع بهاا المعن , عادؿ بكجميؿ, مرجعرا -(ٚٛٔ)

 .ٙٓٔراجع بهاا المعن , زبير مزركصل, مرجع سابؽ, ص -(ٛٛٔ)
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 دةحدّ ربط البيع بشراء كمّية مُ  -ٖ

, (ٜٛٔ)مػف السػم بهػا إفَّ مبدأ ُحرّية التجارة يتطم  أْف يكوف لُكؿ مزسسة الُحرّية في شراء الكمّيػة التػي ترمػ  
الصورة إّما أْف ت رض المزسسة البائعة عمى المزسسة الزبونػة كمّيػة أقػؿ مػف الكمّيػة التػي ترمػ  بهػا, لكف في هذل و 

 ث العكس بْْف ت رض عميها كمّية ت وؽ الكمّية التي ترم  بها او يرة.حدأو أف ي

مػف الكمّيػة التػي ت رضػها المزسسػة  تكػوف كمّيػة الُمنتجػاخ التػي ُتريػدها المزسسػة الزبونػة أقػؿّ  اركلػ : حالةال
باإضػػافة إلػػى أفَّ الكمّيػػة  ,ؽ ذّمتهػػا المالّيػػةرهػػتالزبونػػة إلػػى دفػػ  مبػػال  طائمػػة  اومػػر الػػذي يػػدف  المزسسػػة ,البائعػػة

يػزدي إلػى ان  ػاض اوسػعار  مػاالػذي قػد يػدفعها إلػى البيػ  ب سػارة, اومػر  ,الكبيرة ستبقى ُمكّدسة في الُمستودعاخ
اوسػػػعار وفقػػػًا لقواعػػػد العػػػرض  تحديػػػدكمػػػا أفَّ ذلػػػؾ سػػػيزار عمػػػى  .(ٜٓٔ)زار سػػػمبًا عمػػػى الُمنافسػػػة فيػػػيفػػػي السػػػوؽ ويػػػ

 والطم .

أْف تكػػػوف كمّيػػػة الُمنتجػػػاخ التػػػي ُتريػػػدها المزسسػػػة الزبونػػػة أكاػػػر مػػػف الكمّيػػػة التػػػي ت رضػػػها  ة:الثانيػػػ حالػػػةال
طرتها عمػى السػوؽ, مػف هيمنػة هػذل المزسسػة وسػيتزيػد  في الواق  إفَّ هػذل الصػورة مػف شػْنها أفْ و  ,المزسسة البائعة

منػػة بقػػّوة فػػي السػػوؽ أو المزسسػػة صػػاحبة . فتمتّػػ  المزسسػػة الُمهيةالُمباعػػمػػف  ػػ ؿ تحّكػػـ هػػذل المزسسػػة بالكميػػاخ 
, اومػػػر الػػػذي يػػػزدي إلػػػى ارت ػػػاع (ٜٔٔ)الكمّيػػػة التػػػي تبيعهػػػا إلػػػى بػػػاقي المزسسػػػاخ تحديػػػدالقػػّوة االقتصػػػادّية ُيتػػػي  لهػػػا 

وعمػى ذلػؾ فػنفَّ  .وبتشػكؿ اوسػعار فيػي لسػوؽا لمُمنافسػة فػي وبالتالي عرقمة السير الطبيعػي ,لقّمة المنتجاخاوسعار 
الػػتحّكـ بالكمّيػػة الُمباعػػة مػػف  ػػ ؿ   ػػض أو زيػػادة هػػذل الكمّيػػة, مػػف شػػْني أف يػػزار عمػػى المعػػروض فػػي السػػوؽ, 

 .(ٕٜٔ)وبالتالي   ض أو رف  تمؾ اوسعار

المزسسػة البائعػة لطمبػاخ فيػي ال تسػتجي   البيػ  الػذي :دة بْنَّػيحػدّ البيػ  بشػراء كمّيػة مُ ذلؾ ُيمكف أْف ُنّعػرؼ وب
فنفَّ هذا المن  يهػدؼ إلػى الح ػاظ  . وبالتاليأف تشتريهانتجاخ التي ُتريد او يرة المزسسة الزبونة مف حيُث كمّية المُ 

مػف جهػة  الُممارسة كطريػؽ ميػر ُمباشػر لػرفض البيػ يمن  المزسساخ مف اّت اذ هذل و عمى ُحرّية التجارة مف جهة, 
والػذي ُيشػّكؿ صػورة مػف  ,لمبػدأ رفػض البيػ  يستكر  بي  الُمت ـز ما هو إالّ , حيُث اعتبر جان  مف ال قي أفَّ الأ رى
 .(ٖٜٔ)عف التوريد التوّقؼصور 

                                                           
 .ٕٚ, اتختداص فل مجاؿ الُمنافسة, مرجع سابؽ, صبكح يسإلهاـ راجع بهاا المعن ,  -(ٜٛٔ)
 .ٕٔراجع بهاا المعن , سميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص -(ٜٓٔ)

 .ٜٕٚصمرجع سابؽ, راجع بهاا المعن , عبد المنعـ مبارؾ, محمد رمضاف نعمة ا , النظرّية اتصتدادّية الجزئّية,  -(ٜٔٔ)
راجػػع بهػػاا المعنػػ , محمػػد مبػػارؾ البدػػماف الرشػػيدم, المنافسػػة غيػػر المشػػركعة كاتحتكػػار فػػل القػػانكف الكػػكيتل, معهػػد الككيػػت لمدراسػػات  -(ٕٜٔ)

 .ٕ٘, صٕٛٓٓالقانكنية كالقضائية, .......
كف ارعمػاؿ معهػد الحقػكؽ, جامعػة راجع بهاا المعن , صابة دكرّية, مجمس الُمنافسة, رسالة لنيؿ درجة الماجسػتير فػل الحقػكؽ, فػرع صػان -(ٖٜٔ)

 .ٕٗٔ, صٕٔٓٓ-ٕٓٓٓالجزائر, .......
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 خاتمة اليدؿ اركؿ
, والتػػػي أوردهػػػا قػػػانوف الُمنافسػػػة التجارّيػػػةحاولنػػػا فػػػي هػػػذا ال صػػػؿ عػػػرض أبػػػرز الُممارسػػػاخ الُم ّمػػػة بالنزاهػػػة 

  المزسسة بوضػعّية تسػم  لهػا ب ػرض تمػؾ الُممارسػاخ, عمػى الػّرمـ مػف تْكيػدنا بّْنهػا قػد تّ وبّينا ضرورة تم السوري.
طرة الوصػوؿ إلػى الهيمنػة والسػي تمػؾ الُممارسػاخلكف يبقى هدفها اوساسي مػف و ُترتك  مف مزسساخ مير ُمهيمنة, 

   عمى السوؽ.

نعتقػػد أفَّ الضػػرورة و ال رنسػػي, بينػػا وضػػعية التبعّيػػة االقتصػػادّية والمعػػايير التػػي أوردهػػا مجمػػس الُمنافسػػة وقػػد 
ة لمػػنص عمػى هػػذل الوضػعية وتمػػؾ المعػايير, وذلػػؾ لضػبط الُممارسػػاخ الُمرتكبػة مػػف بعػض المزسسػػاخ التػي لػػـ ّحػُمم

 .تصؿ بعض إلى وضعية الهيمنة والّسيطرة الكاممة عمى السوؽ

عػػف التوريػػد,  التوّقػػؼ, وكػػاف أبرزهػػا الُمعاممػػة التمييزّيػػة و تبػػّيف لنػػا  طػػورة الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بتػػوازف السػػوؽ
ضػرورة الػػنص عمػػى بعػػض  وجػػدناو  هػػا ضػػررًا عمػى الُمسػػتهمكيف والسػػوؽ,مػػف أ طػر الُممارسػػاخ وأكار  حيػث تعتبػػراف

الُمعاممػة التمييزيػػة لػبعض المزسسػػاخ دوف الػبعض اآل ػػر لُمقابػػؿ الحقيقػي, والػػذي ُيبػرر الصػور التػي ُتعتبػػر بماابػة ا
 ص ة المن . وين ي عف تمؾ الُممارسة

 حػدّ  فػرض ُممارسػة ة إلى الت ع  باوسعار, والتي تشػمؿل صؿ تنّوع الُممارساخ المزديفي هذا ا واتض  لنا
  روجػاً  ُتعػد كمػا, السػوؽ فػي اوسػعار تشػّكؿ نلّيػة عمػى الُممارسػاخ أ طر مف تعتبر والتي, البي  إعادة لسعر أدنى
   .اوسعار ُحرّية مبدأ عف

 ورأينػا  طػورة, والتػي نػّص عميهػا القػانوف السػوري, التجارّيػةام خ البيػوع الُم ّمػة بنزاهػة الُمعػجممة مػف وبّينا 
وصػػواًل إلػػى سػػعر التكم ػػة    ال صػػوماخ التػػي ُيمكػػف  صػػمهاّضػػ, لكػػفَّ القػػانوف السػػوري لػػـ ُيو البيػػ  ب سػػارة إعػػادة

  الطريقػػة التػػي ُيمكػػف لبػػاقي ّضػكمػا أفَّ القػػانوف السػػوري لػػـ يو  دنا عمػػى أهمّيػة الػػنص عمػػى ذلػػؾ.أّكػػولػػذلؾ  الحقيقػي,
وقػػؼ القػػانوف الجزائػػري بهػػذا أطػػراؼ السػػوؽ مػػف   لهػػا معرفػػة أفَّ مزسسػػة مػػا تبيػػ  ب سػػارة أـ ال, فاقترحنػػا تبنػػي م

ضافة استاناءاخ أ رى بعض االستاناءاخ توضي نا عمى ضرورة وأّكد الصدد,  .وان

لى جان  البي  ب سارة أوضحنا و  والتػي  ,هػذل الُممارسػةاقترحنػا ضػرورة الػنص عمػى البي  الُمقتػرف بُمكافػْة, و ان
ضػػرورة  كمػػا اقترحنػػا أم ػػؿ ذكرهػػا القػػانوف السػػوري, عمػػى الػػرمـ مػػف  طورتهػػا وتْايرهػػا عمػػى اوسػػعار فػػي السػػوؽ.

مػػػف أجػػػؿ منػػػ  هػػػذل  التجارّيػػػةإعػػػادة الػػػنص عمػػػى البيػػػ  الُمػػػت ـز فػػػي إطػػػار الُممارسػػػاخ الُم ّمػػػة بنزاهػػػة الُمعػػػام خ 
أّيػًا كانػخ المزسسػة التػي ارتكبتهػا, عمػى اعتبػار أفَّ القػانوف السػوري اكت ػى بنيرادهػا ضػمف و  بشكؿ ُمطمػؽ,الُممارسة 

 الُممارساخ الُم ّمة بالُمنافسة.
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فػػي السػػوؽ, وُتمحػػؽ  التجارّيػػةبصػػورة بالغػػة بالنزاهػػة  مػػا سػػبؽ, نعتقػػد بػػْفَّ الُممارسػػاخ السػػابقة ُت ػػؿّ ومػػف ُكػػؿ 
نلّيػػاخ الضػػرر بالُمسػػتهمؾ, اومػػر الػػذي يػػدفعنا إلػػى البحػػث عػػف  إلحاقهػػاعػػف  بالُمنافسػػة والُمتنافسػػيف, فضػػ ً  أضػػراراً 
 لكاّفة أطراؼ السوؽ في ال صؿ الااني. حمايةتوفير ال
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 اليدؿ الثانل

 التجارّيةرة مف الُممارسات الُمخّمة بالنزاهة ارطراؼ الُمتضرّ  حماية
ك ػي دراسػة هػذل تإفَّ تنظيـ الُمنافسة في السوؽ ال يعتمد عمى سف القوانيف الناظمة لمُمنافسة فحس , كمػا ال 

يجػػاد رقابػػة إ ضػػاع السػػوؽ لتحميػػؿ اقتصػػادي, والعمػػؿ عمػػى إُبػػدَّ مػػف بػػؿ ال ,التجارّيػػةالقػػوانيف لتػػوفير النزاهػػة لمسػػوؽ 
بػة وطػراؼ السػوؽ مػف ُمسػتهمؾ ومزسسػاخ ر الحمايػة المطمو فّ الُمنافسػة فػي السػوؽ, وتػو  حمايػةُمناسبة, تعمؿ عمى 

مػف التػد ؿ فػي السػوؽ  أدنػى حػدّ وجػود كمػا أفَّ  .(ٜٗٔ)سػّيًا"حد"فتطبيػؽ قػانوف الُمنافسػة ال يكػوف ع ويػًا وال  .ُمتنافسة
 .(ٜ٘ٔ)اف استمرارّية الُمنافسةلضم اً وأساسي اً جوهري اً مطمب ُيعد, 

ضػػبط الُمنافسػػة فػػي السػػوؽ, و  حمايػػةهػػو  التجارّيػػةمػػا أفَّ الهػػدؼ مػػف ضػػبط الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة وب
دخ تجّسػ .(ٜٙٔ)كػاف مػف الضػروري وجػود هيئػة ُمت صصػة فػي موضػوع الُمنافسػة الع قة بػيف الُمتنافسػيف فيػي, لػذلؾ

, ونزاهتهػػا لػػي الػػدور الكبيػػر فػػي ضػػبط الُمنافسػػة فػػي السػػوؽُي تػػرض أف يكػػوف هػػذل الهيئػػة فػػي مجمػػس الُمنافسػػة الػػذي 
اوطػػراؼ  ةحمايػػإضػػافًة لمػػدور الموكػػؿ لمقضػػاء فػػي  التػػي ُيمكػػف أْف تنشػػْ بػػيف الُمتنافسػػيف فيػػي. نزاعػػاخوفػػي حػػؿ ال
  بالضػرورة حمايػة الُمنافسػة والمزسسػاخ الُمتنافسػة فػي السػوؽ يسػتتب حمايػةكمػا أفَّ  .ة مف تمؾ الُممارسػاخالُمتضّرر 

 .(ٜٚٔ)ث في السوؽ تزار سمبًا بشكؿ أو بخ ر عمى الُمستهمؾحدُمعظـ الُممارساخ التي تفَّ الُمستهمؾ, إذ إ

مػف , التجارّيػةرة مف الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة اوطراؼ الُمتضرّ  حماية ومما سبؽ, سنبحث في هذا ال صؿ
 حمايػػػةالقبػػػؿ شػػػرا وتوضػػػي  وسػػػائؿ )المبحػػػث اووؿ(,  الُمقػػػررة لمُمنافسػػػة والُمتنافسػػػيفالحمايػػػة  ػػػ ؿ عػػػرض ُسػػػبؿ 

 .)المبحث الااني( ة لمُمستهمؾر الُمقرّ 

                                                           
 .ٜٖٕ, مرجع سابؽ, صالتجارّيةج ؿ مسعد, مدل تأثر الُمنافسة الُحّرة بالُممارسات  -(ٜٗٔ)

قػ  الػكطنل حػكؿ ُحرّيػة تالُممراجع بهاا المعن , كساؿ سامية زكجة زايدم, رمبدم ُحرّية التجارة كالدػناعة مسػاس صػانكنل لمُمنافسػة الُحػّرةر,  -(ٜ٘ٔ)
 .ٖٕٔٓ, نيساف ٗ-ٖقكؽ كالعمـك السياسّية, الُمنافسة فل القانكف الجزائرم, جامعة باجل ُمختار, عنابة, كمّية الح.......
ـ  إنشػػػاء م -(ٜٙٔ) , كيعتقػػػد الػػبعض مف  تػػػاري  إنشػػػاء مجمػػس الُمنافسػػػة هػػػك بمثابػػة الػػػكتدة الحقيقّيػػػة ٜٙٛٔجمػػس الُمنافسػػػة فػػػل فرنسػػا عػػػاـ تػػ

 فل فرنسا.  لمُمنافسة.......
Laurence Boy, Le nouveau contrôle français des opérations de concentration, Une originalité regrettable?, 

Université Nice Sophia, 2012, p4. 
الُمسػتهمؾ ُمسػتقّمة عػف تشػريعات الُمنافسػة, كفػل بعضػها ا خػر تػكرد فػل صػانكف  حمايػةمػف الُبمػداف تكػكف التشػريعات الُمتعّمقػة بفل عدد  -((ٜٚٔ

المدػال  اتصتدػادّية لمُمسػتهمؾ, كمػا مف   حمايػةالُمسػتهمؾ, عمػ  اعتبػار مف  صضػايا الُمنافسػة كثيقػة الدػمة ب حمايةالُمنافسة فد ن ُمكرسان ل.......

راجػػع, القػػانكف النمػػكاجل لمُمنافسػػة, مرجػػع سػػابؽ,  .حػػدةنيااهمػػا كاإعل مْف تكػػكف السػػمطة المسػػدكلة عػػف يسػػتداترتبػػاط بػػيف القػػانكنيف .......

 .ٜ٘ص.......
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 المبحث اركؿ

 رة لمُمنافسة كالُمتنافسيفالُمقرّ  حمايةال
كمػػا ذكرنػػا إفَّ ضػػرورة السػػير الحسػػف لمُمنافسػػة فػػي السػػوؽ, وضػػرورة التقميػػؿ مػػف الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة 

يعتقػػد الػػبعض أفَّ و  وضػػبط ال روقػػاخ الحاصػػمة فػػي السػػوؽ. سػػتدعي وجػػود هيئػػة ُمت صصػػة فػػي ُمتابعػػة, تالتجارّيػػة
يتنػافى مػف الُمنافسػة فيػي,  حدّ بنزاهة السوؽ والوجود مجمس ُم تص بالنظر في الُممارساخ التي مف شْنها اإ  ؿ 

 ونزّيػد هػذا الػرأي – في حػيف يعتقػد الػبعض اآل ػر .(ٜٛٔ)ةرييها الُمنافسة وال مس ة التحر, مبدأ الُحرّية التي تقـو عم  م
المطموبػة, فقػانوف الُمنافسػة يتػد ؿ  اعميػةتن يػذ قػانوف الُمنافسػة بال أفَّ تنظيـ السوؽ يحتػاه إلػى أجهػزة قػادرة عمػى  -

  .(ٜٜٔ)اعمةأدواخ دقيقة وواضحة وأجهزة فإرساء قواعد الُمنافسة النزيهة في السوؽ, وهذا يتطم  

لػػػى جانػػػ  مجمػػػس الُمنافسػػػة يمعػػػ  القضػػػاء دور و  لمجمػػػس الُمنافسػػػة فػػػي ضػػػبط وتنظػػػيـ  اً وُمسػػػاعد اً تكميميػػػ اً ان
, التجارّيػػةرة مػػف تمػػؾ الُممارسػػاخ التػػي ُت ػػؿ بالنزاهػػة لممزسسػػاخ الُمتضػػرّ  حمايػػةالُمنافسػػة فػػي السػػوؽ, وفػػي تػػوفير ال

فػػػي الطعػػػف بقػػػراراخ مجمػػػس الُمنافسػػػة الصػػػادرة بندانػػػة المزسسػػػاخ الُم ال ػػػة لقواعػػػد النزاهػػػة  اً أساسػػػي اً لػػػي دور أفَّ كمػػػا 
 .التجارّية

(, المطمػ  اووؿ) الُمنافسػة والُمتنافسػيف حمايػةدور مجمػس الُمنافسػة فػي  بّيف في هذا المبحثوعمى ذلؾ, سنُ 
 .(المطم  الااني) الُمنافسة والُمتنافسيف حمايةدور القضاء في  عرضقبؿ 

 المطمب اركؿ

 الُمنافسة كالُمتنافسيف حمايةدكر مجمس الُمنافسة فل 

وقػد قػانوف الُمنافسػة,  سػة والُمتنافسػيف فػي السػوؽ مػ  صػدورالُمناف حمايػة يلّ تػو  مجمس الُمنافسة دورل في بدأ
ث فػػي السػػوؽ, ومػػف بينهػػا حػػدالتػػي تمػػس ومنحػػي ُسػػمطة ضػػبط الُممارسػػاخ أوجػػد قػػانوف الُمنافسػػة السػػوري هػػذا المج

إذ يضػػـ , (ٕٓٓ). ويتنػػّوع تشػػكيؿ هػػذا المجمػػس فيتػػػْلؼ مػػف ا اػػة عشػػر عضػػواً التجارّيػػةالُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة 

                                                           
 .ٕٓ, صٕٛٓٓ -ٕٚٓٓلمتكسع راجع, مكـر القابسل, مجمس الُمنافسة, الهيئة الكطنّية لمُمحاميف, تكنس, دياصص,  -(ٜٛٔ)

فػػل تطبيػػؽ صػػانكف الُمنافسػػة, ُمػػاّكرة لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػل القػػانكف, فػػرع  العاديػػة, دكر الهيئػػات القضػػائّية ظرييػػة مكسػػاكمراجػػع,  -(ٜٜٔ)
 .ٕٖ, صٕٔٔٓتيزم كزك,  كتيةالمسدكلّية المهنّية, جامعة مكلكد معمرم, الجزائر, .......

ـّ ر  معضػػاء ثػػـ ٜ د معضػػاء مجمػػس الُمنافسػػة الجزائػػرمكػػاف عػػد -(ٕٓٓ) إّت مّنػػ" دػػّني" إلػػ  ث ثػػة عضػػكان كالُمشػػّرع السػػكرم, ٖٔفػػع عػػددهـ إلػػ تػػ
ّنمػػا فقػػط ُخبػػراء فػػل الشػػدكف اتصتدػػادّية كالقانكنّيػػة.مدػػناؼ....... , الطبيعػػة عّمػػار سػػمطافلمتكسػػع راجػػع,  , كلػػـ يضػػـ فػػل تشػػكيم" مّيػػة ُصضػػاة كام
-ٕٓٔٓالجزائػر, نطينة, إدارة ارعمػاؿ, جامعػة منتػكرم, صسػالقانكنّية لمجمػس الُمنافسػة, ُمػاّكرة لنيػؿ درجػة الماجسػتير فػل القػانكف, فػرع .......
كانظػػر, عبػػد الػػرحمف بريػػؾ, رُسػػمطة القضػػاء فػػل كصػػؼ تنييػػا صػػرارات مجمػػس الُمنافسػػةر, الُممتقػػ  الػػكطنل حػػكؿ ُحرّيػػة  .ٜٙ, صٕٔٔٓ.......
 .ٖٕٔٓافسة فل التشريع الجزائرم, جامعة بجاّية, عنابة, الُمن.......
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إلػى ا اػة أعضػاء مػف ذوي  المركػزي لمرقابػة المالّيػة, إضػافةف الجهػاز مػ يف, وُعضػو (ٕٔٓ)ا اة أعضاء مف القضاة
, كمػا يضػـ ا اػة أعضػاء لتمايػؿ ال عالّيػاخ (ٕٕٓ)الُمسػتهمؾ حمايػةال برة في الشػزوف االقتصػادّية وقضػايا الُمنافسػة و 

ُن حػظ كاػرة اوعضػاء و عػف االّتحػاد العػاـ لنقابػاخ الُعمػاؿ واالّتحػاد العػاـ لم  حػيف.  يف, وُعضو التجارّيةالصناعّية و 
رمبػػًة مػػف الُمشػػّرع فػػي تػػدعيـ المجمػػس بالطػػاقـ  جػػاء التػػي يتػػْلؼ منهػػا مجمػػس الُمنافسػػة السػػوري, ونعتقػػد بػػْفَّ ذلػػؾ

إيجػاد نػوع إلػى هػدؼ جود عدد مف الُقضاة يكما أفَّ و  ني مف أداء المهاـ الُممقاة عمى عاتقي.البشري الكافي الذي ُيمكّ 
يف بمسػػػائؿ القػػػانوف ون ػػػروف ُم تّصػػػيف فػػػي الشػػػزوف االقتصػػػادّية مػػػف التػػػوازف فػػػي تشػػػكيمة المجمػػػس, فوجػػػود ُم تّصػػػ

 .(ٖٕٓ)ف المجمس مف أداء المطمو  مني بمرونة وفاعمّيةكّ , مف شْني أْف ُيمعف الُمستهمؾ يفوقضايا الُمنافسة وممام

  بوظي ػػة الُمراقبػة الُمسػػتمّرة عمػػى السػوؽ مػػف أجػػؿ ضػػبط تّػػا تصاصػػاخ مجمػس الُمنافسػػة, إذ يتمتتنػػّوع و كمػا 
 طػػار فبعػػد أْف يػػتـ إوميرهػػا مػػف الُممارسػػاخ التػػي تػػزار سػػمبًا عمػػى الُمنافسػػة,  التجارّيػػةالُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة 

, وبموجػػ  هػػػذل الصػػ حياخ يسػػػتطي  أْف يقػػػـو بتقصػػي وقػػوع تمػػػؾ الُممارسػػاخ ة بوقػػػوع ُممارسػػة مػػامجمػػس الُمنافسػػ
   .(ٕٗٓ)يستم  إلى إفادة أي ش ص بحوزتي أّية معموماخ عف ُممارساخ ُم ّمة بتوازف السوؽ

 ,ـ تكرارهػػاعمػػى عػػد ا, والحػػثّ مجمػػس الُمنافسػػة بعػػد كشػػ ي هػػذل الُممارسػػاخ العمػػؿ عمػػى إنهائهػػويتوجػػ  عمػػى 
مف   ؿ اّت اذ تدابير وفرض عقوباخ ُمعّينة عمى ُكؿ مف ي ػرؽ قواعػد قػانوف الُمنافسػة, ويرتكػ  ُممارسػاخ ُم ّمػة 

السػوؽ  سػيجعؿو مها تتمػادى بتمػؾ الُممارسػاخ, وفَّ ترؾ المزسساخ بدوف عقا  مف شْني أْف يجع .التجارّيةبالنزاهة 
 انتظاـ. أدنىوبدوف  ةفوضويّ 

                                                           
محمػػد بػف فػػرج, لطيػػل بكزيػػاف, محمػػد الػػكرفمل, رشػػدم  .ضػػاء مػف القضػػاة فػػل مجمػػس الُمنافسػػةمع ٚخػالؼ الُمشػػّرع التكنسػػل حيػػُث جعػػؿ  -(ٕٔٓ)

 .ٓ٘جع سابؽ, صخميية التكنكتل, التقرير الكطنل حكؿ سياسة كصانكف الُمنافسة فل تكنس, مر  محمدم,ال.......

ة ندّيػػد مكصػػؼ الُمشػػّرع السػػكرم فػػل تمثيػػؿ الُمسػػتهمؾ فػػل مجمػػس الُمنافسػػة, لكّننػػا نأخػػا عميػػ" صّمػػة التمثيػػؿ ُمقارنػػةن باليعالّيػػات اتصتدػػاديّ  -(ٕٕٓ)
 .التجارّيةك .......

كبالتالل فػإف  تػرؾ ارمػكر بهػا  الدػكرة صػد    شركطان دصيقة تكتساب العضكّية فل مجمس الُمنافسة,تحديدعدـ نأخا عم  القانكف السكرم  -(ٖٕٓ)
بخػ ؼ تددم إل  عضػكّية معضػاء ليسػكا بالكيػاءة المطمكبػة كغيػر صػادريف عمػ  مداء المهػاـ التػل مػف شػأنها الحيػاظ عمػ  نزاهػة السػكؽ. .......
ا الُمنافسػة كحمايػة الُمسػتهمؾ بثمػانل سػنكات عمػ  د الخبرة المطمكبة لمعامميف فل المجاؿ القػانكنل كاتصتدػادم كصضػايحدّ الُمشّرع الجزائرم .......
عمػػ  معػػايير تعيػػيف معضػػاء  نػػّص كمػػا مف  القػػانكف البمجيكػػل  ارصػػؿ, كمػػا اشػػترط مف يككنػػكا حادػػميف عمػػ  شػػهادة جامعّيػػة عمػػ  ارصػػؿ,.......
ار يثبتػػكف فيػػ" مّنهػػـ حػػائزيف عمػػ  تجربػػة خضػػاع الُمترشػػحيف لمعضػػكّية فػػل مجمػػس الُمنافسػػة تختبػػإالُمنافسػػة, بػػؿ اشػػترط ميضػػان  جمػػسم.......
 ُمييدة. .......

 ZOUAIMIA Rashid, le conseil de la concurrence et la  régulation des marches en droit Algérien, Revue 

Idara, n2, 2008, p19.   
ـ  نقمػ" مػف الُمخّمػة بنزاهػة السػكؽ, ك  مارسػاتعض مف  مجمس الُمنافسة يككف هك المسدكؿ عف إثبات كصػكع المُ بيعتقد ال -((ٕٗٓ هػك مبػدم تقميػدم تػ

ة لمُمنافسػة فػل القػانكف الجزائػرم, مرجػع محمػد الشػريؼ كتػك, الُممارسػات الُمنافيػراجع بهاا المعنػ ,  .كف العقكبات إل  صانكف الُمنافسةصان.......

 .ٖٗٙسابؽ, ص.......
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 الُبػػدَّ لنػػا مػػف عػػرض التجارّيػػةوبالتػػالي لتوضػػي  دور مجمػػس الُمنافسػػة فػػي ضػػبط الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة 
عقوبػة يسػتدعي توضػي  كمػا )ال ػرع اووؿ(, و  التجارّيػةلمن  الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهػة  التي ُيمكف ات اذها التدابير
 رع الااني(.)ال  التجارّيةبالنزاهة  كجزاء لإل  ؿ الغرامة

 ركؿاليرع ا

 التجارّيةالتدابير الُمتخاة لمنع الُممارسات الُمخّمة بالنزاهة 

لُمنافسػػة فيػػي, ضػػبط الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بنزاهػػة السػػوؽ وافػػي مػػس الُمنافسػػة مػػف القيػػاـ بُمهمتػػي لكػػي يػػتمكف مج
ويرتكػػ  ُممارسػػاخ ُم ّمػػة  ,الُمنافسػػة ػػرؽ قواعػػد قػػانوف عػػي با تصػػاص فػػرض تػػدابير بحػػؽ ُكػػؿ مػػف يُبػػدَّ مػػف تمت, ال

 حمايػةتهػدؼ إلػى  ُجممػة مػف التػدابير, ذلؾ مػن  الُمشػّرع السػوري مجمػس الُمنافسػة سػمطة فػرضلو  .التجارّيةبالنزاهة 
 ريف مف تمؾ الُممارساخ.الُمنافسيف الُمتضرّ  حمايةإلى  رميوؽ مف اإ  ؿ بنزاهتها, كما تالُمنافسة في الس

ة, كتوجيػي اووامػر إلػى المزسسػاخ إنهػاء اإدارّيػذة مف مجمس الُمنافسة الطبيعػة التدابير الُمّت  ذ بعض ْوت
العقػود القائمػة وبطػ ف قد تْ ذ بعض التدابير الطبيعة المدنّيػة, كػنع ف فسػر و , التجارّية ّمة بالنزاهة ُممارساتها المُ 

 .التجارّيةة بنزاهة الُمعام خ عمى أساس ُممارساخ ُم مّ 

َـّ سػػػُنبّيف التػػػدابير ذاخ الطبيعػػػة اإدارّيػػػالتػػػدابير ذاخ الطبيعػػػة وعمػػػى ذلػػػؾ سػػػنحاوؿ توضػػػي   ة )أواًل(, ومػػػف اػػػ
 ًا(.المدنّية )ااني

 ةااداريالتدابير اات الطبيعة مكتن: 

 أورد الُمشػػػّرع السػػػوري فػػػي قػػػانوف الُمنافسػػػة عػػػّدة تػػػدابير ذاخ طػػػاب  إداري, وتتػػػراوا هػػػذل التػػػدابير بػػػيف توجيػػػي
, لكػػػفَّ قػػػانوف الُمنافسػػػة عػػػ ف اإمػػػ ؽ المزقػػػخنهػػػاء الُممارسػػػاخ المحظػػػورة, وبػػػيف إاووامػػػر لممزسسػػػاخ المعنّيػػػة إ

 .(ٕ٘ٓ)الصادرة بندانة المزسساخ أم ؿ النص عمى نشر قراراخ مجمس الُمنافسةقد  السوري

 تكجي" اركامر إل  المدسسات -ٔ

مػف قػانوف الُمنافسػة توجيػي اووامػر إلػى المزسسػاخ, / ٕٔ/أجاز القانوف السوري لمجمس الُمنافسة في المػادة 
ف إنهػاء أوامػر  طّيػة لمُمتعػامميف المعنيػيتوجيي  -ُٔيمكف لمجمس الُمنافسة عند االقتضاء: " إذ جاء النص كالتالي:

    ُمعّيف, أو فرض شروط  اّصة عميهـ في ُممارسة نشاطهـ".الُممارساخ الُم ال ة لُحرّية الُمنافسة وذلؾ في أجؿ 

                                                           
ل المدسسػػات بػػالتكاطد فػػل حػػدّ فػػل حػػاؿ إدانػػة إمكردهػػا صػػانكف الُمنافسػػة السػػكرم مجػػاز لمجمػػس الُمنافسػػة  التػػل إضػػافةن إلػػ  تمػػؾ التػػدابير -((ٕ٘ٓ

كتقديـ عطاءات كهمّية, بمنعها مف التعامؿ مع الجهػات العاّمػة ُمطمقػان, سػكاء مكػاف التعامػؿ بُمناصدػات مك ُمزايػدات مك عقػكد مك  الُمناصدات.......

ث مػػف صػػانكف الُمنافسػػة, لُمػػدة ت تقػػؿ عػػف سػػنة كت تزيػػد عػػف ثػػ  ٕ٘د الُمشػػّرع المنػػع فػػل المػػادة حػػدّ كصػػد  التعامػػؿ.مشػػكاؿ  مم شػػكؿ مػػف.......

 .التجارّيةُيخدص هاا التدبير لمُممارسات الُمخّمة بالنزاهة  لـ إّت مّن" سنكات,.......
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الُمنافسػة فػي السػوؽ  إعػادةبُسػمطة واسػعة فػي اّت ػاذ اووامػر مػف أجػؿ السػوري وبذلؾ يتمت  مجمس الُمنافسػة 
لُممارسػاتها المحظػورة  حػدّ إلى الوض  السميـ, ويكوف ذلؾ مف   ؿ توجيي اووامر إلػى المزسسػاخ مػف أجػؿ وضػ  

فَّ الهػػدؼ مػػف هػػذل اووامػػر  .(ٕٙٓ)رض العقوبػػاخ عميهػػا فػػي حػػاؿ عػدـ اسػػتجابتهافػّدة ُمعّينػػة, تحػػخ طائمػػة  ػ ؿ ُمػػ وان
 المػذكورة  اووامػر وُتعػدّ  .(ٕٚٓ)وقؼ تمادي المزسساخ في أعمالها, ومن  ت اقـ الضرر الحاصؿ مػف تمػؾ الُممارسػاخ

مجمػػس الُمنافسػة يقظػػًا  ىوعمػى ذلػػؾ يجػ  أْف يبَقػ ,(ٕٛٓ)أولػى وسػائؿ التػػد ؿ التػي أوجػػدها مجمػس الُمنافسػة ال رنسػػي
 .(ٜٕٓ)ُمراقبًا لعمؿ المزسساخ في السوؽ

نهػػاء الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة نعتقػػد و  أفَّ هػػذا التػػدبير مػػف التػػدابير الهاّمػػة والضػػرورّية مػػف أجػػؿ ضػػبط وان
إلػى  التجارّيػةُم ّمػة بالنزاهػة في حاؿ وقعخ ُممارسػة  أف ُيسارع مجمس الُمنافسةبالسرعة المطموبة, إذ عمى  التجارّية
قػػػدر اإمكػػػاف مػػػف اآلاػػػار السػػػمبّية الناجمػػػة عػػػف تمػػػؾ  حػػػدّ مػػػف أجػػػؿ ال اووامػػػر لتمػػػؾ المزسسػػػاخ الُم ال ػػػة,إصػػػدار 

ف ي حاؿ كانخ مزسسة ُمهيمنة عمى السوؽ وبػدأخ ت ػرض عمػى بػاقي  .(ٕٓٔ)الُممارساخ والعمؿ عمى إيقافها ُمباشرة
عػف تمػؾ الُممارسػة  ػػ ؿ  د, فػنفَّ مجمػس الُمنافسػة يوجػي أمػػرًا إلػى تمػؾ المزسسػة لمكػؼّ حػدّ البيػ  بسػعر مُ  المزسسػاخ

 اً البيػػػ , وفػػػي حػػػاؿ لػػػـ تسػػػتج  سػػػي رض تػػػدابير  إعػػػادةتػػػذكيرها أفَّ بنمكانهػػػا اقتػػػراا سػػػعر ُمػػػّدة أسػػػبوع مػػػاً , وُيمكػػػف 
ي لهػػا ّجػػيو  حيػػث عػػف التوريػػد إلػػى السػػوؽ التوّقػػؼالمزسسػػة التػػي أعمنػػخ كػػذلؾ اومػػر بالنسػػبة إلػػى و  وعقوبػػاخ أشػػد.

 عف هذل الُممارسة. مجمس الُمنافسة أمرًا بالكؼّ 

وقػائ  القضػّية أفَّ  صا الجنوبّيػة, وتػتم ّ ما قػررل مكتػ  التجػارة المشػروعة فػي كوريػنعرض وكمااؿ عمى ذلؾ 
ة يف, فْصػػدر مكتػػ  التجػػار المػػوّزعأسػػعار ُم ّ ضػػة لبيػػ  ُمنتجاتهػػا محمّيػػًا مػػف قبػػؿ  تحديػػدسامسػػون " قامػػخ ب"شػػركة 
ار, وطمػ  منهػا نشػر اعتػذار فػي اوسػع تحديػدسامسون " مػف أجػؿ إنهػاء "لشركة روعة في كوريا الجنوبّية أمرًا المش

 .(ٕٔٔ)صحي ة محمّية عف ُممارستها هذل

عػف االسػتجابة  التجارّيػةاار التسازؿ عف الجزاء الػذي ُي ػرض فػي حػاؿ أحجمػخ المزسسػة الُم ّمػة بالنزاهػة يُ و 
 رخ بتمؾ الُممارسة؟واستم الُمنافسة بننهاء تمؾ الُممارساخووامر مجمس 

                                                           
 .ٕٓٔالُمقّيدة لمُمنافسة فل القانكف الجزائرم, مرجع سابؽ, ص, مسدكلّية العكف اتصتدادم عف الُممارسات عادؿ بكجميؿانظر,  -(ٕٙٓ)

 .ٕٙٔراجع بهاا المعن , جكزؼ نخمة سماحة, الُمزاحمة غير المشركعة, مرجع سابؽ, ص -(ٕٚٓ)
 .  ٖٛٚ, مرجع سابؽ, صمثر الُممارسات التجارّية عم  الُمنافسة الُحّرةراجع, ج ؿ مسعد,  -(ٕٛٓ)
 .ٕ٘, الطبيعة القانكنّية لمجمس الُمنافسة, مرجع سابؽ, صُسمطافعّمار راجع بهاا المعن ,  -(ٜٕٓ)

(210)
- Philippe Choné, Droit de la concurrence et régulation sectorielle Entre ex ante et ex post, CREST, 

…....Laboratoire d’économie industrielle  et CNRS UMR 2773, p48. 
إليػػػػ" لػػػػدل,  ُمشػػػػار, ٛ٘ص .ٜٗٛٔكػػػػانكف اركؿ,  ٕٙ(, ٗجّمػػػػد ), المُ (KFTC)المشػػػػركعة  التجارّيػػػػةالمجنػػػػة الككرّيػػػػة لمُممارسػػػػات  -((ٕٔٔ
 .ٗٚالقانكف النمكاجل لمُمنافسة, مرجع سابؽ, ص......ٓ
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مػر أوا إذ جػاء نّصػي ُمقتصػرًا عمػى إصػدار ,لػدى القػانوف السػوريإجابة عػف هػذا التسػازؿ في الحقيقة ال نجد 
ة  اّصػػػػة وسػػػػمو  ُممارسػػػػة المزسسػػػػ اً شػػػػروط وُيمكػػػػف أْف ي ػػػػرضنشػػػػطة المحظػػػػورة, ننهػػػػاء الُممارسػػػػاخ ووقػػػػؼ اوب

أعطػػى مجمػػس الُمنافسػػة ُسػػمطة فػػي حػػيف أفَّ القػػانوف الجزائػػري  ة المزسسػػة وهيكمهػػا.لنشػػاطها, دوف التػػْاير عمػػى ُبنيػػ
تػػْ ير فػػي حػػاؿ لػػـ تسػػتج  المزسسػػة ووامػػر  جزائػػري عػػف ُكػػؿ يػػـوفػػرض مرامػػة تهديدّيػػة قػػدرها مائػػة ألػػؼ دينػػار 

 .(ٕٕٔ)مجمس الُمنافسة بالكّؼ عف ُممارساتها مير القانونية

نهػ  نظيػرل الجزائػري فػي فػرض مرامػة تهديدّيػة عػف ُكػؿ يػـو ضػرورة أْف يػنه  الُمشػّرع السػوري نعتقػد ب وبذلؾ
مػف  /ٖٕعميها كعقوبػة فػي المػادة / وصالستجابة ووامر المجمس, وعدـ االكت اء ب رض الغرامة المنصتْ ير في ا

  ػػت ؼ طبيعػػة الغرامػػة التهديدّيػػة عػػف الغرامػػة الم روضػػة كعقوبػػة, فػػاوولى مػػف أجػػؿ الحػػثّ , ال(ٖٕٔ)قػػانوف الُمنافسػػة
 .(ٕٗٔ)مف أجؿ عدـ تكرار هذا العمؿ الحقاً فهي ة أّما الااني ,عمى القياـ بعمؿ

ُيمكػف لمجمػس الُمنافسػة " عمى الشػكؿ التػالي: الُمنافسة/ مف قانوف ٕٔ/ المادة وبالتالي ُيمكف أْف ُيصاغ نّص 
ف إنهػاء الُممارسػاخ الُم ال ػة لُحرّيػة الُمنافسػة وذلػؾ فػي أوامػر  طّيػة لمُمتعػامميف المعنيػيتوجيي  -ٔ عند االقتضاء:

ّيػة تهديد, وُيمكػف أْف ُيقػرر مجمػس الُمنافسػة مرامػة أجؿ ُمعّيف, أو فرض شروط  اّصة عمػيهـ فػي ُممارسػة نشػاطهـ
نعتقػػػد أفَّ مػػػن  مجمػػػس وبػػػذلؾ  ".عػػػف عشػػػرة نالؼ ليػػػرة سػػػورّية عػػػف ُكػػػؿ يػػػـو تػػػْ ير تقػػػؿّ  أالّ عمػػػى  يعػػػود تقػػػديرها لػػػي

 مقػػدار الغرامػػة التهديدّيػػة أكاػػر تحقيقػػًا لمغػػرض منهػػا فػػي حػػاؿ كانػػخ المزسسػػة ذاخ تحديػػدالُمنافسػػة ُسػػمطة تقديرّيػػة ل
  لها ضروري لمن  ان  اض الغرامة التهديدّية عف حّد ُمعّيف.  أدنىحّد  وض م ءة مالّية كبيرة, كما أفَّ 

وذلػػؾ د عمػػى ضػػرورة أْف ُتصػػاغ اووامػػر صػػيامة دقيقػػة, تجػػدر اإشػػارة بػػْفَّ مجمػػس الُمنافسػػة ال رنسػػي يزّكػػو 
مػػف اومػر أْف تستوضػػ   , وُيمكػػف لممزسسػػة فػي حػػاؿ عػدـ وضػػوادةحػدّ باسػتعماؿ عبػػاراخ وُمصػطمحاخ واضػػحة ومُ 

أّنػػي ال يجػػوز لمجمػػس الُمنافسػػة أْف يْ ػػذ مكػػاف المزسسػػة المعنّيػػة فػػي ا تيػػار اوسػػالي  التػػي  إالّ  .نافسػػةمجمػػس المُ 
عػف  اونسػ  لمكػؼّ  تسم  لها بتن يذ أوامر مجمس الُمنافسػة, إذ يبقػى ذلػؾ مػف حػؽ المزسسػة المعنّيػة ال تيػار الحػؿّ 

 .  (ٕ٘ٔ)بدوف أْف ُتمحؽ ضررًا كبيرًا بمصالحها السموؾ المحظور

                                                           
 .ٜٖٔص, مرجع سابؽ, التجارّيةراجع, سميحة عّ ؿ, جرائـ البيع فل صانكنل الُمنافسة كالُممارسات  -(ٕٕٔ)
   الغرامة كعقكبة ميركضة مف مجمس الُمنافسة تحقان.ضّ سنك  -(ٖٕٔ)
ع, محمػد عبػد الػدائـ, النظرّيػة ّسػمػؿ مػف مجػؿ حثّػ" عمػ  إنجػاز . لمتك ُتعّرؼ الغرامػة التهديدّيػة بأّنهػا كسػيمة لمضػغط عمػ  الُمكّمػؼ بالقيػاـ بع -(ٕٗٔ)

 ٚٙ, صٕٙٓٓانكنّيػة العممّيػة, مشػكرات جامعػة حمػب, مركػز التعمػيـ الميتػكح لمدراسػات الق العاّمة ل لتزاـ, الجػزء الثػانل )محكػاـ اتلتػزاـ(,.......
 بعدها. كما.......

(215)
- BOUTARD LABARDE M C, CANIVET G, CLAUDEL E, MICHEL-AMSALLEM V, VIALENS J,  

….…L'application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, LGDI, paris, 2008, p485. 

 .  ٕٖٛص ل, ج ؿ مسعد, مرجع سابؽ,ُمشار إلي" لد
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ّنما تقتصػر فاعميتهػاويعتقد البعض أفَّ هذل اووامر ال ُتجدي م  المزسساخ ذاخ الموار  عنػدما  د الض مة, وان
ف اعمّيػػة هػػذل  ,ال نزّيػػد هػػذا الػػرأي . ونحػػف(ٕٙٔ)ودةحػػدتكػػوف المزسسػػة الُمرتكبػػة لمُممارسػػة المحظػػورة ذاخ إمكانػػاخ م

ّنمػػا فػػي الجػػزاء  ,ال يػػرتبط بوضػػعّية المزسسػػة فػػي السػػوؽ التجارّيػػةاووامػػر فػػي وقػػؼ الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة  وان
حػػاؿ يبقػػى الهػػدؼ مػػف اووامػػر التػػي ُيصػػدرها  ةالُمسػػّمط عمػػى المزسسػػة عنػػد عػػدـ اسػػتجابتها لتمػػؾ اووامػػر. وعمػػى أيػػ

زالػ(ٕٚٔ)من  اسػتمرار السػموؾ ميػر القػانوني التجارّيةمجمس الُمنافسة إنهاء الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة  ة الوضػ  , وان
باعتبػػار أفَّ  لبػػاقي المزسسػػاخ الناشػػطة فػػي السػػوؽ,المصػػال  االقتصػػادّية  حمايػػةالقػػائـ بػػنجراءاخ سػػريعة مػػف أجػػؿ 

 .  (ٕٛٔ)تمؾ الُممارساخ مف شْنها تهديد وجود الُمنافسة النزيهة

 غ ؽ المدصتاا -ٕ

ى حػػػػدالمزسسػػػػاخ الُمدانػػػػة بنمػػػػ ؽ المزقػػػػخ عمػػػػى وري لمجمػػػػس الُمنافسػػػػة أْف ي ػػػػرض اإأجػػػػاز الُمشػػػػّرع السػػػػ
مػػف / ٕٔ, حيػػُث نّصػػخ المػػادة /التجارّيػػةومػػف بينهػػا الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة الُممارسػػاخ المحظػػورة فػػي القػػانوف, 

إعػػ ف اإمػػ ؽ المزقػػخ لممزسسػػة أو  -ٖعمػػى التػػالي: "ُيمكػػف لمجمػػس الُمنافسػػة عنػػد االقتضػػاء: قػػانوف الُمنافسػػة 
ًا حػدّ المزسساخ الُمدانة لُمّدة ال تزيد عف ا اة أشهر. عمى أّني ال ُيمكػف إعػادة فػت  هػذل المزسسػة إالَّ بعػد أْف تضػ  

 لمُممارساخ موضوع إدانتها".

