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  : الدكتورة  بالشكر الجزيل واإلمتنان الكبير إلى األستاذة المشرفةأتقدم  
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 قائمة المختصرات

 باللغة العربية -1

 للجمهىريت الجزائريت الديمقراطيت الشعبيت رسميتالجريدة ال: ج ر -

 : القانىن المدني الجزائريق م ج -

 : صفحتص -

 : الغرفت الجنائيتغ ج -

 : عددع -

 : طبعتط  -

 : دون سنت نشرد س ن -

 : دينار جزائريد ج -

 : كيلى متركلن -

 : غرامغ-

 كيلىغرام: كػ -

 باللغة الفرنسية -2

- L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence 

- JORADP : journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire       

- JORF : journal officiel de la République Française 

- Art. :article 

- CHRON. : Chronique (Etude parue dans une revue) 

- éd   : édition 

- CJCE : Cour de justice des Communautés européenne 

- Civ: civile  

- Obs.  : observation 

- P.: page 

- D.E.A : Diplôme des études appliqué. 

- ICN  : International Concurrence Network 

- n°     : numéro 

- OPU : Office des Publications Universitaire 

- UFC : Union Fédérale des Consommateurs 

- BOC : Bulletin officiel de la concurrence 

- TVA : Tax sur la valeur ajoute  
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 مقدمة

حلج ل ععععس ايسلسعععع   لمر  ععععس اي عععع    اي سععععل   سععععإلن ان سععععلق م ععععت ايةعععع    يععععن     عععع          
قعع    عع  ه اععتا اي سععل      عع   ان سععلق   معع ر   لل ععس مععل أ عع ا  ايمج مععل    جعع     .ايممك عع 

 مل از ال  ايح لة انق صل   لل ل ايس ل لغ    شللع حلج ل س   ك سي   ي  ا   اء  ين ايمةل ض 
ا  شل  اي كل  ايج ي ة اي ي   ظ  اتا ايمجعلل  رلصع  لإلع  ظ ع   اي ةع    لع س اي عل  لةع    

 اي  ل.

  غ ععن  عع  اي عع ا  إل  عع  لةعع  اي  ععل مععق أاعع  ايإلةعع    ععي مجععلل ايمإلععلم ه ايملي عع   ععيق        
       ق ايضععع   إل انا معععل    عععتا ايإلةععع    ح يععع  أ كل عععسيمعععل كعععلق كعععتي   صعععل  مععع   .يإل سعععلق ل عععس

أسسس اي ي ي   ي ل ي ل مق أج   ح ي  حة    اي زامله اي  اس ايم إللق ة ايعتيق ي حصع  ق   
 ةععلق  ععة ا ة حعع ة ل ععن محعع  اي  ععل ايمشعع  إل اي ععتيق ي زيق قععل   ييق اععلميق امععل ايلععل ل    ععي م كعع

 ح ن    ة  م ك   ايشيء ايم  ل مق ايلل ل  ين ايمش  إل.ايثمق ايتإل  ةل  س   

معععق ايةعععل  ق  601يععع   تيععع   عععي   عععل   كععع ي  م ععع أ سععع  لق ان ا ة معععق رععع ل ايمعععل ة        
اني زامععله ايم  ةعع   ععي  ح يعع  مح عع ر ايإلةعع     اي ععي  معع م ي م إللقعع يق ايح يعع  ايجزا عع إل  ايمعع  ي

ي   ظ عع  مسعع ي  بععت   .(1) ل  ايإلععل   اا اا ايإللمعع  ععس    ق انرعع ل للي ظععاي إللق  عع  ايم   لعع  ل
ةع  اي  عل للسع    ايمش  إل  ث  ي      يت لق ايلل ل   ض   ة اي  اضي ح يس  ي ح ي  ثمق اي  ل   
ل معل أ عس  .  ل ايثمق ايتإل  إل    اني زا  ايسلسي اي اقعل ل عن لعل ل ايمشع  إل ايشيء ايم  ل   

اتا ايإلة   ي غ علا  كعق ايعثمق  اعتا ايريع   ي  اس ال مجلل ُ إل   ك ل مق أ كلق لة  اي  ل    
ايتإل ي  إلس ايمش  إل  ي   ل  م  أ ايح ي  اي إللق     قع   إلع   لليسع ا ل  عس رلصع  معل  ع  ز 

                                                           
1

أَظر انًىقغ  يؼدل و يتًى،، يتضًٍ انقاَىٌ انًدَي، 9;=5سبتًبر سُة  :6يؤرخ في  >9 -9;أير رقى  
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اي ك  يعع جي  ممععل يجإلعع  حلج ل ععس  ععي ظعع  اي  عع   ايصعع للي    م  عع   ايمسعع     ايععتإل  إلعع  ه
 .   م   ك   للس م ا   ي ح ل  ل ايي  لله ايش اء  

      ةل  ععع    ق   اسععع    ر ل  عععي ل قعععله  إللق  ععع  م إلععع  ة   اعععتا معععل يعععى إل لعععس  يعععن ايععع           
تا ال مع  ل    .م مل    لصي  لم    اي  لي  س ايم إللق  مإلس ُ إل  مح   ل    مح ص ل مل أق ا   ا 

اع  ايغل ع  اي حيع ة  ايغع    انسع      ق أق إل  ع  ايتيق م ظ إل انق صل  ايح   ل ن  ى   
  لإلعل يععتي   عةق   لا ع  ايم ع ص ال  حصعع   ال  لضع   ة   ق ع    لا ع  ايمسعع    معق كع     علو    

لا عع  ايمسعع         ععا  لمععل أك عع   حمل عع  أشععم         أ سععل  ال  أق اي اقععل يث ععه أق     (1)
 اي  س  .يمصليحس انق صل     ايصح     

ظ عع ه اي شعع يإلله ايم إل ةعع  لحمل عع  ايمسعع      اي ععي   ميععز  سععإلني حةيععل اععتا ايم            
   سل  اضم يس  لق ايةل  ق  ي ايمجلل اي إللق إل ممعل  ع ص ل عس  رع ل لم ع أ سع  لق ان ا ة 
مععق أجعع   حةيععل أاعع اس مإلي عع    مثعع  أسلسععل  ععي  حةيععل حمل عع  كل  عع  ي مسعع      ععي م اج عع  

مععق  ععيق ايم اضعع ل اي ععي  رضععل يإلجعع اءاه ايحمل  عع   جعع  م ضعع ع ايععثمق  حيععأ أ ععسايم  ععي  
  ك   له  ح ي ا.

       عي  ةع    ايمشع  ع اي م يع إل   ملش ل مل اتا اي  جس ايإلليمي يحمل   ايمس             
 غلعع  ايمىسعع  اي سعع   إل ي إلزيععز م اجععل مج مععل مىصعع   ععي ق مععس  ايجزا عع إل  يم اجإلعع  اي سعع   
قععي  يعع   تيعع  مععق رعع ل  عع  ي  اي حعع ل انق صععل إل  مععق رعع ل   ععلء اق صععل   م  عع م ل ععن اي  

م عع ص    ل سععي  م  عع ع للنل مععل  ل ععن كعع  ايثعع  اه اي   إل عع   ان سععل     ايإل م عع  ي   يعع  مععل 
 اسع إلملل ايةعل  ق يم عل كع  مظعلا  انح كعل   اي  عل   غيع   .  ظ   ايس    حمل   ايمسع    

                                                           
1
 SMITH Adam, The Wealth of Nations, Modern library edition, New York City, 

1937, p 625. 
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     ي صععلم كمععلي ي  (2)6991سعع    مععق  سعع    73 إلعع ي  ايمععل ة   ق عع ا   ل  ععس  عع   (1) ايشعع يس
 حرية اإلستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون. «

تعمللا الدولللة تمللن تحسللان منللاو اجتمللال، وتاللجل تمللن ازد للار الم سسللا  دون تمااللز 
 خدمة لمتنمية اإلقتصادية الوطنية.

 السوق، ويحمي القانون حقوق المستهمكان. تكفا الدولة ضبط

   .(3) »ةيمنل القانون اإلحتكار والمنافسة غار النزيه

    .(4) م س 37   ايرت لس  ي  إل ي  اي س    لم جا ايمل ة   ق 

 إل  عععع  اععععتا ايمعععع ة اي يععععن  ععععي اي ععععل ي  اي سعععع   إل ايجزا عععع إل اي ععععي ُ كعععع     ي ععععل حمل عععع         
  إلععع  تيعع  اس شععإلل ا مععق ايمىسععع   .ايمسعع      ايحععأ ل ععن  ظ  عع  اي  يععع   ععي ضععل  ايسعع   

اي سعع   إل لضعع   ة  ل ل ععس أام عع  قل    عع  قصعع ر مععق أجعع  ا رععلت  جعع اءاه  إلليعع  ي حةيععل اععتا 
 ا حي  ععل  ععي كعع  لم  عع    ععل  شعع اء  عع   عع  أق   رععت  صععيلس مععق ايحمل عع    مععل ا  ايععثمق ل صعع

 اتا ايحمل   ايمة  ة يصليم ايمس    .         

ي ععس  اي  اضععي ح يععس  ععي لةعع  اي  ععل أمعع ا  ععي غل عع  ايام عع  إل  عع  مسعع ي   ح يعع  ايععثمق          
  أ كعلق لةع  اي  علإل  ع   ك عل معق ليثمق   ع .مصعي ا ايعل  ق ايم  عل   ق ثمق ال ي إلة  اي  ل   

  ايلحعأ  عي مظعلا ا ايةل    ع   ايعثمق أث علء   ع ا  لةع  اي  عل   ل  س ال   مق   لق حيث له  ح ي  
ايإلةعع   اعع  ان ا ة ايحعع ة  اح  امععل ي م عع أ ايإلععل  ايععتإل م ععل ا  رلصعع   تا ل م ععل أق أسععل    عع ا  
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  ا ي لععل ل كسععإل  يكععق أح ل ععل ي عع ر  ايمشعع ع ل عع   ثمععق مإلععيق  حعع .ايإلةعع  شعع يإل  ايم إللقعع يق
ام ععل أث ععلء  ح يعع ا ي  ععل م  جل ععس أ  أ ععس ي عع ر    ضععل ضعع ال  مإلي عع  يجععا ل ععن ايلععل ل اح   

كععتا ضعع   ة  ح يعع      اعع  مععل ي  ععلق   ملمععل مععل م عع أ ايإلةعع  شعع يإل  ايم إللقعع يق   .يسععإل  اي  ععل
يإل ايععثمق مععق ق عع  أ عع اس ايإل قعع  اي إللق  عع  ايم مث ععيق  ععي ايلععل ل   ايمشعع  إل   ق أق  كعع ق 

 م  مل حص ي   ح ي  ايثمق أ  ام  لز  ي تي .

 يعععن جل عععا تيععع     ععع ز أام ععع   ح يععع  ايعععثمق  عععي كععع ق أق اي  يةععع  اي عععي يععع     عععل اعععتا        
ي  عل لععليمزا  اي ح يع  اعي اي عي   عيق ي ععل اي صعس  أ  انسع  ايعتإل    ةعس ل ععن تيع  ايإلةع  مثع  ا

 غي ال.ايإل  ي  ايم الح    

ن  عع ر  ايمشعع ع   مععل ي إل ععل لععليإلة   اي ععي    عع   أ  ععل قل معع  ل عع يةعع   إلعع  ه مظععلا        
 لعععلي ظ   يعععن ق الععع  ايةعععل  ق ايمععع  ي  جععع  أق  .م ععع أ اي  اضعععيم ععع أ ايإلةععع  شععع يإل  ايم إللقععع يق   

ي ع ر   ععي   تيع  ي  اجعل ل عس أح ل عل أرع ر     حم عس يك عس  عي مةل ععا ايم ع أ   ايمشع ع  إلعزز اعت
اي عععي معععق ر ي عععل يععع    ح يععع  ايعععثمق  حعععه  ل  ععع    ععع   ثمعععق مإلعععيق ي   عععل أ   ضعععل اية الععع 

حع ل  ظع ة ايمشع ع يم ع أ ايإلةع  شع يإل   يثي  اير سممل  .ايإلة لله ايمة  ة ض  ايمرلي يق ي ل
ل ي  ايم إلعععع ل السعععع مل مععععق رعععع ل ايةعععع ا يق سعععع  ايصعععع  أ  انسعععع ث لء حعععع ل ك   ععععلايم إللقعععع يق 

ايمشعععع ع يحمل عععع  ايمسعععع      ضععععملق ايممل سععععله اي جل يعععع  اي ععععتيق سعععع  مل كةععععل   ي ايم ل سعععع    
ايم ل سعع  ايشعع ي    جإلعع  مععق ر ي مععل مجععلل   ر ععس م   حععل. يععتي  ا   يععه ضعع   ة ايلحععأ  ععي 

ايمسع غله ايةل    ع  ثمق  عي لةع  اي  عل   ايمظلا  ايةل      ي ع ر  ايمشع ع  عي مسع ي   ح يع  ايع
ظ    ضع   ة مج مل   انج ملل    يق أ  ا  اييتي   رلص  مل  شإلا ايإل قله انق صل      

ييق ايععتيق ايلعع اق انق صععل ي عع   ضععإل  ل أمععل  قعع ة ايمح عع  يق   م حعع  يحمل عع  ايمسعع     ايععتإل 
 ا غ ا س. ظ   ق أكث  ا  ظلمل  اس إل ا ا يم اج   ايمس       
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معععل    ضعععس معععق م عععلاص كليرضععع ع ايمسععع      عععي ظععع  انق صعععل  ايحععع     يةععع  أصعععلم         
 يعن لي ل عس غيع  م مع ق ل عن مصعليحس انق صعل    اي عي أصعلحه  ايم  ل ي س     انح كعل 

ل ض  ي   لا مق ق   ايلع اق انق صعل ييق    غلع  ايمسع      اضعح   عي ايحصع ل ل عن 
رلي عع  مععق كعع  غعع  أ  أ  ر معع  رلضععإل  يمةععلي   ايجعع  ة  ايمععق  ايصععح   اي ظل عع     سعع إل 

سع إلس   ر مل عس نق صعل إل  يعن   عل ر اع أ    ي   مةل ع  سعإل  مإلةع ل   ي معل  سعإلن ايإلع ق ا
ي حةيل اتا ايمسإلن ق  ي ج   ين أسلييا غيع  قل    ع     .ل  ض  سإل  ي أقص   قه ممكق   

ي عع ص ل  عععل  اععع ا  يحةععع   ايمسععع    .  للي عععليي ال ععع  أق   ضعععمق كععع  لم  ععع  حمل ععع  ي مسععع     
مإلةعع ل   جي ععل صععح حل يععس مععق أجعع  مسععلل  س  ععي ايحصعع ل ل ععن حلج ل ععس مععق ايسعع    ععثمق 

أجع   لعل ة اي ع ازق  تي  للنس  ل  ل ن ق ال  قل         ء  مل م كزا ايةل   ي ايضإليس معق 
 بيق ايم إللم  انق صل إل.  ايإلة إل  ي س   

لشععك  أسلسععي مسعع ي   ح يعع  ايععثمق  ك   ععله تيعع   ععي   ق اععتا ايم ضعع ع ايععتإل ي  ععل ل       
س لليشععك  ايكععل ي رلصعع  مععل  زايعع   ععع ر   كعع ة اي ظععل  ايإلععل  يعع  يععع     ل يععظعع  ح يعع  اي إللقعع    

 ممعل يىكع  اك سعلا اعتا ايحمل ع  .ايمش ع  ي تي  اي ح ي  اس جلل  يم   لله حمل   ايمسع    
       حصعععي  عععي   عععل   ايمك لعععله    لإلععع      شعععي   غيععع  أ عععسأام ععع  ك يععع ة  عععي ايسععع  اه ايريععع ة

ق  جع ه   عي  ح       ل   يق يي اي ةص اي ل    ي ايم اض ل اي ي  إلليص مس ي    ي  ايثمق  ا 
        ايمشعععع  إل  ععععي اععععتا اي ح يعععع  ععععا ايم ضعععع ع السعععع مل ح يعععع  ايلععععل ل   غيعععع  م معععع  لكعععع  ج اق ي عععع    

 ايةي   اي ا  ة ل  س.  

غيععع  أق معععل   حعععم أق  مإلظععع  اي  اسعععله ايسعععللة  اي عععي   ل يعععه مسععع ي   ح يععع  ايعععثمق          
 ي  عععي   عععل  لةععع  اي  عععل  م م ععع  ايحكعععل  ا  كعععزه ل عععن اية الععع  ايمإل   ععع   عععي ايةعععل  ق ايمععع 

ايج ي ة ايمة  ة مق ق   اي ش يإلله ي تا ايعثمق رلصع  معل ق الع  اق صعل  ايسع   اي عي  ة ضعي 
        حمل   اي  س ايضإليس  ي ايإل ق  اي إللق    ايم مث   ي ايمس    . 
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ص معل يرعكشعس  ى ع  ايمشع ع   حل   لليم ض ع معق مر  عس ج ا لعس   مق أج  ان           
مع ر  ل لعل ا ك صع  أ  اسع ث لء ق م  أ ايإلةع  شع يإل  ايم إللقع يق   م ق س ممس ي   ح ي  ايثمق   

أمعل  اعتا اي ضعإل   .   ايلع اق انق صعل ييق ي ظ  ايحمل   ايم  اص   ي مس      عي م اج ع  
ي إل عل ايج ي ة ايمة  ة يصليم ايمس       اي ي  ىث  لشك  مللش  ل عن لةع  اي  عل السع مل معل 

   ح ي  ايثمق   سلءل 

بان حق المتعاما اإلقتصادي في تحداد الثمن فلي يمكن اإلقرار بوجود مقاربة إلن أي مدى 
 ؟ذلك التحدادتقد البيل و حق المستهمك في الحماية من تبعا  

ل اي سعا  عي اي ح ي عي ي  معايم ضع ع ال مع ه ايمع  ص اي صع ي    مق أج    اسع  اعتا       
ص ايمةععععل ق ل ععععن سعععع ي   ععععي لإلعععع  ايح ععععلق ال معععع ه ل ععععن ايمعععع  ايلحععععأ      ععععلق مضععععم ق 
 سع  ز  م عي ايمع     ا  مل ي  لسا مل انجلل  ل ن انشكلي   ايم   حع    اي عيانس  الل    

لةعع  اي  ععل  ععي اي صعع   ي ح يعع  ايععثمق  ععيمععق رعع ل   عع از اي ظععل  ايةععل   ي اص لايم عع  عع  ل عع  
اي ل لععلي      يععن اي ظععل  ايةععل   ي ي ععثمق  ععي لةعع  اي  ععل )ايملحععأ اي ل(  كععتا لي ععله  ح يعع  

لثععل   ح يعع  ايععثمق ل ععن  ععي اي صعع  ايثععل ي  ةعع     قععه  يععن  أمععل ايععثمق   ععس )ايملحععأ ايثععل ي(
 كععتا  عع   حيععأ   ل يععه  عع ث  اي عع اس ل حكععل   ح يعع  ايععثمق )ايملحععأ اي ل( أ عع اس ايإلةعع  

   اي قلل  ل ن ايثملق )ايملحأ ايثل ي(.
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 لثمف في عقد البيعلتحديد ا الفصل األوؿ: النظاـ القانوني

د أيضا مف العقود تعتبر العقود المسماة مف أكثر العقود تنظيما في القانوف وىي تع       
ىذه العقود كما أنو يعد مف أىـ عد عقد البيع مف أبرز ي  و  .األفراداستقرارا بيف األكثر شيوعا و 

ميداف المبادالت التجارية، كما أنو يعتبر مف أىـ التصرفات في أقدـ ما عرفو اإلنساف في و 
العصر الحديث بعد أف عجزت المقايضة عف تمبية حاجات المتعامميف نظرا لصعوبة الموازنة 

ىذا المنطمق، لـ يكتف  مفو  .بيف قيـ األشياء المعروضة مف قبل طرفي عقد المقايضة
نما اىتـ بتنظيـ األحكاـ الخاصة و  ىذا العقدالمشرع بإيراد األحكاـ العامة التي تنطبق عمى  ا 

ظيور عقد  الذؼ نتج عنو و متطور الذؼ صاحب المجتمعات المعاصرة وذلؾ استجابة ل. بو
اس اإلستيالؾ الذؼ يعد نتيجة حتمية لظيور المجتمع اإلستيالكي أيف صار كل الن

  .مستيمكوف 

ذلؾ تدخل المشرع بعد إلحاح كبير مف طرؼ جمعيات حماية المستيمكيف مف أجل          
 .لمضغط مف أجل تبني تشريعات تراعي مصالح ىذه الفئة التي تزداد اتساعا يوما بعد يوـ

أحكاـ جديدة مصاحبة و التشريعات المقارنة ظيرت مفاىيـ وبعد تبني ىذا اإلتجاه في أغمب 
البائع بالميني في إطار عقد المشترؼ يعرؼ غالبا بالمستيمؾ و  حيث أصبح ،ا التوجوليذ

تعتبر الحماية المقررة لممستيمؾ في و  .الذؼ يشبو عقد البيع  في القواعد العامة (1)اإلستيالؾ
مف أبرز معالـ ىذه الحماية، ألنيا تتعمق بالمصمحة اإلقتصادية لممستيمؾ في  مجاؿ الثمف

أف القواعد العامة الموجودة في القانوف المدني أصبحت خاصة و  مواجية المينييف المحترفيف.
 سيما مف زاوية تأثر المستيمؾ منيا.د الثمف في العقود اإلقتصادية الال تستوعب أحكاـ تحدي

                                                           
1

أفوٜ ٌُ ٠َزقلَ اٌّشوع اٌغيائوٞ ػجبهح "ػمل اإلٍزٙالن" ثنٌه اٌٛػٛػ اٌّالؽع فٟ رشو٠ؼبد ِمبهٔخ  

اٌظبكه فٟ  04/02ِٓ اٌمبْٔٛ  04اٌفموح  03ثا٠واك ِظطٍؼ "ػمل" فٟ اٌّبكح ئّٔب اوزفٝ وبٌزشو٠غ اٌفؤَٟ، ٚ

ِٓ  01فموح  20ونا اٌّبكح ٚ .ّطجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خاٌنٞ ٠زؼٍك ثزؾل٠ل اٌمٛاػل اٌ 2004عٛاْ  23

جٟ، لوع اإلٍزٙالن، أٔظو ػّبه ىػ ػٍٝ ٔظٗلّغ اٌغش ػٕل اٌنٞ ٠زؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚ 09/03اٌمبْٔٛ 

ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه ِٓ األػواه إٌبرغخ ػٓ األػواه اٌّؼ١جخ، أؽوٚؽخ ِملِخ ١ًٌٕ شٙبكح كوزٛهاٖ اٌؼٍَٛ فٟ اٌؾمٛق 

 . 115، ص 2013اٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، ثَىوح، عبِؼخ دمحم ف١ؼو، و١ٍخ اٌؾمٛق ٚ رقظض لبْٔٛ األػّبي،
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وكذا آليات  (المبحث األوؿ)القواعد المحددة لمثمف اإلطار البد مف تحديد في ىذا         
  تحديده )المبحث الثاني(.

 المبحث األوؿ: القواعد المحددة لمثمف في عقد البيع

أنو يقترف بالمعامالت التجارية التي يديرىا األفراد يعد الثمف ركنا في عقد البيع، كما        
إذ يعتبر المحرؾ األساسي ليا، لذلؾ ناؿ اإلىتماـ مف طرؼ جميع  .بشكل متكرريوميا و 

سيمة لتحقيق رؤيتيا فالدولة تنظر إلى مسألة الثمف كو  .المتدخميف في ىذه العممية اإلقتصادية
عف طريق اإلجتماعية مف خالؿ رفع نسبة النمو وتحقيق الرفاىية لممواطنيف اإلقتصادية و 

ال يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ وضع التوازف في المجتمع و تحسيف قدرتيـ الشرائية وتحقيق 
خاصة  ترسانة مف القوانيف لضبط الممارسات التجارية التي يمعب فييا الثمف دورا أساسيا،

       القواعد العامة لإلستجابة لمعطيات تحديد الثمف في السوؽ  في ظل عدـ كفاية
     فيو بشكل أفضل حكـخاصة لمتوضرورة إخضاع الثمف لقواعد  (المطمب األوؿ)
 .    (المطمب الثاني)

 لمعطيات تحديد الثمف في السوؽ  القواعد العامة إستجابة عفالمطمب األوؿ: 

عمى إمكانياتو  باإلعتمادالخدمات لسمع و المستيمؾ قراره في اإلقداـ عمى شراء ا يبني      
تؤدؼ الشروط التي تسمح الحقيقية. و فييا أكثر مف قيمتيا  يدفع المادية مع الحرص عمى أالّ 

ى لمقدـ السمعة أو الخدمة بتحديد الثمف بإرادتو المنفردة أو ترؾ ىذا التحديد لمنتج السمع إل
الخدمات، فالعقود المتداولة حاليا كثيرا ما تتضمف مف إىدار مصمحة متمقي ىذه السمع و 

غير اعتبار ليذه التوقعات يسمح بتحديد الثمف مف روط ما ييدر توقعات المستيمكيف و الش
عدـ الثقة. و  تترؾ المستيمؾ في حالة مف القمق المشروعة. فيذه الشروط تعد مجحفة ألنيا

فيو ال يستطيع معرفة ثمف السمعة أو الخدمة، كما أنو ال يستطيع أف يعدؿ عف التعاقد حتى 
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واجية مثل ىذه يثور السؤاؿ عند الرغبة في مالثمف بمقدار يزيد عف توقعاتو. و لو ارتفع 
الشروط عمى مدػ كفاءة النصوص التشريعية التي و ضعت في ظل سيادة مبدأ سمطاف 

مدػ نجاعة و  (،الفرع األوؿ)المستيمؾ خياراتعمى مبدأ القوة الممزمة لمعقد و  المبني (1) اإلرادة
الفرع تمؾ الحماية في ظل تعارض مبدأ سمطاف اإلرادة مع مقتضيات التعامل الحديثة )

 (.   الثاني

  .المستيمؾخيارات مبدأ القوة الممزمة لمعقد و الفرع األوؿ: 

العقد يمثل شريعة  إذ أف، وهلمعقد قوة تمـز أطرافو الذيف ارتض ـ بو أفّ مف المسمّ        
   ، أبرموهفيو يعتبر ممزما لألطراؼ الذيف  ،(2) األساس الذؼ يتعامموف مف خاللوو  المتعاقديف

فال يجوز نقضو أو تعديمو ألؼ سبب كاف إال في حدود ما يسمح   .لتعامميـيشكل أساسا و 
تنص  مف القانوف المدني الجزائرؼ  106المادة ف .بو القانوف أو يقضي بو اتفاؽ األطراؼ

أو  ،ال تعديمو إال باتفاؽ الطرفيفو  ،فال يجوز نقضو ،ريعة المتعاقديفالعقد ش «عمى 
ىذا المبدأ ينطبق عمى العقود الخاصة دوف العامة أؼ و  .»ف ىا القانور لألسباب التي يقر 

نيائيا بدواعي المصمحة العامة مع التعويض.تستقل السمطة العامة بتعديميا و  اإلدارية التي  ا 

في ظل القوة الممزمة لمعقد فإف أيا مف األطراؼ ال يستطيع أف يرجع عف العقد،          
استنادا إلى  .العقد وأف تنفيذه يصبح ممزما وال رجعة فيوقاء اإليجاب بالقبوؿ قاـ فمتى تـ الت

كية ما، إنما يمتـز ذلؾ فإف المستيمؾ متى أبـر عقدا لمحصوؿ عمى سمعة أو خدمة استيال
لو كانت السمعة أو الخدمة ال تفي بالغرض حتى و بتنفيذه أيا كانت الظروؼ، بذلؾ العقد و 

ثمف مرتفعا وال يتوافق مع السمعة أو الخدمة أو كاف ال الذؼ يسعى إليو أو ال تفيده أصال

                                                           
1

اٌّمبهْ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌلاه اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ ٚ زٍٙه، كهاٍخ فٟػبِو لبٍُ أؽّل اٌم١َٟ، اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍَّ 

 . 173 ص ،2002اٌزٛى٠غ، ػّبْ، خ اٌل١ٌٚخ ٚكاه اٌضمبفخ ٌٍٕشو ٚاٌؼ١ٍّ
2

، ِغٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ »ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه ٚأصو٘ب ػٍٝ إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٌٍؼمل فٟ اٌمبْٔٛ اٌى٠ٛزٟ«عّبي إٌىبً،  

 .118-45،ص ص1989، 2، ع 13اٌى٠ٛذ، إٌَخ 
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الوقت الكافي لو القدرات الفنية والقانونية و في حيف أف المستيمؾ كفرد ال تتوفر المقتناة. 
 .(1)لمتفكير في جميع ما يبرمو مف عقود و صفقات لإلستيالؾ

    مصالحو، ير عمى حماية حقوقو و لمتعاقد السّ إضافة إلى ذلؾ، يقع عمى عاتق ا       
ليس و  سائل الدعاية واإلعالف الحديثة،ليس لو اإلدعاء بأنو قد خدع بوسيمة أو بأخرػ مف و و 

ال فلتزاماتو، الذؼ يمزمو بتنفيذ ا شابيا العيب نتيجة إىمالو، األمرلو اإلدعاء بأف إرادتو قد 
نتيجة لتضرره فيما دفعو مف ثمف لقاء تمؾ السمعة أو الخدمة يستطيع المطالبة بإبطاؿ العقد 

 إال في حدود الوسائل التقميدية المتعمقة بعيوب اإلرادة و متى توافرت شروطيا.المقتناة، 

مف طور عممي ىائل في كل المجاالت، و ما شيده العالـ مف ت إضافة إلى ذلؾ         
ما صاحبو مف تعاقد بوسائل لمعموماتية، و مجاؿ اإلتصاالت واتطور تكنولوجي خصوصا في 

إذ يبرز ىنا اإلختالؼ بيف المستيمؾ العادؼ والمستيمؾ  .اإلتصاؿ الحديثة عف بعد
اإللكتروني الذؼ يتعامل عادة بواسطة شبكة األنترنت مف خالؿ أحد المواقع اإللكترونية فييا 

يد اإللكتروني مع محترفيف في أو عبر المحادثة والمشاىدة المباشرة بواسطة الشبكة أو بالبر 
عرض السمع والخدمات وتسويقيا، وغالبا ما يكوف تعاقدىـ بناء عمى عقود يجيزونيا مسبقا، 

المستيمؾ اإللكتروني ظل احتياجو لمسمعة أو الخدمة. و  وليس عمى المستيمؾ إاّل قبوليا في
عـ في تعاممو، وىذا يتعاقد عمى سمعة لـ يرىا كما ىو حاؿ المستيمؾ العادؼ في الغالب األ

كفيل بأف يجعل المستيمؾ اإللكتروني عرضة لمغش واإلحتياؿ واإلستغالؿ نظرا لضعف 
خبرتو في ىذا المجاؿ التعاقدؼ. ىذا فضال عف المخاطر التي تصحب تسميـ السمعة أو 

ـّ التعاقد عميو، وتنفيذ اإللتزاـ طبقا لمبدأ حسف النّية تقديـ الخدمة وفق ما ت
(2).   

                                                           
1
 .118- 45صص عّبي إٌىبً، ِوعغ ٍبثك،  
2

، و١ٍخ ِغٍخ اٌشو٠ؼخ ٚاٌمبْٔٛ، »أصو ف١به اٌوؤ٠خ فٟ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه اإلٌىزوٟٚٔ«ػٍٟ أؽّل طبٌؼ اٌّٙلاٚٞ،  
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لكنو في الواقع ال يعبر عف رغبتو الحقيقية أو إرادتو فقد يصدر رضا المتعاقد و          
الكافي لمتأمل الفعمية، إما نتيجة تسرع منو أو إقدامو عمى التعاقد دوف أف يتخذ الوقت 

ما نتيجة عدـ خبرتو بموضوع العقد ذاتو خاصة في العقود التي تستيدؼ انتزاع و  .والتدبير ا 
ؿ والبيوع التدبير مثل البيوع التي تتـ في المناز قد دوف أف تتيح لو فرصة التروؼ و عارضا المت

         .غيرىابر الشاشات والبيع بالكمبيوتر و البيع عالجبرية بالمراسمة و 

الرجوع و المستيمؾ اإلنفراد باإلنسحاب و ففي كل ىذه الصور ال يستطيع المشترؼ أ         
النظر في العممية العقدية إعماال لمبدأ القوة الممزمة لمعقد، فالعقد شريعة عف العقد أو إعادة 

المتعاقديف ال يمكف التحمل منو باإلرادة المنفردة ألحد عاقديو. والنتيجة ستكوف العالقة 
إذ يعود  .سينعدـ التوازف في ىذه العالقةرفيف أحدىما قوؼ واآلخر ضعيف، و العقدية بيف ط

لى العجز الذؼ يصيب إرادة المستيمؾ، ويمنعو مف الوقوؼ عمى حقيقة سبب ىذا اإلختالؿ إ
أحد المتعاقديف تمكيف ف .(1)اإلجراءات والشروط التي يمتـز بيا في ارتباطو العقدؼ مع الميني

ففي  ،مف فرض إرادتو يجعل الطرؼ األخر مجبرا عمى اإلذعاف دوف نقاش بسبب الحاجة
 يرا عف قانوف الطرؼ القوؼ.  ىذه الحالة لف يكوف العقد إال تعب

لذلؾ ال بد مف تحرؾ المشرع لجعل القانوف المدني يتفق مع ىذا التطور لحماية           
المستيمؾ الذؼ يفتقر إلى ىذه الحماية في المبادغ العامة عمى غرار باقي التشريعات 

ية أضرار إقتصادما يترتب عمييا مف ما يقع فيو المستيمؾ مف أزمات و  المقارنة، لتفادؼ
جتماعية تنعكس في األسرة و  بد مف حماية المستيمؾ بمختمف فال المجتمع بشكل عاـ.وا 

الوسائل)أوال(، خاصة إذا تعمق األمر بموضوع ميـ يتمثل في الثمف الذؼ يعد محال 
    لمعقد)ثانيا(. 
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تعاظـ الحاجة ا التساع حجـ طبقة المستيمكيف، و نظر  التدخل لحماية المستيمؾ:أوال:
فمـ يعد  .تطورا ىائال في الفترة األخيرة وسائميا قد تطور و مفيـو الحمايةلحمايتيـ، فإف 

لضمانات الضرورية لتوفير السمع اتدخل الدولة في العممية اإلستيالكية قاصرا عمى إيجاد 
العديد مف فحسب، بل توسع ىذا التدخل ليشمل  التالعب باألسعارو  لمنع اإلحتكارو 
ي كل شؤوف العممية اإلستيالكية التنظيمات التي تحمي المستيمكيف فو  خطوات واإلجراءاتال
مواصفاتيا، مرورا وثمنيا و  بدءا بالسمعة اإلستيالكية ذاتيا مف حيث جودتيا امتطمباتيو 
نية التي تكفل صيانة ىذه السمع انتياء بالضمانات القانو لعقود التي تبـر لمحصوؿ عمييا، و با
  .(1)لمغرض المقصود منيا عند اإلستعماؿأداءىا و 

مجاؿ الثمف  الوسائل التي يتـ المجوء إلييا في سبيل توفير الحماية لممستيمؾ في إفّ        
 .يندرج ضمف القانوف التجارؼ منيا ما و  منيا ما يكوف جنائيا. عةمتنو يجب أف تكوف عديدة و 

لمتوسع في تضميف قواعد القانوف المدني كل أخيرا فإف التطور المعاصر لمحماية إنما يتجو و 
الوسائل التي تقدـ أكبر قدر ممكف مف الضمانات لممستيمكيف بعدما تأكد عدـ جراءات و اإل

 كفاية القواعد العامة التقميدية في تكريس ىذه الحماية.

التوازف التعاقدؼ ما بيف أطراؼ العالقة ونظرا الختالؿ ، في ىذا اإلطار        
اإلستيالكية، تدخل المشرع بواسطة الحماية الجنائية بوضع أدوات قانونية فعالة لتحقيق 

تتـ عف طريق قمع  نجد أف الحماية المقررة لممستيمكيف في القانوف الجنائيإذ  ،(2)الّردع
والمضاربة  لتيريبكذا محاربة االذؼ يؤدؼ إلى إرتفاع األسعار و  اإلحتكارالغش التجارؼ و 

التي مف شأنيا و التحايل مف خالؿ وضع عقوبات جنائية، ة والسوؽ السوداء و غير الشرعي
 المستيمكيف بطرؽ غير شرعية. ضرب كل مف تسوؿ لو نفسو استغالؿ
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مكيف عف طريق وضع األسس        أما القانوف التجارؼ فإنو يوفر الحماية لممستي        
فيمـز منتجي  .فيو مصالح المستيمكيف اإلجراءات التي تنظـ العمل التجارؼ عمى نحو تراعىو 

         مواصفات معينة تضمف لممستيمكيف مصالحيـ اإلقتصادية مع باحتراـ مقاييس و الس
موزعي السمع بعدـ المجوء إلى أيضا اإلنتفاع السميـ بالسمعة. كما تمـز سالمتيـ وصحتيـ و و 

ع تخالف حقيقتيا المواصفات جذب الزبائف إلى شراء سمالمضممة لمدعاية و ائل المغرية و الوس
مدػ النفقات اإلستيالكية التي را مباشرا في ميزانية المستيمؾ و ىو ما يؤثر تأثيو  المعمنة،
 .(1)يمتـز بيا

أما قواعد القانوف المدني، فإنيا بالرغـ مما تتضمنو مف قواعد خاصة بتحديد الثمف        
متميزا في وقتنا المعاصر، لمتصدؼ لإلختالؿ  لتمعب دورا في عقد البيع إال أنيا غير كافية 
المستيمكيف. فالمستيمؾ العقود المبرمة بيف المحترفيف و  القائـ في التوازف العقدؼ في إطار

توجيو إرادتو عمى النحو الذؼ يمنع قواعد خاصة بإعالمو بشكل فعاؿ وتوعيتو و  يحتاج إلى
إلى الحصوؿ عمى سمع ليا وقوعو في الخطأ عند إبراـ العقود التي يسعى مف خال

يف الذيف قد الموزعيف بإعالـ المستيمكتـ ذلؾ مف خالؿ إلزاـ البائعيف و يو  .استيالكية
امات عمى عاتق المستيمؾ       بما تتضمنو مف التز تعاقدوف معيـ بكل ظروؼ العممية و ي
 .(2)سيما إعالميـ بأسعار تمؾ السمع و كذا شروط البيعال

أف قواعد القانوف المدني تبدو قاصرة عمى حماية إرادة المستيمؾ ألنيا ال تتوفر  كما       
عقد ف سميمة وخالية مف كل تقييد.زمة لكي تكوف تمؾ اإلرادة حرة و عمى الضمانات الال

اإلستيالؾ ىو عقد قانوني يتكوف مف نفس األركاف التي تحددىا نصوص القانوف المدني، 
نتيجة الفعل الذؼ يباشره المستيمؾ، وىي استنفاذ القيمة وفي نفس الوقت تضاؼ إليو 

اإلقتصادية لمسمعة أو الخدمة. وىو ما يعد شرطا لتطبيق مقتضيات قانوف المستيمؾ، 
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كامتداد لممفيـو التقميدؼ لمعقد، نظرا لتميز قواعده بخاصية المرونة، والتي تمكنو مف التأقمـ 
 .(1)في شتى المجاالت والتعايش مع مختمف المتغيرات اإلقتصادية

يجب تضييق المجاؿ أماـ البائع أو المنتج حتى ال يتحكـ في  فمف ىذا المنطمق،          
العممية التعاقدية اإلستيالكية، فيمنع األخير مف تحديد الثمف بشكل مبالغ فيو قد ينتج عنو 

كما يجب أف يمنع مف الشروط المجحفة في حق  .ضرر بمصالح المستيمؾ اإلقتصادية
األمر أو تعمق  صيانتيالوفاء بثمف السمعة أو بتسميميا و مر بطريقة االمستيمؾ سواء تعمق األ

التي تطبق عمى المستيمؾ حاؿ عجزه عف الوفاء بالتزاماتو تجاه البائع، مما  بالشروط الجزائية
 .(2)المستيمؾالتكاليف عمى عاتق و  ؤدؼ إلى زيادة األعباءي

عمل سوية مف توف المختمفة إنما ترتبط ببعضيا و فروع القانمما ال شؾ فيو أف قواعد و        
، فال يمكف اإلعتماد عمى القواعد العامة الضمانات القانونية لممستيمكيفأجل توفير الحماية و 

صمة في ة لمتطورات الحادوف سواىا مف أجل رعاية مصالح المستيمكيف، بل يجب اإلستجاب
يرات بوضع قانوف خاص يضمف حقوؽ تكييف المنظومة القانونية وفقا ليذه المتغالمجتمع و 

 مصالح المستيمكيف في مواجية األعواف اإلقتصادييف. و 

أف ب الميني أو المنتج أو عقد اإلستيالؾ، ىو عقد يمتـز بو التاجر :ثانيا:الثمف محل العقد
فيتميز عقد  .منتج أو أداء خدمة في مقابل ثمف نقدؼينقل إلى المستيمؾ ممكية سمعة أو 

و يجب أف يكوف اإلستيالؾ كعقد البيع في القانوف المدني، بأف أحد المحميف المتبادليف في
لذا يجب  ىو الثمف. فيذا األخير ىو واحد مف العناصر الموضوعية لعقد اإلستيالؾ،نقودا و 

  .(3)قود شيء آخر في العقدبالتالي ال يغني عف النأف يكوف مبمغا نقديا و 
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    األىمية تكويف العقد المتمثمة في الرضا و إلى األركاف العادية الضرورية ل باإلضافة       
غياب ىذه ففي  .الثمفعف عنصر ال يمكف اإلستغناء فإنو التي تكوف محل فحص دقيق، و 

أف وجوده يصمح لتمييز البيع عف  كما .(1)الركيزة ال يمكف أف يعطى لعقد ما وصف البيع
فعند غياب الثمف، يمكف أف نكوف بصدد ىبة إذا انعدـ المقابل أو مقايضة  .غيره مف العقود

أو حصة في الشركة إذا كاف المقابل ىو الحصوؿ عمى  إذا كاف المقابل يتمثل في ماؿ آخر
 تقديـ خدمة. أسيـ لمشركة أو عقد مقاولة إذا كاف الشيء المتنازؿ عنو يتمثل في 

بما أف عقد البيع يعتبر مف عقود المعاوضة التي تكوف فييا اإللتزامات متبادلة بيف      
 ىذا األخير .فإف اإللتزاـ الذؼ يقع عمى عاتق المشترؼ يتمثل في دفع الثمف ،المتعاقديف

المحل            اعد الخاصة بطبق عميو القو عد محل اإللتزاـ الواقع في ذمة المشترؼ والذؼ ت  ي  الذؼ 
 المنصوص عمييا في القانوف المدني. و 

بل يجب اإلتفاؽ عمى  الشيء المبيع، د البيع اإلتفاؽ عمى نوع العقد وال يكفي إلنعقا     
مقداره. فال ينعقد البيع إذا عرض أحد الطرفيف البيع بثمف معيف فقبل الطرؼ ثمف الشيء و 

قبل المشترؼ الشراء عرض البائع سيارتو بمبمغ معيف و  إذا اآلخر الشراء بثمف أقل. مثال
ذا عرض المشترؼ ثمنا أكبر مف ا دامت اإلرادتيف غير متفقتيف. و بثمف أقل ال ينعقد البيع م ا 

ألف المشترؼ الذؼ يقبل الشراء  إف عقد البيع ينعقد بأقل الثمنيفالثمف الذؼ عرضو البائع، ف
 .(2)قلبالثمف األكبر يعتبر راضيا بالثمف األ

طبيعة البيع. أما بقية بيع أف يتـ اإلتفاؽ عمى المبيع والثمف و يكفي إلنعقاد عقد ال      
المشترؼ ليس مف الضرورؼ اإلتفاؽ تكوف موضوع إتفاؽ البائع و  الشروط التي يمكف أف
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عمييا وقت إبراـ عقد البيع. فالبيع ينعقد عمى الرغـ مف سكوت الطرفيف عف كثير مف 
إذا ترؾ المتعاقداف بعض األمور لمناقشتيا بعد إبراـ العقد. ال يؤثر ذلؾ عمى إنعقاد  .األمور

 العقد. لكف إذا احتفع أحدىما بمسالة معينة لإلتفاؽ عمييا فيما بعد فإف العقد ال ينعقد.

ماية المستيمؾ في ظل تعارض مبدأ سمطاف اإلرادة مع مقتضيات التعامل ح الفرع الثاني:
 الحديثة:

فاألصل في إبراـ العقود ىو  .(1)تتميز مرحمة ما قبل التعاقد باتساع دور اإلرادة فييا         
ال أطراؼ متساوية تكوف ممزمة ليـ و  مبدأ سمطاف اإلرادة الذؼ يعتبر أف العقود المبرمة بيف

ال حتى السمطة اإلدارية إال ما كاف في فال يحق لممشرع وال لمقضاء و ، ألحد أف يتدخل يمكف
    حدود ضماف مشروعية ىذه العقود وحسف تنفيذىا وعدـ إخالؿ أحد أطرافيا بالتزاماتو   

 أو إذا كاف أحد األطراؼ يتعامل بشكل يخالف مبدأ حسف النية في التعامل.

رجع في مصدرىا النظـ القانونية تإلرادة يفترض أف كل اإللتزامات و مبدأ سمطاف ا إفّ      
نما ىي عمى أف تكوف مصدر اإللتزامات، و  ال تقتصر اإلرادةالحرة مف جية، و  إلى اإلرادة ا 

المرجع األعمى فيما يترتب مف آثار عمى ىذه اإللتزامات مف جية ثانية. إذف فاإلرادة الحرة 
 .(2)ىي التي تييمف عمى جميع مصادر اإللتزاـ

حماية إرادة المستيمؾ بإعتباره مبدأ سمطاف اإلرادة و  سأتطرؽ إلىمف ىذا المنطمق         
لى مدػ مساىمة نظرية عيوب اإلرادة في حماية عيفا يحتاج إلى الحماية)أوال(، و طرفا ض ا 

   رضا المستيمؾ في مجاؿ الثمف)ثانيا(.

                                                           
1

دمحم ػجل اٌجبلٟ، اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍَّزٍٙه، كهاٍخ ِمبهٔخ ث١ٓ اٌشو٠ؼخ ٚ اٌمبْٔٛ، ِٕشأح اٌّؼبهف،  ػّو 

 .305، ص 2004اإلٍىٕله٠خ، 
2
 .122، ص2006ئؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ث١وٚد، كاه ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، ا١ٌٍٛؾ، اٌغيء األٚي،  
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لعقد مف المسمـ بو أف ا: أوال: مبدأ سمطاف اإلرادة و حماية إرادة المستيمؾ في مجاؿ الثمف
ىو إال اتفاؽ مولد لإللتزاـ، يقـو بسبب ارتباط اإليجاب الذؼ يتمثل في العرض الذؼ ما 

كما نصت عمى  .يتقدـ بو أحد األطراؼ بالقبوؿ الذؼ يتمثل في موافقة الطرؼ الثاني النيائية
يتـ العقد بمجرد أف يتبادؿ الطرفاف التعبير  «مف القانوف المدني الجزائرؼ  59ذلؾ المادة 

كما أنو مف المسمـ بو أف فكرة العقد كميا  .»إرادتيما دوف اإلخالؿ بالنصوص القانونيةعف 
إنما تقـو عمى أساس حرية اإلرادة التي يتمتع بيا جميع األطراؼ في العقد، حيث يقدـ كل 
شباع حاجياتو ومف ثـ فإف تمؾ  مف أطرافو واعيا مختارا عمى التعاقد لتحقيق مصالحو وا 

 لممتعاقديف ىي التي تخمق العقد وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار.اإلرادة الحرة 

عاقدية أف يحرص ولما كانت اإلرادة حرة و واعية، فإف عمى كل طرؼ في العممية الت     
لعقود إال ما يتماشى مع مصالحو حينما يتعاقد بحيث ال يختار مف اعمى حماية نفسو و 
وبالتالي عميو أال  .تنفيذىا دوف عسرببنود العقد و درتو عمى اإللتزاـ مدػ قمصالحو ورغباتو و 

يتوقع حماية خارجية السيما حيف ال يتخطى المتعاقدوف اآلخروف حدود المشروعية في 
بيذا يكوف مبدأ العقد شريعة المتعاقديف و  .لعقد خاؿ مف الغش واإلستغالؿالتعامل معو فيبـر ا

 .(1)ىو حاميوفيو سبب قياـ العقد و أو تيذيبو، أساسا في التعامل دوف حاجة لتعديمو 

   كثرتيا مف جية، ما تعرضت لو البشرية مف تطور وتعقيد وظيور المخاطر و  غير أفّ      
، حقوقيـفئة المستيمكيف و ب أؼخصوصية العممية اإلستيالكية وعدـ التضحية بمصالحيا و 

أدت إلى التوقف أماـ ىذا المبدأ الذؼ يؤدؼ اإللتزاـ بو إلى  الحد مف فعالية  مف جية أخرػ،
 القانوف المدني لجية المستيمؾ.

بائع أو الموزع المحترؼ إف اختالؿ ميزاف القوة في العالقة التي تقـو بيف المنتج أو ال      
سعا لتطبيق المستيمؾ مف جية أخرػ، جعل مف غير الجائز أف يترؾ مجاال وامف جية و 
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 .118-45صص عّبي إٌىبً، ِوعغ ٍبثك،  
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فال يمكف  .مبدأ العقد شريعة المتعاقديف عمى اعتبار أنو كاؼ لتحقيق مصمحة األطراؼ
      أو المنتج الذؼ لو مف الخبرة  التاجرفي عالقتو مع ندا لممستيمؾ بأؼ حاؿ أف يقف 

ب مع فيستغل ذلؾ المركز في فرض أسعار ال تتناس ،القدرة ما يؤىمو لمسيطرة عمى العقدو 
يجب وضع ىذا المبدأ جانبا  ال مع قيمة السمعة في حد ذاتيا. لذلؾة الشرائية لممستيمؾ و القدر 

 لجية العالقة اإلستيالكية.

 أف يتعامل األطراؼ بصدؽ  ـو التزاـ عمى عاتق أطرافو مفادهعند إبراـ أؼ عقد، يق       
نصت والذؼ مبدأ حسف النية في التعامل طبقا لأمانة في مواجية بعضيـ البعض وصراحة و 

لكف ىذا اإللتزاـ ال يكفي و  .جزائرؼ مف القانوف المدني ال 107المادة الفقرة األولى مف  يوعم
وبالتالي ال  اعي خصوصية العممية اإلستيالكية،لتوفير الحماية الكافية لممستيمؾ، ألنو ال ير 

لممستيمكيف حتى يكونوا عمى بينة مف الموزعيف بإعطاء معمومات إضافية يمـز المنتجيف و 
 التزاماتيـ.بحقوقيـ و لعقود التي يبرمونيا لإلستيالؾ و ا

ضحة عف العقد الذؼ ينوؼ إبرامو ا عطائو صورة واىذا ما يوجب إعالـ المستيمؾ و إّف        
إعالمو  التزامات تمقى عمى عاتقو باإلضافة  إلىل ما يحتويو ىذا العقد مف شروط و عف كو 

صالحياعف السمعة أو الخد بالتالي إغالؽ و  .مة محل العقد مف حيث استخداميا وصيانتيا وا 
    الباب أماـ المنتج أو الموزع المحترؼ الذؼ يسعى إلى استغالؿ ما يتمتع بو مف قدرات 

مكانات لمو  ذلؾ عف طريق منعو و  .العقد الذؼ يبـر بشأنياييمنة عمى العالقة اإلستيالكية و ا 
 مف إدراج شروط تعسفية يكوف المستيمؾ ضحيتيا.

اعد عمى إنتاج متدفق ساعتماد اآللة في اإلنتاج، التطور اإلقتصادؼ والتكنولوجي و إف        
عدـ كما أف توالي اإلختراعات و  .(1) لخدمات باإلضافة إلى تزايد عدد المستيمكيفامف السمع و 

ؿ بعض المواد المصنعة في صناعة بعد دخو مجاراة المستيمؾ ومالحقتو ليذه التطورات و 
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خاصة النصوص المتعمقة  ي و القانوف المدن جعمت مف قواعدحفع المواد اإلستيالكية، و 
ازدادت الحاجة إلى نصوص واضحة  مف ثـ كافية لحماية المستيمؾ. و غير إلعالـ با
بشكل عاـ  محددا بإعالـ المستيمؾلمنتج أو الموزع التزاما واضحا و صريحة تفرض عمى او 

العقد الذؼ يبـر ممية اإلستيالكية مف حيث محميا و عف جميع المعمومات التي تتضمنيا الع
  .عف الشروط  التعسفيةو  (1)في شأنيا

فالواقع العممي يزخر بالعديد مف األمثمة ليذه الشروط في إطار العقود المبرمة مثل:          
ؼ مف البيع بالتقسيط في حاؿ تأخر ىذا شرط استحقاؽ كل األقساط المتبقية عمى المشتر 

شرط التنازؿ المسبق عف المطالبة بالتعويض عما يصيب و األخير عف الوفاء بأحد األقساط 
بب حاجة المستيمؾ ليذه المستيمؾ مف ضرر مادؼ أو معنوؼ بسبب عيب في السمعة، بس

تو في مواجية كذلؾ الشرط الذؼ ينص عمى إعفاء البائع مف كل أو بعض التزاماو  .السمعة
تسميمو ، كاإللتزاـ بنقل الشيء المبيع و التي تضمنيا القواعد العامة في التعاقدو  المستيمؾ

اإللتزاـ الذؼ يعطي البائع السمطة المطمقة في و  لممشترؼ في موطنو أو اإللتزاـ بصيانة المبيع
متحججا بالظروؼ اإلقتصادية. فكل ىذه  المشترؼ تعديل ثمف المبيع دوف حاجة لموافقة 

الشروط ليا تأثير بالغ في قرار المشترؾ بالشراء بالسعر الذؼ يحدده العوف اإلقتصادؼ طالما 
 أف المستيمؾ ال يممؾ بديال في ىذا الشأف.  

يمكف التمييز بيف : ثانيا: مدى مساىمة نظرية عيوب اإلرادة في حماية رضا المستيمؾ
يكوف طبيعيا و  .نعدـ وجوده فييايتناوؿ الفرض األوؿ، الحاالت التي ي .اثالثة فروض لمرض

بينما يتناوؿ الفرض الثاني، الحاالت التي  .يتحقق لمعقد تبعا لذلؾ أؼ وجود قانوني أالّ ب
فييا يترتب لمعقد وجودا قانونيا وجود صحيح مستوؼ لكامل شروطو، و  يتحقق فييا لمرضا

فال  .لكف بصورة معيبةو  فيو ذلؾ الذؼ يتعمق بوجود الرضا،مرتبا آلثاره، أما الفرض الثالث 
                                                           

1
 JOURDAIN Patrice, Le devoir de se renseigner, Recueil Dallaoz, 1983, chron,  , p 

139. 
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نفاذه متى توافرت لو أركانو األخرػ، إال أنو ال تترتب لو نفس يحوؿ ذلؾ دوف إبراـ العقد و 
أساسو بوصفو أىـ أركانو، لذا و  فالرضا يمثل قواـ العقد اآلثار التي يرتبيا الرضا الصحيح.