ى الُممارسػاخ حػدلُمنافسة أْف ُيقّرر اإم ؽ المزقػخ لممزسسػة الرتكابهػا إُيمكف لمجمس ا وبناًء عمى ما تقدـ,
فػ  يجػوز  بعػد االمتنػاع عػف تمػؾ الُممارسػة, عػودة هػذل المزسسػة إلػى العمػؿ إالّ  , وال ُيمكػفالتجارّيةالُم ّمة بالنزاهة 

   .مارسةبعد أْف تُنهي هذل المُ    ب سارة أْف تعود إلى العمؿ إالّ لممزسسة التي كانخ تبي

عّمػي يكػػوف وسػيمة إضػافّية فػي ردع تمػػؾ  ,ُنانػي عمػى موقػػؼ القػانوف السػوري بػالنص عمػػى هػذا التػدبير ونحػف
التػػوازف بػػيف المراكػػز  عػػادةوسػػيمة إ اإمػػ ؽ ُيعتبػػرو  .التجارّيػػةالمزسسػػاخ مػػف أجػػؿ االمتنػػاع عػػف اإ ػػ ؿ بالنزاهػػة 
 ل الحػػػدّ تحديػػػدعػػػدـ  , ولكّننػػػا نْ ػػػذ عمػػػى القػػػانوف السػػػوري(ٜٕٔ)االقتصػػػادّية لممزسسػػػاخ التػػػي ُتمػػػارس نشػػػاطًا ُمتشػػػابهاً 

فمػػػا  ,ي سػػػوء الصػػػيامةقػػػة, كمػػػا نْ ػػػذ عميػػػجمػػػس الُمنافسػػػة التقديرّيػػػة الُمطملإلمػػػ ؽ, وتػػػرؾ ذلػػػؾ لُسػػػمطة م دنػػػىاو
 .  ا بعبارة اإم ؽ المزقخ, إذ ُيمكف استبداله؟ المقصود "بنع ف اإم ؽ"

ْف ُيصػػػاغ المنافسػػػة السػػػوري والػػػذي ُيمكػػػف أقػػػانوف / مػػػف ٕٔالمػػػادة / وعمػػػى ذلػػػؾ نقتػػػرا إعػػػادة صػػػيامة نػػػص
ال تقػّؿ اإم ؽ المزقػخ لممزسسػة أو المزسسػاخ الُمدانػة لُمػّدة  -ُٖيمكف لمجمس الُمنافسة عند االقتضاء: كالتالي: "

                                                           
 .ٖٛٚمرجع سابؽ, ص ,عم  الُمنافسة الُحّرة التجارّيةمثر الُممارسات راجع بهاا المعن , ج ؿ مسعد,  -(ٕٙٔ)

 .ٛٚٔراجع بهاا المعن , فهد عبد الممؾ التكيجرم, تجريـ الُمنافسة غير المشركعة, مرجع سابؽ, ص -(ٕٚٔ)
 .ٗٚراجع بهاا المعن , القانكف النمكاجل لمُمنافسة, مرجع سابؽ, ص -(ٕٛٔ)

 كالكتػاب القػاهرة مطبعػة جامعػة اركؿ, الجػرائـ اتصتدػادّية فػل القػانكف الُمقػارف, الجػزءراجػع بهػاا المعنػ , محمػكد محمػكد ُمدػطي ,  -(ٜٕٔ)
 .ٛٙٔ, صٜٜٚٔ القاهرة, الجامعل,.......
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ًا حػػػدّ ْف تضػػػ  بعػػػد أ مزسسػػػة إالّ ال تزيػػػد عػػػف ا اػػػة أشػػػهر. عمػػػى أّنػػػي ال ُيمكػػػف إعػػػادة فػػػت  هػػػذل العػػػف عشػػػرة أّيػػػاـ و 
 ".لمُممارساخ موضوع إدانتها

 الدادرة بإدانة المدسسات نشر صرارات مجمس الُمنافسة -ٖ

ى الُممارسػػاخ حػػدالصػادرة بندانػػة المزسسػاخ بن لػـ يػػنص الُمشػّرع السػػوري عمػى نشػػر قػػراراخ مجمػس الُمنافسػػة
ُمهّمػػًا أْف يقػػـو مجمػػس  التػػدبير, إذ يبػػدوضػػرورة الػػنص عمػػى هػػذا , ونعتقػػد ب(ٕٕٓ)التجارّيػػةالُم ّمػػة بنزاهػػة الُمعػػام خ 

إلػػػى ل ػػػخ انتبػػػال الُمزسسػػػاخ  يػػػزدي نشػػػر هػػػذل القػػػراراخو  .الُمنافسػػػة بنشػػػر القػػػراراخ الصػػػادرة عنػػػي, لػػػيعمـ الغيػػػر بهػػػا
سػػاخ إلػػى منػػ  المزس أيضػػاً  , كمػػا يػػزدي(ٕٕٔ)الُم ال ػػة والُمسػػتهمكيف إلػػى حقيقػػة الُممارسػػاخ الُمرتكبػػة مػػف المزسسػػاخ

يكػوف لنشػر القػرار الصػادر  حيػثُ قد ُيساعد ذلؾ في تغيير المزسسة لسموكها ُمسػتقبً , الُممارساخ, و مف تكرار هذل 
 تهػا أّف عمػـ الُمسػتهمكيف وزبائنهػا وُمنافسػيها بُم الذلػؾ  .(ٕٕٕ)اً في تجّن  ارتكا  الُممارسػة ُمجػّددبالعقوبة أبم  اوار 

   .(ٖٕٕ)قواعد النزاهة في الُمنافسة  ال روه ُمجددًا عف مف شْني أْف يدفعها إلى تجنّ 

, (ٕٕٗ)نػػّص عمػػى ضػػرورة نشػػر القػػراراخ الصػػادرة بندانػػة المزسسػػاخإلػػى أفَّ القػػانوف الجزائػػري تجػػدر اإشػػارة و 
سػبوعّية أو أّيػة وسػيمة إعػ ـ ة إلػى النشػر فػي صػحي ة يومّيػة أو أة بػذلؾ, باإضػافوقد أوجػد نشػرة رسػمّية ُمت ّصصػ

انػػػػػة عمػػػػػى نافسػػػػػة نشػػػػػر قراراتػػػػػي الصػػػػػادرة باإدلمجمػػػػػس المُ  أيضػػػػػاً  الُمنافسػػػػػة التونسػػػػػيقػػػػػانوف أجػػػػػاز و . (ٕٕ٘)أ ػػػػػرى
انػػة المزسسػػاخ نشػػر القػػراراخ الصػػادرة بندالػػنص عمػػى عمػػى الُمشػػّرع السػػوري ضػػرورة ذلؾ نقتػػرا لػػو  .(ٕٕٙ)المزسسػػاخ

ّيػة وسػيمة إعػ ـ أ ػرى, كمػا نعتقػد بضػرورة إيجػاد في صحي ة يومّية أو أ التجارّيةبارتكابها ُممارساخ ُم ّمة بالنزاهة 
 نشر تمؾ القراراخ فيها.ُمت ّصصة لجريدة أو نشرة رسمّية 

 التدابير اات الطابع المدنل :ثانيا  

الجػػػزاءاخ ذاخ الطػػػاب  المػػػدني, ّت ػػػاذ بعػػػض التػػػدابير و ا إمكانّيػػػةأعطػػػى الُمشػػػّرع السػػػوري لمجمػػػس الُمنافسػػػة 
والتػػػي ارتكبػػػخ  إلػػػزاـ المزسسػػػة أو المزسسػػػاخ الُم ال ػػػة وحكػػػاـ قػػػانوف الُمنافسػػػة إمكانّيػػػةيتجّمػػػى ذلػػػؾ مػػػف  ػػػ ؿ و 

كمػا  ى تمػؾ الُممارسػاخ المحظػورة,التي تُبنى عمػ العقود, ب سر أو تعديؿ التجارّيةُممارساخ ُم ّمة بنزاهة الُمعام خ 

                                                           
/ لعػاـ ٚٗ  فػل صػانكف صمػع الغػش كالتػدليس رصػـ /انكف الُمنافسػة, خ فػان لمػا مكردالسكرم عم  هػاا التػدبير ُمطمقػان فػل صػلـ ينّص القانكف  -(ٕٕٓ)

 خص عف الُحكـ فل جريدة مك جريدتيف كيجب عم  المحكمة مف تقضل بالنشر فل حاؿ التكرار., إا نّص عم  إمكانّية نشر ُممٕٔٓٓ.......
 .ٜٔٔجكزؼ نخمة سماحة, مرجع سابؽ, صراجع بهاا المعن ,  -(ٕٕٔ)
 .ٚٙٔراجع بهاا المعن , محمكد محمكد ُمدطي , الجرائـ اتصتدادّية فل القانكف الُمقارف, ص -(ٕٕٕ)
 .ٖٔٛعم  الُمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ, ص التجارّيةراجع بهاا المعن , ج ؿ مسعد, مثر الُممارسات  -(ٖٕٕ)
 .ٔٗٔالُعكف اتصتدادم عف الُممارسات الُمقّيدة لمُمنافسة, مرجع سابؽ, ص, مسدكلّية عادؿ بكجميؿراجع,  -(ٕٕٗ)
 .ٖٗٔ -ٜٖٔإلي" لّدل, سميحة عّ ؿ, مرجع سابؽ, ص ُمشارالُمتعّمؽ بالُمنافسة,  ٖٓ/ٖٓمف ارمر  ٖ/ٖ٘راجع, المادة  -(ٕٕ٘)
 .ٚٓٔراجع, صرارات مجمس الُمنافسة التكنسل, مرجع سابؽ, ص -(ٕٕٙ)
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ومػف بينهػا  ال ػة لمقػانوف والنشػاطاخ المحظػورةص حّية إع ف ُبطػ ف كاّفػة الُممارسػاخ الُم بمجمس الُمنافسة  ت يتم
 .لها عدـ ن اذ أي أار وتقرير التجارّيةالُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة 

الُمشػػػّرع السػػػوري قػػػد مػػػن  مجمػػػس الُمنافسػػػة ُسػػػمطة واسػػػعة فػػػي مجػػػاؿ إبطػػػاؿ الُممارسػػػاخ ميػػػر بالتػػالي فػػػنفَّ و 
الشػروط والعقػود واالت اقػاخ التػي تػزار سػمبًا عمػى سػير المشروعة, وبموج  هذل الُسمطة يمتن  عػف تطبيػؽ أو تن يػذ 
 حػدّ فالقاعػدة ُبطػ ف كاّفػة العقػود التػي مػف شػْنها ال .(ٕٕٚ)الُمنافسة فػي السػوؽ, مػا يعنػي ُبطػ ف ُكػؿ هػذل التصػرفاخ

ـ عقػػػود مػػػ  لن ػػػرض أفَّ مزسسػػػة قامػػػخ بػػػنبرا .(ٕٕٛ)بنزاهػػػة الُمعػػػام خ فيػػػي اإ ػػػ ؿمػػػف الُمنافسػػػة فػػػي السػػػوؽ, أو 
ؽ بسػػعر إعػػادة بيػػ  تمػػؾ الُمنتجػػاخ, ونّصػػخ عمػػى فػػرض ضػػخ فػػي هػػذل العقػػود شػػرطًا يتعّمػػالمزسسػػاخ الزبونػػة, وفر 

شػػروط وجػػزاءاخ عنػػد ُم ال ػػة المزسسػػة الزبونػػة لشػػروط العقػػد ومػػف بينهػػا سػػعر إعػػادة البيػػ , فػػنفَّ بنمكػػاف مجمػػس 
 وتن يذها.   عف تطبيقهااوطراؼ متن  ة أف ُيقّرر ُبط ف هذل الشروط وتالُمنافس

فمػا عبػارة "إعػ ف ُبطػ ف",  / مػف قػانوف الُمنافسػةٕٔفػي المػادة /الُمشػّرع السػوري ونتساءؿ ُهنا: لقد است دـ 
 ؟ف هذل العبارةقصدل م

, التجارّيػةالُم ّمػة بالنزاهػة  ذلؾ لن ػي السػمطة التقديرّيػة لمجمػس الُمنافسػة فػي إبطػاؿ هػذل الُممارسػاخ نعتقد أفَّ 
ِلزامػػػًا عميػػػي إعػػػ ف ُبطػػػ ف جميػػػ  تمػػػؾ الُممارسػػػاخ متػػػى تبػػػّيف لػػػي أفَّ الُممارسػػػة محظػػػورة وتسػػػتوج  وبػػػذلؾ يكػػػوف 

مػػػف شػػػروط العقػػػد, ف ػػػي حػػػاؿ كانػػػخ الُممارسػػػة  اً جػػػزء ُيبطػػػؿمجمػػػس الُمنافسػػػة أْف  مقػػػدورأفَّ بونػػػرى  .(ٜٕٕ)اإبطػػػاؿ
الػػذي يتضػػمف الُمعاممػػة التمييزّيػػة, كاشػػتراط  الشػػرط ُيمكػػف لمجمػػس الُمنافسػػة أْف ُيبطػػؿ, مػػا ً  المحظػػورة بيعػػًا تمييزّيػػاً 

, وُيمكػف لمجمػس الُمنافسػة أْف المزسسة لمتعاقد معها تقديـ ضماف إضافي دوف أْف تطمػ  ذلػؾ مػف بػاقي المزسسػاخ
   .(ٖٕٓ)اً بطاؿ جزئيلُمتعّمؽ بالضماف, وبذلؾ يكوف اإُيبطؿ هذا الشرط ا

 مف الجػدير بالػذكر أفَّ الُمشػّرع السػوري  ػالؼ الُمشػّرع الجزائػري فػي منحػي ُسػمطة اإبطػاؿ والتعػديؿ وال سػر و 
وعمػى ذلػؾ  .(ٖٕٔ)فَّ او ير أبقى ذلؾ لمقاضي المدني صاح  اال تصػاص اوصػيؿ فػي ذلػؾلمجمس الُمنافسة, إذ إ

مجمػس الُمنافسػػة يبقػى اوقػػر  إلػى أمػػور  فَّ ًا أُمعتقػػد, ا تصاصػاخ مجمػػس الُمنافسػةقػد وّسػػ  الُمشػّرع السػػوري يكػوف 
                                                           

, ٜٜٓٔلمعنػػ , نائػػؿ عبػػد الػػرحمف دػػال , الجػػرائـ اتصتدػػادّية فػػل التشػػريع ارردنػػل, دار اليكػػر لمنشػػر كالتكزيػػع, عّمػػاف, راجػػع بهػػاا ا -(ٕٕٚ)
 .ٜٚٔص........

كانظػػر, نبيػػؿ نادػػرم, المركػػز  .ٖٚ٘صمرجػػع سػػابؽ,  ,ة لمُمنافسػػة فػػل القػػانكف الجزائػػرميػػالُممارسػػات الُمنافراجػػع, محمػػد الشػػريؼ كتػػك,  -(ٕٕٛ)
 .  ٛٗصمرجع سابؽ, , ٖٓ/ٖٓكارمر رصـ  ٙٓ/ٜ٘القانكنل لمجمس الُمنافسة بيف ارمر رصـ ......ٓ

(229)
- MARIE MALAURIE – VIGNAL, Droit interne de la concurrence, Armand Colin, paris, p162. 

 .ُٔٔمشار إلي" لدل, مكساكم ظريية, مرجع سابؽ, ص........
حمػػد السػػنهكرم, الكسػػيط فػػل شػػرح القػػانكف المػػدنل, نظريػػة اتلتػػزاـ, مدػػادر اتلتػػزاـ, دار النهضػػة العربّيػػة, ملمتكسػػع راجػػع, عبػػد الػػّرزاؽ  -(ٖٕٓ)

   .كما بعدها ٘ٗ٘, صٕطـ, ٜٗٙٔالقاهرة, .......
قكاعػػد كانظػػر, فرحػػات زمػػكش, رالُمتابعػػة القضػػائّية لمعػػكف اتصتدػػادم الُمخػػالؼ ل .ٜٖٔعػػادؿ بكجميػػؿ, مرجػػع سػػابؽ, صلمتكسػػع, راجػػع,  -(ٖٕٔ)
 . ٖٕٔٓصانكف الُمنافسةر, الُممتق  الكطنل حكؿ ُحرّية الُمنافسة فل التشريع الجزائرم, ......ٓ
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قواعػػػد توزيػػػ  الُمشػػػّرع السػػػوري فيػػػي  ػػػرؽ ل لكننػػػا نػػػرى أفَّ موقػػػؼ, وذلػػػؾ يسػػػتدعي منحػػػي هػػػذا اال تصػػػاص السػػػوؽ
اال تصاصػػاخ, كمػػا أّنػػي ال ُمبػػرر لمػػن  مجمػػس الُمنافسػػة هػػذا اال تصػػاص, وبػػذلؾ نزّيػػد موقػػؼ القػػانوف الجزائػػري 

ونْمػؿ مػف  كاػر اتزانػًا وانسػجامًا مػ  القواعػد العامػة.ضاء العادي ونرى أّف ذلػؾ الموقػؼ ألمقالذي أبقى اال تصاص 
  الُمشّرع السوري العودة بهذا اال تصاص لمقضاء العادي. 

زاهػة الُمعػام خ بنمكاف ُكؿ ذي مصمحة الُمطالبة بنع ف ُبطػ ف الُممارسػاخ الُم ّمػة بن ينّ إلى أُنشير أ يرًا و 
وتكػوف ُم ّمػة بنزاهػة  ,أطراؼ العقد أْف يطم  إبطاؿ الشروط التػي ت رضػها مزسسػة مػا حدإذ ُيمكف و ,(ٕٖٕ)التجارّية

وُيمكػػف لبػػاقي المزسسػػاخ فػػي السػػوؽ أف ُتطالػػ  بنبطػػاؿ تمػػؾ العقػػود والُممارسػػاخ, وقػػد ُيايػػر  .التجارّيػػةالُمعػػام خ 
 نافسة في السوؽ والح اظ عمى نزاهتها.المُ  حمايةمجمس الُمنافسة ذلؾ مف تمقاء ن سي استنادًا لدورل في 

/ ٕٔفػي المػادة / التجارّيػةبعد أف بّينا التدابير التي أوردها قانوف الُمنافسة لضبط الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة 
الػػذي ُيمكػػف أْف ي ػػرض بػػي مجمػػس الُمنافسػػة تمػػؾ التػػدابير. بمعنػػى أّنػػي لػػو  دفعنا ذلػػؾ إلػػى التسػػازؿ عػػف التػػدّرهمنػػي, يػػ
إلػى  بوقػؼ الُممارسػة مػر, فهػؿ ُيمػـز المجمػس بتوجيػي أالتجارّيةبالنزاهة  ى الُممارساخ الُم ّمةّ حدخ مزسسة ما إارتكب

َـّ يمجػػْ إلػػى إمػػ ؽتمػػؾ المز  , أـ أّنػػي يتمتػػ  بسػػمطة تقديريػػة فػػي تقريػػر اإجػػراء المزسسػػة وهكػػذا.. سسػػة أواًل, ومػػف اػػ
 ؟الُمناس 

ُيمكػػػػف لمجمػػػػس الُمنافسػػػػة عنػػػػد رـ عبػػػػارة الُمشػػػػّرع السػػػػوري الػػػػذي اسػػػػت ديامة فػػػػي الواقػػػػ  واسػػػػتنادًا إلػػػػى صػػػػو 
 حالػةاالقتضاء", مما يدفعنا إلػى القػوؿ بػْفَّ اومػر متػروؾ لُسػمطة مجمػس الُمنافسػة التقديرّيػة, إذ ُيمكػف أْف ُيقػّدر فػي 

عػػف تمػػؾ الُممارسػػة,  بػػالكؼّ  ة أمػػراً بدايػػي إليهػػا ّجػػا البيػػ  ب سػػارة مػػاً , دوف أف يو إمػػ ؽ المزسسػػة ُمباشػػرًة الرتكابهػػ
فسػػة توجيػػي أمػػر إلػػى المزسسػػة أ ػػرى أف ُيقػػّدر مجمػػس الُمنا حالػػةوذلػػؾ بسػػب  تكرارهػػا هػػذل الُممارسػػة, وُيمكػػف فػػي 

 .ومرل ممزسسة في حاؿ عدـ االستجابةالمزقخ لم ؽ اإومف اَـّ ُيقرر  ,بدايةً 

 اليرع الثانل

 التجارّيةبالنزاهة  جزاء لإلخ ؿ :عقكبة الغرامة

هػػذل الغرامػػة , و (ٖٖٕ)نػػّص قػػانوف الُمنافسػػة السػوري عمػػى ا تصػػاص مجمػػس الُمنافسػػة ب ػرض مرامػػة مالّيػػة لقػد
عمػػى حػػاالخ فػػرض هػػذل الُعقوبػػة عمػػى  القػػانوف وقػػد نػػصَّ بماابػػة عقوبػػة لمػػف ُي ػػالؼ أحكػػاـ قػػانوف الُمنافسػػة,  هػػي

د قػػانوف حػػدّ , كمػا التجارّيػػة  ُممارسػاخ ُم ّمػػة بالنزاهػة المزسسػاخ الُم ال ػػة لقواعػد الُمنافسػػة فػي السػػوؽ, والتػي ترتكػػ
 الُمنافسة مقدارًا لهذل الغرامة ونلّية ُمعّينة في فرضها.

                                                           
 .ٚٔفل تطبيؽ صانكف الُمنافسة, مرجع سابؽ, ص العادية, دكر الهيئات القضائّية ظريية مكساكمراجع بهاا المعن ,  -(ٕٖٕ)

ػػا الجزائػػسػػّماها الُمشػػّرع اليرنسػػل بالعقكبػػة المالّيػػة,  -(ٖٖٕ) راجػػع بهػػاا الدػػدد, جػػ ؿ مسػػعد, مثػػر الُممارسػػات  .رم فػػأطمؽ عميهػػا الغرامػػة المالّيػػةمم 
 .ٖ٘ٛعم  الُمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ, ص التجارّية.......
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 أْف ُنبػّيف مقػدار ونلّيػة حسػا  الغرامػة قبػؿفي حػاالخ فػرض الغرامػة )أواًل(,  سنبحثلتوضي  عقوبة الغرامة و 
 (.)اانياً 

 مكتن: حاتت فرض الغرامة

, وذلػػػؾ فػػػي عػػػّدة (ٖٕٗ)منػػػي لمجمػػػس الُمنافسػػػة فػػػرض عقوبػػػة الغرامػػػة /ٖٕ/أتػػػاا قػػػانوف الُمنافسػػػة فػػػي المػػػادة 
 سنعمؿ عمى توضيحها بالتالي: ,(ٖٕ٘)حاالخ

 التجارّيةارتكاب ُممارسة ُمخّمة بالنزاهة  -ٔ

 يفػ عنهػا المنصػوص او ػرى العقوبػاخ إلػى إضػافة" / بقولي:ٖٕعّبر عف ذلؾ الُمشّرع السوري في الماّدة /
 ".القانوف بهذا المحظورة اونشطة اشرُيب -ٔ :مف كؿ المنافسة مجمس اق يع النافذة القوانيف

 ,وحكػػاـ قػػانوف الُمنافسػػة وفقػػاً  بمعنػػى تُ ػػرض عقوبػػة الغرامػػة عمػػى ُكػػؿ مزسسػػة تُباشػػر أي ُممارسػػة محظػػورة
الُممارسػػة. تػػي  لممجمػػس فػػرض الغرامػػة كجػػزاء الرتكػػا  تمػػؾ يُ  التجارّيػػةفارتكػػا  مزسسػػة لُممارسػػاخ ُم ّمػػة بالنزاهػػة 

وبالتػػػػالي  ,(ٖٕٙ)والجػػػزاءاخ الممنوحػػػػة لمجمػػػس الُمنافسػػػػة اخمالّيػػػػة مػػػف أهػػػػـ اال تصاصػػػػالعقوبػػػاخ الوُيعتبػػػر فػػػػرض 
عػف التوريػد,  التوّقػؼيستطي  مجمس الُمنافسة فرض هػذل العقوبػة عمػى المزسسػاخ التػي تبيػ  ب سػارة أو التػي ُتعمػف 

 .التجارّيةذلؾ مف الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة ومير 

 التجارّيةبالنزاهة لُمخّمة جمس الُمنافسة بكصؼ الُممارسات اخالية صرارات ممُ  -ٕ

 المجمػس قػراراخ ُي ػالؼُكػؿ مػف " / ب رض عقوبػة الغرامػة عمػىٖٕنّص قانوف الُمنافسة السوري في الماّدة /
 ".لمحظورط االنشابوقؼ 

عػػف ُممارسػػاتها ميػػر  وامػػر لممزسسػػاخ مػػف أجػػؿ الكػػؼّ اوأفَّ مجمػػس الُمنافسػػة يقػػـو بنصػػدار  سػػابقاً  ذكرنػػاو 
مػف قػانوف الُمنافسػة, وفػي حػاؿ لػـ تسػتج  لتمػؾ اووامػر ُيمكػف لممجمػس أْف ي ػرض  /ٕٔ/النزيهة وذلػؾ وفقػًا لممػادة 

وبػػذلؾ تكػػوف الغرامػػة فػػي هػػذل  بنزاهػػة السػػوؽ. اإ ػػ ؿعػػف  التوّقػػؼمرامػػاخ عمػػى تمػػؾ المزسسػػاخ إحجامهػػا عػػف 
 الُممارساخ.هذل بماابة عقوبة أشّد مف توجيي أمر إلى المزسساخ مف أجؿ الكّؼ عف  حالةال

                                                           
جػػػع, القػػػانكف النمػػػكاجل را .ص فػػػرض الغرامػػػة لممحػػػاكـ القضػػػائّيةة ارمريكّيػػػة, ُتعطػػػل اختدػػػاحػػػدبعػػػض الػػػُدكؿ كأسػػػتراليا كالكتيػػػات الُمت -(ٖٕٗ)

 .ٖٚمرجع سابؽ, ص لمُمنافسة,.......
ّنمػا التجارّيػةّنهػا ت تمػس الُممارسػات الُمخّمػة بالنزاهػة مالُمنافسػة ليػرض الغرامػة باعتبػار لف نتعّرض لباصل الحاتت التل مكردهػا صػانكف  -(ٖٕ٘) , كام
مف صاـ مك شارؾ بعممّية تركز اصتدادم ُمخػالؼ لألحكػاـ صػانكف الُمنافسػة, كمػا كُتيػرض عمػ  ُكػؿ مػف صػّدـ معمكمػات كاابػة إلػ  تتعّمؽ بكؿ ......ٓ

 المجمس, مك رفض تقديـ معمكمات إلي", مك صاـ عمدان بإعاصة عمؿ المجمس........
 .ٖٛ٘الجزائرم, مرجع سابؽ, صة لمُمنافسة فل القانكف الشريؼ كتك, الُممارسات الُمنافيمحمد  -(ٖٕٙ)
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 ػػرض مجمػػس الُمنافسػػة لعقوبػػة الغرامػػة أْف تكػػوف مسػػبوقة هػػؿ ُيشػػترط ل :التػػاليالتسػػازؿ  ُهنػػا فػػي الواقػػ  ُياػػار
 ؟التجارّيةّمة بالنزاهة عف ُممارساتها الُم  بنصدار أمر إلى المزسسة لمكؼّ 

فرض الغرامة عمى مزسسػة مػا توجيػي  / ال توحي بضرورة أف يسبؽٖٕفي الحقيقة نعتقد أفَّ صيامة الماّدة /
ّنما ُيمكف أْف تُ رض الغرامػة ُمباشػرًة وبػدوف أف يسػبقها  تمؾ المزسسة لمكؼّ  ىأمر إل عف ُممارساتها مير القانونّية, وان

عـ هػذا الػرأي مػا ذهػ  مطة تقديرّيػة ُمطمقػة فػي ذلػؾ. ويػدوبذلؾ يكوف لمجمس الُمنافسة ُسػ عف الُممارسة, أمر الكؼّ 
بدايػػًة إليػػي مجمػػس الُمنافسػػة التونسػػي, إذ مػػف  ػػ ؿ اسػػتقراء قراراتػػي نجػػد أّنػػي لػػـ يشػػترط توجيػػي أمػػر إلػػى المزسسػػة 

ّنمػػػا قػػػد يو  لمشػػروعة, وي ػػػرض عميهػػػا مرامػػػة عػػػف الُممارسػػػة ميػػػر ا ي أمػػػرًا إلػػػى المزسسػػػة لمكػػؼّ ّجػػل ػػرض الغرامػػػة, وان
, بريػػخ""الشػػركة الوطنّيػػة لمتبػػ  والكمجمػػس الُمنافسػػة الجزائػػري فػػي قضػػّية وهػػذا مػػا كػػررل  .(ٖٕٚ)ن سػػي منطػػوؽ الُحكػػـب

 . (ٖٕٛ)مرامة مالّيةأيضًا ّنما فرض عميها عف الُممارساخ وان  ى المزسسة بالكؼّ إل حيث لـ يكتِؼ بنصدار أمر

إلػى الحػاالخ التػي ُيمكػف أْف يكت ػي فيهػا مجمػس الُمنافسػة بتوجيػي أمػر إلػى  ومما سبؽ نقتػرا ضػرورة اإشػارة
لػى الحػػاالخ التػي ُيمكػػف أف يػذه  فيهػػا أبعػد مػػف ذلػؾ مػػف  ػػ ؿ  المزسسػاخ لمكػػؼّ  عػف ُممارسػػاتها ميػر النزيهػػة, وان

ُمباشػػرًة بػػدوف  نمكانّيػػة فػػرض الغرامػػةص بفػػرض الغرامػػة ُمباشػػرًة دوف الحاجػػة إلػػى توجيػػي أمػػر سػػابؽ, إذ ُيمكػػف الػػنّ 
حتػػػى ال ُيتػػػرؾ ذلػػػؾ لمسػػػمطة  تكػػػرار ارتكػػػا  المزسسػػػة لمُممارسػػػاخ ميػػػر النزيهػػػة,حاجػػػة إلػػػى أمػػػر سػػػابؽ فػػػي حػػػاؿ 
 التقديرّية الُمطمقة لمجمس الُمنافسة.

 مقدار كسلّية حساب الغرامة: ثانيا  

مبمُغهػػا مبمػػ  اوربػػاا الػػذي عمػػى ضػػرورة أْف تكػػوف الغرامػػة الم روضػػة ردعّيػػة, بمعنػػى أْف يتجػػاوز د ال قػػي يزّكػػ
غرامػػاخ, د قػػانوف الُمنافسػػة أساسػػًا لحسػػا  الحػػدّ وبهػػذا الصػػدد  .(ٜٖٕ)ي المزسسػػة مػػف ُممارسػػاتها ميػػر القانونّيػػةُتحّصػػم

ى الُممارسػػػاخ الُم ّمػػػة بالنزاهػػػة حػػػدجمػػػالي السػػػنوي لػػػرقـ أعمػػػاؿ المزسسػػػة الُمرتكبػػػة إويتماػػػؿ هػػػذا اوسػػػاس فػػػي اإ
وكونػي  اً دحػدّ مػا إذا كػاف رقػـ أعمػاؿ المزسسػة مُ  حالةدار الغرامة مّيز الُمشّرع السوري بيف , ولمعرفة مق(ٕٓٗ)التجارّية
 د.حدّ مير مُ 

                                                           
 .ٜ٘٘راجع, صرارات مجمس الُمنافسة التكنسل, مرجع سابؽ, ص -(ٖٕٚ)

ل, سػػميحة عػػّ ؿ, جػػرائـ البيػػع فػػل صػػانكنل ُمشػػار إليػػ" لػػد, ٖٔص .ٜٜٛٔسػػة الجزائػػرم, انظػػر فػػل الػػؾ, التقريػػر السػػنكم لمجمػػس الُمناف -(ٖٕٛ)
 .ٓٗٔسابؽ, ص, مرجع التجارّيةالُمنافسة كالُممارسات ......ٓ

 .ٖ٘ٛ, مرجع سابؽ, صالتجارّيةراجع بهاا المعن , ج ؿ مسعد, مدل تأثر الُمنافسة الُحّرة بالُممارسات  -(ٜٖٕ)
, الُممارسػػات محمػػد الشػػريؼ كتػػكراجػػع,  .جمػػالل السػػنكم لػػرصـ معمػػاؿ المدسسػػةالُمشػػّرع الجزائػػرم ميضػػان ارسػػاس ليػػرض الغرامػػة باا حػػّدد -(ٕٓٗ)
 .ٖٚلمُمنافسة فل القانكف الجزائرم, مرجع سابؽ, صالُمنافّية ......ٓ
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 رصـ معماؿ المدسسة الُمخالية تحديدفل حاؿ  -ٔ

% ٓٔ تزيػد عػف % والٔرقػـ أعمػاؿ المزسسػة الُم ال ػة, ُتحتسػ  الغرامػة بنسػبة ال تقػؿ عػف  تحديػدفي حاؿ 
ولحسػػػابها يجػػػ  التمييػػػز بػػػيف  .(ٕٔٗ)يػػػراداخ ال ػػػدماخ لُمرتكػػػ  الُم ال ػػػةلمبيعػػػاخ السػػػم  أو إجمػػػالي السػػػنوي مػػػف اإ

فػػي ُكػػؿ أعمالهػػا, وبػػيف أْف تكػػوف  التجارّيػػةارتكبػػخ ُممارسػػة ُم ّمػػة بالنزاهػػة الوضػػعّية التػػي تكػػوف فيهػػا المزسسػػة قػػد 
   في بعض أعمالها دوف البعض اآل ر. التجارّيةارتكبخ ُممارسة ُم ّمة بالنزاهة المزسسة قد 

 فل ُكؿ معمالها التجارّيةالمدسسة ارتكبت ُممارسة ُمخّمة بالنزاهة  -م

ال ػدماخ فػي السػوؽ, وذلػؾ مبيعاخ السم  أو إجمالي إيراداخ جمالي السنوي لُتحس  الغرامة عمى أساس اإ
كْْف يكوف ُهناؾ مزسسػة تعمػؿ  .(ٕٕٗ)الرتكا  الُم ال ةحس  ما هو ُمبّيف في البياناخ المالّية لمسنة المالّية السابقة 

بالنسػبة لجميػ  ُمنتجاتهػا مػف اولبسػة  بػيف المزسسػاخ الزبونػة بػالتمييز باوسػعاراولبسػة الجػاهزة, وقامػخ مجاؿ في 
فُتحسػػ  الغرامػػة عمػػى أسػػاس هػػذا  ,رل مميػػوف ليػػرة سػػورّيةمبمغػػًا وقػػد قػػخ مػػف هػػذا التمييػػز فػػي الُمعاممػػةالجػػاهزة, وحق

   المبم  الذي حققتي المزسسة.

 فل بعض معمالها دكف البعض ا خر التجارّيةالمدسسة ارتكبت ُممارسة ُمخّمة بالنزاهة   -ب

لكّنهػػػا ترتكػػػ  الُم ال ػػػة فػػػي بعػػػض أعمالهػػػا دوف الػػػبعض و ُتمػػػارس عػػػّدة نشػػػاطاخ,  المزسسػػػة الُم ال ػػػةُهنػػػا 
رقـ أعمػاؿ الُمنتجػاخ أو ال ػدماخ التػي ُتشػّكؿ موضػوع الُم ال ػة, فُتحتسػ  الغرامػة  تحديد إمكانّيةاآل ر, ف ي حاؿ 

أفَّ  عػػّدة أصػػناؼ مػػف مسػػحوؽ الغسػػيؿ, إالّ تُنػػت  فمػػو فرضػػنا أفَّ شػػركة ُمنظ ػػاخ  .دحػػدّ عمػػى أسػػاس رقػػـ اوعمػػاؿ المُ 
 ةى تمػؾ الشػركة, ولػـ ترتكػ  أيػلػدساحيؽ الغسيؿ مػف الصػنؼ الاػاني هذل المزسسة مارسخ البي  ب سارة بالنسبة لم

ُتحتسػ  الغرامػة عمػى أسػاس رقػـ  حالػةبالنسبة لمساحيؽ الصػنؼ اووؿ. ف ػي هػذل ال التجارّيةُممارسة ُم ّمة بالنزاهة 
 وليكف مميوني ليرة سورّية ماً . عماؿ الذي حققتي مف مبيعاخ الصنؼ الااني فقطاو

الُمحّقػػػؽ مػػػف  بمعنػػػى أفَّ إجمػػػالي المبيعػػػاخالُم ال ػػػة,  إجمػػػالي المبيعػػػاخ موضػػػوع تحديػػػد أمػػػا فػػػي حػػػاؿ عػػػدـ
ال ُيمكػػػف فصػػػؿ رقػػػـ اوعمػػػاؿ الػػػذي ُيشػػػّكؿ موضػػػوع الُم ال ػػػة عػػػف رقػػػـ اوعمػػػاؿ اإجمػػػالي  المزسسػػػة معمػػػـو ولكػػػف

                                                           
عمػػ  ارصػػؿ ضػػعيل الػػرب  الُمحقػػؽ % مػػف رصػػـ ارعمػػاؿ, مك بغرامػػة تسػػاكم ٕٔد الغرامػػة المالّيػػة بػػأْف ت تزيػػد عػػف حػػدّ الُمشػػّرع الجزائػػرم  -(ٕٔٗ)

 %,٘ػ حػّدد الغرامػة بػ%, ممػا التكنسػل فٓٔػحّددها بتتجاكز مربعة مضعاؼ هاا الرب , كالُمشّرع اليرنسل  متها  الُممارسات, عم   طةاسبك .......

ُمشػار إليػ" لػدل, عبػد الممػؾ مػف صػانكف الُمنافسػة ارردنػل,  ٕٓ%, الماّدة ٘% كت يزيد عف ٔها بما ت يقؿ عف حّددالُمشّرع ارردنل ف مّما.......

كانظػػر,  .كف التجػػارة اليرنسػػلمػف صػػان  L.464كراجػػع, المػادة .ٚٛٔعة, مرجػػع سػػابؽ, صـ الُمنافسػػة غيػر المشػػرك التػػكيجرم, تجػػري فهػد.......

التقريػر محمػد بػف فػرج, لطيػل بكزيػاف, محمػد الػكرفمل, رشػدم المحمػدم, خمييػة التػكنكتل, , كانظػر, ٖٛٛمسػعد, مرجػع سػابؽ, ص ج ؿ.......

 .ٔ٘مرجع سابؽ, صالكطنل حكؿ الُمنافسة فل تكنس, .......
% مػف عائػد المبيعػات فػل السػنة ٙمنػ" عمػ  فػرض غرامػة تدػؿ إلػ   ٖٔفل المػادة  ٕٓٔٓنّص صانكف الُمنافسة المنغكلل الدادر عاـ  -(ٕٕٗ)

نيف كسياسػات لقػكاراجع, مدتمر ارمػـ الُمتحػدة اركنكتػاد, اسػتعراض النظػراء الطػكعل  .ُمدادرة المكاسب غير القانكنّية السابقة, فض ن عف.......

 .ٚ, صٕٕٔٓالُمنافسة, منغكليا, نيكيكرؾ كجنيؼ, .......
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ّت ػاذ أي أسػاس ل ػرض ال تقديرّيػة مجمػس الُمنافسػة ُسػمطة فػي هػذل الحالػة فقد أعطى الُمشػّرعالُمحقؽ مف المزسسة, 
الغسػػيؿ مػػف  , أفَّ المزسسػػة حققػػخ إجمػػالي مبيعػػاخ مػػف بيعهػػا لمسػػاحيؽفمػػو فرضػػنا فػػي الماػػاؿ السػػابؽ  الغرامػػة.

مبيعاخ الصػنؼ الاػاني مػف مسػاحيؽ أعماؿ رقـ  تحديدم ييف ليرة سورّية, وتعّذر  ةرل أربعالصنؼ اووؿ والااني قد
أعطػى قػانوف الُمنافسػة المجمػس ُسػمطة  حالػةف ػي هػذل ال .ةالتجارّيػخ عمى ُممارساخ ُم ّمة بالنزاهة التي ُبنيالغسيؿ و 

أساس يرال ُمناسبًا ل رض الغرامة, كْف ُيقدر أفَّ المبيعاخ كانػخ ُمناصػ ًة بػيف الصػنؼ اووؿ والاػاني, أي  تحديدفي 
 وي رض الغرامة عمى مبم  مميوني ليرة سورّية.

  رصـ معماؿ المدسسة تحديدر فل حاؿ تعاّ  -ٕ

فػػػنفَّ , وتعػػّذر معرفػػة رقػػـ أعمػػاؿ هػػذل المزسسػػة التجارّيػػػةُممارسػػة ُم ّمػػة بالنزاهػػة اؿ ارتكبػػخ مزسسػػة فػػي حػػ
نعتقػػد و  .(ٖٕٗ)بمبمػػ  ال يقػػؿ عػػف مئػػة ألػػؼ وال يزيػػد عػػف مميػػوف ليػػرة سػػورّية حالػػةفػػرض الغرامػػة فػػي هػػذل الالُمشػػّرع 

د, وذلػػؾ لُيصػػب  أكاػػر صػػرامة, حػػدّ ميػػر مُ بضػػرورة تعػػديؿ المبمػػ  الػػوارد كغرامػػة فػػي حػػاؿ كػػاف رقػػـ أعمػػاؿ المزسسػػة 
العقوبػة إلػى ض المجمػس  ّ ػ حػاؿ فمبمػ  مئػة ألػؼ يبػدو قمػيً  فػينظرًا لمتض ـ الكبير الحاصؿ فػي الوقػخ الحػالي, 

   ,  صوصًا أّني يممؾ ُسمطة تقديرّية ُمطمقة في ذلؾ.دنىاو حدّ ال

هػػػذل السياسػػػة الجزائيػػػة ميػػػر ناجعػػػة, ومػػػف اوفضػػػؿ اإبقػػػاء عمػػػى الغرامػػػة النسػػػبية, أو إعطػػػاء  كمػػػا نػػػرى أفَّ 
ُجزافًا في حاؿ تعذر تحديد رقـ اوعماؿ, وفَّ فػرض الغرامػة المجمس سمطة تقديرّية في تقدير رقـ مبيعاخ المزسسة 

وحسػاباتها حتػى يػتـ فػرض الغرامػة بػػيف  بالصػورة الحاليػة سػي ت  بابػًا لمرشػوة فتسػاعد المزسسػاخ عمػى إ  ػاء دفاترهػا
ا إذا تبنينػا السياسػػة الُمقترحػػة فػي ُكػػؿ الحػاالخ فػػنفَّ المزسسػة عنػػدما ستشػػعر المئػة ألػػؼ والمميػوف بشػػكؿ روتينػي. أّمػػ
 وبذلؾ يتحقؽ الردع والعدؿ. تها الحقيقي فسوؼ تُبرز حساباتها,بْفَّ التقدير الُجزافي أعمى مف رقـ مبيعا

الػذي  حػدّ ال تحديػدُسمطة تقديرّيػة فػي  المجمس من , و أدنىيف أعمى و حدّ لغرامة بيف االسوري الُمشّرع  دوقد حد
تكػػوف اعتباطّيػػة,  أالّ أفَّ هػػذل السػػمطة التقديرّيػػة يجػػ   إالّ  .المنافسػػة قػػانوفُم ال ػػة وحكػػاـ سي رضػػي عمػػى المزسسػػة ال

تػػػى ي ػػػرض %, وم٘وعمػػػى أي أسػػػاس ي رضػػػها  %,ٔض مجمػػػس الُمنافسػػػة ُمعػػػدؿ الغرامػػػة بػػػػ فعمػػػى أي أسػػػاس ي ػػػر 
 %؟ٓٔالغرامة بػ

نصوصػػي ت مػػو مػػف اإشػػارة إلػػى  , إذ إفَّ فػػي اإجابػػة عػػف هػػذا التسػػازؿ القػػانوف السػػوري ال تُ يػػدنا نصػػوص
دا حػدّ ال رنسػي والجزائػري قػد  يفضوابط أو معايير ُيعتمد عميها فػي تقػدير وفػرض مبمػ  الغرامػة, فػي حػيف أفَّ القػانون

                                                           
لاير  صطػرم كت يتجػاكز خمسػة م يػيفلاير مائػة ملػؼ القانكف القطرم لمُمنافسة فرض الغرامة بمقدار ثابت فل جميع الحاتت بما ت يقؿ عف  -(ٖٕٗ)

 ٕٙٓٓ( لسػػنة ٜٔارميػػرم رصػػـ )القػػانكف راجػػع,  .الُمتحدػػّمة مػػف تمػػؾ الُممارسػػاتاح , لكّنػػ" مضػػاؼ إلػػ  هػػاا المقػػدار ُمدػػادرة ارربػػصطػػرم.......
الُمتعّمػػؽ بالُمنافسػػة كمنػػع اتحتكػػار كالغػػش  ٜٜٜٔ( لعػػاـ ٜٔكالقػػانكف اليمنػػل رصػػـ ) .حمايػػة المنافسػػة كمنػػع الممارسػػات اتحتكاريػػة بشػػأف.......

 الحاتت, مك بُمدادرة اررباح الُمتحققة مف جرّاء تمؾ الُممارسات.التجارم, فرض الغرامة بمقدار ثابت فل جميع .......
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"تُقػرر العقوبػاخ المنصػوص عميهػا فػي  :عمػى مػا يمػيإذ نػّص القػانوف الجزائػري  .تقدير مبم  العقوبة المالّيةمعايير ل
مف هذا اومر, مف قبؿ مجمس الُمنافسة عمى أساس معايير ُمتعّمقػة ال سػّيما ب طػورة  ٕٙإلى  ٙ٘أحكاـ المواد مف 

ُمرتكبػػي الُم ال ػػة, ومػػدى تعػػاوف د الُمجّمعػػة مػػف طػػرؼ الُممارسػػة الُمرتكبػػة, والضػػرر الػػذي لحػػؽ باالقتصػػاد, وال وائػػ
المزسسػػاخ الُمّتهمػػة مػػ  مجمػػس الُمنافسػػة, مػػف  ػػ ؿ التحقيػػؽ فػػي القضػػّية وأهمّيػػة وضػػعّية المزسسػػة المعنّيػػة فػػي 

 .(ٕٗٗ)السوؽ"

ْف يكػػوف أودة لسػػير الُمنافسػػة فػػي السػػوؽ, ُيمكػػف حػػدعرقمػػة م ى ػػي حػػاؿ كانػػخ الُممارسػػة الُمرتكبػػة تػػزدي إلػػف
الُمنافسػة فػي السػوؽ بشػكؿ بػال , فػُيمكف أْف يكػوف ُمعػّدؿ ب أما إذا كانخ تزدي إلى المسػاس ُمعدؿ الغرامة ُمن  ضًا,

فَّ إلحاؽ الُممارساخ بضرر كبير عمى االقتصاد الوطني مف شْني أْف يجعؿ ُمعػّدؿ الغرامػة . كما أ(ٕ٘ٗ)الغرامة أكبر
ار اورباا وال وائػد التػي حققتهػا المزسسػة مػف ُممارسػاتها تػزار فػي مقػدار ومقد فَّ وضعّية المزسسة المالّيةوان  ُمرت عًا.

ُمسػاهمتها فَّ كمػا ألمزسسػة مػف تمػؾ الُممارسػاخ. , فتكوف ُمرت عػة مػ  ارت ػاع اوربػاا التػي حققتهػا ا(ٕٙٗ)هذل الغرامة
ويعتقػد الػبعض بّْنػي  الغرامػة.مػف ُمعػدؿ في الكشؼ عف الُممارسػاخ الُم ّمػة بالنزاهػة, مػف شػْني أْف يزيػد أو ُي ّ ػض 

 هذل المعػايير ُمجتمعػة لمقػوؿ بت  ػيض أو رفػ  الغرامػة, السػت داـ الُمشػّرع الجزائػري حػرؼ العطػؼ رفّ تو ُيشترط أْف ت
 .(ٕٚٗ)"و"

الػػػنص عمػػػى تمػػػؾ  - ال رنسػػػي والجزائػػػري يفأسػػػوًة بالقػػػانون –عمػػػى الُمشػػػّرع السػػػوري  يأنَّػػػنعتقػػػد  وممػػػا سػػػبؽ
ؿ مجمػػس الُمنافسػػة فػػي فػػرض نػػوع مػػف الضػػوابط الموضػػوعّية التػػي مػػف شػػْنها أْف تحكػػـ عمػػالمعػػايير, وذلػػؾ إيجػػاد 

ال رنسػػي, باعتبػػار السػػوابؽ  أْف ُيضػػيؼ لممعػػايير مػػا ذهػػ  إليػػي مجمػػس الُمنافسػػة وبنمكػػاف القػػانوف السػػوري الغرامػػة.
تكػ  المزسسػة اؿ لػـ تر  ػيض الغرامػة فػي حػ , إذ مػف المنطقػي ت(ٕٛٗ)لممزسسػة سػببًا لمت  يػؼ مػف الغرامػة القضائية

سػػببًا لرفػػ  أي التكػػرار كمػػا اعتبػػر الُمشػػّرع ال رنسػػي أفَّ "العػػود"   ػػخ ُمباشػػرًة عػػف ُممارسػػتها.قّ ُممارسػػة سػػابقة, أو تو 
لػػذلؾ ُيمكػػف لمقػػانوف السػػوري أْف يسػػت دـ حػػرؼ  ,ر جميػػ  هػػذل المعػػاييرفّ ونعتقػػد بّْنػػي ال ُيشػػترط أْف تتػػو  ,(ٜٕٗ)الغرامػػة

 ."العطؼ "أو

                                                           
 انظػر ميضػػان, المػػادةالُمتعّمػػؽ بالُمنافسػة مػػف القػػانكف الجزائرم, ٖٓ-ٖٓالُمعػػّدؿ كالُمػتمـ رمػػر  ُٕٛٓٓمكػػرر الػػكاردة فػل صػػانكف  ٕٙالمػادة  -(ٕٗٗ)

.......L.464/2  .عمػ  الُمنافسػة الُحػّرة,  التجارّيػةإليػ" لػّدل, جػ ؿ مسػعد, مثػر الُممارسػات  ُمشػارمف التقنيف التجػارم اليرنسػل الُمعػّدؿ كالُمػتمـ

 .ٕٜٖمرجع سابؽ, ص.......
 .ٛٙ, اتختداص فل مجاؿ الُمنافسة, مرجع سابؽ, صإلهاـ بكح يسراجع بهاا المعن ,  -(ٕ٘ٗ)

 .ٖٚالقانكف النمكاجل لمُمنافسة, مرجع سابؽ, صراجع بهاا الددد,  -ٕٙٗ))
 .ٚ٘ٔراجع, لحرارم شال  كيزة, مرجع سابؽ, ص -(ٕٚٗ)

(248)
-  BOUTARD LABARDE M C, CANIVET G, CLAUDEL E, MICHEL-AMSALLEM V, VIALENS J, 

….....L'application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, op, cit, p513. 

  .ُٜٖٙمشار إلي" لدل, ج ؿ مسعد, مرجع سابؽ, ص.......
 .ُٖٜٖمشار إلي" لدل, ج ؿ مسعد, مرجع سابؽ, ص مف صانكف التجارة اليرنسل ُمعّدؿ كُمتمـ. ٖٔفقرة  L.464-2انظر المادة  -(ٜٕٗ)
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 اسػػتنادًا إلػػىالغرامػػة مػػف مجمػػس الُمنافسػػة  تحديػػدـ تأف تػػْتي صػػيامة الػػنص عمػػى الشػػكؿ التػػالي: "ويػػوُيمكػػف 
, أو الوضػعّية المالّيػة لممزسسػة الُم ّمػة الضػرر الػذي لحػؽ باالقتصػادمعايير تتعّمػؽ ب طػورة الُممارسػة الُمرتكبػة, أو 

تهمػة مػ  مجمػس المُ مػف تعػاوف المزسسػة  سػة أْف يت ػذئد التي جنتها مف تمؾ الُممارساخ. وُيمكف لمجمس الُمنافوال وا
 ُمبررًا لت  يؼ أو زيادة مقدار الغرامة"., ل مجمس الُمنافسةدحدّ أو أي معيار ن ر يُ  ةالقضائي الُمنافسة أو سوابقها

وبػػػذلؾ تمعػػػ  الغرامػػػاخ وبػػػاقي الجػػػزاءاخ التػػػي ي رضػػػها مجمػػػس الُمنافسػػػة دورًا هاّمػػػًا فػػػي ضػػػبط الُممارسػػػاخ 
جػؿ تشػجي  مػف أو المطموبػة لسػير الُمنافسػة فػي السػوؽ,  حمايػة, ُكؿ ذلؾ في سػبيؿ تػوفير الالتجارّيةة بالنزاهة الُم مّ 

قػدر اإمكػاف مػف الُممارسػاخ الُم ّمػة  حػدّ لموذلػؾ الػد وؿ إلػى السػوؽ والُمنافسػة فيػي بنزاهػة وفاعمّيػة,  المزسساخ في
 .(ٕٓ٘)التجارّيةبالنزاهة 

 المطمب الثانل

 الُمنافسة كالُمتنافسيف حمايةدكر القضاء فل 

إمكانّيػػة  الُمنافسػػة والُمتنافسػػيف فػػي السػػوؽ, وذلػػؾ مػػف  ػػ ؿ حمايػػةفػػي هامػػًا فػػي الواقػػ  يمعػػ  القضػػاء دورًا 
 رة ب ػرض جػزاءاخُيمكف إبقػاء تمػؾ القػراراخ الصػاد انة المزسساخ, إذ الاراخ مجمس الُمنافسة الصادرة بندالطعف بقر 

 ة المزسسػاخ الُمتضػّرر  تعويضالحكـ ب مقضاءمكف لوي بدوف رقابة قضائّية. التجارّيةعمى المزسساخ الُم ّمة بالنزاهة 
 ً  لدور مجمس الُمنافسة.مّ , وبذلؾ يكوف دور القضاء ُمكالتجارّيةمف الُممارساخ مير النزيهة في السوؽ 

َـّ ) الُمنافسػػة مجمػػس قػػراراخ ضػػد الطعػػوف فػػي لنظػػرسػػنعمؿ عمػػى توضػػي  اوعمػػى ذلػػؾ  ال ػػرع اووؿ(, ومػػف اػػ
 )ال رع الااني(. رةرّ قضاء في تعويض المزسساخ الُمتضدور السُنبّيف 

                                                           
ّنمػا اكالتجارّيػةمّف الُمشّرع السكرم لـ ينص عم  عقكبػة الحػبس كجػزاء لإلخػ ؿ بنزاهػة الُمعػام ت  إل  تجدر ااشارة -(ٕٓ٘) يػ  بااشػارة إلػ  ت, كام

لمجمػس الُمنافسػة  يسػتكجب عقكبػة جنائّيػة. كمجػازإل  النيابة العاّمػة فػل تبػّيف مف  اليعػؿ  حالةمجمس الُمنافسة بإجراء التحقيقات كباا دكر.......

الحػػبس كجػػزاء لإلخػػ ؿ  فشػػاء ارسػػرار. مّمػػا القػػانكف العراصػػل فقػػد نػػّص عمػػ  عقكبػػةإحػػدة, كهػػل كا حالػػةمْف ييػػرض عقكبػػة الحػػبس فػػل .......

اصػػب بػالحبس مػػدة ت تقػػؿ : يع" مكتن مػف صػػانكف المنافسػػة عمػ  مّنػػ ٖٔحيػث ندػػت المػػادة  السػػكؽ كبالُممارسػات الػػكاردة فيػػ",فػػل  بالُمنافسػة.......

ت جنائّيػػة كجػػزاء كػػاف ُيجيػػز فػػرض عقكبػػاالقػػانكف الجزائػػرم حكػػاـ هػػاا القػػانكف, ك مكات...كؿ مػػف خػػالؼ سػػن ٖكت تزيػػد عمػػ   ةعمػػ  سػػن.......

ارشػػخاص ُتشػػكؿ خرصػػان لقػػانكف الُمنافسػػة. إا كػػاف مػػف الُممكػػف مْف يحكػػـ بعقكبػػة الحػػبس لُمػػدة تدػػؿ إلػػ  السػػنة ضػػد  لمُممارسػػات التػػل.......

-ٖٓمنة عم  السكؽ مك ارتكبكا ُممارسات ُمخّمػة بنزاهػة السػكؽ, إت  مف  ارمػر مػا لبػث مْف تغيػر إا بػارمر بالهي ساهمكاالطبيعييف فل حاؿ .......

الُمشػػّرع التكنسػػل مجػػاز لمجمػػس الُمنافسػػة مْف ُيحيػػؿ الممػػػؼ  صػػرر إزالػػة العقػػاب الجنػػائل عػػف تمػػؾ الُممارسػػات. الُمتعّمػػؽ بالُمنافسػػة, ٖٓ.......

الجزائّيػػة ضػد ارشػخاص الطبيعيػيف الػايف يخرصػكف محكػػاـ صػانكف الُمنافسػة, كُيمكػف فػرض عقكبػة الحػػبس  ة العاّمػة مػف مجػؿ الُمتابعػةلمنيابػ.......

المنافسػػة سػػراء خضػػر العبيػػدم, إ, كانظػػر, ٖ٘ص, مرجػػع سػػابؽ, ظرييػػة مكسػػاكمبهػػاا الدػػدد,  راجػػع .يػػـك إلػػ  سػػنة بحقهػػـ ٙٔمػػف .......

 .ٕٖمرجع سابؽ, ص, ٕٓٔٓ( لسنة ٗٔالمنافسة كمنع اتحتكار العراصل رصـ ) صانكف ضكء محكاـ لها فل كالممارسات المقيدة.......
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 اركؿاليرع 

 النظر فل الطعكف ضد صرارات مجمس الُمنافسة

  التجارّيػػةالمزسسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة وفػػرض العقوبػػاخ عمػػى  سػػوؽإفَّ مػػن  مجمػػس الُمنافسػػة ُسػػمطة ضػػبط ال
فمبدأ المشروعّية يقتضي إيجاد ضػماناخ قانونّيػة لوطػراؼ المعنّيػة بػالقرار الصػادر مػف  بدوف رقابة.  يكوفأالّ يج  

المجػوء إلػى القضػاء فػي حؽ تمؾ اوطراؼ الؿ هذا الضماف مف   ؿ من  , ويتماّ انة المزسساخبند مجمس الُمنافسة
 لمطعف بتمؾ القراراخ.

فػػي الجهػػة التػػي سػػتتوّلى حػػدث ة هػػذا الطعػػف, لكػػفَّ ال ػػ ؼ اونظمػػة القانونّيػػة عمػػى ضػػرور بػػيف وال  ػػ ؼ 
اال تصػػػاص بنظػػػر هػػػذل الطعػػػوف مػػػف  ال رنسػػػي والجزائػػػري نقػػػ  يفف كالقػػػانونالنظػػػر بتمػػػؾ الطعػػػوف, فػػػبعض القػػػواني

أّمػا القػانوف السػوري فقػد أعطػى المزسسػاخ حػؽ رفػ  الطعػوف بالعقوبػاخ . (ٕٔ٘)إلػى القضػاء العػادي اإداريالقضاء 
. وبالتػػػالي سػػػنعمؿ عمػػػى عػػػرض النمػػػوذه ال رنسػػػي فػػػي مػػػن  اإداريالصػػػادرة مػػػف مجمػػػس الُمنافسػػػة أمػػػاـ القضػػػاء 

, اإداري  موقػؼ القػانوف السػوري بمػن  اال تصػاص لمقضػاء ّضػلمقضاء العادي, وسنو اال تصاص بنظر الطعوف 
 سنعرض رأينا بالموضوع. ومف اَـّ 

فػي النظػر بػالطعوف الُمقّدمػة مػف المزسسػاخ )أواًل(, قبػؿ أف نعػرض ُسمطة القضاء العادي  وعمى ذلؾ سُنبّيف
 ًا(.لمزسساخ )اانيفي النظر بالطعوف الُمقّدمة مف ا اإداريُسمطة القضاء 

 )النمكاج اليرنسل( ُسمطة القضاء العادم فل النظر بالطعكف الُمقّدمة مف المدسساتمكتن: 

إفَّ القػػػانوف ال رنسػػػي أعطػػػى القضػػػاء العػػػادي صػػػ حّية النظػػػر فػػػي الطعػػػوف الُمقّدمػػػة مػػػف المزسسػػػاخ ضػػػّد 
, الرتكابهػػا ُممارسػػاخ ميػػر قانونّيػػة وُت ػػؿ وتتضػػمف فػػرض جػػزاءاخ عميهػػا ,الُمنافسػػة القػػراراخ التػػي ُيصػػدرها مجمػػس

ث القػػانوف ال رنسػػي هػػذا الموقػػؼ بعػػد أْف نقػػؿ ا تصػػاص النظػػر فػػي الطعػػوف مػػف حد, وقػػد اسػػت(ٕٕ٘)بنزاهػػة السػػوؽ
العقوبػة عمػى المزسسػة  ي حاؿ صدر قرار مف مجمػس الُمنافسػة ب ػرض ف .(ٖٕ٘)إلى القضاء العادي اإداريالقضاء 

                                                           
جػػع, القػػانكف النمػػكاجل را .مػػة مػػف المدسسػػاتدّ العػػادم ُسػػمطة البػػت بػػالطعكف الُمقالقضػػاء ا ميضػػان اايطػػالل كالسكيسػػرم معطػػ افالقانكنػػ -(ٕٔ٘)

 .ٙٚمرجع سابؽ, ص لمُمنافسة,.......
 .اادارممّنػػ" مبقػػ  الدػػيقات العمكمّيػػة التػػل ُيطّبػػؽ عميهػػا صػػانكف الُمنافسػػة خاضػػعة لمقضػػاء  جزائػػرم بالتجربػػة اليرنسػػّية, إتّ مخػػا الُمشػػّرع ال -(ٕٕ٘)

بػك . كانظػر ليمػ  ٓٔ, ُسهيمة ديباش, إشكالّية تطبيؽ صانكف الُمنافسة عم  الديقات العمكمّية, جامعة بػك مػرداس, بػدكف تػاري , صراجع.......

مبػدم ُحرّيػة الُمنافسػةر, الُممتقػ  الػكطنل حػكؿ ُحرّيػة الُمنافسػة فػل التشػريع الجزائػرم, جامعػة بػاجل  حمايةفل  اادارمكحيؿ, ردكر القضاء .......

 .ٖٕٔٓعنابة,  ُمختار,.......
الُمتعّمػؽ بُحرّيػة ارسػعار كالُمنافسػة اليرنسػل, كانػت تخضػع القػرارات  ٜٙٛٔ كػانكف الثػانل ٔالدادر فل  ٖٕٗٔ -ٙٛرصـ  بمكجب ارمر -((ٖٕ٘

اليرنسػػػل عػػػّدؿ هػػػاا مف  الُمشػػػّرع  /, إتّ ٘ٔ, ٕٔكلػػػة بمكجػػػب المػػػكاد /مػػػف مجمػػػس الُمنافسػػػة اليرنسػػػل لمطعػػػف ممػػػاـ مجمػػػس الد الدػػػادرة.......

ع راجػع, جػ ؿ مسػعد, مثػر ّسػلمتك  .محكمػة اسػتئناؼ بػاريس ص إلػ , كاهػب بهػاا اتختدػاٜٙٛٔلعاـ  تشريف الثانل.ٕٓاتختداص فل .......

 .ٖٓٗ-ٕٓٗالُمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ, ص التجارّية عم الُممارسات .......
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ر وقػد بػرّ  .(ٕٗ٘)العػادي ة ماً , فنّنها تستطي  الطعف بػذلؾ القػرار أمػاـ القضػاءا ُممارسة البي  الُمقترف بُمكافْالرتكابه
 إلػػى القضػػاء العػػادي بعػػّدة ُمبػػرراخ اإداريالنظػػر فػػي الطعػػوف مػػف القضػػاء الُمشػػّرع وال قػػي ال رنسػػي نقػػؿ ا تصػػاص 

أهمها: ُحسف سير العدالة, وكوف القاضي العادي هو القاضي الطبيعي لقضايا الُمنافسة, أضؼ إلى ذلػؾ قّمػة  بػرة 
 وبالُممارساخ الُمرتكبة مف المزسساخ. القاضي اإداري بالشزوف التجارّية

 ُحسف سير العدالة -ٔ

اال تصػاص القضػائي, إذ يػزدي ذلػؾ  قرر الُمشّرع ال رنسي أفَّ مبدأ ُحسف سير العدالة يقتضػي توحيػد قواعػد
اػػػي توزيػػػػ  اال تصػػػاص مػػػػف تضػػػار  فػػػػي حدإلػػػى توحيػػػػد ت سػػػير وتطبيػػػػؽ قواعػػػد القػػػػانوف, ويقضػػػي عمػػػػى مػػػا قػػػػد يُ 

فػي دعػاوى الػُبط ف ودعػاوى  اعتبار أفَّ القانوف ال رنسي قد أعطى القضاء العػادي ُسػمطة البػخّ  , عمى(ٕ٘٘)اوحكاـ
وبػػذلؾ أراد  .(ٕٙ٘)هػا القضػػاء العػادية, كمػػا أفَّ دعػاوى التعػػويض ينظػر فيفسػر العقػود الُمتضػػمنة لُممارسػاخ محظػور 

وجعمهػا  ,خ المحظورة الواردة في قانوف الُمنافسػةجمي  الُمنازعاخ الُمتعّمقة باونشطة والُممارسا الُمشّرع ال رنسي ضـّ 
الػذي ُيمكػف أْف  ومنعػًا مػف تعػارض اوحكػاـ ,خ فػي ُمنازعػاخ الُمنافسػةلت ػادي التشػتّ  مف ا تصاص القضػاء العػادي

 .(ٕٚ٘)خ في توزي  اال تصاصيظهر في حاؿ التشتّ 

, التجارّيػةبمعنى أفَّ القانوف ال رنسي أراد توحيد الجهة الُم ّولة بالنظر في ُكؿ المسائؿ الُمتعّمقػة بالُممارسػاخ 
مػف مجمػس الُمنافسػة مػف ا تصػاص القضػاء العػادي, اسػتنادًا إلػى رة عؿ الطعف بقراراخ العقوباخ الصادوأراد أْف يج

ا أفَّ القضػاء العػادي ود القائمػة عمػى ُممارسػاخ ميػر قانونّيػة, كمػأفَّ هذا القضاء هو الُم تص في دعاوى فسر العقػ
 بالنظر في قضايا التعويض عف اوضرار التي ُتصي  المزسساخ جّراء تمؾ الُممارساخ. هو الُم تص

خ ا ذلػػػػؾ بمػػػػا هػػػػو وارد فػػػػي القػػػػانوف السػػػػوري, نجػػػػد أفَّ القػػػػانوف السػػػػوري قػػػػد شػػػػتّ فػػػػي الواقػػػػ  إذا مػػػػا قارّنػػػػو 
مػػػػف  التجارّيػػػػةاال تصػػػػاص, فػػػػالنظر فػػػػي فسػػػػر وتعػػػػديؿ وبطػػػػ ف العقػػػػود القائمػػػػة عمػػػػى ُممارسػػػػاخ ُم ّمػػػػة بالنزاهػػػػة 

                                                           
مدب  القاضل العادم ُمختّدان بالنظر فل جميع الطعػكف التػل ُترفػع ضػّد صػرارات مجمػس الُمنافسػة, سػكاء مكػاف بعػدـ صبػكؿ الشػكاكم مك مف   -(ٕٗ٘)

دكر الهيئػات القضػائّية فػل تطبيػؽ صػانكف الُمنافسػة, مرجػع سػابؽ, ظرييػة مكسػاكم, ". راجػع بهػاا المعنػ , ت تدخؿ فػل اختدادػ الكصائع.......
   .ٕٚٔص.......

 .ٗٓٗراجع بهاا المعن , ج ؿ مسعد, مرجع سابؽ, ص -(ٕ٘٘)
, الُممارسػػات الُمنافّيػػة لمُمنافسػػة فػػل القػػانكف الجزائػػرم )دراسػػة ُمقارنػػة بالقػػانكف اليرنسػػل(, مرجػػع محمػػد الشػػريؼ كتػػكراجػػع بهػػاا المعنػػ ,  -(ٕٙ٘)

 .ٖٖٙسابؽ, ص........
مف   يػتـ منحػ" إلػ  القضػاء العػادم, إتّ مػف مجمػس الدكلػة ل مجمػس الدسػتكرم مْف ُينػزع اختدػاصيعتقػد الػبعض مّنػ" ت يجػكز فػل صضػاء ال -(ٕٚ٘)
إلػ  جهػة صضػائّية مخػرل,  ةيعهػد باليدػؿ فػل ُمنازعػة إدارّيػ الدستكرم اليرنسل مكرد استثناءن عمػ  هػاا اردػؿ, كمجػاز لمُمشػّرع مفْ المجمس .....ٓ

لسػػرعة فػػل التقاضػػل, كتكػػكيف كػػاف الػػؾ ضػػركرّيان لسػػير العدالػػة, كصػػد كّسػػع اليقػػ" ميهػػـك ُحسػػف سػػير العدالػػة, فمػػـ يعػػد ُمقتدػػران عمػػ  ا إاا.......

ل مثػػؿ هػػا  القضػػايا, كُحسػػف تنظػػيـ ارجهػػزة القضػػائّية, بػػؿ تطػػّكر ليشػػمؿ البحػػث عػػف الهيئػػات القضػػائّية اركثػػر ُم ئمػػة لمنظػػر فػػ ضػػاةالق.......

هل مبػك محمػد بػا . راجػع بهػاا المعنػ ,تحكيػؿ الرصابػة إلػ  محكمػة اسػتئناؼ بػاريس ٜٚٛٔمصػر  المجمػس الدسػتكرم عػاـ الػؾ  كانط صان مػف.......

 .  ٕٕٚ, صٕٓٓٓ, ااسكندريةة العاّمة, دار الجامعة الجديدة لمنشر, ااداريعم  شرعّية الجزاءات  القضائّية الّرصابة يكنس,.......
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ػػا الطعػػف بقػػراراخ ,(ٕٛ٘)التعػػويض مػػف ا تصػػاص القضػػاء العػػادي ا تصػػاص مجمػػس الُمنافسػػة, ودعػػاوى فػػرض  أمَّ
, اإداريمػػػف ا تصػػػاص القضػػػاء فهػػػو  التجارّيػػػةعمػػػى المزسسػػػاخ الرتكابهػػػا الُممارسػػػاخ الُم ّمػػػة بالنزاهػػػة العقوبػػػاخ 

 .في موق ي الجديد ال رنسي ت اديها لُمشّرعخ اال تصاص هذا ي مؽ مشاكؿ أراد افتشتّ 

 القاضل العادم هك القاضل الطبيعل لقضايا الُمنافسة -ٕ

باعتبػار أّف ال رنسي إعطاء القاضي العادي ص حّية النظر في الطعوف الُمقّدمػة مػف المزسسػاخ, ر ال قي برّ 
حػػػدى والطعػػػوف سػػػتُقّدـ إّمػػػا مػػػف المزسسػػػاخ الُمدانػػػة بن ف,ادييتكػػػوف بػػػيف مزسسػػػاخ وُتّجػػػار وأفػػػراد عػػػ هػػػذل القضػػػايا

ـ بػؿ مزسسػػة ُمنافسػة لهػا فػػي حػاؿ رفػض مجمػػس الُمنافسػة الحكػػمػػف قِ الُممارسػاخ وترمػ  بػػالطعف بتمػؾ العقوبػة, أو 
وبالتػالي فالقضػاء العػادي هػو الُم ػتّص  شػ اص القػانوف ال ػاص,وُكؿ هػزالء مػف أ عمى المزسسة الُم ّمة بالعقوبة.
نسػػػجاـ بػػػيف الطبيعػػػة الحقيقّيػػػة لقضػػػايا الُمنافسػػػة والقاضػػػي ؽ االحّقػػػيت , ويػػػذلؾ(ٜٕ٘)بػػػالنظر فػػػي ماػػػؿ هػػػذل القضػػػايا

 .(ٕٓٙ)االطبيعي الُم ئـ له

يهػػدؼ لمح ػػاظ عمػػى مصػػال  يعتقػػد الػػبعض أفَّ هػػذا الػػرأي ال ُيجافيػػي الصػػوا , فقػػانوف الُمنافسػػة ال بالُمقابػػؿ 
لمصػػال  العػػاـ مػػف  حمايػػةمػػف أجػػؿ تػػوفير اليػػْتي تػػّد ؿ القػػانوف ومجمػػس الُمنافسػػة سسػػاخ فػػي السػػوؽ فحسػػ , فالمز 

فػالعبرة بموضػوع  .(ٕٔٙ)ضػبط والح ػاظ عمػى نزاهػة الُمنافسػة فػي السػوؽالومػف أجػؿ  ,ُمستهمكيف ومزسساخ ُمتضػّررة
ر أْف ينحصػػػر دور مجمػػػس وّ إذ ال ُيتصػػػ ,(ٕٕٙ)النػػػزاع والػػػذي يتضػػػمف ُممارسػػػاخ ميػػػر نزيهػػػة ولػػػيس بػػػْطراؼ النػػػزاع

ة تػػػزار بػػػاو رى سػػمبًا أو إيجابػػػًا, واإ ػػػ ؿ حػػدالمصػػػال  ال ردّيػػػة فقػػط دوف الجماعّيػػػة, فُكػػػؿ وا حمايػػةالُمنافسػػة فػػػي 
ُيضػػيؼ الُمعترضػػوف عمػػى هػػذا  .(ٖٕٙ)صػػال  ال ردّيػػة والعكػػس صػػحي بالمصػػال  الجماعّيػػة سػػيزدي إلػػى المسػػاس بالم

تبط بم هػـو يث بْفَّ القاضي الطبيعػي لمُمنافسػة هػو القضػاء العػادي, طالمػا أفَّ اومػر يػر حدال ُيمكف ال :الرأي بالقوؿ
فالُمنافسػػػة تهػػػتـ بتحقيػػػؽ المصػػػمحة العاّمػػػة, وبػػػذلؾ يكػػػوف اال تصػػػاص لمقاضػػػي  ,وبػػػالم هـو الػػػذي بّينػػػال الُمنافسػػػة
 .(ٕٗٙ)اإداري

الُمتنافسػيف فػي  حمايػةة أّف قانوف الُمنافسة ال يهدؼ فقػط إلػى ناحيبالرمـ مف منطقية ووجاهة الرأي او ير ل
ّنما يسعى إلى  أّنػي ال يجػوز القػوؿ بػّْف أّننا نرى سوؽ أيضًا وهي مصمحة عاّمة, إال الُمنافسة في ال حمايةالسوؽ, وان

 ,الُمنافسػة فػي السػوؽ حمايػة, تػْتي لالتجارّيػةالقراراخ الصادرة بندانة المزسسػاخ الرتكابهػا ُممارسػاخ ُم ّمػة بالنزاهػة 
                                                           

   الؾ تحقان.ضّ سنك  -(ٕٛ٘)
 .ٛٙمرجع سابؽ, ص فل تطبيؽ صانكف الُمنافسة, العاديةدكر الهيئات القضائّية , ظريية مكساكم راجع بهاا الددد, -(ٜٕ٘)
 .ٖٖ٘ة لمُمنافسة فل القانكف الجزائرم, مرجع سابؽ, ص, الُممارسات الُمنافيمحمد الشريؼ كتك, معن ال راجع بهاا -ٕٓٙ))
 .ٖٖٙمرجع سابؽ, ص محمد الشريؼ كتك,راجع بهاا المعن ,  -ٕٔٙ))

 .ٜٛٔالُمستهمؾ فل ظؿ الُمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ, ص حمايةراجع بهاا المعن , زبير مزركصل,  -(ٕٕٙ)
 .٘ٛ, اتختداص فل مجاؿ الُمنافسة, مرجع سابؽ, صإلهاـ بكح يسراجع بهاا المعن ,  -(ٖٕٙ)
 .ٖٖٚ, مرجع سابؽ, صمحمد الشريؼ كتكراجع بهاا المعن ,  -(ٕٗٙ)
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يهػػػػدؼ إلػػػػى اسػػػػتقرار  ,فالقػػػػانوف التجػػػػاري عمػػػػى سػػػػبيؿ الماػػػػاؿ .الُم ػػػػتص القضػػػػاء هػػػػو اإداريوبالتػػػػالي فالقضػػػػاء 
لمقاضػػػي  التجارّيػػػةوهػػػي مصػػػمحة عاّمػػػة, ومػػػ  ذلػػػؾ يبقػػػى اال تصػػػاص فػػػي نظػػػر الُمنازعػػػاخ  التجارّيػػػةالُمعػػػام خ 
 العادي. 

 ة مف المدسساتكبالُممارسات الُمرتكب التجارّية بالشدكف اادارمصّمة خبرة القاضل  -ٖ

 اإداريالي ال يػػت ءـ ذلػػؾ مػػ  مػػن  القضػػاء قضػػاء طويػػؿ وُمعّقػػد, وبالتػػ اإدارييعتقػػد الػػبعض أفَّ القضػػاء 
بعيػد  اإداريكػذلؾ فػنفَّ القاضػي  وّف السرعة في قضايا الُمنافسػة مطموبػة وضػرورّية. ,ص حّية النظر في الطعوف

فيمػا إذا كانػخ  فػ  يسػتطي  مػاً  أف ُيحّمػؿ ,(ٕ٘ٙ)ال زمػة عمػى اّت ػاذ القػراراخ بال اعميػة القػدرةوال يممػؾ  ,عف السػوؽ
بالنسػبة إلػى مزسسػة أ ػرى, وسيصػع  عميػي التْكػد مػف ى الُممارسػاخ تتمتّػ  بوضػعّية تبعّيػة حػدالُمدانػة بنالمزسسة 

 ,ى القاضػي العػاديير ذلػؾ مػف اومػور التػي تحتػاه  بػرة  اّصػة لػدوم ,ةالبديؿ أماـ المزسسة الُمتضّرر  ر الحؿّ فّ تو 
 .(ٕٙٙ)ا الُمنافسةاث ُمرفة  اّصة لمنظر في قضايحدا ما تَـّ إ اّصة إذو 

, الػدعاوى واجػي القاضػي العػادي عػّدة مشػاكؿ عنػد نظػرل بتمػؾقػد ت أّنػي م  وجاهة هػذا التبريػر إالّ  نعتقد بّْنيو 
مسػائؿ السػوؽ وتقػدير وجػود ُممارسػػاخ ُم ّمػة بنزاهتػي, وقيػاس مػدى هيمنػػة التعػّرض إلػػى  فمضػموف الطعػوف يتطمػ 

ة قػد وتقدير فيمػا إذا كانػخ المزسسػ ,التجارّية ها فيي وفرضها لمُممارساخ الُم ّمة بنزاهة المعام خ المزسساخ وتعس, 
ة فػػي تمػػؾ المسػػائؿ, والتػػي عػػادًة مػػا سػػبؽ يتطمػػ  مػػف الُقضػػاة  بػػرة عاليػػ ؿ مػػاُكػػ باعػػخ ب سػػارة أـ ال وميػػر ذلػػؾ.

الطعػػف أمػػامهـ بػػدوف ذلؾ قػػد يكػػوف . ولػػةالتجارّيػػالسػػوؽ  ث فػػيحػػدالُممارسػػاخ التػػي ت عػػفنوعػػًا مػػا  لبعػػدهـتنقصػػهـ 
ي قد يمجْ الُقضاة إلى تْييد قراراخ مجمس الُمنافسة كوني اوكار  برة في هػذا المجػاؿ, ولت ػادي ذلػؾ ال ُبػدَّ ونّ  فائدة,

 إضافًة إلى بذلهـ المزيد مف الُجهد.العادييف, مف العمؿ عمى زيادة ت صص و برة القضاة 

 اادارم فل النظر بالطعكف الُمقّدمة مف المدسساتُسمطة القضاء ان: ثاني

 مجمػػس عػػف الصػػادرة القػػراراخ "تقبػػؿعمػػى أنَّػػي:  مػػف قػػانوف الُمنافسػػة /ٖٔ/نػػصَّ القػػانوف السػػوري فػػي المػػادة 
 وتنظػر القػرار تبميػ  تػارير مػف يومػاً  سػتيف مدة   ؿ الدولة مجمس في مياالعُ  ةاإداريّ  المحكمة أماـ الطعف المنافسة
 .السرعة" وجي عمى بالطعف المحكمة

                                                           
 .ٖٖٙراجع بهاا المعن , محمد الشريؼ كتك, مرجع سابؽ, ص -(ٕ٘ٙ)
 .ٜٙصمرجع سابؽ,  فل تطبيؽ صانكف الُمنافسة, العاديةدكر الهيئات القضائّية , ظريية مكساكمراجع بهاا المعن ,  -ٕٙٙ))
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ص حّية النظر في الطعػوف الُمقّدمػة مػف المزسسػاخ  اإداريوبذلؾ يكوف القانوف السوري قد أعطى القضاء 
مصػػمحة أْف  , وُيمكػػف لُكػػؿ شػػ ص لػػي (ٕٚٙ)ضػّد القػػراراخ التػػي تصػػدر بات ػػاذ تػػدابير بحقهػػا أو فػرض عقوبػػاخ عميهػػا

 .(ٕٛٙ)مػػف تػػارير تبميػػ  القػػراراخ اً يومػػ ٓٙنافسػػة, وُيقػػّدـ الطعػػف  ػػ ؿ ُمػػّدة ُي اصػػـ القػػرار الصػػادر مػػف مجمػػس المُ 
رتكابهػػا عف بقػػراراخ مجمػػس الُمنافسػػة الصػػادرة ب ػػرض عقوبػػاخ عميهػػا الوبالتػػالي يكػػوف لمُمزسسػػة الُمدانػػة الحػػؽ بػػالط

افسػة فػي حػاؿ رفػض مجمػس الُمن , وُيمكػف لممزسسػاخ الُمتضػّررة تقػديـ هػذا الطعػفالتجارّيػةُممارساخ ُم ّمة بالنزاهة 
 ة. يها التدابير والُعقوباخ الُمقّرر ولـ يوق  عم ,بندانة المزسسة إصدار قرار

النظػػر فػػي هػػذا القػػرار كمػػا ي عػػؿ بالنسػػبة  اإداريى القاضػػي لّ عػػف مػػف صػػاح  المصػػمحة يتػػو وبعػػد تقػػديـ الطّ 
مػػػف عيػػػو   و مػػػولويتبػػػّيف سػػػ مة القػػػرار  ,تػػػية, فُيراقػػػ  مػػػدى شػػػرعّية القػػػرار ومػػػدى ُم ئماإداريػػػلقػػػراراخ لسػػػائر ا

مػػػف أفَّ بػػػّيف قػػػد ت كمػػػا ُيراقػػػ  المشػػػروعّية الدا مّيػػػة, فيتْكػػػد القاضػػػي اإداري أفَّ مجمػػػس الُمنافسػػػة .(ٜٕٙ)المشػػػروعّية
مػف  ميهػا فػي قػانوف الُمنافسػة, ويتْكػدالمنصػوص ع التجارّيػةى الُممارسػاخ الُم ّمػة بالنزاهػة حػدالمزسسة قد ارتكبخ إ

   .(ٕٓٚ)ل الُمشّرع في القانوفدحدّ أفَّ الغرامة الم روضة عمى تمؾ المزسسة ُمنسجمة م  المقدار الذي 

قػراراخ اّت ػاذ التػدابير وفػرض الُعقوبػاخ في تعػديؿ  اإداريعف ص حّية القاضي  ار التسازؿاوبهذا الصدد يُ 
النظر فػػػي تمػػػؾ الطعػػػوف, بػػػف القاضػػػي اإداري صػػػاح  اال تصػػػاص فهػػػؿ بنمكػػػا ,ة عػػػف مجمػػػس الُمنافسػػػةالصػػػادر 

, بمعنػػى أْف ُي ّ ػػض مقػػدار الغرامػػة الم روضػػة عمػػى المزسسػػة, أو أف ُيعػػّدؿ نقصػػاناً ادًة أو وتعػػديؿ مقػػدار العقوبػػة زيػػ
 القرار مف فرض الغرامة إلى االكت اء باّت اذ تدبير ُمعّيف؟

الم روضة مػف المجمػس, وبنمكانػي أْف  في تمؾ الُعقوباخ والتدابير ؿُيعدّ أْف  اإدارينعتقد أفَّ بنمكاف القاضي 
ُيمكػػػف إذ  .(ٕٔٚ)صػػػ حياتي ُبسػػػمطة القضػػػاء الكامػػػؿ رها المجمػػػس لممزسسػػػاخ اسػػػتنادًا إلػػػىُيعػػػّدؿ اووامػػػر التػػػي أصػػػد

                                                           
راجػع, لطيػل بػك زيػاف, محمػد بػف فػرح, محمػد الػكرفمل, رشػدم  .الُمشّرع التكنسل ميضان معط  القضاء اادارم د حّية البت بتمؾ الطعكف -ٕٚٙ))

, المركز العربل لتطكير ُحكـ القانكف كالنزاهة, التقرير الكطنل حػكؿ سياسػة الُمنافسػة فػل تػكنس, مرجػع سػابؽ, المحمدم, خميية التكنكتل.......

 .ٗ٘ص.......
الُمسػتهمؾ فػل  حمايػةراجػع, لحػرارم كيػزة, . مف تاري  اسػت مهـ تمػؾ القػرارات مالطعف بما ت يتجاكز الشهر, تبد د ُمّدةحدّ الُمشّرع الجزائرم  -(ٕٛٙ)

كانظػر, سػميحة عػّ ؿ, جػرائـ البيػع فػل صػانكنل الُمنافسػة  .ٖٚٔالُمستهمؾ كصمع الغش كصػانكف الُمنافسػة, مرجػع سػابؽ, ص حمايةصانكف .......

 .ٖٗٔ, مرجع سابؽ, صالتجارّية كالُممارسات.......
عيػب كانعػداـ محػؿ القػرار, بااضػافة إلػ  جراءات, كانعداـ سبب القرار, يب الشكؿ كااتتجّم  عيكب المشركعّية بعيب عدـ اتختداص, كع -((ٜٕٙ
ع, عثمػػاف ياسػػيف عمػػل, إجػػراءات إصامػػة الػػدعكل ااداريػػة فػػل دعػػكتل االغػػاء كالتعػػكيض, منشػػكرات الحمبػػل لمتكّسػػ .اتنحػػراؼ بالسػػمطة.....ٓ
كمػػػا  ٖٙ٘, صٕٗٓٓ, ااسػػػكندريةكانظػػػر, ماجػػػد راغػػػب الحمػػػك, القضػػػاء اادارم, مُنشػػػأة المعػػػارؼ ب .٘ٙ, صٕٔٔٓ, ٔالحقكصّيػػػة, ط.....ٓ

 بعدها........
ُسػػمطات الضػػبط المسػػتقمة فػػل كؿ حػػمػػس الُمنافسػػةر, الُممتقػػ  الػػكطنل راجػػع بهػػاا المعنػػ , معمػػر لخضػػارم, رإجػػراءات الطعػػف بقػػرارات مج -(ٕٓٚ)

 .ٕٚٓٓ, ميار ٕٗ -ٖٕنابة, اتصتدادم كالمالل, جامعة بجاّية, ع المجاؿ.......
 كما بعدها.ٓ٘ٔ, صٜٜٜٔ, ٔ, دار كائؿ لمنشر كالتكزيع, عّماف, طاادارمراجع بهاا المعن , إعاد عمل حمكد القيسل, القضاء  -(ٕٔٚ)
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والتػػي ارتكبتهػا المزسسػػة ال تسػػتدعي فػرض عقوبػػة الغرامػػة,  التجارّيػةلمقاضػي أْف ُيقػػّدر أفَّ الُم ال ػة الُم ّمػػة بالنزاهػػة 
ّنما ُيمكف االكت اء باإم ؽ المزقخ لممزسسة ماً , أو أفَّ الغرامة الم روضة ُمبال  فيها م  ا يستدعي ت  يضها.موان

ف واووامػػر التػػي تصػػدر مػػاز لمقاضػػي العػػادي تعػػديؿ العقوبػػاخ أفَّ القػػانوف ال رنسػػي أجػػ إلػػى تجػػدر اإشػػارةو 
دها وذلػؾ وفقػًا لمػا يػرال إذ يسػتطي  أف ُي ّ ػض العقوبػة أو ُيشػدّ  ,مجمس الُمنافسة, وبهذا الصػدد يتمتػ  ُبسػمطة واسػعة

, أّمػػا إذا (ٕٕٚ)لكػػف ُيشػػترط فػػي حػػاؿ تشػػديد العقوبػػة أْف يكػػوف الطػػاعف الُمػػّدعي أو الػػوزير الُمكّمػػؼ بالتجػػارة ُمناسػػبًا.
وبػة اسػتنادًا إلػى مبػدأ عػدـ جػواز مقاضػي التشػديد فػي العققػد بّْنػي ال يجػوز لاعنة فنعتكانخ المزسسة الُمدانة هي الطّ 

   .(ٖٕٚ)اعف بطعنيضرار الطّ إ

النظػػر فػػي أفَّ مػػن   نػػرىا مػػا أ ػػذ بػػي القػػانوف السػػوري, ّنػػد أفَّ عرضػػنا الموقػػؼ ال رنسػػي وبيوبعػػوممػػا سػػبؽ 
ُمػػّدة  تحديػػدأفَّ  وزيػػ  اال تصػػاص, إالّ قػػة بتمػػ  القواعػػد القانونّيػػة الُمتعمّ  يبػػدو ُمنسػػجمًا أكاػػر اإداريلمقضػػاء  الطعػػوف
وقضػػػايا  التجارّيػػػةنسػػػجـ مػػػ  السػػػرعة المطموبػػػة فػػػي المسػػػائؿ وال ت ًا ُمبػػػال  فيهػػػا بعػػػض الشػػػيء,يومػػػ ٓٙ ػالطعػػػف بػػػ

لُتصػػػب  أكاػػػر انسػػػجامًا مػػػ  الُسػػػرعة التػػػي تطمبهػػػا تمػػػػؾ  اً ُيمكػػػف تقصػػػير هػػػذل الُمػػػّدة إلػػػى ا اػػػيف يومػػػالُمنافسػػػة. إذ 
   عف عمى وجي الُسرعة.أْف تنظر بالطّ  عمى ةاإداريحّث المحكمة  , وم  موقؼ الُمشّرع الذيالُمعام خ

باعتبػػار أفَّ  -عػػوف ال اّصػػة فػػي قضػػايا التعػػويض مػػف قبػػؿ القضػػاء العػػاديالنظػػر فػػي الطّ  أفَّ  نػػا نعتقػػدأنَّ  كمػػا
والنظػر فػي بػاقي الّطعػوف  - (ٕٗٚ)السوري جعؿ النظر في قضايا التعويض مف ا تصػاص القاضػي العػاديالقانوف 

قد يزدي إلى صدور أحكػاـ ُمتناقضػة فػي بعػض اوحيػاف, وهػو مػا حػاوؿ الُمشػّرع ال رنسػي مف ِقبؿ القضاء اإداري 
النظػػػر بػػػالطعوف أمػػػاـ و  .بّينػػػا كمػػػا ت فيػػي مػػػف  ػػػ ؿ نقػػػؿ اال تصػػػاص بُكػػؿ قضػػػايا الُمنافسػػػة إلػػػى القاضػػػي العػػادي

مػػػف قضػػايا الُمنافسػػػة عمومػػًا القضػػاء العػػادي سػػػيتـ عمػػى درجػػػة إضػػافّية مػػػف درجػػاخ التقاضػػي, ف ػػػي فرنسػػا تُنظػػػر 
ر فّ إلػى محكمػة الػنقض, اومػر الػذي يػو  صار أ يػراً وف أماـ محكمة استئناؼ باريس, لتمجمس الُمنافسة, وتُقّدـ الطع

إذ يبػػدو تجُربػػة ال رنسػػّية بهػػذا المجػػاؿ, لسػػوري مواكبػػة النػػرى بػػْفَّ عمػػى الُمشػػّرع ا أ يػػراً و  أكبػػر لمُمتقاضػػيف. ةضػػمان
إلػى القضػاء العػادي بُغرفػة  تمػؾ الطعػوفنقؿ ا تصاص النظػر فػي بذلؾ يج  و  ,زاناً موقؼ الُمشّرع ال رنسي أكار اتّ 

   .(ٕ٘ٚ)التجارّيةالُم ّمة بالنزاهة عمومًا ومف بينها الُممارساخ   اّصة لمنظر في قضايا الُمنافسةاستئنافية 

                                                           
, دكر ظرييػة مكسػاكم, كانظػر, ٗٗٗ, مرجػع سػابؽ, صالتجارّيػةراجع بهاا المعن , ج ؿ مسعد, مػدل تػأثر الُمنافسػة الُحػّرة بالُممارسػات  -(ٕٕٚ)
 .ٔٔٔ -ٓٔٔسابؽ, ص فل تطبيؽ صانكف الُمنافسة, مرجع العاديةلقضائّية الهيئات ا.....ٓ

يعتبر هاا المبدم مف المبادئ ارساسػّية فػل الطعػف, لمتّكسػع, حسػف جكخػدار, شػرح صػانكف مدػكؿ الُمحاكمػات الجزائّيػة, مكتبػة دار الثقافػة  -(ٖٕٚ)
 بعدها.كما  ٕٔ٘, صٕٜٜٔ, ٔكالتكزيع, عّماف, ارردف, ط لمنشر.......

 حقان.سنّكض  الؾ ت -(ٕٗٚ)
تشػػكيؿ غرفػػة خاّدػػة  -ردنػػ بالحػػّد ا-نعتقػػد مّنػػ" فػػل حػػاؿ لػػـ يسػػتجب الُمشػػّرع السػػكرم لنقػػؿ اتختدػػاص إلػػ  القضػػاء العػػادم فػػإف  عميػػ"  -(ٕ٘ٚ)

تمؾ القضػايا لػدل مجمػس الدكلػة, رف  التخدػص مػف شػأن" مْف يمػن  تمػؾ الُغرفػة الخبػرة ال زمػة فػل صضػايا الُمنافسػة كُمتطمبػات  لمنظر فل.......