فأفرد لو  .دقيقاـ مف أركاف العقد تنظيما مفصال و فقد عمد المشرع إلى تنظيـ ىذا الركف اليا
خالية مف العيوب، لحظة إبراـ العقد بصورة صحيحة و  القيود ما يأمل بو توافرهمف الشروط و 

    ت نظرية عيوب اإلرادة،فنشأ اتزاف العقود،تحقيق كل مف اعتبارات العدالة و  عمى عمال
التي مف بيف أىـ نتائجيا السماح لممتعاقد الذؼ شاب إرادتو عيب مف عيوبيا طمب إبطاؿ 

     .(1)العقد

بيف طرفي العقد بالتطور التي كانت تفترض وجود تكافؤ  تأثرت المبادغ التقميدية       
قضائي ييدؼ إلى حماية المتعاقد ولوجي، ليحل محميا اىتماـ فقيي وتشريعي و التكنالعممي و 

األقل خبرة أو قدرة عمى الصعيد اإلقتصادؼ أو الفني أو القانوني. فكاف مف الطبيعي أف 
يفرز ىذا التطور صورا غير مألوفة في التعاقد، كاف القصد منيا بصفة أساسية العمل عمى 

      .ي المعامالتتسييل إجراءات التعاقد مف خالؿ وسائل عديدة يوفر بيا عامل السرعة ف
التي كثيرا ما يقع المستيمؾ ضحية ليا، فيندفع إلى التعاقد دوف ترو أو تدبر، حيث يكتشف و 

     غير محقق لمصالحو، د جاء عمى غير رغبتو الحقيقية و بعد إبراـ العقد أف تعاقده ىذا ق
     ييا.التي تتميز بوضع بنودىا مسبقا قبل التوقيع عم مثاؿ ذلؾ العقود النموذجيةو 

ىداؼ نظرية عيوب اإلرادة مع ضرورات حماية أ بيف  يظير نوع مف التشابو       
ـ دوف التعرؼ ، ألف عيوب اإلرادة تنشأ بصفة عامة كأثر مف آثار التعاقد الذؼ يتالمستيمؾ

التي في جانبيا اآلخر نتيجة عمى مداه وآثاره، و  أو الوقوؼ ،و شروطوعمى عناصر العقد 
       سيما عندما يكوف أحدىما محترفاال .الكفاءة بيف أطراؼ العقدة و الختالؼ القدر عممية 
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 .333ػّو دمحم ػجل اٌجبلٟ، ِوعغ ٍبثك، ص 
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بالتالي فإف معالجة تمؾ العيوب مف خالؿ ىذه النظرية تعمل عمى إزالة و اآلخر مستيمكا، و 
     .(1)اآلثار الضارة لممعامالت الحديثة

غير أف محدودية ىذه النظرية لـ يكف ليجعل ليا دورا كبيرا في تحقيق حماية       
مثاؿ ذلؾ تمؾ الحاالت التي يكوف فييا رضا و  .ممستيمؾ في مرحمة إبراـ العقدموضوعية ل

لكنو ال يعبر في القانوف المدني، و في المتعاقد خاليا مف عيوب اإلرادة المنصوص عمييا 
عدـ اتخاذه الوقت الكافي لمتدبر سواء تـ ذلؾ نتيجة لتسرع منو و  قيقية،الواقع عف رغبتو الح

     .(2)أو لمتأمل أـ لغير ذلؾ مف األسباب

ؾ المستيمؾ بإبطاؿ العقد ال يحقق إضافة إلى ذلؾ، فإنو مف الناحية الواقعية، تمسّ       
يطالب بإبطالو، فيدفو يقدـ عمى إبراـ العقد لكي يعود و فيو لـ ، ىدفو المأموؿ مف التعاقد

ىو لتي اتجيت إرادتو لمحصوؿ عمييا و األساسي ىو الحصوؿ عمى تمؾ السمعة أو الخدمة ا
عمى ذلؾ كمو تبدو نظرية عيوب اإلرادة قاصرة عمى  فبناء .مر الذؼ لـ يتحقق في الواقعاأل

 حماية المستيمؾ.  

 : إخضاع الثمف لقواعد خاصةالثانيالمطمب 

بناء دولة قائمة عمى أسس ا الماؿ في العممية اإلقتصادية و نظرا لألىمية التي يمثمي     
تحكـ أسعار  فقد تعددت القوانيف التي ،اإلجتماعيتينة خاصة في المجاؿ اإلقتصادؼ و م

في الجزائر وذلؾ تبعا لمظروؼ والمتغيرات الحاصمة في  المنتجات اإلستيالكيةالمواد و 
مف أف ىذا الجانب يغمب عميو الطابع اإلقتصادؼ، إاّل أف تدخل الدولة   فبالرغـ .المجتمع

موبا مف أجل تنظيـ ثمف بيع السمع         ي عد أمرا ضروريا ومط قانونية،بموجب نصوص 
مات، وضماف تكريس الحقوؽ لدػ األطراؼ المتدخميف في تمؾ العمميات اإلقتصادية. دالخو 

                                                           
1

اٌمب٘وح،  ،كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خؽَٓ ػجل اٌجبٍؾ ع١ّؼٟ، أصو ػلَ اٌزىبفإ ث١ٓ اٌّزؼبلل٠ٓ ػٍٝ شوٚؽ اٌؼمل،  

 .60ص  ،1996
 .335ػّو دمحم ػجل اٌجبلٟ، ِوعغ ٍبثك، ص 2
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)الفرع األوؿ(، ذلؾ جميا مف خالؿ تعدد المراحل التي مر بيا ىذا التنظيـ لمثمف يظيرو 
 مضموف القواعد الخاصة المحددة لمثمف )الفرع الثاني(. ؼاختالو 

 

 :الفرع األوؿ: مراحل تكريس الثمف بموجب قواعد خاصة

في البداية استوحت الجزائر نظاـ األسعار مف تجربة اقتصاديات دوؿ أوربا        
اعترض تطبيقو كاف أساسو التحديد اإلدارؼ لمثمف)أوال(، غير أف ىذا النظاـ و  (1)،الشرقية

        أصبح السوؽ ىو المحدد لمثمف )ثانيا(.وخضع لتعديل متواصل و العديد مف العقبات 

عمميات المبادالت لبداية تنظيـ األسعار في الجزائر عند  :داري لمثمفأوال: التحديد اإل
اإلدارة  في ظل إحتكار الدولة لمختمف األنشطة اإلقتصادية تـ إعتماد نظاـ تدخلالتجارية، و 

 الذؼ يمكف إظياره في ثالثة مراحل ىي:و  ،لتحديد كيفية تطبيقو

 (1مرحمة الستينات ) -
 (2مرحمة السبعينات ) -
 (3) الثمانيناتمرحمة  -
العمل ب خالؿ ىذه المرحمة عمدت الدولة الجزائرية إلى اإلستمرار :مرحمة الستينات -1

إال ما تعارض منيا مع السيادة  مباشرة كمرحمة إنتقالية، بالقوانيف الفرنسية بعد اإلستقالؿ
استمر العمل  حيث  األسعار ىو ما انطبق عمىو  ،(2)157-62رقـ  مقانوف لالوطنية طبقا 
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دمحم ثٛكاٌٟ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه فٟ اٌمبْٔٛ اٌّمبهْ، كهاٍخ ِمبهٔخ ِغ اٌمبْٔٛ اٌفؤَٟ، كاه اٌىزبة اٌؾل٠ش،  

 .505 ، ص2006اٌغيائو، 
2
 طله ٘نا إٌض ثبٌٍغخ اٌفو١َٔخ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:  

Loi n° :62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvelle ordre 

de la législation  en vigueur au 31 décembre 1962,  JORADP, n°02 du 11  janvier 

1963. 

 157-62، ٠زؼّٓ ئٌغبء اٌمبْٔٛ هلُ ١ٌٛ٠1973ٛ ٍٕخ  5ِإهؿ فٟ  29-73رُ ئٌغبؤٖ ثّٛعت األِو هلُ  ٚ لل 

 31ٚاٌواِٟ ئٌٝ اٌزّل٠ل ؽزٝ ئشؼبه آفو، ٌّفؼٛي اٌزشو٠غ إٌبفن ئٌٝ غب٠خ  1962ك٠َّجو ٍٕخ  31اٌّإهؿ فٟ 

 .1973غشذ ٍٕخ  3طبكه فٟ  62، ط ه ػلك 1962ك٠َّجو ٍٕخ 
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األمر المتعمق باألسعار و  1945جواف  30الصادر في  1483-45باألمر الفرنسي رقـ
قمع األفعاؿ المتعمق بمتابعة و  ،1945جواف  30الصادر في  1484-45الفرنسي رقـ 

ضمف ظروؼ إقتصادية  في فرنسا وقد صدر ىذاف األمراف ،(1)المخالفة لمتشريع اإلقتصادؼ
اصة بعد نياية الحرب العالمية الثانية حيث أف النظاـ الميبرالي المنتيج ىشة عاشتيا فرنسا خ

نظيـ خاص لذلؾ تـ المجوء إلى إنشاء ت .لـ يعد قادرا عمى مواجية تمؾ الظروؼ الصعبة
الذؼ منح لمحكومة صالحية القضاء عمى  (2)1483-45األمر باألسعار مف خالؿ إصدار 

كما أف  ،(3)بإصدار قرارات ممزمة في مجاؿ تنظيـ األسعارارتفاع األسعار مف خالؿ التدخل 
  .45/1484مخالفة ىذا األمر يعرض صاحبو لمعقوبات المنصوص عمييا في األمر رقـ 

مخيار اإلشتراكي لتسيير أمور الدولة أقر الدستور الجزائرؼ األوؿ لالجزائر فمع تبني        
الذؼ تستمد منو األحكاـ المنظمة لمختمف وجعمو النيج ىذا الخيار  (4)1963الصادر سنة 

ت القانونية التنظيماتـ إصدار مجموعة مف التشريعات و  وتبعا لذلؾ .المجاالت في الدولة
يتعمق و  التي كانت في مجمميا تصب في تبني التحديد اإلدارؼ لألسعارالمتعمقة باألسعار و 

                                                           
1
 - Ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, www.legifrance.fr  

 
   - Ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constation, la poursuite et la 

répression des infractions à la législation économique,  www. Legifrance.fr. 
2

د ئشزواؽبٚ ٘ٛاِش اٌوثؼٚ كٔٝ أٚ اٌَؼو األلظ٠ٕٝض ٘نا األِو ػٍٝ رلاث١و هئ١َ١خ وزؾل٠ل اٌَؼو األ 

وّب ٠ٕض أ٠ؼب ػٍٝ رلاث١و ِىٍّخ وبإلعواءاد اٌّوافمخ ٌٍزلاث١و اٌوئ١َ١خ ٚ اٌزٟ رّىٓ  .اٌزقف١غ ٚ اٌي٠بكح ...ئٌـ

رٕف١ن٘ب. أٔظو ثٛلطٛف ثٙغذ، ِجلأ ؽو٠خ األٍؼبه فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ، ِنووح  ِوالجخِٓ رطج١مٙب ٚ رًَٙ 

خ اٌؾمٛق ، ثٓ ٠ٍٛف ثٓ فلح، و1١ٍِملِخ ١ًٌٕ شٙبكح اٌّبعَز١و فٟ اٌمبْٔٛ، فوع لبْٔٛ األػّبي، عبِؼخ اٌغيائو 

 .13، ص 2013ثٓ ػىْٕٛ، اٌغيائو،
3
 CALAIS- AULOY Jean, STEINMETZ Frank, Droit de la Consommation, 6

ème
 édition, 

Dalloz, 2003, p339.  
4

          األ٘لاف األٍب١ٍخ ٌٍغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ اٌّزّضٍخ فٟ رش١١ل ِغزّغ ئشزواوٟ،  ِٕٗ أولد ػٍٝ 10فبٌّبكح  

اٌغّٙٛه٠خ اٌغيائو٠خ اٌل٠ّمواؽ١خ اٌشؼج١خ، ط ه اٌؼلك  كٍزٛه .ٚ ِمبِٚخ ظب٘وح اٍزغالي اإلَٔبْ ألف١ٗ اإلَٔبْ

  .  1963ٍجزّجو  10طبكه فٟ  64

http://www.legifrance.fr/
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تثبيت  المتضمف 12/05/1966الصادر بتاريخ  112-66المرسـو رقـ  - األمر بػػػ:
 .(1)لممواد المصنعة محمياىوامش الربح عند تجارة الجممة و التجزئة 

 عمى منتجات المستوردة و المعاد بيعياتحديد أسعار الالمتضمف  113-66المرسـو رقـ  -

 .(2)حاليا

الخدمات الموضوعة تحت نظاـ التصديق المتضمف المنتجات و  114-66المرسـو رقـ  -
   .(3)عمى األسعار

 29بتاريخ  37-75رحمة ىو صدور األمر رقـ أىـ ما ميز ىذه الم: مرحمة السبعينات -2
إذ يعتبر النص  ،(4)قمع المخالفات الخاصة بتنظيـ األسعارالمتعمق باألسعار و  1975أفريل 

النصوص ر و حيث تـ فيو تحديد اإلطا .األساسي لمتشريع الوطني في مجاؿ تنظيـ األسعار
     الخدماتأسس تحديد األسعار لجميع السمع و بياف مختمف األساسية لسياسة األسعار، و 

ىذا األمر أربعة أنظمة قد تضمف و  .(5)معالجة جميع المخالفات الخاصة بتنظيـ األسعارو 
  ىي:لألسعار و 

                                                           
1

، ٠زؼّٓ اٌشوٚؽ اٌؼبِخ ٌزؾل٠ل أٍؼبه إٌّزغبد ِٓ 1966ِب٠ٛ ٍٕخ  12فٟ  ِإهؿ 112-66ِوٍَٛ هلُ  

 .)ٍِغٝ(1966ِب٠ٛ ٍٕخ  17فٟ  ، طبكه39اٌظٕغ اٌّؾٍٟ، ط ه اٌؼلك 
2

اٌّؼبك ث١ؼٙب ؾل٠ل أٍؼبه إٌّزغبد اٌَّزٛهكح ٚ، ٠زؼٍك ثز1966ِب٠ٛ ٍٕخ  12فٟ ِإهؿ  113-66ِوٍَٛ هلُ  

 )ٍِغٝ( .1966ِب٠ٛ  27طبكه فٟ  42ػٍٝ ؽبٌٙب، ط ه اٌؼلك 
3

ثبٌّٕزغبد ٚاٌقلِبد اٌّٛػٛػخ رؾذ ٔظبَ اٌزظل٠ك ػٍٝ 1966ِب٠ٛ ٍٕخ  12ِإهؿ فٟ  114-66ِوٍَٛ هلُ  

 )ٍِغٝ( .1966ِب٠ٛ  27طبكه فٟ  42ه اٌؼلك  األٍؼبه،ط
4

  غ اٌّقبٌفبد اٌقبطخ ثزٕظ١ُ األٍؼبه، ّ، ٠زؼٍك ثبألٍؼبه ٚل٠1975ً ٍٕخ أفو 29ِإهؿ فٟ  37-74أِو هلُ  

 )ٍِغٝ( .1975ِب٠ٛ ٍٕخ  13طبكه فٟ  38ط ه اٌؼلك 

رُ  37-75ٔش١و ئٌٝ فطأ ٚلغ فٟ ئطلاه ٘نا إٌض ثبٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ، فؼٛع وزبثخ أِو هلُ 

، ٚ٘ٛ فالف ِب ٚهك فٟ ئطلاه إٌض فٟ اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ثبٌٍغخ اٌو١ٍّخ، ؽ١ش رُ وزبثخ  37-74رل٠ٚٓ أِو هلُ 

ordonnance n° 75-37  ُ37-74األِو هلُ ١ٌٌٚ  37-75. ٚػ١ٍٗ فبٌظؾ١ؼ ٘ٛ األِو هل . 
5
 .18ثٛلطٛف ثٙغذ، ِوعغ ٍبثك، ص  
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يضات خالؿ مدة الخدمات التي تستفيد مف تعو والتي تطبق عمى السمع و  األسعار الثابتة: -أ
، و  يتـ تحديد قائمة ىذهمحددة، و       ىي تخص تمؾ السمع السمع والخدمات بموجب مرسـو

 الخدمات ذات اإلستيالؾ الواسع.و 

مات الموجية لإلستيالؾ األسرؼ، والمواد الخدتطبق عمى المواد و األسعار الخاصة:  -ب
 الخاصة بالمؤسسات.مواد التجييز األولية، و 

د سعرىا في مستوػ مستقر وثابت تطبق عمى بعض المواد التي حداألسعار المستقرة:  -ج
 ىي تمس مواد البناء.و 

الخدمات التي ال تخل في أحد أنظمة األسعار تطبق عمى كل السمع و  األسعار المراقبة:-4
  الثالثة السالف ذكرىا.

أف الوسائل المستعممة لضبط تكويف األسعار  37-75 رقـ يتضح مف خالؿ األمر       
قد كاف و  ،(1)التصديق وفي تحديد السقف األعمىي تحديد ىوامش الربح والتسعير و تتمثل ف

غير أف ىذه مراقبتيا ى التحكـ في األسعار وتوجيييا و عوؿ عمى ىذا النظاـ  في العمل عمي  
ارتفع بصورة مؤشر األسعار، و ـ يعد ي تحكـ في لارتفاع األسعار، و  تمنع مفالوسائل لـ 

قد أدػ األخذ بنظاـ مراقبة األسعار إلى تضخـ خانق نشأ عنو عدد ىائل مف و  ،(2)سريعة
 .مخالفات تنظيـ األسعار

مف أجل تصحيح اإلختالالت الواردة في المرحمة السابقة، جاءت  مرحمة الثمانينات: -ج
ذلؾ بإعطاء السعر دوره الحقيقي كوسيمة لمتعديل و  ىذه المرحمة إلعادة تنظيـ سياسة األسعار

                                                           
1
 BALI Hamid, Inflation et mal Développement en Algérie, OPU, Alger, 1993, p 96. 

2
، %100أكٜ ػلَ رٛفو و١ّبد وبف١خ ٌجؼغ إٌّزغبد ئٌٝ اهرفبع ل١بٍٟ فٟ أٍؼبه٘ب، وّب ٘ٛ اٌؾبي ٌٍجطبؽب  

 .506أٔظو: دمحم ثٛكاٌٟ، ِوعغ ٍبثك، ص  .% 30، اٌٍؾَٛ  % 80اٌفٛاوٗ اٌقؼو ٚ
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بشكل مرتبط مع تكويف بصورة دائمة و اإلقتصادؼ، مف خالؿ تنمية القواعد اإلقتصادية 
  .(1)حتراميا مف طرؼ جميع المتعامميف اإلقتصادييفإاألسعار، مع ضرورة 

في السوؽ،   ف تـ وضع نظاـ لألسعار ييدؼ إلى تحقيق التواز  ،ىذه المرحمة خالؿ       
الطمب، ولكف بالرغـ مف ذلؾ استمرت الحكومة في العمل عمى تحديد وفقا آللية العرض و 

  .أسعار بعض المنتجات

، مرحمةاإلقتصادية المسخرة في ىذه الاإلمكانيات والوسائل القانونية و مف رغـ عمى ال        
عمى أسعار السمع و الخدمات اإلستراتيجية،  تتمكف مف فرض الرقابة الصارمةفإف الدولة لـ 

 لى عجزىاإ أدػإذ غالبا ما كانت المؤسسات العمومية تنتج أقل مف قدرتيا اإلنتاجية مما 
كما أف ىذا اإلختالؿ بيف  .ما تسبب في ندرة السمعوىو  ،عف تمبية جزء ىاـ مف الطمب

قابل السعر الرسمي فأدػ العرض و الطمب كاف سببا في تكويف سعر مزدوج أو موازؼ في م
 .(2)ذلؾ إلى نشوء السوؽ الموازية التي تمتاز بأسعار مرتفعة

ثر أما األسباب الخارجية فتمثمت في انخفاض أسعار البتروؿ إلى أدنى مستوػ مما أ       
دخاؿ و انييار المعسكر الشرقي سمبا عمى الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية في الجزائر، و  ا 

المشاكل إلى حدوث فأدت كل ىذه العوامل و  .شتراكيةاإلقتصادية في البمداف اإلاإلصالحات 
، مما دفع بالحكومة الجزائرية إلى 1988أكتوبر 05أزمات عديدة في الجزائر أىميا أحداث 

  .(3)القياـ  بحزمة إصالحات إقتصادية وسياسية عميقة تمس جميع المجاالت

 عقبلمجموعة مف اإلصالحات  بعد تبني الجزائر :ثانيا: إخضاع الثمف لقواعد السوؽ 
      تمؾ اإلصالحات في المنظومة القانونية  تيا في الثمانينات، تجسدتاألزمة التي عاش

                                                           
1

زٛهاٖ، و١ٍخ اٌؼٍَٛ فجبثخ ػجل هللا، ١ٍبٍخ األٍؼبه فٟ ئؽبه اٌؼٌّٛخ اإللزظبك٠خ، ؽبٌخ اٌغيائو، أؽوٚؽخ كو 

 . 188، ص 2006ػٍَٛ اٌز١١َو، عبِؼخ اٌغيائو، كاٌٟ ئثوا١ُ٘، ٚاإللزظبك٠خ 
2

   MILOUDI Boubaker, La Distribution en Algérie, OPU, Alger, 1994, p148. 
3
 . 22ثٛلطٛف ثٙغذ، ِوعغ ٍبثك، ص  



 عــد البيــن يف غقــد المثــوين لتحديــام القانــالنظ                              الأول:ل ـالفص

 
 

17 
 

كل المسارات ألغى مناىج النظاـ اإلشتراكي، و  الذؼ (1)1989كاف أبرزىا صدور دستور
تمييدا إلرساء  حرية التممؾعمى مبدأ منو  49في المادة نص ألوؿ مرة . و المندرجة ضمنو

كرس ىذا اإلختيار اإليديولوجي تيما بعد ترسانة قانونية تدعـ و نظاـ إقتصادؼ حر. وتمتو ف
أما ما يتعمق بتنظيـ األسعار، فقد صدرت مجموعة مف القوانيف مف . 1996سيما دستور ال

 أجل ضبطيا منيا:

 جاء ىذا القانوف مف أجل تنظيـ السوؽ الوطنية بما ،(2)12-89القانوف رقـ  -1
صاد مسير إداريا إلى إقتصاد حر مف إقت التي تميزت باإلنتقاؿ  يتماشى مع تمؾ المرحمة

 تنافسي، لذلؾ لـ يفتح المجاؿ بصفة كاممة لقواعد السوؽ. و 
وقد صدر ىذا األمر استكماال لمتطمبات بناء اإلقتصاد  ،(3)بالمنافسةالمتعمق  األمر -2

لذلؾ يعتبر ىذا  .تييئة المناخ المالئـ لممنافسةو الوطني القائـ عمى اإليديولوجية الميبرالية، 
منو عمى  04األمر أوؿ قانوف ينص صراحة عمى مبدأ حرية األسعار، حيث تنص المادة 

 .»الخدمات إعتمادا عمى قواعد المنافسةتحدد بصفة حرة أسعار السمع و  «أنو: 

، الذؼ 06-95الحرة وسبل ترقيتيا بموجب األمر رقـ قواعد المنافسة  لقد تـ تنظيـ        
عمى حرية األسعار التي تشكل الجانب األساسي  س مقومات إقتصاد السوؽ الذؼ ي بنىكر  

مبدأ حرية ىي  بيذا ىذا األمر مف بيف المبادغ األساسية التي جاءو  .لحرية المنافسة
أيف تكوف قواعد  .مبدأ شفافية المعامالت التجارية و مبدأ نزاىة المعامالت التجاريةو  األسعار

 .الطمب الفيصل في تحديد األسعارالسوؽ القائمة عمى قانوف العرض و 

                                                           
1

، 1989فجوا٠و ٍٕخ  28هؿ فٟ ِإ 18-89اٌظبكه ثّٛعت ِوٍَٛ هئبٍٟ هلُ  1989فجوا٠و ٍٕخ  23كٍزٛه  

 .1989طبكه فٟ أٚي ِبهً ٍٕخ    9ػلك ط ه 
2

١ٌٛ٠ٛ ٍٕخ  19طبكه فٟ  29، ٠زؼٍك ثبألٍؼبه، ط ه ػلك ١ٌٛ٠1989ٛ ٍٕخ  5ِإهؿ فٟ  12-89هلُ  لبْٔٛ 

 )ٍِغٝ( .1989
3

فجوا٠و ٍٕخ  22طبكه فٟ  09، ٠زؼٍك ثبٌّٕبفَخ، ط ه ػلك ٠1995ٕب٠و ٍٕخ  25ِإهؿ فٟ  06-95أِو هلُ  

 )ٍِغٝ(. 1995
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 في ي مارسبد أف قواعد السوؽ القائـ عمى قواعد المنافسة الحرة و إف تحديد األسعار ال       
حرية التجارة لممؤسسة الخاصة ما لـ  التطرؽ إلىإطار تكريس مبدأ حرية التجارة، فال يمكف 

رسـ سياستيا التنافسية بمفردىا بعيدا عف أؼ بتحديد أسعار منتجاتيا بنفسيا و  ي سمح ليا
 إقتصادؼأنو صدر في محيط  06-95رقـ ما ي الحع في األمر و  .تدخل مف طرؼ الدولة

ىو ما أوجد و  .بالتالي لـ تكف ىناؾ أرضية لتطبيقوـ عمى مبدأ الحرية اإلقتصادية، و ال يقو 
الصناعة و  لنص صراحة عمى مبدأ حرية التجارةولتدارؾ ىذا الوضع تـ ا ،(1)ثغرة قانونية

 .(2)1996مف دستور 37بموجب المادة 

 رقـ     األمر صدر ىذا األمر لتدارؾ النقص المسجل في ،(3)الجديدقانوف المنافسة  -2
المنافسة  سيما حريةاستبقى عمى البعض اآلخر، الحيث تـ إلغاء بعض أحكامو و  95-06
        قانوف المنافسة الجزائرؼ لـ يظيركما رأينا سابقا فإف و  .تكريس مبدأ حرية األسعارو 
  يتطور إال بعد انتياج الجزائر لنظاـ اقتصادؼ حر تكوف المنافسة داخمو إحدػ مقوماتو، و 
حفاظا عمى المنافسة الحرة و ترقيتيا في إطار اقتصاد السوؽ، تـ إنشاء ألوؿ مرة مجمس و 

حيث  03-03 رقـ ض باألمروّ ع  الممغى و  06-95 رقـ بموجب األمر 1995المنافسة سنة 
   رقـ التي أفرد ليا قانونا خاصا بيا ىو القانوف مارسات التجارية، و لمشرع بيف المفصل ا

 ،(4)المتعمق بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 23/06/2004المؤرخ في  04-02
الييئة المشرفة عمى تطبيق حكاـ المتعمقة بمبادغ المنافسة و وخصص قانوف المنافسة لأل

                                                           
1
 .27ثٛلطٛف ثٙغذ، ِوعغ ٍبثك، ص  
2
 ، ِوعغ ٍبثك.1996ٔٛفّجو  28كٍزٛه  
3

١ٌٛ٠ٛ ٍٕخ  20طبكه فٟ  43، ٠زؼٍك ثبٌّٕبفَخ، ط ه ػلك ١ٌٛ٠2003ٛ ٍٕخ  19ِإهؿ فٟ  03-03أِو هلُ  

 ، ِؼلي ٚ ِزُّ.2003
4

، ٠ؾلك اٌمٛاػل اٌّطجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ، ط ه ػلك ١ٔٛ٠2004ٛ ٍٕخ  23ِإهؿ فٟ  02-04هلُ  لبْٔٛ 

 ، ِؼلي ٚ ِزُّ.١ٔٛ٠2004ٛ ٍٕخ  27طبكه فٟ  41
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  03-03 رقـ قد أجريت بعض التعديالت عمى األمرواعده، ممثمة في مجمس المنافسة و ق
     .(2)05-10 القانوف رقـو  (1)12-08رقـ القانوف بموجب كل مف 

 06-95رقـ  األمر أحكاـ قصور أماـ :(3)إصدار قانوف لتنظيـ الممارسات التجارية -3
األحكاـ الخاصة و األحكاـ المتعمقة بحفع السمع المحجوزة،  ما يخصفي السيما السالف الذكر

وردة األحكاـ المتعمقة بإتالؼ السمع المستو ببيع أو التنازؿ عف السمع سريعة التمف المحجوزة، 
عدـ تطبيق حكاـ المتعمقة بالغمق اإلدارؼ و كذا قصور في األأو المصنعة عف طريق الغش، و 

 مف صاديةاالقت المتطمبات فرضتو لما ونتيجة عمى بعض الممارسات غير النزيية.العقوبات 
 لمصالح وحماية ضماف أكبر توفير بغية شفاؼ، إطار في السوؽ  عمل آليات وضع ضرورة

 أجل ومف .الشرعية غير التجارية الممارسات ضحية االقتصادييف واألعواف المستيمكيف
 التجارية، الممارسات عمى المطبقة القواعد يحدد قانوف  إصدار تـ الناتجة، النقائص تخطي
 أدت التي ية"،المواز بالسوؽ  ”يعرؼ ما انتشار نتيجة لمسوؽ الوطني، الفعالة المراقبة لضبط
 أجل مف تنظيمية إصدار أحكاـ تـ وبالمقابل الشرعية. غير التجارية الممارسات ظيور إلى

 .الشرعية غير الممارسات عمى العقوبات وتطبيق التجارية الممارسات تمؾ ضبط
 عمى المطبقة يحدد القواعد الذؼ 02-04 رقـ القانوف  خالؿ مف المشرع حاوؿ لقد        

 بمبدأ المساس دوف  التجارؼ، النشاط ضبط أجل آليات مف يضع أف التجارية، الممارسات
 المضاربة ممارسات في مكافحة الدولة اختصاصات تعزيز خالؿ مف وذلؾ حرية االقتصاد.

 يتطمب العالمي اإلقتصادؼ الفضاء أف كما .بيا المخالفات المتعمقة ومعاقبة أشكاليا بكل
 تكييف طريق عف يتحقق إالو الذؼ ال لمتجارة  العالمية المنظمة االنضماـ إلى ونح التوجو

                                                           
1

١ٌٛ٠ٛ ٍٕخ  19اٌّإهؿ فٟ  03-03، ٠ؼلي ٚ ٠زُّ األِو هلُ ١ٔٛ٠2008ٛ ٍٕخ  25ِإهؿ فٟ  12-08لبْٔٛ هلُ  

 .١ٌٛ٠2008ٛ ٍٕخ  2طبكه فٟ  36ط ه ػلك ٚ اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ،  2003
2

١ٌٛ٠ٛ ٍٕخ  19فٟ  اٌّإهؿ 03-٠03زُّ األِو هلُ ، ٠ؼلي 2010ٚغشذ ٍٕخ  15ِإهؿ فٟ  05-10لبْٔٛ هلُ  

 .2010ٍٕخ  غشذ 18طبكه فٟ  46اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ، ط ه ػلك ٚ 2003
3

١ٔٛ٠ٛ  23اٌّإهؿ فٟ  02-04، ٠ؼلي ٚ ٠زُّ اٌمبْٔٛ هلُ 2010غشذ ٍٕخ  15ِإهؿ فٟ  06-10هلُ  لبْٔٛ 

غشذ ٍٕخ  18طبكه فٟ  46، اٌنٞ ٠ؾلك اٌمٛاػل اٌّطجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ، ط ه ػلك 2004ٍٕخ 

2010 . 
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 التجارية الممارسات تفرضو وما واالجتماعية، المتطمبات االقتصادية مع الوطنية التشريعات
 .(1)والشريفة النزيية

 
 الثاني: مضموف القواعد الخاصة المحددة لمثمف الفرع

الخدمات المقدمة لمجموعة متناثرة مف القواعد الخاصة التي يخضع ثمف السمع و         
بالخضوع لمنطق  حرة وباتفاؽ إرادة األطراؼ أو فتارة يكوف بطريقة .تنص عمى كيفية تحديده

المشرع لفرض ثمف معيف يجب تارة أخرػ يتدخل و  .العرض و الطمب الذؼ يحدده السوؽ 
مف بيف القواعد الخاصة المحددة لمثمف تمؾ المنصوص عمييا و  .اإللتزاـ بو أثناء عممية البيع

 02-04رقـ القانوف الواردة في كذلؾ و  ،)أوال(المتعمق بالمنافسة  03-03رقـ في األمر 
      )ثانيا(.المتعمق بالقواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية 

 
مفيـو اقتصاد السوؽ ال يعني غياب السمطات  إف :بقواعد المنافسةضرورة التقيد ال: أو 

العمومية، بل بالعكس عمييا أف تسير عمى السير الحسف لمسوؽ عف طريق حماية قواعد 
فمقانوف المنافسة عالقة وطيدة بحماية  ،(2)فيالمنافسة بيف مختمف األعواف االقتصادي

شباع حاجياتو ورغباتو بأقل تكمفة. و و  لحمايتوالمستيمؾ، إذ ييدؼ أساسا  عميو ال بد مف ا 
كذا عدـ المجوء إلى ممارسات ( و 2اإللتزاـ باألسعار المقننة)، و (1احتراـ مبدأ حرية األسعار)

  (.3مقيدة لممنافسة)
تحدد  «:وعمى أن 03-03 رقـ مف األمر 04نص المادة ت: حرية األسعاراحتراـ مبدأ  -1

 .النزيية الحرة وقواعد المنافسة ل وفقابصفة حرة أسعار السمع و الخدمات 

   تتـ ممارسة حرية األسعار في ظل احتراـ أحكاـ التشريع و التنظيـ المعموؿ بيما        
 :ال سيما تمؾ المتعمقة بما يأتي ،قواعد اإلنصاؼ و الشفافيةو كذا عمى أساس 

                                                           
1

ِغٍخ األوبك١ّ٠خ ٌٍلهاٍبد  ،» أٍب١ٌت رفؼ١ً اٌولبثخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ غ١و اٌشوػ١خ «ِغوثٟ ل٠ٛله، 

 .94-89، ص ص2012، عبِؼخ ؽ١َجخ ثٓ ثٛػٍٟ، اٌشٍف، 08اإلعزّبػ١خ  ٚاإلَٔب١ٔخ، اٌؼلك 
2

ؽّيح ثٛفوٚثخ، افزظبطبد ِغٌٍ إٌّبفَخ اٌغيائوٞ، اٌٍّزمٝ اٌٛؽٕٟ ؽٛي ؽو٠خ إٌّبفَخ  ، ػجلهللا ٌؼ٠ٛغٟ 

ػٕبثخ،  عبِؼخ ثبعٟ ِقزبه،، ؾمٛق ٚ اٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، و١ٍخ ا2013ٌأفو٠ً  04ٚ 03 ٠ِٟٛ فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائوٞ،

 غ١و ِٕشٛه. 



 عــد البيــن يف غقــد المثــوين لتحديــام القانــالنظ                              الأول:ل ـالفص

 
 

21 
 

اإلنتاج و التوزيع و تأدية الخدمات و استيراد السمع لبيعيا تركيبة األسعار لنشاطات  -
 ،عمى حاليا

 ،ىوامش الربح فيما يخص إنتاج السمع و توزيعيا أو تأدية خدمات -

»يةشفافية الممارسات التجار  -
 (1 )

. 

حدد بشكل حر لكف بشرط احتراـ قواعد يتبيف مف نص ىذه المادة أف األسعار ت         
ألف المنافسة الحرة ىي إحدػ طرؽ  .أسسيا، خاصة ما يتعمق منيا بالنزاىةو  المنافسة

 مفاىيـ محددة قانوناعمى األعواف اإلقتصادييف مناىج و التنظيـ اإلجتماعي الذؼ يفرض 
توزيع المواد النادرة لتكنولوجي وتحسيف طرؽ اإلنتاج و ابيدؼ تشجيع التقدـ الصناعي و 
عمى األصعدة  دالت التجارية و تحقيق اإلزدىارايع المببطريقة عقالنية مما يؤدؼ إلى توس

عميو فالمنافسة ىي منيج متكامل اإلجتماعية بما يخدـ التطور اإلقتصادؼ، و اإلقتصادية و 
 .(2)اإلجتماعياـ محكـ لبموغ الرقي اإلقتصادؼ و نظو 

رادة إلى القواعد التنافسية مف جية، و يخضع تحديد األسعار في ظل إقتصاد السوؽ         ا 
 .التي تخضع لمقواعد العامة في تحديد الثمفعاقدة فيما بينيا مف جية أخرػ، و األطراؼ المت

عميو يحدد السعر ىو التفاوض وتطابق اإلرادتيف، و  إف األصل في العقود الممزمة لمجانبيف
ىي توسيع نطاؽ وذلؾ دوف إىماؿ نقطة أساسية أال و  مف الطرفيف أو األطراؼ المتعاقدة

           .(3)التنظيمي في آف واحدوتقميص صالحية المحيط اإلدارؼ و  الحرية
 (1)المعدؿ و المتمـ 03-03 رقـ مف األمر 05تنص المادة : ألسعار المقننةاإللتزاـ با -2

       يمكف أف تحدد ىوامش و أسعار السمع، أعاله 44تطبيقا ألحكاـ المادة  «:وعمى أن

                                                           
1

ٚاٌّزؼٍك  2010غشذ ٍٕخ  15اٌّإهؿ فٟ  05-10ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  3ٙب ثبٌّبكح لجً رؼل٠ٍ 04رٕض اٌّبكح  

رحذد ثصفخ حشح أسؼبس انسهغ ٔ انخذيبد اػزًبدا ػهٗ لٕاػذ انًُبفسخ غٛش أَّ ًٚكٍ أٌ  « ػٍٝ أٔٗ: ثبٌّٕبفَخ 

 .»أدَبِ 00رمٛذ انذٔنخ انًجذأ انؼبو نحشٚخ األسؼبس ٔفك انششٔط انًحذدح فٙ انًبدح 
2

ؼخ ػجل دمحم اٌشو٠ف وزٛ، أ٘لاف إٌّبفَخ، اٌٍّزمٝ اٌٛؽٕٟ ؽٛي إٌّبفَخ ٚ ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه، و١ٍخ اٌؾمٛق، عبِ 

  )غ١وِٕشٛه(..03، ص 2009ٔٛفّجو  17ٚ18اٌوؽّبْ ١ِوح، ثغب٠خ، ٠ِٟٛ 
3

ثٛفبهٞ ٌط١فخ، رلفً اٌلٌٚخ فٟ رؾل٠ل األٍؼبه ٚ آصبهٖ ػٍٝ إٌّبفَخ، ِنووح ١ًٌٕ شٙبكح اٌّبعَز١و فٟ اٌمبْٔٛ  

 . 12، ص 2013اٌقبص، و١ٍخ اٌؾمٛق ٚ اٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، عبِؼخ ٚ٘واْ، 
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ة مف السمع والخدمات أو تسقيفيا أو التصديق عمييا متجانسو الخدمات أو األصناؼ ال
 .عف طريق التنظيـ

أو التصديق  تتخذ تدابير تحديد ىوامش الربح وأسعار السمع و الخدمات أو تسقيفو       
 عمييا عمى أساس اقتراحات القطاعات المعنية و ذلؾ لألسباب الرئيسية اآلتية:

دمات الضرورية أو ذات اإلستيالؾ الخت استقرار مستويات أسعار السمع و تثبي -
 .الواسع في حالة اضطراب محسوس لمسوؽ 

 .مكافحة المضاربة بكل أشكاليا و الحفاظ عمى القدرة الشرائية لممستيمؾ -
    ىوامش الربح و أسعار السمع و الخدماتمؤقتة لتحديد كما يمكف اتخاذ تدابير        

سيما بسبب ال ،غير المبررارتفاعيا المفرط و نفسيا في حالة  حسب األشكاؿ  ،أو تسقيفيا
اضطراب خطير لمسوؽ أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التمويف داخل قطاع نشاط معيف 

 .(2) »ينة أو في حاالت اإلحتكار الطبيعيةأو في منطقة جغرافية مع

                                                                                                                                                                                     
1

 03-03ِٓ األِو  05اٌّؼلٌخ ٌٍّبكح ، ١ٌٛ٠2003ٛ  19اٌّإهؿ فٟ  05-10ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  04اٌّبكح أٔظو  

 اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ.

2
ًٚكٍ رمٍُٛ  « :ػٍٝ ِب٠ٍٟ ١ٌٛ٠2003ٛ  19اٌّإهؿ فٟ  05-10اٌزؼل٠ً ثبٌمبْٔٛ هلُ لجً  05ٔظذ اٌّبكح  

ثؼذ أخز سأ٘ يجهس ػٍ طشٚك انزُظٛى أسؼبس انسهغ ٔ انخذيبد انزٙ رؼزجشْب انذٔنخ راد طبثغ اسزشارٛجٙ 
 .انًُبفسخ

فٙ حبنخ إسرفبػٓب انًفشط  ْب ال سًٛبكًب ًٚكٍ ارخبر رذاثٛش اسزثُبئٛخ نهحذ يٍ اسرفبع األسؼبس أٔ رحذٚذ        
صؼٕثبد يضيُخ فٙ انزًٍٕٚ داخم لطبع َشبط يؼٍٛ أٔ فٙ يُطمخ نسٕق أٔ كبسثخ أٔ ا بدثسجت اضطشاث

 .جغشافٛخ يؼُٛخ أٔ فٙ حبالد اإلحزكبساد انطجٛؼٛخ
ثؼذ أخز سأ٘ يجهس  لبثهخ نهزجذٚذ ( أشٓش6نًذح ألصبْب سزخ ) ػٍ طشٚك انزُظٛىرزخز انزذاثٛش اإلسزثُبئٛخ        

 .»انًُبفسخ

ؽ١ش وبٔذ رٕض  2008عٛاْ  25اٌّإهؿ فٟ  12-08عت اٌمبْٔٛ هلُ ٚلجً مٌه، فؼؼذ ٘نٖ اٌّبكح ٌٍزؼل٠ً ثّٛ

ثؼذ  ثًٕجت يشسٕوًٚكٍ رمٍُٛ أسؼبس انسهغ ٔ انخذيبد انزٙ رؼزجشْب انذٔنخ راد طبثغ اسزشارٛجٙ « :ػٍٝ أٔٗ 

 .أخز سأ٘ يجهس انًُبفسخ

األسؼبس فٙ حبنخ إسرفبػٓب انًفشط كًب ًٚكٍ ارخبر رذاثٛش اسزثُبئٛخ نهحذ يٍ اسرفبع األسؼبس أٔ رحذٚذ        
ثسجت اضطشاة خطٛش نهسٕق أٔ كبسثخ أٔ صؼٕثبد يضيُخ فٙ انزًٍٕٚ داخم لطبع َشبط يؼٍٛ أٔ فٙ يُطمخ 

 .جغشافٛخ يؼُٛخ أٔ فٙ حبالد اإلحزكبساد انطجٛؼٛخ
   .»انًُبفسخ ( أشٓش ثؼذ أخز سأ٘ يجهس6رزخز انزذاثٛش اإلسزثُبئٛخ ثًٕجت يشسٕو نًذح ألصبْب سزخ )       
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مصمحة ليتبيف مف خالؿ ىذا النص أف الدولة تتدخل لفرض أسعار معينة حماية        
 المستيمؾ كمما دعت الظروؼ اإلقتصادية إلى ذلؾ.

 مقيدة لممنافسةعدـ المجوء إلى ممارسات  -3

المشرع لمممارسات المقيدة لممنافسة مف خالؿ الفصل الثاني مف الباب الثاني  تطرؽ        
اإلتفاقات  مايمي: أورد فيما يخص تحديد الثمف المتمـ، حيثالمعدؿ و  03-03 رقـ مف األمر

اإللزاـ بإعادة (، بالييمنة)(، التعسف في وضعية أتيدؼ إلى عرقمة تحديد األسعار)التي 
  (.د(، البيع بأسعار مخفضة تعسفيا)جالبيع بسعر أدنى)

رقـ  مف األمر 6الفقرة  6 تنص المادةاإلتفاقات التي تيدؼ إلى عرقمة تحديد األسعار:  -أ
    تحظر الممارسات و األعماؿ المدبرة و اإلتفاقيات « :المعدؿ و المتمـ عمى أنو 03-03

و اإلتفاقات الصريحة أو الضمنية التي تيدؼ أو يمكف أف تيدؼ إلى عرقمة حرية 
المنافسة أو الحد منيا أو اإلخالؿ بيا في نفس السوؽ أو في جزء جوىري منو السيما 

 عندما ترمي إلى:

     بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعارعرقمة تحديد األسعار حسب قواعد السوؽ ...
 .(1) »يا انخفاضأو 

                                                           
1
 ٠مبثً ٘نٖ اٌّبكح فٟ اٌزشو٠غ اٌفؤَٟ:  

Article L420-1, modifié par Loi n° 2001- 420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles 

régulations économiques -art.52 JORF 16mai 2001: 

«  Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du 

groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour 

effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un 

marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou 

coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :… 

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant 

artificiellement leur hausse ou leur baisse ». www.legifrance.fr  

http://www.legifrance.fr/
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تتمثل اإلتفاقيات التي تيدؼ إلى تحديد األسعار في جميع الممارسات التجارية        
موضوع التقييدية المتعمقة برفع أو خفض أو تثبيت األسعار المحققة ليذه النتيجة سواء تعمق 

إف غاية تمؾ اإلتفاقيات ىي تعطيل المجرػ الطبيعي لمسوؽ مف  .اإلتفاؽ بالسمع أو الخدمات
و تنازؿ التجار عف استقالليتيـ الطمب، حيث يكوف مضموف ىذا اإلتفاؽ ىخالؿ العرض و 

 سمطتيـ التقديرية في وضع األسعار المناسبة تبعا لتكاليف اإلنتاج.و 

منيا أو القضاء عمييا مف  أو الحد المنافسة عرقمةييدؼ إتفاؽ تحديد األسعار إلى        
           عمى مستوييف: أفقييتـ و  خالؿ اإلخالؿ بيا في نفس السوؽ أو جزء جوىرؼ منو

حيث يكوف إتفاؽ تحديد األسعار أفقيا بيف مؤسسات متنافسة مثل إتحادات التجار  .عمودؼو 
التي تتبادؿ المعمومات عف السعر فيما بينيا أو مف طرؼ أعضاء مينة معينة، بينما يكوف 
إتفاؽ تحديد األسعار عموديا بيف مؤسسات غير متنافسة مثل إتفاؽ التوزيع الذؼ يكوف غالبا 

مف الحرية التنافسية  بعية اإلقتصادية أيف ييدؼ ىذا اإلتفاؽ إلى الحدفي إطار وضعية الت
غالبا ما يتجسد في شكل فرض تحديد سعر إعادة البيع أو فرض الحد األدنى  لمموزعيف، و 

 .(1) لسعر إعادة البيع أو إقتراح سعر إعادة البيع

بعض المؤسسات في مستويات  مف خالؿ لجوء تحديد سعر إعادة البيعيظير         
دمات التي تقدميا عمى الخفرض سعر إعادة البيع لممنتجات و  إلى مختمفة في تركيبة السوؽ 

لزاميـ بالتقيد بياالموزعيف و  بينما يظير فرض الحد األدنى لسعر إعادة البيع في الحالة  ،(2)ا 
بسعر أدنى منو. أما يمـز الموزع بأال يبيع فييا المنتج سعر معيف لسمعة ما و التي يضع 

راح أسعار معينة عمى إقتراح سعر إعادة البيع، فيظير عندما تقوـ التنظيمات المينية بإقت

                                                                                                                                                                                     
 
1

إٌّبفَخ اٌؾوح ثبٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ، هٍبٌخ ١ًٌٕ كهعخ اٌلوزٛهاٖ فٟ اٌمبْٔٛ، فوع عالي َِؼل، ِلٜ رأصو  

 .96، ص2012عبِؼخ ر١يٞ ٚىٚ،  ،لبْٔٛ األػّبي، و١ٍخ اٌؾمٛق
2

ػجل إٌبطو فزؾٟ اٌغٍٛٞ دمحم، اإلؽزىبه اٌّؾظٛه ٚ رأص١وٖ ػٍٝ ؽو٠خ اٌزغبهح، كهاٍخ ِمبهٔخ، كاه إٌٙؼخ   

 .79، ص 2008اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح، 
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ىذا أمر غير مخالف لمقانوف ما داـ أنو يكتسي طابع اإلقتراح المبني عمى الموزعيف، و 
بالتالي و  .عمى اإللتزاـ بالسعر المقترح زعيفو النصح أو العرض أو اإلقناع لحث الم

قد اعتبر القضاء األمريكي أنو مف حق و  .اإللتزاـ بيذا السعر أو رفضو لمموزعيف الحرية في
الممونيف أو المنتجيف أف يرفضوا التعامل مع الموزعيف الذيف يرفضوف اإللتزاـ بيذا السعر، 

نيـ عف سياسة فال يتيموف بارتكاب فعل منسق مخالف لمقانوف عندما يعمف كل واحد م
إذا يرفض التعامل مع الموزع الذؼ ال يمتـز بيذه السياسة، غير أنو ر بشكل منفرد و تسعي

القياـ بإلزاـ الموزعيف بتطبيق سياسة تسعير مفروضة فإف ذلؾ اتجو المنتجوف إلى اإلكراه و 
               .(1)يشكل مخالفة لقانوف المنافسة

 05الفقرة  07تنص المادة  :عف طريق تحديد األسعار التعسف في وضعية الييمنة -ب
ف ناتج عف وضعية يحظر كل تعس« المعدؿ و المتمـ عمى أنو: 03-03رقـ مف األمر

 و احتكار ليا أو جزء منيا قصدأ ؽ ىيمنة عمى السو

        عرقمة تحديد األسعار حسب قواعد السوؽ بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار...
 .»النخفاضيا و

      المعدؿ 03-03 رقـ مف األمر 03المادة  قد ورد فيالييمنة فتعريف وضعية بالنسبة ل
المتمـ بأنيا تمؾ الوضعية التي تمكف مؤسسة ما مف الحصوؿ عمى مركز قوة إقتصادية في و 

السوؽ المعني مف شأنيا عرقمة قياـ منافسة فعمية فيو و تعطييا إمكانية القياـ بتصرفات 
 أو زبائنيا أو ممونييا.إلى حد معتبر إزاء منافسييا منفردة 

تقوـ بعرقمة التي بموجبيا قتصادية التي تحوزىا مؤسسة ما، و تعتبر الييمنة القوة اإل       
     ذلؾ بانتياج سموؾ يتسـ بقدر مف اإلستقالؿ في مواجية منافسييا المنافسة في السوؽ و 

                                                           
1
 .84ِوعغ ٔفَٗ، ص  ػجل إٌبطو فزؾٟ اٌغٍٛٞ دمحم، 
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وضعية الييمنة ينبغي توافر مجموعة مف  لقياـو  .(1)حتى في مواجية المستيمكيفوعمالئيا و 
كنيا أف تحتل مثل ىذه الوضعية، العناصر تتمثل في وجود مؤسسة مف المؤسسات التي يم

 .كذلؾ وجود سوؽ قابل لمييمنة عميوا، اقتصاديا أو نشاط المضاربة، و تجاري نشاطاتمارس و 
ؾ المكاف الذؼ يمتقي فيو السوؽ المرجعي لتحديد أو قياس القوة اإلقتصادية لممؤسسة ىو ذلو 

     الطمب عمى المنتجات أو الخدمات المعروضة، فيي تضـ إلى جانب المنتجاتالعرض و 
الخدمات البديمة التي يمكف أف قبل المؤسسة المعنية، المنتجات و الخدمات المعروضة مف و 

كما أف الييمنة  .يحصل عمييا المتعامموف مع المؤسسة المذكورة في نفس المنطقة الجغرافية
ما بالتركيز الظاىر لمقوة اإلقتصاديةتتجسد إما بالييمنة باإلحتكار و  عمى السوؽ     .(2)ا 

 05 الفقرة 11المادة  في ى ىذا اإللتزاـعم : تـ النصاإللزاـ بإعادة البيع بسعر أدنى -ج
يحظر عمى كل مؤسسة التعسف في « :بإقرارىاالمعدؿ و المتمـ  03-03رقـ  مف األمر

استغالؿ وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتيا زبونا أو ممونا إذا كاف ذلؾ يخل بقواعد 
 .المنافسة

  :يتمثل التعسف عمى الخصوص في

( 3) » ىاإللزاـ بإعادة البيع بسعر أدن...
. 

التي تنتج عف التعامالت المخالفات اإللزاـ بإعادة البيع بسعر أدنى مف  مخالفةتعد        
تتـ بيف المؤسسات، بحيث أنو ال يمكف أف تخرج عف ىذا اإلطار، مع العمـ أف  التيالتجارية 

                                                           
1
 BOUTARD-LABAEDE Marie-Chantal, CANIVET Guy, Droit français de la 

concurrence, édition L.G.D.J, Paris, 1994, p71.  
2
 .526ٍبثك، ص ِوعغ دمحم ثٛكاٌٟ،  
3

اٌّؼلي ٚ اٌّزُّ اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ ٔغل٘ب لل ػوفذ  03-03ِٓ األِو هلُ  05اٌفموح 03ثبٌوعٛع ئٌٝ اٌّبكح  

يمبسٌ إرا أسادد ْٙ انؼاللخ انزجبسٚخ انزٙ ال ٚكٌٕ فٛٓب نًؤسسخ يب حم ثذٚم  «اٌزجؼ١خ اإللزظبك٠خ وّب٠ٍٟ: 

 .»سفض انزؼبلذ ثبنششٔط انزٙ رفشضٓب ػهٛٓب يؤسسخ أخشٖ سٕاء كبَذ صثَٕب أٔ يًَٕب
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 التي األساسية المبادغ مف وشفافيتيا راألسعا حرية إف .(1)آثارىا السمبية تمتد إلى المستيمؾ
 بعض أسعار تحديد في بدورىا الدولة احتفاظ مف بالرغـ الحرة والنزيية المنافسة عمييا تقوـ
 المشرع سير فقد المبدأ، ىذا حماية أجل ومف االستراتيجي، ذات الطابع والخدمات السمع
 وذلؾ التجارة، حرية ويضمف االقتصادية، المعامالت ينظـ الذؼ اإلطار القانوني وضع عمى

 بسعر البيع بإعادة اإللزاـ بينيا ومف األسعار حرية ومبدأ تتنافى الممارسات التي كل بحظر
 .(2)أدنى

السوؽ  توازف  عمى سمبي تأثير مف لو لما البيوع، مف النوع ىذا المشرع حظر قدل       
 حيث .التبعية وضعية استغالؿ في التعسف مظاىرا مف مظير  باعتباره ،المعامالت واستقرار

 وضعية استغالؿ في التعسف مؤسسة كل يحظر عمى أنو القانوني النص ىذا في جاء
 يتمثل إذ .المنافسة بقواعد يخل ذلؾ ممونا إذا كاف أو زبونا بصفتيا أخرػ  لمؤسسة التبعية

فرض سعر  مخالفة، فتظير أدنى بسعر البيع بإعادة اإللزاـ في الخصوص عمى التعسف ىذا
المؤسسة الممونة لمركزىا مف جية  أدنى إلعادة البيع عمى مستوػ السوؽ نتيجة استغالؿ

حيث تعمل عمى وضع أو تحديد سعر أدنى  .تبعية المؤسسات الموزعة ليا مف جية أخرػ و 
الذؼ قد لبيع بأقل مف ىذا السعر المحدد و إلعادة بيع منتوجاتيا بحيث ال يمكف ليذه األخيرة ا

أو موحدة بحيث تطبقيا  ىذه األسعار قد تكوف متماثمة .لفترة معينة تمارسو المؤسسة الممونة
تتحكـ في أسعار ىذا ما يجعميا و  كل الموزعيف المتعامميف معيا. المؤسسة الممونة عمى

فينتج عف ذلؾ الحد مف  ،منو في سير السوؽ مف خالؿ مراقبة شبكات التوزيعالمنتوجات و 
ىذا لمحدد مف قبل المؤسسة الممونة، و المنافسة بيف الموزعيف بسبب خضوعيـ لنفس السعر ا

    .(3)ما قد يؤدؼ إلى بناء حاجز يحوؿ دوف انخفاض األسعار
     عمى أنو: 03-03رقـ  راألم مف 12 المادة تنص :تعسفيا مخفضة بأسعار البيع -د 
 مقارنة لممستيمكيف تعسفي بشكل مخفضة أسعار بيع ممارسة أو األسعار عرض يحظر «

                                                           
1
 BUSSY Jack, Droit des affaires, Presses de la fondation nationale des sciences 

politique et Dalloz, Paris, p 353.  
2

ِنووح ِملِخ ١ًٌٕ شٙبكح اٌّبعَز١و فٟ ١ٍّؾخ ػالي، عوائُ اٌج١غ فٟ لبٟٔٛٔ إٌّبفَخ ٚ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ،  

 .37، ص 2005-2004اٌمبْٔٛ، و١ٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ ِٕزٛهٞ، لَٕط١ٕخ، إٌَخ اٌغبِؼ١خ 

3
 JAUFFRET Alffred, Manuel de droit commercial, 22

ème
 édition, Dalloz, Paris, 2003. 
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      دؼيالممارسات ت العروض و ىذه كانت إذا التسويق و التحويل و اإلنتاج بتكاليف
   (1)»السوؽ  إلى الدخوؿ مف ايمنتوجات أحد عرقمة أو مؤسسة إبعاد إلى تؤدي أف يمكف أو
لـ يرد تعريف سواء تشريعي أو فقيي أو قضائي لممارسة البيع بأسعار مخفضة         

 وىي: بشكل تعسفي، غير أنو يمكف استنباط أىـ المؤشرات مف نص ىذه المادة

 حظر عرض أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي. -

 مخفضة بشكل تعسفيحظر ممارسة أسعار بيع  -

 المستيمؾ بقصد اإلضرار بمؤسسة منافسة.قياـ الممارسة بيف المؤسسة و  -

 المعيار المعتمد العتبار األسعار مخفضة ىو تكاليف اإلنتاج و التحويل و التسويق. -

المعيار المعتمد العتبار الممارسات أو العروض تعسفية ىو معيار الغاية أو اليدؼ إلى  -
  لى السوؽ.إإبعاد مؤسسة أو عرقمة أحد منتوجاتيا مف الدخوؿ 

  .قياـ الممارسة بشكل قطعي أو إحتمالي -

السمعة عر أدنى مف سعر تجدر اإلشارة ىنا إلى أف القانوف المدني ال يمنع البيع بس       
ىو ما يعرؼ بالبيع بطريق الوضيعة أؼ بخسارة جزافية أو بخسارة نسبة مئوية مف الحقيقي و 
 لقد جاء قانوف المنافسة مكرسا لمبدأ تحرير األسعار بمعنى أف التحديد يجب .)2(رأس الماؿ

                                                           
1

ِٓ األِو اٌظبكه ٍٕخ  01فموح  10ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزغبهٞ اٌفؤَٟ)ٚهكد فٟ اٌّبكح  L 420-5رمبثٍٙب اٌّبكح  

، ؽ١ش أٔٗ 1996ع١ٍ٠ٛخ  01اٌّإهؿ فٟ  96/588(، ٚ اٌزٟ أكفٍذ ِؾزٜٛ ٘نا األِو ثّٛعت اٌمبْٔٛ هلُ 1986

ِٕٗ، صُ رٕجٗ ٌٛعٛك  32َٟ ٠ٕض فمؾ ػٍٝ ِٕغ اٌج١غ ثبٌقَبهح ثّٛعت اٌّبكح لجً ٘نا اٌزبه٠ـ وبْ اٌّشوع اٌفؤ

 ِّبهٍخ اٌج١غ ثأٍؼبه ِقفؼخ ثشىً رؼَفٟ.