 السكؽ........
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 الثانلاليرع 

 الُمتنافسةالمدسسات تعكيض الحكـ ب

الػذي لحػػؽ بالمزسسػاخ الُمنافسػػة فػي السػػوؽ, مػف جػػّراء ارتكػا  مزسسػػة مػػا  التػػوازف وجبػر الضػػرر إعػادةإفَّ 
وفَّ ة الحػؽ برفػ  دعػوى التعػػويض, تضػػي إعطػاء هػذل المزسسػاخ الُمتضػػّرر يق ,التجارّيػةارسػاخ الُم ّمػة بالنزاهػة ممُ لم

ضػػػبط والح ػػػاظ عمػػػى الُمنافسػػػة فػػػي السػػػوؽ, لكنَّػػػي ال ُيعػػػّوض الفػػػرض عقوبػػػة عمػػػى المزسسػػػة الُم ال ػػػة ُيسػػػاعد فػػػي 
ر القػػػانوف السػػػوري مػػػن  القضػػػاء ُسػػػمطة تعػػػويض المزسسػػػاخ, لكػػػفَّ مػػػن  رة. ولتحقيػػػؽ ذلػػػؾ قػػػرّ المزسسػػػاخ الُمتضػػػرّ 

 شروط.التعويض ال يكوف ُجزافًا وبدوف 

شػروط مػن   عػرض , قبؿ)أواًل( في طم  التعويضالُمتضررة حؽ المزسساخ  ولتوضي  ذلؾ ال ُبدَّ مف تبياف
 .(اانياً ) وتقديرل التعويض

 رة فل طمب التعكيضالُمتضرّ مكتن: حؽ المدسسات 

المحظػورة بهػذا ر بسػب  اونشػطة لكػؿ مػف تضػرّ " عمػى أّنػي: مني ٕٙنّص قانوف الُمنافسة السوري في المادة 
ة, ويسػػػػقط حػػػػؽ القػػػػانوف أف يطالػػػػ  المزسسػػػػاخ التػػػػي تمارسػػػػها بػػػػالتعويض أمػػػػاـ محكمػػػػة البدايػػػػة المدنيػػػػة الم تّصػػػػ

    .(ٕٙٚ)"ر في رف  دعوى التعويض بمرور ا ث سنواخ مف تارير وقوع اونشطة المحظورةالمتضرّ 

بينهػا مػف و  مف الُممارساخ الواردة في قانوف الُمنافسػة وعمى ذلؾ فنفَّ الُمشّرع السوري قد من  ُكؿ مف تضرر
رة تتمتػػ  وبػػذلؾ فػػنفَّ المزسسػػاخ الُمتضػػرّ  .طمػػ  التعػػويض مػف القضػػاءب , الحػػؽالتجارّيػػةالُم ّمػػة بالنزاهػػة الُممارسػاخ 

 .(ٕٚٚ)مػف تمػؾ الُممارسػاخالمزسسػاخ هػذل وجبر الضرر الػذي لحػؽ بالتوازف إلى السوؽ  إعادةبهذا الحؽ, مف أجؿ 
ػػػا  ,التجارّيػػػةود النزاهػػػة حػػػدهػػػذل الُممارسػػػاخ فػػػي  إذ يجػػػ  أْف تبقػػػى أصػػػابخ الغيػػػر و  حػػػادخ عػػػف ذلػػػؾ فػػػي حػػػاؿأمَّ
 .  (ٕٛٚ)أعمااًل مير مشروعة تستوج  الحكـ بالتعويض بالضرر, أصبحخ

وقػػػد عػػػّرؼ القػػػانوف النمػػػوذجي لمُمنافسػػػػة دعػػػاوى التعػػػويض بّْنهػػػا: "إعطػػػػاء الشػػػ ص أو الدولػػػة نيابػػػًة عػػػػف 
الش ص الذي ُتصيبي أو مزسسة اوعماؿ التي ُتصيبها  سػارة أو ضػرر أو تقصػير مػف جانػ  أّيػة مزسسػة أعمػاؿ 

                                                           
صػد حػددت ُمػدة رفػع دعػكل التعػكيض بعػاـ  ٔٓٙتجدر ااشػارة إلػ  مف  صػكانيف بعػض الػدكؿ كقػانكف دكلػة نيكػاراككا الخػاص بالمنافسػة رصػـ  -(ٕٙٚ)
اسػػتعراض النظػػراء  ,اركنكتػػاد لمتجػػارة كالتنميػػةمػػدتمر ارمػػـ الُمتحػػدة كاحػػد كترفػػع تمػػؾ الػػدعاكل ممػػاـ القضػػاء المػػدنل. راجػػع بهػػاا الدػػدد, .......

 .ٔٔ, صٖٕٔٓ نيكيكرؾ كجنيؼ, ارمـ الُمتحدة, نيكاراككا, الطكعل لقكانيف كسياسات الُمنافسة:.......

فػل السػكؽ, إا رفػض فػل بػادئ  يمتنػع عػف صبػكؿ دعػكل التعػكيض عػف الُممارسػات الُمرتكبػة مػف المدسسػاتبدايةن كاف القضػاء اليرنسػل  -(ٕٚٚ)
جنػائل فػل نظػر ممػاـ القاضػل القبػكؿ دعػاكل التعػكيض كالتػل كانػت تبات يجميػع دعػاكل التعػكيض, لكّنػ" مػا لبػث فػل بدايػة السػبعين ارمر.......
 .ٓٛٔابؽ, صنائؿ عبد الرحمف, الجرائـ اتصتدادّية فل التشريع ارردنل, مرجع س . راجع,الُمخاليات اتصتدادّية.......

 .ٜٓٗ, صٜٜٗٔ, ٔ, طٔ, جااسكندريةراجع بهاا المعن , ُمحسف شييؽ, القانكف التجارم المدرم, دار الثقافة لمنشر,  -(ٕٛٚ)
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أو الضػرر, عػف طريػؽ دعػوى قانونّيػة أو فرد, بما ُي الؼ أحكػاـ القػانوف الحػؽ فػي التعػويض بمبمػ  ُيعػادؿ ال سػارة 
 .  (ٜٕٚ)أماـ القضاء الُم تّص"

ُيايػػػر  التجارّيػػػةُم ّمػػػة بالنزاهػػػة لممزسسػػػة التػػػي شػػػاركخ فػػػي ارتكػػػا  ُممارسػػػة  فػػػي الواقػػػ  إفَّ مػػػن  التعػػػويضو 
رة بصػػورة ُمباشػػرة أو ميػػر ُمباشػػ ادة مػػف فعػػؿ ميػػر مشػػروع شػػاركخ فيػػيسػػت ّية, فكيػػؼ ُيمكػػف لهػػذل المزسسػػة االإشػػكال

, فمػو فرضػنا التجارّيػةكػْف تقػـو مزسسػة باالشػتراؾ فػي الُممارسػة الُم ّمػة بالنزاهػة  لمُمطالبة بػالتعويض عمػى أساسػي,
البيػ , والتزمػخ بهػذا السػعر المزسسػة الزبونػة, فهػؿ يحػؽ لهػا الُمطالبػة  عػادةب رض سعر ُمعّيف إأفَّ مزسسة قامخ 

  ؟ ة عمى الّرمـ مف ُمشاركتها بهابالتعويض عف الضرر الذي أصابها مف تمؾ الُممارس

تكػوف اسػتجابخ  حالػةرة مزسسػة ضػعي ة فػي السػوؽ, ف ػي هػذل النعتقد أّنػي فػي حػاؿ كانػخ المزسسػة الُمتضػرّ 
 دوف أْف تجػػد بػػديً  ن ػػر االقتصػػادّية التبعّيػػةعػػة بوضػػعّية تّ أو المزسسػػة الُمتم لشػػروط المزسسػػة الُمهيمنػػة فػػي السػػوؽ

أّمػػػا فػػػي حػػػاؿ كانػػػخ المزسسػػػة التػػػي شػػػاركخ فػػػي  جػػػدًا منحهػػػا الحػػػؽ فػػػي طمػػػ  التعػػػويض. وبالتػػػالي فمػػػف المنطقػػػي
تكػافز مػ  المزسسػة او ػرى التػي سػتطم  منهػا  حالػةفػي  الُمنافسػة فػي السػوؽنزاهة الُممارسة التي تزار سمبًا عمى 

البيػ ,  إعػادةلسػعر  ىأدنػ حػدّ  ػرض بفي السوؽ, وقامتا  حدكما لو كانخ كمتا المزسستيف عمى ُمستوى وا ,التعويض
ؿ اوسػعار فػي تشػكّ المزسسػة او ػرى التػي شػاركتها فػي الُممارسػة الُم ّمػة بخلّيػة ف  ُيمكف لهذل المزسسة أْف ُتطالػ  

شػػػاركخ فػػػي ارتكػػػا  ال عػػػؿ ميػػػر المشػػػروع, وهػػػذل  أرباحهػػػا مػػػاً , عمػػػى اعتبػػػار أّنهػػػا فػػػي لػػػنقص السػػوؽ بػػػالتعويض
   .(ٕٓٛ)التعويض حية ويحرمها ذلؾ مفص ة الضّ حرمها مف الُمشاركة مف شْنها أْف ت

أّني مف اوفضؿ في جمي  حاالخ طم  التعويض, تػرؾ مسػْلة ال صػؿ  - ونزّيد هذا الرأي - ويعتقد البعض
شػاركخ فػي الُممارسػة تحػخ ضػغط مػف , و , فقد تُابخ المزسسة أّنها كانخ ضػحية(ٕٔٛ)لسمطة القاضي التقديرّية افيه

جواز الُحكـ لمػف سػاهـ فػي عمػؿ ميػر مشػروع,  قررخ ذهبخ إليي المحاكـ ال رنسّية حيف هذا ما .المزسسة الُم ال ة
 .(ٕٕٛ)ر إلى التعاقدتضر التي تدف  الم االقتصادّيةقد تَـّ تْسيس هذا الُحكـ عمى ضغط الظروؼ و 

لى جان  المزسساخ التي شاركخ في الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهػة, ُيمكػف لبػاقي المزسسػاخ الُمتنافسػة فػي و   ان
ر المشػروعة ُممارسػاتها ميػالُمزسسػاخ و  أفعػاؿ لكّنهػا تضػررخ مػفالسوؽ والتي لػـ تكػف طرفػًا فػي تمػؾ الُممارسػاخ, 

سػػة التػػي ُتمػػارس البيػػ  ب سػػارة ُتمحػػؽ الضػػرر فالمزس تعويض عػػف الضػػرر الػػذي لحػػؽ بهػػا.البػػ الُمطالبػػةفػػي السػػوؽ, 
هػا هػذا الحػؽ لُمطالبػة بػالتعويض, بػؿ إفَّ إعطاءبباقي المزسساخ في السػوؽ, اومػر الػذي يسػم  لتمػؾ المزسسػاخ ا

                                                           
 .ٙٚراجع, القانكف النمكاجل لمُمنافسة, مرجع سابؽ, ص -(ٜٕٚ)

ُمػاّكرة لنيػؿ درجػة  ,التجارّيػةراجع بهاا اتتجا , سامية ميت مكلكد, خدكدّية الجريمة اتصتدادّية فل ضكء صػانكنل الُمنافسػة كالُممارسػات  -(ٕٓٛ)
 .ٜٚٔص.,ٕٙٓٓالماجستير, فرع صانكف ارعماؿ, جامعة مكلكد معمرم, تيزم كزك, الجزائر, .......

 .ٛٚٔفل اليق" ااس مل كمثرها عم  السكؽ, مرجع سابؽ, ص التجارّيةراجع بهاا الددّد, ممؿ محمد محمكد الحاج حسف, الُمنافسة  -(ٕٔٛ)
 .ٜٚٔل, سامية ميت مكلكد, مرجع سابؽ, صُمشار إلي" لد -(ٕٕٛ)
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إاّل أفَّ الػػػبعض يعتقػػػد أفَّ هػػػذل  .(ٖٕٛ)التػػػوازف إليػػػي إعػػػادةضػػػروري كونػػػي ُيسػػػاعد ُسػػػمطاخ ضػػػبط السػػػوؽ مػػػف أجػػػؿ 
وقّمػػة قيمػػة التعػػويض,  ,ابػػاختتحػػرؾ وترفػػ  دعػػوى ُتطالػػ  فيهػػا بػػالتعويض, وذلػػؾ لصػػعوبة اإالمزسسػػاخ قمػػيً  مػػا 

 .(ٕٗٛ)باإضافة إلى طوؿ اإجراءاخ

ة أ ػػرى فيمػػا يتعّمػػؽ بطمػػ  التعػػويض, فالُمشػػّرع السػػوري اكت ػػى بػػالنص عمػػى دعػػاوى ُمشػػكم فػػي الواقػػ  ُهنػػاؾو 
, وذلػؾ أمػاـ القضػاء العػادي كمػا التجارّيػة ّمػة بالنزاهػة التعويض ضّد المزسساخ المسزولة عف ارتكا  ُممارساخ مُ 

مػػا,  اً أو تػػدبير المزسسػػاخ التػػي أصػػدر مجمػػس الُمنافسػػة بحّقهػػا عقوبػػة  عػػف حػػؽّ  م نا. وُياػػار التسػػازؿ بهػػذا الّصػػددأسػػ
َـّ إلغازهػا أو  وتبّيف مف   ؿ الطعف الُمقّدـ أمػاـ القضػاء اإداري تعػديمها, فهػؿ يحػؽ أفَّ هػذل الُعقوبػة ميػر ُمحّقػة وتػ

وهػػػؿ ُتطالػػػ  بهػػػذا التعػػػويض أمػػػاـ القاضػػػي العػػػادي باعتبػػػار أفَّ  ؟أف ُتطالػػػ  بػػػالتعويض حالػػػةلممزسسػػػة فػػػي هػػػذل ال
الُمشّرع منحي صػ حّية النظػر بػدعاوى التعػويض, أـ أّنهػا ُترفػ  أمػاـ القضػاء اإداري مػ  الطعػف الُمقػّدـ ضػّد القػرار 

 الصادر بالُعقوبة؟

مػاـ القضػاء العػادي مػف شػْني أف برف  دعوى التعػويض أ حالةالقوؿ بحؽ المزسسة في هذل ال إفَّ  في الحقيقة
وهػػو القضػاء العػادي, لكػفَّ هػذا القػػوؿ  حػدقواعػد اال تصػاص بُكػؿ مػا يتعّمػػؽ بػدعاوى التعػويض أمػاـ مرجػ  وا يوّحػد

يف, اوولػػى دعػػوى الطعػػف تفػػي هػػذل الحالػػة إلػػى رفػػ  دعػػو إذ سُتضػػطر  ,مػػف شػػْني أْف يزيػػد الصػػعوبة أمػػاـ المزسسػػة
َـّ إلغػػاء قػػرار اإدانػػة وُترفػػ  أمػػاـ القضػػاء نػػة أمػػاـ القاضػػي اإداري, والاانيػػبقػػرار اإدا ة تتعّمػػؽ بالمسػػزولّية فػػي حػػاؿ تػػ

. كمػػا أفَّ نػػص القػػانوف السػػوري ال يسػػم  بهػػذا االفتػػراض, (ٕ٘ٛ)العػادي, وهػػذا قػػد يػػزّدي إلػػى صػػدور أحكػػاـ ُمتناقضػػة
مػف اونشػطة المحظػورة  أمػاـ القضػاء العػادي لُكػؿ مػف تضػّررفالقانوف السوري ُيعطػي الحػؽ برفػ  دعػوى التعػويض 

تػػي الرفػػ  هػػذل الػػّدعوى ضػػّد المزسسػػاخ  , ويػػتـالتجارّيػةفػي قػػانوف الُمنافسػػة, ومػػف بينهػػا الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة 
 ترتك  تمؾ الُممارساخ, ولـ ينص عمى حؽ المزسساخ برف  دعوى التعويض عمى مجمس الُمنافسة.

َـّ إلغػػاء أو تعػػديؿ  حالػػةوبػػذلؾ نػػرى أفَّ المزسسػػاخ فػػي هػػذل ال تسػػتطي  أْف ترفػػ  دعػػوى التعػػويض فػػي حػػاؿ تػػ
اـ القضػػػاء اإداري, باالسػػػتناد إلػػػى أمػػػ التجارّيػػػةالقػػػرار الصػػػادر بندانػػػة المزسسػػػة الرتكابهػػػا ُممارسػػػة ُم ّمػػػة بالنزاهػػػة 

ري أف يػنه  نهػ  الُمشػّرع ال رنسػي, إذ وأ يػرًا نْمػؿ مػف الُمشػّرع السػو  .(ٕٙٛ)القواعد العاّمة في دعوى القضاء الكامػؿ
مجمػس الُمنافسػة أمػاـ القضػاء العػادي, انسػجامًا  ترفػ  دعػاوى التعػويض المرفوعػة عمػى أجاز او ير لممزسساخ أف

                                                           
 .ٕٗ, مرجع سابؽ, صظريية مكساكمراجع بهاا المعن ,  -(ٖٕٛ)

(284)
- MARIE-ANNE FRISON-ROCHE, MARIE-Stéphane PAYET, Droit de la concurrence Dalloz, Paris, 

…….2006, p277-279. 

 .ُٕٗمشار إلي" لدل, ظريية مكساكم, دكر الهيئات القضائّية العادية فل تطبيؽ صانكف الُمنافسة, مرجع سابؽ, ص........
 .ٗٔٗعم  الُمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ, ص التجارّيةراجع بهاا المعن , ج ؿ مسعد, مثر الُممارسات  -(ٕ٘ٛ)

حمػػب, كمّيػػػة الحقػػػكؽ,  , عبػػػدا  طمبػػة, الّرصابػػػة القضػػائّية عمػػػ  معمػػاؿ اادارة )القضػػػاء اادارم(, منشػػكرات جامعػػػةددع بهػػػاا الّدػػسػػلمتكّ  -(ٕٙٛ)
 كما بعدها. ٖٖٔص.,ٜٕٓٓ.......
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, (ٕٚٛ)العدالػػة الػػذي سػػار عميػػي فػػي نقػػؿ اال تصػػاص مػػف القضػػاء اإداري إلػػى القضػػاء العػػادي مػػ  مبػػدأ ُحسػػف سػػير
بتوحيػػد اال تصػػاص فيمػػا يتعّمػػؽ بػػدعاوى التعػػويض بجعمهػػا أمػػاـ القضػػاء العػػادي بُغرفػػة ُم تّصػػة بمسػػائؿ الُمنافسػػة 

 الُم ّمة بالنزاهة.  التجارّيةوالُممارساخ 

 ثانيان: شركط من  التعكيض كتقدير 
ر عّدة شروط, كما أف تقدير التعويض يج  أف يْتي فّ لتعويض لممزسسة طالبة التعويض تو   من  ايتطمّ 

 .التجارّيةة مف الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة ر الضرر الحاصؿ لممزسسة الُمتضّرر ُمت ئمًا م  مقدا

 شركط من  التعكيض -ٔ

فػػي الواقػػ  ال ت تمػػؼ شػػروط المسػػزولّية فػػي دعػػوى التعػػويض عػػف الشػػروط المطموبػػة فػػي القواعػػد العاّمػػة فػػي 
قػػد  الػػذي الضػػرريابػػخ  وجػػود  طػػْ وأفَّ  إابػػاخالقػػانوف المػػدني, فػػ  ُبػػدَّ لمُمتضػػرر مػػف الُممارسػػاخ ميػػر النزيهػػة مػػف 

رة وعمى ذلػؾ يجػ  عمػى المزسسػة الُمتضػرّ  .(ٕٛٛ)بي, كما يتطم  أ يرًا وجود ع قة سببّية بيف ال طْ والضررلحؽ 
وُيشػػػترط أْف تكػػػوف هػػػذل  ,التجارّيػػػةأْف تُابػػػخ بػػػْفَّ المزسسػػػة الُم ال ػػػة قػػػد ارتكبػػػخ ُممارسػػػة ُم ّمػػػة بنزاهػػػة الُمعػػػام خ 

 , كالبي  ب سارة ماً . (ٜٕٛ)الُممارسة مير قانونّية

رر التناُفسػي بّْنػي: الّضػوُيعػّرؼ  ,فػي السػوؽ وُيشترط أْف ُتمحػؽ هػذل الُممارسػة الضػرر بالمزسسػاخ الُمتنافسػة
د اوامػػاف وفقػػًا لقواعػػد الُمنافسػػة تحديػػ إلػػى رقمػػة نلياتػػي الطبيعّيػػة بصػػ ة ال تػػزديفػػي إعاقػػة حركػػة السػػوؽ, وعيتماػػؿ "

ّنمػا تت وبالتػالي  .(ٜٕٓ)د بشػكؿ ُم تعػؿ بػدوف العػودة إلػى تمػؾ القواعػد"حػدّ الُحّرة, أي وفقًا لمعرض والطم  الطبيعييف, وان
هنػاؾ  , وأف يكػوفالتجارّيػةة فعً  مف الُممارساخ الُم ّمػة بالنزاهػة وف المزسسة طالبة التعويض ُمتضّرر ُيشترط أْف تك

فػػ  ُيمكػػف لمزسسػػة تعمػػؿ  ي ُتمارسػػي المزسسػػة طالبػػة التعػػويض والمزسسػػة ُمرتكبػػة الُممارسػػة,تقػػار  فػػي النشػػاط الػػذ
در مػػػػف مزسسػػػػة تعمػػػػؿ فػػػػي مجػػػػاؿ خ مػػػػف البيػػػػ  ب سػػػػارة الصػػػػاتضػػػػّرر  ّنهػػػػاأف تػػػػّدعي أمػػػػاً   فػػػػي اولبسػػػػة الجػػػػاهزة

 .(ٜٕٔ)ةاوحذي

                                                           
(287(

- David KATZ, Juge administratif et droit de la concurrence, presses universitaires D'AIX- Marseille- 

00...PUAM Paris, 2004, p143-144.  
 .ٗٙظريية مكساكم, مرجع سابؽ, ص ,لُمشار إلي" لد       

, ٕٚٓٓت جامعػة حمػب, كمّيػة الحقػكؽ, ل لتػزاـ, مدػادر اتلتػزاـ, منشػكراراجع, محمد عبد الدائـ, شرح القػانكف المػدنل, النظرّيػة العاّمػة  -(ٕٛٛ)
 كما بعدها.ٕ٘ٙص........
 .ٜٕ٘, صٜٔٚٔراجع بهاا المعن , محمد ُحسنل عّباس, الُممكّية الدناعّية كالمحؿ التجارم, دار النهضة العربّية, مدر,  (ٜٕٛ)-

 .ٖٔٚمرجع سابؽ, ص, اتحتكارحماية الُمنافسة كمنع لينا حسف اكل, صانكف انظر,  -ٜٕٓ))
فػاة فػل فمسػطيف, رسػالة معػّدت كطػرؽ حماّيتهػا كفػؽ القػكانيف النا التجارّيػةراجع بهاا المعنػ , محمػكد محمػد عبػد الحميػد مبػارؾ, الع مػة  -(ٜٕٔ)

 .ٗ٘, صٕٙٓٓفمسطيف, درجة الماجستير فل القانكف الخاص, ُكمّية الدراسات الُعميا, جامعة النجاح الكطنّية, نابمس,  لنيؿ.......
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فهؿ ُيشترط أف تابخ المزسسػة طالبػة التعػويض الضػرر الػذي  ,وُيمكف أف تاير مسْلة إاباخ الضرر إشكالية
لحػػؽ بهػػػا, أـ أّنػػػي ُيكت ػػػى منهػػػا إابػػاخ ارتكػػػا  المزسسػػػة الُمنافسػػػة لم طػػػْ والػػذي يتجمػػػى بالممارسػػػة الُم ّمػػػة بالنزاهػػػة 

 وبذلؾ ت ترض المحكمة وقوع الضرر؟التجارّية 

رة أف تابخ الضػرر الػذي لحػؽ بهػا مػف تمػؾ الممارسػاخ عمى المزسسة المتضرّ  يذه  البعض إلى القوؿ بْفَّ 
قػد أدى إلػى التحػّوؿ فػي , فعمػى المزسسػة أف تابػخ مػاً  أّف البيػ  ب سػارة (ٕٜٕ)د العامػة فػي المسػزوليةاستنادًا لمقواعػ

قػػد ُيايػػر  وجػػود الضػػرر إابػػاخفػػي حػػيف يػػرى الػػبعض اآل ػػر أفَّ  الزبػػائف لصػػال  المزسسػػة مرتكبػػة تمػػؾ الممارسػػة.
ممزسسػػة لعمػػى ذلػػؾ يمكػػف و  .ابػػاخلضػػروري التسػػاهؿ فػػي قواعػػد اإ, لػػذلؾ مػػف اةلمزسسػػة الُمتضػػّرر صػػعوبة أمػػاـ ا

ُيتػي  لممحكمػة اسػت  ص وقػوع ممػا , التجارّيػةارتكا  المزسسة الُمنافسة لمُممارسة الُم ّمة بالنزاهة إاباخ ة الُمتضرر 
فَّ مجرد إاباخ وقوع ال طػْ مػف شػْني أْف يكػّوف القناعػة الكافيػة لمقاضػي إذ إ ,(ٖٜٕ)الضرر لممزسسة طالبة التعويض

ة االعتمػػاد عمػػى ُحكػػـ اإدانػػة الصػػادر مػػف مجمػػس الُمنافسػػة ممزسسػػة الُمتضػػّرر ويمكػػف ل, (ٜٕٗ)مػػف حصػػوؿ الضػػرر
 .(ٜٕ٘)ليكوف قرينة عمى ارتكا  تمؾ الُممارساخ ,لتقديمي أماـ القاضي المدني

جعػؿ الضػرر  يصؿ ذلػؾ إلػى درجػة الّ أماـ المزسسة الُمتضّررة بشرط أبّْني ُيمكف التساهؿ في اإاباخ نعتقد 
 ٕ٘ٓٓأيمػػػوؿ لعػػػاـ  ٜٔسػػػت ادة مػػػف الحمػػػوؿ التػػػي أوجػػػدتها المجنػػػة اووروبّيػػػة بتػػػارير , وال بػػػْس مػػػف اال(ٜٕٙ)اً ُم ترضػػػ

ومػف هػذل الحمػوؿ إمكانّيػة إلػزاـ الُمػّدعى عميػي بتسػميـ ُمسػتنداخ بحوزتػي لمت  يؼ مف ع ء اإاباخ أمػاـ المضػرور, 
مكانّيػػة اسػػت ادة أطػػراؼ النػػزاع مػػف الُمسػػتندا خ الموجػػودة لػػدى مجمػػس الُمنافسػػة, كمػػا ُيمكػػف استشػػارة إلػػى الُمػػّدعي, وان

ُيمكف إلزاـ المزسسة الُمدانة بتسميـ بعض البيانػاخ التػي بحػوزة ونرى أّني  .(ٜٕٚ)مجمس الُمنافسة واالستئناس بْحكامي
في حاؿ كانخ تمؾ البياناخ ُم يدة بنابػاخ الضػرر, كسػج خ المزسسػة  مزسسة إلى المزسسة طالبة التعويضتمؾ ال
/ مػػف قػػانوف ٕٓوذلػػؾ اسػػتنادًا إلػػى المػػاّدة / ,ابػػاخ أمػػاـ تمػػؾ المزسسػػةبػػالبي  ب سػػارة, مػػف أجػػؿ تسػػهيؿ اإ الُمدانػػة

                                                           
, ٕٕٔٓ, ٔراجع بهاا المعنػ , عػدناف غسػاف برانبػك, التنظػيـ القػانكنل لمع مػة التجارّيػة )دراسػة ُمقارنػة(, منشػكرات الحمبػل الحقكصيػة, ط -(ٕٜٕ)

 .ٜٓٛص.......
فػػل القػػانكف  التجارّيػػةالمدنّيػػة لمع مػػة  حمايػػةراجػػع بهػػاا المعنػػ , ميمػػكدم سػػ مة, دعػػكل الُمنافسػػة غيػػر المشػػركعة ككجػػ" مػػف مكجػػ" ال -(ٖٜٕ)

 .ٖٛٔالجزائرم, مرجع سابؽ, ص........
)دراسػػة  ٕٓٓٓلعػػاـ  ٘ٔراجػػع بهػػاا المعنػػ , حمػػك عبػػد الػػرحمف مبػػك حمػػك, دعػػكل الُمنافسػػة غيػػر المشػػركعة فػػل القػػانكف ارردنػػل رصػػـ  -(ٜٕٗ)

 .ٕ٘ٙ -ٕٗٙ, صٕٗٓٓالعدد الرابع كالسبعكف,  جامعة القاهرة, ُمقارنة(, مجمة القانكف كاتصتداد,........
 .ٙٗ-٘ٗفل تطبيؽ صانكف الُمنافسة, مرجع سابؽ, ص العادية, دكر الهيئات القضائّية ظريية مكساكمراجع بهاا المعن ,  -(ٜٕ٘)
بػات الضػرر, بحيػُث ييتػرض يككف الضرر ُميترضان عندما ُيكتي  مف المضػركر إثبػات ارتكػاب الخطػأ مػف ِصبػؿ الُمػّدع  عميػ", كُيعيػ  مػف إث -((ٜٕٙ

كػس. القانكف بها  الحالة كصكع الضرر بُمجّرد ارتكاب الخطأ, كُهنا صد يككف الضرر الُميترض صاب ن اثبات العكس, مك غيػر صابػؿ اثبػات الع.......

 .ٖٖٛ -ٖٖٚمدادر اتلتزاـ, مرجع سابؽ, صلمتكسع راجع, محمد عبد الدائـ, .......
(297)

- Livre vert, du 19 Décembre 2005, intitule actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles 

…....communautaires sur les ententes et les abus de position dominat, voir sur http//eur-lex.europa/eu/lex 

....…Uriserv/site/fr/.com2005 0672 fr01.pdf. du 20/11/2012.     
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تػػػػي لى واالبّينػػػاخ السػػػػوري, إذ أجػػػػاز الُمشػػػّرع لم صػػػػـ أف يطمػػػػ  إلػػػػزاـ  صػػػمي بػػػػنبراز اوسػػػػناد الُمنتجػػػة فػػػػي الػػػػدعو 
 .(ٜٕٛ)بحوزتي

سػراع فػي إجػػراءاخ وفقػػًا لمػا بينػال, واإ قواعػػد اإابػاخ مػف جانػ  القضػاءوممػا سػبؽ نػرى بضػرورة التسػاهؿ ب
الحاصػؿ حقيقػًة لممزسسػاخ فػي السػوؽ لكػي ُيصػب  التعػويض ُمتناسبًا م  الضرر  يالُحكـ بالتعويض, وضرورة جعم

وأكاػػػر تشػػػجيعًا  ,التجارّيػػػةمػػػف الُممارسػػػاخ الُم ّمػػػة بالنزاهػػػة  وقػػػدرة عمػػػى الُمسػػػاعدة فػػػي ضػػػبط السػػػوؽ أكاػػػر فاعميػػػة
 لممزسساخ لمُمطالبة بالتعويض بشكؿ أكبر.

 تقدير التعكيض -ٕ

لضػػػرر الػػػذي لحػػػؽ ًا لجبػػػر االمرجػػػّوة منػػػي ال ُبػػػدَّ أْف يكػػػوف كافيػػػًا الغاّيػػػة لكػػػي يكػػػوف التعػػػويض ُم يػػػدًا وُمحّققػػػ
فمػػػا هػػػي اآللّيػػػة التػػػي ُيمكػػػف أْف يتّبعهػػػا  ,تُاػػػار إشػػػكالّية تقػػػدير قيمػػػة التعػػػويض بالمزسسػػػة الُمتضػػػّررة. وبهػػػذا الصػػػدد
 القاضي في تقديرل لهذا التعويض؟

ويعتقػد  ,(ٜٜٕ)قػة  فػي تقػديرل بُسػمطة ُمطمتّػرؾ أمر التعػويض لمقاضػي والػذي يتميعتقد البعض أنَّي ُيمكف أْف ُيت
برأينػػا أفَّ و  .(ٖٓٓ)أفَّ هػػذا التقػػدير الُجزافػػي مػػف شػػْني أْف يجعػػؿ التعػػويض أقػػر  إلػػى العقوبػػة المدنّيػػة اآل ػػر الػػبعض

القاضػػػي سػػػيواجي صػػػعوبة فػػػي تقػػػدير مقػػػدار التعػػػويض عػػػف الضػػػرر ال حػػػؽ بالمزسسػػػاخ مػػػف ارتكػػػا  مزسسػػػة مػػػا 
 ,مقػدار تػْاير هػذل الُممارسػاخ عمػى وضػعّية المزسسػة تحديػد, وفَّ اومػر يتعّمػؽ بالتجارّيػةلُممارساخ ُم ّمػة بالنزاهػة 

  ب سػارة الُمرتكػ  فالضرر الذي ُيصي  مزسسة صػغيرة مػف البيػ بالمستوى االقتصادي لهذل المزسسة.في السوؽ و 
مػػف تمػػؾ المزسسػػة, إذ ُيمكػػف أف يػػزدي أكبػػر مػػف الضػػرر الػػذي ُيصػػي  المزسسػػاخ اوكاػػر قػػّوة  مػػف مزسسػػة أ ػػرى
 ة بان  اض أرباحها ماً . ؿ بالنسبة لممزسسة الاانياّ ا يتمإ راجها مف السوؽ, بينمولى إلى الضرر لممزسسة او

ولتقػػدير التعػػويض بصػػورة أقػػر  إلػػى الواقػػ , اعتمػػد القضػػاء ال رنسػػي عمػػى تعيػػيف  بيػػر بػػداًل مػػف تػػرؾ تمػػؾ 
د القاضػػي حػػدّ  (Sony)ضػػد  (concurrence) Sociétéف ػػي قضػػّية  .الُسػػمطة لمقاضػػي الػػذي يقػػـو بالتقػػدير ُجزافػػاً 

أورو, إاّل أفَّ محكمة االستئناؼ انتقدخ ُقضػاة الموضػوع لتقػديرهـ مبمػ   ٔٚ,ٖٗٚ,ٕٗالتعويض بشكؿ ُجزافي بقيمة 
 .(ٖٔٓ)وقررخ تعييف  بير التعويض ُجزافاً 

صػة فػي قضػايا التعػويض ة المدنّية تكػوف ُمت صّ ت صيص ُمرفة في محكمة البداينعتقد بضرورة  ومما سبؽ
اومػػر الػػذي يتػػي  لهػػا تقػػدير التعػػويض بشػػكؿ أكاػػر تناسػػبًا مػػ  الضػػرر  ,التجارّيػػةالُم ّمػػة بالنزاهػػة عػػف الُممارسػػاخ 

                                                           
 .ٜٕ٘ص, ٕٙٓٓ ,ٔج , منشكرات جامعة حمب, كمّية الحقكؽ,لب, مدكؿ الُمحاكمات المدنّيةلمتّكسع راجع, محمد حاج طا -((ٜٕٛ
, الُمنافسة غير الُمشركعة كالحماية القانكنّية لمُمتضرر منهػا فػل التشػريعات اررُدنّيػة, مرجػع راجع بهاا المعن , محمد سالـ سميـ البيايضة -(ٜٜٕ)
 .ٙٔٛ -٘ٔٛكانظر, عدناف غساف برانبك, مرجع سابؽ, ص .ٖٚسابؽ, ص......ٓ

 .ٙحقكؽ الُممكّية الدناعّية مف الُمنافسة غير المشركعة, بدكف ناشر, كبدكف تاري , ص حمايةراجع بهاا الددد, محمد محبكبل,  -(ٖٓٓ)
 .ٖ٘فل تطبيؽ صانكف الُمنافسة, مرجع سابؽ, ص العادية, دكر الهيئات القضائّية ظريية مكساكمإلي" لدل,  ُمشار -(ٖٔٓ)
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 ٕٔٓٓلعػػػػاـ  أيػػػػار ٘ٔذلػػػػؾ اقتػػػػداًء بالُمشػػػػّرع ال رنسػػػػي الػػػػذي  ػػػػّوؿ بالقػػػػانوف الصػػػػادر فػػػػي و  ال حػػػػؽ بالمزسسػػػػاخ,
ونظػػرًا  .(ٕٖٓ)هيئػػاخ قضػػائّية ُم تّصػػة لهػػا  بػػرة فػػي الميػػداف االقتصػػاديا تصػػاص ال صػػؿ فػػي ُمنازعػػاخ الُمنافسػػة ل

جهػػاخ لمجمػػس الُمنافسػػة, لم بػػرة التػػي اكتسػػبتها تمػػؾ الجهػػاخ نتيجػػة الت صػػص فػػي عممهػػا, تراجعػػخ استشػػارة تمػػؾ ال
 .(ٖٖٓ)ث سوى مرتيفحدأفَّ هذل االستشارة لـ ت ٕ٘ٓٓالُمنافسة ال رنسي عاـ  مجمسنشاط تقرير  حيُث أّكد

 المبحث الثانل

 الُمقررة لمُمستهمؾ حمايةال
بالصورة السػميمة مػف شػْني  , فسير هذل العممّيةإفَّ الُمستهمؾ هو المعني بالّدرجة اوولى مف العممّية التناُفسّية

 مف السم  وال دماخ بْنس  اوسعار, اومر الذي يزيد مف ُقدرتي الشرائّية. ر لي حاجاتيفّ أْف يو 

فَّ أي ُممارسة  ى الُمسػتهمؾ زار سػمبًا عمػا أْف تػُم ّمة بنزاهة الُمنافسة في السوؽ وبالُمعام خ فيػي مػف شػْنهوان
التػوازف إلػى  إعػادةالمطموبػة لمُمسػتهمؾ مػف أجػؿ  حمايػةُبػدَّ مػف إيجػاد الوعمػى ذلػؾ ف , (ٖٗٓ)وعمى حقوقي في السػوؽ

مؾ قػد تػزدي إلػى إلحػاؽ الضػرر بػي, وفَّ الُمسػته حمايةفي  فالُمبالغة بحذر, حمايةهذل الويج  فرض  .(ٖ٘ٓ)السوؽ
ذلؾ يجػ  العمػؿ عمػى تػوفير بػو  .(ٖٙٓ)ة وال ػروه مػف السػوؽاجر قػد يػزدي إلػى عزوفػي عػف التجػار التضييؽ عمػى التػ

 .(ٖٚٓ)يحقؽ التوافؽ بيف مصال  الُمتنافسيف ومصال  المستهمكيفجو مف الُمنافسة الشري ة بما 

مػػف الػػدور الػػذي يمعبػػي مجمػػس الُمنافسػػة  عػػّدة أطػػراؼ, بدايػػةً  ػػ ؿ تضػػافر جهػػود وتظهػػر هػػذل الحمايػػة مػػف 
دور الموكػػؿ إلػػى صػػاح  اال تصػػاص فػػي ضػػبط وتنظػػيـ السػػوؽ مػػف الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة فيػػي, مػػرورًا بالػػ

 .(ٖٛٓ), انتهاًء بالمهاـ الُمعطاة لجمعّياخ حماية الُمستهمؾ لتوفير الحمايةالقضاء

                                                           
 .ٚ٘, مرجع سابؽ, صظريية مكساكمإلي" لّدل,  ُمشار -(ٕٖٓ)

(303(
- Jean Cyril BERMOND, "L'introduction en droit français de la concurrence des actions de group1le 

.......débat est-il franco- français ou franco- européen?" R.D.A.I, 2007, p55-56. 
 .ٜٗٔص مرجع سابؽ, راجع بهاا المعن , جكزؼ نخمة سماحة, الُمزاحمة غير المشركعة, -((ٖٗٓ
الُمسػتهمؾ فػل الشػريعة كالقػانكف, كمّيػة  حمايػةالتشريعّية لمُمستهمؾر, بحث ُمقّدـ فػل نػدكة  حمايةراجع بهاا المعن , منكر محمد رس ف, رال -(ٖ٘ٓ)
 .ٖ, صٜٜٛٔ, كانكف الثانل ٚ-ٙحدة, الشريعة كالقانكف, جامعة اتمارات العربّية الُمتّ ..ٓ....

كانظػر, محمػد محمػكد  .ٜ, صٖٜٜٔكؽ, دار الشػركؽ, بيػركت, الُمسػتهمكيف فػل اصتدػاد السػ حمايػة, شػريؼ لطيػل, بهػاا المعنػ  راجع -(ٖٙٓ)
الُمسػػتهمؾ فػػل الشػػريعة كالقػػانكف, كمّيػػة الشػػريعة  حمايػػةبحػػث ُمقػػّدـ فػػل نػػدكة الُمسػػتهمؾر,  حمايػػةفػػل  التجارّيػػةالع مػػات  الكمػػالل, ردكر.......

 .ٙٔ, صٜٜٛٔ, كانكف الثانل ٚ-ٙحدة, العربّية الُمتّ  ماراتكالقانكف, جامعة اا..ٓ...
 راجع بهاا المعن , ُعمر فارس, مف القانكف التجارم إل  صانكف ارعماؿ, مجمة بحكث جامعػة حمػب, سمسػمة العمػـك اتصتدػادّية كالقانكنّيػة, -(ٖٚٓ)

 .ٖٕ, صٕٚٓٓ/, ٜٗالعدد /.......
الُمسػتهمؾ, مّمػا الُمسػتهمؾ االكتركنػل فتحكمػ" القكاعػد  حمايةالُمستهمؾ التقميدم تحكم" القكانيف الداخمّية كقانكف الُمنافسة كصانكف  حماية -(ٖٛٓ)
ائع دم عنػػد عػػدـ كجػػكد بعػػض الكصػػالُمسػػتهمؾ العػػا حمايػػةالُمتعامػػؿ بالكسػػائؿ اتلكتركنّيػػة, كالقكاعػػد العاّمػػة فػػل  حمايػػةالقانكنّيػػة الخاّدػػة ب....ٓ.

نػػل, ُمػػاّكرة لنيػػؿ درجػػة الُمسػػتهمؾ اتلكترك  حمايػػة, نعيمػػة غدكشػػلراجػػع,  .ُمنظّمػػة لمُمعػػام ت اتلكتركنّيػػةخػػاص, كالقكاعػػد الدكلّيػػة ال نػػص.......

 .  ٛ, صٕٕٔٓفل القانكف, فرع المسدكلّية المهنّية, جامعة مكلكد معمرم, تيزم كزك,  الماجستير.......
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وتظهر هذل المعوقاخ مػف  ػ ؿ  ,الُمستهمؾ حماية المعوقاخ التي تزار سمبًا عمىد مف وم  ذلؾ تبرز العدي
 حمايػةالتمسػؾ باخ التػي الُمتاحػة أمامػي ليبحقوقي في السػوؽ, كمػا أفَّ قّمػة معرفتػي بػاإجراء ان  اض وعي المستهمؾ
حػػث عػػف السػػبؿ تسػػتدعي الب التجارّيػػةأضػػؼ إلػػى ذلػػؾ قّمػػة النزاهػػة فػػي الُممارسػػاخ  جػػراءاخ,يتطمػػ  توعيتػػي بتمػػؾ اإ
   .وعي الُمستهمؾ التي تزدي إلى زيادة

معوقػاخ قبػؿ تبيػاف , (المطمػ  اووؿ) الجهػاخ التػي تتػوّلى حمايػة الُمسػتهمؾ سنعمؿ عمى دراسػةومما سبؽ, 
 .(المطم  الااني) حماية الُمستهمؾ

 ركؿالمطمب ا

 الُمستهمؾ حماية  لّ الجهات التل تتك 

الُم ّمػػػة بالنزاهػػػة التجارّيػػػة تػػػزار سػػػمبًا عمػػػى الُمسػػػتهمؾ وتحػػػّد مػػػف ُحرّيتػػػي وحقوقػػػي فػػػي ذكرنػػػا بػػػْفَّ الُممارسػػػاخ 
 ة لي.الكافي حمايةالسوؽ, اومر الذي يتطم  توفير ال

لػبعض اوجهػزة الرسػمّية, كمػا  حمايػة, حيُث أوكمخ هذل الحمايةوتتنّوع الجهاخ التي أوكؿ لها الُمشّرع هذل ال
الُمسػػػػتهمؾ وظي ػػػػة هاّمػػػػة فػػػػي تمايػػػػؿ الُمسػػػػتهمكيف والػػػػدفاع عػػػػف مصػػػػالحهـ لػػػػدى الجهػػػػاخ  حمايػػػػةُمنحػػػػخ جمعّيػػػػاخ 

ى حقوقػػي مػػف أجػػؿ تقيػػيـ مػػد ة لمػػدفاع عػػف الُمسػػتهمؾ وعػػفاف اوجهػػزة الُموكمػػ. وبالتػػالي يتطمػػ  ذلػػؾ تبيػػ(ٜٖٓ)الرسػػمّية
 .حمايةوُقدرتها عمى توفير هذل ال ,عممها فاعمية

دور جمعّيػاخ بعػد ذلػؾ   ّضػ)ال رع اووؿ(, عمػى أْف نو  حمايةّية في الدور الجهاخ الرسمومما سبؽ, سُنبّيف 
 )ال رع الااني(. حمايةالُمستهمؾ في ال حماية

 اليرع اركؿ

 الُمستهمؾ حمايةمعنية بالدكر الجهات الرسمّية 

تمحػؽ يمعبػي القضػاء فػي تعػويض الُمسػتهمؾ نتيجػة اوضػرار التػي مف  ػ ؿ الػدور الػذي  حمايةتتجّمى هذل ال
ضػػػرار والتػػػْاير عمػػػى عظػػػـ تمػػػؾ الُممارسػػػاخ مػػػف شػػػْنها اإفَّ مُ لُم ّمػػػة بالنزاهػػػة التجارّيػػػة, إذ إجػػػّراء الُممارسػػػاخ ا بػػػي

 في ضبط وتنظيـ السوؽ بما يعود بال ائدة عمى الُمستهمؾ. ؾ, كما ويمع  مجمس الُمنافسة دورًا ُمهماً الُمستهم

                                                           
بشػػأف صمػػع  ٕٜرصػػـ  حيػػُث دػػدر حينهػػا صػػرار ُحكػػكمل ٕٖٜٔا عػػاـ مف  القػػانكف السػػكرم اهػػتـ بمكضػػكع الُمسػػتهمؾ ُمنػػإلػػ  تجػػدر ااشػػارة  -(ٜٖٓ)

, كدػػدر مخيػػران ٜٓٙٔلعػػاـ  ٛ٘ٔكمػػا دػػدر صػػانكف خػػاص بػػالتمكيف رصػػـ  ٖٜ٘ٔلسػػنة  ٖٛٔالمرسػػـك التشػػريعل رصػػـ  دػػدر بعػػد الغػػش, .......

ة العربّيػة السػكرّية, مجمػة عابػد فضػمية, حمايػة الُمسػتهمؾ فػل الجمهكرّيػالُمسػتهمؾ, راجػع,  حمايػةب الُمتعّمػؽ ٕٛٓٓلعػاـ  /ٕ/القانكف رصـ .......

 .ٛ٘ٔ-ٕ٘ٔ, صٕٔٓٓ, العدد اركؿ, ٚٔدمشؽ, ُمجمد  جامعة.......