L420-5 : « Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux 

consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de 

transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont 

pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher 

d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits ». Code de commerce, 

www.legifrance.fr  
2
 .63، ص2000ىا١٘خ ٍٟ ٠ٍٛف، ػمل اٌج١غ، كاه األًِ ٌٍطجبػخ ٚ إٌشو ٚ اٌزٛى٠غ، ر١يٞ ٚىٚ، ؽٛه٠خ   

http://www.legifrance.fr/
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مف ىذا كل مؤسسة احتراـ ىذا التحديد، و  بالتالي عمىأف يكوف تمقائيا مف قبل السوؽ و 
المنطمق، فإنو يمنع عمييا البيع بسعر آخر منخفض ألف ذلؾ مف شأنو أف يفقد السوؽ توازنو 

عدـ استقرار األسعار و تذبذب ؤسسات واختالؿ مبادغ المنافسة و مما يمس بمصالح بقية الم
 .(1) مصالح المستيمكيف كوف أف المستيمؾ يصبح مسيرا ال مخيرا

ة البيع بأسعار مخفضة تعسفيا تكوف لدييا نية وراء إف المؤسسة التي تقـو بممارس       
اإلستئثار بالسوؽ سوؼ تبقى مى عمـ أنو بعد إفشاؿ المنافسة و تعمدىا لمخسارة باعتبار أنيا ع

 .(2)ىي المحتكر الوحيد لمسوؽ بعدىا بإمكانيا رفع األسعار حسب رغبتيا

 الممارسات التجاريةب النصوص الخاصة إحتراـثانيا: 

النظاـ العاـ اإلقتصادؼ عمى  فكرةبوضوح  هديجسبت 02-04 رقـ يتميز القانوف         
يا في ذلؾ التطورات اإلقتصادية المبادغ التقميدية التي ظمت تييمف عمى نظرية العقد، مراع

قد انعكست ىذه التطورات عمى اتساع نطاؽ النظاـ العاـ و  .إلجتماعية التي تشيدىا البالداو 
حت تتدخل في الميداف اإلقتصادؼ ظل تطور وظيفة الدولة التي أصبخاصة في  اإلقتصادؼ

إلى جانب ذلؾ، تتدخل بموجب تمؾ  .تتحكـ في تسييره و توجييو عف طريق قواعد قانونيةو 
اجتماعيا تجسيدا لما يعرؼ بالنظاـ حماية الفئات الضعيفة إقتصاديا و ل القواعد القانونية

 Ordre publique économique de)اإلقتصادؼ الحمائي أو اإلجتماعي
protection).(3) 

                                                           
1

ؽّب٠خ إٌّبفَخ ِٓ اٌزؼَف فٟ ػوع أٚ ِّبهٍخ أٍؼبه ث١غ ِقفؼخ ٌٍَّزٍٙى١ٓ ٚفمب ٌمبْٔٛ «ٌؼٛه ثلهح،  

، ِغٍخ اٌفىو اٌمبٟٔٛٔ، اٌؼلك اٌؼبشو، و١ٍخ اٌؾمٛق ٚ اٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، عبِؼخ دمحم ف١ؼو »اٌغيائوٞإٌّبفَخ 

 . 373-357ثَىوح، ك ً ْ، ص ص 
2
 . 65ص  ِوعغ ٍبثك،دمحم اٌشو٠ف وزٛ،  
3
 .221، ص2001ػٍٟ ف١الٌٟ، اإلٌزياِبد، إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٌٍؼمل، ِٛفُ ٌٍٕشو اٌغيائو،  
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المعدؿ و المتمـ ثالثة مبادغ أساسية تتمثل في: شفافية  02-04 رقـ القانوف  يتضمف       
يطبق ىذا و  .(1)ا عالمونزاىة الممارسات التجارية وحماية المستيمؾ و و  ريةالممارسات التجا

يمارسيا أؼ عوف إقتصادؼ ميما  الخدمات التيالتوزيع و عمى نشاطات اإلنتاج و  القانوف 
 .(2)كانت طبيعتو القانونية

اممو سبل حماية المستيمؾ أثناء تعتحديدىا و كيفيات أما ما يتعمق بمجاؿ األسعار و        
تنظيميا مبعثرا عمى مختمف المواد القانونية التي يشتمل عمييا  جاءو  .متعددةبيا فيي كثيرة و 

نزاىة الممارسات و  (1)ىذا القانوف خاصة في البابيف المتعمقيف بشفافية الممارسات التجارية
 .(2)التجارية

د بيا العوف : تعتبر مف أىـ اإللتزامات التي يجب أف يتقيّ شفافية الممارسات التجارية -1
قد ورد و  .بيف المستيمكيفالمحترفيف فيما بينيـ أو بينيـ و اإلقتصادؼ سواء في عالقاتو مع 

ق أساسا تتعمالمعدؿ والمتمـ و  02-04 رقـ النص عمييا في الباب الثاني مف القانوف 
 .)ب( الفوترة و )أ( شروط البيعالتعريفات و باإلعالـ باألسعار و 

مف  08إلى  04تضمنت المواد مف  تعريفات و شروط البيع:اإلعالـ باألسعار و ال -أ
، التزاما يقع عمى المتمـالمعدؿ و  02-04ؿ مف القانوف رقـ الفصل األوؿ مف الباب األو 

حيث يتـ  .البيعالتعريفات وشروط ضرورة إعالـ المستيمؾ باألسعار و ىو عاتق الميني و 
مات أو وسـ أو معمقات أو بأؼ وسيمة الخدمات بوضع عالاإلعالـ بأسعار وتعريفات السمع و 

مقروءة، إضافة إلى ألسعار والتعريفات بصفة مرئية و مناسبة أخرػ، كما يجب أف تظير ا
لوزف أو ذلؾ، يجب أف تعد أو توزف أو تكاؿ السمع المعروضة لمبيع سواء كانت بالوحدة أو با

                                                           
1

 ٚٓذف « :أٔٗ  ػٍٝ اٌّزؼٍك ثبٌمٛاػل اٌّطجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ 02-04 هلُ اٌمبْٔٛ ِٓ 01رٕض اٌّبكح  

 االلزصبدٍٚٛ األػٕاٌ ثٍٛ رمٕو انزٙ انزجبسٚخ انًًبسسبد َٔضاْخ شفبفٛخ ٔيجبدئ لٕاػذ رحذٚذ إنٗ انمبٌَٕ ْزا

 .»ّ ٔإػالي انًسزٓهك حًبٚخ ٔكزا ٔانًسزٓهكٍٛ، ْؤالء ٔثٍٛ
2
 اٌّؼلي ٚ اٌّزُّ. 04/02ِٓ اٌمبْٔٛ  02اٌّبكح  أٔظو 
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موزونة أو مكيمة يجب  معدودة أوعندما تكوف ىذه السمع مغمفة و و  .بالكيل أماـ المستيمؾ
عمى الميني أف يضع عالمات عمى الغالؼ تسمح بمعرفة الوزف أو الكمية أو عدد األشياء 

التعريفات المعمنة المبمغ كما أنو يجب أف توافق األسعار و . (1)المقابمة لمسعر المعمف
  .(2)اإلجمالي الذؼ يدفعو الزبوف مقابل اقتناء سمعة أو الحصوؿ عمى خدمة

ىو يقع عمى عاتق الميني، سواء يكتسي اإلعالـ باألسعار والتعريفات طابع اإللزاـ، و        
لصالح كل مشتر أو مقتني خدمة ما،  ،(3)كاف منتجا أو تاجرا بالجممة، أو تاجرا بالتجزئة

 .(4)سواء إلعادة البيع أو اإلستيالؾ الشخصي

منحيا المشرع لمميني يقابميا اإللزاـ  التي إف إمكانية تحديد األسعار بصفة حرة         
ىو ما يعتبر شرطا ضروريا لتحقيق شفافية الممارسات و  .بضرورة اإلعالـ بتمؾ األسعار

فال يكفي إعطاء معمومات لكل مستيمؾ عمى حدػ، بل  .التجارية ومف ثـ حماية المستيمؾ
أو  سرية، فإف المشترؼ يجب أف يكوف الجميع عالما بيا قبل التعاقد، ألف األسعار إذا كانت 

طالب الخدمة ال يمكنو معرفة ما إذا كاف ضحية لمتمييزات التي يمكف أف يقوـ بيا البائع أو 
 .(5)عارض الخدمة

ىذا األخير ال  يعتبر اإللتزاـ باإلعالـ مف متطمبات حماية المستيمؾ األساسية ألف        
يقتنييا، بل تعد حكرا عمى المحترؼ الخدمات التي مؾ كل المعمومات الخاصة بالسمع و يم

ليذه األسباب يعتبر التزاـ الميني بإعالـ المستيمؾ  .الذؼ يستغميا في تعاممو مع المستيمؾ
                                                           

1
 .، ِوعغ ٍبثك02-04هلُ  ِٓ اٌمبْٔٛ 05أٔظو اٌّبكح  
2
 ٔفَٗ. ِٓ اٌمبْٔٛ 06أٔظو اٌّبكح  
3

 60" ّٚ٘ب اٌىض١و ٌلٜ ز١ِٓٚؼوٚف ٠ز١ٓشٙو عو٠لر١ِٓٓ فالي  فؤَب ف٠ٟزُ ر٠ٕٛو اٌَّزٍٙه فٟ ِغبي األٍؼبه  

    (INC)   اٌَّزٍٙه ٌؾّب٠خ اٌفؤَٟ اٌّغٌٍا١ٌٙئخ اٌؼ١ِّٛخ اٌّزّضٍخ فٟ  ؽوف ِٓ رٕشو اٌز١ٍِْٟٛ َِزٍٙه" 

اٌنٞ ٠ؼزجو عّؼ١خ فبطخ  (UFC) ٌٍَّزٍٙى١ٓ اٌفلهاٌٟ االرؾبك ؽوف ِٓ ٔشو٘ب ٠زُ " اٌزٟ؟ افزبه ِبما " ٚ

  mag.com-www.60millions    ٚwww.quechoisir.orgثبٌَّزٍٙه. أٔظو اٌّٛلؼ١ٓ  اإلٌىزو١١ٔٚٓ: 
4
 اٌؾمٛق و١ٍخ ،األػّبي لبْٔٛ فٟ ِبعَز١و ِنووح ،اٌغيائوٞ اٌمبْٔٛ فٟ ٚإٌّبفَخ اإلشٙبه، ىو١خ علا٠ٕٟ 

 .27، ص 2000/2001ثٓ ػىْٕٛ، 
5
 .21ِوعغ ٔفَٗ، ص ،ىو١خ علا٠ٕٟ 

http://www.60millions-mag.com/
http://www.quechoisir.org/
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 ،(1)ىو ما تضمنو قانوف حماية المستيمؾ الجزائرؼ انونيا مكرسا لمصمحة المستيمؾ، و واجبا ق
 .(2)و النصوص التنظيمية الخاصة بو

 02-04مف القانوف رقـ  10يجد ىذا اإللتزاـ أساسو في المادة  :بالفوترةالتزاـ البائع  -ب
يجب أف يكوف كل بيع أو تأدية خدمات بيف األعواف « المتمـ التي تنص:المعدؿ و 

مصحوبا بفاتورة أو وثيقة أعاله،  2الممارسيف لمنشاطات المذكورة في المادة اإلقتصادييف 
 .تقوـ مقاميا

أو مقدـ الخدمة بتسميـ الفاتورة أو الوثيقة التي تقوـ مقاميا، و يمـز يمـز البائع         
 المشتري بطمب أي منيما، حسب الحالة، و تسمماف عند البيع أو عند تأدية الخدمة.

أف يكوف بيع السمع أو تأدية الخدمة لممستيمؾ محل وصل صندوؽ أو سند  يجب       
يبرر ىذه المعاممة. غير أف الفاتورة أو الوثيقة التي تقوـ مقاميا يجب أف تسمـ إذا طمبيا 

 .»الزبوف 

أو عند تقديـ الخدمة إلثبات وجود ىذا حرر وقت انعقاد العقد ت  فالفاتورة وثيقة مكتوبة         
متضمنة شروط تنفيذه، ىذا إلى جانب كونيا وثيقة محاسبية، و وسيمة إثبات طبقا العقد 

أف الفاتورة تمعب دورا ميما في تحقيق  بيذا يتبيف لنا .(3)مف القانوف التجارؼ  30لنص المادة 
 .تدعيـ مبدأ حرية األسعار في السوؽ القائمة عمى حرية المنافسة، وتعزيز و شفافية األسعار

مضموف الفاتورة لو أىمية كبرػ في تحقيق في ذلؾ، ألف المعمومات التي فتحديد محتوػ و 
زات البضائع وأسعار الخدمات اإلقتصادييف مف معرفة األسعار ومميّ  تحتوييا تمكف األعواف

                                                           
1

طبكه فٟ  15لّغ اٌغش، ط ه ػلك ، ٠زؼٍك ثؾّب٠خ اٌَّزٍٙه 2009ٚو فجوا٠ 25ِإهؿ فٟ  03 -09هلُ  لبْٔٛ 

 .2009ِبهً  08
2

اٌى١ف١بد اٌّزؼٍمخ ثاػالَ ، ٠ؾلك اٌشوٚؽ 2013ٚٔٛفّجو ٍٕخ  09ِإهؿ فٟ  378-13ِوٍَٛ رٕف١نٞ هلُ  

 .2013ٔٛفّجو ٍٕخ  18طبكه فٟ  58اٌَّزٍٙه، ط ه ػلك 
3

، أٔظو اٌّٛلغ اإلٌىزوٟٚٔ: ِز٠ُّزؼّٓ اٌمبْٔٛ اٌزغبهٞ ِؼلي ٚ  1975ٍجزّجو  26ِإهؿ فٟ  59-75هلُ  ِوأ 

  www.joradp.dzاألِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍؾىِٛخ
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التأكد مف أنو ليس ضحية عمل تمييزؼ أو رنتيا بشروط البيع المصرح بيا، و مقاالمقدمة و 
 .(1)تدليس

المذكورة أعاله، عمى المتعامل اإلقتصادؼ الذؼ يقـو بعممية بيع  10تفرض المادة          
أو تأدية خدمة لممستيمؾ أف يسمـ لو وصل صندوؽ أو سند يبرر ىذه المعامالت التجارية 
تحت طائمة العقوبات المقررة في ىذا الشأف، كما تفرض عميو أيضا أف يسممو الفاتورة أو 

                   تقوـ مقاميا إذا ما طمبيا المستيمؾ.  الوثيقة التي

       كيفيات بصدد تحيمنا المعدؿ والمتمـ 02-04 رقـ مف القانوف  12 إف المادة         
المؤرخ  468-05رقـ التنفيذؼ المرسـو نجد ليا وتطبيقا .التنظيـ إلى الفاتورة تحريروشروط 

   وصل التسميـ  تحرير الفاتورة وسند التحويل والذؼ يحدد شروط  2005ديسمبر  10في 
جراءات جديدة تنفيذؼ بقواعد و حيث جاء ىذا المرسـو ال ،(2)كيفيات ذلؾوالفاتورة اإلجمالية و  ا 

د البيانات الضرورية التي يجب أف تتضمنيا حدّ فقد  .ذلؾ استجابة لمتطمبات و واقع السوؽ و 
د كذلؾ البيانات اإلضافية التي حدّ و  .والفاتورة اإلجماليةسند التحويل و  ورة، وصل التسميـالفات

 غيرىا.خفيضات التجارية، مصاريف النقل و يجب إضافتيا إلى الفاتورة عند اإلقتضاء كالتّ 

     التحويل سندو  التسميـ وصل وىي المرسـو ىذا بيا جاء التي الجديدةأما الوثائق        
الشروط.  مف مجموعة توافر بعد ترخيص بموجب يكوف  استعماليافاإلجمالية،  والفاتورة

والتنفيذؼ  المالي التجارؼ، الطابع ذات المفاىيـ ببعض التعريف أيضا تضمف المرسوـ
س أخيرا كرّ كتروني(، و ىذا لتسييل تطبيقو. و )كاإلقتطاعات، التخفيضات، انتقاصات، نقل ال

 اإلستجابة بغرض وىذا اإللكتروني، النقل طريق عف الفاتورة إنشاء ىذا المرسـو مبدأ
نفتاح التسيير عصرنة أدوات لمقتضيات  الحديثة التكنولوجيا عمى الوطني اإلقتصاد وا 

                                                           
1
 . 49ثٛلطٛف ثٙغذ، ِوعغ ٍبثك، ص  
2

    ٍٕل اٌزؾ٠ًٛاٌنٞ ٠ؾلك شوٚؽ رؾو٠و اٌفبرٛهح ٚ 2005ك٠َّجو  10اٌّإهؿ فٟ  468-05هلُ رٕف١نٞ ِوٍَٛ 

 . 2005ك٠َّجو  11طبكه فٟ  80، ط ه ػلك و١ف١بد مٌهاٌز١ٍَُ ٚاٌفبرٛهح اإلعّب١ٌخ ٚ ٚطً ٚ
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، ىذا في جاء ما عمى بناءو  .لإلعالـ  مف مجموعة الفاتورة تتضمف أف البد المرسـو
 ومجموعةسواء كاف شخصا طبيعيا أو معنويا  تخص تفصيال حوؿ ىوية البائع المعمومات

   .(1)ىوية المشترؼ  تخص المعمومات مف

، صدر المرسـو التنفيذؼ رقـ 02-04مف القانوف رقـ  10 تطبيقا ألحكاـ المادة         
مف أجل تحديد نموذج الوثيقة التي تقـو مقاـ الفاتورة، وكذا تحديد الفئات مف  (2)16-66

"سند المعاممة األعواف اإلقتصادييف الممزميف بالتعامل بيا. فيذه الوثيقة التي تسمى 
يحررىا المتعامموف المتدخموف في قطاع الفالحة والصيد والموارد البحرية وكذا  التجارية"

مزموف بتسميـ ىذا الوثيقة أو الفاتورة، حيث تتضمف األسعار المتفق الحرؼ والميف، وىـ م
عمييا بيف ىؤالء المتعامميف اإلقتصادييف والمشترؼ سواء كانت نيائية أو مؤقتة بما في ذلؾ 

 .(3)األسعار الدنيا والقصوػ 

ما  الذؼ يشبو إلى حدّ بسند المعاممة التجارية لجوء المشرع إلى فرض التعامل  إفّ          
الفاتورة نظرا لمبيانات التي يجب أف تتوفر فيو كتعييف المنتوج، وسعر الوحدة بالدينار وكذا 
الكمية والمبمغ اإلجمالي وغيرىا مف البيانات اإللزامية، جاء كنتيجة حتمية بعد أف قاـ المشرع 

إذ يطبق الجزائرؼ بتوسيع نطاؽ تدخمو مف أجل رقابة النشاطات التجارية التي اتسع نطاقيا، 
قانوف الممارسات التجارية عمى نشاطات اإلنتاج بما فييا النشاطات الفالحية وتربية 
المواشي، وعمى نشاطات التوزيع ومنيا تمؾ التي يقـو بيا مستوردو السمع إلعادة البيع عمى 

حاليا، والوكالء ووسطاء بيع المواشي، وبائعو المحـو بالجممة، وكذا نشاطات الخدمات    

                                                           
1
 .50ص  ،ثٛلطٛف ثٙغذ، ِوعغ ٍبثك 
2

ونا ٚ ، ٠ؾلك ّٔٛمط اٌٛص١مخ اٌزٟ رمَٛ ِمبَ اٌفبرٛهح 2016 فجوا٠و ٍٕخ 16ِإهؿ فٟ  66-16ِوٍَٛ رٕف١نٞ هلُ  

 .2016فجوا٠و ٍٕخ  22طبكه فٟ  10ثٙب، ط ه ػلك  فئبد األػٛاْ اإللزظبك١٠ٓ اٌٍّي١ِٓ ثبٌزؼبًِ 
3
 .ِٓ اٌّوٍَٛ ٔفَٗ 3ٚ 2أٔظو اٌّٛاك  
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ناعة التقميدية والصيد البحرؼ التي يمارسيا أؼ عوف إقتصادؼ ميما كانت طبيعتو والص
  .(1)القانونية

مف ىنا يمكف القوؿ أّف التعامل بالفاتورة أو سند المعاممة التجارية ال يخص التاجر          
نما يمتد ليشمل كل المتدخميف في مجاؿ نشاطات  أو الحائز عمى السجل التجارؼ فقط، وا 

إلنتاج و التوزيع والخدمات ميما كانت طبيعتيـ القانونية، إذ يخضعوف كميـ ألحكاـ قانوف ا
 الممارسات التجارية وقانوف حماية المستيمؾ. 

 في:المعاممة التجارية  بسندتتمثل األىداؼ التي مف أجميا تـ إقرار التعامل         

 والنزاىة ضماف شفافية المعامالت التجارية وفق مقتضيات الصدؽ -

 معرفة الكميات المباعة واألسعار المطبقة لممنتجات والمواد المعنية -

 التحكـ في قنوات التسويق التجارية مف اإلنتاج والتوزيع لممستيمؾ -

مف المرسـو  10تجدر اإلشارة ىنا إلى أّف المشرع الجزائرؼ قد حّدد بموجب المادة          
أشير مف تاريخ نشره في  3ستدخل حيز التنفيذ بعد أف أحكاـ ىذا المرسـو  66-16رقـ 

 . 2006فبراير سنة  22الجريدة الرسمية، عمما أنو قد تـ نشره في يوـ 

فاىيـ األساسية في القانوف،    تعد الحرية التعاقدية مف المنزاىة الممارسات التجارية:  -2
وقد تـ تدعيـ ىذا  .صورىاإحدػ أىـ  (2)الصناعة المكرسة دستورياوتعتبر حرية التجارة و 

عمى الذؼ يحدد القواعد المطبقة  02-04رقـ  المبدأ في قوانيف متفرقة، السيما القانوف 
ضبطو و ىذا األخير، جاء في مجممو لتنظيـ ىذا المبدأ  .المتمـالممارسات التجارية المعدؿ و 

في ىذا و  س بالمصمحة اإلقتصادية لممستيمؾ.حظر بعض الممارسات التجارية التي تمب
                                                           

1
اٌّإهؿ  02-04ؼلي ٠ٚزُّ اٌمبْٔٛ هلُ ٠، 2010غشذ ٍٕخ  15ِإهؿ فٟ  06-10ِٓ اٌمبْٔٛ  2أٔظو اٌّبكح  

 18طبكه فٟ  11، اٌنٞ ٠ؾلك اٌمٛاػل اٌّطجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ، ط ه ػلك ١ٔٛ٠2004ٛ ٍٕخ 23فٟ 

 .2004غشذ ٍٕخ 
2
  ، ِوعغ ٍبثك.1996ِٓ كٍزٛه 37أٔظو اٌّبكح  
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اإلطار، تـ النص في الباب الرابع مف ىذا القانوف عمى مجموعة مف األحكاـ الضابطة 
ممارسة وفي  لمحرية التي يتمتع بيا األعواف اإلقتصاديوف، خاصة في مجاؿ تحديد األسعار

 الممارسات التجارية غير النزييةو  الممارسات التجارية التدليسيةمنع و  أسعار غير شرعية
 الممارسات التعاقدية التعسفية.و 
 
اميف خاصيف بتنظيـ المعدؿ و المتمـ نظ 02-04تبنى القانوف رقـ  تنظيـ األسعار: -أ

ىما: نظاـ المعدؿ والمتمـ، و  03-03نوف المنافسة رقـ الخدمات تماشيا مع قاأسعار السمع و 
 نظاـ األسعار المقننة.و حرية األسعار 

المتمـ نظاـ حرية األسعار المعدؿ و  02-04 رقـ القانوف س كرّ  ،األسعارفي إطار حرية 
كل بيع سمعة أو تأدية خدمات ال تخضع لنظاـ حرية « :منو التي تنص 22بموجب المادة 

ضمف احتراـ نظاـ األسعار المقننة طبقا لمتشريع المعموؿ األسعار، ال يمكف أف تتـ إال 
 .»بو

إلرادة األطراؼ و  المنافسة لقواعدمسألة تحديدىا مف مقتضيات حرية األسعار، ترؾ        
قميص مف في ذات الوقت، التالتي ال تخضع إال لقانوف العرض والطمب، و المتعاقدة 

  الخدمات.التنظيمي في تحديد أسعار السمع و صالحية المحيط اإلدارؼ و 

أثماف السمع   وبالرغـ مف الحرية التي يتتمتع بيا األعواف اإلقتصاديوف في تحديد          
مف نفس  19المادة والخدمات، إاّل أّف ىذه الحرية تخضع لضوابط منيا ما تضمنو نص 

 منع إعادة بيع سمعة بسعر أدنى مف سعر تكمفتيا الحقيقي.ي   « :القانوف 

يقصد بسعر التكمفة الحقيقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب عمى الفاتورة، يضاؼ        
 الرسوـ، و عند اإلقتضاء، أعباء النقل.إليو الحقوؽ و 

 غير أنو ال يطبق ىذا الحكـ عمى:       
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 السمع سيمة التمف و الميددة بالفساد السريع، -
السمع التي بيعت بصفة إرادية أو حتمية بسبب تغيير النشاط أو إنيائو أو إثر  -

 تنفيذ حكـ قضائي،
 تقنيا،السمع الموسمية و كذلؾ السمع المتقادمة أو البالية  -
السمع التي تـ التمويف منيا أو يمكف التمويف منيا مف جديد بسعر أقل، و في ىذه  -

 الحالة، يكوف السعر الحقيقي إلعادة البيع يساوي سعر إعادة التمويف الجديد،
المنتوجات التي يكوف فييا سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق مف طرؼ  -

 يقل سعر البيع مف طرؼ المتنافسيف حد األعواف اإلقتصادييف اآلخريف بشرط أال
 .»ةالبيع بالخسار 

بحرية عف طريق تحديد أسعارىا يكوف  فيذه المادة تشير إلى أف بيع المنتجات ال         
ي مكف أف تنتج عف تمؾ الحرية. وعمى  التيالمساوغ  مطمقة بل يخضع لضوابط لمحد مف

مى التأثير ع وأبرزىا البيع بالخسارةالمجوء إلى  رتبياي  السمبية التي  اآلثارسبيل المثاؿ تمؾ 
صور ىذه األعماؿ تمؾ التي تتمحور حوؿ  أىـمف و  .الطمب في السوؽ و  قوػ العرض

ز الحدود المألوفة في التاجر بتخفيض أسعار بضاعتو بدرجة كبيرة تتجاو  ، قياـاألسعار
بعد أف يتمكف مف جمب عمالء منافسيو يعود بالخسارة، و  أوف يبيع بسعر التكمفة أالتجارة، ك

إلى إقصاء المنافسيف مف السوؽ  البيع بالخسارة غالبا ما ييدؼ أفلى رفع السعر، ذلؾ إ
عمال منافيا لعنصر النزاىة ألنيا تؤدؼ إلى إبعاد بالتالي فإف عممية البيع بالخسارة تعد و 

الحرفي عف طريقيا إلى جمب  أولو قاـ التاجر امميف مف الدخوؿ إلى السوؽ حتى و المتع
استخدـ المشرع مصطمح إعادة بيع  لقد .(1)العمالء ألنيا تشكل ممارسة تجارية غير شرعية

ي آخرىا مصطمح سمعة بسعر أدنى مف سعر تكمفتيا الحقيقي في ىذه المادة كما استخدـ ف
 . ىو ما يستنتج مف خاللو أنيما وجياف لعممة واحدةالبيع بالخسارة و 

                                                           
1
  .94 -89ِوعغ ٍبثك، ص صِغوثٟ ل٠ٛله،  
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 (1)بفرض أسعار مخفضة بشكل ممحوظإقتصادؼ قياـ عوف  قصد بالبيع بالخسارةي           
قل بكثير مف سعر التكمفة الحقيقي لفترة مؤقتة بغية استبعاد منافسيو مف السوؽ و جمب أو 

بالتالي اإلستحواذ عمى كامل فرض أسعار غير قابمة لممنافسة و  الزبائف ليتمكف بعدىا مف
  .(2)حصص السوؽ 

تجدر اإلشارة إلى أف البيع بالخسارة يتضمف استثناءات واردة عمى سبيل الحصر في        
عند توفر  إليو، حيث يمكف لمعوف اإلقتصادؼ المجوء 02-04رقـ  مف القانوف  19المادة 

 المنصوص عمييا في ىذه المادة.  اإلستثنائية حالة مف الحاالت

: المعدؿ و المتمـ عمى أف 02-04 رقـ مف القانوف  21إلى جانب ذلؾ، تنص المادة        
تحدد عف طريق التنظيـ، شروط و كيفيات البيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح  «

، أو البيع عند مخازف المعامل، والبيع بالتخفيض، والبيع في حالة تصفية الطرود
 .»البيع الترويجيالمخزونات و 

بموجب ىذه المادة التي أحالتنا  مشروعة قانونامارسة جائزة و ر البيع بالتخفيض ميعتب       
الذؼ  2006يونيو  18 المؤرخ في 215-06عمى التنظيـ المتمثل في المرسـو التنفيذؼ رقـ 

البيع في حالة تصفية يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي و 

                                                           
1

 03-03 هلُ ِٓ اٌمبْٔٛ ٠12قزٍف اٌج١غ ثبٌقَبهح ػٓ اٌج١غ ثأٍؼبه ِقفؼخ رؼَف١ب إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ اٌّبكح   

لزظبك١٠ٓ ف١ّب ث١ُٕٙ أٚ ث١ُٕٙ ٚ ٍِٛؼب ثؾ١ش ٠شًّ األػٛاْ اإلاٌنٞ ٠زؼٍك ثبٌّٕبفَخ فٟ وْٛ أْ األٌٚٝ عبء شبِال 

اٌَّزٍٙه ِّٙب ٌج١غ اٌّقفؼخ  ٠زُ ث١ٓ اٌّإٍَخ ٚث١ٓ اٌَّزٍٙى١ٓ ث١ّٕب اٌزؼَف فٟ ػوع أٚ ِّبهٍخ أٍؼبه اٚ

، وّب أْ اٌزؼَف فٟ أٍؼبه اٌج١غ اٌّقفؼخ ٠شزوؽ أْ رىْٛ اٌٍَؼخ طفزٗ ؽج١ؼ١ب أٚ ِؼ٠ٕٛبؽج١ؼزٗ ٚوبٔذ 

ػخ ٌٍج١غ لل رُ ئٔزبعٙب أٚ رؾ٠ٍٛٗ أٚ ر٠َٛمٙب ث١ّٕب اٌج١غ ثبٌقَبهح ٠زّضً فمؾ فٟ ػ١ٍّخ اٌج١غ أٚ ئػبكح ث١غ  اٌّؼوٚ

  اٌٍَؼخ كْٚ ئؽلاس أٞ رغ١١و ػ١ٍٙب. 
2
 .373-357صص ٌؼٛه ثلهح، ِوعغ ٍبثك،  
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خارج المحالت التجارية بواسطة فتح البيع نات والبيع عند مخازف المعامل و المخزو 
    .(1)الطرود

ئة المسبوؽ مف ىذا المرسـو البيع بالتخفيض بأنو كل بيع بالتجز  02فت المادة عرّ          
المودعة في  الذؼ ييدؼ عف طريق تخفيض السعر إلى بيع السمعأو المرفق باإلشيار و 
اإلقتصادؼ منذ ثالثة أشير عمى األقل ىي السمع التي يشترييا العوف المخزف بصفة سريعة و 

 ابتداء مف تاريخ فترة البيع بالتخفيض.
وضع المشرع مجموعة مف الضوابط ليذه بالتخفيض، تنظيـ عممية البيع مف أجل          

 العممية حتى ال ينحرؼ بيا األعواف اإلقتصاديوف و يستغمونيا مف أجل تقييد المنافسة، إذ 
 ءات التالية:بد أف تمر وفق اإلجراال

  تحدد تواريخ البيع بالتخفيض في بداية كل سنة بقرار مف الوالي بناء عمى اقتراح
    المدير الوالئي لمتجارة المختص إقميميا بعد استشارة الجمعيات المينية المعنية 

 و جمعيات حماية المستيمؾ.
 .ينشر و يعمق القرار المتخذ عف طريق الوسائل المالئمة 
  ع متواصمة أسابي 6بالتخفيض مرتيف في السنة المدنية، مدة كل فترة يرخص البيع

يمكف لمعوف اإلقتصادؼ توقيف البيع قبل خالؿ الفصميف الشتوؼ والصيفي، و 
 انتياء المدة

  خالؿ الفترة الممتدة بيف شيرؼ يناير و فبراير بينما تحدد الفترة  يةتحدد الفترة الشتو
 الصيفية بيف شيرؼ يوليو و أوت.

  دع العوف اإلقتصادؼ الذؼ يرغب في ممارسة البيع بالتخفيض تصريحا لدػ يو
 المدير الوالئي لمتجارة المختص إقميميا مرفقا بالوثائق التالية:

نسخة مف مستخرج السجل التجارؼ أو عند اإلقتضاء نسخة مف مستخرج  (1
 سجل الصناعة التقميدية و الحرؼ.

                                                           
1

اٌج١غ ثبٌزقف١غ ، ٠ؾلك شوٚؽ ٚو١ف١بد ِّبهٍخ ١ٔٛ٠2006ٛ ٍٕخ  18، ِإهؿ فٟ 215-06ِوٍَٛ رٕف١نٞ هلُ  

ٚاٌج١غ اٌزو٠ٚغٟ ٚاٌج١غ فٟ ؽبٌخ رظف١خ اٌّقيٚٔبد ٚاٌج١غ ػٕل ِقبىْ اٌّؼبًِ ٚاٌج١غ فبهط اٌّؾالد اٌزغبه٠خ 

 .١ٔٛ٠2006ٛ ٍٕخ  21طبكه فٟ  41ه ػلك  ثٛاٍطخ فزؼ اٌطوٚك،ط
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 تيا.قائمة السمع موضوع البيع بالتخفيض و كمي (2
كذا األسعار الممارسة ضات في األسعار المقرر تطبيقيا و قائمة تبيف التخفي (3

 سابقا. 
 ممف تتوافر فيو الشروط مودع لدػ الييئة المختصة يؤدؼ فورا إلى تسميـ العوف  كل

 اإلقتصادؼ رخصة تسمح لو بالشروع في البيع بالتخفيض خالؿ المدة المحددة.
  البيع  يعمف عف طريق اإلشيار تواريخ بداية و نيايةيجب عمى العوف اإلقتصادؼ أف

التخفيضات. كل ذلؾ عمى سعار المطبقة سابقا و األالسمع المعنية و بالتخفيض و 
ـ كل الوسائل أف يستخدالذؼ يمارس فيو نشاطو التجارؼ و  واجية المحل نفسو
اإلعالف. كما يجب أف يفصل السمع موضوع التخفيض عف المالئمة لإلشيار و 

 ا. غيرى
دة مف طرفو ، قاـ المشرع بوضع نظاـ أسعار محدّ أما في إطار األسعار المقننة         

خاص ببعض السمع والخدمات اإلستراتيجية والتي تمس فئة كبيرة مف المستيمكيف خاصة 
، حيث ألـز األعواف اإلقتصادييف باحتراميا وعدـ اإلخالؿ بيا تحت ذوؼ الدخل الضعيف
 ارتكاب مخالفة موصوفة بممارسة أسعار غير شرعية. طائمة العقاب نتيجة

 22تيف رعية لألسعار ممنوعة بموجب المادالمشرع الممارسات غير الش اعتبروقد         
   المتمـ التي تنص عمى أنو:المعدؿ و  02-04رقـ  مف القانوف  23 المذكورة أعاله والمادة

 تمنع الممارسات التي ترمي إلى: «

القياـ بتصريحات مزيفة بأسعار التكمفة قصد التأثير عمى أسعار السمع و الخدمات غير  -
 الخاضعة لنظاـ حرية األسعار،

 .»القياـ بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في األسعار -
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حديد أو تقييد استثناء عف مبدأ حرية األسعار، فإنو يمكف أف تتدخل الدولة مف أجل ت       
بالرجوع و  .(1)الخدمات نظرا لما تكتسيو ىذه األخيرة مف طابع استراتيجيبعض أسعار السمع و 

المتمـ، يعتبر كل مساس باألسعار المقننة سواء بالرفع المعدؿ و  02-04 رقـ إلى القانوف 
شرعية. قبيل ممارسة أشعار غير  منيا أو تخفيضيا أو تزييف قيمة التكاليف المتعمقة بيا مف

خارج يحددىا القطاع الخاص مف ىذا القانوف أنو ال أسعار أخرػ  22المادة قد نصت و 
 .(2)نظاـ األسعار المقننة طبقا لمتشريع المعموؿ بو

تعد مف قبيل الممارسات التجارية التدليسية كل عمل  الممارسات التجارية التدليسية: -ب
 .     لتالي فيي ممارسات غير نزييةباو س بشفافية الممارسات التجارية، مف شأنو المسا

المتمـ المعدؿ و  02-04مف القانوف رقـ  25في مجاؿ التأثير عمى األسعار نصت المادة و 
عمى أف تعتبر ممارسات تجارية تدليسية كل حيازة لمخزوف مف المنتوجات بيدؼ تحضير 

عدـ عرضو لمنتوج و العممية بتخزيف أو حبس احيث تتـ ىذه  .اإلرتفاع غير المبرر لألسعار
تحكـ التجار الطمب، مما يسيل ؤدؼ إلى عدـ التوازف بيف العرض و لمبيع بصورة عادية مما ي
        .(3)ذلؾ قصد المضاربة في السوؽ لرفع األسعارخاصة الموزعيف فيو و 

لفة خاضعة ، يجب أف تكوف البضاعة محل المخاالمضاربة مخالفةمف أجل قياـ        
بالتالي ال تقـو ىذه المخالفة إذا كانت مف البضائع الخاضعة لنظاـ األسعار، و لنظاـ حرية 

 .(4)األسعار المقننة الذؼ تحدده السمطات العمومية

                                                           
1

، فوع اٌمب١ًٌْٕٛٔ شٙبكح اٌّبعَز١و فٟ ىٚث١و أهىلٟ، ؽّب٠خ اٌَّزٍٙه فٟ ظً إٌّبفَخ اٌؾوح، ِنووح  

 .76 ، ص2011اٌؼٍَٛ ا١ٌَب١ٍخ، عبِؼخ ٌِٛٛك ِؼّوٞ، ر١يٞ ٚىٚ، ٌَّإ١ٌٚخ ا١ٌّٕٙخ، و١ٍخ اٌؾمٛق ٚا

2
اٌؼٍَٛ ، اٌّغٍخ إٌمل٠خ ٌٍمبْٔٛ ٚ»ِٞجلأ ؽو٠خ اٌظٕبػخ ٚاٌزغبهح  فٟ اٌمبْٔٛ اٌغيائو«ئلٌٍٟٛ ٌٚل هاثؼ طف١خ،  

 .74-59 ص ، ص2006، ر١يٞ ٚىٚ، 02ا١ٌَب١ٍخ، و١ٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ ٌِٛٛك ِؼّوٞ، اٌؼلك
3
 .84ىٚث١و أهىلٟ، ِوعغ ٍبثك، ص 
4
 .83، ص2008أؽَٓ ثٍٛم١ؼخ، لبْٔٛ اٌؼمٛثبد فٟ ػٛء اٌّّبهٍبد اٌمؼبئ١خ، ِٕشٛهاد ث١ورٟ،  
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مختمفة        (1)إف الممارسات التجارية غير النزييةالممارسات التجارية غير النزيية:  -ج
ال يمكف حصرىا، فما تعمق منيا بالتأثير عمى تحديد األسعار يدخل في نطاؽ ومتعددة و 

ىي في حقيقة األمر حالة و  .القياـ باألعماؿ التي مف شأنيا بث اإلضطراب في السوؽ 
يصعب تحديدىا نظرا لكثرة الوسائل التي يتـ المجوء إلييا مف اجل ذلؾ، كما أف نتائجيا 

مثاؿ و  .ي السوؽ إضافة إلى المستيمكيفالمتدخميف فيصعب تحديدىا نظرا لمساسيا بكل 
الممارسات و المنافسة  يعمييا في كل مف قانونذلؾ جريمة التالعب باألسعار المنصوص 

تؤدؼ  ىذيف القانونيف األخيريف يعمالف عمى تجريـ األعماؿ التي مف شأنيا أف (2)،التجارية
المستيمؾ الذؼ يكوف ضحية لمثل ىذه اضطرابيا مما يؤثر عمى إلى عدـ استقرار األسعار و 

قانوف  شروعة، نص المشرع عمى تجريميا فياعتبرىا مضاربة غير مو  التالعبات
       .(3)العقوبات

 مما سبق، نخمص إلى أف مسار تحديد الثمف في عقد البيع تتحكـ فيو عدة عوامل       
جتماعية و  قتصادية لذلؾ سياسية و قانونية وا  أبرزىا القانوف ورد تنظيمو في قوانيف متفرقة مف ا 

المدني الذؼ يعتبر غير كاؼ لعدـ استجابة قواعده العامة لمتطمبات الحركة اإلستيالكية 
القانوف المحدد لمقواعد المطبقة خالؿ قانوف المنافسة و  جرػ تنظيـ الثمف مف. لقد لممجتمع

حدىما لـ يتمكنا مف التحكـ الكافي في يف و ارية، عمما بأف ىذيف القانونعمى الممارسات التج
مخالفتيا تحت طائمة فبغض النظر عف األسعار المقننة التي ال يجوز  .مجاؿ تحديد األسعار

العقوبات المفروضة بموجب ىذه القوانيف، فإف نظاـ حرية األسعار لـ ي ترؾ عمى إطالقو بل 
 .الطمب في السوؽ و  الحرية القائمة عمى قانوف العرض لو ضوابط ترافقو مف أجل ضماف ىذه

، خاصة فىذا األخير في حالة فرض احترامو تتأكد الحماية اإلقتصادية لمصالح المستيمكي
                                                           

1
اٌّؼلي ٚ اٌّزُّ، اٌنٞ ٠ؾلك اٌمٛاػل اٌّطجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد  02-04 هلُ ِٓ اٌمبْٔٛ 28ٚ  27أٔظو اٌّبكر١ٓ  

 اٌزغبه٠خ.
2
 . 90ىٚث١و أهىلٟ، ِوعغ  ٍبثك، ص 
3

١ٔٛ٠ٛ ٍٕخ  8ِإهؿ فٟ  155-66ثّٛعت األِو هلُ ِٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد اٌظبكه  173ٚ  172اٌّبكر١ٓ أظو  

  ،  ٠زؼّٓ لبْٔٛ اٌؼمٛثبد، ِؼلي ٚ ِزُّ. 1966
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 إيجابية و فعالة في ىذه السوؽ، وف أنفسيـ مف أجل الدخوؿ كأطراؼ إذا عرفوا كيف ينظم
 ة مف طرؼ المشرع.انتظار الحمايـ لعب ذلؾ الدور السمبي القاصر و عدو 

 

 ث الثاني:آليات تحديد الثمفحالمب

تكتسي ىذه المرحمة الخدمات إلى آليات عديدة ومعقدة. و سمع و يخضع تحديد ثمف ال       
ا مباشرة عممية طرحيا في السوؽ تتبعي والخدمات، ألنىمية بالغة بالنسبة لتمؾ السمع و أ 
النوعية وطبيعة وقيمة حتمية الجودة و  ا، فإلى جانبانتظار ردة فعل المستيمكيف اتجاىيو 

ميما في استمالة ىذا المستيمؾ  حاجة المستيمؾ إلييا، يمعب الثمف دوراات و الخدمالسمع و 
قناعو بجدوػ المنتوج و بالتالو  سمعة أو تحديد ثمف  عميو فإفي التأثير عميو مف أجل شرائو. و ا 

اإلجتماعية، و مدػ قيمتيا اإلقتصادية مة ما يختمف باختالؼ تمؾ السمع والخدمات، و خد
موعة مف لمج يخضع ىذا التحديدلذلؾ نمية وتحريؾ عجمة اإلقتصاد مساىمتيا في التو 

مقاييس معينة ال و )المطمب األوؿ(، كما أف ىذا التحديد يخضع لشروط  المعايير المختمفة
 .)المطمب الثاني(ينبغي تجاىميا

 

 المطمب األوؿ: معايير تحديد الثمف

يخضع تحديد الثمف في عقد البيع إلى مجموعة مف المبادغ المختمفة التي تتنوع تبعا        
صادية واإلجتماعية في مدػ عالقتيا بالحياة اإلقتعة المباعة أو الخدمة المقتناة و إلى السم
)الفرع األوؿ(، مبدأ حرية األسعارل افقساس يتحدد الثمف إما بصفة حرة و عمى ىذا األالدولة، و 

ما عف طريق تدخل الدولة وفقو   مبدأ األسعار المقننة )الفرع الثاني(.ل اا 
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 الفرع األوؿ: معايير تحديد الثمف وفق مبدأ حرية األسعار

تسيير آليات ئـ عمى مبدأ المنافسة، و امنذ تبني الجزائر لنظاـ إقتصاد السوؽ الق       
      الطمب، فإف األصل العاـ أف يتـ تحديد ثمف بيع السمع السوؽ المبنية عمى العرض و 

بل الخدمات بصفة حرة مف قبل األطراؼ المتعاقدة )أوال(، غير أف ىذه الحرية ليست مطمقة و 
 معينة ضوابطلىذه الحرية  خضعت  تقتضي مصمحة المستيمؾ أف تعمل الدولة جاىدة عمى أف 

 .ال ينبغي اإلخالؿ بيا)ثانيا(

في  (1)المتعمق بالمنافسة  03-03مف األمر رقـ  04تنص المادة : حرية تحديد الثمفأوال: 
     الخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرةتحدد أسعار السمع و « فقرتيا األولى:

المتعمق بالمنافسة مبدأ حرية  03-03تبنى المشرع مف خالؿ األمر رقـ  وقد .»النزييةو 
يف أسعار أنواع معينة غير أنو منح لمدولة إمكانية التدخل مف أجل تقن .األسعار كأصل عاـ

الخدمات أو الحد مف ارتفاع أسعارىا في بعض الحاالت. إذ يعتبر تحرير مف السمع و 
األسعار مف المبادغ التي يقـو عمييا إقتصاد السوؽ الذؼ تتبعو الجزائر التي تبنت مبدأ 

المتعمق بالمنافسة الذؼ ألغى أحكاـ  06-95رقـ حرية األسعار ابتداء مف خالؿ األمر 
 03-03رقـ ثـ تكرس ىذا المبدأ بموجب األمر  المتعمق باألسعار، 12-89القانوف رقـ 

 المتعمق بالمنافسة. 06-95المتعمق بالمنافسة الذؼ بدوره ألغى األمر رقـ 
                                                           

1
 ، ِوعغ ٍبثك. 05-10ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  03أٔظو اٌّبكح  
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 قانوف المنافسة لتحقيقيا ىي: يسعىمف بيف األىداؼ التي           

حرية األسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة، التي ترسيخ مبدأ قواعد السوؽ و  -
 حماية مصمحة المستيمؾ.إلى ازدىار النشاط اإلقتصادؼ، و  تيدؼ

 توفير البيئة السوقية التي يتساوػ فييا السعر مع القدرة الشرائية. -

 تأكيد إنتاج الشركات بأقل التكاليف الممكنة. -

دخاؿ السمع و طرؽ اإلنتاج الجديدة في الشركات عمى القياـ بالبحوث والتطوير و يز تحف - ا 
 السوؽ.

         .(1)ة العرضقمّ ة التي تؤدؼ إلى زيادة األسعار و حماية المستيمؾ مف الممارسات اإلحتكاري -

 يضمف مبدأ حرية األسعار لمعوف اإلقتصادؼ القياـ بتحديد السعر المعمف لمجميور         
 عمى ضوء جممة مف العناصر:

 لقانوف العرض و الطمب. وفقاحدد قيمة الشيء التي ت   -

ىامش الربح الذؼ يعود عمى العوف اإلقتصادؼ، إذ ي عتبر المحرؾ الرئيسي لمنشاط  -
اإلقتصادؼ و يتوقف نطاقو عمى عوامل كثيرة منيا الظروؼ و ميارة البائع و قوتو و ضعفو 

 مف الناحية اإلقتصادية.

ىي تأخذ حكـ التخزيف، و التعبئة و نفقات المختمفة مثل الرسـو والضرائب و المصاريف  -
الثمف فتقع عمى عاتق المشترؼ ما لـ يوجد اتفاؽ ي خالف ذلؾ
(1).   

                                                           
1

اٌّزُّ اٌّؼلي ٚ 12-08اٌّزُّ ثبٌمبْٔٛ اٌّؼلي ٚ 03-03إٌّبفَخ ػٍٝ ػٛء األِو شوٚاؽ ؽ١َٓ، شوػ لبْٔٛ  

 .20ص، 2012، إٌّبفَخ، كاه اٌٙلٜ، ػ١ٓ ١ٍٍِخ، ٚ ٚفمب ٌمواهاد ِغٌٍ 05-10ثبٌمبْٔٛ 
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 :حرية تحديد الثمف نجد مف بيف العوامل المؤثرة في       
بعيف اإلعتبار مف قبل  يعتبر ذلؾ عامال إقتصاديا ميما يجب أف يؤخذ حيث :زيادة الدخل -

 .الذؼ يتمثل في الموارد التي يمتمكونيااقتناء السمع والخدمات و المستيمكيف أثناء قياميـ ب
أو بائعيف  معمميف أو نجاريفأو  أغمبية الناس يتمقوف مواردىـ مف عمميـ سواء كانوا أطباءف

أو موارد  اإليجار أو مف خالؿ بيع األراضي ىناؾ مف يتمقى موارده مفو  .داخل متاجر
أو فوائد متأتية  كذلؾ مف خالؿ فوائد مؤسسات صناعية أو تجاريةو  .نياطبيعية أخرػ يمتمكو 

  مف إستثمارات.
نقص المادة األولية الذؼ يؤدؼ إلى تناقص عدد المنتجيف: حيث يؤدؼ ذلؾ إلى ندرة  -

 لمادة األولية، مما يؤدؼ إلى إرتفاع األسعار.السمعة المنتجة في السوؽ الرتباطيا بتمؾ ا

عدـ وجود السمع البديمة أو المماثمة: وىو ما يفرض عمى المستيمكيف زيادة الطمب عمى  -
بالتالي رتفاع الطمب عمييا مقابل العرض و سمعة ما لعدـ وجود بديل ليا، مما يؤدؼ إلى ا

 ارتفاع ثمنيا في السوؽ. 

أذواؽ المستيمكيف: يتأثر المستيمؾ بالسمع الموجودة بالسوؽ، خاصة في تغير رغبات و  -
  العروض الترويجية التي تنتيجيا الشركات في ترويج بضاعتيا، ظل السياسات التسويقية و 

 التي غالبا ما يكوف ليا تأثير عمى المستيمؾ. و 

خالؿ الحروب: تساىـ ىذه التقاليد اإلستيالكية، أو انتشار العادات و أثناء فترات المواسـ، و  -
 العوامل في زيادة الطمب عمى الشراء إلشباع متطمبات األفراد حسب الظروؼ المعيشية.

تكاليف  مب تبقى في حالة تغير مستمر، ألفالطإف األسعار وفقا لقانوف العرض و           
عمى سمعة  كمما زاد الطمب التاليبأما المنفعة فتتحكـ في الطمب. و  اإلنتاج تؤثر في العرض،

الطمب مساراف و  حيح في حالة زيادة العرض، فممعرضالعكس صارتفع سعرىا و  ما
                                                                                                                                                                                     

1
اٌؾّب٠خ اٌّل١ٔخ ٌٍَّزٍٙه ِٓ فالي لٛاػل اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ، كهاٍخ ػٍٝ ػٛء دمحم ػّبك اٌل٠ٓ، ػ١بع  

، ِنووح ِملِخ ١ًٌٕ شٙبكح اٌّبعَز١و، و١ٍخ اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اإللزظبك٠خ، عبِؼخ لبطلٞ ِوثبػ، 02-04اٌمبْٔٛ 

 .59ص ، 2005/2006إٌَخ اٌغبِؼ١خ ، ٚهلٍخ
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التفاعل الديناميكي  الخدمات في السوؽ مف خالؿساف. كما أف تحديد أسعار السمع و متعاك
الطمب يعد منطمق البناء األساسي لإلقتصاد، ألف رغبة المستيمؾ في منتج ما، بيف العرض و 

تنوعيا و  الخدماتو  ذلؾ نظرا لتوافر السمعر معيف، و ىي المحددة لمقدار ما يشتريو وفق سع
كما أف زيادة الطمب  .تسويقياو  لنظر لجودتيا أو لتكاليف إنتاجيااختالؼ أسعارىا سواء باو 

          .(1)عمى السمعة مف قبل المستيمؾ تؤدؼ باألسعار لإلرتفاع في مقابل بقاء العرض ثابتا
ىو الرغبة نسبة الطمب و  يتـ تحديد السعر بعدة عوامل أىميا تكمفة المنتوج،         

ر مختمفة في فترة زمنية المصحوبة بالمقدرة عمى الشراء لكميات مختمفة مف السمع بأسعا
لذلؾ تمعب المنافسة دورا كبيرا  .العروض الترويجيةو  (2)كذا بعض عوامل اإلشيارمعينة، و 

توج ما، ذلؾ أف تحديدىا مف قبل األعواف اإلقتصادييف ال يتـ بشكل في تحديد سعر من
إلى جانب ذلؾ ىناؾ عوامل  .(3)مستقل عف أسعار السمع المماثمة أو البديمة في السوؽ 

إجتماعية  تؤثر في تحديد السعر تبعا لمثقافة اإلستيالكية لممجتمع، فعمى سبيل المثاؿ يزداد 
باقي الدوؿ اإلسالمية مما يؤدؼ شير رمضاف في الجزائر و ذائية في الطمب عمى المواد الغ

غير أنو إذا توقف المستيمكوف عف إقتناء منتوج  ،أسعارىا كثيرا خالؿ ىذا الشير إلى ارتفاع
    .ما أو تقميص نسبة مشترياتيـ ألؼ سبب كاف، فإف األسعار ستنخفض

كل مستويات الثمف يتفاعل في بأف التقابل بيف العرض والطمب و يجدر التذكير         
حيث أف اإلستيالؾ  .ليس فقط عند عرض المنتجات اإلستيالكية لمبيعالعممية اإلقتصادية و 

ا المؤسسات إلنتاج مختمف السمع يتعمق أيضا بالمواد الوسيطة و وسائل اإلنتاج التي تقتنيي

                                                           
1
 . 20، ص ٍبثكثٛفبهٞ ٌط١فخ، ِوعغ  
2

ِٓ  03فؾَت اٌفموح ٠ؼزجو اإلشٙبه ١ٍٍٚخ ئػالَ ئعجبه٠خ رمغ ػٍٝ ػبرك إٌّٟٙ ِؾٍٙب ث١بٔبد ِؾلكح لبٔٛٔب،  

اٌّؾلك ٌٍمٛاػل اٌّطجمخ ػٍٝ اٌّّبهٍبد اٌزغبه٠خ، فاْ اإلشٙبه ٘ٛ وً ئػالْ  02-04 هلُ ِٓ اٌمبْٔٛ 13اٌّبكح 

١ٍٍٚخ اإلرظبي  اٌقلِبد ِّٙب وبْ اٌّىبْ أٚ أ٠ٚٙلف ثظفخ ِجبشوح أٚ غ١و ِجبشوح ئٌٝ رو٠ٚظ ث١غ اٌٍَغ 

 اٌَّزؼٍّخ.
3
 .21ثٛفبهٞ ٌط١فخ، ِوعغ ٍبثك، ص  
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ممية اإلقتصادية إف تكمفة ىذه التجييزات ستكوف ليا انعكاسات عمى مجمل الع .الخدماتو 
                     .(1)أيف يتـ تسوية معادلة العرض و الطمب عمى كل مستوػ 

بالرغـ مف كوف إقتصاد السوؽ قائما عمى أساس حرية  :ثانيا: ضوابط حرية األسعار
لو بطريقة غير مباشرة مف أجل ي شكل عائقا أماـ تدخل الدولة و  األسعار، فإف ىذا األمر ال

 ذلؾ لألسباب التالية:مف خالؿ تنظيـ قواعد المنافسة و  األسعارتنظيـ 

التي يقـو عمييا أساس نظاـ المنافسة الحرة  الذؼ يعتبر مبدأ حرية تحديد األسعار -1
المنافسة الحرة تستمـز أف يحتفع كل عوف إقتصادؼ بحريتو في تحديد و  .إقتصاد السوؽ 

دت إرادة العوف الحرية تتالشى كمما ق يّ  ىذه ه بشكل مختمف عف منافسيو، غير أفّ أسعار 
 .(2)اإلقتصادؼ في تحديد السعر

 (3)أف يكوف العوف اإلقتصادؼ في وضعية التبعية اإلقتصاديةمف بيف صور التقييد،          
ىو ما يتطمب قواعد تحوؿ دوف استفحاؿ ىذه لمؤسسة أخرػ تممي عميو شروطيا، و 

تعزيز قياـ نشاط إقتصادؼ تنافسي في إطار إقتصاد الممارسات المقيدة لممنافسة مف أجل 
 السوؽ.

إف منح الحرية الكاممة لمعوف اإلقتصادؼ في تحديد األسعار قد تنجر عنو مخاطر          
كثيرة لدػ المستيمؾ ألنو ي عد طرفا ضعيفا ينضـ إلى عقد ينفرد الطرؼ القوؼ بتحديد السعر 

                                                           
1 Michael Watt, L’Economie De Marché, Editions Grand-Alger-Livres (G.A.L), Alger, 

2007, p16. 

 
2
 CALAIS- AULOY Jean, STEINMETZ Frank, op.cit, p. 328.  

3
١ٌٛ٠ٛ  19اٌّإهؿ فٟ  03/03اٌفموح ط ِٓ األِو هلُ  03ٚهك رؼو٠ف ٌٛػؼ١خ اٌزجؼ١خ اإللزظبك٠خ ثّٛعت اٌّبكح  

ٔضؼٛخ انزجؼٛخ اإللزصبدٚخ: ْٙ انؼاللخ انزجبسٚخ انزٙ ال ٚكٌٕ  -د« ٚ اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ ٚ اٌزٟ رٕض: 2003ٍٕخ 
سخ أخشٖ سٕاء فٛٓب نًؤسسخ يب حم ثذٚم يمبسٌ إرا أسادد سفض انزؼبلذ ثبنششٔط انزٙ رفشضٓب ػهٛٓب يؤس

 .  »يًَٕب كبَذ صثَٕب أٔ
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حقيقية ألنيا المالذ الوحيد الذؼ يدرأ الخطر عف رة و لذلؾ البد مف منافسة ح (1).فيو
   .(2)اإلختياراتامت توفر لو البدائل و المستيمؾ، ما د

ال تمارس بصفة عد اإلطار العاـ الذؼ يضمف حرية األسعار إف الحرية التنافسية التي ت   -2
ضبط لقطاعات اإلقتصادية يستدعي ضرورة ذلؾ أف إنسحاب الدولة مف احتكار ا .مطمقة

تأطير قطاع معيف  النشاطات اإلقتصادية مف خالؿ إنشاء ىيئات ضبط مستقمة، تيدؼ إلى
النزيية. لذلؾ فإف كل مخالفة ليذه مارسات المقيدة لممنافسة الحرة و ب غية التصدؼ لكل الم

ساليب تتنافى تماما مع أمشروعة ألنيا قائمة عمى وسائل و  القواعد يشكل منافسة غير
  .(3)الشرؼمانة و العادات وقواعد األ

كما تقـو الدولة مف خالؿ الييئات المنظمة لمنشاطات اإلقتصادية بتقديـ استشارات          
القائـ عمى لواقع الجديد الذؼ يشيده السوؽ و لمساعدة المتعامميف اإلقتصادييف لمتأقمـ مع ا

 الطمب في ظل المنافسة الحرة.رية األسعار وفقا لميزاف العرض و حمبدأ 

 في ىذا اإلطار، قدـ مجمس المنافسة توصيات لجمعية ممثمي شركات السيارات           
لمتأكد مف  2014سبتمبر  15و وكالئيـ المعتمديف في الجزائر بعد طمبيـ استشارة بتاريخ 

 03-03ميثاؽ أخالقياتو مع أحكاـ األمر رقـ تطابق قانونيا الخاص والقانوف الداخمي و 
كاـ القانونية حيث أف مجمس المنافسة بعد دراستو لألح .المتمـالمعدؿ و  المتعمق بالمنافسة

قانونيا الداخمي، لـ يسجل أية أحكاـ مف شأنيا التشجيع عمى ممارسات الخاصة بالجمعية و 
 منافية لممنافسة المحظورة بموجب األمر القانوني المذكور أعاله.

                                                           
1
 CALAIS- AULOY Jean, STEINMETZ Frank, op.cit, p. 331.   

2
 .59دمحم ػّبك اٌل٠ٓ، ِوعغ ٍبثك، ص، ػ١بع  
3

               آ١ٌخ ؽّب٠زٙب ِٓ األػّبي إٌّبف١خ ٌٙب، اٌٍّزمٝ اٌلٌٟٚ اٌواثغ ؽٛي إٌّبفَخ ١ِّْٛ ف١وح، إٌّبفَخ ٚ 

فبهط لطبع اٌّؾوٚلبد فٟ اٌلٚي اٌؼوث١خ، و١ٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ اإلٍزوار١غ١بد اٌزٕبف١َخ ٌٍّإٍَبد اٌظٕبػ١خ ٚ

 .07ؽ١َجخ ثٓ ثٛػٍٟ، اٌشٍف، ة ً ْ، ص 
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بما أف المنظمات المينية ت عد فضاء لمقاءات و فيما يتعمق بالميثاؽ الميني، و غير أن         
التي تتـ بيف المتعامميف اإلقتصادييف، فإنو يجب فرض احتراـ قواعد المنافسة، فظير بصفة 
وجيية لمجمس المنافسة التوجو بتوصية إلى الجمعية صاحبة طمب اإلستشارة بإدراج، في 

لنشاط المتفق عميو وذلؾ مف أجل سة الخاصة باذلؾ الميثاؽ الخاص بيا، قواعد قانوف المناف
 عميو فقد تقدـ مجمس المنافسة بالتوصيات التالية:و  .التنبيو إلييا والعمل عمى تبنييا

اإلجتماعات المنظمة في إطار الجمعية ال يجب أف تكوف مكانا لمتفاىمات أو ممارسات  -
 مضادة لقواعد المنافسة،

أحاديث صريحة أو غير صريحة بشأف اإلمتناع أثناء اإلجتماعات مف الدخوؿ في  -
تكاليف أو ال أو مواضيع خاصة باألسعار أو أؼ عنصر مف شأنو أف ينعكس عمى األسعار

 مشاريع سرية مستقبمية، الزبائف و المورديف الفردييف. أو مصاريفال

اإلمتناع عف نشر طرؽ حساب التكاليف ألف ىذه الطرؽ سيتـ اعتبارىا عمى أنيا غير  -
استيدفت إعطاء شكل مقنع لسمـ أسعار البيع. لذا يتعيف عمى المؤسسات، القياـ  جائزة إذا

 بتحديد تكاليفيا و أسعارىا بصفة فردية.

اإلمتناع عف تبادؿ لممعمومات بما قد يسمح لممتعامميف اإلقتصادييف مف العمـ المسبق  -
 خاطر أكبر،باستراتيجيات منافسييـ، إذ كمما كاف السوؽ احتكاريا، كمما كانت الم

السماح بنشر المعمومات الخاصة بالتشريع المعموؿ بو بقدر يسمح بتوفير معمومات  -
 نشر المعمومات الخاصة باإلبداعات،أفضل لممؤسسات، إضافة إلى 

لنشر معمومات تبرز إرادة التخمص مف فاعل اقتصادؼ  عميو متفقاإلمتناع عف أؼ عمل  -
 ر صالوف يكوف حاضرا فيو بعض المتعامميف،كالمقاطعة أو نصح األعضاء بعدـ حضو 
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في الشروط المالية  تفاىماتالبنود التي تنشئ  تمؾيجب أف ت منع في الشروط العامة لمبيع  -
أو التي تيدؼ إلى إقامة سياسة مشتركة لألسعار أو أؼ توحيد خاص متعمق بالشروط 

 التجارية،

لمبيع عف اإلشارة إلى تحديد أجل أقصى كما أنو يجب أيضا، اإلمتناع في الشروط العامة  -
 .(1)لمدفع غير األجل السقفي الذؼ حّدده القانوف 

مجمس المنافسة لجمعية ممثمي شركات  اتعتبر ىذه مجمل التوصيات التي قدمي         
التي يتعيف عمييـ إدراجيا في ميثاقيـ الميني ليكوف مطابقا السيارات و وكالئيـ المعتمديف، و 

 نافسة.        لقانوف الم

المواصالت بط لمبريد و في ىذا اإلطار أيضا، صدر بياف مف طرؼ سمطة الض          
لخاص بخدمات التجزئة ا لمتأكيد بأف سعر، 2016.01.12بتاريخ الالسمكية السمكية و 

قد ورد ىذا البياف بعد انتشار و  .لالسمكية حر وتحدده المنافسةاالمواصالت السمكية و 
السوؽ تفيد بمجوء متعاممي اليواتف النقالة إلى زيادة أسعار المكالمات الياتفية، معمومات في 

 »والحرية في تحديد أسعار الخدمات لمشتركي «إذ نص ىذا البياف عمى أف المتعامل يمتمؾ
يوما مف تطبيق كل تغيير مف  30بأف المتعامموف ممزموف فقط بتبميغ سمطة الضبط قبل و 

 .(2)التعريفاتقبل المتعامميف في 

التقدـ اإلقتصادؼ، فقد حظيت مفة لممنافسة الحرة عمى التطور و المخت لممزايا نظربال         
عميو عمد و  .قارنةالتشريعات الممشرع الجزائرؼ، أسوة بالقوانيف و باىتماـ كبير مف طرؼ ال

محاربة الممارسات التي تحد منيا. فعمى ىذا تشجيعيا و إدخاؿ إجراءات لتنمية المنافسة و إلى 

                                                           
1

اٌزٟ رؼّٕذ اٌزمو٠و إٌَٛٞ ٌَٕخ  (BOC)ِٓ إٌشوح اٌو١ٍّخ ٌٍّٕبفَخ  34ٚهكد ٘نٖ اٌزٛط١بد فٟ اٌظفؾخ  

 اٌقبص ثّغٌٍ إٌّبفَخ. 2014
2

ربه٠ـ   www.arpt.dzاٌّٛاطالد اٌٍَى١خ ٚ اٌالٍٍى١خ ػٍٝ ِٛلغ األٔزؤذ:ٍجو٠ل ٚ ٌؼجؾ اٌأٔظو ث١بْ ٍٍطخ  

 ػٍٝ اٌَبػخ اٌؾبك٠خ ػشو. 2016عبٔفٟ  15ى٠بهح اٌّٛلغ: 
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كذا مراعاة قواعد و  التنظيـ المعموؿ بيما،التشريع و األساس، تتطمب حرية األسعار مراعاة 
تأدية و  التوزيعتاج و ر لنشاطات اإلنالشفافية خاصة ما تعمق بتركيبة األسعااإلنصاؼ و 
 عالربح فيما يخص إنتاج السمىوامش و  ،(1)استيراد السمع لبيعيا عمى حالياالخدمات و 

مف ىذا المنطمق فإف و  .(2)كذا شفافية الممارسات التجاريةتوزيعيا أو تأدية الخدمات، و و 
 ضماف شفافية الممارسات التجارية.نع الممارسات المقيدة لممنافسة و حرية األسعار تقتضي م

عمى (3)بالمنافسةالمتعمق  03-03مف األمر رقـ  02فقرة  04في ىذا اإلطار تنص المادة و 
 تتـ ممارسة حرية األسعار في ظل احتراـ أحكاـ التشريع و التنظيـ المعموؿ بيما «أنو: 

 كذا عمى أساس قواعد اإلنصاؼ و الشفافية ال سيما تمؾ المتعمقة بما يأتيو 

تركيبة األسعار لنشاطات اإلنتاج و التوزيع و تأدية الخدمات و استيراد السمع لبيعيا  -
 اعمى حالي

 ىوامش الربح فيما يخص إنتاج السمع و توزيعيا أو تأدية الخدمات -

 .» شفافية الممارسات التجارية -

عميو، فإف المشرع منح الدولة إمكانية تقييد حرية األسعار لكف ذلؾ يتـ وفق  بناءو          
 السالفة الذكر. 04ضوابط حددتيا المادة 

  عد المنافسة الفعمية الضمانة األساسية التي توفر لممستيمؾ سمعا ت   إلى جانب ذلؾ،       
مى نحو يضمف سعار، لذا حرص المشرع عمى تنظيميا عاألوخدمات بأفضل المواصفات و 

                                                           
1

ٔشبؽبد اٍز١واك ، ٠ؾلك و١ف١بد ِّبهٍخ 2005ٔٛفّجو ٍٕخ  30ِإهؿ فٟ  458-05أٔظو اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  

ك٠َّجو ٍٕخ  04طبكه فٟ  78اٌجؼبئغ اٌّٛعٙخ إلػبكح اٌج١غ ػٍٝ ؽبٌٙب، ط ه ػلك ٚ  إٌّزٛعبداٌّٛاك األ١ٌٚخ ٚ

2005 . 
2
 .35ثٛفبهٞ ٌط١فخ، ِوعغ ٍبثك، ص  
3

اٌّزؼٍك  03-03ِٓ األِو هلُ  04اٌّبكح  ِٓ 02، وبٔذ اٌفموح 05-10ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  03كح ٚلجً رؼل٠ٍٙب ثبٌّب 

غٛش أَّ ًٚكٍ أٌ رمٛذ انذٔنخ انًجذأ انؼبو نحشٚخ األسؼبس ٔفك انششٔط انًحذدح فٙ انًبدح  « ػٍٝ أٔٗ:ثبٌّٕبفَخ 

  .  »أدَبِ  00
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الذؼ حظر جممة المتعمق بالمنافسة و  03-03مر رقـ ىو ما جسده األمنافعيا في السوؽ، و 
 :(1)مف الممارسات منيا

اإلتفاقات الصريحة أو الضمنية اليادفة أو  اإلتفاقيات و واألعماؿ المدبرة والممارسات  -
التي يمكف أف تيدؼ إلى عرقمة حرية المنافسة أو الحد منيا أو اإلخالؿ بيا في نفس السوؽ 

سعار حسب قواعد عرقمة تحديد األ ،مف بيف ىذه الممارساتنجد و أو في جزء جوىرؼ منو، 
 .(2)الرتفاع األسعار أو النخفاضياالسوؽ بالتشجيع المصطنع 

عمى السوؽ أو احتكار ليا أو عمى جزء منيا قصد  (3)كل تعسف ناتج عف وضعية ىيمنة -
أو  التشجيع المصطنع الرتفاع األسعارعرقمة تحديد األسعار حسب قواعد السوؽ ب

  .(4)النخفاضيا

أو موضوعو يسمح لمؤسسة باإلستئثار في  ميما كانت طبيعتو (5)كل عمل و/أو عقد -
     المعدؿ فسة و المتعمق بالمنا 03-03ممارسة نشاط يدخل في مجاؿ تطبيق األمر رقـ 

المتمـ بالقانوف مف نفس األمر المعدؿ و  2المادة  مجاؿ بموجبىذا الذكر  ورد  قدو  .المتمـو 
بغض النظر عف كل « حيث أصبحت تنص بموجب ىذا التعديل عمى مايمي:، 05-10رقـ 

 األحكاـ األخرى المخالفة تطبق أحكاـ ىذا األمر عمى مايأتي:

                                                           
1
 .59ػ١بع دمحم ػّبك اٌل٠ٓ، ِوعغ ٍبثك، ص  
2
  ، ِوعغ ٍبثك.اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ 03/03ِو هلُ ِٓ األ 6أٔظو اٌّبكح  
3

١ٌٛ٠ٛ ٍٕخ  19اٌّإهؿ فٟ  03-03اٌفموح ط ِٓ األِو هلُ  03ثّٛعت اٌّبكح  ا١ٌّٕٙخٚهك رؼو٠ف ٌٛػؼ١خ  

انٕضؼٛخ انزٙ رًكٍ يؤسسخ يب يٍ  : ْٙانًُٓٛخٔضؼٛخ  -ج« ٚ اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ ٚ اٌزٟ رٕض: 2003
انحصٕل ػهٗ يشكض لٕح إلزصبدٚخ فٙ انسٕق انًؼُٙ يٍ شأَٓب ػشلهخ لٛبو يُبفسخ فؼهٛخ فّٛ ٔ رؼطٛٓب إيكبَٛخ 

 . »انمٛبو ثزصشفبد يُفشدح إنٗ حذ يؼزجش إصاء يُبفسٛٓب أٔ صثبئُٓب أٔ يًَٕٛٓب
4
 ، ِوعغ ٍبثك.اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ 03-03ِو هلُ ِٓ األ 7أٔظو اٌّبكح  
5

رٕض  12-08ِٓ اٌمبْٔٛ هلُ  6اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ لجً رؼل٠ٍٙب ثبٌّبكح  03-03ِٓ األِو هلُ  10ٌُ رىٓ اٌّبكح  

ٚعؼٍذ ئّٔب وبٔذ رٕض فمؾ ػٍٝ ػمل اٌشواء اإلٍزئضبهٞ ً ِّٙب وبٔذ ؽج١ؼزٗ أٚ ِٛػٛػٗ، ٚػٍٝ اٌؼّ

ؼزجش ػشلهخ نحشٚخ انًُبفسخ أٔ انحذ يُٓب ٚ «ب٢رٟ: ٚهكد و ِٛػٛػٗ ٠مزظو ػٍٝ اؽزىبه اٌزٛى٠غ فٟ اٌَٛق ئم 
ٚثؼل اٌزؼل٠ً طبه ٔض    .»أٔ إخالل ثٓب كم ػمذ ششاء اسزئثبس٘ ٚسًح نصبحجّ ثبحزكبس انزٕصٚغ فٙ انسٕق

اإلخالل ٔ ٚحظش كم ػًم ٔ/أٔ ػمذ يًٓب ؼزجش ػشلهخ نحشٚخ انًُبفسخ أٔ انحذ يُٓب أٔ ٚ «وّب ٠ٍٟ:  10اٌّبكح 

 .»فٙ يًبسسخ َشبط ٚذخم فٙ يجبل رطجٛك ْزا األيشسزئثبس أٔ يٕضٕػّ ٚسًح نًؤسسخ ثبإلكبَذ طجٛؼزّ 
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   نشاطات اإلنتاج بما فييا النشاطات الفالحية و تربية المواشي و نشاطات التوزيع  - 
و منيا تمؾ التي يقوـ بيا مستوردو السمع إلعادة بيعيا عمى حاليا و الوكالء و وسطاء 

الصيد الخدمات والصناعات التقميدية و  نشاطاتمحوـ بالجممة و لمواشي و بائعو البيع ا
البحري و تمؾ التي يقوـ بيا أشخاص معنوية عمومية و جمعيات و منظمات مينية ميما 

 يكف وضعيا القانوني و شكميا و ىدفيا
بدءا بنشر اإلعالف عف المناقصة إلى غاية المنح النيائي لمصفقة  الصفقات العمومية -

ب أف ال يعيق تطبيق ىذه األحكاـ أداء مياـ المرفق العاـ أو ممارسة غير أنو يج
 .»صالحيات السمطة العمومية

مف خالؿ ىذا النص تتضح نية المشرع في توسيع الحماية لممستيمؾ خاصة إذا          
الشق المتعمق بالجزاءات المقررة في حق المخالفيف  عممنا صرامة األحكاـ التي يتضمنيا

قد أصاب و كيفيات تنظيميا جاؿ األسعار و يتعمق منيا بمسيما ما ال لألحكاـ التي جاء بيا،
المشرع فيما ذىب إليو ألف ذلؾ ي عد مف بيف الضمانات األساسية لحقوؽ المستيمؾ التي 

 أصبحت ت صنف ضمف حقوؽ اإلنساف. 

لمؤسسة أخرػ  (1)اإلقتصادية ات ناتج عف استغالؿ وضعية التبعيةكل تعسف لممؤسس -
بصفتيا زبونا أو ممونا إذا كاف ذلؾ يخل بقواعد المنافسة، السيما اإللزاـ بإعادة البيع بسعر 

 أدنى.

مقارنة بتكاليف  لممستيمكيف األسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفيعرض  -
 التسويق إذا كانت ىذه العروض أو الممارسات تيدؼ أو يمكف أف اإلنتاج والتحويل و 

   .(2)أحد منتوجاتيا مف الدخوؿ إلى السوؽ تؤدؼ إلى إبعاد مؤسسة أو عرقمة 

                                                           
1

اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ  03-03فموح ك ِٓ األِو هلُ  3ٚهك رؼو٠ف ٌّفَٙٛ ٚػؼ١خ اٌزجؼ١خ اإللزظبك٠خ  فٟ اٌّبكح  

ٔضؼٛخ انزجؼٛخ اإللزصبدٚخ: ْٙ انؼاللخ انزجبسٚخ انزٙ ال ٚكٌٕ فٛٓب نًؤسسخ يب حم ثذٚم يمبسٌ إرا  -د «وّب٠ٍٟ: 
 .»أسادد سفض انزؼبلذ ثبنششٔط انزٙ رفشضٓب ػهٛٓب يؤسسخ أخشٖ سٕاء كبَذ صثَٕب أٔ يًَٕب 

2
 ، ِوعغ ٍبثك.اٌّزؼٍك ثبٌّٕبفَخ 03-03ِو هلُ ِٓ األ 12أٔظو اٌّبكح  
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اتخاذ ما يراه مناسبا اىتماـ المشرع بحماية المستيمؾ و ، يظير بناء عمى ما سبق          
الظروؼ أو األوضاع  التي قد تؤدؼ مف أجل محاربة الممارسات التي مف شأنيا إحداث 

مما ينتج عنو تحكـ في األسعار يكوف عادة في غير مصمحة  عرقمة المنافسةو  إلى تقييد
لذلؾ تخضع حرية األسعار لمجموعة مف الضوابط رغـ كونيا تندرج ضمف و المستيمؾ، 

   .(1)إقتصاد السوؽ 

 

 

      

 المقننةألسعار آليات تحديد الثمف وفقا لالفرع الثاني: 

المتعمق  03-03مف القانوف رقـ  05سعار المقننة إطارىا القانوني في المادة تجد األ       
أعاله، يمكف  44تطبيقا ألحكاـ المادة  «: بالمنافسة المعدؿ و المتمـ حيث تنص عمى أنو

أف تحدد ىوامش و أسعار السمع و الخدمات أو األصناؼ المتجانسة مف السمع          
 الخدمات أو تسقيفيا أو التصديق عمييا عف طريق التنظيـ.و 

 أو تسقيفياالخدمات أو  مع وأسعار الستتخذ تدابير تحديد ىوامش الربح و        
 التصديق عمييا عمى أساس اقتراحات القطاعات المعنية و ذلؾ لألسباب الرئيسية اآلتية:

الضرورية أو ذات اإلستيالؾ تثبيت استقرار مستويات أسعار السمع و الخدمات  -
 الواسع في حالة اضطراب محسوس لمسوؽ.

 مكافحة المضاربة بكل أشكاليا و الحفاظ عمى القدرة الشرائية لممستيمؾ. -

                                                           
1
 CALAIS- AULOY Jean, STEINMETZ Frank, op.cit, p. 335. 
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كما يمكف اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد ىوامش الربح و أسعار السمع و الخدمات           
أو تسقيفيا، حسب األشكاؿ  نفسيا في حالة ارتفاعيا المفرط و غير المبرر، السيما 
بسبب اضطراب خطير لمسوؽ أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التمويف داخل قطاع نشاط 

 .»معينة أو في حاالت اإلحتكار الطبيعيةمعيف أو في منطقة جغرافية 

بل  الدولة لـ تتخل بشكل كمي عف النشاط اإلقتصادؼ، يتضح مف ىذه المادة أف         
 نسق لتمؾ النشاطات اإلقتصاديةمتراقب النشاطات اإلقتصادية وتمعب دورىا كموجو و 

مف  37دستوريا بموجب المادة الصناعة المكفولة ىذا تجسيدا لمبدأ حرية التجارة و و ، التجاريةو 
 .»حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانوف  «التي تنص:ستور و الد
أسعار المنتجات واسعة المشرع تدخل الدولة في مجاؿ تحديد نظـ بناء عمى ذلؾ و 

تتدخل ف الدولة فإ إضافة إلى ذلؾآلية التسعير)أوال(، يتـ ذلؾ مف خالؿ اعتماد و  اإلستيالؾ.
 بطريق غير مباشر في التأثير عمى األسعار)ثانيا(.

حفاظا تمجأ الدولة لتطبيق سياسة التسعير لتحديد األثماف : أوال: التسعير كآلية لتحديد الثمف
جشع بعض األعواف  حفاظا عمى المستيمكيف مف الوقوع ضحيةو  عمى اإلقتصاد الوطني،

قامت الجيات المختصة في جل الدوؿ بوضع سياسة لمتسعير،  ،بناء عميوو  .اإلقتصادييف
الستراتيجية القوػ اإلجتماعية  ألف األسعار اليوـ ال تخضع لممعطيات اآللية بقدر ما تخضع

قد حصل ىذا حتى بالنسبة لمدوؿ و  .الدولة إحدػ دعائميا األساسيةاإلقتصادية، التي تعتبر و 
ر نظرا لإلضطراب الذؼ يقع في األسواؽ نتيجة الغنية التي تأخذ بمذىب اإلقتصاد الح

عريف التسعير تفي ىذا المقاـ سعير، يستوجب لتوضيح ماىية التّ و  (1)الحرية غير المنظمة
 (.2(، ثـ بياف كيفية تقنيف أسعار السمع و الخدمات )1وبياف أىدافو)

                                                           
1

أؽىبَ اٌضّٓ فٟ ػمل اٌج١غ ٚفك أؽىبَ اٌزشو٠غ، )كهاٍخ ِمبهٔخ(، كاه اٌضمبفخ ٌٍٕشو       ٚ دمحم ػجل هللا أثٛ ٘ي٠ُ،  

 .75ص  ،2006اٌزٛى٠غ، األهكْ، 
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 اإلقتصاد.عند خبراء و  اصطالحايمكف تعريف التسعير لغة و تعريف التسعير:  -1

الذؼ  والسعر ،(1)التسعير: تقدير السعرة: حدد سعرىا و السمع -ر: أسعرمف سع  لغة:  - أ
 قد أسعروا سعروا بمعنى واحد اتفقوا عمى سعر.يقـو عميو الثمف وجمعو أسعار، و 

 أوجد الفقياء عدة تعاريف لمتسعير مف بينيا:: اصطالحا - ب
 .(2)الناس سعرا و يجبرىـ عمى التبايع بو"تعريف البيوتي" أف يسعر اإلماـ أو نائبو عمى -

)موظف عاـ أو خاص( بأف ت باع  تعريف الدريني" التسعير ىو أف يصدر السمطاف أو نائبو-
ىي محسنة أو مغالى في افع التي تفيض عف حاجة أربابيا و السمع أو ت بذؿ األعماؿ و المن

و الدولة في حاجة ماسة إلييا، الناس أو الحيواف أأو أجرىا، عمى غير وجو المعتاد و ثمنيا 
 .(3)بسعر أو أجر معيف عادؿ، بمشورة أىل الخبرة"

تحديد األسعار مف قبل ىيئة  « تـ تعريفو بمايمي:تعريف التسعير عند خبراء اإلقتصاد:  -ج
أو الطمب أؼ تأثير عمى مف دوف أف يكوف لقانوف العرض تحوز احتكارا اجتماعيا 

 .(4)»األسعار

ىذه التعاريف أف اليدؼ مف لجوء الدولة إلى خيار التسعير يعود إلى  ؿمف خاليتبيف        
الوظيفة األساسية ليا المتمثمة في حماية الفئات اليشة في المجتمع، مف خالؿ المحافظة 

يف بوضع نظاـ محاربة كل أشكاؿ استغالؿ المستيمككذا و  .ى القدرة الشرائية الخاصة بيـعم
  بينيـ وبيف األعواف اإلقتصادييف. يضمف التوازف اإلقتصادؼ

                                                           
1
 4/365،ص 1990، كاه طبكه، ث١وٚد، 1ِغٍل، ؽ  16اثٓ ِٕظٛه عّبي اٌل٠ٓ دمحم ثٓ ِىوَ، ٌَبْ اٌؼوة، 
2

ِنووح  ِملِخ ١ًٌٕ شٙبكح أٔظو ؽَٓ دمحم ؽَٓ شؾبكح، أؽىبَ اٌضّٓ فٟ اٌفمٗ اإلٍالِٟ، كهاٍخ فم١ٙخ ِمبهٔخ،  

، ص 2006فٍَط١ٓ،  ٔبثٌٍ، فٟ اٌٛؽ١ٕخ إٌغبػ عبِؼخ  اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب، و١ٍخ ٚاٌزشو٠غ،  اٌفمٗ اٌّبعَز١و، فٟ

124 . 
 
3

اٌؼ١ل ؽلاك، اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍَّزٍٙه فٟ ظً ئلزظبك اٌَٛق، أؽوٚؽخ ِملِخ ١ًٌٕ شٙبكح اٌلوزٛهاٖ، و١ٍخ  

 . 138، ص 2002اٌؾمٛق، ثٓ ػىْٕٛ، 
4
 MAUGER Roger Paul Jean, Le Contrôle des Prix en Algérie aux points de vue 

administratif et pénal, Thèse de doctorat Université d’Alger, 1944, p76.  



 عــد البيــن يف غقــد المثــوين لتحديــام القانــالنظ                              الأول:ل ـالفص

 
 

58 
 

انوف ثمف ال ينبغي تجاوزه،     د ليا وفقا لمقحدّ رة عموما ىي التي ي  معة المسعّ فالسّ          
قاطع أو تحديد الثمف إما أف يبيف بوجو صريح التعامل بيف األشخاص عمى أساسو و يكوف و 

حديد الثمف بشكل ال لبس ضوابط معينة يؤدؼ إعماليا إلى تقد يتـ عمى أساس قواعد و 
 .(1)فيو

ممواطف سعير إلى المحافظة عمى القدرة الشرائية لتيدؼ الدولة مف خالؿ قياميا بالتّ          
ف ت ؤدؼ إلى محاربة المضاربة التي يمكف أو  .خاصة ذوؼ الدخل المحدود والضعيف

الدولة في تحديد يعتبر ىذا اليدؼ اإلجتماعي مف أىـ أسباب تدخل و  .استغالؿ المستيمؾ
األسعار، كما أف ىناؾ ىدؼ اقتصادؼ، إذ تعتبر الدولة السعر وسيمة تشجيع بعض 

فالدولة قد تحارب  .القطاعات أو بعض المناطق، و وسيمة إلحداث التوازف اإلقتصادؼ العاـ
اقتصادؼ إلى حد مف انتقاؿ التضخـ مف قطاع الارتفاع األسعار لتخفيف أزمة التضخـ أو 

قد ترفع مستوػ األسعار عف طريق فرض ضرائب جديدة قصد تصادؼ آخر، و قطاع إق
 .(2)توقيف إنتاج معيف أو قصد تغطية الميزانية و زيادة مداخيل الدولة

المادة  لمفقرة األولى مفالخدمات وفقا اؿ تدخل الدولة في تسعير السمع و د مجيتحدّ و         
ر السمع أسعاو  د ىوامشت حدّ  . وـالمتمالمعدؿ و المتعمق بالمنافسة  03-03مف األمر رقـ  5
التصديق عمييا عف الخدمات أو تسقيفيا أو و ألصناؼ التجانسية مف السمع الخدمات أو او 

، 10/05 مف القانوف رقـ 4قبل التعديل بموجب المادة قد نصت ىذه المادة و  .طريق التنظيـ
بع الخدمات ذات الطاو  السمع ىوالمتعمق بالمنافسة عمى أف مجاؿ تدخل الدولة في التسعير و 

، و  عل المشرع بحذؼ حسنا فو  بعد أخذ رأؼ مجمس المنافسة.اإلستراتيجي عف طريق مرسـو
  .(3)الخدمات اإلستراتيجية" ألنيا تضيق مف تدخل الدولة في ىذا النطاؽو عبارة " السمع 

                                                           
1

 .173ػبِو لبٍُ أؽّل اٌم١َٟ، ِوعغ ٍبثك، ص   
2
 .71ثٛلطٛف ثٙغذ، ِوعغ ٍبثك، ص  
3

١ٌٛ٠ٛ  12أٔظو اٌغو٠لح اٌو١ٍّخ ٌٍّٕبلشبد، اٌفزوح اٌزشو٠ؼ١خ اٌَبكٍخ، اٌغٍَخ اٌؼ١ٍٕخ إٌّؼملح ٠َٛ اإلص١ٕٓ  

 .06، ص2010
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الخدمات دوف استثناء، ولة مجاؿ تدخميا في جميع السمع و عميو، فتحت الدبناء          
معدة و  التنظيماتة مسبقا في النصوص و محددعمما بأف السمع والخدمات الضرورية معروفة و 

في شكل قائمة إال أنو قد ت ضاؼ مواد أساسية أخرػ إلى ىذه القائمة كمما دعت الضرورة 
ر القدرة الشرائية لممواطف عمى اعتبار أف القدرة الشرائية مع األخذ بعيف اإلعتبا .إلى ذلؾ
    .(1)الدائـ لمدولةؾ تظل اإلنشغاؿ األوؿ و لممستيم

 
 الخدماتكيفية تقنيف أسعار السمع و  -2

    المعدؿ المتعمق بالمنافسة  03-03مف األمر رقـ  05ضح مف مضموف المادة يتّ          
الخدمات تتـ وفقا لثالث آليات تتمثل في لتقنيف أسعار السمع و دخل الدولة المتمـ أف عممية تو 

 التصديق)ج(.أ(، التسقيف)ب(، و التحديد)

في وضع الدولة  التثبيتيتمثل :  La Fixation des Prixاألسعار تثبيتآلية  - أ
السمطة  خاص بسمعة أو بخدمة ما عف طريق التنظيـ، تبعا لما تتمتع بو مف إمتيازاتلسعر 

 المشتريف عمى احترامو تحت طائمة العقاب.العامة فتجبر البائعيف و 
نيائي سعر البيع، خاصة البيع را حاسما، ألنيا تحدد بشكل بات و تمعب ىذه اآللية دو        

لممصمحة الصريحة الطريقة تمثل الحماية المباشرة و فيذه  .النيائي لدػ المستيمكيف
، مما ية قدرتيـ الشرائية مف خالؿ زيادة اإلنفاؽ العمومي عمييـحمااإلقتصادية لممستيمكيف و 

الخدمات الطمب. لذلؾ تبدو قائمة السمع و يشكل استثناءا واضحا عمى قاعدة العرض و 
السمع محدودة مقارنة بالكـ اليائل مف المنتجات المعروضة في السوؽ. فيي غالبا ما تشكل 

عمى أساس وحدة الوزف أو  التثبيتفيكوف ، لممستيمؾالخدمات الضرورية في الحياة اليومية و 
الكيل أو المقاس عمما أف التحديد عمى ىذه الصورة يتماشى مع ما جرػ بو عرؼ التعامل 

 بيف الناس لكل سمعة مف السمعة. 

                                                           
1
 .06، صِوعغ ٔفَٗ 
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يذا المسعى الحمائي لممستيمؾ مف طرؼ الدولة، صدرت العديد مف تبعا ل         
الخدمات الخاضعة لنظاـ تقنيف األسعار مف بعض السمع و  القانونية التي تحددالنصوص 

 بينيا: 

 نذكر في ىذا الشأف :الغذائية الموادأسعار بعض  -1

 ديسمبر  25المؤرخ في  402-07المرسـو التنفيذؼ رقـ تـ إصدار  : الصمب القمح
في مختمف مراحل سميد القمح الصمب عند اإلنتاج و  ، يحدد أسعار2007سنة 
 (1).توزيعو

القمح الصمب المعروض لإلستيالؾ تـ في ىذا المرسـو تحديد تصنيف قد ل         
السميد الرفيع مف القمح الصمب إلى جانب السميد العادؼ مف القمح الصمب و  المتمثل فيو 

سعر و  مصنعمنو سعر الخروج مف ال 6حددت المادة كما خصائصو التقنية. ذلؾ تـ تحديد 
البيع لممستيمكيف مع تحديد ىامش الربح بالجممة و ىامش الربح سعر البيع لتجار التجزئة و 

دج لمقنطار مع  3250يبمغ سعر السميد العادؼ عند الخروج مف المصنع:  حيث  .بالتجزئة
دج، بينما يبمغ سعر بيع ىذا السميد لتجار التجزئة بػ  150ىامش ربح بالجممة مقداره 

دج.أما سعر البيع لممستيمكيف فيقدر بػ:  200دج لمقنطار مع ىامش ربح يقدر بػػ:  3400
دج.أما بالنسبة 900كيمو غراـ مف السميد العادؼ يقدر بػ: 25دج لمقنطار أؼ كيس  3600

دج لمقنطار بيامش ربح يقدر بػ: 3500لمسميد الرفيع فيقدر سعر الخروج مف المصنع بػ: 
دج لمقنطار بيامش ربح 3700دج، بينما يبمغ سعر بيع ىذا السميد لتجار التجزئة بػ: 200

 25دج لمقنطار أؼ كيس  4000سعر البيع لممستيمكيف فيقدر بػػ:دج. أما 300يقدر بػػ: 
 .دج1000كيمو غراـ ثمنو 
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  ، ٠ؾلك أٍؼبه ١ٍّل اٌمّؼ اٌظٍت ػٕل اإلٔزبط 2007ك٠َّجو ٍٕخ  25ِإهؿ فٟ  402-07ِوٍَٛ رٕف١نٞ هلُ  

 . 2007ك٠َّجو ٍٕخ 26اٌظبكه فٟ  80، ط ه ػلك فٟ ِقزٍف ِواؽً رٛى٠ؼٗٚ
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 فبراير  12المؤرخ في  50-01المرسـو التنفيذؼ رقـ : تـ إصدار الحميب المبستر
الموضب في األكياس مف تحديد أسعار الحميب المبستر و يتض معدؿ و متمـ، ،2001سنة 

   .(1)في مختمف مراحل التوزيعو  عند اإلنتاج
تعريفا لمحميب المبستر  والمتمـ المعدؿ مف ىذا المرسـو 03لقد وضعت المادة          
، يقصد بالحميب المبستر منزوع الدسـ جزئيا والمدعـ في مفيوـ ىذا المرسوـ «بنصيا:

   التكويف أو إعادة المزج لمسحوؽ الحميب المدعـالحميب المتحصل عميو بطريقة إعادة 
والموزع حصريا مف طرؼ الديواف الوطني الميني لمحميب ومشتقاتو، الذي يحتوي عمى 

غراما مف المواد الدسمة في المتر  24أي ما يعادؿ إلى  %2 و %1.5بيف مواد دسمة 
 .(2)»الواحد

 الموضب في األكياسالمبستر و  لمتر الواحد مف الحميبابيع تـ تحديد ثمف          
فبراير  15لمطبق ابتداء مف ا، منذ سرياف مفعوؿ ىذا المرسـو و دج 25لممستيمكيف بػ: 

بموجب  50-01وقد تـ تأكيد ىذا السعر مرة أخرػ عند تعديل المرسـو التنفيذؼ رقـ  2001
المحددة  تشمل األسعار «منو عمى أنو: 2، إذ تنص المادة 65-16المرسـو التنفيذؼ رقـ 

 .»2416في المادة األولى أعاله كل الرسـو وتطبق ابتداء مف أوؿ فبراير سنة 

ر اإلشارة إلى أف أىـ ما جاء بو ىذا المرسـو الجديد ىو التأكيد عمى أف تجد         
  الحميب المبستر المشموؿ بالدعـ ىو ذلؾ الموزع مف طرؼ الديواف الوطني الميني لمحميب 

وكذا منع إعادة توجيو و/أو استعماؿ مسحوؽ الحميب المدعـ والموزع مف طرؼ  ومشتقاتو،
ىذا الديواف، النتاج الحميب المبستر كامل الدسـ أو غيرىا مف منتجات األلباف ومشتقاتيا، 

                                                           
1

ّٓ رؾل٠ل أٍؼبه اٌؾ١ٍت اٌّجَزو ٚاٌّٛػت ، ٠زؼ2001فجوا٠و ٍٕخ  12ِإهؿ فٟ  50-01رٕف١نٞ هلُ  ِوٍَٛ 

 . 2001فجوا٠و ٍٕخ  12اٌظبكه فٟ  11، ط ه ػلك فٟ ِقزٍف ِواؽً اٌزٛى٠غاألو١بً ػٕل اإلٔزبط ٚفٟ 
2

، ٠ؼلي ٚ ٠زُّ اٌّوٍَٛ 2016فجوا٠و ٍٕخ  16ِإهؿ فٟ  65-16اٌّوٍَٛ  اٌزٕف١نٞ هلُ ِٓ أٔظو اٌّبكح األٌٚٝ  

اٌؾ١ٍت اٌّجَزو ٚ اٌّٛػت فٟ ، ٚاٌّزؼّٓ رؾل٠ل أٍؼبه 2001فجوا٠و ٍٕخ  12ِإهؿ فٟ  50-01اٌزٕف١نٞ هلُ

 .2016فجوا٠و ٍٕخ  17اٌظبكه فٟ  09األو١بً ػٕل اإلٔزبط فٟ ِقزٍف ِواؽً اٌزٛى٠غ، ط ه ػلك 
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مكرر، واليدؼ مف ذلؾ ىو ضماف وصوؿ الحميب المبستر  3وفقا لما نصت عميو المادة 
  عمى عدـ إساءة استغالؿ ىذا الدعـ.المدعـ إلى مستحقيو، والحرص 

فضال عف ذلؾ، جاء ىذا المرسـو استجابة لضغط الموزعيف مف أجل رفع ىامش          
دج مما سمح برفع ىامش 23.20الربح، حيث صار سعر البيع في رصيف المصنع يقدر بػ 

ر ومدعـ دج لكل لتر مف الحميب منزوع الدسـ جزئيا ومبست0.90ربح التوزيع بالجممة إلى 
حدد دج و  23.35 ، بعد أف كاف سعر البيع في رصيف المصنع يقدر بػ وموضب في أكياس

        دج لمكيس.  0.75ربح التوزيع بالجممة يقدر بػ 

 أبريل  13المؤرخ في  132-96المرسـو التنفيذؼ رقـ تـ إصدار  :الخػبػػز فػػريػػنػة
حددت و ( 1).مختمف مراحل التوزيعالخبز في ، يتضمف تحديد أسعار الدقيق و 1996سنة 

في مختمف  الموضبو  المادة األولى مف ىذا المرسـو أسعار بيع أنواع الدقيق العادؼ السائب
، حيث يبمغ سعر الدقيق العادؼ السائب 1996يناير سنة  3ذلؾ ابتداء مف مراحل التوزيع، و 

دج/قنطار. كما أنو  2180عو لممستيمكيف بػ: دج لمقنطار بينما يقدر ثمف بي 2000لمخبازيف 
الموضب   في الفقرة الثانية مف المادة األولى مف ىذا المرسـو أسعار بيع الدقيق  العادؼ ورد 

كغ ثمنو 2دج، كيس  27.50كغ ثمنو  1ىي كما يمي: كيس لممستيمكيف بشكل مفصل و 
  .دج 592.50كغ ثمنو  25دج، كيس  133.50كغ ثمنو  5دج، كيس  51.50

  2مو المشرع في المادة لممستيمكيف فقد نظّ  العادي بأسعار بيع الخبزأما ما يتعمق 
 مف ىذا المرسـو كمايمي:

 :كما يأتي 1996يناير سنة  3تحدد أسعار بيع الخبز العادي لممستيمكيف، ابتداء مف  «

 ،دج لموحدة 7.54غ )شكمو طويل أو مستدير(  254خبز  -

 .»دج لموحدة15.44طويل أو مستدير(  غ )شكمو 544خبز  -
                                                           

1
، ٠زؼّٓ رؾل٠ل أٍؼبه اٌلل١ك ٚ اٌقجي فٟ ِقزٍف 1996أثو٠ً ٍٕخ  13ِإهؿ فٟ  132-96رٕف١نٞ هلُ ِوٍَٛ  

 .1996خ أفو٠ً  ٍٕ 14اٌظبكه فٟ   23، ط ه ػلك ِواؽً اٌزٛى٠غ
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 : ف نفس المرسـو فقد نصت عمى مايميم 3أما المادة  

 1996يناير سنة  3، ابتداء مف "المحسف" لممستيمكيف المسمىتحدد أسعار بيع الخبز  «
 كما يأتي:

 دج لموحدة، 8.54غ )شكمو طويل أو مستدير(  254خبز  -

 .»دج لموحدة17.44غ )شكمو طويل أو مستدير(  544خبز  -

ل الضعيف بضماف شراء إف ما يالحع عمى ىذه األثماف أنيا تسمح لذوؼ الدخ         
غير أنو بالرغـ مف إقرار ىذه األسعار بقوة القانوف إال أف حالتيا في  .الخبزوالسميد و الدقيق 

غ غالبا 250السوؽ تبيف غير ذلؾ تماما إال في حاالت نادرة، إذ يبمغ سعر الخبز العادؼ 
التعامل بيا لعدة عوامل مف بينيا  يتـال المفروض قانونا دج  7.50دج، بينما سعر 10

كذا عدـ استعداد الخبازيف لمتعامل بو ، و لمتعامل بيذا السعر القطع النقدية التي تصمح انعداـ
 ألنو حسب اعتقادىـ سيعرضيـ لإلفالس ألف ىذا السعر ال يغطي حتى التكاليف.

 05المرسـو التنفيذؼ رقـ : تـ في ىذا الشأف إصدار الماء المستعمل في الفالحة-
   لماء المستعمل في الفالحة يحدد كيفيات تسعير ا الذؼ ،2005يناير سنة  9المؤرخ في  14
أعباء اء المستعمل في الفالحة تكاليف و إذ تغطي تسعيرة الم  .(1)كذا التعريفات المتعمقة بوو 

تساىـ في الصرؼ والتطيير الفالحي و ليياكل األساسية لمسقي و ااستغالؿ المنشآت و صيانة و 
 توسيعيا.و تمويل اإلستثمارات 

ديسمبر سنة  17المؤرخ في  448-02التنفيذؼ رقـ المرسـو تـ إصدار : الخدمات  -2
إذ يتضمف ىذا  .(2)، يتعمق بالتعريفات القصوػ لنقل الركاب في سيارات األجرة2002

المرسـو فصميف، يتناوؿ الفصل األوؿ أحكاما تتعمق بسيارات األجرة الفردية، حيث يحدد 
                                                           

1
    ، ٠ؾلك و١ف١بد رَؼ١و اٌّبء اٌَّزؼًّ فٟ اٌفالؽخ ٠2005ٕب٠و ٍٕخ  9ِإهؿ فٟ  14-05ِوٍَٛ رٕف١نٞ هلُ   

 .2005ٍٕخ  ٠ٕب٠و 12اٌظبكه فٟ  05، ط ه ػلك ونا اٌزؼو٠فبد اٌّزؼٍمخ ثٗٚ
2

ٌٕمً اٌووبة فٟ ، ٠زؼٍك ثبٌزؼو٠فبد اٌمظٜٛ 2002ك٠َّجو ٍٕخ  17ِإهؿ فٟ  448-02ِوٍَٛ رٕف١نٞ هلُ   

 .2002ك٠َّجو ٍٕخ  22اٌظبكه فٟ  85، ط ه ػلك ١ٍبهاد األعوح
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عريفات التي تطبق عمى تكميالت التفي الكيمومتر الواحد المقطوع و  التعريفة القصوػ 
مف ىذا المرسـو التعريفة  2الخدمات التي تقدميا سيارات األجرة الفردية، إذ حددت المادة 

عند  % 50دج بينما ترتفع ىذه التعريفة بمقدار  10.50القصوػ في الكيمومتر الواحد بػػ: 
 السير ليال مف الساعة التاسعة إلى الساعة الخامسة صباحا.

أما في الفصل الثاني، فقد ورد في ىذا المرسـو أحكاـ تتعمق بسيارات األجرة          
جرة الجماعية الجماعية، حيث تبمغ التعريفة القصوػ في الكيمومتر الواحد بالنسبة لسيارة األ

األجرة الجماعية الحضرية فتقدر  دج، أما بالنسبة لسيارة 2.00الواليات بػ:ما بيف البمديات و 
 دج كما أنو ال تطبق أؼ زيادة عمى النقل ليال. 3.50 بػ:

 ( 1)2016تجدر اإلشارة ىنا إلى أف ارتفاع أسعار الوقود بموجب قانوف المالية لسنة          
 وؼ فوضالرفع الأدػ إلى تطبيق زيادات عشوائية مف طرؼ الناقميف، ومف أجل الحد مف 

في مجاؿ النقل، وأماـ الضغوط التي ، والتصدؼ النتياكات حقوؽ المستيمكيف ألسعارل
 15المؤرخة في  489، تـ إصدار التعميمة الوزارية رقـ يمارسيا اإلتحاد الوطني لمناقميف

وارتفاع أسعار الوقود عمى  المتعمقة بتحديد تسعيرات جديدة تتناسب مع تأثير 2016فيفرؼ 
دات، حيث تـ رفع تسعيرات النقل الكمفة اليومية لمناقميف وتفاديا لمتطبيق العشوائي ليذه الزيا

 ومابيف الواليات  خاصالحضرؼ الجماعي وغير الحضرؼ العف طريق سيارات األجرة والنقل 
  .%10بػ 

في مجاؿ الخدمات أيضا حدد المشرع مجموعة مف التدابير الخاصة بكيفية أما             
ونقل البضائع عبر  (2)الحديديةتحديد األسعار السيما فيما يخص نقل المسافريف عبر السكة 

  .(2)وكذا اإليسجار المطبق عمى السكف اإلجتماعي( 1)السكة الحديدية

                                                           
1

 72، ط ه ػلك 2016، ٠زؼّٓ لبْٔٛ اٌّب١ٌخ ٌَٕخ 2015ك٠َّجو ٍٕخ  30ِإهؿ فٟ  18-15أٔظو لبْٔٛ هلُ  

 .2015ك٠َّجو ٍٕخ  31طبكه فٟ 
2

، ٠زؼّٓ رؾ١١ٓ رؼو٠فبد ٔمً اٌَّبفو٠ٓ اٌنٞ 1998غشذ ٍٕخ  29ِإهؿ فٟ  269-98رٕف١نٞ هلُ  ِوٍَٛ 

 .1998ٍجزّجو ٍٕخ  02طبكه فٟ  65، ط ه ػلك رمَٛ ثٗ اٌشووخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍٕمً ثبٌَىه اٌؾل٠ل٠خ
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المؤرخ  60-07المرسـو التنفيذؼ رقـ تـ في ىذا الشأف إصدار : المنتوجات الصناعية -3
البيع  أسعارعند دخوؿ النفط الخاـ المصفاة، و ، يتضمف تحديد أسعار البيع 2007فبراير 11

أسعار بيع المنتوجات البترولية ربح عند التوزيع، و حدود العند الخروج مف المصفاة، و 
  .(3)الموجية لإلستيالؾ في السوؽ الوطنية

مف ىذا المرسـو سعر بيع النفط الخاـ عند دخولو  2المادة  دتدّ حقد ل           
دج  12.043.39المصافي، باستثناء مصفاة أدرار، والذؼ يوجو لمسوؽ الوطنية بمبمغ:

بمصفاة أدرار بمبمغ    ىذا السعرمنو  3 لمطف الواحد، بينما حّددت المادة
مرسـو أسعار بيع الممحق األوؿ مف ىذا الفي كما تـ  دج لمطف الواحد.11.006.06

حدود و  المنتوجات البترولية المكررة الموجية لمسوؽ الوطنية عند خروجيا مف المصافي
البيع في مختمف مراحل توزيع  أسعار الثالثكما ورد في الممحق  .ربح توزيعيا بالجممة

 13دج لحمولة  161.50غازات البتروؿ المميعة، إذ يبمغ سعر الخروج مف مركز التعبئة 
 دج 176.50ويبمغ سعر البيع القانوني إلى تجار التجزئة ، الموضب مف غاز البوتافكمغ 

أؼ زيادة عف ذلؾ تعتبر دج، و  200.00فيبمغ  يمكيفع لممست، أما سعر البيلنفس الحمولة
 غير شرعية.  