- 92 - 
 

دور مجمػس الُمنافسػػة عػويض الُمسػػتهمؾ )أواًل(, قبػؿ عػرض وهػذا يسػتدعي مّنػا البحػث فػػي دور القضػاء فػي ت
 (.اانياً ) حمايةفي ال

 مكتن: دكر القضاء فل تعكيض الُمستهمؾ

مني "لُكؿ ُمتضرر مف اونشطة المحظػورة بهػذا  /ٕٙ/كما ذكرنا بْفَّ قانوف الُمنافسة السوري أجاز في المادة 
 بي, وذلؾ عف طريؽ دعوى يتـ رفعها أماـ القضاء المدني".القانوف أْف ُيطال  بالتعويض عف الضرر الذي لحؽ 

لجبػر الضػرر  اء المدنيلتعويض أماـ القضمكيف أْف يرفعوا دعوى لمُمطالبة باوعمى ذلؾ يكوف بنمكاف الُمسته
. فالمزسسػػة التػػي تتوقػػؼ عػػف التوريػػد إلػػى السػػوؽ (ٖٓٔ)الػػذي يمحػػؽ بهػػـ جػػّراء الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة التجارّيػػة

, بحيػػُث ال يجػػوز ُتمحػػؽ ضػػررًا بالُمسػػتهمؾ, وفػػي حػػاؿ قامػػخ مزسسػػة فػػي السػػوؽ ب ػػرض سػػعر ُمعػػّيف إعػػادة البيػػ 
جػّراء تابيػخ  يمحقػي ضػرر ُكػؿ هػذل الحػاالخفالُمستهمؾ فػي  ؿ مف ذلؾ الُمحّدد,ممزسساخ في السوؽ البي  بسعر أقل

مػف االسػت ادة فَّ هػذل الُممارسػاخ تحػـر الُمسػتهمؾ إذ إ عػف التوريػد. التوّقػؼاوسعار مف تمؾ المزسسة أو مػف  ػ ؿ 
يكػػوف لػػي الحػػؽ برفػػ  دعػػوى عمػػى تمػػؾ المزسسػػة لمُمطالبػػة  لمبػػاد  الُمنافسػػة النزيهػػة, وبهػػذا السػػعر وفقػػاً  مػػف تحػػّدد
 بالتعويض.

ة هػػػذل الػػػّدعوى وممارسػػػتها عمػػػى أرض الواقػػػ  مػػػف قبػػػؿ ُياػػػار التسػػػازؿ بهػػػذا الصػػػدد حػػػوؿ مػػػدى فاعميػػػولكػػػف 
 لمُمستهمؾ؟ حمايةكيف, وهؿ تك ي هذل الدعوى لتوفير الالُمستهم

قػانوف الحؽ فػي الُمطالبػة بػالتعويض, وذلػؾ وفَّ بػاإتاحة لمُمستهمؾ  اني عمى موقؼ الُمشّرع السورينُ  حقيقةً 
ة مف ُكؿ اوضرار التي ُيمكف أْف تمحؽ بْطراؼ السوؽ مف ُمسػتهمكيف وُمتنافسػيف, فضػً  الُمنافسة يهدؼ إلى الوقاي

الُمنافسػػة بحػػّد ذاتهػػا. وبالتػػالي فػػنفَّ مػػف أسػػبا  حظػػر الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة التجارّيػػة هػػو  حمايػػةعػػف دورل فػػي 
وى التعػويض وقّمػة ُممارسػتها عمػى أرض ضػعؼ دور دعػ جميػاً  ولكف في الواق  يبػدو ؾ,تْايرها السمبي عمى الُمستهم
سػػػة فػػػي بْنػػػي وحيػػػد فػػػي مواجهػػػة مزسسػػػاخ ُمتمرّ  أفَّ السػػػب  فػػػي ذلػػػؾ هػػػو شػػػعور الُمسػػػتهمؾالواقػػػ . ويعتقػػػد الػػػبعض 

 .(ٖٔٔ)مما يجعمي يعزؼ عف رف  هذل الدعوى ,السوؽ

مُمطالبػػػػػػة أفَّ الُمشػػػػػػّرع ال رنسػػػػػػي اعتػػػػػػرؼ لمُمسػػػػػػتهمكيف بحػػػػػػؽ المجػػػػػػوء إلػػػػػػى القضػػػػػػاء لإلػػػػػػى تجػػػػػػدر اإشػػػػػػارة و 
وذلػؾ وفَّ مبمػ  التعػويض فػي  حػؽ مػف قبػؿ الُمسػتهمكيف بشػكؿ كبيػر,لـ تػتـ ُممارسػة هػذا ال , إالَّ أّني(ٕٖٔ)بالتعويض

                                                           
المرفكعػة مػف الُمسػتهمؾ صميمػة, عمػ   لتقػد اليقػ" الجزائػرم بػأف  الػدعاك اعترؼ الُمشّرع الجزائرم لمُمستهمؾ بحؽ رفع دعػكل التعػكيض, كيع -((ٖٓٔ

حمايػػة الُمسػػتهمؾ فػػل ظػػؿ الػػرغـ مػػف مف  السػػكؽ ُمضػػطربة كتػػددم إلػػ  المسػػاس بمدػػال  الُمسػػتهمكيف. لمتكسػػع راجػػع, زبيػػر مزركصػػل, .......

 .ٜٔٔالُحّرة, مرجع سابؽ, ص الُمنافسة.......
 .ٚٗٔالقانكنّية لمُمستهمؾ, مرجع سابؽ, ص حمايةراجع بهاا المعن , خالد ُمدطي  الخطيب, ال -(ٖٔٔ)

الُمسػتهمؾ الُمتعاصػد عػف  حمايػةراجع, فاتف حّكل, الكجيز فل صانكف حكاّية الُمستهمؾ, )دراسة فل محكػاـ القػانكف المبنػانل مػع ااشػارة إلػ   -(ٕٖٔ)
 .ٚٔٔ, صٕٕٔٓ, ٔالكتركنيان(, منشكرات الحمبل الحقكصّية, ط. .ُبعد..
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إابػػاخ  ُمنافسػػة فيػػي, وفػػيالغالػػ  ُمتواضػػ , كمػػا أفَّ ُهنػػاؾ صػػعوبة فػػي إابػػاخ الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بنزاهػػة السػػوؽ وبال
 .(ٖٖٔ)ةضرر الذي لحؽ بكؿ ُمستهمؾ عمى حدال

أوجػد نوعػًا ورمبًة مػف الُمشػّرع ال رنسػي بتجػاوز هػذل الصػعوباخ أمػاـ الُمسػتهمكيف فػي رفػ  دعػوى التعػويض, 
مػن  الُمشػّرع  ومػف  ػ ؿ هػذل الػدعاوى  "L'action en représentation conjointe"مػف الػدعاوى الجماعّيػة

الجماعّيػػة لػػـ  . لكػفَّ هػػذل الػدعاوى(ٖٗٔ)الُمسػػتهمؾنيابػًة عػػف التعػػويض  الحػػؽ برفػػ  دعػاوى الُمسػتهمؾ حمايػػةجمعّيػاخ 
بالجمعّيػاخ الُمعتػرؼ بهػا مػف  ع ال رنسي حصر حؽ رف  تمػؾ الػدعاوى, وفَّ الُمشرّ بشكؿ كاؼ ُتحقؽ المطمو  منها

المزهمػػة والُمعتمػػدة لتمقػػي الوكػػاالخ مػػف الُمسػػتهمكيف, ويجػػ  تقػػديـ  وحػػدها او يػػرة هػػيهػػذل قبػػؿ الُمشػػّرع. واعتبػػر أفَّ 
تضػػػييؽ عمػػػى الُمسػػػتهمكيف مػػػّرة الوكالػػػة مػػػف ُكػػػؿ ُمسػػػتهمؾ معنػػػي بالُممارسػػػة ميػػػر النزيهػػػة, اومػػػر الػػػذي أّدى إلػػػى ال

 .(ٖ٘ٔ)أ رى

 حمايػػػةاخ دًا بػػػدوف العػػػودة إلػػػى جمعّيػػػى التعػػػويض ُمن ػػػر رة الُمسػػػتهمؾ برفػػػ  دعػػػو كمػػػا ُياػػػار التسػػػازؿ عػػػف قػػػد
 الُمستهمؾ؟

السػوري رقػـ  الُمسػتهمؾ حمايةفي الواق  ال نجد اإجابة في قانوف الُمنافسة السوري, ولكف بالُعودة إلى قانوف 
ال ردّيػػػة التػػػي يرفعهػػػا  خ لمجمعّيػػػاخ االنضػػػماـ إلػػػى الػػػدعاوى/ منػػػي قػػػد أجػػػاز ٕٙ. نجػػػد أفَّ المػػػاّدة /ٕٛٓٓ/ لعػػػاـ ٕ/

, عنػػدما يكػػوف موضػػوع الطمػػ  اوصػػمي الُمطالبػػة بػػالتعويض عػػف الضػػرر ال حػػؽ الُمسػػتهمؾ أمػػاـ المحػػاكـ المدنّيػػة
ممػا يػػدفعنا  ,(ٖٙٔ)عػاءاخ الُمسػتهمؾ أو إضػافة طمبػاخ جديػدةذلؾ يكػوف لتمػؾ الجمعّيػة تْييػد ادبُمسػتهمؾ أو أكاػر, وبػ

ؽ جمعّيػػاخ حمايتػػي التػػي تقػػـو بتمايمػػي طريػػ أو عػػف ,ُيباشػػر هػػذا الحػػؽ إّمػػا بن سػػي أفلُمسػػتهمؾ ا ي بنمكػػافل عتقػػاد أنَّػػ
 أماـ القضاء. 

جمعّيػػة فػػنفَّ شػػروط المسػػزولّية ال ت تمػػؼ عػػف القواعػػد العاّمػػة مػػف الـ الػػدعوى الُمسػػتهمؾ أو وسػػواء أكػػاف ُمقػػدّ 
ى الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة ارتكػػا  المزسسػػة إحػػد ّمػػى فػػي. وال طػػْ يتج(ٖٚٔ) طػػْ وضػػرر وع قػػة سػػببّية بينهمػػا

التجارّية, ويج  إاباخ الضرر الش صي أو الجماعي الذي لحؽ بالُمستهمؾ أو بالُمستهمكيف, ويتماػؿ ذلػؾ بالضػرر 
 .(ٖٛٔ)أو جمهور الُمستهمكيف مف تمؾ الُممارساخ ,الش صي الذي ُيصي  الُمستهمؾ

                                                           
 .ٕٙفل تطبيؽ صانكف الُمنافسة, مرجع سابؽ, ص العادية, دكر الهيئات القضائّية ظريية مكساكمراجع بهاا الددد,  -(ٖٖٔ)

 ؽ.رجع سابالمظريية مكساكم, راجع بهاا الددد,  -((ٖٗٔ
 .ٕٚ, مرجع سابؽ, صظريية مكساكمراجع بهاا المعن ,  -((ٖ٘ٔ
 .ٛ٘ٔراجع, خالد ُمدطي  الخطيب, مرجع سابؽ, ص -(ٖٙٔ)
 كما بعدها. ٖٗٔمرجع سابؽ, صراجع, لحرارم )شال ( كيزة,  -(ٖٚٔ)
 .ٖ٘ٚ -ٕٖٚسابؽ, ص الُمنافسة كمنع اتحتكار, مرجع حمايةراجع بهاا المعن , لينا حسف اكل, صانكف  -(ٖٛٔ)
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  المستهمؾ حماية: دكر مجمس الُمنافسة فل ثانيا  

الُمستهمؾ, وفَّ ُكؿ اإجراءاخ التي يقػـو بهػا لضػبط السػوؽ إنَّمػا  حمايةيمع  مجمس الُمنافسة دورًا كبيرًا في 
ُتعتبػػر وظي ػػة و  .(ٜٖٔ)ث فػػي هػػذا السػػوؽزدي إلػػى تراجػػ  ال روقػػاخ التػػي تحػػدتػػزار إيجابػػًا عمػػى النزاهػػة فيػػي, كمػػا تػػ

 ػ ؿ ُمراقبػة ة إلػى مجمػس الُمنافسػة, ويقػـو بموجبهػا بػدور وقػائي, وذلػؾ مػف بط السوؽ مف أهـ الوظائؼ الُموكمض
سير الُمنافسة في السوؽ, ويعمؿ بموج  ذلػؾ عمػى منػ  أي ُممارسػة مػف شػْنها أْف تػزار سػمبًا عمػى السػوؽ, وعمػى 

وبػػػػذلؾ يجػػػػ  أْف يبقػػػػى مجمػػػػس الُمنافسػػػػة يقظػػػػًا ُيراقػػػػ  المزسسػػػػاخ وعممهػػػػا فػػػػي  .(ٕٖٓ)مبػػػػدأ ُحرّيػػػػة الُمنافسػػػػة فيػػػػي
كػػالتمييز  التجارّيػػةفيمنػػ  المزسسػػاخ مػػف القيػػاـ بػػْي ُممارسػػة مػػف شػػْنها اإ ػػ ؿ بنزاهػػة الُمعػػام خ  ,(ٕٖٔ)السػػوؽ

ر عػػػدـ  طورتهػػػا وتْايرهػػػا الكبيػػػر عمػػػى دّ ُيجيػػػز بعػػػض الُممارسػػػاخ التػػػي ُيقػػػ , وُيمكػػػف أفْ بالمعاممػػػة بػػػيف المزسسػػػاخ
لػػذي يزيػػد مػػف رفػػال يػػر الشػػرعّية, اومػػر اُكػػؿ ذلػػؾ يػػزدي إلػػى رفػػ  مسػػتوى السػػوؽ, وُيقّمػػؿ مػػف الُممارسػػاخ م .السػػوؽ

 ر لي الراحة ال زمة في السوؽ.فّ الُمستهمؾ وُيو 

باإضػػافة إلػػى الوظي ػػة العاّمػػة لمجمػػس الُمنافسػػة فػػي ضػػبط السػػوؽ والحػػّد مػػف الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػػة 
مف أجؿ الوقػوؼ عمػى تمػؾ  مارساخالحؽ باإب غ عف تمؾ المُ التجارّية, أعطى قانوف الُمنافسة لهيئاخ الُمستهمكيف 

"ينظػر المجمػس بالُم ال ػاخ وحكػاـ السػوري / مف قانوف الُمنافسة ٚٔفوفقًا لممادة / .الُممارساخ والعمؿ عمى إنهائها
أو مػػف المزسسػػاخ  ,أو بطمػػ  مػػف الحكومػػة ,, أو عنػػدما ُتعػػرض عميػػي مػػف قبػػؿ الػػوزيرهػػذا القػػانوف مػػف تمقػػاء ن سػػي

أو  ,أو الصػػػػػناعة ,أو هيئػػػػػاخ الُمسػػػػػتهمكيف, أو ُمػػػػػرؼ التجػػػػػارة ,أو النقابػػػػػاخ ,أو الُمنظمػػػػػاخ المهنّيػػػػػة ,االقتصػػػػػادّية
 الزراعة".

ي لػـ يػورد الُمسػتهمؾ ُمن ػردًا, لكّنػ باإ طػار عػف الُممارسػاخ المحظػورةوبذلؾ سم  الُمشّرع لهيئػاخ الُمسػتهمؾ 
 مس الُمنافسة عف تمؾ الُممارساخ؟طار مجهذا يدفعنا إلى التسازؿ عف مدى أحقّية الُمستهمؾ في إ و 

/ بصػيغتها الحالّيػة ال تمػن  الُمسػتهمؾ الحػؽ بن طػار مجمػس الُمنافسػة عػف الُممارسػاخ ٚٔنعتقد بْفَّ المادة /
إذ ال  ,. ويزّيػػد ال قػػي ال رنسػػي هػػذا الػػرأي(ٕٕٖ)الُمسػػتهمؾ حمايػػةالتػػي ُتشػػّكؿ  رقػػًا لمقػػانوف دوف العػػودة إلػػى جمعّيػػاخ 

. وُيشػػترط أْف (ٖٕٖ)ُيمكػف إ طػػار المجمػػس مػػف طػػرؼ أشػػ اص أو هيئػػاخ ال تنتمػػي إلػػى القائمػػة التػػي حػػّددها القػػانوف

                                                           
عمػ   التجارّيػةمعط  القانكف الجزائرم لمجمس الُمنافسة ُسمطة كاسعة مف مجؿ ضبط السكؽ لمتكسػع انظػر, جػ ؿ مسػعد, مثػر الُممارسػات  -(ٜٖٔ)

 .ٖٕٗالُمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ, ص.......
 .ٓٔراجع بهاا المعن , مكـر القابسل, مجمس الُمنافسة, مرجع سابؽ, ص -(ٕٖٓ)
 .ُٕ٘سمطاف عّمار, الطبيعة القانكنّية لمجمس الُمنافسة, مرجع سابؽ, ص راجع بهاا المعن , -(ٕٖٔ)
بػػااب غ عػػف تمػػؾ الُممارسػػات. لمتّكسػػع راجػػع, عبػػد  دان إا لػػـ يمػػن  الحػػؽ لمُمسػػتهمؾ ُمنيػػر لػػـ يختمػػؼ الُمشػػّرع الجزائػػرم عػػف نظيػػر  السػػكرم  -(ٕٕٖ)

كميػػة , الجزائػػر, كزارة التعمػػيـ العػػالل كالبحػػث العممػػل, جامعػػة بػػاجل مختػػار, عنابػػة .ختدادػػات مجمػػس الُمنافسػػة الجزائػػرما  لعػػكجل, ا.......

 .ٖٕٔٓ, نيساف ٗ-ٖيكمل , حرية المنافسة فل القانكف الجزائرمحكؿ  العمـك السياسية, الممتق  الكطنلك  الحقكؽ.......
(323)

-Louis VOGEL, procédure de la concurrence, collection JURIBASES Law lex, paris, 2009, p335. 
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تكػوف الجمعّيػػة ُمعتمػػدة مػف الُمشػػّرع ال رنسػػي, وُمكّم ػة فعػػً  بالػػدفاع عػػف المصػال  التػػي تػػّدعي بّْنهػا ُمهػػّددة مػػف تمػػؾ 
 .(ٕٖٗ)الُممارساخ

 إضافة الُمستهمؾ ك رد إلى القائمة الُم ّولػة باإ طػار عػف الُممارسػاخ /ٚٔ/وعمى ذلؾ نقترا تعديؿ المادة 
يكػػػوف مػػػف مػػف الترا ػػػي مػػػف تمػػػؾ الجمعّيػػػاخ, حيػػػث  تيسػػػيرًا عمػػػى الُمسػػػتهمؾ, ومنعػػػاً  المحظػػورة فػػػي قػػػانوف الُمنافسػػػة

أف ُتصػب   . وُيمكػف(ٕٖ٘)اح  المصػمحة فػي ذلػؾاوفضؿ إعطاء الُمستهمؾ هذا الحػؽ كونػي الُمتضػرر الُمباشػر وصػ
, أو عنػػدما ُتعػػرض حكػػاـ هػػذا القػػانوف مػػف تمقػػاء ن سػػيينظػػر المجمػػس بالُم ال ػػاخ وكالتػػالي: " /ٚٔ/ ةصػػيامة المػػاد

 ,أو النقابػاخ ,أو الُمنظمػاخ المهنّيػة ,أو مػف المزسسػاخ االقتصػادّية ,أو بطمػ  مػف الحكومػة ,عميي مف قبػؿ الػوزير
 ".أو الزراعة ,أو الصناعة ,أو ُمرؼ التجارة ,أو مف الُمستهمؾ ُمباشرةً أو هيئاخ الُمستهمكيف, 

الُمتعّمقػػػػػة بػػػػػبط ف  الُمنافسػػػػػة ا تصػػػػػاص النظػػػػػر بالػػػػػدعاوى ذكرنػػػػػا بػػػػػْفَّ القػػػػػانوف السػػػػػوري أعطػػػػػى مجمػػػػػسو 
دفعنا إلػػػى التسػػػازؿ عػػػف حػػػؽ الُممارسػػػاخ, والعقػػػود القائمػػػة عمػػػى أسػػػاس ُممارسػػػاخ ُم ّمػػػة بالنزاهػػػة التجارّيػػػة, مػػػا يػػػ

 لُمطالبة بنبطاؿ تمؾ الُممارساخ؟الُمستهمؾ با

هػػذل أْف ُيطالػػ  بنبطػػاؿ ماػػؿ  -عػػف طريػػؽ جمعياتػػي-نعتقػػد أّنػػي بالنسػػبة لمقػػانوف السػػوري, ُيمكػػف لممسػػتهمؾ 
 حّية أمػػاـ مجمػػس الُمنافسػػة الػػذي ُمػػن  صػػوذلػػؾ ة التػػي ت رضػػها مزسسػػة عمػػى أ ػػرى, الشػػروط وااللتزامػػاخ التعس,ػػ ي

ُكػؿ ذلػؾ رفعػػًا  ى لهػذل الُممارسػاخ مػػف تمقػاء ن سػي,الشػروط, كمػا ُيمكػػف لمجمػس الُمنافسػة أْف يتصػدّ بماػؿ هػذل  البػخّ 
 مػا ً  ة مػف قبػؿ المزسسػة الُمهيمنػة بتابيػخ اوسػعارالػذي ُيمكػف أْف يمحػؽ بالُمسػتهمؾ. ف ػرض شػروط تعس,ػ ي لمضرر

 إمكانّية الُمطالبة بنبطاؿ ماؿ هذل الشروط. يُيمحؽ ضررًا بالغًا بالُمستهمؾ, ويج  منح

رفػػ  دعػػوى أمػػاـ القضػػاء العػػادي  سػػي والجزائػػري قػػد أجػػازا لمُمسػػتهمؾال رن يفأفَّ القػػانونإلػػى تجػػدر اإشػػارة و 
يػزار عمػى سػير الُمنافسػة فػي السػوؽ,   اؽ أو شرط تعاُقدي بػيف المزسسػاخ إذا كػافلمُمطالبة بنبطاؿ أي التزاـ أو ات

كػػوف لػػي مصػػمحة فػػي رفػػ  الػػدعوى لتػػي يػػد مها الُمسػػتهمؾ, وبالتػػالي تالسػػوؽ ا حمايػػةنافسػػة سػػتزدي إلػػى الم حمايػػةف
 .(ٕٖٙ)لوض  حّد لتمؾ الُممارساخ

يؿ مجمػػػس تشػػػك / مػػػف قػػػانوف حمايػػػة المسػػػتهمؾٕٛفػػػي المػػػادة / رأفَّ الُمشػػػّرع السػػػوري قػػػرّ إلػػػى ُنشػػػير أ يػػػرًا 
الُمسػػتهمؾ إلػػى  حمايػػةُيمػػارس هػػذا المجمػػس دورل فػػي استشػػاري ومكاتػػ  ُمرتبطػػة بػػي فػػي الػػوزاراخ الُم تّصػػة, بحيػػث 

                                                           
(324)

-Louis VOGEL, procédure de la concurrence, op.cit, p341. 
التقريػػر الػػكطنل حػػكؿ سياسػػة  فػػرج, لطيػػل بكزيػػاف, محمػػد الػػكرفمل, رشػػدم المحمػػدم, خمييػػة التػػكنكتل محمػػد بػػف راجػػع بهػػاا اتتجػػا , -((ٕٖ٘
 .ٜٗالُمنافسة فل تكنس, مرجع سابؽ, ص.......
 .ٜٔ-ٛٔبهاا الددد, ظريية مكساكم, دكر الهيئات القضائّية العادية فل تطبيؽ صانكف الُمنافسة, مرجع سابؽ, صراجع  -( (ٕٖٙ
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 حمايػػػةجػػػراءاخ ال زمػػػة لى اّت ػػػاذ التػػػدابير واإجانػػػ  مجمػػػس الُمنافسػػػة. وقػػػد مػػػن  الُمشػػػّرع هػػػذا المجمػػػس القػػػدرة عمػػػ
 .(ٕٖٚ)طرة عمى السوؽوالسي مصالحي  اّصة ضد االحتكار الُمستهمؾ, والدفاع عف

 اليرع الثانل

 الُمستهمؾ حمايةدكر جمعّيات 

 مؾ, وكػػذلؾ الجهػػد الػػذي يبذلػػي الجهػػازالُمسػػته حمايػػةباإضػػافة إلػػى الػػدور الػػذي يمعبػػي مجمػػس الُمنافسػػة فػػي 
الُمسػتهمؾ أمػاـ لى الػدفاع عػف حقػوؽ لمُمستهمؾ, تَـّ إيجاد جهػاز يتػو  ال زمة حمايةالقضائي في العمؿ عمى توفير ال

ة ر الػػذي تمعبػػػي تمػػؾ الهيئػػاخ فػػي توعيػػػتمػػؾ الهيئػػاخ, وُيسػػاعد الُمسػػتهمؾ فػػػي إابػػاخ حقوقػػي. أضػػؼ إلػػػى ذلػػؾ الػػدو 
الُمستهمؾ, كما أفَّ الجمعّياخ تمعػ  دورًا ُمسػاعدًا فػي حمايػة وضػبط الُمنافسػة فػي السػوؽ, مػف  ػ ؿ ُمراقبػة السػوؽ 

 ة فيي.لإلب غ عف الُممارساخ الُم ّمة بالنزاه

دور لػػي مػػف  ػػ ؿ تبيػػاف  حمايػػةالُمسػػتهمؾ فػػي تػػوفير ال حمايػػةوعمػػى ذلػػؾ, سػػنحاوؿ عػػرض دور جمعّيػػاخ 
 )اانيًا(.دور الجمعياخ الع جي )أواًل(, قبؿ أف نوّض   الجمعياخ الوقائي

 الكصائل  الجمعيات دكر مكتن: 

ة الُمستهمؾ, ودورها في ُمراقبػة اوسػواؽ الجمعياخ في توعي يتجّمى الدور الوقائي مف   ؿ الدور الذي تمعبي
 مف أجؿ الوقوؼ عمى أي ُممارسة ُم ّمة بالنزاهة التجارّية لإلب غ عنها.

 ة الُمستهمؾتكعي -ٔ

 الُم ّمػػة والتصػػرفاخ الُممارسػػاخ مواجهػػة عمػػى دورل يقتصػػر أالّ  يتطمػػ  الُمنافسػػة لقواعػػد القػػانوني إفَّ التنظػػيـ
 .(ٕٖٛ)الُمسػػػتقبؿ فػػػي والُممارسػػػاخ التصػػػرفاخ هػػػذل وقػػػوع منػػػ  إلػػػى السػػػعي يجػػػ  بػػػؿ, فيػػػي والُمنافسػػػة السػػػوؽ بنزاهػػػة

فازديػػػاد وعيػػػي قػػػد يمنػػػ  المزسسػػػاخ مػػػف ارتكػػػا  هػػػذل  ,ة الُمسػػػتهمؾ بتمػػػؾ الُممارسػػػاخُبػػػدَّ مػػػف توعيػػػولتحقيػػػؽ ذلػػػؾ ال
 ,عمى التمييز بيف الوسػائؿ المشػروعة فػي جذبػي إلػى ُمنتجػاخ المزسسػاخ اً الُممارساخ, عمى اعتبار أنَّي سيكوف قادر 

 وبيف الُممارساخ مير المشروعة والتي قد ُتوقعي فريسة لتمؾ الُممارساخ.

مؾ, ويكػوف الُمسػته حمايػةجمعّيػاخ ل إيجاد إمكانّيةالُمستهمؾ عمى  حمايةنصَّ الُمشّرع السوري في قانوف وقد 
ة والمطبوعػاخ الُمتعّمقػة بتوعيػ , مف   ؿ إصدار المج خ والندواخ والنشراخرشاد الُمستهمؾلها الدور في تاقيؼ وان 

                                                           
كمػػا  ٖٕص ,ٕٔٔٓ, ٔالُحقكصّيػػة, ط الحمبػػل حمايػػة الُمسػػتهمؾ, منشػػكرات, ُمدػػطي  مبػػك عمػػرك, مػػكجز محكػػاـ صػػانكف بهػػاا الدػػدد انظػػر -(ٕٖٚ)

اتلكتركنّيػػة, )دراسػػة ُمقارنػػة(,  ؾ عبػػر اتنترنػػت كُمكافحػػة الجػػرائـالُمسػػتهم حمايػػةمػػنعـ جبػػكر, , فريػػد راجػػعك  .ٕٛٓ -ٕٚٓبعػػدها, ص.......

 .ٕٖٔ, صٕٓٔٓ, ٔمنشكرات الحمبل الحقكصّية, ط.......
 .ٖٕفل تطبيؽ صانكف الُمنافسة, مرجع سابؽ, ص العادية, دكر الهيئات القضائّية ظريية مكساكمراجع بهاا المعن ,  -(ٕٖٛ)
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مكػف لهػذل ويُ  ,(ٜٕٖ)الُمسػتهمؾ حمايػةالُمستهمؾ, وُيمكف لها أْف تُقّدـ االستشاراخ لمُمستهمكيف في ُكػؿ مػا فيػي ضػرورة ل
فػػي السػػوؽ, وقػػد ُتمػػارس ارسػػاخ الُم ّمػػة بحقوقػػي الوقػػائي مػػف  ػػ ؿ تاقيػػؼ الُمسػػتهمؾ بالُمم الجمعّيػػاخ ُمباشػػرة دورهػػا

ولهػػذل الجمعّيػػاخ أْف تُقػػّدـ الُمقترحػػاخ التػػي تراهػػا ُمناسػػبة مػػف أجػػؿ  ,(ٖٖٓ)هػػذل التوعيػػة مػػف  ػػ ؿ دعايػػاخ التوعيػػة
 .  (ٖٖٔ)والحّد مف اآلاار السمبّية لمُمنافسة مير النزيهة ,الُمستهمؾ حماية

 ُمراصبة السكؽ -ٕ

هاّمػػًا فػػي ُمتابعػػة وُمراقبػػة السػػوؽ, حيػػُث تتقاسػػـ هػػذل المسػػزولّية مػػ  اوجهػػزة الرسػػمّية, تمعػػ  الجمعّيػػاخ دورًا 
وبعػػػد أف تتمقػػػى تمػػػؾ الجمعيػػػاخ  .(ٕٖٖ)نها اإضػػػرار بالُمسػػػتهمؾأجػػػؿ الوقػػػوؼ عمػػػى أي ُممارسػػػة مػػػف شػػػْ وذلػػػؾ مػػػف

والعمؿ عمى إزالػة اوسػبا   مف ُمهمتها في ُمتابعة اوسواؽ انط قاً الشكاوي تعمؿ عمى إب غ مجمس المنافسة بها, 
, فُتراقػ  هػذل الجمعّيػاخ مػاً  التنػزي خ التػي ُتجريهػا المزسسػاخ وتتحقػؽ (ٖٖٖ)التي تزار عمى المستهمؾ فػي السػوؽ

ويج  عمى هذل الجمعياخ أف تسعى جاهدًة مف أجؿ ل خ نظػر كػؿ مػف , (ٖٖٗ)لوسعار اً فعمي اً مف أفَّ ُهناؾ ت  يض
 .(ٖٖ٘)نزاهة المنافسة فييلي سمطة عمى السوؽ مف أجؿ ضبط 

 الع جل  الجمعيات دكرثانيان: 

الُمسػتهمؾ مػف  ػ ؿ دورهػا فػي التػد ؿ أمػاـ الجهػاخ الرسػمّية, ومػف  حمايػةلجمعّياخ  يتجّمى الدور الع جي
, كالػػػدعوة إلػػػى ُمقاطعػػػة (ٖٖٙ)وُتسػػػّمى هػػػذل الطػػػرؽ "بػػػالطرؽ الواقعّيػػػة" ,الُمسػػػتهمؾ حمايػػػة ػػػ ؿ إجػػػراءاخ تت ػػػذها ل

 التي ترتك  ُممارساخ ُم ّمة بنزاهة السوؽ. المزسساخ

 

                                                           
 .ٜٓٔالُمستهمؾ, مرجع سابؽ, ص حمايةراجع بهاا المعن , فاتف حّكل, الكجيز فل صانكف  -ٜٕٖ))
 .ٗٙٔالقانكنّية لمُمستهمؾ, مرجع سابؽ, ص حمايةلمتكسع راجع, خالد ُمدطي  الخطيب, ال -(ٖٖٓ)

 .ٕٛٓالُمستهمؾ فل ظؿ الُمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ, ص حمايةراجع بهاا المعن , زبير مزركصل,  -(ٖٖٔ)
 حمايػةةن عمػ  ُمراصبػة ارسػعار فػل السػكؽ. لمتكسػع راجػع, شػريؼ لطيػل, حماية الُمسػتهمؾ كاصتدػر عممهػا بدايػفل مدر جمعيات  حدثتم -(ٕٖٖ)

 .ٕٔالُمستهمؾ فل اصتداد السكؽ, مرجع سابؽ, ص.......
الُمسػػتهمؾ فػػل التعاصػػد اتلكتركنػػل, )دراسػػة ُمقارنػػة(, جامعػػة النجػػاح الكطنّيػػة,  حمايػػةراجػػع بهػػاا المعنػػ , عبػػدا  ايػػب عبػػدا  محمػػكد,  -(ٖٖٖ)

 .ٕٓٔكراجع, لحرارم )شال ( كيزة, مرجع سابؽ, ص .كما بعدها ٖٔٔ, صٜٕٓٓفمسطيف, نابمس, .......
 .ٜٕٖالُمستهمؾ, )دراسة ُمقارنة(, مرجع سابؽ, ص حمايةاهيـ, راجع بهاا المعن , عبد المنعـ مكس  ابر  -(ٖٖٗ)

 .ٚٙٔص, ٕٕٔٓ, ٔطراجع بهاا المعن , حمادم زبير, الحماية القانكنية لمع مات التجارّية, منشكرات الحمبل الحقكصية,  -(ٖٖ٘)
 .ٖٙٔالقانكنّية لمُمستهمؾ, مرجع سابؽ, ص حمايةراجع بهاا الددّد, خالد ُمدطي  الخطيب, ال -(ٖٖٙ)
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 خؿ مماـ الجهات الرسمّيةدّ الت -ٔ

والػػدفاع عػػف  ,الُمسػػتهمؾ مػػف  ػػ ؿ تمايػػؿ الُمسػػتهمكيف أمػػاـ الجهػػاخ الرسػػمّية حمايػػةيتجّمػػى الػػدور الع جػػي ل
إذ كما ذكرنا أجػاز القػانوف السػوري لتمػؾ الجمعّيػاخ الُمطالبػة بػالتعويض أمػاـ الجهػاخ  الحهـ أماـ تمؾ الجهاخ.مص

 .(ٖٖٚ)القضائّية

الُمسػتهمؾ فػي تشػكيمة مجمػس  حمايػةالػدور الع جػي مػف  ػ ؿ وجػود عضػويف ُيمػا ف جمعّيػاخ  كما يظهػر
اآلراء عػف ُكػؿ مػا مػف شػْني أْف في الدفاع عف مصال  الُمستهمكيف, وفػي تقػديـ  ابُممارسة دورهم الُمنافسة, ويقوماف

َـّ إالُعضػػواف بالتحقيقػػاخ ا هػػزالء الُمسػػتهمكيف. وُيسػػاهـ هػػذافل حمايػػةر الفّ يػػو   طػػارل لتػػي ُيجريهػػا المجمػػس فػػي حػػاؿ تػػ
لؾ يػتـ تمايػؿ الُمسػػتهمكيف وبػذ ,(ٖٖٛ)وبالتػالي عمػى الُمسػتهمكيف ميػر نزيهػة تػزار سػمبًا عمػى السػػوؽ بوجػود ُممارسػاخ

ث فػي السػوؽ وتمحػؽ الضػرر بالُمسػتهمؾ. عمػى اّطػ ع بالُممارسػاخ التػي تحػد الُمنافسة, عمى أف يكونػاأماـ مجمس 
قّمػػػة التمايػػػؿ ُمقارنػػػًة  فػػػي الواقػػػ  نزّيػػػد موقػػػؼ الُمشػػػّرع بتمايػػػؿ الُمسػػػتهمؾ فػػػي مجمػػػس الُمنافسػػػة, لكنّنػػػا نْ ػػػذ عميػػػيو 

 .  (ٜٖٖ)لتجارّيةاخ االقتصادّية وابال عالي

 الدعّكة إل  ُمقاطعة المدسسات الُمخّمة بنزاهة السكؽ -ٕ

وء إلػى عػف طريػؽ المجػ لتػي تػزار عمػى الُمسػتهمؾ قػد ال يػتـإفَّ ع ه الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة التجارّية, وا
ر السػػػيولة فّ عػػػدـ تػػػو جػػػراءاخ, أو لؾ الجمعّيػػػاخ عػػػف ذلػػػؾ إّمػػػا لػػػبطء اإفقػػػد ُتحجػػػـ تمػػػ القضػػػاء أو مجمػػػس الُمنافسػػػة,

وكبػديؿ عػف  .(ٖٓٗ)ًا عمػى السػير بػالطريؽ القضػائي يكوف ُمشجعال زمة, كما أفَّ ضعؼ التعويضاخ ورمزيتها قد ال
وُيمكػػف أْف ُتمػػارس  .(ٖٔٗ)ة إلػػى ُمقاطعػػة المزسسػػاخ الُم ّمػػة بنزاهػػة السػػوؽطػػرؽ قػػد تمجػػْ الجمعّيػػاخ إلػػى الػػّدعو تمػػؾ ال

 ػ ؿ الػدعوة التػي ويتجّمى هذا اوسمو  مف  الُمستهمؾ, حمايةالجمعّياخ هذا اوسمو  م  الُطرؽ اوُ رى الُمتاحة ل
, وذلػؾ (ٕٖٗ)هـ عمػى االمتنػاع عػف التعامػؿ مػ  مزسسػة مػاالُمستهمؾ لمُمستهمكيف مف أجؿ حػاّ  حمايةهها جمعّية جّ تو 

 وأ التوريػد إلػى السػوؽ,  هػا عػفقّ لتابيػخ اوسػعار فػي السػوؽ, أو لتو ل رقها قواعد النزاهة في السوؽ, ك رضػها حػّدًا 
 مير ذلؾ مف الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة التجارّية.

                                                           
ة فػل ميػداف ت, إا مدػب  ُهنػاؾ جمعّيػات ُمتخددػتجدر ااشارة إل  مف  اتتجا  السائد فل فرنسا هك التخدػص فػل تأسػيس هػا  الجمعيػا -(ٖٖٚ)

ـ  إيجاد.......  .ٕٔٔزبير مزركصل, مرجع سابؽ, ص راجع بهاا الددد, .الُمستهمؾ فل مجاؿ البنكؾ كالبكردة حمايةجمعّية ل ارلعاب, كت
 .ٖٕٔراجع بهاا المعن , زبير مزركصل, مرجع سابؽ, ص -(ٖٖٛ)
 بث ثة معضاء. التجارّيةصانكف الُمنافسة السكرم جعؿ التمثيؿ لميعاليات اتصتدادّية ك  إف  إا  -(ٜٖٖ)
 .ٕٙٔراجع بهاا المعن , زبير مزركصل, مرجع سابؽ, ص -(ٖٓٗ)
ة ارمريكّيػػة كمػػا زاؿ ُمطّبقػػان ُمنػػا كصػػت طكيػػؿ. راجػػع بهػػاا الدػػدد, خالػػد ُمدػػطي  الخطيػػب, حػػدّ ة فػػل الكتيػػات الُمتبدايػػب ُعػػرؼ هػػاا ارسػػمك  -(ٖٔٗ)

 .ٙٙٔالقانكنّية لمُمستهمؾ, مرجع سابؽ, ص الحماية........
 .٘ٔٔابؽ, صراجع بهاا المعن , نكاؿ كيمكش, حماية الُمستهمؾ فل إطار صانكف الُممارسات التجارّية, مرجع س -(ٕٖٗ)
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ك ػي وضػعي كْسػمو  تهديػدي, وقد ا تمؼ ال قي حوؿ شرعّية هذا اوسمو , فػذه  الػبعض إلػى القػوؿ بّْنػي ي
. فػػي حػػيف (ٖٖٗ)دع ولجعػػؿ الُمنتجػػيف يمتزمػػوف بالرمبػػاخ المشػػروعة لمُمسػػتهمكيفلمػػرّ  كػػافي فال شػػية مػػف هػػذا اوسػػمو 

 .(ٖٗٗ)وال ُيمكف ُمعاقبػة الُمسػتهمكيف الػذيف يرفضػوف الشػراء ,باإضرا  عف العمؿ ذه  ن روف إلى تشبيي الُمقاطعة
شػػػراء مػػػف المزسسػػػاخ التػػػي ال تمتػػػـز المتنػػػاع عػػػف ة ل أفَّ هػػػذا اوسػػػمو  نػػػوع مػػػف التوعيػػػ وذهػػػ  فريػػػؽ االػػػث إلػػػى
 .(ٖ٘ٗ)باو  ؽ التجارّية النزيهة

جػػػؿ االمتنػػػاع عػػػف ة الُمسػػػتهمؾ فقػػػط مػػػف أنػػػا عمػػػى توعيػػػفػػػاومر ال يقتصػػػر هُ  ,ال نزّيػػػد الػػػرأي او يػػػر ونحػػػف
وتْ ػػذ شػػكؿ  ,تػػذه  إلػػى أبعػػد مػػف ذلػػؾقػػد التعامػػؿ مػػ  المزسسػػاخ التػػي ال تمتػػـز بػػاو  ؽ التجارّيػػة, فالُمقاطعػػة 

السػوؽ هػة ضػد المزسسػاخ فػي جّ ساخ. ونعتقد أفَّ الُمقاطعة المو عف الشراء مف تمؾ المزس التوّقؼالطم  أو اومر ب
كػوف وسػيمة ناجعػة لُتغّيػر سػموؾ هػذل المزسسػة فػي السػوؽ, وقػد تعتبر أسموبًا مشروعًا لمتعبير عػف االحتجػاه عمػى ت

ال  ,فالقػانوف ُيعاقػ  مػف يمتنػ  عػف البيػ  ,مارسػتها لسياسػتها التناُفسػّيةسموكها في السػوؽ والعػودة إلػى النزاهػة فػي مُ 
 مف يمتن  عف الشراء. 

وذلػػؾ عنػػدما تكػػوف الُمنتجػػاخ التػػي تبيعهػػا هػػذل المزسسػػة  ,ولكننػػا نػػرى أفَّ هػػذل الوسػػيمة قػػد تكػػوف بػػدوف فائػػدة
فمػو  ستهمكيف أي بديؿ سوى التعامؿ معها.يكوف أماـ المُ  ضرورّية, والمزسسة الُمقاطعة تتمّت  بهيمنة في السوؽ وال

 حمايػػةفرضػػنا أفَّ المزسسػػة الُم ّمػػة بالنزاهػػة التجارّيػػة ُمهيمنػػة فػػي سػػوؽ حميػػ  اوط ػػاؿ الُمعّمػػ , ودعػػخ جمعّيػػاخ 
فقػد ال تحصػؿ اسػتجابة كبيػرة لػدعوة  البيػ . عادةالُمستهمؾ إلى ُمقاطعة هذل المزسسة بسب  تحديدها سعرًا ُمرت عًا إ

كما أفَّ مػدى نجػاا  لهزالء وال ُيمكف االستغناء عني, اطعة طالما أّني ال بديؿ أماـ الُمستهمكيف, والُمنت  ضروريالُمق
كبػر كانػخ النتػائ  أفضػؿ, هذا اوسمو  ُمرتبط باالسػتجابة لمُمقاطعػة مػف قبػؿ الُمسػتهمكيف, فُكّممػا كانػخ االسػتجابة أ

 .(ٖٙٗ)رة اوضرار التي تمحؽ بالمزسساخ أكبوكانخ نسب

ُمطالبػة بػالتعويض عػف مزسساخ الُمتضررة مف الُمقاطعة فػي الُياار التسازؿ عف حؽ ال حالةالهذل ولكف في 
 هذل المزسسة الُمطالبة بالتعويض؟, فهؿ يحؽ لمف تمؾ الُمقاطعة اوضرار التي لحقخ بها

الُمنافسػة, وقامػخ بارتكػا  نعتقد أّني في حاؿ كانخ المزسسة هي مف بػدأخ بػال روه عػف قواعػد النزاهػة فػي 
لحػاؽ الضػػرر بالُمسػتهمكيف, فػػ  يجػوز لتمػػؾ المزسسػاخ أْف ُتطالػػ   ُممارسػاخ مػػف شػْنها اإ ػػ ؿ بتػوازف السػػوؽ, وان

أما في حاؿ لـ ترتك  تمؾ المزسسة أي  طْ في أسموبها التناُفسي, ولػـ ترتكػ  أي ُممارسػة مػف شػْنها  بالتعويض.

                                                           
 .ٓٙٔ, صمرجع سابؽالُمستهمؾ مثناء تككيف العقد,  حمايةعمراف السيد محمد السيد, انظر بهاا المعن ,  -(ٖٖٗ)

 .ٙٙٔراجع بهاا الددد, خالد ُمدطي  الخطيب, الحماية القانكنّية لمُمستهمؾ, مرجع سابؽ, ص -(ٖٗٗ)
, ُمػػاّكرة لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػل القػػانكف, فػػرع صػػانكف التجارّيػػةااشػػهارات الُمسػػتهمؾ مػػف  حمايػػةراجػػع بهػػاا المعنػػ , خديجػػة صنػػدكزم,  -(ٖ٘ٗ)

 .ٖٙٔ, صٕٔٓٓ-ٕٓٓٓارعماؿ, جامعة الجزائر, ........
 .ٕٛٔصالُمستهمؾ فل ظؿ الُمنافسة الُحّرة, مرجع سابؽ,  حمايةراجع بهاا المعن , زبير مزركصل,  -(ٖٙٗ)
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تجػػػدر و  ُيمكػػػف تقريػػػر مسػػػزولّية الجمعّيػػػة التػػػي دعػػػخ إلػػػى تمػػػؾ الُمقاطعػػػة. حالػػػةال ضػػػرار بالُمسػػػتهمكيف, ف ػػػي هػػػذلاإ
 هػا  طػػْ إالّ , إذ لػػـ يعتبػر الُمقاطعػة بحػػّد ذاتبهػذا ال صػوص أفَّ القضػػاء ال رنسػي قػد اّت ػػذ موق ػًا وسػػطاً  إلػى اإشػارة

 .(ٖٚٗ)الُمستهمؾ تعُس ّياً  حمايةإذا كاف مسمؾ جمعّية 

أاػر كبيػر عمػى المزسسػاخ فػي حػاؿ االسػتجابة الُقصػوى لمُمسػتهمكيف,  االحقيقة يبدو أسمو  الُمقاطعػة ذ فيو 
لػذلؾ يعتقػد  كما أفَّ لجوء جمعّية ما إلى هذا اوسمو  بدوف ُمبرر مف شْني أْف ُيمحؽ ضػررًا كبيػرًا بتمػؾ المزسسػاخ.