                                                                                                                                                                                     
1
غ اٌنٞ اٌجؼبئ  ٠زؼّٓ رؾ١١ٓ رؼو٠فبد ٔمً  ،1998أوزٛثو ٍٕخ  13ِإهؿ فٟ  329-98ِوٍَٛ رٕف١نٞ هلُ  - 

 .1998أوزٛثو ٍٕخ  14طبكه فٟ  77، ط ه ػلك اٌٛؽ١ٕخ ٌٍٕمً ثبٌَىه اٌؾل٠ل٠خ  رمَٛ ثٗ اٌشووخ

2
  ػٍٝ  اٌّطجمخ  اإل٠غبه  َٔت  هفغ  ٠زؼّٓ  ،1998 ١ٌٛ٠ٛ ٍٕخ 28ِإهؿ فٟ  237-98ِوٍَٛ رٕف١نٞ هلُ  - 

ٚا١ٌٙئبد  ٚاٌّإٍَبد اٌّؾ١ٍخ  ػبدٚاٌغّب ٌلٌٚخارٍّىٙب  ٚاٌزٟ  اٌَىٓ فٟ اٌوئ١َٟ  ماد االٍزؼّبي  اٌّؾبي

 .١ٌٛ٠1998ٛ ٍٕخ  29طبكه فٟ  55، ط ه ػلك  اٌزبثؼخ ٌٙب

3
غ ػٕل كفٛي إٌفؾ اٌقبَ ، ٠زؼّٓ رؾل٠ل أٍؼبه اٌج2007١فجوا٠و 11 فٟ ِإهؿ 60-07رٕف١نٞ هلُ  ِوٍَٛ 

ث١غ إٌّزٛعبد اٌجزو١ٌٚخ ؽلٚك اٌوثؼ ػٕل اٌزٛى٠غ، ٚ أٍؼبه ٓ اٌّظفبح، ٚأٍؼبه اٌج١غ ػٕل اٌقوٚط ِٚ اٌّظفبح،

 . 2007فجوا٠و ٍٕخ  15طبكه فٟ   11، ط ه ػلك اٌّٛعٙخ ٌإلٍزٙالن فٟ اٌَٛق اٌٛؽ١ٕخ
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كمغ منو عند الخروج مف مركز  35حمولة بيع فيبمغ سعر أما غاز البروباف         
دج، بينما يبمغ سعر بيعو 380.00عند البيع لتجار التجزئة ، و دج360.00التعبئة 
    دج.  400.00 يمكيفلممست

 بة المستوػ المعيشي الوطنيتقـو بمراق إنماإف الدولة بتطبيقيا لسياسة التسعير،           
بعا ت راقب مقاييس األسعار تو ت حدد اختياراتيا اإلقتصادية واإلجتماعية و في ضوئوالمحمي و 

وانطالقا مف ىذا المبدأ  ،(1)التضخـو  ائع التي تطرأ وتحد مف المنافسةالوقلمتطور الحاصل و 
مـ أولويات الدولو  ة. فقد ورد في قانوني اىتماما بالمستيمؾ الذؼ يجب أف يكوف عمى س 

القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية ما يؤكد ىذه النزعة الحمائية لممستيمؾ المنافسة و 
 لدػ المشرع. 

يد التسقيف ىو تحد :Le Plafonnement des Prixتسقيف األسعار آلية   - ب
عند ستيراد و اإلوامش الربح القصوػ عند اإلنتاج و كذا ىالسعر األقصى عند اإلستيالؾ و 

فيكوف لألسعار في ىذا النظاـ مجاؿ  .الخدمات المعنية بولمسمع و التوزيع بالجممة والتجزئة 
في حالة ما إذا ال يمكف أف تتجاوز ىذا السقف، و  حر لمحركة دوف السقف المحدد، لكنيا

تكاليف اإلنتاج التي تدخل في تركيبة السعر مرتفعة، أصبح السعر الحقيقي يتجاوز كانت 
عمى و  .إلقتصادؼ ممزما بالسعر المسقفالعوف االسعر المسقف الذؼ حددتو الدولة، يبقى 

مى تركيبة السعر المسقف وذلؾ بموجب وثيقة تسويضو الفارؽ بيف السعر الحقيقي و الدولة تع
المكوف، يقدميا العوف اإلقتصادؼ إلى الجيات  حقيقة السعراألسعار، تبيف طبيعة و 

مارس سنة  6المؤرخ في  108-11المرسـو التنفيذؼ رقـ كمثاؿ عمى ذلؾ و  .(2)المعنية
 ىوامش الربح القصوػ عند اإلنتاج كذاؾ و ، يحدد السعر األقصى عند اإلستيال2011

                                                           
1
 .75دمحم ػجل هللا أثٛ ٘ي٠ُ، ِوعغ ٍبثك، ص  
2
 .77ثٛلطٛف ثٙغذ، ِوعغ ٍبثك، ص  
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السكر ي الزيت الغذائي المكرر العادؼ و التجزئة لمادتستيراد وعند التوزيع بالجممة و اإلو 
 .(1)األبيض

، منو األسعار القصوػ مع احتس 2يحدد ىذا المرسـو بموجب المادة           اب كل الرسـو
 5ثمف صفيحة ف سقّ حيث ي  ، السكر األبيضؾ لمزيت الغذائي المكرر العادؼ و عند اإلستيال

دج.  أما السكر األبيض  125لتر:  1دج، قارورة  250لتر:  2قارورة  ،دج 600لتر بػ : 
     دج. 95الكيموغراـ  الموضب بػ: دج  و  90يموغراـ غير الموضب بػ: ف ثمف الكسقّ في  

لجأ المشرع إلى  ،حتى ال يقع أؼ لبس في تسويق ىاتيف المادتيف الحيويتيف         
يقصد في مفيوـ ىذا المرسوـ  «التي تنص: مف ىذا المرسـو و  3بموجب المادة تعريفيما 

 :تييأبما

السكر األبيض: السكر األبيض المبمور غير الموضب أو المعبأ، المحددة خصائصو  -
الموافق  1417ذي الحجة عاـ  24القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في التقنية بموجب 

 الذي يحدد المواصفات التقنية لمسكر البيض، 997أبريل سنة  27

الزيت الغذائي المكرر العادي: الزيت المتحصل عميو مف خميط عمى أساس زيت الصويا  -
، المحددة خصائصيا الذي يمكف أف يضاؼ إليو جزء مف أصناؼ أخرى مف المواد الزيتية

نوفمبر سنة  7الموافق  1416جمادى الثانية عاـ  14التقنية بموجب القرار المؤرخ في 
و المتعمق بالخصائص التقنية و القواعد المطبقة عند استيراد المنتجات  1995
        .»الغذائية

الربح مف نفس المرسـو ىوامش  7دت المادة إلى جانب األسعار القصوػ، حدّ          
 التجزئة لمزيت الغذائي المكرر العادؼ بالجممة و  عند البيعالمطبقة عند التسويق و  القصوػ 

                                                           
1

، ٠ؾلك اٌَؼو األلظٝ ػٕل اإلٍزٙالن ٚ ونا 2011ِبهً ٍٕخ  6ِإهؿ فٟ  108-11ِوٍَٛ رٕف١نٞ هلُ  

اٌزغيئخ ٌّبكرٟ اٌي٠ذ اٌغنائٟ اٌّىوه ٍز١واك ٚ ػٕل اٌزٛى٠غ ثبٌغٍّخ ٚاإل ٚ٘ٛاِش اٌوثؼ اٌمظٜٛ ػٕل اإلٔزبط 

 . 2011ِبهً ٍٕخ  9اٌظبكه فٟ  15، ط ه ػلك اٌؼبكٞ ٚ اٌَىو األث١غ
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عند البيع  %10عند البيع بالجممة و % 5والسكر األبيض حيث تقدر بالنسبة لمزيت بػػ: 
،     % 5بالتجزئة، بينما تقدر تمؾ اليوامش بالنسبة لمسكر األبيض عند البيع بالجممة بػػ: 

 .عند البيع بالتجزئة %10و

المؤرخ  243-09المرسـو التنفيذؼ رقـ تـ إصدار  أما ما يتعمق بمادة اإلسمنت فقد         
، يحدد ىوامش الربح القصوػ بالجممة والتجزئة المطبقة عمى 2009يوليو سنة  22في 

دج  80حيث تبمغ تمؾ ىوامش الربح بالجممة  (1)،اإلسمنت البورتالندؼ المركب والموضب
دج ليوامش  40كمغ فتبمغ  50دج بالنسبة لمقنطار الواحد، أما كيس  120وىوامش التجزئة 
دج ليوامش الربح بالتجزئة. عمما بأف ىذه اليوامش تطبق عمى ىذا  60الربح بالجممة و

 النحو:

، بما في ذلؾ تكاليف ترتيب سعر البيع عند الخروج مف المصنع، مع احتساب كل الرس - ـو
 السمع، بالنسبة ليامش الجممة.

سعر خالص ثمف قيمة التأميف وأجرة الشحف مع احتساب كل الرسـو بالنسبة ليامش  -
 الجممة عند اإلستيراد.

 سعر البيع بالجممة مع احتساب جميع الرسـو بالنسبة ليامش التجزئة. -

 صناعي وكذا األسعار عند اإلنتاج يبقياف حريف.تجدر اإلشارة إلى أف اليامش ال         

أما فيما يتعمق بسعر األدوية المستعممة في الطب البشرؼ، فإنيا تخضع ألحكاـ          
والتػوضيب   حدود الربح القصوػ عند اإلنتاج بتنظيـ ػتعمقػػالم 44-98تنفيذؼ رقـ المػرسـو ال

                                                           
1

اٌزغيئخ ٚ ، ٠ؾلك ٘ٛاِش اٌوثؼ اٌمظٜٛ ثبٌغٍّخ ١ٌٛ٠2009ٛ ٍٕخ  22ؿ فٟ ِإه 243-09ِوٍَٛ رٕف١نٞ هلُ  

 .١ٌٛ٠2009ٛ ٍٕخ  26طبكه فٟ  44، ط ه ػلك اٌّٛػتٍٝ اإلٍّٕذ اٌجٛهرالٔلٞ اٌّووت ٚاٌّطجمخ ػ
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، %20تبمغ ىوامش الربح القصوػ عند اإلنتاج حيث  .(1)األدوية ىذه عمى المطبقةوالتوزيع 
، أما ىامش التوزيع بالجممة فيخضع في تحديده إلى نسبة تنازلية مابيف %10وعند التوظيب 

أما ىامش التوزيع بالتجزئة فيخضع في تحديده إلى نسبة تنازلية مابيف  ،%10و 20%
حدود الربح  . تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ مشروع مرسـو تنفيذؼ ينظـ%20و 50%

القصوػ عند اإلنتاج والتوزيع والتوظيب التي تطبق عمى األدوية المستعممة في الطب 
حيث يمغي ىذا المرسـو العمل بأحكاـ المرسـو  .(2)البشرؼ كما يحدد كيفيات إيداع األسعار

        .2008السابق الذكر، إلى أنو لـ يتـ إقراره وذلؾ منذ سنة  98-44

يتمثل التصديق في الموافقة عمى السعر الذؼ : L’Homologationآلية التصديق  -ج
تقترحو الجيات المختصة أو ذوو الخبرة كالدواويف المختصة بقطاع معيف كالديواف الوطني 

وكمثاؿ  .التجارةالمكمفة بوزارة الىي ، عمى الجية المعنية و المشترؾ لمخضر والمحـوالميني 
روع المرسـو التنفيذؼ المتعمق بسعر األدوية مف مش 12عمى ذلؾ ما ورد في المادة 

" يتـ إعداد استمارة سعر  :التي تنص عمى أنومة في الطب البشرؼ السابق ذكره و المستعم
األدوية مف طرؼ المتعامميف اإلقتصادييف المعنييف وتودع أو ترسل عف طريق البريد 

التجارة وفقا لإلستمارات الموصى عميو مع وصل استالـ وذلؾ قبل تسويقو، لدى وزارة 
 مف ىذا المرسوـ. 3و 2، 1الموضحة في المالحق، 

تودع أو ترسل استمارات السعر الواردة في الفقرة أعاله في مدة ال تتجاوز شيرا ابتداء مف 
وابتداء مف تاريخ اإلنتاج أو تاريخ التخميص الجمركي بالنسبة لألدوية المستوردة 

                                                           
1

ػٕل اٌوثؼ اٌمظٜٛ  ٠زؼٍك ثؾلٚك ، 1998ٍٕخ  فجوا٠و أٚيِإهؿ فٟ  44-98زٕف١نٞ هلُ اٌّوٍَٛ اٌ أٔظو 

 04ٚاٌزٛظ١ت ٚاٌزٛى٠غ اٌزٟ رطجك ػٍٝ األك٠ٚخ اٌَّزؼٍّخ فٟ اٌطت اٌجشوٞ، ط ه ػلك   طبكه فٟ اإلٔزبط 

 .1998فجوا٠و ٍٕخ 

 
2
أٔظو ِشوٚع اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ اٌنٞ ٠ؾلك ٘ٛاِش اٌوثؼ اٌمظٜٛ اٌّطجمخ ػٍٝ ئٔزبط ٚرٛظ١ت ٚرٛى٠غ األك٠ٚخ  

ربه٠ـ ى٠بهح   www.mincommerce.gov.dz اٌَّزؼٍّخ فٟ اٌطت اٌجشوٞ ٠ٚؼجؾ و١ف١بد ئ٠لاع أٍؼبه٘ب

 ػٍٝ اٌَبػخ اٌؼبشوح. 2015ٔٛفّجو  15اٌّٛلغ: 

http://www.mincommerce.gov.dz/


 عــد البيــن يف غقــد المثــوين لتحديــام القانــالنظ                              الأول:ل ـالفص

 
 

70 
 

لموظبة محميا. ال تسوؽ ىذه المنتجات إال بعد مرور خمسة التوظيب لألدوية المنتجة أو ا
 ( ابتداء مف تاريخ إيداع استمارة السعر.15عشر يوما )

تفصل المصالح المؤىمة لدى وزارة التجارة في صالحية استمارة األسعار في آجاؿ ال يتعدى 
ني ( ابتداء مف يوـ إيداعيا. عدـ الجواب في الجل المحدد يع15خمسة عشر يوما )

  .قبوليا"

إلى جانب ىذه اآللية، فإف الدولة تتدخل تبعا لظروؼ معينة تقتضييا ضرورات        
رعاية النظاـ العاـ اإلقتصادؼ الذؼ يفرض مثل ىذا لحماية اإلجتماعية لممستيمكيف، و ا

لدولة في حالة التدابير المؤقتة لمحد مف ارتفاع األسعار التي تتخذىا ا التدخل، كاتخاذ
غير المبرر لألسعار بسبب ظروؼ و أوضاع معينة قد تمس أؼ قطاع مف اإلرتفاع المفرط و 

 05المحددة طبقا لممادة  ئيةاإلستثناالحاالت حيث تتمثل ىذه . قطاعات النشاط اإلقتصادؼ
المعدؿ والمتمـ في حالة اإلضطراب الخطير لمسوؽ أو كارثة أو  03-03مف األمر رقـ 

أو في  معيف أو في منطقة جغرافية معينة،ويف داخل قطاع نشاط صعوبات مزمنة في التم
أيف يحتكر المتعامل اإلقتصادؼ نشاطا إقتصاديا معينا،  .(1)الطبيعية اإلحتكار تحاال

فيتحكـ تبعا لذلؾ في تحديد أسعار تمؾ المنتوجات، مما قد ينتج عنو ارتفاع كبير في 
 لذلؾ تتدخل الدولة لمحد مف ىذا اإلرتفاع. األسعار،

       

قوـ مف لمدولة وسائل أخرػ ت :ثانيا: تدخل الدولة بطريق غير مباشر لمتأثير عمى األسعار
والخدمات عف طريق التخفيف مف العبء  النيائي ألسعار السمعخالليا بالتأثير في السعر 

                                                           
1

ػٍٝ ا ٌّفَٙٛ اإلؽزىبهاد اٌطج١ؼ١خ. ٚاٌّؼلي ٚ اٌّزُّ رؼو٠فب أٚ رؾل٠ل 03-03ِٓ األِو هلُ  05ٌُ رٛهك اٌّبكح  

         حبالد انسٕق...  «اٌٍّغٝ ِفِٙٛب ٌٗ ؽ١ش رٕض ػٍٝ:  06-95ِٓ األِو هلُ  05فالف مٌه، أٚهكد اٌّبكح 

   .»ذ ٚسزغم ْزا انسٕق أٔ ْزا انُشبطأٔ َشبط انزٙ رزًٛض ثؼٌٕ إلزصبد٘ ٔاح
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النظاـ الجمركي، فاألوؿ يعفي كل الجبائي و لتمييز ىنا بيف النظاـ غير أنو يجب ا .الضريبي
اإلقتطاعات الحرة مف كل الضرائب والرسـو و  اإلستثمارات التي يتـ توطينيا داخل المناطق

مساىمات الضماف لسيارات ذات اإلستعماؿ السياحي و ذات الطابع الجبائي، باستثناء رسـو ا
بالتالي قيد، و  الخدمات بدوف سمع و فيسمح بحرية تبادؿ ال (1)أما النظاـ الجمركي .اإلجتماعي

الضريبة ىي اقتطاع مالي ف ،(2)تعفى نشاطات ىذه المشاريع مف األعباء الضريبية المختمفة
دوف مقابل بغرض تحقيق أىداؼ عامة، مف بينيا تشجيع أنواع و  إلزامي ونيائي تحدده الدولة،

  .(3)المشروعات العتبارات معينة فتعفييا كميا أو جزئيا مف الضرائب

الخدمات السمع و تكوف الضرائب في خدمة التنمية البد مف التمييز بيف  مف أجل أف       
، فتضع تبعا لذلؾ سياستيا الضريبية، تمؾ التي تعد مف الكمالياتو  التي تحتاج إلييا الدولة

بحيث أنو ال يجب وضع ضرائب مفرطة عمى السمع اإلستيالكية الضرورية خاصة تمؾ التي 
المصالح اإلقتصادية الدولة نقصا في إنتاجيا مف أجل تفادؼ إرتفاع ثمنيا مما يضر بتعاني 

التي تعد مف لخدمات التي ال تحتاجيا الدولة و ابينما السمع و أمنيـ الغذائي. لممستيمكيف و 
          .(4)الترفييية فيمكف إخضاعيا لضرائب جمركية مضاعفةالسمع الكمالية و 

                                                           
1

 67، ٠زؼٍك ثبٌّٕبؽك اٌؾوح، ط ه ػلك 1994أوزٛثو ٍٕخ  17، ِإهؿ فٟ 320-94اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  أٔظو 

                    ، )ٍِغٝ(                                                                                                                     1994أوزٛثو ٍٕخ  19طبكه فٟ 

، ٠زؼّٓ ئٔشبء إٌّطمخ اٌؾوح 1997أفو٠ً ٍٕخ   05، ِإهؿ فٟ 106-97أٔظو  ونٌه اٌّوٍَٛ اٌزٕف١نٞ هلُ  -

ِإهؿ فٟ  11-03. صُ طله ف١ّب ثؼل اٌمبْٔٛ هلُ 1997أفو٠ً ٍٕخ  06طبكه فٟ  20ٌجالهح )ع١غً(، ط ه ػلك 

، ٚ اٌّزؼٍك ثبٌّٕبؽك 2003ع١ٍ٠ٛخ  19 ، ِإهؿ ف02ٟ-03، ٠زؼّٓ اٌّٛافمخ ػٍٝ األِو هلُ 2003أوزٛثو  25

 ، )ٍِغٝ(2003أوزٛثو ٍٕخ  26طبكه فٟ  64اٌؾوح، ط ه ػلك 

2
، اٌّغٍخ » ١ٍبٍخ اإلػفبءاد اٌؼو٠ج١خ فٟ اإللزظبك اٌغيائوٞ ٚ آصبه٘ب اإللزظبك٠خ ٚ اإلعزّبػ١خ «دمحم فوؽٟ، 

 .78-62 صص ، 2001-01، هلُ 39اٌغيائو٠خ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚ اإللزظبك٠خ ٚ ا١ٌَب١ٍخ، اٌغيء 
3

، ك٠ٛاْ اٌّطجٛػبد 2005ؽ١ّل ثٛى٠لح، عجب٠خ اٌّإٍَبد، كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ فٟ إٌظو٠خ اٌؼبِخ ٌٍؼو٠جخ، ؽجؼخ  

  .08ص، 2005اٌغبِؼ١خ، اٌغيائو، 
4
 .87ٌط١فخ ثٛفبهٞ، ِوعغ ٍبثك، ص  
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ية المستيمكيف بطريق غير مباشر حماو  اإلطار، تقـو الدولة بدعـ األسعارفي ىذا         
استيراد بعض السمع  التخفيف مف دفع الحقوؽ الجمركية المطبقة عمى ذلؾ إما باإلعفاء أوو 
الرسـ عمى النشاط الميني ، و  TVAالرسـ عمى القيمة المضافة مف كذا التخفيفالخدمات، و و 

TPA بة عمى أرباح الشركاتالضريكذا التخفيف مف ، و IBS. 

، فمف يؤدؼ ىذا التدخل مف طرؼ الدولة إلى التأثير عمى األسعار نحو اإلنخفاض       
  الطمب،   خالؿ التأثير عمى قانوف العرض و  حق الدولة التدخل لضبط آليات السوؽ مف

أو مساعدة األعواف اإلقتصادييف في التقميل مف تكاليف اإلنتاج، مما يؤدؼ إلى إنخفاض 
 الخدمات.السمع و أسعار 

 المطمب الثاني: شروط تحديد الثمف

بتخمفو ال يمكف إضفاء وصف البيع عنصرا ضروريا لمبيع، و يعتبر وجود الثمف          
مف  351قد ورد النص عميو في المادة العقد، و عتبر محال ثانيا في ىذا فيو ي .عمى العقد

البيع عقد يمتـز بمقتضاه، البائع أف ينقل لممشتري  « :القانوف المدني الجزائرؼ التي تنص
    وفي عقد اإلستيالؾ فإف المنتج  .»ممكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمف نقدي
ممكية سمعة أو منتوج أو يؤدؼ إليو أو البائع الميني ىو الذؼ يمتـز قبل المستيمؾ بنقل 

فالثمف إذف يعتبر أحد العناصر الضرورية، لذا يجب أف يكوف  .خدمة في مقابل ثمف نقدؼ
)الفرع األوؿ(، كما أنو يجب أف يكوف مقدرا أو قابال لمتقدير)الفرع الثاني(، إضافة مبمغا نقديا

 لذلؾ يجب أف يكوف جديا)الفرع الثالث(.

 

 : : يجب أف يكوف الثمف نقوداالفرع األوؿ
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القانونيف ىذا المبدأ كاف معروفا في و  ؿ شرط في الثمف أف يكوف مبمغا مف النقود،أوّ         
نظرا لبداىتو فإف القانوف الفرنسي الحديث لـ ينص عميو الروماني والفرنسي القديميف، و 

الشريعة اإلسالمية تعتبر البيع تمميؾ ماؿ أو حق مالي لقاء عوض، إذ  كما أفّ  ،(1)صراحة
فالثمف  .(2)ـم  رؼ والسّ الّص البيع و المقايضة، و يعتبر البيع مبادلة لماؿ بماؿ، فيشمل بذلؾ 

بطبيعتو مبمغ مف النقود يقابل قيمة المبيع في عقد البيع ويمتـز المشترؼ بتسميمو إلى البائع 
 .ق المبيعمقابل اكتساب الح

ما يالحع عمى المشرع الجزائرؼ أنو لـ يأخذ بمفيوـ الثمف في الفقو اإلسالمي إّف          
الذؼ يعتبر البيع مبادلة ماؿ بماؿ سواء كانت ىذه المبادلة تشمل بيع عيف مقابل ثمف نقدؼ 

نقد ىو ما يتمثل في المقايضة أو بيع طمق أو بيع عيف بعيف و وىو ما يتمثل في البيع الم
كما أّنو لـ يسمؾ التوجو الذؼ سار عميو القانوف الفرنسي  مثل في الصرؼ،بنقد وىو ما يت

مف القانوف المدني  1591الذؼ لـ ينص صراحة عمى الطابع النقدؼ لمثمف. إذ تنص المادة 
ىذه  حيث أفّ  ،(3)»يجب أف يكوف الثمف مقدرا و معيّنا مف الطرفيف « :الفرنسي عمى أنو

بينما  المادة لـ تتضمف إشارة صريحة أو ضمنية إللزامية التعامل بالنقود في عقد البيع.
مف    351طبقا لما ورد في نص المادة  المشرع الجزائرؼ يشترط صفة النقد في عقد البيع

ؽ ـ ج التي تؤكد عمى الطبيعة النقدية لمثمف في مقابل نقل ممكية الشيء المبيع أو الحق 
 .المالي

يشترط في الثمف أف يكوف معجال، بل قد يكوف مؤجال كما قد يكوف مقسطا       ال       
ف أوراقا أو إيرادا مؤبدا لمدػ حياة البائع، ما داـ ىذا اإليراد نقودا. وال يصح أف يكوف الثم

دد الثمف نقدا فال شيء مالية كأسيـ أو سندات و  ال اعتبر ىذا العقد مقايضة. كما أنو متى ح  ا 
                                                           

1
 .107دمحم ػجل هللا أثٛ ٘ي٠ُ، ِوعغ ٍبثك، ص  
2
 .80ٍٟ ٠ٍٛف ىا١٘خ ؽٛه٠خ، ِوعغ ٍبثك، ص  

3
 Art.1591, loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804  «Le prix de la vente doit être 

déterminée et désignée par les parties». www.legifrance.fr     

http://www.legifrance.fr/
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أو  مو إلى عيف معينة أو إلى أسيـيمنع بعد تحديده مف أف يتفق المتعاقداف عمى تحوي
لنقود األوراؽ التجارية مف شيؾ وسفتجة وسند ألمر في الوفاء يجوز أف تحل محل اسندات. و 
ال يصح أف يكوف الثمف سبائؾ ذىبية أو فضية حتى و لو أمكف معرفتيا نقدا ألف بالثمف. و 

  .(1)تبر مقايضة ال بيعاالتصرؼ حينئذ يع

المقايضة  مف القانوف المدني الجزائرؼ عمى أفّ  413المادة تنص في ىذا اإلطار،           
التبادؿ ممكية ماؿ غير النقود  ينقل إلى اآلخر عمى سبيل أفعقد يمتـز بو كل مف المتعاقديف 

يضة المقابيف البيع و القانوف المدني المصرؼ، والفرؽ الجوىرؼ مف  482ىي تقابل المادة و 
و في المقايضة ماؿ ليس مف ىو  ،في البيع  ثمف نقدؼ ينحصر في طبيعة المقابل فيو

النقود فإف العقد قد يكوف بيعا البعض اآلخر ليس مف إذا كاف بعض المقابل نقودا و  و .النقود
ؽ ـ ج عمى   414ت المادة نّص و  .العنصر الغالبقد يكوف مقايضة بمعدؿ عمى حسب و 

جاز تعويض الفرؽ إذا كانت األشياء المتقايض فييا مختمفة القيـ في تقدير المتعاقديف  أنو
 .ؽ ـ مصرؼ  483بمبمغ مف النقود، وىي تقابل المادة 

، لذلؾ لـ يضع عقديف متماثالفقدؼ الذؼ يتميز بو البيع فإف الالمقابل النّ  فيما عدا          
ؽ ـ ج عمى أنو تسرؼ عمى المقايضة  415المادة المشرع أحكاما مفصمة مكتفيا بالنص في 

 لمشيءيعتبر كل مف المتقايضيف بائعا قدر الذؼ تسمح بو طبيعة المقايضة، و أحكاـ البيع بال
عمى ذلؾ و ، ؽ ـ مصرؼ  485ىي تقابل المادة مشتريا لمشيء الذؼ تمقاه، و  أعطاه والذؼ 

 .(2)بالثمف و شروطوكاف منيما متعمقا تطبق كافة أحكاـ البيع فيما عدا ما 

نقد كل أنواع النقود المتداولة قانونيا سواء  عمى أنو وصفيدخل في نطاؽ الثمف بو          
، كما أنو يجب استعماؿ العممة كانت معدنية أو ورقية أو خطيا كالشيؾ والحوالة المصرفية

                                                           
1
 . 61، ص ِوعغ ٍبثكدمحم ؽ١َٕٓ،  
2
 .26-25  ، صِوعغ ٔفَٗ 
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يمكف و ، الجزائرالوطنية المتمثمة في الدينار الجزائرؼ بالنسبة لعقود البيع المبرمة داخل 
  السماح بالتعامل بالعمالت النقدية األخرػ ألسباب تقدرىا الدولة. 

 أف يكوف الثمف مقدرا أو قابال لمتقدير الفرع الثاني:

يجوز أف يقتصر تقدير ثمف البيع عمى  « :مف ؽ ـ ج عمى أنو  356تنص المادة        
 بياف األسس التي يحدد بمقتضاىا فيما بعد.

ذا وقع اإلتفاؽ عمى أف الثمف ىو سعر السوؽ وجب عند الشؾ الرجوع إلى سعر و         ا 
، فإذا لـ يكف في مكاف المكافميـ المبيع لممشتري في الزماف، و السوؽ الذي يقع فيو تس

العرؼ أف تكوف التسميـ سوؽ وجب الرجوع إلى سعر السوؽ في المكاف الذي يقضي 
 .»أسعاره ىي السارية

إذا لـ ي حدد المتعاقداف ثمف المبيع،  «:مف ؽ ـ ج عمى أنو 357ص المادة كما تن         
فال يترتب عمى ذلؾ بطالف البيع متى تبيف مف أف المتعاقديف قد نويا اإلعتماد عمى السعر 

  .»المتداوؿ في التجارة، أو السعر الذي جرى عميو التعامل بينيما

أف طرفي العقد ىما المذاف يحدداف الثمف ف مف مضموف المادتيف السابقتيف يتبيّ        
حدد الثمف عمى اإلشارة إلى األسس التي ي   أو باإلقتصار مبدئيا، سواء كاف التقدير فوريا

ىذا طبقا لثمف مف قبل المتعاقديف مباشرة و فاألصل أف يتـ تحديد ا ،(1)باإلستناد إلييا الحقا
ىذا العقد مف عقود المساومة التي يتحاور القبوؿ النعقاد البيع. فما داـ لتطابق اإليجاب و 

فيما أصحاب الحق في تحديد الثمف، سواء نوعية المبيع، وؿ مقدار الثمف و فييا الطرفاف ح
فإذا لـ يتـ اإلتفاؽ عمى الثمف فإف عقد البيع يعتبر  .كاف ىذا التحديد صريحا أو ضمنيا

ؿ كحالة البيع بالمزاد باطال بطالنا مطمقا، إال أف الثمف قد يكوف مفروضا في بعض األحوا

                                                           
1
 .78ٌؾ١َٓ ثٓ اٌش١ـ آس ٠ٍِٛب، ِوعغ ٍبثك، ص  
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حالة البيع بالتسعيرة اإلجبارية، التي تقتضييا العمني، وحالة البيع في عقود اإلذعاف، و 
الضرورية لجعل ثمنيا  ظروؼ بعض السمع اإلجتماعية لمدولة أولظروؼ اإلقتصادية و ا

 .(1)مناسبا لممستيمؾ

ال يشترط في الثمف ناء عمى اتفاؽ المتعاقديف معا، و في تقدير الثمف أف يتـ بفاألصل        
أف يكوف مقدرا بل يكفي فيو أف يكوف قابال لمتقدير بشرط اتفاؽ الطرفاف عمى ذلؾ، إذ قد 

(، أوال)بعد التي يحدد بمقتضاىا فيماتقدير ثمف المبيع و عمى بياف أسس يقتصر عقد البيع 
 (.ثانياكما أنو يمكف في بعض الحاالت تحديد ثمف البيع بواسطة أجنبي عف العقد)

بمقتضاىا يمكف أف يقتصر البيع عمى مجرد بياف األسس التي أسس تقدير الثمف:  -أوال
التي أشارت إلى  مف ؽ ـ ج 2الفقرة  356ىو ما نصت عميو المادة يحدد الثمف فيما بعد، و 

التي أشارت إلى السعر المتداوؿ في مف ؽ ـ ج. و  357، وكذلؾ المادة (1سعر السوؽ)
 .(2)التجارة أو سعر التعامل

إذا اتفق الطرفاف عمى حساب الثمف وفقا لسعر  تقدير الثمف عمى أساس سعر السوؽ:-1
وىنا الثمف قابال لمتعييف و النعقاد العقد.  عيف، كاف ذلؾ كافيا لجعل الثمفمالسوؽ في تاريخ 

ذا اتفقا عمى و  .فقد يتفق المتعاقداف عمى تسمية السوؽ  .(2)لكنو قابل لمتقديرغير مقدر، و  ا 
تحديد الثمف بسعر السوؽ دوف تحديد لمسوؽ، فإف الثمف الواجب تطبيقو ىو سعر السوؽ في 

حالة عدـ وجود سوؽ في مكاف التسميـ،  فيالذؼ يتـ فييما تسميـ المبيع. و  الزماف و المكاف
العادة أف أسعاره ىي وجب الرجوع إلى سعر السوؽ في المكاف الذؼ يقضي العرؼ و 

                                                           
1
 .83ٍٟ ٠ٍٛف ىا١٘خ ؽٛه٠خ، ِوعغ ٍبثك، ص 
2
 .84، صِوعغ ٔفَٗ 
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الطمب عمى نطاؽ نا ىو كل مكاف يجتمع فيو العرض و المقصود بالسوؽ ىالمطبقة، و 
 .(1)ضيق

ورد النص عمى  عميو التعامل بينيما:السعر المتداوؿ في التجارة أو السعر الذي جرى -2
مف ؽ ـ ج التي ال تبطل العقد بسبب عدـ تحديد المتعاقديف  357ىذا األساس في المادة 

لمثمف متى نويا اإلعتماد عمى السعر المتداوؿ في التجارة أو السعر الذؼ جرػ عميو التعامل 
ترؾ ي   بينيما، فإذا سكت المتعاقداف عف تحديد الثمف لكف اتجيت نيتيما إلى اعتبار الثمف ؼ

اتجيت نيتيما إلى اعتبار الثمف ىو السعر الذؼ  تحديده حسب ما ىو متداوؿ في التجارة أو
 جرػ التعامل عميو بينيما في السابق فيحدد الثمف حينئذ بناء عمى ذلؾ.

لـ ينص المشرع الجزائرؼ عمى ىذا ثانيا: تحديد ثمف البيع بواسطة أجنبي عف العقد: 
عمى أنو « :كما يمي مف ؽ ـ ؼ 1592شرع الفرنسي في المادة األساس، بنما نص عميو الم

يمكف أف يتـ . و »يجوز أف يتفق العاقداف أف يوكال تحديد الثمف إلى أجنبي يعينانو لذلؾ
تعييف الشخص األجنبي واحدا أو أكثر، إما في عقد البيع أو في إتفاؽ الحق. كما يجوز 

  .(2)تفويض المحكمة في تعييف الشخص الذؼ يتولى تحديد الثمف

ـز بو كل مف ر ثمنا لممبيع التيسمى الشخص األجنبي أيضا " بالمفوض"، فمتى قد         
ر البيع يتـ منذ اتفاؽ المتعاقديف عمى المفوض ال مف تقدي انعقادالبائع و المشترؼ. و 

يعتبر تقدير المفوض لمثمف شرطا واقفا النعقاد البيع ىو قيامو بتحديد المفوض لمثمف. و 
الثمف. فإف تخمف المفوض عف تحديد الثمف تخمف الشرط و زاؿ البيع بأثر رجعي. أما إذا 

سطة مفوض يعينانو في المستقبل فالبيع ال ينعقد اقتصر اإلتفاؽ عمى أف يتـ تقدير الثمف بوا
 المفوض لـ يعيف بعد. أفىنا ألف الثمف ليس مقدرا طالما 

                                                           
1
 .81ٌؾ١َٓ ثٓ اٌش١ـ آس ٠ٍِٛب، ِوعغ ٍبثك، ص  
2
 .86ص، ٍبثك ٍٟ ٠ٍٛف ىا١٘خ ؽٛه٠خ، ِوعغ 
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الذؼ اشترػ بو البائع المبيع،  تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ أساسا آخر يتمثل في الثمف       
 الوضيعة.و  ،التوليةلؾ في بيوع األمانة كالمرابحة، و يكوف ذو 

لبيع بمثل الثمف األوؿ مع زيادة ربح، كأف يبيع شخص آلخر سمعة بنفس : ىي افالمرابحة
 الثمف الذؼ اشتراىا بو، مع ربح مقدار معيف.

ال نقصاف، كأف يبيع شخص آلخر شيئا بنفس يع بمثل الثمف األوؿ دوف زيادة و : ىي بالتولية
 الثمف الذؼ اشتراه بو بدوف ربح أو خسارة.

ألوؿ مع نقصاف شيء منو، كأف يشترؼ شخص شيئا : ىي بيع بمثل الثمف االوضيعة
      بخسارة جزافية أو طريق الوضيعةيتفق مع آخر عمى أف يبيعو إياه بألف دج، و  بعشريف

  .(1)أو بخسارة بنسبة مئوية مف رأس الماؿ

 

 الفرع الثالث: يجب أف يكوف الثمف حقيقيا و جديا

جديا، ومثل ما ىو عميو الحاؿ بالنسبة و  حة البيع أف يكوف الثمف حقيقيامف شروط ص       
طالف بإلحاؽ الثمف غير يبرر ىذا البوف العقوبة ىي البطالف المطمق، و لعدـ تقدير الثمف، تك

الجدؼ ىو الذؼ تكوف إرادة الطرفيف الثمف الحقيقي و غير الجدؼ بالثمف المعدوـ، و الحقيقي و 
  .(2)ه مقابال حقيقيا ال رمزيا لممبيعقد اتجيت إلى إلزاـ المشترؼ بأف يدفعو فعال باعتبار 

يكوف الثمف غير حقيقي إذا كاف صوريا)أوال(، كما أف الثمف يمكف أف يكوف           
 بخسا)ثانيا(.

                                                           
1
 .85ص  ،ٍبثك ٍٟ ٠ٍٛف ىا١٘خ ؽٛه٠خ، ِوعغ 
2
 .86ٌؾ١َٓ ثٓ اٌش١ـ آس ٠ٍِٛب، ِوعغ ٍبثك، ص  
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: ال يكوف الثمف جديا إذا كاف صوريا ال يقصد البائع أف يتقاضاه مف أوال: الثمف الصوري 
ال يمكف القوؿ بأف العقد يكوف ىنا بالضرورة باطال، ألف ىذا التظاىر بوجود  .(1)المشترؼ 

قاربيما أو عمى الثمف، اليدؼ منو ىو التستر عمى ىبة يريد األطراؼ إخفاءىا عمى أ
ىبة، بشرط أف العقد الذؼ ال تكوف لو قيمة كبيع مف الممكف أف يعتبر مصمحة الضرائب، و 
إذا كاف العقد باطال  « :مف ؽ ـ ج عمى أنو 105تنص المادة تبعا لذلؾ توجد نية التبرع، و 

أو قابال لإلبطاؿ، و توفرت فيو أركاف عقد آخر، فإف العقد يكوف صحيحا باعتباره العقد 
 .»كانت تنصرؼ إلى إبراـ ىذا العقد الذي توفرت أركانو، إذا تبيف أف نية المتعاقديف

كما ال يتـ البيع بثمف صورؼ كذلؾ الثمف التافو، و ق بالثمف الصورؼ يمحثانيا:الثمف التافو: 
الثمف التافو ىو مبمغ مف النقود يصل مف التفاىة في عدـ تناسبو مع ، و ال يتـ البيع بثمف تافو

ؿ عمى مثل ىذا المقدار قيمة المبيع إلى حد يبعث عمى اإلعتقاد بأف البائع لـ يتعاقد لمحصو 
ف كاف قد حصل عميو فعالالتافو، و   .(2)ا 

لمغاية  امنخفضكاف إذا يكوف تافيا الثمف و، و مف يكوف جديا إذا كاف غير تافالثّ  إفّ        
ا مميوف دج بػمائة ألف دج بحيث ال يتناسب إطالقا مع قيمة المبيع، كأف يبيع سيارة قيمتي

ع بثمف تافو فإنو ىذا معيار موضوعي ألنو مرتبط بالوجود المادؼ لمثمف. فإذا تـ البيفقط، و 
نما يعتبر ىبة مكشوفة يجب  يعتبر بيع و ال              ة.الموضوعيأف تتوافر فييا الشروط الشكمية و ا 

 

 

 

                                                           
1
 .331ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، ِوعغ ٍبثك، ص  
2
 .333ص  ،ػجل اٌوىاق إٌَٙٛهٞ، ِوعغ ٍبثك 
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 خالصة الفصل األّوؿ:  

مف في عقد البيع يخضع لمجموعة مف القواعد تحديد الثّ  مما سبق نخمص إلى أفّ         
ومنيا  العامة المنظمة لمختمف العقود،منيا تمؾ الواردة في القانوف المدني باعتباره الشريعة 

تمؾ الموجودة في قانوف المنافسة وقانوف الممارسات التجارية ومختمف القوانيف والتشريعات 
لـ  العامة المتضمنة في القانوف المدني القواعد أفّ  المنظمة لمثمف في عقد البيع، مع العمـ

التي ال يمكف اإلعتماد عمييا بمفردىا ، و تعد كافية لمسايرة التطورات الحاصمة في المجتمع
لتمكيف المتعاقديف مف إبراـ عقد متوازف يكفل حقوؽ األطراؼ المتعاقدة، لذلؾ قاـ المشرع 

حرفية جديدة لمواكبة متطمبات حماية المستيمؾ الذؼ قد يبدو عاجزا أماـ القوانيف تمؾ البسف 
 .ي مواجية المستيمؾو تقنية الوسائل التي يستعمميا األعواف اإلقتصاديوف ف

    مف بيف ىذه القوانيف الخاصة الميتمة بالقواعد المحددة لمثمف نجد قانوف المنافسة        
س حرية األسعار مع ضبط ىذه قانوف القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية الذؼ يكرّ و 

ق تحقيمؾ و قتصادييف لمتضييق عمى المستيعذرا يستغمو األعواف اإلالحرية كي ال تصبح 
في إطار الوظيفة األساسية لمدولة المتمثمة في حماية أرباح غير مشروعة عمى حسابو. و 

تحقيق الحماية اإلجتماعية لذوؼ الدخل الضعيف، تقوـ الدولة اإلقتصادؼ و  النظاـ العاـ
عف طريق التسعير بوضع ثمف معيف يجب احترامو مف طرؼ الجميع، كما أنيا  بالتدخل

بمختمف الوسائل الطمب مباشر لمتأثير عمى قانوف العرض و تتدخل أحيانا بطريق غير 
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، ويجب دائما مراعاة شروط الثمف في عقد البيع بأف يكوف نقودا ومقدرا أو الممكنة كالضرائب
 ى يكوف ىذا العقد خاليا مف كل العيوب.قابال لمتقدير وممكنا وجديا حت

إّف ىذا العقد المبـر الخالي مف العيوب ال بد أف ينتج آثارا عمى أطراؼ العالقة         
  التعاقدية وىو ما سنتناولو في الفصل الثاني. 
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 آثار تحديد الثمن عمى أطراف العقد: الثانيالفصل 

ّّوإحكاّإفّ         ّالمستوردة ّعمىّالسمع ّالرقابة ّمفّحيثّتحديدـ ّأوّجودتياّّّّّالمحمية ثمنيا
ّّو ّكميتيا ّاأو ّأو ّلئلستيبلؾ ّّوصبلحيتيا ّاألىمية ّغاية ّفي ّأمر ّجداّإلستعماؿ، ضرورؼ
الخدماتّاإلستيبلكيةّالسيماّفيّمجاؿّثمنيا.ّيمؾّمفّالغشّفيّالسمعّوالموادّّولحمايةّالمست

ّالمستيمؾّمعّالحّحيثّأنوّمفّالضرورؼّتوفيرّمختمفّالمنتجاتّاإلستيبلكية رصّلفائدة
عمىّىذاّاألساسّيتدخلّالمشرعّّوالتشويوّالتيّتقعّعميياّعمىّخموىاّمفّكلّمظاىرّالغشّّو

بشتىّالطرؽّلضبطّالسوؽّالذؼّتعرضّفيوّىذهّالمنتجاتّمماّينتجّعنوّبالضرورةّالتأثيرّ
ّاإلقتصاديةّ ّلمعممية ّعادية ّحركة ّضماف ّأجل ّمف ّاإلقتصادية ّالعبلقة ّأطراؼ ّكل عمى

ةّالرقابة،ّفّتفعيلّعمميفيّىذاّاإلطارّالّبدّمّوّ.البيعّوالشراء)المبحثّاألوؿ(المتمثمةّفيّ
ّنتائجّّو ّعمى ّالحصوؿ ّأجل ّمف ّالمخالفيف ّعمى ّعقوباتّصارمة ّبتوقيع ّإال ّذلؾ ّيكوف ال

التنميةّ)المبحثّالمتدخميفّفيّعمميةّاإلستيبلؾّّوّمرضيةّفيماّيخصّحقوؽّكلّاألطراؼ
ّالثاني(.ّّّّّّّ
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 المبحث األول: تأثر األطراف بأحكام تحديد الثمن

ّالمسػػػػػتيمؾّعّّّّّّّّّ شػػػػػكلّفػػػػػورؼّومباشػػػػػرّأوّنػػػػػدّشػػػػػرائوّلمنػػػػػتجّمػػػػػاّباسػػػػػتيبلكوّإمػػػػػاّبيقػػػػػـو
بنػػاءّعميػػو،ّالّيعتبػػرّمسػػتيمكاّمػػفّيتعاقػػدّعمالوّحتػػىّيػػتـّاسػػتيبلكوّتمامػػا.ّّواسػػتباسػػتخداموّّو

عمػػىّمنػػتجّمػػاّبغػػرضّإعػػادةّبيعػػو،ّألفّعمميػػةّاإلسػػتيبلؾّالّتػػتـّفػػيّىػػذهّالحالػػة،ّبػػلّاليػػدؼّ
ّبػػوّالمينػػي.ّّّشػػااّاإلقتصػػادؼ،ّّوأخػػرػّتتعمػػلّبالنمػػفّذلػػؾّىػػوّإدخالػػوّفػػيّعمميػػةّ ىػػوّمػػاّيقػػـو

وّتكمػػػػفّأىميػػػػةّىػػػػذهّالتفرقػػػػةّفػػػػيّإبػػػػرازّالحمايػػػػةّالمقػػػػررةّلكػػػػلّمػػػػفّطرفػػػػيّالعبلقػػػػةّالتعاقديػػػػةّ
بالتاليّمبلحظػةّمػدػّاألثػرّالػذؼّيقػعّعمييمػاّعنػدّإبراميمػاّلمتمثميفّفيّالمستيمؾّوالمينيّّوا

ّديػدّالػثمفّبػاختبلؼّالمركػزّالقػانونيلمعقودّاإلقتصادية،ّإذّيختمفّىذاّاألثػرّالمترتػعّعػفّتح
ّالمستيمؾ)المطمعّالثاني(.ّّّلكلّمفّالمينيّ)المطمعّاألوؿ(ّّو

ّ
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 تأثر الميني بتحديد الثمنالمطمب األول: 

ّإذّّإفّ ّّّّّّّّّ ّمينتو، ّأو ّحرفتو ّحاجة ّلتمبية ّيتصرؼ ّالمستيمؾ، ّخبلؼ ّعمى الميني،
يستأجرّالمحاؿّألغراضّتجاريةّأوّيشترؼّالبضائعّفيّسبيلّإعادةّبيعياّأوّيشترؼّأدواتّ

الذؼّيضعوّلممارسةّمينتوّأوّيقترضّالنقودّلتطويرّمشروعّعممو،ّفاليدؼّمفّتصرفوّىوّ
ماّفيّفئةّاإماّفيّفئةّالمينييفّّو ّّ.(1)لمستيمكيفا 

ّتتّ ّّّّّّّّّ ّرقـ ّالفئاتّكاألمر ّليذه ّالمنظمة ّالنصوصّالقانونية ّرقـ39ّّ-39فل والقانوف
ّّو39-30ّ ّإمكانيةّالفصلّبيفّالنشااّالتجارؼّوالمنافسة39ّ-33القانوفّرقـ   حوؿّعدـ

ّالمستيمؾّو ّلشخصّّوّ.حماية ّبالنسبة ّخاصة ّالمستعممة ّالعبارات ّخبلؿ ّمف ّذلؾ يتجمى
ّشخصّالمتعاملّ االقتصادؼ.ّبالنسبةّلقانوفّالمستيمؾّفالمصطمحّىوّ"المتدخل"ّبمعنىّكل 

طبيعيّأوّمعنوؼّيتدخلّفيّعمميةّعرضّالمنتوجاتّلبلستيبلؾ.ّبالنسبةّلقانوفّالممارساتّ
التجارية،ّالمصطمحّىوّالعوفّاالقتصادؼّوىوّكلّمنتجّأوّتاجرّأوّحرفيّأوّمقدـّخدماتّ

أماّفيماّيخصّقانوفّّ.(2)مارسّنشاطوّفيّاإلطارّالمينيّالعادؼأياّكانتّصفتوّالقانونية،ّي
ّكانتّطبيعتوّ ّأيا ّمعنوؼ ّأو ّشخصّطبيعي، ّبمعنىّكل  ّ"المؤسسة" ّىي ّفالعبارة المنافسة

قبلّذلؾّكموّكافّالمشرعّّوّ.(3)يمارسّبصفةّدائمةّنشاطاتّاإلنتاجّأوّالتوزيعّأوّالخدمات
ّالتنفيذؼّرقـ30ّّدةّقدّوضعّلوّتسميةّ"المحترؼ"،ّحيثّتنصّالما 022ّ-33مفّالمرسـو

كل منتج أو صانع أو  «الخدماتّبأفّالمحترؼّىو:ّالممغىّوالمتعملّبضمافّالمنتوجاتّّو
عمى العموم، كل متدخل ضمن إطار مينتو، في يط أو حرفي أو تاجر أو مستورد، و وس

ّّ.(4)»عممية عرض المنتوج أو الخدمة لإلستيالك 
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ّفيياّبأداءّنشاطوّّّّّّّّّّ يقعّعمىّعاتلّالعوفّاالقتصادؼّفيّجميعّالحاالتّالتيّيقـو
ّشخصّطبيعيّوضعيةّالمستيمؾ،ّّوفيّالتنافسّأوّالتجارةّمراعاةّ الذؼّعر ؼّعمىّأن وّكل 

ّأوّخدماتّسواءّبالمقابلّأوّبالمجاف ّفيّقانوفّاالستيبلؾّعمىّّ.يقتنيّسمعا ومعّالتأكيد
ّ.(1)أن ياّيجعّأفّتوجوّلبلستعماؿّالشخصيّولتمبيةّحاجةّشخصّآخرّأوّحيوافّمتكفلّبو

إفّمصطمحّالمينةّالذؼّاستخدـّفيّنطاؽّقانوفّاإلستيبلؾّيعبرّعفّكلّنشااّّّّّّّّّّ
ّالمش ّفكرة ّيشمل ّفيو ّالخدمات. ّأداء ّأو ّلمسمع ّالتوزيع ّأو ّاإلقتصادؼّّّّبيدؼّاإلنتاج ّّّّّّّروع

ّّوّو ّألغراضّبذلؾّفإفّمفّالمينييفّمفّيشترؼّالبضااإلستغبلؿّاإلقتصادؼ. ّليستخدميا ئع
ّحتىّّو ّبيعيا،اّ حرفية ّإعادة ّيقصد ّلـ ّالتيّتشترؼّّف تمارسّفيّّلئلنتاجّماكيناتفالشركة

ّّو ّاإلنتاج ّنطاؽ ّفي ّيدخل ّنشاا ّوكل ّمينيا، ّنشاطا ّنطاؽّالواقع ّعف ّيخرج التوزيع
ّاإلستيبلؾ.

لقواعدّالخاصةّبحمايةّالمينيّىوّاألساسّفيّتطبيلّاالتمييزّبيفّالمستيمؾّّوّإفّ ّّّّّّّّّ
ّّو ّذلؾالمستيمؾ ّعف ّالناتجة ّالمسؤولية ّقواعد ّأفّّ.تحديد ّالتمييز ّىذا ّخبلؿ ّيتجمىّمف إذ

ّا ّأقوػّفيّمواجية ّبمركز ّومعموماتّّوالمينيّيتمتع ّتقنية ّمفّمعرفة ّلو قدرةّلمستيمؾّلما
ّالتوازّفما ّإعادة ّىو ّالمستيمؾ ّحماية ّمف ّاليدؼ ّحيف ّفي ّالمينيّّّّّّّّّلية. ّبيف ّالعبلقة في
إذّيجعّّ.ليسّالقصدّوضعّقواعدّتمكفّالمستيمؾّمفّإعاقةّالنشااّاإلقتصادؼالمستيمؾّّوّو

اإلدراؾّابتداءّأفّالمستيمؾّليسّقاصراّتجعّحمايتوّبواسطةّنظاـّعاـّلمحمايةّيؤدؼّإلىّ
ّفالمستيمؾّىوّشخصّبالغّوّراشدإلحاؽّوصفّالعي ّأنوّّ،(2)عّفيّجميعّتصرفاتو، كما

رّعدـّالمبالغةّفيّعميوّأفّيبذؿّمفّجانبوّالجيودّالحثيثةّلدرءّالضررّعفّنفسو،ّلذلؾّيجدّ 
ّّو ّالحماية ّالتىذه ّبإعادة رّاليدؼّمنيا ّي فس  نما مركزّوازفّبيفّمركزّالمستيمؾّالضعيفّّوا 
ّالمينيّالقوؼ.
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المينيّمفّطبقتيفّمختمفتيفّفيّؾ،ّيجعّعدـّالتصورّأفّالمستيمؾّّوإلىّجانعّذلّّّّّّّّّ
ّشخصّيكتسعّوصفّالمستيمّ.المجتمع ّيستيمؾّفيّفكمناّمستيمكوف،ّإذّأفّكلُّ ؾّعندما

ّّو فّكافّيكتسعّوصفّالمينيّمفّجانعّآخر،ّسبيلّمعيشتوّوقضاءّمختمفّحاجياتو، ا 
ّاليوم ّغذاءه ّيشترؼ ّالذؼ ّبالوظيفةّفالتاجر ّدائما ّتبقى ّفالعبرة ّكمستيمؾ، ّىنا ّيتصرؼ ي

 .(1)اإلستيبلكيةّالّبطبقةّفئوية

ّاإلطارّتبنىّالمشرعّالفرنسيّبموجعّقانوفّآموفّّّّّّ       ّ« Loi Hamon »فيّىذا
المعَدؿّلقانوفّاإلستيبلؾّالفرنسيّمفيوما2014ّّمارس17ّّالصادرّبتاريخ344ّّ-14رقـّ

ّ ّلممادة ّطبقا ّلممستيمؾّإذ 3ّّجديدا ّالقانوف كل شخص طبيعي  ايعتبر مستيمك «مفّىذا
 ّ(2).»الحرالحرفي أو  أو الصناعي أو ال تدخل في إطار نشاطو التجاري  ألغراضيتصرف 

ّالمشرعّالفرنسيّّّّّّّّّّ ّمفّالتعريفّالذؼّاستحدثو ّالنتائجّالمستخمصة ّبيفّأىـ ّمف إف 
ّأنوّالّيستفيدّمفّنظاـّالحمايةّالمقررّلممستيمكيف:ّ« Loi Hamon »بموجعّقانوفّآموفّ

ّالشركاتّ-

ّالجمعياتّ-

ّالمنظماتّالمينيةّّ-

ّالتعريفّالخاصّ- ّبيا ّفيّّكلّشخصّالّيستجيعّلممعاييرّالتيّجاء بالمستيمؾّالواردة
ّّّّّّّقانوفّالمستيمؾّالفرنسي.ّّّّّّّّّّّّ
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قبلّذلؾ،ّلـّيتبفّالمشرعّالفرنسيّموقفاّموحداّبيذاّالشأف،ّفتارةّيصرحّبإقصاءّّّّّّّّّّّ
تارةّأخرػّيسكتّمفسحاّالمجاؿّّوّ(1)الشخصّالمعنوؼّمفّبعضّنصوصّحمايةّالمستيمؾ

ّالقضاء ّإلىّّ.(2)أماـ ّتميل ّالتي ّالمستيمؾ ّلحماية ّاألوربية ّالتوجييات ّأخيرا ّتبنى ّأف إلى
ّّوإقصاءّالشخصّالمعنوؼّمفّنطاؽّتطبيقيا ّالعدؿّ، ّالذؼّسمكتوّمحكمة ىوّنفسّالتوجو

 .(4)الذؼّيدافعّعنوّأيضاّجانعّمفّالفقوّوّ،(3)األوربية

المستيمؾّشخصاّطبيعياّّاّبالنسبةّلممشرعّالجزائرؼ،ّفإذاّكافّاألصلّأفّيكوّفأمّ ّّّّّّّّّ
لكوفّتمبيةّالحاجةّالشخصيةّأوّالعائميةّأمرّيناسعّالشخصّالطبيعي،ّإالّأفّالقانوفّرقـّ

ّالمستيمؾّعمىّالشخصّالمعنوّؼصرحّبجوازّإضفاءّصف09-03ّ ّذاتّالموقفّّوّ.ة ىو
،ّبينماّلـّيكف02ّ-04الذؼّاستقرّعميوّالمشرعّأيضاّعندّتعريفوّلممستيمؾّفيّالقانوفّرقـّ

ّالتنفيذؼّرقـّ ّّّّ.(6)يصرحّبذلؾّ(5)المتعملّبمراقبةّالجودةّوّقمعّالغش39ّ-90المرسـو

ّّوّتبعاّّّّّّّّّ ّالمستيمؾ ّبيف ّالقائمة ّاألخيرّلمتفرقة ّىذا ّعمى ّتمقى ّاإلقتصادؼ، المتعامل
مجموعةّمفّاإللتزاماتّاألمرّالذؼّيجعموّمسؤوالّاتجاهّالمستيمؾّمفّجيةّ)ّالفرعّاألوؿ(،ّ

ّاستفادتوّمفّبعضّالمزايا)الفرعّالثاني(.ثـّ

 

 
                                                           

1
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ّالمتعامل اإلقتصادي من تحديد الثمنالفرع األول: مسؤولية 

ّلوّعبلقةّبمجاؿّاألسعار،ّّّّّّّّّّ ّفيما تنحصرّدراسةّمسؤوليةّالمتعاملّاإلقتصادؼّىنا
ّالقانوّف ّفي ّعمييا ّالمنصوص ّالتجارية ّبالممارسات ّاألمر ّتعمل 02ّّّّّّّّّّّ-04رقـ سواء

ّالمتعملّبالمنافسة.03ّّ-03أوّبالممارساتّالمقيدةّلممنافسةّالمنصوصّعميياّفيّاألمرّرقـّ

ّالمتعاملّاإلقتصادؼّالمخلّبالتزاماتوّسواءّكافّذلؾّقبلّالتعاقدّّّّّّّّّّّ تنعقدّمسؤولية
ّ)أوال(ّأوّبعدّالتعاقدّ)ثانيا(.

بالرغـّمفّعدـّالنصّصراحةّعمىّقياـّ: : مسؤولية المتعامل اإلقتصادي قبل التعاقدأوال
ّباإل ّاإلخبلؿ ّجر اء ّاإلقتصادؼ ّالمتعامل ّّومسؤولية ّباألسعار ّالمتعمقة المنصوصّلتزامات

ّ ّرقـ ّالقانوف ّفي 02ّّ-04عمييا ّفيّو ّالمنصوصّعمييا ّلممنافسة ّالممارساتّالمقيدة كذا
ّلمضموف03ّ-03األمرّرقـّ ّال،ّإالّأفّالجزاءّالمدنيّيثبتّفيّحقوّاستنادا مف65ّّمادة

ّ ّرقـ ّّو02-04القانوف ّارتكاعّ، ّنتيجة ّضرر ّأصابو ّالذؼ ّلممستيمؾ ّيمكف ّبموجبيا التي
ّلقواعدّ ّأفّيطمعّالتعويضّطبقا ّبالممارساتّالتجارية ّتتعمل ّاإلقتصادؼّلمخالفة المتعامل

 .(1)المسؤوليةّالتقصيرية

مفّاألمرّرقـ48ّّأماّفيماّيتعملّبمجاؿّالمنافسة،ّفقدّنصّالمشرعّبموجعّالمادةّّّّّّّّّّ
يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسو  «المتعملّبالمنافسةّعمىّمايمي:03-03ّّ

متضررا من ممارسة مقيدة لممنافسة وفق مفيوم أحكام ىذا األمر أن يرفع دعوى أمام 
ّّّّ.»طبقا لمتشريع المعمول بو الجية القضائية المختصة

                                                           
1

أُزؼِن ثزؾل٣ل اُوٞاػل أُطجوخ ػ٠ِ أُٔبهٍبد اُزغبه٣خ ػ٠ِ ٓب٢ِ٣:    02-04ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  65ر٘ض أُبكح  

جّؼ١بد دّب٠خ اٌّغزٍٙه، ٚ اٌجّؼ١بد  ِٓ لبْٔٛ اإلجشاءاد اٌجضائ١خ، ٠ّىٓ 3دْٚ اٌّغبط ثأدىبَ اٌّبدح  «
ا١ٌّٕٙخ اٌزٟ أٔشئذ طجمب ٌٍمبْٔٛ، ٚ وزٌه وً شخص طج١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ رٞ ِصٍذخ، اٌم١بَ ثشفغ دػٜٛ أِبَ 

 اٌؼذاٌخ ضذ وً ػْٛ إلزصبدٞ لبَ ثّخبٌفخ أدىبَ ٘زا اٌمبْٔٛ.
 .»ٌزٞ ٌذمُٙوّب ٠ّىُٕٙ اٌزأع١ظ وطشف ِذٟٔ فٟ اٌذػبٜٚ ٌٍذصٛي ػٍٝ رؼ٠ٛض اٌضشس ا      
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ترتبطّمسؤوليةّالمتعاملّاإلقتصادؼّقبلّالتعاقدّباإللتزاماتّقبلّالتعاقديةّالواقعةّّّّّّّّّّّّ
ّعمىّعاتقوّالّسيماّماّيتعملّبػ:

ّمساءلة المتعامل اإلقتصادي عن اإلخالل باإللتزام باإلعالم -1 ّلممتعاملّ: ّيمكف ال
بإعبلـّالمستيمؾّوّتنويرهّقبلّالدخوؿّفيّعبلقةّتعاقديةّاإلقتصادؼّأفّيتنصلّمفّالتزاموّ

حقوؽّّمعو،ّألفّذلؾّيعدّمفّمقتضياتّحمايةّالمستيمؾّاألساسية.ّويعتبرّاإلعبلـّحقاّمف
ّيجعموّوسيمةّلتكريسّالمساواةّالتزاماتّالمتعاملّاإلقتصادؼ،ّّوّالتزاـّمفالمستيمؾّّو ىوّما

ترؼّيوجدّفيّمركزّماليّأقوػّمفّالمستيمؾّمماّفيّالعمـّبيفّىؤالءّالمتعاقديف،ّألفّالمح
ّ.(1)يسمحّلوّبتحملّمصاريفّاإلعبلـ

الخدماتّّولوّحقوّفيّاإلختيارّوالمفاضمةّبيفّالمنتوجاتّّإفّإعبلـّالمستيمؾّيكفلّّّّّّّّ
ّّو ّالمشروعة ّرغباتو ّمع ّيتناسع ّالشرائيةبما ّمستوػّإالّ ّ.قدرتو ّفي ّالشاسع ّالتفاوت ّأف

المتعاملّاإلقتصادؼّيجعلّمفّالصععّتحقيلّىذهّالغايةّبيفّالمستيمؾّّومعموماتّوالخبرةّال
ّإلىّ ّيمجأ ّفقد ّالتزاماتو. ّتنفيذ ّمف ّاإلقتصادؼ ّالمتعامل ّتيرع ّإمكانية ّظل ّفي المشروعة

ّعمى ّلمسيطرة ّالمجاؿّعادة ّيكوفّأدرػّّوّاستغبلؿّىذا ّالتعاقدّألنو ّبمحلّالعقدّعممية أعمـ
،ّفيّحيفّيظيرّالمستيمؾّع اجزاّعفّإدراؾّكلّماّيتعملّبو،ّإالّماّتحصلّعميوّمفّالمبـر

ّأوّمعم ّكانتّلديومعموماتّمفّالمتعاملّاإلقتصادؼّنفسو بالتاليّحتىّالّّوّ.وماتّسابقة
يتضررّالمستيمؾّمفّتصرؼّالمتعاملّاإلقتصادؼ،ّألزموّالمشرعّببذؿّالعنايةّالبلزمةّفيّ

حتىّّ(2)يذىاّطبقاّلماّجاءّفيّالقانوف،تنفناتّوالمعموماتّإلىّالمستيمؾ،ّّوإيصاؿّكلّالبيا
ّيضمفّلممستيمؾّحريةّاإلختيار.

                                                           
1

 -اُغيائو-ػج٤ل١ دمحم، ؽن أَُزِٜي ك٢ اإلػالّ، ٣ّٞ كها٢ٍ ؽٍٞ اٍُْٞ ٝ إػالّ أَُزِٜي، ك٘لم اُش٤واؽٕٞ 

 .2007 ٤ِخ٣عٞ ٣07ّٞ 
2

عبٓؼخ  ٝاإلهزظبك٣خ  ٝا٤َُب٤ٍخ، ُِؼِّٞ اُوب٤ٗٞٗخ ُٔغِخ اُغيائو٣خا ،» اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ َُِٔزِٜي«ٓٞاُي ثقزخ،  

 .64-23ص   ، ص1999 ،02، ههْ 37، اُغيء  اُغيائو
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ّيبّّّّّّّّّّ ّاإلقتصادؼّأف ّالمتعامل ّعمى ّالبد ّاإلطار، ّىذا ّلئلعبلـّفي ّمجيوده ّكل ذؿ
ّّو ّوالتعريفات ّالبيعباألسعار ّبشروا ّالممارساتّّوّ.(1)اإلعبلـ ّشفافية ّتعزيز ّأجل ّمف ذلؾ

اإلعبلـّبالسعر،ّماّداـّالمستيمؾّالّيمكنوّاإلقداـّعمىّشراءّالتجارية،ّوذلؾّبالنظرّألىميةّ
ّلـّيكفّلديوّالمبمغّالكافيّالذؼّسيدفعو،ّألفّ ّما ّأوّاإلستفادةّمفّخدمةّمعينة، منتوجّما

ّمعرفتوّبالسعرّتجعموّفيّمأمفّعفّأيةّمفاجئةّتتعملّبالمبمغّاإلجماليّالواجعّدفعو.

ّحماّّّّّّّّّ ّقانوف ّيمـز ّذلؾ، ّجانع ّالمستيمؾإلى ّي عمـّّ.(2)ية ّبأف ّاإلقتصادؼ المتعامل
لئلستيبلؾّبواسطةّالوسـّوّوضعّّ(3)المستيمؾّبكلّالمعموماتّالمتعمقةّبالمنتوجّالذؼّيضعو

إلىّالتنظيـّمسألةّبيافّشرواّّّقدّأحاؿّالمشرعّّوّ.(4)العبلماتّأوّبأيةّوسيمةّأخرػّمناسبة
ّالّو ّفيّىذا ّحيثّصدر ّالمادة، ّالتنفيذكيفياتّتطبيلّىذه ّالمرسـو ّشأف 378ّ-13ؼّرقـ

ّالشرواّّو ّعمىّكلّالذؼّيحدد ّالمرسـو ّيطبلّىذا ّإذ ّالمستيمؾ. ّبإعبلـ الكيفياتّالمتعمقة
يحددّمختمفّغضّالنظرّعفّمنشئياّأوّمصدرىا،ّّوالخدماتّالموجيةّلئلستيبلؾ،ّبلسمعّّوا

ّ.(5)األحكاـّالتيّتضمفّحلّالمستيمؾّفيّاإلعبلـ

ياناتّالوسـّوّطريقةّكماّيفرضّىذاّالقانوفّعمىّالمتعاملّاإلقتصادؼّأفّيحررّبّّّّّّّّّّ
كلّمعمومةّأخرػّمنصوصّعميياّفيّاإلستخداـّودليلّاإلستعماؿّوشرواّضمافّالمنتوجّّو

عمىّسبيلّاإلضافة،ّيمكنوّاستعماؿّّوّ.وؿّبالمغةّالعربيةّبشكلّأساسيالتنظيـّالسارؼّالمفع
ّأوّ ّأجنبية ّالفيـّمفّالمستيلغة ّلغاتّأجنبيةّأخرػّتكوفّسيمة مكيف،ّعمىّأفّتظيرّعدة
ّّّّّ.(6)مقروءةّبحيثّيتعذرّمحوىابصورةّمرئيةّّو

                                                           
1
 ، ٓوعغ ٍبثن.02-04ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  5ٝ  4كر٤ٖ أٗظو أُب 
2

  15ػلك ٔب٣خ أَُزِٜي ٝهٔغ اُـش، ط ه ، ٣زؼِن ثؾ2009كجوا٣و ٍ٘خ  25، ٓؤهؿ ك٢ 03-09هبٕٗٞ ههْ  

 .2009ٍ٘خ ٓبهً  08طبكه ك٢ 
3

أُزؼِوخ ثئػالّ ا٤ٌُل٤بد ، ٣ؾلك اُشوٝؽ 2013ٝٗٞكٔجو ٍ٘خ  9، ٓؤهؿ ك٢ 378-13ٓوٍّٞ ر٘ل٤ن١ ههْ  

 .2013ٞكٔجو ٍ٘خ ٗ 18طبكه ك٢  58أَُزِٜي، ط ه ػلك 
4
  ، ٓوعغ ٍبثن.03-09ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  17أٗظو أُبكح  
5
 ٓوعغ ٍبثن. ،378-13ٖٓ أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  2أٗظو أُبكح  

6
 ٓوعغ ٍبثن.، 03-09ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  18أٗظو أُبكح  
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سعىّالمشرعّإلىّمحاربةّالممارساتّعدم المجوء إلى أساليب اإلشيار التضميمي:   -2
عّالمستيمؾّقتصادييفّمفّأجلّخدّاالتجاريةّغيرّالنزييةّالتيّيمجأّإليياّبعضّالمتعامميفّاإل

ّّو ّالتعاقدوتضميمو ّإلى ّدفعو ّثـ ّتشكيبلتّّ.مف ّأو ّبيانات ّأو ّتصريحات ّتقديـ ّخبلؿ مف
ّالسمعةّأوّالخدمةّّومض ّأوّإظيارّعناصرّيمكفّأفّتؤدؼّإلىّممةّحوؿّوفرة ّمميزاتيا كذا

اإللتباسّمعّبائعّآخرّأوّمعّمنتوجاتوّأوّخدماتوّأوّنشاطو،ّمماّيجعلّالمستيمؾّيبنيّقرارهّ
ّّ.(1)بالشراءّبناءّعمىّمعموماتّخاطئةّوّمزيفة

ّعفّإخبلؿّالمينيّّّّّّّّّ ّالناشئة ّإلىّأفّالمسؤولية ّالفقو ّيذىعّمعظـ إلىّجانعّذلؾ،
باإللتزاماتّقبلّالتعاقدّىيّمسؤوليةّتقصيرية،ّألنياّمسؤوليةّقائمةّبحكـّالقانوف،ّانعقدتّ

ّّّ.شخصّوىوّعدـّاإلضرارّبالغيرالقانونيّالذؼّيخضعّلوّكلّّكنتيجةّاإلخبلؿّبالواجع
ّالتعويض ّتستوجع ّالمسؤولية ّالمسؤوليةّّوّ.وىذه ّأركاف ّجميع ّإثبات ّيجع ّعميو بناء

ّ    التقصيرية.ّّ

ّد: التعاق بعد: مسؤولية المتعامل اإلقتصادي ثانيا ّباإلعبلـ ّاإللتزاـ ّيمكفّّوّ-إف ّما ىو
ّ(2).الثقةّالمشروعةّفيّالعقدحمايةّتقتضيوّمتطمباتّحسفّالنيةّّوّ-تسميتوّبواجعّالتعاوّف

يتعملّبمرحمةّؼّباإلعبلـّالذؼّينشأّعفّالعقدّّويخضعّالمتعاملّاإلقتصادؼّلئللتزاـّالتعاقد
ذلؾّعفّمايةّكافيةّلممصالحّاإلقتصاديةّوالصحيةّلممستيمؾ،ّّوىذاّمفّأجلّتوفيرّحذه،ّّوتنفي

عميوّحتىّيتسنىّالخدماتّالمعروضةّطريلّإعبلموّبشكلّواضحّوكاملّبخصائصّالسمعّّو
 لوّاقتناءّحاجياتوّبماّيتناسعّمعّقدرتوّالشرائية.

 كمبدأ العامة ومبادئو نصوصو في أساسو يجد أنو كما القانوف، أوجبو االلتزاـفيذاّّّّّّّّّّ

                                                           
1
 ، ٓوعغ ٍبثن.02-04ههْ ٖٓ اُوبٕٗٞ  28أٗظو أُبكح  
2
أشوف دمحم ٓظطل٠ أثٞ ؽَٖ، اُزيآبد اُجبئغ ك٢ اُزؼبهل ثٍٞبئَ اإلرظبٍ اُؾل٣ضخ ك٢ ظَ أؽٌبّ  اُوبٕٗٞ أُل٢ٗ  

 .102، ص 2009ٝ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ، ٓ٘شأح أُؼبهف، اإلٌٍ٘له٣خ، 
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مفّالقانوفّالمدنيّعمىّالمديفّتنفيذّالعقدّبحسفّنية107ّّحسفّالنية،ّحيثّأوجبتّالمادةّ
 تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عميو و بحسن نية.يجب « بأفّنصتّعمىّأنو:

و ال يقتصر العقد عمى إلزام المتعاقد بما ورد فيو فحسب، بل يمزمو أيضا بكل ما ىو من 
يفترضّفيّالمتعاقدّّفينا. »ضرورياتو طبقا لمقانون و العرف و العدالة تبعا لطبيعة اإللتزام

ّالمتع ّيعمـ ّأف ّبخصوصّالعقد ّالمعمومات ّيحوز ّاآلالذؼ ّالعمـّّّّّاقد ّعميو ّيتعذر ّطالما خر
                                          ّّ ّ.(1)اإلستعبلـّمفّتمقاءّنفسوّو

عمىّالبائعّأيضاّإفّكافّواجعّالنزاىةّفيّتنفيذّالعقد،ّّوّذلؾّيقعّعمىّالبائعلّتبعاّّّّّّّّ
ّاستعمالوّ ّأوّكيفية ّالمبيعّأوّتكوينو ّمعموماتّحوؿّقيمة ّالمشترّؼبحوزتو ّبيا ّ،(2)أفّيعمـ

ّّوحتىّ ّإليو ّإدراؾّمدػّحاجتو ّيتسنىّلو ّالمبيع.ّمدػّاستعداده ّالشيء ّقيمة المادؼّلدفع
ّالبيّو ّتقديـ ّفي ّاإلقتصادؼ ّالمتعامل ّعاتل ّعمى ّالواقع ّالتعاقدؼ ّاإللتزاـ ّالفنييتمثل ةّانات
ّذلؾّبعدّاقتناءّالمنتوجّأوّالحصوؿّعمىّالخدمة.ّمختمفّاإلرشاداتّوالمعموماتّالبل زمةّّوّو

ّالشرواّّّّّّّّّّ ّمف ّالحد ّبضرورة ّدائما ّاإلقتصادؼ ّالمتعامل ّيمتـز ّذلؾ، ّإلى إضافة
ّاألسعا ّبتغيير ّذلؾ ّتعمل ّسواء ّنفسو، ّتمقاء ّمف ّالعقد ّلبنود ّكتعديمو ّتعديلّالتعسفية، ّأو ر

ّّو ّبالمنتوجات ّالخاصة ّواألحجاـ ّوالمقادير ّمسبقاّالتيالكميات ّعمييا ّاإلتفاؽ ّعدـّّ.تـ أو
ّب ّّوالتقيد ّالضماف ّبواجع ّالمتعمقة ّإذاّاألحكاـ ّالثمف ّباسترداد ّلممستيمؾ ّأحيانا ّتجيز التي

ّذلؾّضمفّاآلجاؿّالمقررةّقانونا.ّمعيبةّأوّغيرّصالحةّلئلستعماؿّّوّكانتّالبضاعةّالمباعة

ّإلىّّّّّّّّّّ ّالتعاقد ّبعد ّباإلعبلـ ّالمسؤولييؤدؼّاإلخبلؿّباإللتزاـ ّلممتعاملّقياـ ّالمدنية ة
الر جوعّعمىّالمتعاملّؾّالحلّفيّالمطالبةّبفسخّالعقدّّوبالتاليّيكوفّلممستيمّوّ.اإلقتصادؼ

                                                           
1

    ػ٤ِبٕ ػلح، اإلُزياّ ثبُزؾن٣و ٖٓ ٓقبؽو اُش٢ء أُج٤غ، ٓنًوح ٤َُ٘ شٜبكح أُبعَز٤و ك٢ اُؾوٞم، كوع ػوٞك  
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2
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اإلقتصادؼّبمقتضىّالمسؤوليةّالعقديةّلممطالبةّبالتعويضّعماّيكوفّقدّأصابوّمفّضررّ
ّجر اءّعدـّتنفيذّذلؾّالمتعاملّاإلقتصادؼّإللتزاماتوّالعقدية.

يتمتعّالمستيمؾّأيضاّبالحلّفيّالعدوؿّعفّالعقد،ّإذّيعتبرّأحدّاآللياتّالقانونيةّّّّّّّّّّّ
ّالطرؼّالضعيفّخاص ّلممستيمؾّالذؼّيعد ّفعالة ةّفيّظلّطغيافّوتأثيرّالحديثةّلحماية

ىوّماّيثيرهّالتعاقدّعفّبعدّكالتعاقدّّوّ.إثارةّتدفعّالمستيمؾّلمتعاقدّماّيحمموّمفاإلعبلفّّو
ّقبلّإبراـّّ.(1)لوسائطّاإللكترونيةعفّطريلّا ّالسمع ّعمىّمعاينة فالمستيمؾّالّيممؾّالقدرة

العقدّفيّالتجارةّاإللكترونية،ّلذلؾّتتجوّمختمفّالتشريعاتّإلىّمنحوّحلّالعدوؿّباعتبارّ
ّلمتضميلّّوّذلؾّحماية ّكلّمحاولة ّالمتعاملّاإلقتصادؼّالغشّقدقانونيةّضد ّإلييا  .يمجأ

ىذهّالحمايةّإالّأفّالمشرعّالجزائرؼّلـّيتبناىا،ّمماّقدّيعرضّالمستيمكيفّبالرغـّمفّأىميةّّو
نطاقياّبشكلّممفتّفيّّإلنتياكاتّالّحصرّليا،ّمعّالعمـّأفّالتجارةّاإللكترونيةّبدأّيتسع

ّىوّماّيجعّأفّيتنبوّالمشرعّالجزائرؼ.ّالجزائر،ّّو

ّالجّّّّّّّّّ ّالمسؤولية ّأيضا ّاإلقتصادؼ ّالمتعامل ّيتحمل ّمعّكما ّيتناسع ّما ّوفل زائية
ّماّنصتّعميوّقواعدّحمايةّالمستيمؾ.سامةّالضررّالذؼّسببوّلممستيمؾّّوج
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ّالفرع الثاني: الحقوق المقررة لصالح المتعامل اإلقتصادي

ّداخمياّّّّّّّّّ ّالمتناقضة ّالمصالح ّمختمف ّبيف ّالتوازف ّإقامة ّإلى ّالدولة ّّوتسعى لعلّ.
ذّيظيرّجمياّاىتمّوّ.جيةّمصمحةّالمتعاملّاإلقتصادؼاأبرزىاّمصمحةّالمستيمؾّفيّمّو اـّا 
ّالمستيمالمشرعّفيّالقانوفّالجزائرؼّّو ّحماية ا عدادّؾّّومختمفّالتشريعاتّالمقارنةّبضرورة

نجدّفيّالمقابلّأفّالمشرعّلـّّ.ضمافّحقوؽّالمستيمؾنةّقانونيةّلتعزيزّىذهّالحمايةّّوترسا
ّاإلنصاؼ.اإلقتصادييف،ّطبقاّلمبادغّالحلّوالعدالةّّويغفلّالحقوؽّالمشروعةّلممتعامميفّ

ّالسوّؽّّّّّّّّّ ّإقتصاد ّمقتضيات ّيحمّ.إف ّالمشرع ّالصناعيةّّّّّّّجعمت ّالممكية ّحقوؽ ي
ّأسمىّالقوانيف.ّو ّالذؼّيعد ّبموجعّالدستور ّشفافةّمفّأجلّتكّوّالتجارية ّمنافسة ريسّقياـ

ّّو ّوشريفة ّرقـ ّاألمر ّالمشرع ّأصدر ّالسوؽ، ّفي ّالمعدؿ03ّّ-03عادلة ّبالمنافسة المتعمل
ّحمايةّالمتعامميفّّو ّيحميّالمستيمؾ،ّيحملّأحكاـّوّمبادغّميمةّغايتيا ّفبقدرّما المتمـ،

ّال ّالبعض، ّبعضيـ ّمف ّالمتنافسيف ّالصغيرةّاإلقتصادييف ّالمشروعات ّأصحاع سيما
ّ.التعسفّفيّوضعيةّالييمنةنافيةّلممنافسةّكاإلحتكارّّوالمتوسطة،ّمفّالممارساتّالمّو

ّّّّّّّّّّ ّرقـ ّالقانوف ّبموجع ّالمعدؿ ّبالمنافسة ّالمتعمل ّاألمر ّأف نصّّ،(1)08/12كما
جعلّمفّعضواّّو12ّنافسة،ّالذؼّيتكوفّمفّمنوّعمىّتشكيمةّمجمسّالم24ّبموجعّالمادةّ

ذيفّمارسواّنشاطاتّأعضاءّي ختاروفّمفّضمفّالمينييفّالمؤىميفّالممارسيفّأوّال4ّبينيـّ
سنواتّعمىّاألقلّفي5ّّليـّخبرةّمينيةّمدةّيفّعمىّشيادةّجامعيةّّوذاتّمسؤوليةّوالحائّز

ّالميفّالحرة.جّوالتوزيعّوالحرؼّوالخدماتّّومجاؿّاإلنتا

ّّّّّّّّّّ ّالمنافسة ّمجمس ّفي ّالمينييف ّإشراؾ ّخبلؿ ّمف ّالمشرع ّمفّييدؼ ّتمكينيـ إلى
تسييرّالنشاطاتّبالمنافسةّّوسةّالوطنيةّالمتعمقةّالمشاركةّفيّإعدادّالسياّوّ.حمايةّمصالحيـ

ّاإلقتصاديةّفيّالدولة،ّخاصةّإذاّعممناّأفّالدورّاإلستشارؼّالذؼّيمعبوّمجمسّالمنافسة.ّّّّ
                                                           

1
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ّلممتقاضيفّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالمقررة ّالحقوؽ ّمف ّاإلقتصادؼ ّالمتعامل ّيستفيد ّذلؾ، ّإلى إضافة
ّالقّر ّأو ّالمحاكـ ّمف ّالصادرة ّاألحكاـ ّمختمف ّفي ّالطعف ّحل ّمفّالسيما، ّالصادرة ارات

المجالسّالقضائيةّأوّتمؾّالتيّيصدرىاّمجمسّالمنافسةّعندّعدـّاقتناعوّبياّطبقاّلمقواعدّ
ّالمقررةّفيّىذاّالشأف.

لوّمقابلّّكماّيستفيدّالمتعاملّاإلقتصادؼّمفّغرامةّالصمح،ّكامتيازّتمنحوّاإلدارةّّّّّّّّّ
بناءّعواملّالثقةّالمتبادلةّبيفّجارية،ّّوإلستقرارّالمعامبلتّالتّكضمافعدـّتكرارّالمخالفة،ّّو

ّالمستيمكيفّوّالمتعامميفّاإلقتصادييف.

ّّوّّّّّّّّّ ّذلؾ، ّجانع ّمفّإلى ّاإلقتصادؼ ّالمتعامل ّيستفيد ّالعامة، ّالقواعد ّإلى استنادا
األحكاـّالمتعمقةّبالتقادـ،ّحيثّالّيتابعّفيّحالةّمضيّالمدةّالمنصوصّعميياّلمتقادـ،ّعندّ

ّتصبحّالمخالفةّعديمةّاألثر.بةّالمتعاملّاإلقتصادؼّالمخالفّّوفيّمعاقتماطلّاإلدارةّ

ّينصّعمىّأنوّينجرّالتّّّّّّّّّ قادـّعفّاحتفاظّوفيّىذاّصدرّقرارّمفّالمحكمةّالعميا
ّّو ّالتجارة ّمديرية ّعمى ّمدتيا ّتزيد ّفترة ّعمدا ّ)جنحة( ّالجريمة ّمعاينة ّبممف 3ّاألسعار

لممتعامميفّاإلقتصادييفّإنشاءّجمعياتّأوّمنظماتّمينيةّإضافةّإلىّذلؾ،ّيمكفّّ(1)سنوات.
 بسطّىيمنتيـّعمىّالسوؽ.حقوقيـّوّتسيرّعمىّفرضّوجودىـّّوّتدافعّعف

المبلحعّأفّتمؾّالييئاتّالمدافعةّعفّمصالحّالمتعامميفّاإلقتصادييفّتنشطّأكثرّّّّّّّّّّّ
ضغطّمفّأجلّالتأثيرّّتشكلّجماعةّوّ.لمستيمؾ،ّإذّتعتبرّقوةّاقتراحمفّجمعياتّحمايةّا

كمثاؿّعمىّذلؾّالضغطّالمستمرّمفّقبلّتمؾّلقوانيفّالتيّتقترحياّالحكومة،ّّوعمىّمشاريعّا
ّعفّ ّالدعـ ّوالزيتالييئاتّمفّأجلّرفع ّكالخبز ّالمنتجاتّالمقننة ّمختمفّّوّ.أسعار تقديـ

ّالمقترحاتّمفّأجلّرفعّالقيودّالتيّيعتقدوفّأنياّتعيلّتجارتيـ.
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ّبيفّّّّّّّّّ ّالعملّمف ّأرباع ّفيدرالية ّنذكر ّالييئات ّلمتجارّّّّّّمنّوّتمؾ ّالعاـ ّاإلتحاد ظمة
ّالخبازيفّوّالحرفييفّو ّإتحاد ّالسياراتّوّمنظمة ّوكبلء ّّوّجمعية ّالوطنيةّالمعتمديف الفيدرالية

ّلموكبلءّالعقارييف.

ـّيمارسّاألعوافّاإلقتصاديوفّحلّالردّالمكفوؿّليـّقانونا،ّمعتمديفّعمىّوسائميّّّّّّّّّ
ّبذلؾّنيابةّعنيـّال ذلؾّمفّأجلّتوضيحّمنظماتّوالييئاتّالتيّتمثميـ،ّّوالخاصة،ّأوّيقـو

ّالتيّ ّالمستيمؾ ّحماية ّجمعيات ّيتعرضّليا ّقد ّالتي ّمصالحيـ، ّعف ّالدفاع ّأو موقفيـ
ّأوّن ّإلىّالمقاطعة شرّالبياناتّتستعملّكلّالوسائلّلنشرّالوعيّبيفّالمستيمكيفّكالدعوة

ّمقارنتيا.ّّّّّّّّّوحوؿّحقيقةّاألسعارّ

ّبتحديد الثمن المستيمكتأثر المطمب الثاني: 

منتجيفّبيفّاللعبلقةّالتعاقديةّالقائمةّبينوّّوالطرؼّالضعيفّفيّاّالمستيمؾيعتبرّّّّّّّّّّ
ّيجعلّمفّالصععّعميوّالوقوؼّفيّوجييـ،ّاألمرّالذؼّأوّالموزعيفّأوّالتجار،ّّو ىوّما

ّ ّخسارة ّلو ّيسبع ّيستحل ّّوإقتصادية، ّالمشرعالتعويضّعنيا. ّأصدر ّالمنطمل، ّىذا ّمف
الجزائرؼّمجموعةّمفّالتشريعاتّغرضياّاألساسيّحمايةّالمصمحةّاإلقتصاديةّلممستيمؾ،ّ

التشريعّاإلنجميزؼّالصادرّفيّّوكماّفعمتّبعضّالتشريعاتّالمقارنةّمثلّالتشريعّالفرنسيّ
فعلّالمشرعّاألمريكيّّكذلؾّوّ.(2)2008الذؼّعدلتّمعظـّأحكاموّسنةّّوّ.(1)1968سنةّ

ّ ّلعاـ ّاإلتحادية ّيظيرّاإلىتماـّّوّ،(3)1975مفّخبلؿّقانوفّضمافّتحسيفّالتجارة ىوّما
ضمافّحقوقوّحتىّصارتّتدخلّضمفّنطاؽّحقوؽّالعالميّبموضوعّحمايةّالمستيمؾّّو

 اإلنساف.
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          ّ ّلممستيمؾ، ّاإلقتصادية ّالحماية ّإلىّتوفير ّالتشريعاتّجميعيا ّتيدؼّىذه بماّإذ
ّيجعّ ّالمواصفاتّالتي ّمف ّّوتتضمنيا ّحيثّالوزف ّمف ّالمنتج ّفي ّّوتوفرىا ّّالمقاساتّالعدد

ّّو ّيقابلّذلؾّمفّثمفّمعقوؿّخاؿّمفّالغشتّّوالمكوناواألحجاـ ّمفّتمكيفّّ.(1)ما فبلّبد
المستيمؾّمفّالحصوؿّعمىّالمقابلّالحقيقيّلقيمةّماّيدفعوّمقاببلّلمسمعةّأوّالخدمة،ّلذلؾّ

تحديدّاألرباحّ)الفرعّاألوؿ(،ّكماّأنوّمفّخبلؿّمستيمؾّمصمحةّفيّتنظيـّاألسعارّّوفإفّلم
ّاإلجراءا ّمف ّيستفيد ّفإنو ّلصالحو ّالمقررة ّالسمعّّّّّّّّّّّّّّّت ّعمى ّالحصوؿ ّفي ّالحماية

ّّّّّ  التقنيةّ)الفرعّالثاني(.ّالمواصفاتّالقانونيةّّولمشرواّّوالخدماتّتكوفّمطابقةّّو

ّحة المستيمك في تنظيم األسعارالفرع األول: مصم

ّتناّوّّّّّّّّّ ّأنيا ّبحيث ّلممستيمؾ ّالجزائية ّالحماية ّتنوعت ّالمتعمقةّلقد ّالمراحل ّكل لت
ّلمبيعّأوّالتداوؿّبالسمعّّو ّإلىّغايةّلحظةّطرحيا ّأوّإنتاجيا الخدماتّمنذّلحظةّتصنيعيا

ّالجبرؼّّوب مبررهّفيّالظروؼّؼّيجدّالذغرضّاستيبلكياّمفّقبلّاألفراد.ّولتنظيـّتسعيرىا
ماّيعقبياّمفّآثار،ّقتصادّالوطني،ّمثلّظروؼّالحرعّّوالعارضةّالتيّيمرّبياّاإلالمؤقتةّّو

متوقعّفيّالمعروضّمفّظروؼّاألزماتّاإلقتصاديةّالتيّتؤدؼّإلىّنقصّمتوقعّأوّغيرّّو
ىوّاألمرّالذؼّيشجعّعمىّّوّ.اّتعملّمنياّبالغذاءّوالدواءالمنتجاتّخاصةّمبعضّالسمعّّو

ّالظروؼ،ّلذاّالم غاالةّفيّاألسعارّبيدؼّتحقيلّأكبرّقدرّممكفّمفّالربحّاستغبلالّليذه
ّاأل ّنسبة ّتحديد ّلمتسعيرّالجبرؼّأو ّالمشرعّإلىّفرضّنظاـ ّالتيّيسمحّلجأ رباحّالمعقولة

ّ.(2)يفرضّعقوباتّجزائيةّعمىّمفّيخالفّاألحكاـّالمقررةّفيّىذاّالشأفبيا،ّّو

بالتاليّفإفّالمستيمؾّيستفيدّمفّىذهّاإلجراءاتّالحمائيةّالسيماّعندّاإلعبلفّعفّّّّّّّّّّ
ّ ّالسمع ّثمف ّيظير ّخبللو ّمف ّالذؼ ّّوّواألسعار ّ)أوال(، ّعمميةّالخدمات ّمف ّكذلؾ يستفيد

ّالتسعيرّالمقررةّلمصمحتوّ)ثانيا(
                                                           

1
 .83ػجل أُ٘ؼْ ٠ٍٞٓ إثوا٤ْٛ، ٓوعغ ٍبثن، ص  
2
 .84ص  ٓوعغ ٗلَٚ، 
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ألساسيةّالتيّي ركزّمفّبيفّالعناصرّا: أوال: أثر عدم اإلعالن عن األسعار عمى المستيمك
ّ ّأوّخدمة ّفيّشراءّسمعة ّرغبتو ّالمستيمؾّعند ّمقابلّّيأتيعمييا الثمفّالذؼّسوؼّيدفعو

لذلؾّفإفّالثمفّي عدّعنصراّأساسياّفيّعقدّاإلستيبلؾّالذؼّّ.كيفيةّأدائوّوالحصوؿّعميياّ
 سي برموّالمستيمؾّمعّالمنتجّأوّالبائعّأوّمقدـّالخدمة.

الخدماتّالمقدمةّلممستيمكيفّألساسيّلئلعبلفّعفّأسعارّالسمعّّوبماّأفّاليدؼّاّّّّّّّّّّ
ىوّحمايتيـّمفّتعسفّالبائعّأوّالصانعّأوّالموزعّأوّمقدـّالخدمةّفإفّمثلّىذهّالحمايةّ

ّتجعلّالمستيمؾّيستفيدّمفّاألىداؼّالتالية:ّ

ّيستخدمياّ-1 ّالتي ّبالوسائل ّينخدع ّال ّحتى ّالمستيمؾ ّالسمعّحماية ّتسويل ّفي ّّّّّّّّالبائع
ّالخدمات.ّو

ّالبائعّأوّالصانعّعمىّرفعّاألسعارّأوّاحتكارّالسوؽّّ-2 حمايةّالمستيمؾّحتىّالّي قدـ
ّ،(1)اإلستيبلكي

ّالمعمفّعنياّّ-3 ّالسمعة ّبتسميـ ّالخدمة ّالمعمفّالمتمثلّفيّالمنتجّأوّالبائعّأوّمقدـ إلزاـ
ّبالسعرّالمعمفّعنو.

4-ّّ ّالخدمة ّمقدـ ّأو ّالمنتج ّأو ّالبائع ّبامنع ّالمستيمؾ ّاحتياج ّاستغبلؿ لتخفيضاتّمف
ّّو ّالسمع ّألسعار ّّ.المنتوجاتّالمعمفّعنياالوىمية ّالحاؿّمع ّىو ّالتنفيذؼّرقـّكما المرسـو

البيعّفيّحالةّالبيعّالترويجيّّوّوكيفياتّممارسةّالبيعّبالتخفيضّشرواّّولحددّالم06-215ّ
المحبلتّالتجاريةّبواسطةّفتحّالبيعّخارجّالبيعّعندّمخازفّالمعاملّّوناتّّوتصفيةّالمخزّو

ّ،(2)الطرود

                                                           
1
 .85، ص  ٓوعغ ٍبثنػجل أُ٘ؼْ ٠ٍٞٓ إثوا٤ْٛ،  
2

٤ًل٤بد ٓٔبهٍخ اُج٤غ ٣ؾلك شوٝؽ ٝ ،2006ٍ٘خ ٤ٗٞ٣ٞ  18ٓؤهؿ ك٢  215-06أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ أٗظو  

اُج٤غ ك٢ ؽبُخ رظل٤خ أُقيٝٗبد ٝ اُج٤غ ػ٘ل ٓقبىٕ أُؼبَٓ ٝ اُج٤غ فبهط أُؾالد زقل٤غ ٝاُج٤غ اُزو٣ٝغ٢ ٝثبُ

 . ٤ٗٞ٣2006ٞ ٍ٘خ  21ه ك٢ طبك 41، ط ه ػلك اُزغبه٣خ ثٞاٍطخ كزؼ اُطوٝك



 آ ثـار حتديـد المثـن عـىل آ طـراف العقـد                                    الفصـل الثـاين:  

 

003 
 

ّألّّّّّّّّّ ّالمشرع ّأف ّالنصوصّالقانونية ّخبلؿ ّمف ّأسعارّيتبيف ّعف ّاإلعبلف قىّععء
تجدرّاإلشارةّإلىّأفّاإلعبلفّعفّّوّ.ىّعاتلّكلّمفّالمنتجّوالبائععمّ(1)الخدماتالسمعّّو

ّ ّإلىّجميع ّالثمفّاألساسيّإضافة ّيتضمف ّيجعّأف ّالسعر ّعمىّالثمف،ّّّّالرسـو المستحقة
ّضريبةّاإلستيبلؾّالتيّتعتبرّضريبةّغيرّمباشرة.ّّو

عقدّبيعّالّيتـّفيوّتحديدّالثمفّحتىّمراحموّيمكفّتصورّالّّفيّحقيقةّاألمر،ّّّّّّّّّّّّ
ّفيّ ّتنحصر ّالصدد ّىذا ّفي ّتثور ّأف ّيمكف ّاإلشكالياتّالتي ّإنما عدـّّفرضياتاألخيرة،

الوقتّالكافيّالذؼّيتـّفيوّتقديرّاألداءاتّالمتقابمةّإلتخاذّقرارّّىوتحديدهّوقتّإبراـّالعقد،ّّو
ّالتعاقد.

ّمفّّّّّّّّّّّ ّالعديد ّلتشمل ّالعقد ّإبراـ ّمرحمة ّفي ّالثمف ّتحديد ّعدـ ّمشكمة ّأبعاد تتسع
ّأوالظواىر،ّأىمياّذلؾّاألثرّالنفسيّالسيئّالذؼّيقعّعمىّالمستيمؾّحاؿّعدـّتحديدّالثمفّ

ّبحالةّمفّالقملّ ّمحاصرا ّحينئذ ّالمستيمؾّنفسو ّحيثّيجد ّالتعاقد، ّأثناء ّبدقة ّتحديده ّّّعدـ
ّحتىّفيّّو ّالتعاقد ّالعدوؿّعف ّاستطاعتو ّعدـ ّبعد ّيكتشفّفيما ّعندما ّخاصة ّالثقة، عدـ

ّّ.الحاالتّالتيّيرتفعّفيياّالثمفّبمقدارّيزيدّعفّتوقعاتو

الخدمةّّمقدـأوّلمبائعّفّوقتّإبراـّالعقدّيتيحّمفّجانعّآخرّفإفّعدـّتحديدّالثمّّّّّّّّّّ
ّلمفاجآتّارتفاعّاألثمافّبشكلّيفوؽّ ّفيتركافّالمستيمؾّفريسة ّثمنيا ّفيّمقدار أفّيتحكما

ّ،(2)قدراتوّالمالية

ّإقتصادؼّّّّّّّّّّّ ّمركز ّذو ّالبائع ّأو ّالميني ّأو ّالمنتج ّكاف ّإذا ّتعقيدا ّالمشكمة تزداد
ّفباإلّ.متميز ّسبل ّلما ّضافة ّمناقشةّذكره ّعمى ّالقدرة ّيفتقد ّالحالة ّىذه ّفي ّالمستيمؾ فإف

                                                           
1

٣شَٔ اإلُزياّ ثبإلػالٕ ػٖ األٍؼبه ع٤ٔغ اَُِغ ٝ اُقلٓبد ك٢ كوَٗب ث٤٘ٔب ك٢ األهكٕ ٣وزظو اإلػالٕ ػٖ  

، 4اَُِغ كٕٝ اُقلٓبد، ٗوال ػٖ ٗبئَ ػجل اُوؽٔبٕ طبُؼ، اُؾٔب٣خ اُغيائ٤خ َُِٔزِٜي، ٓغِخ اُؾوٞم، ا٣ٌُٞذ، ع 

 .  128، ص 1999ك٣َٔجو 
2
 .36ص  ،ػجل اُجبٍؾ ع٤ٔؼ٠، ٓوعغ ٍبثنؽَٖ  
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السعرّحيفّتحديده،ّكماّأنوّغالباّماّيستصحعّىذاّالمركزّاإلقتصادؼّارتفاعّمبالغّفيوّفيّ
ّاألسعار.

ّمعامبلتّالوقتّالحاضرّمفّتضميفّّّّّّّّّّّ ّتشيده ّفإفّما مفّالناحيةّالواقعيةّأيضا،
ّالمستيمكيف،ّخاصةّبالنسبةّلحجـّاإللتزاماتّالناشئةّعفّالعقدّشروطاّبشكلّييدرّتوقعاتّ

الّشؾّوّّ،(1)العقد،ّماّيؤدؼّبصورةّمباشرةّعمىّتحديدّالثمفّعمىّغيرّإعتبارّليذهّالتوقعات
ّالظواىرّتمثلّمصدرّمفّمصادرّاإلضرارّبمصالحّالمستيمكيف،ّفضبلّأنياّ أفّمثلّىذه

ّ.(2)ذاتّأثرّسمبيّعمىّإستقرارّالمعامبلتّبشكلّعاـ

ّالتنفيذؼّرقـّّّّّّّّّّّ المتعمل58ّّ-15كمثاؿّعمىّذلؾ،ّتمؾّاألحكاـّالواردةّفيّالمرسـو
ّش ّّوبتحديد ّالمركباتروا ّوكبلء ّنشاا ّممارسة ّنشاطاّّ،(3)الجديدة كيفيات ّيعرؼ الذؼ

وكبلءّتسويلّكماّيعرؼّأيضاّكثرةّالشكاوػّلدػّىيئاتّالرقابةّفيماّيتعملّبتعسفّّ.متزايدا
ّّوالسياراتّ ّالجديدة ّّوعدـ ّعمييا ّالمتفل ّبالبنود ّالمقررةّالتزاميـ ّلؤلسعار ّالمتكررة مراجعتيـ

ّلمبيعّواستئثارىـّبتعديمياّدوفّأفّيقابلّذلؾّخدمةّجديدةّممنوحةّلمزبوف.

ّالمشرعّوكيلّتسويلّالمركباتّالجديدةّبالحصوؿّعمىّاعتمادّّّّّّّّّّّ بناءّعمىّذلؾ،ّي مـز
ّبالصناعةّإذاّاستجاعّلمشرواّالمقررةّلممارسةّىذاّالنشاا.يمنحوّلوّالوزيرّالمكمفّ

قدّحددّالمشرعّشرواّالبيعّالمطبقةّعمىّالوكيل،ّإذّيجعّأفّيكوفّعقدّالبيعّلّّّّّّّّّّ
ّألحكا ّمطبقا ّبالزبوف ّالوكيل ّالذؼّيربط ّالتنفيذؼّرقـ ّالمرسـو ّّو58-15ـ ّالشرواّّّّ، لدفتر

ّالتنظيـّالمعموؿّبيما.التشريعّّوّشرواّالمنصوصّعميياّفيالوكذاّلمقواعدّّو

                                                           
1
 .39، ص ؽَٖ ػجل اُجبٍؾ ع٤ٔؼ٠، ٓوعغ ٍبثن 
2
 .  373ػٔو دمحم ػجل اُجبه٢، ٓوعغ ٍبثن، ص  
3

، ٣ؾلك شوٝؽ ٤ًٝل٤بد ٓٔبهٍخ ٗشبؽ ًٝالء 2015كجوا٣و ٍ٘خ  8ٓؤهؿ ك٢  58-15ٓوٍّٞ ر٘ل٤ن١ ههْ  

 .2015 كجوا٣و ٍ٘خ 8طبكه ك٢  05أُوًجبد اُغل٣لح، ط ه ػلك 
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ّالخاصّبالمركبةّّّّّّّّّ ّالطمبية ّسند ّفي ّالمبيف ّالبيع ّسعر ّيكوف ّأف ّيجع ّأنو ّ(1)كما
ّّوّ(2)الجديدة يجعّأفّيحررّمعّاحتساعّجعةّوالّلمتحييفّعندّالزيادة.ّّوغيرّقابلّلممراثابتا

،ّعمىّأفّيحتوؼّعندّاإلقتضا  المزاياّالممنوحةاتّّواإلقتطاعء،ّعمىّالتخفيضاتّّوكلّالرسـو
ّّ.(3)كذاّاإلمتيازاتّالجبائيةّالمنصوصّعميياّفيّالتشريعّالمعموؿّبوّو

غيرّأنوّفيّحالةّطمعّدفعّتسبيلّعندّتحريرّالطمبية،ّالّيمكفّأفّتتجاوزّقيمةّّّّّّّّّّ
عشريفّفيّالقاطرةّونصفّالقاطرة،ّّومفّسعرّبيعّالسيارةّّوّ(%10المبمغّعشرةّفيّالمائةّ)

إضافةّإلىّذلؾّحددّّ.(4)(ّمفّسعرّاآللةّالمتحركةّمعّاحتساعّكلّالرسـو%20)المائةّ
90ّيوماّبالنسبةّلمسيارةّوّالقاطرةّوّنصفّالقاطرة،ّو45ّّالمشرعّآجاؿّالتسميـ،ّإذّتقدرّبػّ

فّالطرفيفّيوماّبالنسبةّلآللةّالمتحركة،ّغيرّأفّىذهّاآلجاؿّيمكفّأفّتمددّباتفاؽّمشترؾّبي
أماّفيّحالةّالدفعّالكميّلسعرّالمركبة،ّفإنوّيتوجعّعمىّالوكيلّّمكتوبة.عمىّأساسّوثيقةّ

ّّ.(5)(ّأياـّالمواليةّلمدفع7أفّيسممياّفيّغضوفّالسبعةّ)

فيّحالةّعدـّاحتراـّشرواّالطمبية،ّمنحّالمشرعّلممستيمؾّفرصةّالمجوءّإلىّحلّّّّّّّّّّ
ريدىا،ّأماّفيّحالةّرفضوّبالتراضيّمفّأجلّضمافّحقوّفيّالحصوؿّعمىّالمركبةّالتيّي

                                                           
1

أُزؼِن ثزؾل٣ل  58-15ٖٓ أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ   2ٖٓ أُبكح  7أٝهك أُشوع رؼو٣لب ُِٔوًجخ ثٔٞعت اُلووح  

ِشوجخ، وً ٚع١ٍخ ٔمً ثشٞ ِضٚدح ثّذشن  "٤ًل٤بد ٓٔبهٍخ ٗشبؽ ًٝالء أُوًجبد اُغل٣لح اُز٢ ر٘ض: شوٝؽ ٝ

ٚ ٔصف   ٌخبصخ أٚ رذفغ أٚ رجش: ع١بسح ٚ ِمطٛسحٌٍذفغ أٚ غ١ش ِضٚدح ٌزٌه، رغ١ش ػٍٝ اٌطش٠ك ثٛعبئٍٙب ا
  ".ِمطٛسح ٚ آٌخ ِزذشوخ

2
" ٠مصذ فٟ ِفَٙٛ ًٔب ػوف أُشوع أُوًجخ اُغل٣لح ثٔٞعت اُلووح األ٠ُٝ ٖٓ ٗلٌ أُبكح ٝ اُز٢ ر٘ض :  

 أدىبَ ٘زا اٌّشعَٛ ثّب٠أرٟ:
 اٌّشوجخ اٌجذ٠ذح، ٟ٘ اٌّشوجخ:

 اإلطالق فٟ أٞ ثٍذ وبٔٓاٌزٟ ٌُ رىٓ ِٛضٛع إجشاء رشل١ُ ػٍٝ  -
 ( شٙشا،23اٌزٟ ٠جت أاّل ٠زجبٚص اٌفبسق ث١ٓ ربس٠خ صٕؼٙب ٚ ربس٠خ دخٌٛٙب اٌزشاة اٌٛطٕٟ اثٕٟ ػشش ) -
 د١ث ٠جت أاّل رزجبٚص اٌّغبفخ اٌّمطٛػخ ثٙب، ثأٞ دبي: -

 ( وٍُ، ٌٍغ١بساد اٌخبصخ ٚ اٌشبدٕبد اٌصغ١شح.211* ِبئخ )
  بدٕبد ٚ دبفالد إٌمً فٟ اٌّذ٠ٕخ ٚ دبفالد إٌمً خبسج اٌّذ٠ٕخ".( وٍُ، ٌٍش2011* أٌف ٚ خّغّبئخ )

3
  ، ٓوعغ ٍبثن.58-15ٖٓ أُوٍّٞ ههْ  29أٗظو أُبكح  

4
 ٗلَٖٚٓ أُوٍّٞ  30أٗظو أُبكح  
5
 ، ٓوعغ ٍبثن.58-15ههْ ٖٓ أُوٍّٞ  31أُبكح  أٗظو 



 آ ثـار حتديـد المثـن عـىل آ طـراف العقـد                                    الفصـل الثـاين:  

 

009 
 

لمحلّالمقترح،ّي مَزـّالوكيلّبإرجاعّمبمغّالتسبيلّأوّالمبمغّاإلجماليّالمدفوعّلمزبوفّفيّظرؼّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّ.(1)مفّسعرّالمركبةّ %10أياـّمعّغرامةّقدرىا8ّّ

تقتضيّضرورةّحمايةّالمستيمؾ،ّّر:ثانيا: حماية المستيمك من خالل اعتماد نظام التسعي
اعتمادّنظاـّتسعيرّبعضّالسمعّوّالخدماتّالواسعةّاإلستيبلؾ،ّألفّالمستيمؾّفيّضوءّ
حاجتوّلمسمعةّأوّالخدمةّمحلّالمعاممةّيقبلّالتعاقدّبالشرواّالتيّيفرضياّعميوّالمنتجّأوّ

ّالمينيّّحتىّوّلوّكافّمبالغاّفييا.

ّأفّ ّّّّّّّّّ ّّوّكما ّأفّمعمنقصّخبراتو ّالّيستطيع ّفإنو ّيتعملّبظروؼّالتعاقد، ّفيما وماتو
ماّيمكفّأفّيتيددىاّكأثرّلوجودّشرواّأوّوجوّالتحديدّعمىّحقيقةّمصالحو،ّّويقفّعمىّ

بنودّقدّيضعياّالمنتجّأوّالمينيّفيّصمعّالعقدّأوّممحقاتوّخاصةّفيّظلّانتشارّالعقودّ
ّثقيبلّالتاليّفإفّعدـّضبطّأسعارّالسمعّّوباّوّ.(2)النموذجية لخدماتّالضروريةّيشكلّعبئا

ّعمىّالمستيمؾ.