ونهائي وبعػد اسػتن اذ جميػ  الُطػرؽ, ويجػ  أْف تزسػس  بضرورة أْف يتـ اّت اذ الُمقاطعة كْسمو  أ ير اءبعض ال قه
 .(ٖٛٗ)هذل الُمقاطعة عمى سب  ُمبرر وحقيقي

وعمػػى ذلػػؾ نعتقػػد بػػْفَّ عمػػى الُمشػػّرع السػػوري الػػنص عمػػى هػػذا اوسػػمو , واإشػػارة إليػػي فػػي قػػانوف الُمنافسػػة 
 طػػار مجمػػس الُمنافسػػة إكضػػرورة  ,لتقنػػيف حػػؽ الجمعّيػػاخ بالػػدعوة إلػػى الُمقاطعػػة, فمػػف اوفضػػؿ تنظػػيـ هػػذا الحػػؽ

قبؿ المجوء إلى الُمقاطعة, وضرورة وض  ضػوابط إابػاخ حصػوؿ الُممارسػاخ الُم ّمػة والحصوؿ عمى تر يص مني 
 ة تمجْ إليها بعض الجمعياخ. يبنزاهة الُمنافسة في السوؽ, حتى ال ُتصب  وسيمة تعس, 

الُمسػػتهمؾ  حمايػةاوسػمو  أو ميػػرل مػف قبػؿ جمعّيػاخ  تّبػاع ماػؿ هػذااأّننػا لػـ نسػم  حتػػى اآلف ب ومػف الغرابػة
وكّْنػي ال  ,ة, ويبدو كّْنها مير موجودة أو أّنها لـ ُتشّكؿ بعد, كما أفَّ الُمستهمؾ يبػدو اوضػعؼ فػي السػوؽفي سوري

يػدفعنا  ُكػؿ مػا سػبؽ عػف الُمسػتهمؾ. دفاع  صوتًا لجمعّية أو لغيرها في الػوال نكاد نسم ,يوجد مف يتوّلى الدفاع عني
  .ها بشكؿ أكبر عمى أرض الواقت عيمو  ذة جراءاخ الُمتّ ادة النظر بُكؿ اإإلى القوؿ بضرورة إع

 ثانلالمطمب ال

 الُمستهمؾ حماية صاتعك م

 حقيقػػػة اومػػػر ال تك ػػػي دراسػػػة قػػػوانيف الُمنافسػػػة لضػػػماف حسػػػف سػػػير الُمنافسػػػة فػػػي السػػػوؽ والحػػػّد مػػػف فػػػي
ّنمػا ال ُبػدَّ مػف النظػر إلػى السػوؽ ومعرفػة مػا ي التجارّيػةالُممارساخ الُم ّمػة بنزاهػة الُمعػام خ  ث فيػي عمػى حػدفيػي, وان

جػّراء التنػاُفس  البػًا مػا يقػ  ضػحّيةيتػيّقف ضػرورة حمايػة الُمسػتهمؾ الػذي م السورية فالناظر إلى السوؽ أرض الواق .
هػا, كمػا سػيمة مػف أجػؿ جػذ  الُمسػتهمكيف إليسػم نا ال تػّد ر و إذ إفَّ هػذل المزسسػاخ كمػا أ الُمستمر بيف المزسساخ,

وبػذلؾ تظهػر  فر ُممارساتها.يقاع بالُمستهمؾ في المزسساخ في اإأفَّ ضعؼ تطبيؽ قانوف الُمنافسة قد ُيساعد تمؾ 
وتبقػػى أهػػـ هػػذل المعوقػػاخ ان  ػػاض  جممػػة مػػف المعوقػػاخ التػػي تقػػؼ حػػائً  دوف تػػوفير الحمايػػة الكافيػػة لمُمسػػتهمؾ,

   وعي المستهمؾ, والتقاعس عف تطبيؽ قانوف الُمنافسة بالشكؿ الُمناس .

                                                           
 .ٙٙٔالقانكنّية لمُمستهمؾ, مرجع سابؽ, ص حمايةالراجع بهاا الددد, خالد ُمدطي  الخطيب,  -(ٖٚٗ)

 .ٔٙٔعمراف محمد السيد عمراف, حماية الُمستهمؾ مثناء تككيف العقد, مرجع سابؽ, صراجع بهاا المعن ,  -(ٖٛٗ)
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 تطبيػؽ قػانوف الُمنافسػة قبػؿ عػرض التقػاعس عػف, (ال رع اووؿ) قمة وعي الُمستهمؾ سنحاوؿ توضي ذلؾ ول
 .(ال رع الااني)

 اليرع اركؿ

 كعل الُمستهمؾ صمة

, حمايػػػػةر لػػػػي الفّ بػػػػالقوانيف التػػػػي تػػػػو  ضػػػػعؼ معرفتػػػػيإفَّ ان  ػػػػاض الػػػػوعي لػػػػدى الُمسػػػػتهمؾ يبػػػػدو مػػػػف  ػػػػ ؿ 
مػف  ػ ؿ  أيضػاً  , كما يظهرتسّوؽلتي في اال تيار واالسوؽ مف أجؿ الح اظ عمى ُحري ى تنظيـلّ وبالجهاخ التي تتو 

الواقػ  ُيظهػر تزايػد هػذل الُممارسػاخ و طورتهػا فَّ , إذ إجهمي بالُممارساخ التػي ُيمكػف أْف ُترتكػ  مػف قبػؿ المزسسػاخ
 عمى السوؽ وعمى المعنييف بي.

َـّ , (أوالً ) حمايػػةر لػػي الفّ نيف التػػي تػػو الُمسػػتهمؾ بػػالقوا ضػػعؼ وعػػيأسػػبا   ةً سػػندرس بدايػػوعمػػى ذلػػؾ  ومػػف اػػ
 .  (اانياً ) ساخ التي ُترتك  مف قبؿ المزسساخجهؿ الُمستهمؾ بالُممار اوسبا  وراء   ضّ سنو 

 حمايةر ل" الفّ التل تك  بارحكاـ ضعؼ كعل الُمستهمؾمكتن: 

, وبػالعكس فػنفَّ تمػؾ الحقػوؽيجابًا في الح اظ عمػى عرفة الُمستهمؾ لحقوقي في السوؽ تزار إفي الحقيقة إفَّ م
ويبػرز الضػعؼ  .زار سمبًا في الح اظ عمى حقوقػيت حمايةر لي الفّ ؾ وعدـ معرفتي بالقوانيف التي تو قّمة وعي الُمستهم

الُبػّد مػف السػعي إلػى زيػادة هػذا الػوعي  وبػذلؾ السػوؽ الكبير في وعػي الُمسػتهمؾ لمقػوانيف التػي تػوّفر لػي الحمايػة فػي
 لدى الُمستهمؾ.

 بقانكف المنافسةالمستهمؾ  كعلدرجة ضعؼ  -ٔ
بالجهػػة التػػي , إذ يبػػدو هػػذا الػػوعي ُمن  ضػػًا مػػف حيػػث معرفتػػي ى ضػػعؼ وعػػي المسػػتهمؾ فػػي عػػّدة نػػواايتجّمػػ

يحػػؽ لػػي المجػػوء إليهػػا لإلبػػ غ عػػف الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة, وجهمػػي بػػاإجراءاخ القانونّيػػة التػػي يجػػ  أْف يتبعهػػا 
فَّ هػذا الجهػؿ ُيعطيػي انطباعػًا إذ إة إلػى ضػرورة حمايتػي, سػبا  الّداعيػاوويعتبر ذلػؾ مػف أهػـ لمح اظ عمى حقوقي, 

   .التجارّيةوليس بنمكاني التقّدـ بشكاوي عمى تمؾ المزسساخ الُم ّمة بالنزاهة  ,ي اوضعؼ في السوؽبْنَّ 

كما أفَّ عدـ معرفتػي بحّقػي فػي المجػوء إلػى القضػاء يدفعػي إلػى االعتقػاد أفَّ الطريػؽ أمامػي ُمغمػؽ واوجػدى بػي 
ُمرتكبػة لُممارسػػاخ إضػػافًة إلػى ذلػؾ قػػد ي شػى الُمسػػتهمؾ مػف مواجهػة المزسسػػاخ ال ,(ٜٖٗ)عػدـ  ػوض هػػذل الُمغػامرة

                                                           
 .ٜٜٖ, صٜٜٜٔالجنائّية لمُمستهمؾ, بدكف ناشر, القاهرة,  حمايةراجع بهاا المعن , مرفت عبد المنعـ دادؽ, ال -(ٜٖٗ)
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وبالتػالي  ,ُمقارنػة بوضػ  الُمسػتهمؾ   بػي هػذل المزسسػاخ مػف مركػز اقتصػادي قػويتّػ, لمػا تتمالتجارّيةُم ّمة بالنزاهة 
 .(ٖٓ٘)التي ُيمكف أْف ُترف  عميها تمؾ الدعاوى بسهولة تستطي  أف تواجي

القػػوانيف واإجػػراءاخ التػػي مػػف شػػْنها أْف يهػػا الُمسػػتهمؾ بتمػػؾ التػػي يعمػػـ ف حالػػةويعتقػػد الػػبعض أّنػػي حتػػى فػػي ال
فمو فرضنا أفَّ الُمستهمؾ الذي ُفرض عميي مف تاجر لبيعي كمّيػة مػف الحميػ   أّني ال يمجْ إليها. , إالحمايةر لي الفّ تو 

مُممارسػاخ ل حػدّ سمؾ الطرؽ الُمتاحة لي مػف أجػؿ الُمطالبػة بوضػ  ْف يشتكي ويوأراد أشراء كمّية مف الصابوف ماً , 
كمػا أّنػي قػد  ,(ٖٔ٘)سيف فػي قضػايا الُمنافسػةرّ , وذلؾ لقّمة الُمحامييف الُمتمقد ال يجد مف ُيساعدل الُم ّمة بنزاهة السوؽ

حجػاـ , قػد تدفعانػي إلػى اإُيواجي صعوبة أ رى, فتكاليؼ الدعوى وقّمة مبمػ  التعػويض الػذي ُيمكػف أْف يحصػؿ عميػي
 .(ٕٖ٘)عف سموؾ الطرؽ الُمتاحة أمامي

عمػى الُممارسػاخ المحظػورة فػي قػانوف ة في سوري ع اوفراداّط وقد حاولنا إجراء دراسة ميدانّية لمعرفة مدى 
قػد و  .(ٖٖ٘)ة بالموضػوعميػر ذلػؾ مػف اومػور ذاخ الصػمو  ,التجارّيػةمػف بينهػا الُممارسػاخ الُم ّمػة بالنزاهػة و  الُمنافسػة

إضػافًة إلػى عػدد مػف  ,التجارّيػةوبعػض الشػركاخ  الُمسػتهمكيف العػادّييفًا مػف حاولنا تنوي  عّينػة الدراسػة لتشػمؿ عػدد
نػػػة الُم تػػػارة والتػػػي شػػػممخ حػػػوالي مئػػػة وعمػػػى ذلػػػؾ فػػػنفَّ نتػػػائ  الدراسػػػة تػػػرتبط بالعيّ ة وصػػػغار الت,جػػػار. ُتجػػػار الُجممػػػ

فػػي النشػػػاط التجػػػاري, إضػػػافًة إلػػػى  ف يعممػػػوفي المجػػػاؿ القػػػانوني, ون ػػػرييف فػػبعػػػض الُمت ّصصػػػ ضػػػّمخ سػػتطم ,مُ 
 بعض العامميف في نشاطاخ أ رى.

 
 نة.( شرائ  العّينة الُمستبئلشكؿ )ا

                                                           
 .ٖالقانكنّية لمُمستهمؾ, بدكف ناشر, كبدكف تاري , ص حمايةراجع بهاا المعن , خالد ُمدطي  الخطيب, ال -(ٖٓ٘)
محمد بف فرج, لطيل بكزياف, محمد الكرفمل, رشدم المحمدم, خميية التػكنكتل, التقريػر الػكطنل حػكؿ سياسػة كصػانكف راجع بهاا المعن ,  -(ٖٔ٘)
 .ٚٛسابؽ, صالُمنافسة فل تكنس, مرجع ......ٓ
 .ٕٙٔ, صٕٕٓٓ, ٔعماف, ط الثقافة, كالمقارف, دار المدنل القانكف فل دراسة ؾ:لممستهم القانكنية الحماية القيسل, صاسـ عامر -(ٕٖ٘)

التجارّيػػة فػػل دكؿ الشػػرؽ اهتػػدينا بػػإجراء الدراسػػة الميدانّيػػة كبػػبعض ارسػػئمة التػػل طرحناهػػا فػػل اتسػػتبياف مػػف مشػػركع تعزيػػز القػػكانيف  -(ٖٖ٘)
دسسػة البحػكث كاتستشػارات, كشماؿ إفريقيا, صانكف الُمنافسة فػل تػكنس, المركػز العربػل لتطػكير ُحكػـ القػانكف كالنزاهػة, إعػداد م اركسط........
 .ٜٕٓٓلبناف, تشريف اركؿ,  بيركت,........
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ة عمػػػى قػػػانوف الُمنافسػػػة والُممارسػػػاخ الُم ّمػػػة فػػػي سػػػوري الُمسػػػتطمعيف عػػػف مػػػدى اّطػػػ ع اوفػػػراد وعنػػػد سػػػزاؿ
قػانوف ُيػنّظـ تمػؾ  قػانوف الُمنافسػة وال يعممػوف بوجػودف عمػى عػي% ميػر ُمّطمٜٓتبػّيف أفَّ نسػبة فيي,  التجارّيةبالنزاهة 

بعػدـ عممهػـ % ٚ% متوسػطو االّطػ ع, فػي حػيف أجػا  ٔ% أفَّ الناس قميمو االطػ ع, وٕبينما رأى  ,الُممارساخ
  .(ٖٗ٘)ى تنظيـ تمؾ الُممارساخلّ بوجود قانوف يتو 

 
 .الُممارساخ في قانوف الُمنافسة( مّدى اّط ع الناس عمى ٕالشكؿ )

 بقانكف الُمنافسة المستهمؾ كعلسبؿ زيادة  -ٕ
فػػػػي درجػػػػة الػػػػوعي لػػػػدى  اً تبػػػّيف مػػػػف الدراسػػػػة الميدانّيػػػػة ومػػػف  ػػػػ ؿ الشػػػػريحة الُمسػػػػتهدفة أفَّ ُهنػػػػاؾ ان  اضػػػ

ولت ػادي ذلػؾ الُبػّد مػف مصالحهـ في السوؽ. لحماية الالُمستهمكيف, وعدـ معرفتهـ بقانوف الُمنافسة وبدورل في توفير 
ع نػاخ ائؿ الُمتاحػة فػي سػبيؿ ذلػؾ, مػف  ػ ؿ اإتعزيز نشر اقافة الُمنافسة النزيهة واست داـ ُكؿ الوسػ العمؿ عمى

العمػؿ ويجػ   وعػي المسػتهمؾ, والعمؿ عمى تػدريس قػانوف الُمنافسػة فػي الجامعػاخ مػف أجػؿ زيػادة وندواخ التوعية,
 .سوؽ وبشكؿ  اص الُمستهمؾر الحماية لُكؿ أطراؼ الفّ شجي  الُمنافسة النزيهة والتي تو عمى ت

 مف المدسسات الُمرتكبة الُمخّمة : جهؿ الُمستهمؾ بالُممارساتثانيان 

تػزار عمػى الُمسػتهمؾ فػي السػوؽ وتسػتدعي  التجارّيةفي الواق  إفَّ تزايد الُممارساخ الُم مَّة بنزاهة الُمعام خ 
تػزار  التجارّيػةكما أّف ُمعظـ الممارسػاخ الُم ّمػة بالنزاهػة  يق  فريسة سهمة لتمؾ الُممارساخ, حمايتي, وفَّ او ير قد
وهذا يتطم  معرفة درجة وعي الُمستهمؾ ب طورة الُممارساخ, والبحػث عػف سػبؿ رفػ  وعػي  ُمباشرًة عمى الُمستهمؾ,
 الُمستهمؾ بتمؾ ال طورة.

                                                           
 اتّطػػ ع مك صميمػػك اتّطػػ ع, راجػػع بهػػاا الدػػدّد, صػػانكف الُمنافسػػة فػػل تػػكنس,إّمػػا متكسػػطك  ٕ.ٕٛجػػاءت نسػػبة اتسػػتط ع فػػل تػػكنس مف   -(ٖٗ٘)

 .ٕٔص مرجع سابؽ, المركز العربل لتطكير ُحكـ القانكف كالنزاهة,.......
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 درجة كعل الُمستهمؾ بخطكرة الُممارسات -ٔ

ميػر قػادر عمػى  بالممارسػاخ المرتكبػة مػف المزسسػاخ يجعمونػي وقّمة ال برة والمعرفة لديػي جهؿ الُمستهمؾإفَّ 
مػػا تُقّدمػػي  ُكػػؿ بّْنػػي الُمسػػت يد مػػف الُمسػػتهمؾ يعتقػػدإذ  ومػػا ُيمحػػؽ الضػػرر بػػي.بػػيف مػػا يعػػود عميػػي بال ائػػدة,  التمييػػز

أفَّ فػي حػيف عمػؿ مػف أجػؿ اجتذابػي إليهػا, عمػى ال وأّنهػا حريصػة ,ظّنًا مني أّنها تسعى إلى إرضػائي دومػاً  المزسساخ
تحقيػؽ أكبػر قػدر ُممكػف مػف اوربػاا, إلػى مػف تمػؾ الُممارسػاخ المزسسػاخ إذ تسػعى  .ذلػؾ الواق  ُيشير إلػى  ػ ؼ

 .(ٖ٘٘)إضافًة إلى رمبتها في تحسيف وضعّيتها التناُفسّية في السوؽ

ّنمػػا عمػػى أسػػاس الهدّيػػة الُمقّدمػػة, لهػػا حاجتػػيجعػػؿ الُمسػػتهمؾ يشػػتري السػػم  ال لي بُمكافػػْةفػػالبي  الُمقتػػرف  , وان
, يعتقد الُمسػتهمؾ بّْنػي وفي البي  ب سارة ما ً  والسعر الذي يدفعي مالبًا ما يكوف ُمرت عًا وّني يتضمف سعر الُمكافْة.

أْف تقػػـو   تمبػػثالُمسػػت يد مػػف الحصػػوؿ عمػػى أسػػعار ُم ّ ضػػة, إاّل أّنػػي يجهػػؿ أفَّ المزسسػػة البائعػػة بتمػػؾ اوسػػعار ال
لسعر إعادة البي  مػف شػْني أْف ُيبقػي اوسػعار ُمرت عػة فػي أدنى  حدّ كما أفَّ فرض  طرة عمى السوؽ.برفعها بعد السي

بالُمسػػتهمؾ وي ػػوؽ إمكاناتػػي  ممػػا ُيضػػرّ  دأ العػػرض والطمػػ  وُحرّيػػة اوسػػعار,وفقػػًا لمبػػ حديػػدهاوؿ دوف تحػػالسػػوؽ, وي
   .(ٖٙ٘)المالّية في بعض الحاالخ

إذ مػػف شػػْني أْف يػػزدي إلػػى احتكػػار المزسسػػة لمُمنػػت  التػػي  ,عػػف التوريػػد ُيمحػػؽ الضػػرر بالُمسػػتهمؾ التوّقػػؼو 
دي إلػى إ ػراه بعػض زسساخ الُمتنافسة في السوؽ, إذ يز عف توريدل, فضً  عف تْايرل عمى عدد الم التوّقؼأعمنخ 

الُمت ـز يضػطر الُمسػتهمؾ إلػى ال ضػوع  وفي البي  المزسساخ مف السوؽ, ُكؿ ذلؾ لي أبم  التْاير عمى الُمستهمؾ.
مػػا م كاسػػدة لػػدى تمػػؾ المزسسػػةوتكػػوف  ,والتػػي ت ػػرض عميػػي ُمنتجػػاخ لػػيس بحاجػػة إليهػػا ,لشػػروط المزسسػػة البائعػػة

 ُيمحؽ الضرر بي.

 طػورة الُممارسػاخ الُمرتكبػة مػف قبػؿ المزسسػاخ, وذلػؾ مػف  ػ ؿ حاولنا قيػاس درجػة وعػي الُمسػتهمؾ بوقد 
 ـ% ممػػف أجػػري عمػػيهٓ٘فتبػػّيف أفَّ  .الُممارسػػة او طػػر بنظػػر الُمسػػتهمؾ, والتػػي ُتمحػػؽ ضػػررًا بالغػػًا بػػيالسػػزاؿ عػػف 

 إفَّ  إذ البيػػ  إعػػادةلسػػعر  أدنػػى حػػدّ مػػف أ طػػر الُممارسػػاخ, يميهػػا فػػرض  عػػف التوريػػد التوّقػػؼأفَّ  االسػػتبياف يعتبػػروف
َـّ البيػػػ  % مػػػف الُمسػػػتطمعيف اعتبروهػػػا كػػػذلؾٖٓ  يػػػرًا البيػػػ  وأ, %ٚ , يميهػػػا البيػػػ  ب سػػػارة%ٓٔ الُمػػػت ـز, ومػػػف اػػػ
 يمي: فقًا لماذلؾ و %, و ٖ بُمكافْةرف تالُمق

                                                           
 .ٔ, صمرجع سابؽتحميؿ سليات حماية المستهمؾ فل ظؿ الخداع كالغش التسكيقل, راجع بهاا المعن , الداكم الشي ,  -((ٖ٘٘
 .ٛراجع بهاا المعن , الداكم الشي , مرجع سابؽ, ص -(ٖٙ٘)
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 ( الممارساخ او طر عمى المستهمؾ.ٖالشكؿ )

 بتمؾ الُممارسات سبؿ تعريؼ الُمستهمؾ -ٕ
اقافػػػػة أابتػػػػخ لنػػػػا الدراسػػػػة الميدانيػػػػة ضػػػػعؼ الػػػػوعي بالممارسػػػػاخ, وعمػػػػى ذلػػػػؾ يجػػػػ  العمػػػػؿ عمػػػػى زيػػػػادة 

وقػػوع السػوؽ بػدوف أف يكػوف ُعرضػة لمف تسػميتي بتْهيػؿ الُمسػتهمؾ لمشػراء والتػزود مػف الُمسػتهمكيف, وتشػجي  مػا ُيمكػ
سػػائؿ النزيهػػة فػػي تبػػاع الو عمػػى تاقيػػؼ المزسسػػاخ والتجػػار وحػػّاهـ عمػػى ا العمػػؿ ويُمكػػفتمػػؾ الُممارسػػاخ, ل ريسػػة ك

ُتغطػػي  اوبحػػاث التػػيتشػػجي  زيػػادة اوبحػػاث حػػوؿ الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بنزاهػػة الُمنافسػػة, سػػواء ممارسػػاتهـ, وكػػذلؾ 
جمػػػػػ  و  ,االقتصػػػػػاد الػػػػػوطني ُمنافسػػػػػة النزيهػػػػػة فػػػػػي تنميػػػػػةتبيػػػػػاف أاػػػػػر الالقػػػػػانوني أو الجانػػػػػ  االقتصػػػػػادي ل الجانػػػػػ 

لقػاءاخ دورّيػة مػ  كاّفػة اوطػراؼ  ر البيئة النزيهػة فػي السػوؽ ُيشػج  عمػى ذلػؾ. كمػا ُيمكػف تنظػيـفّ ستاماراخ. فتو اال
 المعنّية بالُمنافسة مف ُمتنافسيف وجمعّياخ لحماية الُمستهمؾ مف أجؿ العمؿ عمى زيادة توعيتها.

 اليرع الثانل

 تطبيؽ صانكف الُمنافسة التقاعس عف

لمُمسػػتهمكيف لػػي أبمػػ  اواػػر فػػي سػػموكّياخ وتصػػرفاخ  حمايػػةوجػػود قػػوانيف لضػػبط نزاهػػة السػػوؽ وتػػوفير الإفَّ 
الُممارسػاخ الُم ّمػة بنزاهػة هػذل السػوؽ, كػاف ذلػؾ حػّدة خ نزيهػة, وان  ضػ التجارّيػة, فُكمما كانػخ السػوؽ الُمستهمكيف

الجهػاخ عمػى الػرمـ مػف وجػود قػانوف لمُمنافسػة, ووجػود . و (ٖٚ٘)لػى التسػّوؽتح يػزًا لػي إوأكاػر  أكار تشجيعًا لمُمستهمؾ
 ضػوابطيشػعر بغيػا  الرقابػة وال التجارّيػةى تطبيؽ أحكاـ هذا القانوف, لكفَّ الناظر إلى السوؽ لّ ض أّنها تتو التي ُي تر 

 تحكـ سير العممّية التناُفسّية في السوؽ. التي

, (أوالً ) الُمنافسػةدى تطبيػؽ وتن يػذ قػانوف مػمعرفػة الميدانّية دراسة الستط ع و اال فيوانط قًا مف ذلؾ حاولنا 
 .(اانياً ) تي تتوّلى تطبيؽ قانوف الُمنافسةاوجهزة ال فاعميةمدى ولنا معرفة رأي الُمستطمعيف في حا كما

                                                           
كانظػر  .ٙٗ, صٜٜٚٔراجع بهػاا المعنػ , محمػد دػال  المػداف, سػُمكؾ الُمسػتهمؾ, مكتبػة دار الثقافػة لمنشػر كالتكزيػع, عّمػاف, ارردف,  -(ٖٚ٘)

 .ٖ٘, صٜ٘ٛٔبهاا المعن , ممانل محمد عامر, إدارة نظـ الشراء كالتخزيف, مدر, بدكف ناشر, ........
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 صانكف الُمنافسة محكاـ تطبيؽ مكتن: ضعؼ

وذلػؾ بحسػ  رأي  ,ف لنا ضعؼ تطبيؽ قانوف الُمنافسة في السػوؽيّ في الواق  وبعد إجراء الدراسة الميدانّية تب
 نتائ  التالّية:لنا ال خالُمستطمعيف, إذ تبّين

صػػحي  أفَّ الُمنافسػػة مػػف شػػْنها أف ُتحقػػؽ فوائػػد كبيػػرة ف, لضػػوابط النزاهػػة فػػي الُمنافسػػةاحتػػراـ الُمتنافسػػيف  ضػػعؼ -
ذا حػػادخ الُمنافسػػة عػػف ذلػػؾ زادخالتجارّيػػةود النزاهػػة حػػدب , ولكػػف بشػػرط أْف تبقػػىلمُمسػػتهمؾ ُم ّمػػة الُممارسػػاخ ال . وان
إلػػى النزاهػػة. إذ كايػػرًا , وقػػد تبػػّيف مػػف االسػػتط ع أفَّ الُمنافسػػة السػػائدة فػػي السػػوؽ السػػورّية ت تقػػر التجارّيػػةبالنزاهػػة 
% مػػف الُمسػػتطمعيف بػػْفَّ الُمتنافسػػيف فػػي السػػوؽ ال يحترمػػوف قػػانوف الُمنافسػػة ويرتكبػػوف ُممارسػػاخ ُم ّمػػة ٓٛأجػػا  

ال ي رقػػوف  , والُمتنافسػػوفوفقػػًا لضػػوابط قػػانوف الُمنافسػػة بػػْفَّ سػػير الُمنافسػػة يػػتـّ % ٓٔأى بنزاهػػة السػػوؽ, فػػي حػػيف ر 
% أجػػابوا ٗ, ومػػا حػػدّ الُمتنافسػػيف يحترمػػوف قواعػػد قػػانوف الُمنافسػػة إلػػى % أفَّ ٘ورأى  .ضػوابط النزاهػػة فػػي الُمنافسػػة

وال يرتكبػػوف ُممارسػػاخ ُم ّمػػة  فسػػة بشػػكؿ كامػػؿ% أفَّ الُمتنافسػػيف يحترمػػوف النزاهػػة فػػي الُمنأبػػ  أعمػػـ, بينمػػا رأى 
 وفقًا لما يمي: ,(ٖٛ٘)التجارّيةبالنزاهة 

 

 لقواعد قانوف الُمنافسة( مدى احتراـ الُمتنافسيف ٘الشكؿ )
% مػف الُمسػتطمعيف, فػي حػيف ت اوتػخ ٜٓان  اض رضا الُمستهمؾ عػف نزاهػة الُمنافسػة فػي السػوؽ بنسػبة  -

 ط الرضػػػامتوسػػػ%, و ٖبنسػػػبة عػػػف مسػػػتوى نزاهػػػة السػػػوؽ بػػػيف راض قمػػػيً  مػػػف الُمسػػػتطمعيف % ٓٔإجابػػػة 
% بػػ  ٗمػػف الُمسػػتطمعيف عػػف رضػػاهـ الكامػػؿ عػػف نزاهػػة السػػوؽ, بينمػػا أجػػا   %ٔوعّبػػر %, ٕبنسػػبة 

 أعمـ, وفقًا لما سيْتي:

                                                           
مف  الُمتنافسػػيف يحترمػػكف صػػانكف يػػركف % مػػف الُمسػػتطمعيف ٗ.ٙٛجػػاءت النسػػبة ُمرتيعػػة فػػل الدراسػػة الُمجػػراة فػػل تػػكنس, إا تبػػّيف مف   -(ٖٛ٘)

رجػػع سػػابؽ, مكثػػر ارحيػػاف مك دائمػػان. راجػػع, صػػانكف الُمنافسػػة فػػل تػػكنس, المركػػز العربػػل لتطػػكير ُحكػػـ القػػانكف كالنزاهػػة, م الُمنافسػػة فػػل.......

 .ٗٔص.......
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 ( رضا الُمستهمؾ عف نزاهة السوؽٙالشكؿ )

 ارجهزة التل تتكّل  تطبيؽ صانكف الُمنافسة فاعميةثانيان: مدل 

 ّولػػػػة بضػػػػبط السػػػػوؽ الجهػػػػاخ المُ  فاعميػػػػةيتطمػػػػ  ازديػػػػاد  التجارّيػػػػةإفَّ ازديػػػػاد الُممارسػػػػاخ الُم ّمػػػػة بالنزاهػػػػة 
وهػذا يسػتدعي الوقػوؼ عمػى درجػة  لكي تتمكف مف الوقوؼ عمى ُكؿ ال روقاخ الحاصػمة فػي السػوؽ, والُمنافسة فيي

 التي تتوّلى تطبيؽ قانوف الُمنافسة, ويتطم  ذلؾ البحث في سبؿ زيادة فاعمية تمؾ اوجهزة.فاعمية اوجهزة 

 درجة فاعمية مجمس الُمنافسة -ٔ

كمػا  .(ٜٖ٘)ى الّرقابػة عمػى السػوؽلّ في المعرفػة بوجػود جهػاخ تتػو  اً كبير  اً الدراسة الميدانّية أفَّ ُهناؾ ضع بّينخ 
ويعػػػود ذلػػػؾ إلػػػى حدااػػػة تشػػػكيؿ مجمػػػس الُمنافسػػػة ومنحػػػي  ,(ٖٓٙ)أداء تمػػػؾ الجهػػػاخي فػػػ اً كبيػػػر  اً ضػػػع  نػػػاؾتبػػػّيف أفَّ هُ 

 وفقًا لما يمي: اال تصاصاخ في ضبط نزاهة الُمنافسة في السوؽ

, كانػخ اإجابػاخ ُمت اوتػة, حيػُث مػدى فاعميتػيو فػي سػورية وجود هذا المجمػس و عند السزاؿ عف مجمس الُمنافسة  -
 مجمػس المنافسػػة % أفَّ دور٘ٔفػػي حػيف اعتقػػد  ,مجمػس الُمنافسػػة موجػود باالسػـ% مػف الُمسػػتطمعيف أفَّ ٘ٚاعتقػد 

 .(ٖٔٙ)% ب  أعمـ٘سط اوهمّية, وأجا  ُمتو  عّبروا عف رأيهـ بْفَّ دور مجمس الُمنافسة% ٘, وقميؿ اوهمّية

                                                           
ـ  مجمػس الُمنافسػة التكنسػل الضػعؼ الكبيػر فػل معرفػة ارطػراؼ بكجػكد المجمػس كبطبيعػة عممػ",  تشػكيؿشهدت بداية  -(ٜٖ٘) مػا لبػث مف  شػهد ثػ

ت تركيبتػػ". لمتّكسػػع, راجػػع, مػػدػػ حات التػػل دعّ ةن إلػػ  نشػػر ثقافػػة الُمنافسػػة, كااكبيػػران نتيجػػة لمتطػػّكر اتصتدػػادم كالقػػانكنل, إضػػاف تطػػّكران .......

الُمنافسػػة فػػل  لتقريػػر الػػكطنل حػػكؿ سياسػػة كصػػانكفمحمػػد بػػف فػػرج, لطيػػل بكزيػػاف, محمػػد الػػكرفمل, رشػػدم المحمػػدم, خمييػػة التػػكنكتل, ا.......

 .ٖٙتكنس, مرجع سابؽ, ص.......
بارتكػػاب مُمارسػػات ُمخّمػػة  للشػػكاك  ان إخطػار  ٜٔ سػػكل ٕٓٓٓكحتػػ  عػػاـ  ٜٜ٘ٔيجػػاد  فػػل عػاـ إمجمػػس الُمنافسػػة الجزائػرم ُمنػػا  لػـ يتمػػؽ   -(ٖٓٙ)

كبػػالؾ نتبػػّيف ضػػعؼ دكر مجمػػس الُمنافسػػة الجزائػػرم فػػل هػػة إلػػ  مدسسػػات القػػانكف الخػػاص. جّ الجزائرّيػػة, ككانػػت ااخطػػارات مك  بالسػػكؽ.......

لنيػؿ درجػة الماجسػتير فػل تطبيقّيػة(, ُمػاّكرة الُمنافسػة, )دراسػة  , مالػؾ عميػاف, الػدكر اتستشػارم لمجمػسراجػع بهػاا الدػددتشكيم".  بداية.......

 .ٖٔ, صٖٕٓٓدارة كمالّية, جامعة الجزائر, الجزائر, إكمّية الحقكؽ, فرع  القانكف,.......
عّبر الُمستطمعكف فػل تػكنس عػف رضػاهـ كسػطّيان عػف مجمػس الُمنافسػة. راجػع, صػانكف الُمنافسػة فػل تػكنس, المركػز العربػل لتطػكير ُحكػـ  -(ٖٔٙ)

 .ٕٗالقانكف كالنزاهة, مرجع سابؽ, ص........
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 ( مدى دور مجمس الُمنافسةٚلشكؿ )ا

 ُمطمقًا. حماية% منهـ بعدـ وجود الٜٓفي السوؽ, أجا   حمايةعند سزاؿ الُمستهمكيف عف شعورهـ بوجود ال -

لُمطالبػػػة المزسسػػػاخ  يعرفػػػوف بػػػنجراءاخ مجمػػػس الُمنافسػػػة % مػػػف الُمسػػػتطمعيف الٜٓكمػػػا تبػػػّيف مػػػف الدراسػػػة أفَّ  -
 .التجارّيةعف الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة  بالكؼّ 

لمنػ  الُممارسػاخ  قػانوف الُمنافسػةل أوسػ  تطبيػؽ عمػىتعمػؿ % مػف الُمسػتطمعيف أفَّ عمػى الحكومػة أْف ٜ٘د ويعتق -
فتػػراخ التراجػػ  االقتصػػادي, ومػػف بينهػػا فػػي  , وضػػرورة الحػػـز فػػي هػػذا التطبيػػؽ  صوصػػاً التجارّيػػةالُم ّمػػة بالنزاهػػة 

 .(ٕٖٙ)ال ترة الحالّية

مػػػف الُممارسػػػاخ الُم ّمػػػة بالنزاهػػػة  حػػػدّ لم ار عػػػف سياسػػػاخ الُمنافسػػػةمعرفػػػة مػػػدى رضػػػا الُمسػػػتهمكيف والتجػػػحاولنػػػا  -
درجػػة الشػػ افّية فػػي عمػػؿ الجهػػاخ المعنّيػػة و الُممارسػػاخ,  ف تمػػؾبػػ غ عػػ, وعػػف سػػهولة اإجػػراءاخ عنػػد اإالتجارّيػػة

عػف درجػة الرضػا  حاولنػا قيػاس, كمػا لُكؿ مػف الُمسػتهمكيف والُمتنافسػيف حمايةومدى قدرتها عمى توفير البالُمنافسة, 
 القراراخ مف جان  الُسمطاخ المعنّية بالُمنافسة.سرعة ات اذ 

عمػػؿ  ف عػدـ رضػاهـ عػف درجػة الشػ افّية فػي% عػ٘ٚإذ عّبػر  ,جابػاخ ُمت اوتػة عػف درجػة الرضػافكانػخ اإ
بمػػػا  سػػػرعة اّت ػػػاذ القػػػراراخ مػػػف جانػػػ  تمػػػؾ الجهػػػاخ% عػػػف عػػػدـ رضػػػاهـ بٓٚالجهػػػاخ المعنّيػػػة بالُمنافسػػػة, وعّبػػػر 

تطمعيف عػػػف عػػػدـ عممهػػػـ % مػػػف الُمسػػػٓٙأجػػػا  و , مػػػف الُممارسػػػاخ المحظػػػورة حػػػدّ يتناسػػػ  مػػػ  ضػػػرورة التػػػد ؿ لم
 ب غ عف الُممارساخ لدى مجمس الُمنافسة.بنجراءاخ اإ

                                                           
عّبػػر الُمسػػتطمعكف فػػل تػػكنس بااجمػػاع عػػف اعتقػػادهـ بأن ػػ" ت يجػػكز لمحككمػػة التراخػػل فػػل تطبيػػؽ صػػانكف الُمنافسػػة خػػ ؿ فتػػرة التراجػػع  -(ٕٖٙ)

 .ٕٙمرجع سابؽ, صراجع, صانكف الُمنافسة فل تكنس, المركز العربل لتطكير ُحكـ القانكف كالنزاهة,  اتصتدادم.........
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 جراءاخ مجمس المنافسة( مدى الرضا عف إٛالشكؿ )

السوؽ, بؿ إفَّ ُمعظػـ النػاس مػف ُمسػتهمكيف ى الّرقابة عمى لّ ف لنا ضعؼ أداء الجهاخ التي تتو وعمى ذلؾ تبيّ 
وُمتنافسػيف يجهمػوف وجػػود وتطبيػؽ قػػانوف الُمنافسػة, كمػػا يجهمػوف حقػوقهـ بػػالمجوء إلػى تمػػؾ الجهػاخ مػػف أجػؿ طمػػ  

 الُمستهمؾ. حماية, ُكؿ هذا ُي ّسر لنا ضرورة حمايةال

 سبؿ زيادة فاعمية عمؿ مجمس الُمنافسة -ٕ

 فػػي دور الجهػاخ التػػي تتػوّلى ضػػبط نزاهػة الُمنافسػػة فػي السػػوؽ, اً أفَّ ُهنػػاؾ ضػع  تبػّيف مػف الدراسػػة الميدانّيػة
نػاس مػف ُمسػتهمكيف ويعػود ذلػؾ لسػببيف: يتجّمػى السػب  اووؿ فػي قّمػة معرفػة ال .وأهـ هػذل الجهػاخ مجمػس الُمنافسػة

عػف ان  ػاض درجػة  هػذا المجمػس. فضػ ً ان  ػاض نشػاط  فػيالمجمس وبدورل في السوؽ, والااني  وجودوُمتنافسيف ب
إجراءاخ التػػػي ُيمكػػػف مػػػف   لهػػػا بػػػادـ معرفػػػة الُمسػػػتهمكيف والمزسسػػػاخ الشػػػ افّية فػػػي عمػػػؿ مجمػػػس الُمنافسػػػة, وعػػػ

اإبػػ غ عػػف الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة التجارّيػػة أمػػاـ مجمػػس الُمنافسػػة, ُكػػؿ هػػذا أّدى إلػػى ان  ػػاض دور مجمػػس 
 الُمنافسة عمى أرض الواق .

ووظي تػي فػي حمايػة نزاهػة الُمنافسػة فػي  ,ؾ ال ُبدَّ مف العمؿ عمػى توضػي  دور مجمػس الُمنافسػةولمواجهة ذل
زيػػادة ك ػاءة أعضػاء مجمػػس  أيضػاً  وُيمكػف .السػوؽ, وتوضػي  عممػي فػػي ضػبط الُممارسػاخ الُم ّمػة بالنزاهػػة التجارّيػة

, والعمػؿ عمػى تسػهيؿ اإجػراءاخ (ٖٖٙ)همكيفاقػة أكبػر مػف الُمتنافسػيف والُمسػت نػالوالي فضػؿنافسة وتْهيمهـ بشػكؿ أالمُ 
مػـز قدر اإمكاف أماـ الُمسػتهمؾ لإلبػ غ عػف الُممارسػاخ الُم ّمػة بالنزاهػة التجارّيػة, مػف أجػؿ الحػّد منهػا واّت ػاذ مػا ي

                                                           
تجػػدر ااشػػارة إلػػ  مف  بعػػض الػػدكؿ تعطػػل تأهيػػؿ الكػػكادر المعنيػػة بالمنافسػػة مهميػػة صدػػكل سػػكاء مكانػػت هػػا  الكػػكادر صضػػاة, مك جمعيػػات  -(ٖٖٙ)

كعل, نيكػاراككا, مرجػع حماية الُمستهمؾ, مك محاميف. لمتكسع راجع, مدتمر ارمـ الُمتحدة لمتجارة كالتنمية اركنكتػاد, اسػتعراض النظػراء الطػ.......

 .ٛٔسابؽ, ص.......
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وذلػػؾ مػػف  ػػ ؿ نشػػر التقػػارير عػػف سػػير  ,ادة الشػػ افّية فػػي عمػػؿ مجمػػس الُمنافسػػةإيقافهػػا. ويجػػ  العمػػؿ عمػػى زيػػ
 الُمنافسة في السوؽ بصورة دورّية, ومف الضروري نشر صورة عف القراراخ الُمّت ذة مني بشكؿ دوري.

ؿ زيػادة كما ُيمكف العمؿ عمى زيادة العقوبػاخ الم روضػة عمػى المزسسػاخ الُم ّمػة بالنزاهػة التجارّيػة مػف  ػ 
جػػػراءاخ ال زمػػػة مػػػف أجػػػؿ الح ػػػاظ عمػػػى نزاهػػػة إمػػػ ؽ المزقػػػخ, واّت ػػػاذ ُكػػػؿ اإا ة ُمػػػّدةمقػػػدار الغرامػػػاخ, أو زيػػػاد

لإلبػػػ غ ُمباشػػػرة عػػػف  " ػػػط سػػػا ف" ت صػػػيص وُيمكػػػف الُمنافسػػػة فػػػي السػػػوؽ, وتػػػوفير الحمايػػػة ال زمػػػة لمُمسػػػتهمؾ.
 مارساخ التي ُت ؿ بنزاهة السوؽ.المُ 

جػػاءخ اوولوّيػػة بحسػػ  االسػػتط ع إلػػى فػػرض عقوبػػاخ إضػػافّية عمػػى المزسسػػاخ الُمرتكبػػة لُممارسػػاخ وقػػد 
لإلبػػ غ عػػف تمػػؾ الُممارسػػاخ عمػػى  " ػػط سػػا ف" , فػػي حػػيف حصػػؿ اقتػػراا ت صػػيص(ٖٗٙ)التجارّيػػةُم ّمػػة بالنزاهػػة 

يث قػانوف الُمنافسػة, وتْهيػؿ اوطػر حػدوت جراءاخ الُمتعّمقة بنشر الاقافة التناُفسػّية,طخ اإسّ الُمعّدالخ, بينما تو  أدنى
 الُمنافسة والُمتنافسيف والُمستهمكيف في السوؽ بنس  ُم تم ة وفقًا لما يمي:  حمايةالمسزولة عف 

 
  زمة لتعزيز نزاهة الُمنافسة في السوؽ( الحموؿ الٜالشكؿ )

لّياخ المعنّية بالُممارسػاخ الُم ّمػة ال عالى رأي الُمستهمكيف وبعض هذل الدراسة التعّرؼ إ  ؿ حاولنا مف لقد 
 ؿ إلػػى نقػػاط الرضػػا والقػػّوة فػػي قػػانوف الُمنافسػػةّصػػوذلػػؾ مػػف أجػػؿ التو الػػواردة فػػي قػػانوف الُمنافسػػة,  التجارّيػػةبالنزاهػػة 

   إليها مف أجؿ العمؿ عمى ت فيها. شارةلقاء الضوء عمى نقاط الضعؼ ُبغية اإمعمؿ عمى تعزيزها, وإل

                                                           
ـّ فػػل تػػكنس. راجػػع, صػػانكف الُمنافسػػة فػػل  -(ٖٗٙ) جػػاء إجػػراء فػػرض غرامػػات مالّيػػة إضػػافّية عمػػ  الُمخمػػّيف بالمرتبػػة اركلػػ  فػػل اتسػػتط ع الػػام تػػ

 .ٖٗتكنس, المركز العربل لتطكير ُحكـ القانكف كالنزاهة, مرجع سابؽ, ص........
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 الثانل خاتمة اليدؿ

, وتعّرفنػا التجارّيػةة مػف الُممارسػاخ الُم ّمػة بالنزاهػة ر اوطػراؼ الُمتضػرّ  حمايػةتعرضنا في ال صؿ الااني إلى 
 حمايػةصػاح  الػدور اوهػـ فػي  يبقػى مجمػس الُمنافسػة أفَّ  ووجػدنا .حمايػةالجهاخ التي تتوّلى هذل ال إلىمف   لي 

بحػػػػؽ ذهػػػػا ا ُيمكػػػػف اتالتػػػػي  التػػػػدابير والُعقوبػػػػاخ وضػػػػحناأالسػػػػوؽ, و  والح ػػػػاظ عمػػػػى نزاهتهػػػػا فػػػػي وضػػػػبط الُمنافسػػػػة
, كمػػػػا تعرضػػػػنا إلػػػػى دور القضػػػػاء فػػػػي حمايػػػػة اوطػػػػراؼ التجارّيػػػػةة لُممارسػػػػاخ ُم ّمػػػػة بالنزاهػػػػة المزسسػػػػاخ الُمرتكبػػػػ

 هذا ال صؿ إلى النتائ  التالية: الُمتضّررة مف ُمستهمؾ ومزسساخ ُمتنافسة. وتوصمنا مف دراسة

 إدخاؿ بعض التعدي ت عم  العقكبات كالتدابير الميركضة مف مجمس الُمنافسة ضركرة  -ٔ

وجػدنا ضػرورة رفػ  أّننػا  يها قػانوف الُمنافسػة السػوري, إالّ عمى الرمـ مف كارة التدابير والعقوباخ التي نّص عم
ابػػخ فػػي حػاؿ كػػاف رقػػـ . وانتقػػدنا بشػّدة فػػرض الغرامػػة بمبمػ  اي بعػض الحػػاالخ لُتصػػب  أكاػر ردعػػاً مقػدار الغرامػػة فػػ

نا عمػى لبيانتهػا الماليػة, وعمػى ذلػؾ أّكػد أعماؿ المزسسة مير محدد, وفَّ ذلؾ ي ت  البػا  واسػعًا إ  ػاء المزسسػاخ
كمػا اقترحنػا ضػرورة الػنص عمػى الضػوابط ال زمػة لتقػدير  ضرورة اإبقاء عمى الغرامػة النسػبية فػي جميػ  الحػاالخ.

 ,يف بػػدوف ضػػوابط مػػف شػػْني أْف يمػػن  المجمػػس ُسػػمطة تقديرّيػػة واسػػعة بهػػذا الصػػدددّ حػػوفَّ تركهػػا بػػيف  ,تمػػؾ الغرامػػة
ذكػػر نشػػر الُحكػػـ كتػػدبير ضػػروري  أم ػػؿ القػػانوف السػػوريالحظنػػا أفَّ إضػػافًة إلػػى ذلػػؾ  .منهػػا نوعػػًا مػػا حػػدّ يجػػ  الو 

 عّمها تمتن  عف تكرار ذلؾ ُمستقبً . التجارّيةنافسيف والُمستهمكيف بن  ؿ مزسسة ما بالنزاهة تإع ـ المُ 

 إعادة بعض الد حيات تختداص القضاء المدنلمهمية  -ٕ

أعطى قانوف الُمنافسة السوري مجمس الُمنافسة ص حية إع ف بط ف العقػود والشػروط القائمػة عمػى أسػاس 
ة فػػي توزيػػ  والجزائػػري وُم ال ػػًا القواعػػد العامػػُممارسػػاخ ُم ّمػػة بالنزاهػػة التجارّيػػة, ُم ال ػػًا بػػذلؾ القػػانونييف ال رنسػػي 

فَّ إعطػػػػاء مجمػػػػس الُمنافسػػػػة هػػػػذا  اال تصػػػػاص, إذ يبقػػػػى القضػػػػاء صػػػػاح  السػػػػمطة فػػػػي النظػػػػر بتمػػػػؾ المسػػػػائؿ, وان
 اال تصاص مير ُمبرر, مما يدفعنا إلى التْكيد عمى ضرورة إعادة اال تصاص إلى القضاء المدني.