ّأفّ ّّّّّّّّّ ّالتخفيضّالكثيرّّغير ّألف ّمناسبا، ّيكوف ّيجعّأف ّالتسعير ّفي ّالدولة تدخل
لثمفّسمعةّمعينةّيترتعّعميوّزيادةّفيّالطمعّفتصبحّالكميةّالمطموبةّأكثرّمفّالمعروضّ

ّقدّيؤدؼّإلىّظيورّالسوؽّالسوداءّحيثّيرتفعّثمفّالسمعةّإلىّأّز ّكانتّعميوّمما يدّمما
ّّو ّالتسعير. ّيكوفّاقبل ّالحالة ّبالمستيمكيفّبدالّمفّأفّيكوفّنافعا،ّفيّىذه لتسعيرّضارا

لذلؾّيجعّأفّيقترفّالتسعيرّبتدخلّالدولةّفيّظروؼّالعرضّوّالطمعّحتىّتصبحّالكميةّ
ّ.(3)المطموبةّمساويةّلمكميةّالمعروضةّعندّالثمفّالذؼّتحددهّلتفادؼّالسوؽّالسوداء

ّ

                                                           
1
 ، ٓوعغ ٍبثن.58-15ههْ ٖٓ أُوٍّٞ  32أُبكح  أٗظو 
2
 .479، ص ٍبثن، ٓوعغ دمحم ػجل اُجبه٢ػٔو  
3

أؽٔل دمحم ٓؾٔٞك فِق، اُؾٔب٣خ اُغ٘بئ٤خ َُِٔزِٜي ك٢ ٓغبٍ ػلّ اإلفالٍ ثبألٍؼبه ٝ ؽٔب٣خ أُ٘بكَخ ٝ ٓ٘غ  

 .29، ص 2008اإلؽزٌبه، كاه اُغبٓؼخ اُغل٣لح، ٓظو، 
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ّخدمات المطابقة لممواصفاتالفرع الثاني: مصمحة المستيمك في الحصول عمى السمع و ال

ّيعانيّالمستيمؾّفيّظروؼّمعينةّّّّّّّّّ ّما ّكفتراتّالحروعّواألزماتّّكثيرا واستثنائية
ّّو ّوالمالية ّفتحاإلقتصادية ّّوالجفاؼ، ّالعرض ّبيف ّالتوازف ّعدـ ّحالة ّدث المتعمقيفّالطمع

ّّو ّاألساسية ّالغذائيةببعضّالسمع ّفرضّبعضّّ.المنتجات ّإلى ّبالمشرع ّيدفع ّالذؼ األمر
التيّمفّبينياّتنظيـّحالةّّوجلّمواجيةّىذهّالالتعاقدّمفّأالقيودّعمىّحريةّالعملّالتجارؼّّو

ّاألسعار.

قيودّإماّإلىّتحقيلّوفرةّالسمعّوالمنتوجاتّيستيدؼّالمشرعّمفّخبلؿّإقرارّىذهّالّّّّّّّّّ
لىّإقامةّالتّووالخدماتّفيّاألسواؽ)أوال(ّّو ّازفّفيّتوزيعياّبيفّالمستيمكيف)ثانيا(ا 

 عمى تتوقف فيّاألسواؽّال المستيمؾ حمايةّإفّ  :أوال: تحقيق وفرة المنتجات في األسواق
نما أشكاليا، بمختمف واالقتصادية المادية مصالحو حماية  المساس بعدـ أساسا ترتبطّوا 

 لو المقدمة والخدمات والبضائع السمع مراقبة طريل عف وذلؾ لممستيمؾ الجسدية بالسبلمة
 .وسبلمتيا جودتيا الحرصّعمىّو

مختمفّالمنتجاتّإلىّتحقيلّوفرةّالسمعّوالخدماتّّوّيسعىّالمشرعإضافةّإلىّذلؾ،ّّّّّّّّّ
ّالمعروضةّ ّبالكمية ّاإلخبلؿ ّشأنيا ّالتيّمف ّبعضّاألفعاؿ ّتجريـ ّطريل ّعف اإلستيبلكية

ّ.(1)منيا
ّاّإفّ ّّّّّّّّّ ّيختمفسموؾ ّّوّلمستيمؾ ّالشرائيةباختبلؼّثقافتو ّيكوفّعرضةّّ.قدرتو لذلؾ
ّالغشّّوّلئلستغبلؿ ّطريل ّالبائعيفّعف ّقبل ّّومف ّالمنتوج ّفيّمدػّجودة صبلحيتوّالخداع

لئلستعماؿ.ّفذوواّالدخلّالضعيفّيمجؤوفّإلقتناءّالسمعّالتيّتناسعّقدرتيـّالشرائيةّبالرغـّ
ذلؾّالبدّمفّتدخلّالمشرعّلحمايةّىذاّلّ.مفّكوفّتمؾّالسمعّغيرّمطابقةّأوّعديمةّالفائدة

ّلممسا ّّوالمستيمؾّحتىّالّيقعّعرضة ّالجسدية ّالحصوؿّسّبسبلمتو ّأيضا حتىّيتسنىّلو
ّثمفّمناسبيف.ىّمختمفّالسمعّوالخدماتّذاتّجودةّّوعم

                                                           
1
 .110ػجل أُ٘ؼْ ٠ٍٞٓ إثوا٤ْٛ، ٓوعغ ٍبثن، ص  
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مدػّجودتيا،ّحرصّالمشرعّعمىّاألسعارّبوفرةّالسمعّوّالخدماتّّونظراّالرتبااّّوّّّّّّّّّ
ّمنتجّأوّتاجرّأوّبائعّمايمي:أفّيحظرّعمىّكلّ

ّرقـّّمفّالقانوّف15ّتنصّالمادةّ.ّحيثّأفّيرفضّتمبيةّطمباتّزبائنوّالتيّيمكنوّتمبيتياّ-1
 تعتبر كل سمعة معروضة عمى نظر الجميور معروضة لمبيع. «:عمىّمايمي04-02ّ

روضة يمنع رفض بيع سمعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت ىذه السمعة مع
 .(1)»ةلمبيع أو كانت الخدمة متوفر 

أفّيفرضّعمىّكلّمفّيطمعّشراءّسمعةّأوّخدمةّأفّيشترؼّمعياّسمعاّأوّخدماتّّ-2
ّ ّأوّأفّيمزموّبشراءّكميةّمعينةّمنيا،ّحيثّتنصّالمادة 02ّ-04مفّالقانوف17ّّأخرػ،

البيع بشراء يمنع اشتراط « :الذؼّيحددّالقواعدّالمطبقةّعمىّالممارساتّالتجاريةّعمىّأنوّ
كمية مفروضة أو اشتراط البيع بشراء سمع أخرى أو خدمات و كذلك اشتراط تأدية خدمة 

 .(2)»ةبخدمة أخرى أو بشراء سمع
المشرعّالمتعاملّاإلقتصادؼّبالحرصّعمىّتوفيرّسمعّوّخدماتّمبلئمةّّيمـزّاكمّّّّّّّّّ

ّبحيازتو ّالتنفيذؼّرقـ33ّّحيثّتنصّالمادةّّ.لممستيمؾّقبلّوضعيا 58ّ-15مفّالمرسـو
ذلؾّبغرضّتسميـّالمركبةّالجديدةّلمزبوفّّوّعمىّإلزاميةّقياـّالوكيلّبالفحوصّالمطموبةّقبل

ّمبيةّالمقدمة.التأكدّمفّمطابقةّالمركبةّالمسمم ةّلمطّ 
اإلختياراتّيراعيّبدقةّالمواصفاتّالتقنيةّّوّعندّتسميـّالمركبة،ّعمىّالوكيلّأفأماّّّّّّّّّ

التيّيجعّأفّتكوفّمزودةّبكميةّمفّالوقودّتسمحّلياّالخاصةّبالمركبةّموضوعّالطمبيةّّو
ىيّفيّحالةّجيدةّعّأفّتكوفّعمميةّتسميـّالمركبةّّويجكمـّعمىّاألقل،ّّو50ّرّلمسافةّبالسي

ّ.(3)تتـّىذهّالعمميةّعمىّحساعّالوكيلونظيفة،ّّو
ّبيفّالمستيمؾّّوّإفّ ّّّّّّّّّ ّالقائمة ّينبغيّليالعبلقة ّتسميـّالمينيّال ّتنقضيّبمجرد ّأف ا
ّبلّالبالمبيعّّو ّاحتياجاتّالمستيمؾّّوقبضّالمشترؼّلمثمف، الردّعمىّانشغالوّدّمفّمسايرة

ضمافّتأديةّخدمةّماّبعدّالبيع،ّوذلؾّبتوفيرّلذلؾّتنصّمختمفّالتشريعاتّالمقارنةّعمىّ
ّالخدماتّالتيّيحتاجياّالمستيمؾ.مختمفّالسمعّّو

                                                           
1
 ٓوعغ ٍبثن. ،02-04 ههْ ٖٓ اُوبٕٗٞ 15أٗظو أُبكح   
2
 ٗلَٚ.ٖٓ اُوبٕٗٞ  17أٗظو أُبكح  
3
 ، ٓوعغ ٍبثن.58-15ٖٓ أُوٍّٞ ههْ  34أٗظو أُبكح  
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باتّالجديدةّبضمافّتأديةّخدمةّينصّالمشرعّالجزائرؼّعمىّإلزاـّوكيلّبيعّالمركّّّّّّّّّّ
ّ ّالبيعما ّّوّبعد ّالمبيعة، ّالتقنيةّّّّلممركبات ّبالمؤىبلت ّيتمتعوف ّمستخدميف ّطريل ّعف ّذلؾ
ّالمينيةّالمطموبة.ّو

ّيعّعمىّالخصوصّالخدماتّالتالية:إذّيجعّأفّتتضمفّخدمةّماّبعدّالبّّّّّّّّّ
ّالمراجعاتّالدوريةّالتيّيغطيياّالضماف،ّ-أ

ّالتصميح،الصيانةّّوالعنايةّّوّ-ب
ّاألصميةّأوّالمصادؽّعميياّمفّطرؼّالصانعبيعّقطعّالغيارّّوّ-ج ّّ.(1)المواـز

.ّالخدماتّالمتعمقةّبيذاّالنشاارعّقدّضمفّلممستيمؾّوفرةّالسمعّّوبيذاّيكوفّالمشّّّّّّّّّ
تسويلّالمركباتّبلّأكثرّمفّذلؾ،ّإذّتعتبرّاألحكاـّالواردةّفيّحمايةّالمستيمؾّفيّمجاؿّ

وكمثاؿّعمىّذلؾّماّّ.رائدةّفيّىذاّالمجاؿّبالنظرّلمحقوؽّالمقررةّلصالحوالجديدةّمتميزةّّو
ّ ّالمادة ّفي 39ّّورد ّرقـ ّالتنفيذؼ ّالمرسـو ّّو 58-15مف ّشروا ّبتحديد كيفياتّالمتعمل
ّالخاصةّأوّالدراجةّأنّ ّ،ّإذدةكبلءّالمركباتّالجديممارسةّنشااّّو وّفيّحالةّتوقفّالسيارة

ّالوكيلّبوضعّسيارة7ّّالمتحركةّبغرضّالتصميحّفيّإطارّالضماف،ّلفترةّتفوؽّ أياـ،ّيمـز
أوّدراجةّاستبداؿّتحتّتصرؼّالزبوف،ّإال ّفيّحالةّأحكاـّتعاقديةّبيفّالطرفيفّتنصّعمىّ

حافبلتّالنقلّخارجّةّّوحافبلتّالنقلّبالمدينلممركباتّمفّنوعّالشاحناتّّونسبةّبالّو مدةّأقل.
ّّو ّالقاطرة ّونصف ّوالقاطرة ّالطريل ّوجرار ّبتعويضّالمدينة ّالوكيل ّيمـز ّالمتحركة، اآلالت

 ّ.(2)يكوفّمثبتاّبوثائلفقدافّالربحّالناجـّعفّالتوقف،ّّوالزبوفّ
ّيؤدؼّإلىّسحعّالوزرارةّالمكمفةّّإفّ           عدـّاإللتزاـّباألحكاـّالواردةّفيّىذاّالمرسـو

ّمفّ ّبإعذاره ّالقياـ ّبعد ّبالتزاماتو ّإخبللو ّفي ّيتمادػ ّالذؼ ّالوكيل ّمف ّاإلعتماد بالصناعة
تيدؼّّطرؼّىيئاتّالرقابة،ّكماّتطمعّمفّالوزارةّالمكمفةّبالتجارةّسحعّالسجلّالتجارؼ.

ّالصا ّالعقوبات ّالىذه ّعمى ّالحصوؿ ّفي ّالمستيمكيف ّحقوؽ ّاحتراـ ّضماف ّإلى سمعّرمة
    بأسعارّمبلئمة.والخدماتّبمواصفاتّالجودةّوالنوعيةّّو

                                                           
1
 ٗلَٚ.ٖٓ أُوٍّٞ  38أُبكح  أٗظو 
2

أُزؼِن ثزؾل٣ل شوٝؽ ٝ ٤ًل٤بد ٓٔبهٍخ ٗشبؽ ًٝالء أُوًجبد  58-15ٖٓ أُوٍّٞ ههْ  39ٗظو أُبكح أ 

ٓؤهؿ  390-07، رؼزجو ٖٓ ث٤ٖ أُٞاك اُغل٣لح اُز٢ عبء ثٜب ٛنا أُوٍّٞ ثؼل إُـبء أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ لحاُغل٣

طبكه  ٣78لح، ط ه ػلك ، ٣ؾلك شوٝؽ ٝ ٤ًل٤بد ٓٔبهٍخ ٗشبؽ ر٣َٞن ا٤َُبهاد اُغل2007ك٣َٔجو ٍ٘خ  12ك٢ 

 .2007ك٣َٔجو ٍ٘خ  12ك٢ 
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ّالمستيمؾ: ثانيا: إقامة التوازن في توزيع السمع و الخدمات بين المستيمكين عقوداّّيبـر
ّإيجارّّو ّمفّأمختمفةّمفّشراءّو ّمفّسمعّّوغيرىا ّيحتاجّإليو ّوخدماتّجلّتوفيرّما مواد

وّالمستقبمية.ّفيوّيسعىّلمحصوؿّعميياّمفّّاجاتوّالضروريةّاآلنيةأدويةّإلشباعّحوأغذيةّّو
أجلّاإلنتفاعّبيا،ّدوفّأفّتكوفّلوّنيةّمسبقةّلممضاربةّبيذهّاألشياءّعفّطريلّإعادةّبيعياّ

ّتصني ّّ.عياأو ّعمى ّيحصل ّفالفرد ّليمبسالمبلبس ّيا ّعائمتوأفّوىو ّليأكميّراد اّواألغذية
ّليسكنوّوالسياراتّليقودىا ّيعتبّوّ.والمنزؿ ّأف ّيمكف ّفرد ّاألساس،ّكل ّعمىّىذا ّمستيمكا ر

ّلغيرىاّمفّالسمعحتىّّو فصانعّالسياراتّمثبلّّ،لوّكافّمنتجاّلسمعةّما،ّفإنوّيعدّمستيمكا
عميوّفإنوّاألدواتّالكيربائيةّاألخرػ،ّّوّوّإنماّىوّمنتجّليا،ّبينماّىوّمستيمؾّلمسمعّالغذائية

 ّ.(1)يستحلّالحمايةّحيفّيسعىّلمحصوؿّعمىّىذهّالسمعّالستيبلكوّالشخصي

ّالتّوّّّّّّّّّ ّإقامة ّضماف ّأجل ّمف ّالدولة ّّوتسعى ّالسمع ّتوزيع ّفي ّبيفّازف الخدمات
مفّأجلّضمافّّوّ.اإلحتكارتمييزؼّوالمضاربةّّوالمستيمكيفّإلىّمحاربةّكلّأشكاؿّالبيعّال

ّّووص ّالواسع ّاإلستيبلؾ ّذات ّالسمع ّالمستيمكيفّّّذاوؿ ّكافة ّإلى ّالمقننة ّاألسعار ّّّّّّّّت
ّبتعويضّتكالّو ّالعمومية ّالخزينة ّتقـو ّقانونا، ّالمحددة ّإلىّبأثمانيا ّالبضائع ّىذه ّنقل يف

ّعفّمراكزّالتوزيعّالرئيسية،ّالتجارّّو ّبعدىا ّنتيجة ّفيّالمناطلّالصحراوية ّّالبائعيفّالسيما
ّبتغطيةّىذهّالتكاليف.ّّّّّّّو ّغبلءّتكاليفّعمميةّالنقل،ّحيثّتقـو

 

 

 

 

                                                           
1
 .118-45 ص عٔبٍ اٌُ٘بً، ٓوعغ ٍبثن، ص 
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 فرض الرقابة عمى تحديد األثمانالمبحث الثاني: 

         ّ ّاالستيبلكيةّتحريرإف  ّالسمع ّإنتاج ّوكذا ّوالتوزيع ّوالتجارة ّاالستيراد ّنشاطات
فيّضبطّمختمفّأشكاؿّّ،ّالّيعنيّبتاتاّبأفّالدولةّتتخمىّعفّمسؤولياتياوالخدماتّالمختمفة

ّقمعالّوّةمراقبالقياـّبعممياتّالّوّاإلقتصاديةّوالصحيةّالتزويرّوالمساسّبمصالحّالمستيمكيف
ّاالقتضاء ّعند ّوبالتالي .ّ ّبرز ّالدولة ّالسوّؽدور ّمراقبة ّلمتصدؼّّ(1)،وضبطوّفي وتدخميا

استجابةّلمتحدياتّالتيّفرضتياّّ،بشكلّأكبرّلظاىرةّالغشّالتجارؼّوضمافّحمايةّلممستيمؾ
ّ ّالوضعية. ّأساليعّاإلنتاجّوالتوزيعّّفيفىذه ّوتغير ّالمبادالتّالتجارية، ّاتساعّمجاؿ ظل

والتسويلّمفّخبلؿّاعتمادّوسائلّمحترفةّفيّاإلشيارّواإلغراء،ّانتشرتّظاىرةّاإلستيبلؾّ
ممناّضعفّمركزّبصورةّكبيرة،ّوزادّمعياّالخوؼّمفّانتياؾّحقوؽّالمستيمؾ،ّخاصةّإذاّع

ّاألخيرّالذؼّيسعىّبمختمفّالطرؽّلتحقيلّ ّىذا ّالعوفّاإلقتصادؼ. المستيمؾّفيّمواجية
ّالوضعّغيرّالمتوازف،ّالبدّمفّالتدخلّبصورةّ أكبرّربحّممكفّوبأقلّالتكاليف.ّوأماـّىذا
ّسببياّ ّيكوف ّبالمستيمؾ ّضررا ّتمحل ّقد ّالتي ّالتجاوزات ّكل ّوجو ّفي ّلموقوؼ ناجعة

تجاريةّغيرّالشرعيةّوغيرّالشفافةّوغيرّالنزييةّأوّطرحّسمعّلئلستيبلؾّخاليةّالممارساتّال
ّمفّمعاييرّالجودةّوالنوعية.

ّالوضعّالجديدّالذؼّفرضوّمنطلّحريةّالسوؽّومتطمباتّاإلنفتاحّاإلقتصادؼ،ّّّّّّّّّّ إف 
مفّّ(3)أوّالمستقمةّ(2)جعلّمفّالضرورؼّاتخاذّإجراءاتّصارمةّمفّقبلّالييئاتّالرسمية

                                                           
1

اُؾٔب٣خ اُلٍزٞه٣خ ُؾوٞم أَُزِٜي ٝ عؼَ ٜٓٔخ ػجؾ اَُٞم ٝ ٓواهجزٚ ٝظ٤لخ ٖٓ  اُغيائو١ ً أُشوعًوّ  

 .ٝظبئق اُلُٝخ، أٗظو أُولٓخ
2

 ، ٝىاهح اُلكبع اُٞؽ٢٘، اُٞىهاح أٌُِلخ بُزغبهح، ٝىاهح اُلاف٤ِخث اُٞىاهح أٌُِلخك٢ فبطخ رزٔضَ ٛنٙ ا٤ُٜئبد  

 ب٤َُبؽخ. أٌُِلخ ثىاهح اُٞ، ٝٝ اُظ٤ل اُجؾو١ بُلالؽخأٌُِلخ ثىاهح اُٞ بُظؾخ،ث
3

ًنا عٔؼ٤بد ؽٔب٣خ أَُزِٜي، ٛنٙ األف٤وح اػزوف ُٜب خ ٗنًو ٍٝبئَ اإلػالّ أُقزِلخ ٖٝٓ ث٤ٖ ا٤ُٜئبد أَُزوِ 

أُزؼِن ثزؾل٣ل اُوٞاػل أُطجوخ ػ٠ِ  02-04ههْ  اُوبٕٗٞثزٔض٤َ أَُز٤ٌِٜٖ ٝاُلكبع ػْٜ٘ ٝ مُي ثٔٞعت أُشوع 

أٓب ٓب ٣زؼِن ثز٘ظ٤ْ ٛنٙ  .هٔغ اُـشأُزؼِن ثؾٔب٣خ أَُزِٜي ٝ 03-09ههْ أُٔبهٍبد اُزغبه٣خ ٝاُوبٕٗٞ 

ٍ٘خ  ٣٘ب٣و 12ٓؤهؿ ك٢  06-12بٕٗٞ ههْ اُغٔؼ٤بد ٖٓ ؽ٤ش إٗشبئٜب ٝ ر٘ظ٤ٜٔب ٝ ٤ٍوٛب كئٗٚ ٣غل أٍبٍٚ ك٢ اُو

جٚ اإلػزواف ُٜب ثبُٔ٘لؼخ إم رْ ثٔٞع ،2012ٍ٘خ ٣٘ب٣و  15ك٢  طبكه 02 ػلك، ٣زؼِن ثبُغٔؼ٤بد، ط ه 2012

 األ٤ِٛخ أُل٤ٗخ ثٔغوك رأ٤ٍَٜب. ًٝنا رٔزؼٜب ثبُشقظ٤خ أُؼ٣ٞ٘خ ٝ اُؼبٓخ
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ّالتقنيّ ّالتطور ّمع ّومتناسبة ّفعالة ّرقابة ّمفّتنظيـ ّالبد ّإذ ّالتجاوزات. ّمفّىذه أجلّالحد
ّمجاؿّ ّفي ّالمستيمؾ ّعمى ّلمتحايل ّيستعممو ّوالذؼ ّاإلقتصاد ّالعوف ّبمغو الذؼ
األسعار)المطمعّاألوؿ(،ّإضافةّإلىّذلؾّالبدّمفّانتياجّأسموعّالقمعّوالردعّلموقوؼّضدّ

ّع ّالمستيمؾ ّحقوؽ ّاإلقتصادييفّمنتيكي ّاألعواف ّضد ّجزاءات ّتوقيع ّطريل ف
 المخالفيف)المطمعّالثاني(.

 

ّالييئات المختصة بالرقابة عمى األسعارالمطمب األول: 

مفّأجلّتكريسّحمايةّالمستيمؾ،ّتدخمتّالدولةّمفّخبلؿّترسانةّمفّالتشريعاتّّّّّّّّّّ
ّيتعملّبحمايةّالمستيمؾّفيّ ّفيّأرضّالواقع.ّوفيما ّالحمايةّوتفعيميا فيّسبيلّتعزيزّىذه
ّنشاطاتّ ّرقابة ّصبلحية ّالييئات ّمف ّمتكاممة ّلمجموعة ّالمشرع ّمنح ّاألسعار، مجاؿ

ّّو ّاإلقتصادييف ّلمقوانيفّالمتعامميف ّالمنتيكة ّالمخالفات ّفي ّوالنظر ّوالتحرؼ ّالمعاينة سمطة
ّالساريةّالمفعوؿّوالخاصةّبحمايةّالمستيمؾّفيّمجاؿّاألسعار.

ّدورّمباشرّفيّمجاؿّمراقبةّّّّّّّّّّ ّوالتيّليا ّالييئاتّاإلدارية ّالييئاتّفي: تتمثلّىذه
ّعمىّأساسّتكميلّدورّاألسعارّ)الفرعّاألوؿ(،ّوالجمعياتّالتيّلياّدورّغيرّمباشرّ يقـو

 السمطاتّالعموميةّفيّمجاؿّالمراقبةّ)الفرعّالثاني(.

 

 الفرع األول: الييئات اإلدارية

ّاحتراـّّّّّّّّّّ ّمدػ ّمراقبة ّفي ّمباشرة ّبصورة ّتتدخل ّالتي ّاإلدارية ّالييئات ّأىـ مف
ّالتجا ّوزارة ّنجد ّلصالحّالمستيمؾّفيّمجاؿّاألسعار ّالمقررة ّالتشريعية ّ)أوال(،ّّّالمنظومة رة

ّومجمسّالمنافسةّ)ثانيا(.
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تعتبرّرقابةّالنشاطاتّاإلقتصاديةّمفّبيفّالصبلحياتّالمخولةّلمصالحّ: : وزارة التجارةأوال
ّالذؼّيستمدّصبلحياتوّ ّالتجارةّسواءّالمركزيةّأوّالخارجيةّتحتّإشراؼّوزيرّالتجارة وزارة

ّالتنفيذؼّرقـّ  .(1)453-02بموجعّالمرسـو

،ّاقتراحّعناصرّّّّّّّّّّ مفّبيفّالصبلحياتّالممنوحةّلوزيرّالتجارةّبموجعّىذاّالمرسـو
ّلمقوانيفّوالتنظيماتّ ّطبقا ّالتنفيذ ّحيز ّوضمافّوضعيا ّالتجارة ّفيّميداف ّالوطنية السياسة

ّالمفعوؿ ّّوّ،السارية ّالسمع ّأسعار ّوتعتبر ّالعناصر. ّىذه ّأىـ ّمف ّالخدمات يكمفّكما
رساءّقانوفّاإلستيبلؾّوتطويره،ّوينظـّالمبلحظةّالدائمةّبالمساىمةّفيّتطويرّ المنافسةّوا 

لمسوؽّويقوـّبتحميلّىيكموّويحددّالممارساتّغيرّالشرعيةّاليادفةّإلىّإفسادّالمنافسةّالحرةّ
ّأنوّيشارؾّفيّإعدادّسياساتّالتسعير،ّ ّبالتنسيلّمعّالييئاتّالمعنية.ّكما ّليا ويضعّحدا

ّاّىوامشّالربحّوالسيرّعمىّتطبيقيا.وتنظيـّانسجاـّاألسعارّوكذ

ّوالتوجيوّّّّّّّّّّّّّّ ّبالتنظيـ ّالتجارة ّوزير ّيقـو ّالغش، ّوقمع ّاإلقتصادية ّالرقابة ّمجاؿ في
وّوضعّحيزّالتنفيذّمخططّالمراقبةّومكافحةّالممارساتّالتجاريةّغيرّالشرعيةّوالممارساتّ

ويقوـّبإنجازّكلّتحقيلّإقتصادؼّمعملّالمضادةّلممنافسةّوالغشّالمرتبطّبالجودةّوالتقميد،ّ
ّّ.(2)معّإخطارّالييئاتّالقضائيةّعندّالضرورة

مفّأجلّتجسيدّىذهّاألىداؼّوالبرامجّالمتعمقةّبالرقابةّعمىّاألسعار،ّيستعيفّوزيرّّّّّّّّّّ
(ّ ّالتجارة ّلوزارة ّالمركزية ّالمصالح ّأبرزىا ّالمصالح ّمف ّبمجموعة ّوالمصالح1ّالتجارة ،)

ّ(.2)الخارجيةّليا

                                                           
1

 85ػلك ، ٣ؾلك طالؽ٤بد ٝى٣و اُزغبهح، ط ه 2002ك٣َٔجو ٍ٘خ  21ٓؤهؿ ك٢  453-02ٓوٍّٞ ر٘ل٤ن١ ههْ  

 . 2002ك٣َٔجو ٍ٘خ  22ك٢  طبكه
2
 ٗلَٚ.أُوٍّٞ ٖٓ  6أٗظو أُبكح  
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تتواجدّىذهّالمصالحّعمىّمستوػّوزارةّالتجارةّوتعملّ: المصالح المركزية لوزارة التجارة -1
ّ ّالتنفيذؼّرقـ ّبموجعّالمرسـو ّتنظيميا ّتـ ّوقد ّالوزير، ّطبقاّّ،(1)454-02تحتّسمطة إذ

ّتشتملّاإلدارةّالمركزيةّعمىّمجموعةّمفّالمصالحّمفّبينياّالمفتشيةّالعامة،ّ ليذاّالمرسـو
ّلضبطّالنشاطاتّوتنظيميا)أ(،ّوالت ّالعامة ّالمديرية ّبينيا ّمف ّمتعددة يّترتكزّعمىّىياكل

 والمديريةّالعامةّلمرقابةّاإلقتصاديةّوقمعّالغش)ع(.ّّّّ

ّنظّ : تنظيمياعامة لضبط النشاطات اإلقتصادية و المديرية ال - أ ّالمادة مف3ّّمت
ّ ّرقـ ّالتنفيذؼ 454ّّ-02المرسـو ّاإلدارة ّتنظيـ ّالعامةّالمتضمف ّالمديرية ّمياـ المركزية،

ّتكمفّبالسيرّعمىّمراقبةّاألسواؽّوالسيرّعلّالسيرّ ّأنيا ّإذ لضبطّالنشاطاتّوتنظيميا.
التنافسيّفييا،ّواقتراحّكلّالتدابيرّالمتصمةّبالضبطّاإلقتصادؼ،ّالسيماّفيّمجاؿّالتسعيرةّ

ّلنفسّالمادة،ّتضـّىذهّالمدي مديريات4ّّريةّالعامةّوتنظيـّاألسعارّوىوامشّالربح،ّوطبقا
 عمىّرأسياّمديريةّالمنافسةّالتيّتكمفّبمايمي:

ّاقتراحّاألدواتّالقانونيةّالمتعمقةّبترقيةّالمنافسةّفيّسوؽّالسمعّوّالخدمات،ّ-

دراسةّالممفاتّالواجعّعرضياّعمىّمجمسّالمنافسةّوتحضيرىاّوضمافّتنفيذّقراراتو،ّّ-
 ومتابعتيا،

ّ،(2)اؽّوّوضعوإعدادّترتيعّلمبلحظةّاألسّوّ-

                                                           
1

ك٢ ٝىاهح  ، ٣زؼٖٔ ر٘ظ٤ْ اإلكاهح أُوًي٣خ2002ك٣َٔجو ٍ٘خ  21ٓؤهؿ ك٢  454-02ٓوٍّٞ ر٘ل٤ن١ ههْ   

 18-14. ٓؼلٍ ٝ ٓزْٔ ثٔٞعت أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ 2002ك٣َٔجو ٍ٘خ  22طبكه ك٢  85اُزغبهح، ط ه ػلك 

  .٣2014٘ب٣و ٍ٘خ  26طبكه ك٢  04، ط ه ػلك ٣2014٘ب٣و ٍ٘خ  21ٓؤهؿ ك٢ 
2

ٖٓ اٌُشق اُشٜو١ ُألٍؼبه اُن١ رظلهٙ ٝىاهح اُزغبهح أُؼ٤٘خ ثأٗٚ فالٍ شٜو ٗٞكٔجو  49ٝهك ك٢ اُؼلك  

اُزغيئخ ُِٔٞاك اُـنائ٤خ ماد اإلٍزٜالى  اُٞاٍغ )أُٞاك اُـنائ٤خ اُؼبٓخ، ، ًبٕ ٤ٍٓٞ األٍؼبه ك٢ ٍٞم 2015

اُقؼو ٝاُلٞاًٚ ٝاُِؾّٞ( إ٠ُ اإلهرلبع ٓوبهٗخ ٓغ اُشٜو اَُبثن، ؿ٤و أٗٚ ٍغَ اٍزوواه ًٔؼلٍ أٍؼبه اُوٜٞح، 

، اُزٔٞه ٝأُٞى هل اُؼغبئٖ اُـنائ٤خ ٝ ُؾْ اُجوو أُغٔل، ث٤٘ٔب ٓؼلٍ أٍؼبه اُطٔبؽْ اُطبىعخ، ا٠ٌٍُٞ، اُغيه

 . 2015ٍغِذ اٗقلبػب فالٍ شٜو ٗٞكٔجو 

رْ رَغ٤َ اهرلبػبد ٓؾٍَٞخ ثبَُ٘جخ ُجؼغ أُٞاك ٖٓ ؽوف أُظبُؼ  2014ثبُٔوبهٗخ ٓغ شٜو ٗٞكٔجو ٝ

اُقبهع٤خ ُٞىاهح اُزغبهح فبطخ اُوٜٞح، األهى، اُؼغبئٖ اُـنائ٤خ، اُطٔبؽْ أُظجوح، اُؼلً، اُؾٔض،اُطٔبؽْ 

 .(%58( ٝ )+ %1ضّٞ أُؾ٢ِ، أُٞى، ُؾْ اُجوو أُغٔل ٝاُِؾّٞ اُج٤ؼبء رزواٝػ ٓب ث٤ٖ )+اُطبىعخ، اُ
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ّلتطويرّّّّّّ- ّاإلقتصادييف ّالمتعامميف ّتجاه ّالتحسيسية ّواألعماؿ ّالدراسات ّبكل المبادرة
ّوتكريسّمبادغّالمنافسةّوقواعدىا،

ّمتابعةّالمنازعاتّالمتعمقةّبالممارساتّالمنافيةّلممنافسة.ّّ-

مديرياتّفرعيةّلكلّمنياّصبلحياتّمعينة،ّلكنياّتصع4ّّتضـّمديريةّالمنافسةّّّّّّّّ
ّاألسعار.ّّ ّعمى ّيؤثر ّالذؼ ّلمسوؽ ّالحسف ّبالسير ّلئلخبلؿ ّالتصدؼ ّفي ّمجمميا في

ّوتتمثلّفي:

ّالمديريةّالفرعيةّلترقيةّقانوفّالمنافسةّ-

ّالمديريةّالفرعيةّلمبلحظةّالسوّؽّ-

ّاؽّالمنافعّالعامةالمديريةّالفرعيةّألسّوّ-

ّالمديريةّالفرعيةّلممنازعاتّوالعبلقاتّمعّمجمسّالمنافسة.ّ-

ّالمديريةّالعامةّ (1):صادية و قمع الغشقتالمديرية العامة لمرقابة اإل -ب تتمثلّمياـ
ّفيّ ّلممراقبة ّالوطنية ّلمسياسة ّالعريضة ّالخطوا ّالغشّفيّتحديد ّوقمع ّاإلقتصادية لمرقابة
ّالبلمشروعة،ّ ّوالتجارة ّلممنافسة ّالمضادة ّالممارسات ّومكافحة ّالغش ّوقمع ّالجودة مياديف

ىا،ّوتكمفّأيضاّوالسيرّعمىّتوجيوّبرامجّالمراقبةّاإلقتصاديةّوقمعّالغشّوتنسيقياّوتنفيذ
بإنجازّكلّالدراساتّواقتراحّالتدابيرّبغيةّتدعيـّوظيفةّالمراقبةّوعصرنتيا،ّوتوجيوّنشاطاتّ
ّالمصالحّالخارجيةّالمكمفةّبالتجارةّوتنسيقياّ المراقبةّاإلقتصاديةّوقمعّالغشّالتيّتقوـّبيا

ّاإل ّالرقابة ّمجاالت ّفي ّالقطاعات ّبيف ّما ّالتنسيل ّبتطوير ّوالقياـ ّوقمعّوتقييميا قتصادية
ّالممارساتّ ّعمى ّبالرقابة ّالمتعمل ّالمجاؿ ّىذا ّفي ّالدولي ّالتعاوف ّعبلقات الغشّوتطوير

                                                           
1

٣زؼٖٔ ر٘ظ٤ْ اإلكاهح ، 2002ك٣َٔجو ٍ٘خ  21ٓؤهؿ ك٢  454-02ٖٓ أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  4أٗظو أُبكح  

 .2002ك٣َٔجو ٍ٘خ  22طبكه ك٢  85أُوًي٣خ ك٢ ٝىاهح اُزغبهح، ط ه ػلك 
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ّالجودة. ّومراقبة ّالرقابةّعمىّاألسعارّتدخلّضمفّصبلحياتّّالتجارية وبالتاليّفإفّميمة
 ىذهّالمديرية.

ّوقمعّّّّّّّ ّاإلقتصادية ّلمرقابة ّالعامة ّالمديرية ّتضـ ّالمياـ، ّىذه ّّلتجسيد 4ّالغش
مديريات،ّمفّبينياّمديريةّمراقبةّالممارساتّالتجاريةّوّالمضادةّلممنافسة،ّالتيّتعدّأبزّ

ّمصمحةّلمرقابةّنظراّلممياـّالموكمةّإليياّوالمتمثمةّفي:

ّالتجاريةّّّّّ- ّالنشاطات ّممارسة ّبشروا ّالمتعمقيف ّوالتنظيـ ّالتشريع ّتطبيل ّعمى السير
ّوباحتراـّقواعدّالمنافسة.

ّـّنشاطاتّمراقبةّالممارساتّالتجاريةّوالمضادةّلممنافسةّوبرمجتياّوتقييميا،تنظيّ-

ّالمشاركةّفيّاألعماؿّالمبادرّبياّفيّمجاؿّمحاربةّالنشاطاتّالتجاريةّالبلمشروعة.ّّ-

ّلمراقبةّّّّّّّّّّّ ّالفرعية ّالمديرية ّىما: ّفرعيتيف ّمديريتيف ّبدورىا ّالمديرية ّىذه تضـ
ّوالم ّت كًمفّكلّالممارساتّالتجارية ّإذ ّلممنافسة، ّالممارساتّالمضادة ّلمراقبة ّالفرعية ديرية

ّواحدةّمفّىاتيفّالمديريتيفّكلّفيّميدانياّبمايمي:

ّتحديدّبرامجّالمراقبةّوتوجييياّ-

ّتقييـّنتائجّأعماؿّالمراقبةّالمنجزةّمفّطرؼّالمصالحّالخارجية،ّّ-

جراءاتّالمراقبةّاقتراحّكلّالتدابيرّالراميةّإلىّتحسيفّنجاعةّبرامجّ- ّ.(1)وا 

ّعمىّّّّّّّّّّ ّالرقابة ّوتوجيو ّوتنسيل ّتنظيـ ّفي ّالمركزية ّالمصالح ّدور ّيتبيف ّسبل مما
ّبتمؾّ ّالمرتبطة ّاألخرػ ّوالمجاالت ّباألسعار ّيتعمل ّفيما ّوالمنافسة ّالتجارية الممارسات

                                                           
1

٣زؼٖٔ ر٘ظ٤ْ اإلكاهح ، 2002ك٣َٔجو ٍ٘خ  21ٓؤهؿ ك٢  454-02ٖٓ أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  4أٗظو أُبكح  

 .2002ك٣َٔجو ٍ٘خ  22طبكه ك٢  85ك٢ ٝىاهح اُزغبهح، ط ه ػلك  أُوًي٣خ
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الحّالمصالح.ّغيرّأفّتجسيدّىذهّالرقابةّيحتاجّإلىّمصالحّأخرػّلدعموّتتمثلّفيّالمص
ّالخارجيةّلوزارةّالتجارة.

ّلممصالحّ: المصالح الخارجية لوزارة التجارة -2 ّامتدادا ّالخارجية ّالمصالح ّىذه تعتبر
ّبموجعّ ّإلييا ّالموكمة ّوالمياـ ّعمميا ّوطريقة ّىياكميا ّتنظيـ ّتـ ّالتجارة، ّلوزارة المركزية

ّ ّالتنفيذؼّرقـ ّّ،(1)11/09المرسـو ّلممادة ّالمصالحّمفّمديريات2ّّوطبقا ّتتشكلّىذه منو
 والئيةّلمتجارةّ)أ(،ّومديرياتّجيويةّلمتجارةّ)ع(.

تتواجدّىذهّالمديرياتّعمىّمستوػّكلّوالياتّالوطف،ّىدفياّ: المديريات الوالئية لمتجارة-أ
ّالخارجيةّوالمناف ّفيّمياديفّالتجارة ّالمقررة ّالوطنية ّالسياسة سةّوالجودةّاألساسيّىوّتنفيذ

6ّوطبقاّلممادةّّ،(2)وتنظيـّالنشاطاتّالتجاريةّوالميفّالمقننةّوالرقابةّاإلقتصاديةّوقمعّالغش
ّالنشااّ ّفرضّذلؾّحجـ ّإذا ّلمتجارة، ّمفتشياتّإقميمية ّيمكفّإنشاء ّفإنو مفّنفسّالمرسـو

مميةّاإلقتصادؼّوالتجارؼّأوّب عدّالتجمعاتّالحضريةّعفّمركزّالواليةّوىذاّبيدؼّتعزيزّع
ّ.(4)وتسيرّمفّطرؼّرؤساءّالمفتشياتّويساعدىـّفيّذلؾّرؤساءّفرؽّالتفتيشّ،(3)الرقابة

وبالتاليّيكوفّلمديريةّالتجارةّالحضورّالمباشرّوالتواجدّالفعميّفيّالميدافّمفّأجلّتعزيزّ
 ّّّّّّّّّالرقابةّالفعالةّعمىّاألسعارّوالتصدؼّلؤلعوافّالمخالفيفّلمتشريعاتّالمنظمةّليا.

ّالمذكورّأعبله،ّتكمفّالمديريةّالوالئيةّلمتجارةّبمايمي:3ّطبقاّلممادةّّّّّّّّّّّ ّمفّالمرسـو

ّالتجاريةّّّّّ- ّوالممارسات ّالخارجية ّبالتجارة ّالمتعمقيف ّوالتنظيـ ّالتشريع ّتطبيل ّعمى السير
ّوالمنافسةّوالتنظيـّالجارؼّوحمايةّالمستيمؾّوقمعّالغش.

                                                           
1

ح ٣زؼٖٔ ر٘ظ٤ْ أُظبُؼ اُقبهع٤خ ك٢ ٝىاه، ٣2011٘ب٣و ٍ٘خ  20ٓؤهؿ ك٢  09-11 ٓوٍّٞ ر٘ل٤ن١ ههْ 

 . 2011ٍ٘خ  ٣٘ب٣و 23طبكه ك٢  4ػِٜٔب، ط ه ػلك ٝطالؽ٤برٜب ٝ اُزغبهح
2
 ٗلَٚ.ٖٓ أُوٍّٞ  3أٗظو أُبكح  
3

ُِزغبهح،    ، ٣زؼٖٔ إٗشبء أُلزش٤بد اإله٤ٔ٤ِخ2011أٝد ٍ٘خ  21أٗظو اُوواه اُٞىاه١ أُشزوى أُؤهؿ ك٢  

ٓلزش٤خ إه٤ٔ٤ِخ ُِزغبهح.  ٝهل رْ  154ٓ٘ٚ رُ٘شأ  2. ٝثٔٞعت أُبكح 2013ٓب٣ٞ ٍ٘خ  15طبكه ك٢  26ط ه ػلك 

 ٓلزش٤بد ُِزغبهح 5ك٢ ٝال٣خ ٝٛوإ رْ إٗشبء بهح ػ٠ِ َٓزٟٞ ٝال٣خ اُغيائو ، ٝٓلزش٤خ إه٤ٔ٤ِخ ُِزغ 13إؽلاس 

 اإله٤ٔ٤ِخ.
4
 ، ٓوعغ ٍبثن. 09-11ن١ ههْ ٖٓ أُوٍّٞ اُز٘ل٤ 8أٗظو أُبكح  
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ّإعبلمّ- ّنظاـ ّوضع ّفي ّالوطنيّالمساىمة ّالنظاـ ّمع ّباإلتصاؿ ّالسوؽ ّوضعية ّحوؿ ي
ّاستعماؿّ ّخبلؿ ّمف ّاألسعار ّمراقبة ّعممية ّتفعيل ّإلى ّاإلجراء ّىذا ّييدؼ ّحيث لئلعبلـ،

ّالتقنياتّالحديثةّفيّالتواصل.

ّالميفّّ- ّوتنظيـ ّبممارسة ّالمتعمقة ّوالتنظيمي ّالتشريعي ّالطابع ّذات ّالتدابير ّكل اقتراح
ّاإلجرا ّوييدؼّىذا ّعمىّالمقننة، ّوالقضاء ّالسوؽ ّمرونة ّمع ّاإليجابي ّالتفاعل ّأجل ّمف ء
ّاإلختبلؿّالذؼّقدّيطرأّعميو.

ّالنشاطاتّّ- ّوممارسة قامة ّوا  نشاء ّظروؼّوا  ّتحسيف ّتيدؼّإلى ّالتي ّالتدابير ّكل اقتراح
ّخبلؿّ ّمف ّالتجارية ّالممارسات ّشفافية ّتعزيز ّإلى ّاإلجراء ّوييدؼّىذا ّوالمينية. التجارية

ّؽّالموازية.القضاءّعمىّاألسوا

ّذاتّصمةّّ- ّموضوعيا ّيكوف ّالتي ّجمعية ّأو ّمنظمة ّكل ّوتنشيط ّتطوير ّفي المساىمة
ّفيّ ّالمساعدة ّشأنيا ّمف ّالتي ّمختمفّالمصالح ّمع ّالتنسيل ّأجل ّوذلؾّمف بصبلحياتيا.

ّمراقبةّاألسعارّوحمايةّالمستيمؾ.

لّالتدابيرّالراميةّوضعّحيزّالتنفيذّكلّبرنامجّالرقابةّاإلقتصاديةّوقمعّالغشّواقتراحّكّ-
ّفيّمجاؿّمراقبةّ ّالتجارة ّمديرية ّحيثّالّتنحصرّوظيفة ّالرقابة، ّوظيفة إلىّتطويرّودعـ
ن ماّتشملّكلّماّيمسّمصالحّالمستيمؾّسواءّكنتّإقتصاديةّأوّصحية،ّ األسعارّفقط،ّوا 

ّماديةّأوّمعنوية.

ّالسّّّّّّّّّ ّلمراقبة الة ّفع  ّىياكل ّلمتجارة ّالوالئية ّالمديريات ّاختبلالتو،ّّّّّّتعد ّومعالجة وؽ
السيماّفيّمجاؿّاألسعار،ّوبالتاليّتقديـّحمايةّفعالةّلممستيمؾّنظراّلمصبلحياتّالمخولةّ
ّمعّ ّالجيود ّتنسيل ّمف ّالبد ّأنو ّإال ّاإلقتصادييف. ّالمتعامميف ّمع ّالمباشرة ّوعبلقتيا ليا،

ّالمديرياتّاألخرػّعبرّالوالياتّمفّخبلؿّالمديريةّالجيويةّلمتجارة.
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ّ: المديريات الجيوية لمتجارة -ب ّلممادة 12ّّطبقا ّالتنفيذؼّرقـ ّالمرسـو ّ(1)،04-11مف

 ـّالمديرياتّالجيويةّلمتجارةّالمحددّعددىاّبتسعّفيّثبلثّمصالحّوىي:نظّ تّ 

ّمصمحةّتخطيطّوّمتابعةّالمراقبةّوتقييميا.ّ-

ّمصمحةّاإلعبلـّاإلقتصادؼّوتنظيـّالسوؽ.ّ-

ّ.ّمصمحةّاإلدارةّوالوسائلّ-

ّمياـّالمديرياتّالجيويةّلمتجارة،ّإذّأنيا10ّّبينماّحددتّالمادةّّّّّّّّّّّ مفّنفسّالمرسـو
ّنشاطاتّالمديرياتّ ّتأطيرّوتقييـ ّتتولىّمياـ ّالتجارة باإلتصاؿّمعّاليياكلّالمركزيةّلوزارة
ّاإلقتصاديةّ ّالتحقيقات ّكل نجاز ّوا  ّوتنظيـ ّاإلقميمي ّالختصاصيا ّالتابعة ّلمتجارة الوالئية

ّحيثّالم ّالمنتوجات، ّوسبلمة ّالمستيمؾ ّوحماية ّوالجودة ّالخارجية ّوالتجارة ّبالمنافسة تعمقة
ّالتيّتتولىّعمميةّمراقبةّاألسعار،ّوالسيرّ ّبدورّوسيطّبيفّالمديرياتّالوالئيةّلمتجارة تقـو
عمىّحمايةّالمصالحّاإلقتصاديةّوالصحيةّلممستيمكيفّوبيفّالمصالحّالمركزيةّعمىّمستوػّ

 ارةّالتيّتتولىّوضعّالسياسةّالعامةّالمتعمقةّبعمميةّالمراقبة.وزارةّالتج

ّكماّأن ياّتكم فّأيضاّطبقاّليذهّالمادةّبمايمي:

ّوتأطيرّ- ّلمييئاتّّتنشيط ّالخارجية ّوالمصالح ّالوالئية ّالمديريات ّنشاطات ّوتقييـ وتنسيل
التابعةّلقطاعّالتجارة.ّوتيدؼّمفّوراءّذلؾّوضعّتصورّواضحّومناسعّلمقضاءّعمىّخرؽّ

ّالتدابيرّالخاصةّبتنظيـّاألسعار.ّ

ىّتنفيذىا.ّإعدادّبرامجّالرقابةّبالتنسيلّمعّاإلدارةّالمركزيةّوالمديرياتّالوالئيةّوالسيرّعمّ-
ّوالتيّيدخلّفيّنطاقياّبرامجّمراقبةّاألسعارّوقمعّالمخالفاتّالمرتبطةّبيا.ّ
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برمجةّوتنظيـّوتنسيلّعممياتّالرقابةّوالتفتيشّماّبيفّالواليات،ّوذلؾّمفّأجلّتكريسّّ-
ّنجاعةّعمميةّمراقبةّاألسعار.ّ

-ّّ ّالتحقيقات ّكل ّاإلقميمي، ّاختصاصيا ّمجاؿ ّوفي ّالضرورة، ّعند المتخصصةّإجراء،
ّالمتعمقةّبالمنافسةّوالممارساتّالتجاريةّوالجودةّوّحمايةّالمستيمؾّوسبلمةّالمنتوجات.

إنجازّكلّدراسةّوتحميلّأوّمذكرةّظرفيةّلياّعبلقةّبميدافّاختصاصياّكوضعيةّاألسعارّّ-
يةّومؤشراتيا،ّوأسباعّارتفاعياّأوّانخفاضيا.ّوالسبلّالكفيمةّبجعمياّتتوافلّمعّالقدرةّالشرائ

ّلممستيمكيف.

بانتياجّالدولةّاقتصادّالسوؽ،ّأصبحّمفّالضرورؼّتكميفّأجيزةّ: : مجمس المنافسةثانيا
متخصصةّفيّمراقبةّالسيرّالحسفّلمسوؽّوضبطوّمفّخبلؿّمنعّكلّالممارساتّالمقيدةّ
لممنافسة،ّالتيّقدّتنتيجياّبعضّالمؤسساتّاإلقتصاديةّباستعماؿّأساليعّتتنافىّمعّقواعدّ

سة،ّوالتيّمفّشأنياّإحداثّخملّفيّتوازفّالسوؽّمماّينتجّعنوّحتماّإرتفاعّحادّفيّالمناف
األسعار،ّالّيعكسّحقيقةّقانوفّالعرضّوالطمع.ّولتفادؼّىذاّالوضع،ّنظـّالمشرعّكلّماّ

ّ ّاألمرّرقـ ّمفّخبلؿ ّوالمتمـ،03ّّ-03يتعملّبمجمسّالمنافسة ّالمعدؿ ّبالمنافسة المتعمل
 ريقةّتسييرهّوكيفيةّسيرّالتحقيلّأمامو.وذلؾّبتحديدّتشكيمتوّوط

ّّّّّّّّّّ ّإلىّالمادة 10ّّفاستنادا 12ّّ-08مفّالقانوفّرقـ ّالمادة مف24ّّالمعدلةّألحكاـ
فإفّمجمسّالمنافسةّيتكوفّمفّاثنيّعشرّعضواّّ،(1)ّالمتعملّبالمنافسة03ّ-03األمرّرقـّ

يمارسوفّوظائفيـّبصفةّدائمةّوّينتموفّلفئةّالشخصياتّوالخبراءّفيّالمجاؿّالقانونيّو/أوّ
ّالممكيةّ ّمجاؿ ّوفي ّواإلستيبلؾ ّوالتوزيع ّالمنافسة ّمجاالت ّفي ّمؤىبلت ّوليـ اإلقتصادؼ

ّنشا ّمارسوا ّالذيف ّالمينييف ّفئة ّمف ّممثميف ّوكذا ّوالتوزيعّالفكرية. ّاإلنتاج ّمجاؿ طاتّفي
ّإفّتنوعّىذهّ ّالمستيمكيف. ّوم مثبلفّعفّجمعياتّحماية والحرؼّوالخدماتّوالميفّالحرة.
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التشكيمةّيعكسّرغبةّالمشرعّفيّجعلّالقراراتّالتيّتصدرّعفّمجمسّالمنافسةّنابعةّمفّ
ّّذوؼّاإلختصاص،ّوناتجةّعفّفيـّكاملّوّوعيّبالسوؽّالسيماّفيّمجاؿّاألسعارّّ

ّرقـّّلّّّّّّّّّّ ّاألمر ّمف ّالثاني ّالفصل ّفي ّالمنافسة ّمجمس ّصبلحيات ّالمشرع ّذكر قد
ّالقرار03-03ّّ ّاتخاذ ّبسمطة ّالمجمس ّىذا ّيتمتع ّإذ ّوالمتمـ، ّالمعدؿ ّبالمنافسة المتعمل

بداءّالرأؼّبمبادرةّمنوّأوّبطمعّمفّالوزيرّالمكمفّلمتجارةّأوّمفّكلّطرؼّآخرّ واإلقتراحّوا 
يعّوضمافّالضبطّالفعاؿّلمسوؽّبأيةّوسيمةّمبلئمةّأوّاتخاذّالقرارّفيّكلّمعنيّبيدؼّتشج

ّفيّالمناطلّالجغرافيةّأوّ عملّأوّتدبيرّمفّشأنوّضمافّالسيرّالحسفّلممنافسةّوترقيتيا
ّويمكفّ ّالكفاية. ّفيو ّبما ّمتطورة ّغير ّتكوف ّأو ّالمنافسة ّفييا ّتنعدـ ّالتي قطاعاتّالنشاا

ؼّخبيرّأوّيستمعّإلىّأؼّشخصّبإمكانوّتقديـّمعموماتّلو،ّلمجمسّالمنافسةّأفّيستعيفّبأ
ّالسمعّ ّثمف ّتحديد ّفي ّالتدخل ّأجل ّمف ّالصبلحيات ّىذه ّالمنافسة ّمجمس ّيستعمل وعميو
اإلستيبلكيةّأوّاتخاذّاإلجراءاتّالمبلئمةّالتيّتؤدؼّإلىّتحديدّأثمافّعادلةّلمسمعّوالخدماتّ

ّوفقاّلقانوفّالعرضّوالطمع.