 ف إل  القضاء العادمنقؿ اتختداص فل نظر الطعكضركرة  -ٖ

بّينػػػا دور القضػػػاء فػػػي تمقػػػي الطعػػػوف الُمقّدمػػػة مػػػف المزسسػػػاخ الُمدانػػػة بارتكابهػػػا ُممارسػػػاخ ُم ّمػػػة بالنزاهػػػة 
 .اهػػػانّ لمقاضػػػي العػػػادي لعػػػّدة ُمبػػػرراخ بي النظػػػر بهػػػذل الطعػػػوفوتبػػػّيف لنػػػا أفَّ القػػػانوف ال رنسػػػي قػػػد أعطػػػى  .التجارّيػػػة

 إذ إفَّ موق ي أكار اّتزانًا مف القانوف السوري. قانوف ال رنسيواقترحنا ضرورة السير عمى نه  ال

 تخديص غرفة لدل القضاء المدنل ُمختّدة بالتعكيض عف صضايا الُمنافسة عمكمان  -ٗ

الُمنافسػة والُمتنافسػيف, إذ بػرز هػذا الػدور مػف  ػ ؿ التعػويض لمُمتضػػرريف  حمايػةأوضػحنا دور القضػاء فػي 
واقترحنػا تػرؾ ذلػؾ لمسػمطة التقديرّيػة  ,وبّينا بعض اإشكالّياخ الُمتعّمقػة بمػن  التعػويض .مف الُممارساخ مير النزيهة
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أكبػر درايػة  ص مػف  ػ ؿ إيجػاد مرفػة  اّصػة لتكػوف عمػىرأينا ضػرورة الت ّصػ, و حدلعمى  حالةلمقاضي وفقًا لُكؿ 
   بقضايا المنافسة والممارساخ التي ُيمكف أف تحدث في السوؽ.

 الُمنافسةالعمؿ عم  زيادة التطبيؽ العممل لقانكف  -٘

ّطػ ع العاّمػة مػف ُمسػتهمكيف وُتّجػار عمػى ا التػي أجريناهػا الضػعؼ الكبيػر فػي ميدانّيػةالدراسػة تبيف لنػا مػف ال
عػف الوضػ  السػائد فػي  ان  ػاض الرضػا الحظنػا, و ونلّيػة ضػبط تمػؾ الُممارسػاخ التجارّيةالُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة 

وحػػوؿ الُممارسػػاخ الُم ّمػػة  ,عمومػػاً  حػػوؿ قضػػايا الُمنافسػػةوعػػي الجمهػػور لنػػا الضػػعؼ الكبيػػر فػػي  إذ اّتضػػ  .السػوؽ
أفَّ تجربػة قػانوف  والحظنػا, حمايػةوتبػّيف ان  ػاض مسػتوى الدراّيػة بػنجراءاخ ال , صوصػاً  التجارّيةبنزاهة الُمعام خ 

ضػػرورة االسػػت ادة مػػف تجػػار   وال شػػّؾ أفَّ  .بػػدايتها وبحاجػػة إلػػى المزيػػد مػػف االهتمػػاـ ال تػػزاؿ فػػيالسػػوري الُمنافسػػة 
مػػف شػػْنها أْف ُتحّسػػف مسػػتوى تطبيػػؽ قػػانوف  تػػونس والجزائػػر رنسػػا و بعػػض الػػدوؿ اوكاػػر تطػػّورًا فػػي هػػذا المجػػاؿ ك

 .التجارّيةقدر اإمكاف مف الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة  حدّ والفي سورية  الُمنافسة

 تكفير حماية مكبر لممستهمؾ -ٙ

, حمايػػةلمُمسػػتهمؾ, إذ وجػػدنا أفَّ الغالبّيػػة الُعظمػػى مػػف الُمسػػتهمكيف بحاجػػة إلػػى  حمايػػةنعتقػػد بضػػرورة زيػػادة ال
والحظنػػا المعوقػػاخ التػػي تقػػؼ عائقػػًا دوف وبالُممارسػػاخ الُمرتكبػػة مػػف المزسسػػاخ.  ,هـ بحقػػوقهـبسػػب  ان  ػػاض وعػػي

 المقترحاخ التي أوردناها مف أجؿ زيادة هذل الحماية. لمُمستهمؾ, ونقترا تبنيكاممة توفير الحماية ال

 حدائيات كالتقارير الدكريةالضعؼ الكبير فل اا -ٚ

فَّ ُمعظػـ الػدوؿ تتطمػ  إيجػاد إحصػائّياخ وتقػارير دوريػة, إذ إإفَّ قضايا الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهػة التجارّيػة 
خ التػػي ت ػػرؽ وحجػػـ الممارسػػا ,تقػػارير دوريػػة أو حتػػى سػػنوية عػػف وضػػ  الُمنافسػػةك رنسػػا وتػػونس والجزائػػر ُتجػػري 

وعمػى الػرمـ مػف أفَّ نتػائ  هػذل الدراسػة تػرتبط بالعينػة  .ذلؾ حاولنػا إجػراء الدراسػة الميدانيػة نزاهة السوؽ, ولتعويض
نعتقػد بضػرورة تعمػيـ ماػؿ عػف وضػ  السػوؽ, وبػذلؾ  أّنها قد تعطي صورة ُمصػغرة , إالّ التي ُأجري عميها االستبياف

 .هذل الدراساخ مف ِقبؿ مجمس الُمنافسة المعني أساسًا بتطوير الُمنافسة في السوؽ
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 النهائية ػػػػػةمالخات

, وبّينػػا أبػػرز صػػور تمػػؾ الُممارسػػاخ, واقترحنػػػا التجارّيػػةدرسػػنا فػػي هػػذا البحػػث الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػػة 
ى ضػبط وتنظػيـ لّ كما عرضػنا الجهػاخ التػي تتػو  التي أم مها القانوف السوري.ضرورة النص عمى بعض الُممارساخ 

صاح  اليػد الُعميػا هو أفَّ مجمس الُمنافسة  وتبّيف لنا لمح اظ عمى نزاهة هذل الُمنافسة. الُمنافسة في السوؽ, وتسعى
مػػف  فسػػة فػػي ضػػبط السػػوؽلُمناُيسػػاعد مجمػػس ا اء يمعػػ  دورًا مزدوجػػًا, فهػػوالقضػػ وأوضػػحنا أفَّ  .حمايػػةفػػي تمػػؾ ال
وبّينػػا رأينػػا بضػػرورة  .مػػف ناحيػػة أ ػػرى بندانػػة المزسسػػاخ يبسػػط رقابتػػي عمػػى القػػراراخ الصػػادرة مػػف المجمػػسناحيػة, و 

وأوضػػػحنا ضػػػرورة نقػػػؿ  ,لى النظػػػر فػػػي قضػػػايا الُمنافسػػػة وذلػػػؾ لػػػدى القضػػػاء العػػػاديتتػػػو  ت صػػػيص مرفػػػة  اّصػػػة
   ا تصاص الطعف إلى القضاء العادي.

ى الّرقابػػػة عمػػػى لّ اصػػػاخ كبيػػػرة لتمػػػؾ الجهػػػاخ التػػػي تتػػػو ااػػػة القػػػانوف السػػػوري, ومنحػػػي ا تصحدالّرمـ مػػػف وبػػػ
دوف جػدوى بطمػ   ؿ مػف التػاجر والُمسػتهمؾ يسػتجيروفكػوف معدومػة, وُكػتكػاد ت حمايػةأّننا وجػدنا بػْفَّ ال السوؽ, إالّ 

تجارّيػػة, وتبػػدو أبعػػد مػػا  اً ُمنافسػػة نزيهػػة وال أ  قػػ و فوضػػوّية ميػػر ُمنتظمػػة ال تعػػرؼفالسػػوؽ السػػورّية تبػػد .حمايػػةال
تبػػدو عميقػػة جػػدًا, فالنصػػوص  كمػػا أفَّ ال جػػوة الوصػػوؿ إليهػػا.مػػى التػػي نطمػػ  بالُما التجارّيػػةُيمكػػف عػػف تمػػؾ البيئػػة 

كمػػا أفَّ الواقػػ  ُيابػػخ  فػػي حػػيف أفَّ السػػوؽ تبػػدو بدائّيػػة. ,ياػػةحدتبػػدو  - عمػػى الػػرمـ مػػف بعػػض النػػواقص – القانونّيػػة
 .لدى جمي  اوطراؼ في السوؽ ميا  أي فكر أو وعي أو اقافة تناُفسّية

النزاهػة فػي  فتقريػر ,بالوض  السائد في السػوؽ التجاريػة السػورية النظر إعادةضرورة يزّكد عمى ُكؿ ما سبؽ 
إْف جػاز –مػف نشػر اقافػة قانونّيػة تناُفسػّية رسـ صورة واضحة المعالـ لتمؾ السوؽ, والُبػدَّ  يحتاه إلى التجارّيةالسوؽ 
ّننػػا أكمػػا  مػػف أجػػؿ رفػػ  مسػػتوى الػػوعي لػػدى الُمتنافسػػيف, ولػػدى الُمسػػتهمكيف المعنيػػيف مػػف تمػػؾ الُمنافسػػة. -التعبيػػر
ال روقػػاخ الحاصػػمة طاقاتهػػا, مػػف أجػؿ الوقػػوؼ عمػى  بػػذؿ ُكػؿى الّرقابػػة عمػػى السػوؽ بلّ ي تتػو ُكػػؿ الجهػاخ التػػ ُنناشػد

الحسػػنة, والقائمػػة عمػػى النزاهػػة  التجارّيػػةفػػي السػػوؽ, عّمنػػا نصػػؿ يومػػًا مػػا إلػػى بيئػػة تجارّيػػة سػػميمة تسػػودها او ػػ ؽ 
 .التجارّية

 البحث نتائج -م
 اتساع ميهـك المدسسة فل صانكف الُمنافسة -ٔ

جهػة تعمػؿ فػي السػوؽ بػدءًا مػف التػاجر  ةيشػمؿ أيػهػو م هـو المزسسػة فػي قػانوف الُمنافسػة واسػ , فيبدو أفَّ 
وميرها مف اوش اص االعتبارّية, كما يشػمؿ الدولػة عنػدما تػد ؿ  التجارّيةوصواًل إلى الشركاخ  ,الش ص الطبيعي

ذلؾ فػػنفَّ أي شػػ ص يػػد ؿ السػػوؽ ويرتكػػ  ُممارسػػة ُم ّمػػة بالنزاهػػة , ولػػفػػي النشػػاط االقتصػػادي كبػػاقي المزسسػػاخ
 قواعد قانوف الُمنافسة.طّبؽ عميي , تالتجارّية
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 اليكضكية كعدـ اتنتظاـ فل السكؽ السكرية -ٕ

 خماال ػد وأ المنتجػاخ جميػ  تشػمؿ بحيػثومحػددة,  ينػةمع جغرافيػة منطقػةب دحػدّ تبػّيف لنػا أفَّ السػوؽ يتلقػد 
 يحتػويو  المزسسػاخ,جمي  الُمنتجاخ أو ال دماخ الُمتشابهة التػي تُقػّدمها أيضًا يشمؿ و  عميها, الحصوؿ فيمك التي

وظهػر لنػا أفَّ هػذا  البدائؿ التي تكوف ُمتاحة بشرط أْف تكوف ُمكافئة لمُمنتجػاخ أو ال ػدماخ اوصػمّية أو قريبػة منهػا,
عػػف المنػػت  إلػػى منػػت  ن ػػر نتيجػػة لمتغيػػر النسػػبي فػػي  زبػػائفمػػدى إمكانيػػة تحػػّوؿ ال مػػف  ػػ ؿ معرفػػة دحػػدّ تالسػػوؽ ي
 عمػى أسػاس هػذا التحػّوؿ. التجارّيػةعوامؿ تنافسية أ رى, وما إذا كػاف البػائعوف يت ػذوف قػراراتهـ  ةأو في أي ,السعر

هذل السوؽ مف   ؿ النظػر إلػى قػدرة الزبػائف عمػى التنقػؿ مػف السػوؽ المعنػي إلػى السػوؽ البػديؿ.  دحدّ وُيمكف أْف تت
 ال وضوية وعدـ االنتظاـ. سودها, بؿ تالسوؽ السورّية مف حيث الواق  مير ُمنتظمة وتبّيف لنا أفَّ 

 الُممارساتإغياؿ صانكف الُمنافسة السكرم النص عم  بعض  -ٖ

رمـ مػػػف , واسػػػتغ لها مػػف قبػػػؿ المزسسػػاخ, عمػػػى الػػاالقتصػػادّية التبعّيػػػةالقػػػانوف السػػوري الػػػنص عمػػى  ؿم ػػأ
ّنمػا  ,قد ال يتـ مف قبؿ المزسسة الُمهيمنة في كامػؿ السػوؽ التجارّية  ؿ بالنزاهة فَّ اإإذ إ لذلؾ. اوهمّية العممّية وان
الػػنص كمػػا أم ػػؿ القػػانوف السػػوري  االقتصػػادّية. التبعّيػػة  بوضػػعّية تّػػقبػػؿ بعػػض المزسسػػاخ التػػي تتمقػػد ُتمػػارس مػػف 

الُمػػت ـز الػػذي اكت ػػى البيػػ  ُمكافػػْة, و , كػػالبي  الُمقتػػرف بالتجارّيػػةعمػػى بعػػض الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بنزاهػػة الُمعػػام خ 
     بوضعّية الهيمنة عمى السوؽ.تّ لتي ُيمكف ارتكابها مف مزسسة تتمبنيرادل ضمف الُممارساخ ا

   التجارّيةبعض الُممارسات الُمخّمة بالنزاهة  تحديدعدـ الكضكح فل  -ٗ

وماخ ل صػػ  اّضػػيو , إذ لػػـ لُممارسػػة إعػػادة البيػػ  ب سػػارةالقػػانوف السػػوري  تحديػػدعػػدـ الدقػػة فػػي فقػػد الحظنػػا 
القػػانوف السػػوري نلّيػػػة  دحػػدّ كمػػا لػػـ يُ  صػػوؿ إلػػى عتبػػة إعػػادة البيػػ  ب سػػارة,مػػف أجػػؿ الو  التػػي ال تُنػػّزؿ مػػف ال ػػاتورة

ا أفَّ قػػػانوف كمػػػ كانػػػخ المزسسػػػة تبيػػػ  ب سػػػارة أـ ال, تُتػػػي  لبػػػاقي المزسسػػػاخ فػػػي السػػػوؽ معرفػػػة فيمػػػا إذاواضػػػحة 
إالَّ أنَّي لـ ُيشر إلى الحػاالخ التػي ُيمكػف  بيف المزسساخ أف تكوف مير ُمبّررة, التمييز في الُمعاممةالُمنافسة اشترط ب

   أف يكوف فيها التمييز ُمبررًا.

 الدعكبة العممّية فل تطبيؽ صكاعد صانكف الُمنافسة الُمتعّمقة بالُممارسات -٘

ة مػػػف الناحيػػػ –تبػػػدو الُمتعّمقػػػة بالُممارسػػػاخ قواعػػػد قػػػانوف الُمنافسػػػة  تبػػػّيف لنػػػا أفَّ مػػػف  ػػػ ؿ الدراسػػػة والبحػػػث 
الصػعوبة العممّيػة فػي ومػف ُهنػا تػْتي  بعيدة تمامًا عف البيئة السػائدة فػي السػوؽ السػورّية.لكنها و ُمتطّورة,  - النظرّية

َـّ  اسػتيرادل تطبيؽ قواعػد قػانوف الُمنافسػة, إذ تبػدو السػوؽ السػورّية ميػر واضػحة المعػالـ, ويبػدو أفَّ قػانوف الُمنافسػة تػ
مػ  وعػدـ االنتظػاـ, إذ إفَّ هذل السوؽ تسودها ال وضى  .لمسوؽ السورية ولـ يِْخ وليدًا لمتطّور االقتصادي والقانوني

 .  دة المعالـحدّ السوؽ بصورة دقيقة مُ  تحديديتطم  بالنزاهة التجارية أفَّ تقدير الُممارساخ الُم ّمة  العمـ
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 التجارّيةخطكرة الُممارسات الُمخّمة بالنزاهة  -ٙ

, بم تمػػؼ صػػورها عمػػى وضػػعّية الُمنافسػػة فػػي السػػوؽ التجارّيػػة طػػورة الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة الحظنػػا 
التػػػْاير السػػػػمبي لمبيػػػوع الُم ّمػػػػة بنزاهػػػػة كمػػػػا أفَّ  ُكػػػؿ أطػػػػراؼ السػػػوؽ ال سػػػػيما التجػػػػار والُمسػػػتهمكيف, وتْايرهػػػا عمػػػػى
ونظػػرًا  ًا لمبػػدأ ُحرّيػػة اوسػػعار.ّيػػة تشػػّكؿ اوسػػعار فػػي السػػوؽ و  فػػنل يظهػػر بشػػكؿ واضػػ  فػػي التجارّيػػة الُمعػػام خ

 ػػ ؿ بالُمنافسػػة فػػي حظرهػػا فػػي حػػاؿ أّدخ إلػػى احتمػػاؿ اإل طػػورة هػػذل الُممارسػػاخ فقػػد أكػػدَّ القػػانوف السػػوري عمػػى 
 السوؽ.

 من  اختدادات كاسعة لمجمس الُمنافسة -ٚ

السوري ص حّياخ واسعة لمجمس الُمنافسة فيما يتعّمؽ بالُممارساخ الُم ّمػة بالنزاهػة التجارّيػة, أعطى القانوف 
حتػػى أنَّػػي أعطػػػى صػػ حّية إبطػػاؿ الُممارسػػػاخ والعقػػود القائمػػة عمػػػى أسػػاس الُممارسػػاخ الُم ّمػػػة بالنزاهػػة التجارّيػػػة, 

 صاص في ذلؾ لمقضاء.ف أبقيا اال تلقانونيف ال رنسي والجزائري المذيُم ال ًا بذلؾ ا

 النقص فل الجزاءات كالتدابير الميركضة مف مجمس الُمنافسة -ٛ

ة مف التدابير والعقوباخ كجزاء الرتكا  المزسسػة ُممارسػاخ ُم ّمػة بالنزاهػة ورد قانوف الُمنافسة السوري ُجممأ
ْف ُيشػّكؿ وسػيمة ُيمكػف أكتػدبير إضػافي  مجمػس الُمنافسػة فـ ينص عمى نشػر القػراراخ الصػادرة عػل, إالَّ أّني التجارّية
لكّنػػي  ,, كمػػا أورد قواعػػد ل ػػرض الغرامػػاخالتجارّيػػةالُم ّمػػة بالنزاهػػة لػػردع المزسسػػاخ عػػف تكػػرار الُممارسػػاخ ناجعػػة 

 نػّص القػانوف السػوريو  أعطى مجمس الُمنافسػة ُسػمطة تقديرّيػة ُمطمقػة فػي فػرض الغرامػة بالُمعػّدؿ الػذي يػرال ُمناسػبًا.
, إاّل أّنػػي لػػـ التجارّيػػةمػػف الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة  حػػدّ عمػػى إمكانّيػػة توجيػػي اووامػػر لممزسسػػاخ مػػف أجػػؿ ال أيضػػاً 
 فرض عقوباخ إضافّية في الحاالخ او رى., أو بتوجيي اووامر فيها   الحاالخ التي ُيمكف االكت اءضّ يو 

 تشتيت اختداص القضاء -ٜ

والُمسػتهمكيف عػف اوضػرار التػي  ضاء العادي صػ حّية تعػويض المزسسػاخمن  قانوف الُمنافسة السوري الق 
القضػػاء اإداري ُسػػػمطة  هػػذا القػػانوف أعطػػػى فػػي الوقػػخ ذاتػػيو  .التجارّيػػةجػػّراء الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػػة  لحقػػتهـ

 ال رنسػػي والجزائػػري المػػذيف حػػّوالييف  فػػًا لمقػػانون,  انػػة المزسسػػاخالُمتعّمقػػة بند الّرقابػػة عمػػى قػػراراخ مجمػػس الُمنافسػػة
 .حصراً  اال تصاص إلى القضاء العادي

 دعكبة ااثبات كانخياض صيمة التعكيض -ٕٔ

, كمػػا أفَّ قيمػػة التعػػويض تبػػدو التجارّيػػةلُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة مػػف  ػػ ؿ البحػػث تبّينػػا صػػعوبة إابػػاخ ا
وهػذا قػد ُيشػّكؿ عائقػًا أمػاـ تشػجي  المزسسػاخ غالبًا ما يمجْ القضاة إلػى تقػدير التعػويض بشػكؿ ُجزافػي, , فُمتواضعة
 لممطالبة بالتعويض. وكذلؾ الُمستهمكيف في رف  الدعاوىالُمتضّررة 
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 التجارّيةانخياض الكعل بالُممارسات الُمخّمة بالنزاهة  -ٖٔ

ى المعنيػػيف بالُممارسػػاخ الُم ّمػػة لػػدفػػي درجػػة الػػوعي  ًا شػػديداً ُهنػػاؾ ان  اضػػ البحػػث أفَّ   ػػ ؿ مػػفلنػػا تبػػّيف 
لمصػػالحهـ فػػي السػػوؽ.  حمايػػةوبػػدورل فػػي تػػوفير الالُمنافسػػة, قػػانوف أصػػً  بوجػػود وعػػدـ معػػرفتهـ  ,التجارّيػػةبالنزاهػػة 

ويضػػ  ضػػوابط لتػػؾ الُمنافسػػة,  ,ف فػػي السػػوؽ يجهمػػوف وجػػود قػػانوف ُيػػنظـ الُمنافسػػة النزيهػػة فػػي السػػوؽالُمتنافسػػو و 
دًا عػف النزاهػػة , بعيػوُيمارسػوف الُمنافسػة بشػكؿ فوضػوي ,والػذيف يعممػوف بوجػود تمػؾ الضػوابط يتجػاهموف االلتػزاـ بهػا

 .  التجارّيةواو  ؽ 

   ضبط النزاهة فل السكؽلّ دكر الجهات التل تتك ضعؼ  -ٗٔ

 ى ضػػبط نزاهػػة الُمنافسػػة فػػي السػػوؽ السػػيمافػػي دور الجهػػاخ التػػي تتػػولّ  اً تبػػّيف مػػف الدراسػػة أفَّ ُهنػػاؾ ضػػع 
بط وتطبيػؽ قواعػد قػانوف سمطة واسعة فػي ضػهذا المجمس القانوف السوري  عمى الرمـ مف إعطاء مجمس الُمنافسة,

 دورالسػب  فػي ضػعؼ ويعػود  .اوطراؼ الُمتضررة مف تمؾ الُممارسػاخ حمايةلمح اظ عمى نزاهة السوؽ و  الُمنافسة
إذ  السػػائدة فػػي السػػوؽ. وال وضػػىإلػػى الصػػعوباخ , والُمتنافسػػيف والُمسػػتهمكيف الُمنافسػػة حمايػػةفػػي  مجمػػس الُمنافسػػة 

درجػػة الشػػ افّية فػػي أعمالػػي, إذ حاولنػػا  ة السػػوري عمػػى أرض الواقػػ , وتػػدّنين  ػػاض نشػػاط مجمػػس الُمنافسػػتبػػّيف لنػػا ا
 مس الُمنافسة لكننا لـ ُن م  في ذلؾ.مف مج واحد عباًا العاور عمى قرار

 ضعؼ دكر جمعّيات حماية الُمستهمؾ -٘ٔ

بػػالرمـ مػػف إعطػػاء جمعّيػػاخ حمايػػة الُمسػػتهمؾ دورًا كبيػػرًا فػػي حمايػػة الُمسػػتهمؾ, وفػػي الُمسػػاعدة فػػي الح ػػاظ 
عمى نزاهة السوؽ, سواء مف   ؿ تمايمي في مجمس الُمنافسة, أو مف   ؿ دورها بالتػّد ؿ فػي الػدعاوى المرفوعػة 

 مف الُمستهمؾ. 

 البحث تكديات -ب

 تنظيـ السكؽ السكرية  -ٔ

بضػػػػرورة تنظػػػػيـ وتحديػػػػد م هػػػػـو السػػػػوؽ بدّقػػػػة. إذ إفَّ هػػػػذا التحديػػػػد لػػػػي أبمػػػػ  اواػػػػر فػػػػي الكشػػػػؼ عػػػػف نعتقػػػػد 
الُممارسػػػاخ الُم ّمػػػة بالنزاهػػػة التجارّيػػػة, وفَّ طبيعػػػة ممارسػػػاخ المزسسػػػاخ ومػػػدى م ال تهػػػا وحكػػػاـ قػػػانوف المنافسػػػة 

نظػيـ السػوؽ التجارّيػة, تسػهيً   لسػير عمػؿ ونػرى ضػرورة العمػؿ عمػى ت تتحّدد مف   ؿ عممها في السوؽ المعني.
الجهػػاخ الُم ّولػػة بالرقابػػة عمػػى السػػوؽ مػػف أجػػؿ ضػػبط الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة التجارّيػػة, وكػػذلؾ العمػػؿ عمػػى 
تطػػوير السػػوؽ التجارّيػػة لُتواكػػ  التطػػّور فػػي نصػػوص قػػانوف الُمنافسػػة, إذ تبػػدو ال جػػوة كبيػػرة بػػيف الجانػػ  النظػػري 

 ممي.والجان  الع
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 تحديث صانكف الُمنافسة ليشمؿ المياهيـ كالممارسات غير المندكص عميها -ٕ

سػػت ادة مػػف الم ػػاهيـ التػػي طّورهػػا ال قػػي أو مجمػػس الُمنافسػػة فػػي قػػوانيف يث قػػانوف الُمنافسػػة, واالحػػدت ضػػرورة
نقتػرا و  ومعػايير تحديػدها.الدوؿ اوكار تطػّورًا ك رنسػا وتػونس والجزائػر, مػف  ػ ؿ الػنص عمػى التبعّيػة االقتصػادّية 

, وُيمكػف االسترشػاد فقػًا لمػا أشػرنا إليػي سػابقاً ضرورة النص عمى البي  الُمقترف بُمكافْة, نظرًا ل طورة هذل الُممارسة و 
ضػرورة الػنص عمػى البيػ  الُمػت ـز ضػمف الُممارسػاخ بنعتقػد كمػا ال رنسي والجزائري عنػد الػنص عميهػا, و  يفبالقانون

مزسسػاخ ميػر ُمهيمنػة فػي  قبػؿ مػف مػف أجػؿ ضػبطها فػي حػاؿ تمػخ ممارسػتها الُمعػام خ التجارّيػةالُم ّمة بنزاهػة 
 السوؽ.

 تكضي  بعض الممارسات المخّمة بالنزاهة التجارّية -ٖ

بعػػػض الُممارسػػػاخ أكاػػػر تبيانػػػًا,  ف ػػػي إعػػػادة البيػػػ  ب سػػػارة ُيمكػػػف نقتػػػرا إد ػػػاؿ التعػػػدي خ ال زمػػػة لُتصػػػب  
ُيمكف تنزيمها مف ال ػاتورة, وُيمكػف االسػت ادة مػف نػص القػانوف الجزائػري الػذي أوردنػال بهػذا ال صوماخ التي توضي  
الػنص عمػى واجػ  المزسسػة بػنع ـ المزسسػاخ الزبونػة باوسػعار والشػروط التػي أبرمتهػا مػ  نرى إمكانية الصدد, و 

 .ضماف لمح اظ عمى الش افّية ونزاهة الُمعام خ التجارّيةكباقي المزسساخ 

بعػػض الصػػور التػػي مػػف شػػْنها تبريػػر هػػذل ضػػرورة إيػػراد بالنسػػبة لمتمييػػز بالمعاممػػة بػػيف المزسسػػاخ نعتقػػد وب
الُممارسػػة عمػػى سػػبيؿ الماػػاؿ ال الحصػػر, وُيمكػػف لمجمػػس الُمنافسػػة أْف ُيقػػرر بموجػػ  ُسػػمطتي التقديرّيػػة فيمػػا إذا كػػاف 

وفقػػًا لُكػػؿ حالػػة عمػػى حػػدل. فتػػوّفر الُمقابػػؿ الحقيقػػي ُهنػػاؾ ُمقابػػؿ حقيقػػي يسػػتدعي تبريػػر التمييػػز فػػي الُمعاممػػة أـ ال 
الذي ُيبرر الُمعاممة التمييزّية مف شْني أْف ين ي عدـ الشرعّية عف تمؾ الُممارسة, وفي حػاؿ كانػخ تمػؾ المزايػا بػدوف 

 فيي.ُمبرر, تكوف الُممارسة مير مشروعة وتستوج  الحّد منها لتْايرها عمى التوازف في السوؽ وعمى الُمنافسة 

 إعادة بعض الد حيات تختداص القضاء المدنل -ٗ

أوضحنا أفَّ قانوف الُمنافسة السوري قد أعطى مجمس الُمنافسة ا تصاص إع ف بطػ ف الممارسػاخ الُم ّمػة 
اال تصػػاص لمقضػػاء المػػدني يبػػدو منطقّيػػًا فنبقػػاء  .نسػػتغر  هػػذا الموقػػؼ مػػف الُمشػػّرع السػػوريبالنزاهػػة التجارّيػػة, و 

وبػذلؾ  م  القواعد القانونّيػة, فالقاضػي المػدني هػو صػاح  اال تصػاص اوصػيؿ فػي هػذا المجػاؿ. اً منسجومأكار, 
 نرى إمكانية إعادة هذا اال تصاص إلى القاضي المدني.

 خ ؿ بالنزاهة التجارّيةإلإدخاؿ بعض التعدي ت عم  الجزاءات الُمقّررة ل -٘

ؿ مجمػس الُمنافسػة لتصػب  رادعػة أكاػر, وُيمكػف الػنص عمػى نقترا ضرورة زيادة الغرامػاخ الم روضػة مػف قبػ
نشػر القػراراخ والعقوبػاخ الصػادرة عػف المجمػس. كمػا نػرى ضػرورة الػنص عمػى الغرامػة التهديدّيػة كوسػيمة فاعمػة فػػي 
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دف  المزسساخ لتن يذ اووامر الصادرة مف مجمس الُمنافسة أسوة بالقانوف الجزائػري. ونوصػي بػالنص عمػى المعػايير 
  زمة ل رض الغراماخ بداًل مف ترؾ ذلؾ لمسمطة الُمطمقة لمجمس الُمنافسة. ال

ونقترا ضرورة اإشارة إلى الحاالخ التي ُيمكف أْف يكت ػي فيهػا مجمػس الُمنافسػة بتوجيػي أمػر إلػى المزسسػاخ 
لى الحاالخ التي ُيمكف أف يذه  فيها أبعد مف ذلؾ, مف    ؿ فرض الغرامػة لمكّؼ عف ُممارساتها مير النزيهة, وان

ُمباشرًة دوف الحاجة إلى توجيي أمر سابؽ, إذ ُيمكف النص عمى إمكانّية فػرض الغرامػة ُمباشػرًة دوف حاجػة إلػى أمػر 
 ارتكا  المزسسة لمُممارساخ, وحتى ال ُيترؾ ذلؾ لمسمطة التقديرّية الُمطمقة لمجمس الُمنافسة.كرار سابؽ في حاؿ ت

 صضايا الممارسات التجاريةالنظر بطعكف تكحيد الجهة المختّدة فل  -ٙ

ونقتػػرا بهػػذا الصػػدد  ,القضػػاء العػػادي والقضػػاء اإداريالنظػػر فػػي الطعػػوف بػػيف القػػانوف قػػد شػػتخ ا تصػػاص 
السير عمى نه  القانوف ال رنسي بجعؿ النظر في الطعوف الُمقّدمة مف المزسساخ مػف ا تصػاص القضػاء العػادي. 

ُمنافسػة, ة في مسائؿ التعويض عػف قضػايا الالقضاء العادي تكوف ُمت ّصصة لدى كما نرى ضرورة ت صيص ُمرف
 وذلؾ لت ادي التشتخ والتناقض في اوحكاـ التي تصدر مف تمؾ المحاكـ. أسوًة بالقانوف ال رنسي,

 ااسراع فل النظر بالطعكف -ٚ

ّدة طويمػػة بعػػض الشػػيء, ونقتػػرا يومػػًا, ونعتقػػد بػػّْف هػػذل الُمػػ ٓٙحػػّدد قػػانوف الُمنافسػػة الُمػػّدة لتقػػديـ الطعػػف بػػػ
يومػػًا لتصػػب   ٖٓتقصػػير ُمػػّدة الطعػػف بقػػراراخ مجمػػس الُمنافسػػة الُمتعّمقػػة بالُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة التجارّيػػة إلػػى 

حػػػّث أكاػػر انسػػػجامًا مػػػ  السػػػرعة المطموبػػػة فػػػي قػػػانوف الُمنافسػػػة والُمعػػػام خ التجارّيػػػة, ومػػػ  موقػػػؼ الُمشػػػّرع الػػػذي ي
 تمؾ الطعوف.سراع بالنظر في المحكمة عمى اإ

 التساهؿ فل إجراءات ااب غ عف الُممارسات الُمخّمة بالنزاهة التجارّية -ٛ

إفَّ ضػػرورة الحػػّد مػػف الُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة التجارّيػػة, تسػػتدعي تسػػهيؿ اإجػػراءاخ قػػدر اإمكػػاف أمػػاـ 
واّت ػػػاذ مػػػا يمػػػـز إيقافهػػػا. ولػػػـ يمػػػن  القػػػانوف السػػػوري الجميػػػ  لإلبػػػ غ عػػػف تمػػػؾ الُممارسػػػاخ مػػػف أجػػػؿ الحػػػّد منهػػػا 

الُمستهمؾ الحؽ بن طار مجمس الُمنافسة عف الُممارساخ دوف الرجوع إلػى جمعّيػاخ حمايػة الُمسػتهمؾ. ولػذلؾ نقتػرا 
ؿ مػن  الُمسػػتهمؾ الحػؽ فػػي اإبػػ غ ُمباشػرة أمػػاـ مجمػػس الُمنافسػة, بػػداًل مػف انتظػػار جمعّيػػاخ حمايػة الُمسػػتهمؾ لت عػػ

 ذلؾ.

 التساهؿ فل إثبات الممارسات المخّمة بالنزاهة التجارّية كرفع صيمة التعكيض عنها -ٜ

التساهؿ في قواعد اإاباخ أماـ الُمستهمؾ والمزسساخ لتشجيعهـ عمػى ُمسػاعدة مجمػس الُمنافسػة فػي  ضرورة
ّف رفػػ  مبمػػػ  التعػػويض ال ُيعػػّد وسػػػيمة إضػػافّية فػػػي ردع  ممنػػوا لممزسسػػػاخ والُمسػػتهمؾضػػبط النزاهػػة فػػػي السػػوؽ. وان

 المزسساخ عف تكرار ارتكا  تمؾ الُممارساخ مّرة جديدة.
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 زيادة فاعمية دكر جمعيات حماية الُمستهمؾ -ٓٔ

ادة فاعمية ودور جمعّياخ حماية الُمستهمؾ في توفير الحماية لي, وفػي تعزيػز دور تمػؾ الجمعّيػاخ نوصي بزي
الُم ّمة بالنزاهة التجارّية. كما نقتػرا ضػرورة تقنػيف الػدعوة إلػى ُمقاطعػة المزسسػاخ في الُمساهمة بضبط الُممارساخ 

الُم ّمػػػة بالنزاهػػػة التجارّيػػػة, نظػػػرًا ل طػػػورة هػػػذا اوسػػػمو  وفاعميتػػػي فػػػي التعبيػػػر عػػػف امتعػػػاض الُمسػػػتهمؾ مػػػف تمػػػؾ 
 الُممارساخ وضرورة الحّد منها.

 النزاهة التجارّيةالعمؿ عم  رفع الكعل بالُممارسات الُمخّمة ب -ٔٔ

العمػػؿ عمػػى تعزيػػز نشػػر اقافػػة الُمنافسػػة النزيهػػة, مػػف  ػػ ؿ اإع نػػاخ والنػػدواخ, والعمػػؿ عمػػى  نػػرى ضػػرورة
مارسػػاخ الُمرتكّبػػة مػػف تػػدريس قػػانوف الُمنافسػػة كمقػػرر ُمسػػتقؿ فػػي كميػػاخ الحقػػوؽ مػػف أجػػؿ زيػػادة الػػوعي بتمػػؾ المُ 

النزيهة والتي توّفر الحمايػة لُكػؿ أطػراؼ السػوؽ, وبشػكؿ  ػاص كما يج  العمؿ عمى تشجي  الُمنافسة المزسساخ. 
ُتغطػػي الجانػػ  القػػانوني أو  نزيهػػة والشػػري ة, سػػواء التػػيالُمسػػتهمؾ. ويُمكػػف تشػػجي  زيػػادة اوبحػػاث حػػوؿ الُمنافسػػة ال

خ, ذلػؾ الجان  االقتصادي, بتبياف أاػر الُمنافسػة النزيهػة فػي رفػ  مسػتوى االقتصػاد الػوطني, وفػي جمػ  االسػتامارا
وفَّ تػػوّفر البيئػػة النزيهػػة فػػي السػػوؽ ُيشػػج  عمػػى ذلػػؾ. كمػػا ُيمكػػف تنظػػيـ لقػػاءاخ دورّيػػة مػػ  كاّفػػة اوطػػراؼ المعنّيػػة 

 بالُمنافسة مف ُمتنافسيف, وجمعّياخ لحماية الُمستهمؾ مف أجؿ العمؿ عمى زيادة توعيتها.

 تعزيز دكر مجمس الُمنافسة -ٕٔ

 ؿ رفػ  مسػتوى المعرفػة الُمنافسػة ونشػاطي فػي السػوؽ, وذلػؾ مػف  ػ العمؿ عمى تعزيز دور مجمسنوصي ب
الُمتنافسػػػيف والُمسػػػتهمكيف بمجمػػػس الُمنافسػػػة, وبػػػدورل فػػػي ضػػػبط الُممارسػػػاخ الُم ّمػػػة بالنزاهػػػة التجارّيػػػة, ونزّكػػػد  لػػػدى

تػي ُتعػػرض والقضػػايا ال - إف وجػدخ –ضػرورة زيػادة الشػػ افّية فػي عمػػؿ المجمػس, مػف  ػػ ؿ النشػر الػػدوري لقراراتػي 
 عميي سواء أكاف ذلؾ بالطريقة االلكترونّية أو مف   ؿ الُكت  والمج خ.

 العمؿ عم  تحقيؽ التكازف بيف حؽ الُتّجار بالُمنافسة النزيهة كبيف حماية الُمستهمؾ-ٖٔ

الُمنافسػة عمى الرمـ مف ُمحاولة القانوف السوري إيجاد نوع مف التوازف بيف الرمبة المشػروعة لممزسسػاخ فػي 
اد اتّبػػاع المزسسػػاخ لمُممارسػػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػػة أفَّ الواقػػ  ُيشػػير إلػػى ازديػػ إالّ  ,فػػي السػػوؽ, وبػػيف حمايػػة الُمسػػتهمؾ

بالعمػػػؿ عمػػػى ولتحقيػػػؽ التػػػوازف المنشػػػود نوصػػػي  مػػػا ُيشػػػّكؿ  طػػػرًا حقيقيػػػًا عمػػػى الُمسػػػتهمؾ.م فػػػي المنافسػػػة التجارّيػػػة
مػػػف  ر الحمايػػػة لُكػػػؿ أطػػػراؼ السػػػوؽفّ والتػػػي تػػػو مػػػى او ػػػ ؽ التجارّيػػػة الحميػػػدة, تشػػػجي  الُمنافسػػػة النزيهػػػة القائمػػػة ع

 .ُمنافسيف وُمستهمكيف
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 إجراء إحداءات كتقارير دكرية حكؿ الُممارسات الُمخّمة بالنزاهة التجارّية -ٗٔ

مجمس الُمنافسة عمى إجػراء إحصػائياخ وتقػارير دوريػة عػف وضػ  الُمنافسػة والُممارسػاخ  نعتقد بضرورة حثّ 
الُم ّمػة, إذ ُيمكػف توضػي  عػدد القضػايا المعروضػة أمػاـ مجمػس الُمنافسػة, وحجػـ ال روقػاخ التػي تحػدث سػنويًا فػي 

ير الُمنافسػة فػي السػوؽ, حصػائياخ يكػوف لهػا أبمػ  اواػر فػي معرفػة مسػتوى تطػّور سػالسوؽ, حيث أفَّ ماػؿ هػذل اإ
وان  ػاض أو ازديػاد الُممارسػاخ الُم ّمػػة بالنزاهػة التجارّيػة, كمػػا توّضػ  مقػدار نشػاط مجمػػس الُمنافسػة وضػبطي لتمػػؾ 

 الُممارساخ. 
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 كالمدادر صائمة المراجع
 المراجع العربّيةمكتن: 

   الكتب)م(. 

 .ٕٔٔٓ, ٔ, منشوراخ الحمبي الُحقوقّية, طحماية الُمستهمؾمكجز محكاـ صانكف صط ى, م )مبك عمرك( .ٔ
, دار ة العاّمػػةالّرصابػػة القضػػائّية عمػػ  شػػرعّية الجػػزاءات اادارّيػػمحمػػد بػػاهي أبػػو يػػونس,  )مبػػك يػػكنس( .ٕ

 , بدوف تارير.اإسكندريةالجامعة الجديدة لمنشر, 
منشػوراخ محمػد عمػي بيضػوف, دار الُكتػ  , س ملالُمستهمؾ فل اليق" اا حمايةمحمد أبو سيد,  )محمد( .ٖ

 .ٕٗٓٓ, ٔالعممّية, بيروخ, ط
منشػػػوراخ  مسػػػاليب الحمايػػػة القانكنّيػػػة لُمعػػػام ت التجػػػارة اتلكتركنّيػػػة,, دمحمػػػد سػػػعيد أحمػػػ )اسػػػماعيؿ( .ٗ

 .ٜٕٓٓ, ٔط لبناف, –بيروخ  الحمبي الُحقوقّية,
, منشػػوراخ جامعػػة حمػػ , اتصتدػػادّية اتاتصتدػػاد السياسػػل, اليعالّيػػ الػػد, )الحػػامض( أحمػػد,  )ارشػػقر( .٘

ٕٓٓٙ. 
منشػوراخ الحمبػي الحقوقيػة, التنظػيـ القػانكنل لمع مػة التجارّيػة )دراسػة ُمقارنػة(, عدناف مسػاف, )برانبك(  .ٙ

 .ٕٕٔٓ, ٔط, بيروخ
 .ٕٕٔٓ, ٔط بيروخ, منشوراخ الحمبي الحقوقية,, الحماية القانكنية لمع مات التجارّية, زبير (حمادم) .ٚ
المدخؿ إل  القانكف التجارم )ارعمػاؿ التجارّيػة , رُعم )فارس(عبد القادر, )برغؿ(عبد الرزاؽ,  )جاجاف( .ٛ

 .ٕٛٓٓمنشوراخ جامعة حم , كالتاجر كالمتجر(, 
 الُمسػػتهمؾ عبػػر اتنترنػػت كُمكافحػػة الجػػرائـ اتلكتركنّيػػة, )دراسػػة ُمقارنػػة(, حمايػػةفريػػد مػػنعـ,  )جّبػػكر( .ٜ

 .ٕٓٔٓ, ٔط بيروخ, منشوراخ الحمبي الحقوقّية,
, (دراسػة ُمقارنػة) حظػكر كتػأثير  عمػ  ُحرّيػة التجػارةاتحتكػار الم عبػد الناصػر فتحػي, )الجمكم محمػد( .ٓٔ

 .ٕٛٓٓدار النهضة العربّية, القاهرة, 
 , دار المعارؼ لمنشر, القاهرة, بدوف تارير.ارخ ؽ فل اتصتداد ااس ملعبد الحميـ,  )الجندم( .ٔٔ
, مكتبػػة دار الاقافػة لمنشػػر والتوزيػػ , عّمػػاف, صػػانكف مدػػكؿ الُمحاكمػػات الجزائّيػػةشػػرح حسػف,  )جكخػػدار( .ٕٔ

 ٕٜٜٔٓ, ٔاوردف, ط
 .ٕٙٓٓ, منشوراخ جامعة حم , ٔ, همدكؿ الُمحاكمات المدنّيةمحمد,  )حاج طالب( .ٖٔ
 ٕٗٓٓٓ, اإسكندرية, مُنشْة المعارؼ بالقضاء اادارمماجد رام ,  )الحمك( .ٗٔ
 , دار المعارؼ بمصر, بدوف تارير.اتصتدادعمـ سعد زاهر,  )حمزة( .٘ٔ
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)دراسػة فػل محكػاـ القػانكف المبنػانل مػع ااشػارة إلػ   ة الُمسػتهمؾ,ايػمفاتف, الوجيز في قانوف ح )حّكل( .ٙٔ
 .ٕٕٔٓ, ٔط بيروخ, منشوراخ الحمبي الحقوقّية, ان(,الُمستهمؾ الُمتعاصد عف ُبعد الكتركنيّ  حماية

 , بدوف ناشر, وبدوف تارير.القانكنّية لمُمستهمؾ حمايةال الد ُمصط ى,  )الخطيب( .ٚٔ
, مزسسػة شػبا  نظرّيػة السػعر كاسػتخداماتها. واتس, ماري أ. هولماف, ترجمة ضياء مجيد,  (دكنالس) .ٛٔ

 , بدوف تارير.ٖ, مصر, هاإسكندريةالجامعة, 
 .ٕٙٓٓالقاهرة, , دار النهضة العربّية, حماية الُمنافسة كمنع اتحتكارلينا حسف ذكي,  )اكل( .ٜٔ
دراسػػػة ُمقارنػػػة, دار الاقافػػػة, ة(, ة كالخاّدػػػ)ارحكػػػاـ العاّمػػػ الشػػػركات التجارّيػػػةفػػػوزي محمػػػد,  )سػػػامل( .ٕٓ

 .ٜٜٜٔعّماف,
, مكتبػػػة المعػػػارؼ, ٖ, هالكسػػػيط فػػػل القػػػانكف التجػػػارم المغربػػػل كالمقػػػارفشػػػكري أحمػػػد,  )السػػػباعل( .ٕٔ

 .ٜٙٛٔالرباط, 
بيػػػروخ, الػػػّديف لمطباعػػػة والنشػػػر,  سػػػة عػػػزّ , مزسّ عةالُمزاحمػػػة غيػػػر المشػػػرك , ةجػػػوزؼ ن مػػػ )سػػػماحة( .ٕٕ

ٜٜٔٔ. 
, نظريػة االلتػزاـ, مصػادر االلتػزاـ, دار الكسيط فل شرح القانكف المدنلحمد, أعبد الّرزاؽ  )السنهكرم( .ٖٕ

 .ٜٗٙٔ, ٕالنهضة العربّية, القاهرة, ط
, دراسػػة ُمقارنػػة, ُمنشػػْة المعػػارؼ, الُمسػػتهمؾ مثنػػاء تكػػكيف العقػػد حمايػػة, فمحمػػد عمػػرا ( سػػيددسػػيّ )ال .ٕٗ

  .ٜ٘ٛٔ, مصر, اإسكندرية
 .ٜٜٗٔ, ٔ, طٔ, هاإسكندرية, دار الاقافة لمنشر, القانكف التجارم المدرمُمحسف,  )شييؽ( .ٕ٘
الػدار الجامعّيػة لمطباعػة والنشػر,  عمػـ اتصتدػاد مػف خػ ؿ التحميػؿ الجزئػل,, يمصػط ى رشػد )شيحة( .ٕٙ

 .ٜ٘ٛٔ, ٔبيروخ, ط
 .ٜٜٜٔ, بدوف ناشر, القاهرة, الجنائّية لمُمستهمؾ حمايةالعبد المنعـ,  مرفخ )دادؽ( .ٕٚ
, دار ال كػر لمنشػر والتوزيػ , عّمػاف, الجرائـ اتصتدادّية فل التشريع ارردنل, فنائؿ عبد الػرحم )دال ( .ٕٛ

ٜٜٔٓ. 
 .ٕٛٓٓ, اإسكندرية, دار ال كر الجامعي, الشراء اتلكتركنلمحمد,  )الديرفل( .ٜٕ
منشػػػوراخ جامعػػػة حمػػػ ,  الّرصابػػػة القضػػػائّية عمػػػ  معمػػػاؿ اادارة )القضػػػاء اادارم(,عبػػػداهلل,  )طمبػػػة( .ٖٓ

ٕٜٓٓ. 
 .ٜ٘ٛٔ, مصر, بدوف ناشر, إدارة نظـ الشراء كالتخزيفأماني محمد,  )عامر( .ٖٔ
 .ٜٔٚٔ, دار النهضة العربّية, مصر, الُممكّية الدناعّية كالمحؿ التجارممحمد ُحسني,  )عّباس( .ٕٖ
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, دراسػػة ُمقارنػػة بػػيف الشػػريعة والقػػانوف, ُمنشػػْة الحمايػػة العقدّيػػة لمُمسػػتهمؾعمػػر محمػػد,  ()عبػػد البػػاصل .ٖٖ
 .ٕٗٓٓ, اإسكندريةالمعارؼ, 

شػػوراخ جامعػػة حمػػ , ن, الجػػزء الاػػاني )أحكػػاـ االلتػػزاـ(, مالنظرّيػػة العاّمػػة ل لتػػزاـ, دأحمػػ )عبػػد الػػدائـ( .ٖٗ
 .ٕٙٓٓ مركز التعميـ الم توا لمدراساخ القانونّية العممّية,

, النظرّيػة العاّمػة ل لتػزاـ, مصػادر االلتػزاـ, منشػوراخ جامعػػة شػرح القػانكف المػدنلأحمػد,  )عبػد الػدائـ( .ٖ٘
 .ٕٚٓٓحم , 

, دراسػة ُمقارنػة, دار ةة الدػناعيّ الُمنافسػة الغيػر مشػركعة لمممكّيػعبػد الجبػار, زينة مػانـ  )عبد الجّبار( .ٖٙ
 .ٕٚٓٓالحامد لمنشر والتوزي , عماف, 

, منشػوراخ الحمبػي ة فل دعكتل االغاء كالتعكيضإجراءات إصامة الدعكل ااداريّ  عاماف ياسيف, )عمل( .ٖٚ
 ٕٔٔٓٓ, ٔالحقوقّية, ط

 دار الُمستقبؿ لمنشر والتوزي , عّماف, اوردف, بدوف تارير. مبادئ التسكيؽ,محمد,  )عبيدات( .ٖٛ
 .ٜٜٛٔوالتوزي , , دار الاقافة لمنشر ٔ, هشرح القانكف التجارمعزيز,  )العكيمل( .ٜٖ
 .ٜٜ٘ٔالدار الجامعّية, مصر,  , مبادئ عمـ اتصتداد,فزين  حسي )عكض ا ( .ٓٗ
 .ٕٚٓٓ, منشوراخ جامعة حم , , القانكف المدنل )العقكد الُمسّماة(أحمد)عيس (  .ٔٗ
 , دار زهراف لمنشر, عماف.إدارة الُمشتريات كالتخزيفأحمد راشد,  )الغدير( .ٕٗ
 .ٖٕٔٓ, منشوراخ جامعة حم , الدكلّيةة صانكف التجار ُعمر,  )فارس( .ٖٗ
    .ٜٜٜٔ, ٔ, دار وائؿ لمنشر والتوزي , عّماف, طالقضاء اادارمود, إعاد عمي حمّ  )القيسل( .ٗٗ
 الاقافػة, , داركالمقارف المدنل القانكف فل دراسة :لممستهمؾ ةالقانكنيّ  الحماية قاسـ, عامر )القيسل( .٘ٗ

 ٕٕٓٓٓ, ٔاف, طعمّ 
 .ٖٜٜٔ, دار الشروؽ, بيروخ, الُمستهمكيف فل اصتداد السكؽ حماية شريؼ, )لطيل(  .ٙٗ
, بػدوف اإسػكندرية, دار الهناء لمتجميػد ال نػي, شرح صانكف الُمنافسة كمنع اتحتكاراتعبد ال تاا,  )مراد( .ٚٗ

 سنة نشر.
اومريكػي أحمد عبد الرحمف, االحتكار واوفعػاؿ االحتكارّيػة, دراسػة تحميمّيػة ُمقارنػة فػي القػانوف  )الممحـ( .ٛٗ

 .ٜٜٚٔبي والكويتي, جامعة الكويخ, الطبعة اوولى, و واوور 
 اإسػػػكندرية, مركػػػز النظرّيػػػة اتصتدػػػادّية الجزئّيػػػةحمػػػد رمضػػػاف, أ )نعمػػػة ا (عبػػػد المػػػنعـ,  )مبػػػارؾ( .ٜٗ

 .ٜٜ٘ٔ لمكتا , مصر,
 جامعػةمطبعػة  اووؿ, , الجػزءالجػرائـ اتصتدػادّية فػل القػانكف الُمقػارفمحمػود محمػود,  )مدػطي ( .ٓ٘

 .ٜٜٚٔ القاهرة, الجامعي, والكتا  القاهرة
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 ٜٜٚٔٓمكتبة دار الاقافة لمنشر والتوزي , عّماف, اوردف,  سُمكؾ الُمستهمؾ,حمد صال ,  )المدّاف( .ٔ٘
, فػل المنافسػػة فػل مجػاتت النشػػاط اتصتدػادم كالقػانكف التجػػارم الحػؽّ أحمػد محمػد محػػرز,  )محػرز( .ٕ٘

 بدوف ناشر, بدوف تارير.
 .ٜٜٛٔ, دار النهضة العربية, بيروخ, مبادئ التحميؿماعيؿ محمد, اس )هاشـ( .ٖ٘
 الرسائؿ العممّية)ب(. 

, ُمػذكرة لنيػؿ درجػة الماجسػتير فػي القػانوف, فػرع الُمنافسة الُحػّرة حماية الُمستهمؾ فل ظؿّ زبير,  )مزركصل( .ٔ
 .ٕٔٔٓالمسزولّية المهنية, جامعة مولود معمري, تيزي وزو, الجزائر, 

خيػػار الُمنافسػػة اتسػػتراتيجل فػػل  تحديػػدخدػػائص نظػػـ المعمكمػػات كمثرهػػا فػػل عمػػاد أحمػػد,  سػػماعيؿ()إ .ٕ
الجامعػػة  اادارتػػيف العميػػا كالكسػػط  ردراسػػة تطبيقيػػة عمػػ  المدػػارؼ التجارّيػػة العاممػػة فػػل صطػػاع غػػزةر,

 .ٕٔٔٓاإس مية, مزة, فمسطيف, قسـ إدارة اوعماؿ, 
المركػػز القػػانكنل ل تدػػاؿ بػػالُعم ء كعندػػر جػػكهرم فػػل القاعػػدة التجارّيػػة )دراسػػة حمػػادوش,  )منيسػػة( .ٖ

 .ٕٕٔٓتيزي وزو,  امعة مولود معمري, الجزائر,في عمـو القانوف, ج لرسالة لنيؿ درجة الدكتوراُمقارنة(, 
ماجسػػتير فػػي , ُمػػذّكرة لنيػػؿ درجػػة الالشػػراكة ارجنبّيػػة كالمدسسػػات اتصتدػػادّية الجزائرّيػػةليمػػى,  )مكشػػف( .ٗ

 .ٕٔٔٓالقانوف, فرع قانوف التعاوف الدولي, جامعة مولود معمري, تيزي وزو, الجزائر, 
 , خدكدّية الجريمػة اتصتدػادّية فػل ضػكء صػانكنل الُمنافسػة كالُممارسػات التجارّيػة,سػامية( ميت مكلكد) .٘

 .ٕٙٓٓوزو, الجزائر, ُمذّكرة لنيؿ درجة لماجستير, فرع قانوف اوعماؿ, جامعة مولود معمري, تيزي 

, ُمػػذّكرة مسػدكلّية العػػكف اتصتدػػادم عػػف الُممارسػػات التجارّيػػة فػل القػػانكف الجزائػػرمعػػادؿ,  )بػك جميػػؿ( .ٙ
لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػي القػػانوف, فػػرع المسػػزولّية المهنّيػػة, جامعػػة مولػػود معمػػري, تيػػزي وزو, الجزائػػر, 

ٕٕٓٔ. 

, بحػػػث ُمقػػػّدـ لنيػػػؿ درجػػػة الماجسػػػتير فػػػي القػػػانوف الُمنافسػػػةاتختدػػػاص فػػػل مجػػػاؿ إلهػػػاـ,  )بػػػكح يس(  .ٚ
 .ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓ, الجزائر, قسنطينة, منتوري جامعة  اص, فرع قانوف اوعماؿ,ال

ضماف الُمحترؼ لعيكب منتجات" فػل القػانكف المػدنل كالقكاعػد العاّمػة لحمايػة الُمسػتهمؾ  سامي, )بمعايد( .ٛ
 .ٕ٘ٓٓ, , الجزائرقسنطينة ,في قانوف اوعماؿ, جامعة منتوري ُمذّكرة لنيؿ درجة الماجستيرفل الجزائر, 

تجػريـ المنافسػة التجارّيػة غيػر المشػركعة, دراسػة تأدػيمّية ُمقارنػة, جامعػة عبد الممػؾ فهػد,  )التكيجرم( .ٜ
, كمّيػػػة الدراسػػػاخ الُعميػػػا, رسػػػالة لنيػػػؿ درجػػػة الماجسػػػتير, الريػػػاض, المممكػػػة العربّيػػػة نػػػايؼ لمعمػػػـك ارمنّيػػػة

 .ّٕٚٓٓية, السعود
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الُمنافسػة التجارّيػة فػل اليقػ" اتسػ مل كمثرهػا عمػ  السػكؽ, مطركحػة أمؿ أحمد محمػود,  (الحاج حسف) .ٓٔ
, كمّيػػػة الدراسػػػاخ الُعميػػػا, جامعػػػة النجػػػاا الوطنّيػػػة, فمسػػػطيف, لنيػػػؿ درجػػػة الماجسػػػتير فػػػل اليقػػػ" كالتشػػػريع

 .ٕٕٔٓنابمس, 
كتركنّيػػة بػػيف اليقػػ" كالنظػػاـ لالُمعػػام ت التجارّيػػة ات الغػػش فػػل فهػػد بػػف ابػػراهيـ بػػف عمػػي,  )الحكشػػانل( .ٔٔ

اوردنّيػة,  , ُمذّكرة ُقّدمخ لنيؿ درجػة الماجسػتير فػي ال قػي وأصػولي, كمّيػة الدراسػاخ الُعميػا, الجامعػةالسعكدم
 .ٕٙٓٓ اوردف,

, ُمذّكرة لنيؿ درجة الماجستير في القػانوف, فػرع إدارة الطبيعة القانكنّية لمجمس الُمنافسة, عّمار )سمطاف(  .ٕٔ
 .ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ, الجزائر, قسنطينةاوعماؿ, جامعة منتوري, 

, رسالة لنيؿ درجػة الماجسػتير فػي الحقػوؽ, فػرع قػانوف اوعمػاؿ, جامعػة مجمس الُمنافسةقابة,  )دكرّية(  .ٖٔ
 .ٕٔٓٓ-ٕٓٓٓالجزائر  الجزائر,

, )دراسػة ُمقارنػة(, جامعػة النجػاا الُمستهمؾ فل التعاصد اتلكتركنػل حمايةعبداهلل ذيػ ,  محمكد( )عبدا   .ٗٔ
 .ٜٕٓٓالوطنّية, فمسطيف, نابمس, 

, ُمػػذّكرة لنيػؿ درجػة الماجسػػتير جػػرائـ البيػع فػػل صػانكنل الُمنافسػة كالُممارسػػات التجارّيػةسػميحة,  )عػّ ؿ(  .٘ٔ
 .ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓالجزائر, , قسنطينةفي القانوف, ُكمّية الُحقوؽ, جامعة منتوري, 

ُمػذّكرة لنيػؿ درجػة الماجسػتير فػي )دراسػة تطبيقّيػة(,  الدكر اتستشارم لمجمػس الُمنافسػةمالؾ,  )عمياف(  .ٙٔ
 .ٖٕٓٓدارة ومالّية, جامعة الجزائر, الجزائر, إحقوؽ, فرع القانوف, كمّية ال

, ُمػذّكرة لنيػؿ درجػة الماجسػتير فػي القػانوف, شػهارات التجارّيػةالُمسػتهمؾ مػف اا حماية ديجة,  )صندكزم(  .ٚٔ
 .ٕٔٓٓ-ٕٓٓٓ, اوعماؿ, جامعة الجزائر, الجزائرفرع قانوف 

الُممارسػػات الُمنافّيػػة لمُمنافسػػة فػػل القػػانكف الجزائػػرم )دراسػػة ُمقارنػػة بالقػػانكف , ؼمحمػػد الشػػري )كتػػك(  .ٛٔ
جامعػة مولػود معمػري, تيػزي وزو,  دولػة فػي القػانوف, كميػة الحقػوؽ, لأطروحة لنيؿ درجة دكتورا اليرنسل(,
 .ٕ٘ٓٓ-ٕٗٓٓالجزائر, 

, ُمذّكرة لنيؿ درجػة الماجسػتير فػي , حماية الُمستهمؾ فل إطار صانكف الُممارسات التجارّيةنواؿ)كيمكش(   .ٜٔ
 .ٕٔٔٓ -ٕٓٔٓالقانوف ال اص, جامعة الجزائر, الجزائر, 

, تها كفػؽ القػكانيف النافػاة فػل فمسػطيفحمايالع مة التجارّية كطرؽ عبد الحميد,  محمود أحمد )مبارؾ(  .ٕٓ
رسػػالة أعػػّدخ لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػي القػػانوف ال ػػاص, ُكمّيػػة الدراسػػاخ الُعميػػا, جامعػػة النجػػاا الوطنّيػػة, 

 .ٕٙٓٓنابمس, فمسطيف, 
, دكتورال, ُمذّكرة لنيػؿ درجػة الػمثر الُممارسات التجارّية عم  الُمنافسة الُحّرةج ؿ مسعد زوجة,  )محتكت(  .ٕٔ

 .ٕٕٔٓتيزي وزو, الجزائر, فرع إدارة اوعماؿ,  كمية الحقوؽ, ,جامعة مولود معمري
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, ُمػػػذّكرة لنيػػػؿ درجػػػة دكر الهيئػػػات القضػػػائّية العادّيػػػة فػػػل تطبيػػػؽ صػػػانكف الُمنافسػػػةظري ػػػة,  )مكسػػػاكم(  .ٕٕ
 .ٕٔٔٓ الجزائر,تيزي وزو, ة, جامعة مولود معمري, الماجستير في القانوف, فرع المسزولّية المهنيّ 

, ُمػذّكرة حماية الُمستهمؾ فل إطار صانكنل الُمنافسة كصمع الغش كصػانكف المنافسػةويػزة,  (شال لحرارم )  .ٖٕ
جامعػػة مولػػود معمػػري, تيػػزي وزو, الجزائػػر,  فػػرع المسػػزولية المهنيػػة, لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػي القػػانوف,

ٕٕٓٔ. 
, ُمػذّكرة ٖٓ/ٖٓكارمػر رصػـ  ٙٓ/٘ٙالُمنافسة  بيف ارمر رصػـ المركز القانكنل لمجمس نبيػؿ,  )نادرم(  .ٕٗ

لنيػػػؿ درجػػػة الماجسػػػتير فػػػي القػػػانوف, فػػػرع قػػػانوف اوعمػػػاؿ, جامعػػػة مولػػػود معمػػػري, تيػػػزي وزو, الجزائػػػر, 
ٕٖٓٓ-ٕٓٓٗ. 

, ُمذّكرة لنيؿ درجػة الماجسػتير فػي القػانوف, فػرع المسػزولّية الُمستهمؾ اتلكتركنل حمايةمدوشي,  )نعيمة(  .ٕ٘
 .ٕٕٔٓالمهنّية, جامعة مولود معمري, تيزي وزو, الجزائر, 

التزاـ الُمتدخؿ بضماف س مة الُمستهمؾ فل ضػكء صػانكف حمايػة الُمسػتهمؾ كصمػع نواؿ,  (شعباف حنيف)  .ٕٙ
 جامعػػة مولػػود معمػػري, ونّيػػة فػػرع المسػػزولّية المهنّيػػة,, ُمػػذكرة لنيػػؿ درجػػة الماجسػػتير فػػي العمػػـو القانالغػػش

   .ٕٕٔٓالجزائر,  تيزي وزو,
   اربحاث كالمج  ت)ج(. 
 ٕٓٓٓلعػاـ  ٘ٔدعكل الُمنافسة غير المشركعة فل القانكف ارردنل رصـ عبد الرحمف, حمو  )مبك حمك( .ٔ

 .ٕٗٓٓ, مجمة القانوف واالقتصاد, جامعة القاهرة, العدد الراب  والسبعوف, )دراسة ُمقارنة(
القانكنّيػة لمُمسػتهمؾ, الهيئػة اليمسػطينّية الكطنّيػة الُمسػتقّمة  حمايةتقرير حكؿ ال  الد محمد, )البساتيف( .ٕ

 .ٕٕٓٓ(, راـ اهلل, حزيراف, ٘ٔ, سمسة مشروع تطوير القوانيف) لحقكؽ الُمكاطف
, المعهػػد مػػف التناُفسػػّية عمػػ  الدػػعيد الػػدكلل إلػػ  الُمنافسػػة عمػػ  الدػػعيد الػػكطنل, ضريػػا )بػػف جميمػػل( .ٖ

 .ٕٔٔٓالعربي لمت طيط, الكويخ, 
 مي ػة, التقريػر الػوطني  )التػكنكتل( رشػدي, )المحمدم(أحمػد, )الكرفمل( محمد, لط ي بوزياف,  ف فرج()ب .ٗ

حػػوؿ سياسػػة وقػػانوف الُمنافسػػة فػػي تػػونس بيػػروخ, المركػػز العربػػي لتطػػوير ُحكػػـ القػػانوف والنزاهػػة, كػػانوف 
 .ٕٔٔٓالااني, 

ر منها فػل التشػريعات القانكنّية لمُمتضرّ  الُمنافسة غير الُمشركعة كالحماية, ـأحمد سالـ سمي )البيايضة( .٘
 .ٕٚٓٓ, بدوف ناشر, اررُدنّية

دراسػة  ,ارنافّيػة لهػالُمنافسػة كسلّيػة حمايتهػا مػف ارعمػاؿ المُ رميمػوف,  )خيػرة(بو شػعور محمػد,  )حريرم( .ٙ
قانونّية, الُممتقػى الػدولي الرابػ  حػوؿ الُمنافسػة واالسػتراتيجياخ التناُفسػّية لممزسسػاخ الصػناعّية  ػاره قطػاع 

 المحروقاخ في الدوؿ العربّية, جامعة حسيبة بف بوعمي, بالشمؼ.
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, مركػػػز ٖٛ, السػػػنة ٘ٛ, مجمػػػة القضػػػاء والتشػػػري , العػػػدد صػػػانكف الُمنافسػػػة كارسػػػعار عمػػػار, )خبػػػابل( .ٚ
 .ٜٜٙٔالدراساخ القانونّية والقضائّية, وزارة العدؿ, تونس, 

الجزائػر, , جامعػة بػو مػرداس, إشكالّية تطبيؽ صانكف الُمنافسة عم  الديقات العمكمّيػةُسهيمة,  )ديباش( .ٛ
 بدوف تارير.

جاهػػػات الُمسػػتهمكيف نحػػػك ُممارسػػة الخػػػداع التسػػكيقل فػػػل جانػػػب اتّ  محمػػد, عػػػاكؼ زيػػاداخ, )الزعبػػل( .ٜ
, دراسة ميدانّية في مدينة إربد, قسػـ التسػويؽ, كمّيػة العمػـو اإداريػة والمالّيػة, جامعػة إربػد اوهمّيػة, ااع ف
 بدوف تارير.اوردف, 

, معهػػد المنافسػػة غيػػر المشػػركعة كاتحتكػػار فػػل القػػانكف الكػػكيتلمحمػػد مبػػارؾ البصػػماف,  )الرشػػيدم( .ٓٔ
 .ٕٛٓٓالكويخ لمدراساخ القانونية والقضائية, 

المدنّيػة لمع مػة التجارّيػة  حمايػةدعكل الُمنافسة غير المشػركعة )ككجػ" مػف مكجػ" ال ميمػود, )س مل(  .ٔٔ
 .ٕٕٔٓ/  جان ي, ٙمجّمة الدفاتر والقانوف, جامعة بانتة, الجزائر, العدد / فل القانكف الجزائرم(, 

, الجزائػػر حالػػة, التسػػكيقلات حمايػػة المسػػتهمؾ فػػل ظػػؿ الخػػداع كالغػػش تحميػػؿ سلّيػػ, يالػػداو  )الشػػي (  .ٕٔ
 .بدوف تاريرالجزائر, جامعة الجزائر, كمّية العمـو االقتصادّية, 

ضػػكء محكػػاـ صػػانكف المنافسػػة كمنػػع  دة لهػػا فػػلالمنافسػػة كالممارسػػات المقّيػػسػػراء  ضػػر, إ )العبيػػدم(  .ٖٔ
 , كمية القانوف, الجامعة االس مّية, العراؽ.ٕٓٔٓ( لسنة ٗٔاتحتكار العراصل رصـ )

مجمػػة بحػػوث جامعػػة حمػػ , سمسػػمة العمػػـو , مػػف القػػانكف التجػػارم إلػػ  صػػانكف ارعمػػاؿ, )فػػارس( ُعمػػر  .ٗٔ
 .ٕٚٓٓ/, ٜٗاالقتصادّية والقانونّية, العدد /

, ٚٔ, مجمػػة جامعػػة دمشػػؽ, ُمجمػػد حمايػػة الُمسػػتهمؾ فػػل الجمهكرّيػػة العربّيػػة السػػكرّيةعابػػد,  )فضػػمية(  .٘ٔ
   .ٕٔٓٓالعدد اووؿ, 

, بػػدوف ناشػػر, بػػدوف النظػػاـ القػػانكنل لمُمنافسػػة غيػػر المشػػركعة فػػل القػػانكف ارردنػػليػػونس,  )عػػرب(  .ٙٔ
 تارير.

الُمنافسػػة التجارّيػػة بػػيف شػػركات التػػأميف التكػػاُفمل كالتػػأميف التقميػػدم عمػػي محيػػى الػػّديف,  داغػػل( )القػػر   .ٚٔ
 ة قطر, بدوف تارير.دراسة فقهّية اقتصادّية, جامع كمثر الؾ عم  دناعة التأميف التكاُفمل )ااس مل(,

,  )القابسل(  .ٛٔ  .ٕٛٓٓ -ٕٚٓٓ, الهيئة الوطنّية لمُمحاميف, تونس, ص اقص, مجمس الُمنافسةمكـر
, بػدوف ناشػر, وبػدوف حقكؽ الُممكّية الدػناعّية مػف الُمنافسػة غيػر المشػركعة حمايةمحمد,  )محبكبل(  .ٜٔ

   تارير.
اوكاديميػػة مجمػػة , مسػػاليب تيعيػػؿ الرصابػػة عمػػ  الُممارسػػات التجارّيػػة غيػػر الشػػرعية, قويػػدر )مغربػػل(  .ٕٓ

 .ٕٕٔٓ/ ٛالعدد /الجزائر, واإنسانية,  لمدراساخ االجتماعية
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مشػػػروع تعزيػػػز القػػػوانيف التجارّيػػػة فػػػي دوؿ الشػػػرؽ اووسػػػط وشػػػماؿ إفريقيػػػا, قػػػانوف الُمنافسػػػة فػػػي تػػػونس,   .ٕٔ
القانوف والنزاهة, إعػداد مزسسػة البحػوث واالستشػاراخ, بيػروخ, لبنػاف, تشػريف المركز العربي لتطوير ُحكـ 

 .ٜٕٓٓاووؿ, 
  المدتمرات كالندكات)د(.  

الُممتقػػى الػػوطني حػػوؿ  رُسػػمطة القضػػاء فػػل كصػػؼ تنييػػا صػػرارات مجمػػس الُمنافسػػةر,عبػػد الػػرحمف,  )بريػػؾ( .ٔ
 .ٖٕٔٓ الجزائر, ُحرّية الُمنافسة في التشري  الجزائري, جامعة بجاّية, عنابة,

الُمسػػػتهمؾ فػػػل  حمايػػػةالتشػػػريعّية لمُمسػػػتهمؾر, بحػػػث ُمقػػػّدـ فػػػل نػػػدكة  حمايػػػةرالأنػػػور أحمػػػد,  )رسػػػ ف( .ٕ
 .ٜٜٛٔ, كانوف اووؿ ٚ-ٙحدة, الُمتّ ماراخ العربّية مّية الشريعة والقانوف, جامعة اإ, كالشريعة كالقانكف

قػػى تالُممرمبػػدم ُحرّيػػة التجػػارة كالدػػناعة مسػػاس صػػانكنل لمُمنافسػػة الُحػػّرةر, كسػػاؿ سػػامية زوجػػة,  )زايػػدم( .ٖ
 .ٖٕٔٓ, الجزائر, جامعة باجي ُم تار, عنابة, الوطني حوؿ ُحرّية الُمنافسة في القانوف الجزائري

الُممتقػػى  اتصتدػػادم الُمخػػالؼ لقكاعػػد صػػانكف الُمنافسػػةر,رالُمتابعػػة القضػػائّية لمعػػكف , فرحػػات )زمػػكش( .ٗ
 .ٖٕٔٓ جامعة بجاية, عنابة, الجزائر, الوطني حوؿ ُحرّية الُمنافسة في التشري  الجزائري,

بحػػث ُمقػػّدـ فػػي نػػدوة حمايػػة  ,رحمايػػة الُمسػػتهمؾ فػػل اصتدػػاد السػػكؽرعبػػد اهلل عبػػد العزيػػز,  )الدػػعيدم(  .٘
, كػػانوف اووؿ ٚ-ٙمػػاراخ العربّيػػة الُمّتحػػدة, نوف, كمّيػػة الشػػريعة والقػػانوف, اإالُمسػػتهمؾ فػػي الشػػريعة والقػػا

ٜٜٔٛ. 
, بحػث ُمقػّدـ فػي نػدوة حمايػة الُمسػتهمؾ التجربة ارردنّية فل تشريعات حماية الُمستهمؾمحمػد,  )عبيدات( .ٙ

, كػػػانوف اووؿ ٚ-ٙ ة,مػػػاراخ العربّيػػػة الُمّتحػػػداإجامعػػػة نوف, فػػػي الشػػػريعة والقػػػانوف, كمّيػػػة الشػػػريعة والقػػػا
ٜٜٔٛ. 

 حمايػػةبحػػث ُمقػػّدـ فػػي نػػدوة  الُمسػػتهمؾر, حمايػػةردكر الع مػػات التجارّيػػة فػػل محمػػد محمػػود,  )الكمػػالل(  .ٚ
كػػانوف  ٚ-ٙمػػاراخ العربّيػػة الُمّتحػػدة, مّيػػة الشػػريعة والقػػانوف, جامعػػة اإالُمسػػتهمؾ فػػي الشػػريعة والقػػانوف, ك

 .ٜٜٛٔ, اووؿ
الُممتقػػى الػػوطني حػػوؿ ُحرّيػػة الُمنافسػػة فػػي  ,مجمػػس الُمنافسػػة الجزائػػرم اختدادػػاتعبػػد اهلل,  )لعػػكجل( .ٛ

 .ٖٕٔٓالقانوف الجزائري, جامعة بجاّية, عنابة, الجزائر, 
الُممتقػػى الػػوطني  ػػوؿ ُسػػمطاخ الضػػبط  رإجػػراءات الطعػػف بقػػرارات مجمػػس الُمنافسػػةر,أعمػػر,  )لخضػػارم( .ٜ

 .ٕٚٓٓالجزائر, ة, عنابة, المستقمة في المجاؿ االقتصادي والمالي, جامعة بجايّ 
نافسػة, ة لمتجػارة والتنميػة اوونكتػاد, اسػتعراض النظػراء الطػوعي لقػوانيف وسياسػاخ المُ مػزتمر اومػـ الُمّتحػد  .ٓٔ

 .ٕٕٔٓة, نيويورؾ وجنيؼ, جمهورّية تنزانيا الُمتحدة, اومـ الُمتحد
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وسياساخ الُمنافسػة, منغوليػا, نيويػورؾ لقوانيف مزتمر اومـ الُمتحدة اوونكتاد, استعراض النظراء الطوعي   .ٔٔ
 .ٕٕٔٓوجنيؼ, 

اسػتعراض النظػراء الطػوعي لقػوانيف وسياسػاخ الُمنافسػة:  ,اوونكتػاد لمتجػارة والتنميػةمػزتمر اومػـ الُمتحػدة   .ٕٔ
 .ٖٕٔٓنيكاراكوا, , اومـ الُمتحدة, نيويورؾ وجنيؼ, 

, المجنػة االقتصػادّية واالجتماعّيػة لغربػي نسػيا, المػزتمر الػوزاري التجػارة كالُمنافسػة ُمحسف أحمػد, )ه ؿ(  .ٖٔ
 .ٖٕٓٓأيموؿ,  ٗٔ -ٓٔالمكسيؾ,  -ال امس لُمنظمة التجارة العالمّية, كانكوف
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 الُمتعّمؽ بالُمنافسة ومن  االحتكار والغش التجاري. ٜٜٜٔ( لعاـ ٜٔالقانوف اليمني رقـ ) .ٜ

 القرارات - ب

file:///E:/ammar%20law/رسالتي/Competition%20-%20Wikipedia,%20the%20free%20encyclopedia.htm
http://www.majalah.new.ma/


- 131 - 
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 .ٜٕٓٓ قراراخ, الااني الكتا , عشر الاالث
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 ُممحؽ استمارة اتستبياف

 .. أناىٕ .. ذكرٔالجنس: 

 .. أكار مف ذلؾٗ         .(ٗٗ-ٖ٘. )ٖ      .(ٖ٘-ٕ٘. )ٕ    .(ٕٗ. )دوف ٔالعمر: 
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 .. مير ذلؾٖ               .. في المجاؿ التجاريٕ            .. في المجاؿ القانونئالعمؿ:  

ف عمػ  صػانكف الُمنافسػة كالُممارسػات الُمخّمػة بالنزاهػة التجارّيػة الػكاردة برميؾ هؿ النػاس فػل سػكرية ُمّطمعػك . ٔ
 .في"؟

 .مير ُمّطمعيف .ٔ
 .قميمو االط ع .ٕ
 .متوسطو االط ع .ٖ
 .مطمعوف إلى حّد كبير .ٗ
 .ال أعمـ .٘

 .ف فل السكؽ يحترمكف صكاعد الُمنافسة النزيهة؟. هؿ الُمتنافسكٕ

 الُمتنافسوف ال يحترموف ضوابط النزاهة في الُمنافسة. .ٔ
 يحترموف ضوابط النزاهة في الُمنافسة بشكؿ كامؿ.الُمتنافسوف  .ٕ
 ط.سّ النزاهة في الُمنافسة بشكؿ ُمتو  يحترموف ضوابطالُمتنافسوف  .ٖ
 يحترموف ضوابط النزاهة في الُمنافسة إلى حّد ما.الُمتنافسوف  .ٗ
 .ال أعمـ .٘

 ؟.ؿعّ مجمس الُمنافسة السكرم مكجكد كمي. هؿ ٖ

 .موجود باالسـ .ٔ
 قميؿ اوهمّية.     .ٕ
 متوسط اوهمّية. .ٖ
 مهـ جدًا. .ٗ
 ال أعمـ.    .٘

 .؟. هؿ منت راض عف نزاهة السكؽٗ

 راض.مير  .ٔ
 راض قميً .  .ٕ
 متوسط الرضا. .ٖ
 راض تمامًا. .ٗ
 ال أعمـ. .٘

 .  الّرصابة عم  السكؽ؟لّ مف صبؿ الجهات التل تتك  حماية. هؿ تشعر كُمستهمؾ بكجكد ٘
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 ال أشعر بوجودها ُمطمقًا. .ٔ
 .حمايةدورها ُممتاز وأشعر بوجود ال .ٕ
 ط اوهمّية.سّ دورها متو  .ٖ
 .حمايةدورها قميؿ اوهمّية في توفير ال .ٗ
 أعمـ.ال  .٘

   ؟.إجراءات ااب غ كعف الشيافّية فل عمؿ مجمس الُمنافسةهؿ منت راض عف . ٙ

 .. ال أعمـ٘   .. راض تماماً ٗ   .. متوسط الرضاٖ       .. راض قمي ً ٕ      .. مير راضٔ

 .مف الُممارسات التالية هل ارخطر برميؾ؟. مّم ٚ

 .البي  ب سارة .ٔ
 لسعر إعادة البي . أدنىفرض حّد  .ٕ
 البي  الُمقترف بُمكافْة. .ٖ
 التوّقؼ عف التوريد إلى السوؽ.  .ٗ
٘.  .  البي  المت ـز

مف  الحككمػػة السػػكرّية يجػػب مف تتراخػػ  فػػل تطبيػػؽ صكاعػػد صػػانكف الُمنافسػػة خػػ ؿ فتػػرة التراجػػع  . هػػؿ تعتقػػدٛ
 .اتصتدادم؟

 .. ال أعمـٖ    .. أوافؽ عمى الترا يٕ   .. ال أوافؽ عمى الترا ي ُمطمقاً ٔ

بالنزاهػة  فسػة لمحػّد مػف الُممارسػات الُمخّمػةكيؼ تقيمكف درجة اركلكية اجراءات تحسيف صكاعد صػكانيف الُمنا .ٜ
 .التجارّية؟

   .. نشر الوعي والاقافة التنافسيةٔ

   .أولوية دنياأ. 
   .دوف الوسط . 
 .وسطخ. ت
   .عاليةث. 

 .ال أعمـه. 
          .حّديث قوانيف الُمنافسة. تٕ

   .أولوية دنياأ. 
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   .دوف الوسط . 
   .وسطخ. 
 .عاليةث. 
 .ال أعمـه. 
   .ب غ عف الممارساخ الُم مة بالنزاهة التجارّية ط سا ف لإل . ت صيصٗ

   .أولوية دنياأ. 
   .الوسطدوف  . 
   .وسطخ. 
   .عاليةث. 
 .ال أعمـه. 
 .. فرض عقوباخ إضافّية عمى الُم ميف بقوانيف المنافسة٘

   .أولوية دنياأ. 
   .دوف الوسط . 
   .وسطخ. 
 .عاليةث. 
 .ال أعمـه. 

 اليهرس
 رقـ الص حة المحتوياخ
 ٔ المقّدمة

 ٓٔ الُممارساخ الُم ّمة بالنزاهة التجارّية أسالي : ال صؿ اووؿ
 ٔٔ اإ  ؿ بتوازف السوؽاوسبا  التي تزدي إلى المبحث اووؿ: 
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 ٔٔ استغ ؿ المزسساخ لمركزها القوي اقتصادّياً  المطم  اووؿ:
 ٕٔ الُمهيمف الوض  استغ ؿ ال رع اووؿ:

 ٗٔ السوؽ في ُمهيمنة مزسسة وجودأواًل: 
 ٗٔ المزسسة م هـو -ٔ
 ٘ٔ السوؽ م هـو -ٕ

 ٚٔ السوؽ في الُمنافسة عرقمة إلى المزدي التعس,ؼ: اانياً 
 ٛٔ االقتصادّية التبعّية وضعّية استغ ؿال رع الااني: 

 ٕٓ الموّرد مواجهة في الموّزع تبعّية معايير: أوالً 
 ٕٔ لُعم ئي الموّرد تبعّية معايير: اانياً 

 ٖٕ السوؽ بتوازف نلية اال  ؿالمطم  الااني: 
 ٕٗ ُمبّررة مير تناُفسّية ميزاخ من ال رع اووؿ: 

 ٕٗ الُمعاممة في التمييز صور: أوالً 
 ٕ٘ السعر ت  يض -ٔ
 ٕٙ التسديد أجؿ -ٕ
 ٕٙ الشراء أو البي  شروط -ٖ

 ٕٛ الُمعاممة في التمييز ُمبرراخ: اانياً 
 ٕٛ المالّية الذّمة م ءة -ٔ
 ٜٕ الكمّية أهمّية -ٕ
 ٜٕ التجاري التعاوف -ٖ
 ٜٕ الحسنة التجارّية والسمعة او  ؽ -ٗ
 ٖٓ اإضافّية البي  شروط  -٘

 ٖٓ التوريد عف التوّقؼال رع الااني: 
 ٖٓ التوريد عف التوّقؼ م هـو: أوالً 
 ٖٖ التوريد عف التوّقؼ ناار: اانياً 
 ٖٖ بالسوؽ اإضرار -ٔ
 ٖٗ بالُمستهمكيف اإضرار -ٕ

 ٖٗ باوسعار الت ع المبحث الااني: 
 ٖ٘ البي  إعادة وسعار أدنى حدّ  فرضالمطم  اووؿ: 
 ٖ٘ لوسعار أدنى بحدّ  البي  بنعادة اإلزاـ م هـوال رع اووؿ: 
 ٖٛ البي  إعادة لسعر أدنى حدّ  فرض من  شروطال رع الااني: 

 ٖٛ السوؽ في هيمنة بمركز المزسسة تمّت : أوالً 



- 136 - 
 

 ٜٖ ُمعّيف لسعر المزسسة فرض: اانياً 
 ٔٗ بْسعار السوؽ الُم ّمة البيوعالمطم  الااني: 
 ٕٗ ب سارة البي  إعادةال رع اووؿ: 

 ٕٗ ب سارة البي  إعادة م هـو: أوالً 
 ٘ٗ ب سارة البي  إعادة عمى الواردة االستاناءاخ: اانياً 
 ٘ٗ التمؼ سريعة الُمنتجاخ -ٔ
 ٙٗ اوعماؿ تص ية -ٕ
 ٙٗ الموسمّية الُمنتجاخ بي  -ٖ
 ٚٗ الُمنتجة المزسسة عمى التكم ة ارت اع -ٗ

 ٛٗ بُمكافْة الُمقترف البي ال رع الااني: 
 ٜٗ بُمكافْة بالُمقترف البي  م هـو: أوالً 
 ٜٗ بُمكافْة الُمقترف البي  تعريؼ -ٔ
 ٔ٘ بُمكافْة الُمقترف البي  حظر شروط -ٕ

 ٕ٘ بُمكافْة الُمقترف البي  عمى الواردة االستاناءاخ: اانياً 
 ٖ٘ اوصمي العقد موضوع ال دمة أو السمعة م  الُمكافْة تجانس -ٔ
 ٖ٘ ُمعّينة لقيمة الُمكافْة تجاوز عدـ -ٕ
 ٗ٘ الُمنت  الستعماؿ الضرورّية ال دماخ أو الُمنتجاخ -ٖ

 ٘٘ الُمت ـز البي ال رع الاالث: 
 ٙ٘ الُمت ـز البي  م هـو: أوالً 
 ٚ٘ الُمت ـز البي  صور: اانياً 
 ٛ٘ أ رى  دمة تقديـ أو ن ر لُمنت  ُم ـز ُمنت  بي  -ٔ
 ٛ٘ ُمنت  لشراء أو أ رى ل دمة ُم زمة  دمة أداء -ٕ
 ٛ٘ ُمحّددة كمّية بشراء البي  ربط -ٖ

 ٓٙ اووؿ ال صؿ  اتمة
 ٕٙ التجارّية بالنزاهة الُم ّمة الُممارساخ مف الُمتضّررة اوطراؼ حمايةال صؿ الااني: 
 ٖٙ والُمتنافسيف لمُمنافسة الُمقّررة الحمايةالمبحث اووؿ: 
 ٖٙ والُمتنافسيف الُمنافسة حماية في الُمنافسة مجمس دورالمطم  اووؿ: 
 ٘ٙ التجارّية بالنزاهة الُم ّمة الُممارساخ لمن  الُمت ذة التدابيرال رع اووؿ: 

 ٘ٙ اإدارية الطبيعة ذاخ التدابير: أوالً 
 ٘ٙ المزسساخ إلى اووامر توجيي -ٔ
 ٛٙ المزقخ اإم ؽ -ٕ
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 ٜٙ المزسساخ بندانة الصادرة الُمنافسة مجمس قراراخ نشر -ٖ
 ٜٙ المدني الطاب  ذاخ التدابير: اانياَ 

 ٔٚ التجارّية بالنزاهة لإل  ؿ كجزاء الغرامة عقوبةال رع الااني: 
 ٕٚ الغرامة فرض حاالخ: أوالً 
 ٕٚ التجارّية بالنزاهة ُم ّمة ُممارسة ارتكا  -ٔ
 ٕٚ التجارّية بالنزاهة الُم ّمة الُممارساخ بوقؼ الُمنافسة مجمس قراراخ ُم ال ة -ٕ

 ٖٚ الغرامة حسا  ونلّية مقدار: اانياَ 
 ٗٚ الُم ال ة المزسسة أعماؿ رقـ تحديد حاؿ في -ٔ
 ٘ٚ المزسسة أعماؿ رقـ تحديد تعّذر حاؿ في -ٕ

 ٚٚ والُمتنافسيف الُمنافسة حماية في القضاء دورالمطم  الااني: 
 ٛٚ الُمنافسة مجمس قراراخ ضد الطعوف في النظرال رع اووؿ: 

 ٛٚ المزسساخ مف الُمقّدمة بالطعوف النظر في العادي القضاء ُسمطة: أوالً 
 ٜٚ العدالة سير ُحسف -ٔ
 ٓٛ الُمنافسة لقضايا الطبيعي القاضي هو العادي القاضي -ٕ
 ٔٛ المزسساخ مف الُمرتكبة وبالُممارساخ التجارّية بالشزوف اإداري القاضي  برة قّمة -ٖ

 ٔٛ المزسساخ مف الُمقّدمة بالطعوف النظر في اإداري القضاء ُسمطة: اانياً 
 ٗٛ الُمتنافسة المزسساخ بتعويض الحكـال رع الااني: 

 ٗٛ التعويض طم  في الُمتضّررة المزسساخ حؽ: أوالً 
 ٚٛ وتقديرل التعويض من  شروط: اانياً 
 ٚٛ التعويض من  شروط -ٔ
 ٜٛ التعويض تقدير -ٕ

 ٜٓ لمُمستهمؾ الُمقررة الحمايةالمبحث الااني: 
 ٜٔ الُمستهمؾ حماية تتوّلى التي الجهاخالمطم  اووؿ: 
 ٜٔ الُمستهمؾ بحماية المعنية الرسمّية الجهاخ دورال رع اووؿ: 

 ٕٜ الُمستهمؾ تعويض في القضاء دور: أوالً 
 ٜٗ المستهمؾ حماية في الُمنافسة مجمس دور: اانياَ 

 ٜٙ الُمستهمؾ حماية جمعّياخ دورال رع الااني: 
 ٜٙ    الوقائي الجمعياخ دور: أوالً 
 ٜٙ الُمستهمؾ توعية -ٔ
 ٜٚ السوؽ ُمراقبة -ٕ

 ٜٚ الع جي الجمعياخ دور: اانياً 
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 ٜٚ الرسمّية الجهاخ أماـ التّد ؿ -ٔ
 ٜٛ السوؽ بنزاهة الُم ّمة المزسساخ ُمقاطعة إلى الدعّوة -ٕ

 ٓٓٔ الُمستهمؾ حماية معوقاخالمطم  الااني: 
 ٔٓٔ الُمستهمؾ وعي قمةال رع اووؿ: 

 ٔٓٔ الحماية لي توّفر التي باوحكاـ الُمستهمؾ وعي ضعؼ: أوالً 
 ٔٓٔ المنافسة بقانوف المستهمؾ وعي ضعؼ درجة -ٔ
 ٖٓٔ الُمنافسة بقانوف المستهمؾ وعي زيادة سبؿ -ٕ

 ٖٓٔ المزسساخ مف الُمرتكبة الُم ّمة بالُممارساخ الُمستهمؾ جهؿ: اانياً 
 ٗٓٔ الُممارساخ ب طورة الُمستهمؾ وعي درجة -ٔ
 ٘ٓٔ الُممارساخ بتمؾ الُمستهمؾ تعريؼ سبؿ -ٕ

 ٘ٓٔ الُمنافسة قانوف تطبيؽ عف التقاعسال رع الااني: 
 ٙٓٔ الُمنافسة قانوف أحكاـ تطبيؽ ضعؼ: أوالً 
 ٚٓٔ الُمنافسة قانوف تطبيؽ تتوّلى التي اوجهزة فاعمية مدى: اانياً 
 ٚٓٔ الُمنافسة مجمس فاعمية درجة -ٔ
 ٜٓٔ الُمنافسة مجمس عمؿ فاعمية زيادة سبؿ -ٕ

 ٔٔٔ الااني ال صؿ  اتمة
 ٖٔٔ النهائية ال اتمػػػػػة
 ٕٔٔ والمصادر المراج  قائمة
 ٕٖٔ االستبياف استمارة ُممحؽ
 ٖ٘ٔ ال هرس
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Summary 
There should be biasedness and good commercial morals for competition in 

commercial market. Competition should go away as possible from practices that affect 

negatively commercial market biasedness. We have tried to research on practices 

violating commercial un biasedness. 

In chapter one, we have displayed the important of example of practices violating 

commercial un biasedness that have been found in Syrian commercial law. As 

appeared, some practices affect the imbalance of the market entirely. And other 

practices affect the way of forming prices in the market which leads to play with these 

prices. We have shown the important of giving the institution the freedom to allow 

these practices. 

Chapter two includes the research in the way haw to protect the damaged sides of 

practices violating commercial un biasedness. We have known the sides which 

undertake this protection. The most important side is competition assembly. 

In addition to the role that law plays for ensuring protection to the damaged sides 

of these practices. We have researched the decided protection for the consumer. It has 

appeared for us, the existence of many obstacles to ensure enough protection for the 

consumer because of the ignorance of the consumer, and as a result of laziness in 

applying competition law. 

This study has summarized many results and recommendations, it has shown that 

the most important ones to clarify the conception of Syrian market accurately and to 

work on organizing market. It has appeared to us that some practices violating 

commercial un biasedness are important but the Syrian competition law has ignored 

them. It has become cleared to us the importance of entering some modifications on 

practices that have been mentioned. 

There is an urgent need to display competition education, awareness, and 

thinking. It is important to enter some modifications on punishments that appeared in 

Syrian law and to work on relooking in specializations given to judiciary.        
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