ّأجلّّّّّّّّّّ ّاإلقتصاديةّّمف ّبالتحقيقات ّالمكمفة ّالمصالح ّمف ّيطمع ّأف ّيمكنو ذلؾ،
ّتمؾّالتابعةّلموزارةّالمكمفةّبالتجارةّإجراءّكلّتحقيلّأوّخبرةّحوؿّالمسائلّالمتعمقةّ السيما

ّتمؾّالمتعمقةّبثمفّالسمعّوالخدمات.ّمنياّ،(1)بالقضاياّالتيّتندرجّضمفّاختصاصو

ّالقيّّّّّّّّّ ّمجمسّالمنافسة ّاختصاصوّيمكف ّتندرجّضمف ّالتي ّالمفيدة ّاألعماؿ ّبكل اـ
ّيقوـّ ّلممنافسة ّمقيدة ّممارسات ّعف ّالكشف ّوعند ّخبرة، ّأو ّدراسة ّأو ّتحقيل ّكل السيما
المجمسّبمباشرةّكلّاألعماؿّالضروريةّلوضعّحدّلياّبقوةّالقانوف.ّأماّإذاّأثبتتّالتحقيقاتّ

ذاتّالصمةّبالمنافسةّبأفّتطبيلّىذهّالمتعمقةّبشرواّتطبيلّالنصوصّالتشريعيةّوالتنظيميةّ
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ّمناسعّ ّإجراء ّكل ّيتخذ ّالمنافسة ّمجمس ّفإف ّالمنافسة ّعمى ّقيود ّعميو النصوصّيترتع
ّّ.(1)لوضعّحدّليذهّالقيود

وفقاّلمقتضياتّإقتصادّالسوؽ،ّيعملّمجمسّالمنافسةّكييئةّضابطةّلتكريسّنشااّّّّّّّّّّ
ّ ّالتي ّاألسعار ّمجاؿ ّفي ّخاصة ّوشفاؼ ّنزيو ّاألعوافّتجارؼ ّاىتماـ ّمحور تعتبر

اإلقتصادييفّالساعيفّإلىّزيادةّأرباحيـ.ّولمجمسّالمنافسةّأيضاّدورّفيّعمميةّالرقابةّمفّ
ّوالمتعامميفّ ّالمستيمكيف ّمصالح ّعمى ّباإليجاع ّتنعكس ّعادلة ّمنافسة ّضماف أجل

ياّاإلقتصادييفّعمىّالسواء،ّحيثّيؤدؼّىذاّالدورّإلىّفرضّاحتراـّاألسسّالتيّتنتجّعن
اعتمادّاألثمافّالعادلةّفيّالسوؽّأوّفرضّأثمافّتعكسّالطابعّاإلجتماعيّلمدولةّوسياستياّ

 اإلقتصاديةّفيّحمايةّالقدرةّالشرائيةّلممواطنيف.ّّ

 

 حماية المستيمك : جمعياتالثانيالفرع 

ّاعترؼّّّّّّّّّّ ّاإلستيبلؾ، ّفيّظلّتناميّظاىرة ّوتكثيفيا ّالرقابة مفّأجلّتعزيزّعممية
ّقانوفّ ّالسيما ّوتشريعات، ّقوانيف ّعدة ّبموجع ّالمستيمؾ ّحماية ّجمعيات ّبدور المشرع

ّتقديـّّّ(2)الجمعيات ّفي ّتطبيقيا، ّومجاؿ ّوسيرىا ّوتنظيميا ّتأسيسيا ّكيفيات ّيحدد الذؼ
عةّالعموميةّلفئةّالمستيمكيف.ّوتبعاّلذلؾ،ّأعطاىاّالمشرعّالحلّخدماتّمجانيةّلصالحّالمنف

ّواتخاذّ ّوتحتّمسؤوليتيا ّعمىّنفقتيا ّباإلستيبلؾّونشرىا ّالدراساتّالمتعمقة ّبكل فيّالقياـ
ّلتحقيلّأىدافيا وبذلؾّتساىـّفيّوضعّسياسةّعامةّلممستيمؾّّ،(3)جميعّالوسائلّالمناسبة
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وبذلؾّتؤثرّعمىّالنمطّاإلستيبلكيّّ.(1)لىّالسمطاتعفّطريلّنقلّصوتوّورغباتوّوحقوقوّإ
ّمنظومةّ ّينعكسّباإليجاعّعمى ّمما ّمصمحتيـ. ّيخدـ ّما ّوفل ّرغباتيـ ّوتوجيو لممواطنيف
ّتقوـّ ّلذلؾّفإنيا ّوتبعا ّالمستيمكيف. ّفئة ّبشكلّعقبلنيّلصالح ّوتحديدىا ّالمعتمدة األسعار

.ّفجمعياتّحمايةّالمستيمؾّت عدّبدورّتكميميّلمسمطاتّالعموميةّفيّمجاؿّحمايةّالمستيمؾ
ّبعمميةّالمراقبةّغيرّالمباشرةّألسعارّالسمعّوالخدمات.ّ مفّقبيلّالييئاتّالمستقمةّالتيّتقـو
ّوالخدماتّتقوـّ ّالسمع ّأسعار ّالمستيمؾّفيّمجاؿ ّبحماية ّتحقيلّاألىداؼّالمتعمقة وألجل

ماّمفّخبلؿّالرقابةّوالدفاعّالجمعياتّإماّبتقديـّاستشاراتّمتعمقةّبحمايةّالمستيمؾ)أوال(،ّّو ا 
ّالمباشرّعفّمصالحّالمستيمكيفّ)ثانيا(.

في مجال األسعار:  : دور الجمعيات في تقديم اإلستشارات المتعمقة بحماية المستيمكأوال
تتـّاستشارةّجمعياتّحمايةّالمستيمؾّفيّمختمفّالمسائلّالتيّتتعملّبحمايةّالمستيمؾ،ّبماّ

السمعّوالخدماتّأوّتمؾّالمتعمقةّبالمنافسة.ّوفيّىذاّاإلطارّتنصّفيياّتمؾّالمتعمقةّبأسعارّ
المتعملّبالمنافسةّعمىّإمكانيةّاستشارة03ّّ-03مفّاألمرّرقـ35ّّالفقرةّالثانيةّمفّالمادةّ

ّترتبطّبالمنافسة ّفيّكلّمسألة ّالمستيمكيفّمفّطرؼّمجمسّالمنافسة ّ.(2)جمعياتّحماية

ّتدخلّفيّإطارّصبلحياتّمجمسّالمنافسةّّوباعتبارّالرقابةّعمىّاألسعارّوسبل ظبطيا،

ّلتكميلّدورّمجمسّفإنّ  ّالمستيمؾّعمىّسبيلّاإلستشارة ّبجمعياتّحماية ّيمكفّاإلستعانة و
 ّالمنافسةّفيّىذاّالشأف.ّ
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ك٤ٜٔخ ٗبطو١، عٔؼ٤بد ؽٔب٣خ أَُزِٜي، ٓنًوح ٤َُ٘ شٜبكح أُبعَز٤و، ٤ًِخ اُؾوٞم، ثٖ ػٌٕ٘ٞ، اَُ٘خ  

 .5، ص 2003/2004اُغبٓؼ٤خ 

2
٠جذٞ ِجٍظ إٌّبفغخ سأ٠ٗ فٟ وً ِغأٌخ « :أٗٚأُزؼِن ثبُٔ٘بكَخ ػ٠ِ  03-03ٖٓ األٓو ههْ  35ر٘ض أُبكح  

 رشرجظ ثبٌّٕبفغخ إرا طٍجذ اٌذىِٛخ ِٕٗ رٌه ٚ ٠جذٞ وً الزشاح فٟ ِجبالد إٌّبفغخ.
 اٌّؤعغبداإللزصبد٠خ ٚ اٌّب١ٌخ ٚ ٚ ٠ّىٓ أْ رغزش١شٖ أ٠ضب فٟ اٌّٛاض١غ ٔفغٙب اٌجّبػبد اٌّذ١ٍخ ٚ ا١ٌٙئبد 

 .»ٚ اٌجّؼ١بد ا١ٌّٕٙخ ٚ إٌمبث١خ ٚ وزا جّؼ١بد اٌّغزٍٙى١ٓ
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جمعياتّحمايةّالمستيمؾّعمىّاقتراحّسفّسمحّالمشرعّالجزائرؼّلإضافةّإلىّذلؾ،ّّّّّّّّّّ
ّّ،عميياّبماّفيياّتمؾّالمتعمقةّباألسعارّوكيفياتّالرقابةّالناجعةّالقوانيفّالتيّتيـّالمستيمكيف

ّ ّتقـو ّأنيا ّكما ّتمؾّالجمعياتّفيّمجاؿّالرقابة. ّالدورّغيرّالمباشرّالذؼّتمعبو ّيؤكد مما
العملّمعّمختمفّالييئاتّاإلدارية،ّإذّتشارؾّكعضوّاستشارؼّعفّطريلّممثمييا،ّحيثّب

ّ ّمف ّتتكوف ّالمنافسة ّمجمس ّتشكيمة ّحمايةّأف ّجمعيات ّيمثبلف ّمؤىبلف عضواف
ّممثلّّ.(1)المستيمكيف ّالمستيمكيف ّالمجمسّالوطنيّلحماية ّأعضاء ّفيّتشكيمة ّيدخل بينما

واحدّعفّكلّجمعيةّحمايةّالمستيمكيفّالمؤسسةّقانونا،ّكماّأفّرئيسّالمجمسّي نتَخعّمفّ
ّالمجمس ّفيّىذا ّيسمحّبتعّ،(2)بيفّممثميّتمؾّالجمعياتّاألعضاء ّما ّاإلقتراحاتّوىو دد

ّاإلستشاريةّ ّالييئة ّىذه ّداخل ّالمستيمكيف ّوطموحات ّأىداؼ ّعف ّمناسع ّبشكل والتعبير
ّوتوزيعياّّّّّّ ّواستغبلليا ّالمستيمؾ ّحماية ّبمجاؿ ّالخاصة ّالمعمومات ّبجمع ّيتعمل ّما السيما

ّالشرائية ّالقدرة ّلحماية ّالمناسبة ّاآلليات ّواقتراح ّالسوؽ ّلضبط ّالوقائية ّالتدابير ّواتخاذ
ّالييئاتّ ّمختمف ّفي ّكأعضاء ّالمستيمؾ ّحماية ّجمعيات ّممثمي ّتواجد ّإف لممستيمكيف.
الرسميةّالخاصةّبتجسيدّالسياسةّالعامةّلحمايةّالمستيمؾ،ّيمكنيـّمفّالدفاعّبشكلّمباشرّ
ّعفّرغباتّالمستيمكيفّوطموحاتيـّمفّأجلّتكريسّأسعارّعادلةّومناسبةّلقدرتيـّالشرائية.

ّ

ّ
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 03-03، ٣ؼلٍ ٝ ٣زْٔ األٓو ههْ 2010ٍ٘خ  ؿشذ 15، ٓؤهؿ ك٢ 05-10ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  5أٗظو أُبكح  

ؽ٤ش ػلُذ . 2010ٍ٘خ  ؿشذ 18طبكه ك٢  46أُزؼِن ثبُٔ٘بكَخ، ط ه ػلك ٝ ٤ُٞ٣2003ٞ ٍ٘خ  19أُؤهؿ ك٢ 

خ ٓٔبهٍخ ٝظبئلْٜ ثظلخ اُز٢ ًبٗذ رلوع ػ٠ِ أػؼبء ٓغٌِ أُ٘بكَ 24أُبكح اُلووح األف٤وح ٖٓ أُبكح ٛنٙ 

طلخ اُل٣ٔٞٓخ رزؼبهع ٓغ رش٤ٌِخ أُغٌِ فبطخ اُلئخ اُضبُضخ اُز٢ رؼْ أػؼبء عٔؼ٤بد ؽٔب٣خ كائٔخ، ٝ

ػ٠ِ أٗٚ   األف٤وحُٔبكح ك٢ كوورٜب أطجؾذ ر٘ض ٛنٙ ااُغٔؼ٤بد روّٞ ثزغل٣ل ٤ٛبًِٜب، ٝأَُزِٜي ثبػزجبه إٔ ٛنٙ 

     »٠ّىٓ«إم ٗالؽع أٜٗب أػبكذ ٓظطِؼ ،»خٕبفغخ ِّبسعخ ٚظبئفُٙ ثصفخ دائ٠ّّىٓ أػضبء ِجٍظ اٌّ «

 .     86ٝ ٣ؼ٢٘ ٛنا إٔ أػؼبء أُغٌِ ال ٣ٔبهٍٕٞ ٝظبئلْٜ ثظلخ كائٔخ، أٗظو ثٞهطٞف ثٜغذ، ٓوعغ ٍبثن، ص 
2

أُغٌِ اُٞؽ٢٘ ُؾٔب٣خ  رش٤ٌِخ، ٣ؾلك 2012ٍ٘خ  أًزٞثو 02ٓؤهؿ ك٢  355-12أٗظو أُوٍّٞ اُز٘ل٤ن١ ههْ  

 .2012ٍ٘خ  أًزٞثو 11طبكه ك٢  56أَُز٤ٌِٜٖ ٝ افزظبطبرٚ، ط ه ػلك 
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ّعمى األسعار حماية المستيمك في الرقابة : دور جمعياتثانيا ّحمايةّ: ّجمعيات تمعع
ّمدػّامتثاؿّاألعوافّ ّتطورّاألسعارّفيّالسوؽّومراقبة ّفعاالّفيّمبلحظة المستيمؾّدورا
ّالتيّ ّالحقيقية ّالمنافسة ّلمممارساتّالتجاريةّوكذا اإلقتصادييفّلمقوانيفّوالتشريعاتّالمنظمة

ّيا.تؤدؼّإلىّشفافيةّاألسعارّوّواقعيت

ّتمنحياّّّّّّّّّّ ّوالتي ّليا ّالمنظمة ّالقوانيف ّمف ّقوتيا ّالمستيمؾ ّحماية ّجمعيات تستمد
صبلحيةّالتقاضيّوكذاّالقياـّبالدورّالمنواّبياّمفّخبلؿّنشرّالوعيّوالتحسيسّفيّأوسااّ

ّالمستيمكيفّبضرورةّالتمسؾّبحقوقيـ.

الواردّفيّالفصلّالثاني،ّتنصّفيّىذاّاإلطار،ّوتحتّعنوافّمتابعةّالمخالفاتّّّّّّّّّّّ
المتعملّبتحديدّالقواعدّالمطبقةّعمىّالممارساتّالتجارية02ّّ-04مفّالقانوفّرقـ65ّّالمادةّ

، يمكن جمعيات من قانون اإلجراءات الجزائية 2دون المساس بأحكام المادة  «: عمىّأنو
كل شخص طبيعي  كذلكينية التي أنشئت طبقا لمقانون، و الجمعيات المحماية المستيمك، و 

أو معنوي ذي مصمحة، القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام 
 بمخالفة أحكام ىذا القانون.

حصول عمى تعويض الضرر كما يمكنيم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى لم       
ّ(1)قضاءوعميو،ّتممؾّجمعياتّحمايةّالمستيمؾّالحلّفيّرفعّالدعاوػّأماـّالّ.»الذي لحقيم
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 02، ٣زؼِن ثبُغٔؼ٤بد، ط ه ػلك 2012ٍ٘خ  ٣٘ب٣و 12ك٢  ٓؤهؿ 06-12ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  17ر٘ض أُبكح  

رىزغت اٌجّؼ١خ اٌّؼزّذح اٌشخص١خ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚ األ١ٍ٘خ اٌّذ١ٔخ ثّجشد « ػ٠ِ أٗٚ: 2012ٍ٘خ  ٣٘ب٣و 15طبكه ك٢ 

 رأع١غٙب، ٚ ٠ّىٕٙب د١ٕئز اٌم١بَ ثّب ٠أرٟ:
 اٌزصشف ٌذٜ اٌغ١ش ٚ ٌذٜ اإلداساد اٌؼ١ِّٛخ، -
اٌزمبضٟ ٚ اٌم١بَ ثىً اإلجشاءاد أِبَ اٌجٙبد اٌمضبئ١خ اٌّخزصخ، ثغجت ٚلبئغ ٌٙب ػاللخ ثٙذف اٌجّؼ١خ  -

 ثّصبٌخ اٌجّؼ١خ أٚ اٌّصبٌخ اٌفشد٠خ أٚ اٌجّبػ١خ ألػضبئٙب، أٌذمذ ضشسا
 إثشاَ اٌؼمٛد أٚ اإلرفبل١بد أٚ اإلرفبلبد اٌزٟ ٌٙب ػاللخ ِغ ٘ذفٙب، -

 اٌم١بَ ثىً ٔشبط ششاوخ ِغ اٌغٍطبد اٌؼ١ِّٛخ ٌٗ ػاللخ ثٙذفٙب،
 ٠ٕص ػ١ٍٗ لبٔٛٔٙب األعبعٟ، الزٕبء األِالن إٌّمٌٛخ أٚ اٌؼمبس٠خ ِجبٔب أٚ ثّمبثً ٌّّبسعخ أٔشطزٙب وّب -

  . »اٌذصٛي ػٍٝ اٌٙجبد ٚ اٌٛصب٠ب طجمب ٌٍزشش٠غ اٌّؼّٛي ثٗ -
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ّأمرّطبيعيّألفّ ّوىذا ّالمنظمةّلؤلسعار. ّالقانونية ضدّكلّعوفّإقتصادؼّخالفّاألحكاـ
ّونشرّ ّمصالحيـ ّعف ّالدفاع ّىو ّالمستيمكيف ّحماية ّجمعيات ّإنشاء ّمف الغرضّالقانوني
ّيؤكدّذلؾّحرصّالمشرعّعمىّاإلعتراؼّبالدورّالذؼّتمعبوّ الوعيّاإلستيبلكيّبينيـ.ّكما

ّاقبةّوقمعّمخالفاتّاألسعارّالتيّيرتكبياّاألعوافّاإلقتصاديوف.ّىذهّالجمعياتّفيّمّر

ّّّّّّّّّّّ ّرقـ ّالقانوف ّيغفل ّلـ ّالمستيمؾّوقمع03ّّ-09إلىّجانعّذلؾ، ّبحماية المتعمل
الغشّمنحّحلّالدفاعّعفّمصالحّالمستيمكيفّلمجمعياتّمفّخبلؿّالتأسيسّكطرؼّمدنيّ

ّاألعوافّاإلق ّحصوؿّالضررّالذؼّيتسبعّفيو ّعند ّحيثّنصتّالمادة منو23ّّتصاديوف،
ّأنو عندما يتعرض مستيمك أو عدة مستيمكين ألضرار فردية تسبب فييا نفس « :عمى

 .»المتدخل وذات أصل مشترك، يمكن جمعيات حماية المستيمكين أن تتأسس كطرف مدني

ّجمعياتّحمايةّّّّّّّّّّ إضافةّإلىّاستعماؿّوسيمةّالقضاءّإلستيفاءّحقوؽّالمستيمؾ،ّتقـو
المستيمؾّباتخاذّوسائلّأخرػّالّتقلّأىمية،ّكالدعوةّإلىّالمقاطعةّوأسموعّاإلشيارّالمضادّ

ّبغرضّتحقيلّالرغباتّالمشروعةّلممستيمؾ.

ّّّّّّّّّّ ّاإلعبلـ ّوسائل ّالمستيمؾ ّحماية ّجمعيات ّالنشرياتّّّّّّّّتستعمل ّوكذا المختمفة،
والمطوياتّوالممصقاتّمفّأجلّالدعوةّإلىّالمقاطعةّأوّإصدارّإشيارّمضاد،ّىذاّاألسموعّ

ّ(1ّ)قدّيتسبعّفيّضررّبالغّلمعوفّاإلقتصادؼّفيّحالةّاإلستجابةّالواسعةّلبيافّالمقاطعة
ّ ّتكوفّتمؾّالجمعياتّغيرّمسؤولة ّالحالة ّوفيّىذه عفّالنتائجّالتيّأوّاإلشيارّالمضاد.

ّعدـّ ّأو ّاإلستجابة ّفي ّحر ّمستيمؾ ّكل ّيعتبر ّإذ ّاإلقتصادييف، ّاألعواف ّبيؤالء تمحل
ّّّّّّّّّّّّّ.)2(اإلستجابةّلنداءّالمقاطعة
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ًبكخ أُٞاؽ٤ٖ٘ إ٠ُ اإلٓز٘بع ػٖ شواء ٓ٘زٞط  ٝ إهشبكٙ كػذ عٔؼ٤خ ؽٔب٣خ أَُزِٜي 2015أكو٣َ  ٣15ـ هثزب 

 اإلهرلبع اٌُج٤و ألٍؼبهٙ.اَُوك٣ٖ ثَجت 
2
 AYOUN Audrey, la protection du consommateur en matière de jeux et loteries, 

mémoire soutenu dans le cadre du D.E.A en droit privé, faculté de droit et science 
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مماّسبل،ّيتأكدّدورّالييئاتّالرقابيةّفيّالتصدؼّلكلّمحاوالتّاإلخبلؿّبحقوؽّّّّّّّّّّ
ّبيفّ ّالمبـر ّالبيع ّعقد ّفي ّكطرؼ ّالدولة ّبروز ّويؤكد ّاألسعار. ّمجاؿ ّفي المستيمكيف
المستيمؾّوالعوفّاإلقتصادؼ،ّفبالرغـّمفّالحريةّالتيّيتمتعّبياّطرفيّالعقدّالمتمثميفّفيّ

اإلقتصادؼ،ّإال ّأفّالدولةّتتدخلّكطرؼّثالثّلحمايةّمصالحّالمستيمؾّالمستيمؾّوالعوفّ
خاصةّفيّمجاؿّاألسعار،ّوضمافّإتماـّعمميةّالبيعّبشكلّخاؿّمفّمظاىرّالغشّوالتحايلّ
ّمستقمةّ ّأو ّإدارية ّكانت ّسواء ّالذكر ّالسابقة ّالييئات ّخبلؿ ّمف ّذلؾ ّويتـ واإلستغبلؿ.

ّذلؾّالّيعدّكافيا، إذّيتطمعّاألمرّبذؿّالمزيدّمفّالجيودّوالتنسيلّبيفّّكالجمعيات.ّإالّأف 
مختمفّالييئاتّالمتدخمةّفيّمجاؿّالرقابة.ّباإلضافةّإلىّذلؾ،ّالبدّمفّنشرّالوعيّالكافيّ
بيفّالمستيمكيفّمفّأجلّاستعماؿّالرقابةّالذاتيةّوعدـّالسعيّدائماّوراءّاألسعارّالمنخفضةّ

ّمة.التيّتعرضّعمييـّفيّظروؼّتسويلّغيرّمبلئ

إفّالحفاظّعمىّالمصالحّالماديةّلممستيمؾّوأمنوّوصحتوّت عدّمسؤوليةّعدةّأطراؼّّّّّّّّّّ
ّفيّمجاؿّ ّالحكومية ّلمدوائر ّالمحددة ّالمياـ ّتعارضّبيف ّيوجد ّال ّإذ ّالبعض، ّبعضيا مع
ّيكملّ ّواحد ّبآف ّوجودىما ّو ّالمستيمؾ ّحماية ّبجمعية ّالخاصة ّوالمياـ ّالمستيمؾ حماية

 ّ.(1)لمصمحةّالمستيمؾّبعضيماّبعضا،ّوىي

ّ

ّ

ّ

 

                                                                                                                                                                                     

politique, université de droit d’économie et des sciences d’Aix Marseille III, 

2002/2003, p 104. 
1

َُٔزِٜي ٝ روش٤ل اإلٍزٜالى ُلٟ أَُزِٜي اُغيائو١، أُِزو٠ اُٞؽ٢٘ ؽٍٞ: ػ٘بث٢ ثٖ ػ٠َ٤، عٔؼ٤بد ؽٔب٣خ ا 

 .250-239ص ، 2008أكو٣َ  14-13بٓؼ٢ ثبُٞاك١، ؽٔب٣خ أَُزِٜي ك٢ ظَ اإلٗلزبػ اإلهزظبك١، أُوًي اُغ
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 جزاءات ضد المخالفين ألحكام تنظيم األسعارإقرار المطمب الثاني: 

حددّالمشرعّّمجموعةّمفّالجزاءاتّضدّالمخالفيفّألحكاـّتنظيـّاألسعارّتتناسعّّّّّّّّّّ
ومفّأجلّتحقيلّالفعاليةّفيّّ.معّخطورةّالفعلّالمرتكعّضدّمصمحةّالمستيمؾّاإلقتصادية

مكافحةّاألضرارّالتيّتمحلّبالمستيمكيفّفيماّيتعملّبموضوعّاألسعار،ّنظـّالمشرعّطريقةّ
ّالعقوباتّالمقررةّضدّالمخالفيف)الفرعّالثاني(.معاينةّالمخالفات)الفرعّاألوؿ(،ّّوكذاّ

 

 معاينة المخالفات :الفرع األول

ّّو03ّ-03دّاألمرّرقـّحدّ ّّّّّّّّّ األعوافّالذيفّيتمتعوفّبصبلحية02ّّ-04القانوفّرقـ
ّ)أ ّالصبلحياتّّوضبطّالمخالفاتّومعاينتيا ّأيضا ّحددا ّكما ّبياّوال(، السمطاتّالتيّيتمتع

ّفعالية)ثانيا(.وافّمفّأجلّممارسةّمياميـّبيسرّّوىؤالءّاألع

ّخالفاتمأوال: األعوان المؤىمين لمعاينة ال :ّ 49ّّتنصّالمادة ّرقـ ّالقانوف 02ّ-04مف
في إطار تطبيق ىذا  «:المتعملّبتحديدّالقواعدّالمطبقةّعمىّالممارساتّالتجاريةّعمىّمايمي

ّالقانون، يؤىل لمقيام بالتحقيقات و معاينة مخالفات أحكامو، الموظفون اآلتي ذكرىم:

 ضباط و أعوان الشرطة القضائية المنصوص عمييم في قانون اإلجراءات الجزائية، -

 المنتمون إلى األسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكمفة بالتجارة،المستخدمون  -

 األعوان المعنيون التابعون لمصالح اإلدارة الجبائية، -

عمى األقل المعينون ليذا  14جارة المرتبون في الصنف تأعوان اإلدارة المكمفة بال -
 الغرض.
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دارة المكمفة بالمالية اإلالمكمفة بالتجارة و بعون لإلدارة يجب أن يؤدي الموظفون التا       
 التنظيمية المعمول بيا.لعمل طبقا لإلجراءات التشريعية و أن يفوضوا بااليمين و 

ذا تطبيقا ألحكام ىن أعاله، خالل القيام بمياميم، و يجب عمى الموظفين المذكوري       
 أن يقدموا تفويضيم بالعمل.القانون، أن يبينوا وظيفتيم و 

يمكن الموظفين المذكورين أعاله، إلتمام مياميم، طمب تدخل وكيل الجميورية        
 (1).»ييا في قانون اإلجراءات الجزائيةالمختص إقميميا ضمن احترام القواعد المنصوص عم

ّّّّّّّّّّ ّبينما 49ّّحددتّالمادة ّالمعدؿ03ّّّّّ-03مكررّمفّاألمرّرقـ المتعملّبالمنافسة
ّّو ّزيادة ّالمتمـ، ّالمادة ّفي ّالمذكوريف ّاألعواف ّالقانوّف49ّعمى ّّمف أضافت02ّّ-04رقـ

اشترطتّعمييـّأداءّاليميفّفيّنفسّالشرواّالمقرروفّلدػّمجمسّالمنافسةّّوالمقررّالعاـّّو
ّبالمراقبةّّو ّإلىّاألسبلؾّالخاصة ّالمنتميف ّمفّطرؼّالمستخدميف الكيفياتّالتيّتؤدػّبيا

ّبالتجارة ّالمكمفة ّبو،ّالتابعيفّلئلدارة ّالمعموؿ ّلمتشريع ّبالعملّطبقا ّيجعّأفّيفوضوا ّكما ،ّّّّّ
 ّ.(2)لوظيفةّالتيّيشغمونياّعندّقياميـّبعمميـبينواّىذاّالتفويضّوّأفّيّو

ّأعوافّ: سمطات أعوان الرقابة في مجال ضبط مخالفات األسعار: ثانيا ّتمكيف ّأجل مف
ّ ّمياميـ ّممارسة ّالمؤىميفّبموجعّالقانوفّمف ّمفّالرقابة ّالعديد ّالمشرع ّليـ ّمنح بفعالية،
ّحرية ّيمتمكوف ّإذ ّبالتحقيقات، ّقياميـ ّأثناء ّالتجاريةّّالسمطات ّالمحبلت ّإلى ّ الدخوؿ

أماكفّالشحفّأوّالتخزيف،ّأوّأؼّمكافّباستثناءّالمحبلتّالسكنيةّالتيّوالمكاتعّوالممحقاتّّو
ّإالّباتباعّاألحكاـّالمقررةّفيّقانوفّاإلجراءات ّأنيـّيمارسوفّّالّيتـّدخوليا الجزائية.ّكما

                                                           
1

، ٣زؼٖٔ هبٕٗٞ اإلعواءاد اُغيائ٤خ ٤ٗٞ٣1966ٞ ٍ٘خ  08ٓؤهؿ ك٢  155-66ٓو ههْ ٖٓ األ 15أٗظو أُبكح  

 .٤ٗٞ٣1966ٞ ٍ٘خ  10طبكه ك٢  48أُؼلٍ ٝ أُزْٔ، ط ه ػلك 
2

 05-10ٝ اُوبٕٗٞ ههْ  12-08أُؼلٍ ٝ أُزْٔ ثبُوبٕٗٞ ههْ  03-03ٖٓ األٓو ههْ  ٌٓوه 49أٗظو أُبكح  

 أُزؼِن ثبُٔ٘بكَخ.
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أعماليـّخبلؿّعممياتّنقلّالبضائع،ّإذّيمكنيـّفتحّأؼّطردّأوّمتاعّبحضورّالمرسلّأوّ
 .(1)المرسلّإليوّأوّالناقل

ّالتجّّّّّّّّّّ ّأو ّالمستنداتّاإلدارية ّتفحصّكل ّبسمطة ّأوّيتمتعوفّأيضا ّالمالية ّأو ارية
ّّو ّالمحاسبية، ّأية ّكذا ّأو ّمغناطيسية ّّووسائل ّبحجةّمعموماتية، ّذلؾ ّمف ّمنعيـ ّيمكف ال

القياـّبحجزىا،ّفّيشترطواّاستبلمياّحيثماّوجدتّّوالمحافظةّعمىّالسرّالميني،ّكماّيمكنيـّأ
ّّّ.(2)حيثّتضاؼّإلىّمحضرّالحجزّأوّترجعّفيّنيايةّالتحقيل

يةّيحرصّأعوافّالرقابةّعمىّتحريرّالمحاضرّفيّظرؼّثمانّ،(3)بعدّنيايةّالتحقيلّّّّّّّّّ
لمديرّتبمغّىذهّالمحاضرّإلىّالمقواعدّالمنصوصّعميياّقانونا،ّّوأياـ،ّكمماّثبتتّمخالفاتّ
ّّو ّالمكمفّبالتجارة ّالمختصّإقميمياالوالئي ّالجميورية ّإلىّوكيل ّمراعاةّّ(4)الذؼّيرسميا مع

المتعمل02ّّ-04مفّالقانوفّرقـ60ّّاألحكاـّالمتعمقةّبغرامةّالمصالحةّالواردةّفيّالمادةّ
ّديدّالقواعدّالمطبقةّعمىّالممارساتّالتجارية.بتح

ّتّّّّّّّّّ ّيتـ ّالتي ّالمحاضر ّّوتتضمف ّىوية ّقامواّحريرىا ّالذيف ّالرقابة ّأعواف صفة
صّالمعنييفّبالتحقيقاتّونشاطيـّبالتحقيقاتّوكذاّاليويةّالكاممةّلمرتكعّالمخالفةّأوّاألشخا

ّتصنّو ّيتـ ّثـ ّالقانوّفعناوينيـ، ّإلىّّوّيفّالمخالفةّحسعّأحكاـ ّاإلستناد ّيتـ ّاإلقتضاء عند
ّالعقوباتّالمقترحةّمفّطرؼّاألعوافّالذيفّالنصوصّالتنظيميةّالمعموؿّبيا،ّّو ت بيفّأيضا

ّفيّحا ّأما ّالصمح. ّبغرامة ّالمحضرّفيّالحاالتّالتيّيمكفّأفّتعاقعّالمخالفة لةّحرروا
ّترفلّوثائلّجردّالمنتوجاتّالمحجوزة.ّالحجز،ّيبيفّذلؾّفيّالمحاضرّّو

                                                           
1
 ، ٓوعغ ٍبثن.02-04ههْ ٖٓ اُوبٕٗٞ  52أٗظو أُبكح  
2
 ٗلَٚ.ٖٓ اُوبٕٗٞ  50أٗظو أُبكح  
3

أُزؼِن ثزؾل٣ل اُوٞاػل أُطجوخ ػ٠ِ أُٔبهٍبد اُزغبه٣خ ػ٠ِ إٔ رقززْ  02-04ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  55ر٘ض أُبكح  

اُزؾو٤وبد أُ٘غيح ثزوبه٣و رؾو٤ن ٣ؾلك شٌِٜب ػٖ ؽو٣ن اُز٘ظ٤ْ، إال إٔ أُشوع ُْ ٣جبكه إ٠ُ إطلاه شٌَ ٓؾلك 

 ٍ٘ٞاد.  10ٕٞ ٓؼ٠ ػ٠ِ طلٝهٙ أًضو ٖٓ ُزِي اُزوبه٣و ثبُوؿْ ٖٓ أ٤ٔٛزٜب، ػِٔب ثإٔ ٛنا اُوبٗ
4
 ٗلَٚ.ٖٓ اُوبٕٗٞ  55أٗظو أُبكح  
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كماّّتحريرّالمحاضرّيجعّأفّيكوفّدوفّشطعّأوّإضافةّأوّقيدّفيّاليوامش،ّإفّ ّّّّّّّّّ
ّوالمعايناتّالمسجمةّّويجعّأفّتبيفّتواريخّّو ّالمحاضرّأماكفّالتحقيقاتّالمنجزة تكوفّىذه

الّكافّىذاّالمحضرّباطبل.ّاألعوافّالذيفّعاينواّالمخالفةّّوالمحررةّموقعةّمفّطرؼّنفسّ ا 
ّمكافّتحريرىاـّإعبلـّمرتكعّالمخالفةّبتاريخّّويبيفّفيّالمحاضرّبأنوّقدّتكماّأنوّيجعّأفّ

ّتحّرّو ّأثناء ّالحضور ّبضرورة ّأيضا ّإببلغو ّّوتـ بالتاليّيرّتمؾّالمحاضرّمفّأجلّتوقيعيا
اإلستفادةّمفّإجراءاتّغرامةّالمصالحة،ّأماّعندّتحريرّالمحضرّفيّغياعّالمعنيّأوّفيّ

ّمع ّأو ّالتوقيع ّورفضو ّحضوره ّذلؾّفيّحالة ّيقيد ّفإنو ّالمقترحة، ّالمصالحة ّلغرامة ارضتو
ّالمحاضرّالتيّّ.(1)المحضر التيّينجزونياّتكوفّالتقاريرّيحررىاّأعوافّالرقابةّالمؤىموفّّوإف 

ّ.(2)لياّحجيةّقانونيةّإالّفيّحالةّالطعفّفيياّبالتزوير

المتممة03ّّ-03ّمفّاألمرّرقـ50ّاّفيماّيتعملّبمجاؿّالمنافسة،ّنصتّالمادةّأمّ ّّّّّّّّّ
ّ ّمفّالقانوفّرقـ المقرر العام و المقررون في  يحقق« :عمىّأنو12ّ-08بموجعّالمادة

القضايا التي يسندىا إلييم رئيس مجمس المنافسة إذا ارتأوا عدم قبوليا طبقا ألحكام 
تجدرّ، » من ىذا األمر فإنيم يعمموا بذلك رئيس مجمس المنافسة برأي معمل 44المادة 
12ّ-08المتعملّبالمنافسةّبالقانوفّرقـ03ّّ-03ىناّإلىّأنوّقبلّتعديلّاألمرّرقـّاإلشارةّ

لمقرروفّفقط،ّعمماّبأفّمنوّلممقررّالعاـّوا50ّعّالمادةّكانتّتخوؿّسمطةّالتحقيلّبموج
ّكافّيوسعّمفّأصناؼّأعوافّالرقابة.ّّ(3)الممغى06ّ-95مفّاألمرّرقـ78ّّالمادةّ

03ّ-03المنصوصّعميياّبموجعّاألمرّرقـمعاينةّالمخالفاتّّوتتـّكيفياتّمراقبةّّّّّّّّّّّ
األشكاؿّالتيّتـّتحديدىاّفيّالقانوفّالمتمـّطبقاّلنفسّالشرواّّّودؿّّوالمتعملّبالمنافسةّالمع

                                                           
1
  ، ٓوعغ ٍبثن.02-04ههْ ٖٓ اُوبٕٗٞ  57أٗظو أُبكح  
2

ِٓ لبْٔٛ اإلجشاءاد  322إٌٝ  322ِغ ِشاػبح أدىبَ اٌّٛاد  ِٓ  « ػ٠ِ أٗٚ:ٗلَٚ ٖٓ اُوبٕٗٞ  58ر٘ض أُبكح  
ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ، رىْٛ ٌٍّذبضش ٚ رمبس٠ش اٌزذم١ك دج١خ لب١ٔٛٔخ دزٝ  05ٚ  05اٌجضائ١خ ٚ وزا أدىبَ اٌّبدر١ٓ 

 .»٠طؼٓ ف١ٙب ثبٌزض٠ٚش
3

كجوا٣و ٍ٘خ  22ك٢ طبكه  9ػلك ، ٣زؼِن ثبُٔ٘بكَخ، ط ه 1995 ٣٘ب٣و ٍ٘خ 25ٓؤهؿ ك٢  06-95أٓو ههْ  

1995. 
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ّ ّا02ّ-04رقـ ّالقواعد ّبتحديد ّّوالمتعمل ّالتجارية ّالممارسات ّعمى ّنصوصوّلمطبقة كذا
ّّ.(1)التطبيقية

ّمنحّالمشرعّصبلّّّّّّّّّ ّالمجمسّلقد ّىيئاتّمفّبينيا ّلعدة حيةّإخطارّمجمسّالمنافسة
مةّفيّكذاّوزارةّالتجارةّممثّوّ.قائيّعمىّغرارّالمشرعّالفرنسينفسوّفيماّيعرؼّباإلخطارّالتم

كذاّلكلّمؤسسةّإقتصاديةّلحقياّضررّنتيجةّارتكاعّمؤسسةّأوّالوزيرّالمكمفّبالتجارة،ّّو
ّ ّالمنافسة ّبحرية ّمخمة ّجرائـ ّأخرػ ّلتشملّمؤسسات ّأيضا ّالقائمة ّتتوسع ّكما ّحقيا، في

جمعياتّحمايةّالييئاتّاإلقتصاديةّوالماليةّوالجمعياتّالمينيةّوالنقابيةّّوّالجماعاتّالمحمية،
ّمحددّ ّشكل ّباتباع ّمجمسّالمنافسة ّإخطار ّصبلحية ّلدييا ّالييئات ّىذه ّكل المستيمكيف،

ّقانونا.

ّّّّّّّّّّّ ّلنصّالمادة 52ّّطبقا ّرقـ ّاألمر ّبالم03ّ-03مف ّالمقررّالمتعمل ّيقـو نافسة،
ّ ّتقرير ّّوّأوليبتحرير ّلموقائع ّعرضا ّبارتكاعّيتضمف ّالمتيميف ّضد ّالمسجمة المآخذ

ّّو ّالمنافسة، ّمجمس ّرئيس ّإلى ّويبمغو ّإبداءّالمخالفات ّأجل ّمف ّالمعنية، ّاألطراؼ لى ا 
ّ ّتمقيّالمقررّلتمؾّالمبلحظضمفّأجلّالّيتجاوزّثبلثةّأشير،ّّومبلحظاتّمكتوبة اتّبعد

ّعندّانتياءّالتحقيلّبإيداعّتقريرّمعملّلدػّمجمسّا لمنافسة،ّيتضمفّالمآخذّالمكتوبة،ّيقـو
ّمفّنفسّاألمر.54ّّاقتراحّالقرارّطبقاّلممادةّمرجعّالمخالفاتّالمرتكبةّّوّالمسجمةّو

ّالتقريرّّّّّّّّّ ّبتبميغ ّرئيسّمجمسّالمنافسة ّّوّيقـو ّاألطراؼّالمعنية ّإلى ّأخرػ لىّمرة ا 
ّأيضاّالوزيرّ ّيقـو المكمفّبالتجارةّمفّأجلّإبداءّمبلحظاتّمكتوبةّفيّأجلّشيريف،ّكما

ّالمبلحظاتّ ّعمى ّاألطراؼ ّيطمع ّأف ّيمكنو ّكما ّبالقضية، ّالمتعمقة ّالجمسة ّتاريخ بتحديد
ّ.(2)يوماّمفّتاريخّالجمسة15ّالمكتوبة،ّقبلّ

                                                           
1
 أُزؼِن ثبُٔ٘بكَخ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ. 03-03ٌٓوه ٖٓ األٓو ههْ  49أٗظو اُلووح األف٤وح ٖٓ أُبكح  
2
 ٗلَٚ. 03-03ٖٓ األٓو ههْ  55أٗظو أُبكح  
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ّتمكيّّّّّّّّّ ّمفّأجل ّقانونية ّالمؤىموفّبحماية ّالرقابة ّأعواف ّبالمياـّيتمتع ّالقياـ ّمف نيـ
معارضةّبّىوّماّيتعملفيّموضعّالحمايةّالمشرعّّأىـّماّجاءّبوّوالموكمةّإلييـّبغيرّعناء،ّ

ّ ّالرقابة ّّبموجعالمنصوصّعمييا 53ّّالمادة ّرقـ ّالقانوف 02ّ-04مف ّمخالفةّ، ّتعتبر ّّّّإذ
ّّوتوصفّّو ّعرقمة ّكل ّلممراقبة، ّالتحقيلكمعارضة ّمياـ ّتأدية ّمنع ّشأنو ّمف ّفعل فّمّكل

بغرامةّماليةّأشيرّإلىّسنتيف،ّّو6ّلحبسّمفّيعاقعّعميياّباطرؼّأعوافّالرقابةّالمؤىميف،ّّو
دج(ّأوّبإحدػّىاتيف1.000.000ّدج(ّإلىّمميوفّدينارّ)100.000مفّمائةّألفّدينارّ)

ّالعقوبتيف.

ّّّّّّّّّّ ّالمادة ّبموجع ّالرقابة ّمعارضة ّماىية ّالمشرع 54ّّحدد ّالقانوف ّّّّّ.02-04مف
ّتتمثلّفي:إذّ

ّالتيّمفّشأنياّالسماحّبتأديةّمياميـ.يف،ّّورفضّتقديـّالوثائلّألعوافّالرقابةّالمؤىمّ-

معارضةّأداءّالوظيفةّمفّطرؼّكلّعوفّإقتصادؼّعفّطريلّأؼّعملّيرميّإلىّمنعيـّّ-
ّقانوفّ ّألحكاـ ّطبقا ّبدخولو ّيسمح ّالذؼ ّالسكف ّمحل ّغير ّمكاف ّألؼ ّالحر ّالدخوؿ مف

ّة.اإلجراءاتّالجزائي

ّرفضّاإلستجابةّعمداّالستدعاءاتّأعوافّالرقابةّالمؤىميف.ّ-

ّتوقيفّنشاطيـّّ- ّآخريفّعمى ّاقتصادييف ّحثّأعواف ّأو ّاقتصادؼّلنشاطو توقيفّعوف
ّقصدّالتيرعّمفّالمراقبة.

ّاستعماؿّالمناورةّلممماطمةّأوّالعرقمةّبأؼّشكلّكافّإلنجازّالتحقيقات.ّ-

ّ.(1)تيديدىـّأوّشتميـّأوّسبيـّإىانةّأعوافّالرقابةّالمؤىميفّوّ-

ّالعنفّأوّالتعدؼّالذؼّيمسّبسبلمتيـّالجسديةّأثناءّتأديةّمياميـّأوّبسبعّوظائفيـ.ّ-
                                                           

1
 ، ٓوعغ ٍبثن02-04ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  54أٗظو أُبكح  
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ّالعوفّاإلقتصادؼّّّّّّّّّّّّ ّالقضائيةّضد ّتباشرّالمتابعة فيّىاتيفّالحالتيفّاألخيرتيف،
ّالمختص ّالجميورية ّوكيل ّأماـ ّبالتجارة ّالمكمف ّالوزير ّطرؼ ّمف ّبغضّّالمعني إقميميا،

ّ.(1)النظرّعفّالمتابعاتّالتيّباشرىاّالموظفّضحيةّاإلعتداءّشخصيا

 الفرع الثاني: العقوبات ضد المخالفين

ّاألسعارّسواءّّّّّّّّّّ ّتنظيـ ّىيئاتّفيّتوقيعّالجزاءّعمىّالمخالفيفّألحكاـ تشترؾّعدة
ّو ّالمختصّإقميميا ّكالوالي ّالمنافسة ّأو ّالتجارية ّالممارسات ّمجاؿ ّالمنّفي افسةّّّّّّمجمس

قدّانعكسّذلؾّأيضاّعمىّتعددّأنواعّالعقوباتّالمقررةّضدّالمخالفيفّوالييئاتّالقضائية.ّّو
لتمؾّاألحكاـّكالعقوباتّاإلداريةّوّالعقوباتّالجزائيةّسواءّتعمقتّبالممارساتّالتجاريةّ)أوال(ّ

ّأوّبمجاؿّالمنافسةّ)ثانيا(.

ّة: : في مجال الممارسات التجاريأوال ّرقـ ّالقانوف د ّعند02ّّ-04حد  ّالمقررة العقوبات
ّيؤدؼّذلؾّإلىّتحريرّ ّإذ ّالممارساتّالتجارية، ّفيّمجاؿ ّاألسعار ّتنظيـ ّبأحكاـ اإلخبلؿ
محضرّضدّاألعوافّاإلقتصادييفّالمخالفيف،ّتعدّأدنىّمخالفةّمعاقعّعميياّبمثابةّمخالفةّ

ّ ّبػخمسة ّمحددا ّدفعيا ّالواجع ّلمغرامة ّاألدنى ّالحد ّ)ماداـ ّدينار ّ،(2)دج(5.000ّآالؼ
20.000ّتتحوؿّإلىّجنحةّإذاّكافّمبمغّالغرامةّالواجعّدفعوّيتجاوزّعشروفّألفّدينارّ)ّو

ّّوّ،(3)دج( ّرقـ ّلمقانوف ّإصداره ّعند ّالمشرع ّأف ّىنا ّيبلحع ّبالقواعد02ّّ-04ما المتعمل

                                                           
1
 ٗلَٖٚٓ اُوبٕٗٞ  54أٗظو أُبكح  
2

أُؼلٍ           اُؼوٞثبد، ٣زؼٖٔ هبٕٗٞ ٤ٗٞ٣1966ٞ ٍ٘خ  8، ٓؤهؿ ك٢ 156-66األٓو ههْ ٖٓ  5أٗظو أُبكح  

 .٤ٗٞ٣1966ٞ ٍ٘خ  11طبكه ك٢  49ٝأُزْٔ، ط ه ػلك 
3

أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد  156-66ٖٓ األٓو ههْ  05رْ رؼل٣َ ٓؼب٤٣و رظ٤٘ق اُؼوٞثبد اُٞاهكح ك٢ أُبكح  

، 2014ثزبه٣ـ كجوا٣و ٍ٘خ  طبكه 07، ط ه ػلك 2014كجوا٣و ٍ٘خ  04ٔؤهؿ ك٢ اُ 01-14ثٔٞعت اُوبٕٗٞ ههْ 

 اٌؼمٛثبد األص١ٍخ فٟ ِبدح اٌجٕخ ٟ٘: «ؽ٤ش ر٘ض اُلوور٤ٖ اُضب٤ٗخ ٝ اُضبُضخ ػ٠ِ ٓب ٢ِ٣: 

 اٌذجظ ِذح رزجبٚص شٙش٠ٓ إٌٝ خّظ عٕٛاد ِب ػذا اٌذبالد اٌزٟ ٠مشس ف١ٙب اٌمبْٔٛ دذٚدا أخشٜ، -1

 .دج 31.111ٚص اٌغشاِخ اٌزٟ رزجب -2

 األص١ٍخ فٟ ِبدح اٌّخبٌفبد ٟ٘: اٌؼمٛثبد
 اٌذجظ ِٓ ٠َٛ ٚادذ ػٍٝ األلً إٌٝ شٙش٠ٓ ػٍٝ األوثش، -1

  .» دج 31.111دج إٌٝ  3111اٌغشاِخ ِٓ   -2
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ّ ّسنة ّالتجارية ّالممارسات ّعمى 2004ّالمطبقة ّاإلنتياكات ّكل ّإلحاؽ ّقصد ّقد المتعمقةّ،
سيماّفيّمجاؿّاألسعار،ّضمفّصنفّالجنح،ّجاريةّالواردةّفيّىذاّالقانوفّالبالممارساتّالت

ؿّلقانوفّالعقوباتّقدّغيّ 14/01ّإالّأفّالتعديلّالذؼّجاءّبوّالقانوفّرقـّ رّمفّطبيعةّالمعد 
فعياّيدالجنحّتبعاّلمقدارّالغرامةّالتيّسأصبحتّتتراوحّماّبيفّالمخالفاتّّوتمؾّاإلنتياكاتّف

 دج.20.000ّدجّو5.000ّّالتيّي مكفّأفّتتراوحّماّبيفّالعوفّاإلقتصادؼّالمَتابعّّّو

تخفيفاّلمعقوبةّمفّّنرػّأفّتصنيفّتمؾّالعقوباتّضمفّفئةّالمخالفاتّالّي عدلذلؾّّّّّّّّّّ
ّّو ّالمشرع ّالمشرعّطرؼ ّعمى ّيحسف ّلذلؾ ّالعقوبات، ّقانوف ّتعديل ّحاصل ّتحصيل لكنيا
ّفّمعّالتعديبلتّالجديدةّفيّقانوفّالعقوبات.ّّّّّّّتكييفّىذاّالقانّو

غيرّأفّىناؾّإمكانيةّّ.يعودّاختصاصّالفصلّفيّتمؾّالمخالفاتّلمقضاءّالعادؼّّّّّّّّّ
تسبلّتوقيعّالعقوباتّالجزائيةّمفّ(،ّّو1ةّالتيّتعتبرّغيرّإلزاميةّ)لتطبيلّالعقوباتّاإلداري

إالّإذاّتـّإمضاءّمحضرّالمصالحةّالذؼّيؤدؼّإلىّتسويةّالقضيةّعمىّّ.(2طرؼّالقضاء)
ّ(.3مستوػّاإلدارةّدوفّالمجوءّإلىّالقضاء)

ّمخمةّّ:العقوبات اإلدارية  -1 ّتجارية ّبممارسات ّاإلقتصادؼ ّالعوف ّقياـ ّثبوت عند
ّتتمثلّفيّ ّالتيّقد ّالعقوباتّاإلدارية ّاألسعارّيتعرضّلعقوباتّمفّبينيا ّتنظيـ بأحكاـ

 الحجز)أ(ّأوّغملّالمحلّالتجارؼ)ع(

عمىّعقوبةّالحجزّفيّالفصلّالثانيّمفّالباعّالرابعّتحتّعنوافّّوردّالنص: الحجز -أ
ّعقوباتّأخرػّمفّالقا ّّو04/02ّنوفّرقـ ّالمتمـ ّالمطبقةّالمعدؿّو ّالقواعد المتعملّبتحديد

ّ يمكن حجز البضائع عند  «منوّعمىّأف:39ّّعمىّالممارساتّالتجارية،ّإذّتنصّالمادة
 22و 21و 14و 13و 12و 11و 11و 9و 8و 7و 6و 5و 4مخالفة أحكام المواد 

من ىذا القانون، أيا كان مكان  28( و7و 2) 27و 26و 25و 24و 23مكرر و22و
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وجودىا، كما يمكن حجز العتاد و التجييزات التي استعممت في ارتكابيا، مع مراعاة حقوق 
 الغير ذوي حسن النية.

يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق اإلجراءات التي تحدد عن طريق 
ّ.(1)»التنظيم

ّالقيا           ّالمؤىميف ّالرقابة ّألعواف ّيمكف ّالمادة، ّىذه ّلنص ّالبضائعّّّّّّّطبقا ّبحجز ـ
ّالتجييزاتّالتيّاستعممتّفيّارتكاعّالمخالفةّالتيّتـّتحريرّمحضرّبشأنيا،ّدوّفوالعتادّّو

ألفّالمادةّالسالفةّالذكرّلـّتأتّبصيغةّالوجوعّحيثّذكرتّعبارةّّ.أفّيكونواّممزميفّبذلؾ
ّ"يمكن".

يمكفّأفّيكوفّالحجزّعينياّأوّاعتباريا،ّإذّيعتبرّالحجزّالعيني،ّكلّحجزّمادؼّّّّّّّّّّّ
ّيعتبرّالحجزّاإلعتبارؼ،ّكلّحجزّيتعملّبسمعّالّيمكفّلمرتكعّالمخالفةّأفّ لمسمع،ّبينما

ّ.(2)يقدمياّلسبعّما

ّي كمّ ّّّّّّّّ ّالعيني، ّالحجز ّحالة ّعندماّفي ّالمحجوزة ّالمواد ّبحراسة ّالمخالفة ّمرتكع ف
ّاألعوافّ ّطرؼ ّمف ّاألحمر ّبالشمع ّالمحجوزة ّالمواد ّتشميع ّبعد ّلمتخزيف، ّمحبلت يمتمؾ
المؤىميف.ّأماّإذاّالّيمتمؾّمرتكعّالمخالفةّلمحبلتّالتخزيف،ّتحوؿّحراسةّالحجزّإلىّإدارةّ

ّتكوفّتحت ّالمحجوزة ّالمواد مسؤوليةّحارسّالحجزّإلىّغايةّّأمبلؾّالدولة،ّغيرّأفّىذه
ّّّ.(3)تكوفّالتكاليفّالمرتبطةّبالحجزّعمىّعاتلّمرتكعّالمخالفةّوصدورّقرارّالعدالةّ

                                                           
1

عَ رشل٣ل اُؼوٞثخ ػل ٝ مُي ٖٓ أ ، اَُبثن مًوٙ، 06-10ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  8رْ رؼل٣َ ٛنٙ أُبكح ثٔٞعت أُبكح  

رزؼِن ثؼلّ اإلػالّ ثبألٍؼبه  اُز٢ 9ٝ 8ٝ  7ٝ 6ٝ 5ٝ 4غي ُزشَٔ ًَ ٓقبُلخ ُِٔٞاك: إػبكخ ػوٞثخ اُؾأُقبُل٤ٖ ٝ

اُز٤َِْ ٝاُلبرٞهح اإلعٔب٤ُخ ًٝنا ٍ٘ل اُزؾ٣َٞ، اُز٢ رزؼِن ثبُلبرٞهح ٝ ٝطَ  12أُبكح ُزؼو٣لبد ٝشوٝؽ اُج٤غ ٝاٝ

 إ٣لاع رو٤ًجخ األٍؼبه.اُز٢ ر٘ض ػ٠ِ ٌٓوه اُز٢ عبء ثٜب اُزؼل٣َ ٝ 22 ًنُي أُبكحٝ
2
 ، ٓوعغ ٍبثن.02-04ههْ ٖٓ اُوبٕٗٞ  40أٗظو أُبكح  
3
 ٗلَٚ.ٖٓ اُوبٕٗٞ  41أٗظو أُبكح  
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أماّفيّحالةّالحجزّاإلعتبارؼ،ّتحددّقيمةّالموادّالمحجوزةّعمىّأساسّسعرّالبيعّّّّّّّّّّ
مغّالناتجّعفّبيعّيدفعّالمبّوفةّأوّبالرجوعّإلىّسعرّالسوؽ،ّالمطبلّمفّطرؼّمرتكعّالمخال

ّيطبلّنفسّاإلجراءّفيّ ّبأنو ّعمما ّالعمومية، السمعّموضوعّالحجزّاإلعتبارؼّإلىّالخزينة
الموادّالمحجوزةّتحتّحراستو،ّّّحالةّالحجزّالعيني،ّعندماّالّيمكفّلمرتكعّالمخالفةّتقديـّ

ّّ.(1)دالةيدفعّالمبمغّالناتجّعفّالبيعّإلىّأميفّخزينةّالواليةّإلىّغايةّصدورّقرارّالعّو

يمكفّلمواليّالمختصّإقميميا،ّبناءّعمىّاقتراحّمفّالمديرّالوالئيّالمكمفّبالتجارةّّّّّّّّّّ
أفّيقررّالبيعّالفورؼّمفّطرؼّمحافعّالبيعّبالمزايدةّلمموادّالمحجوزةّأوّتحويمياّمجاناّإلىّ

لمخالفةّاّاإلنسانيّأوّإتبلفياّمفّقبلّمرتكعالييئاتّوالمؤسساتّذاتّالطابعّاإلجتماعيّّو
ذلؾّعندماّّوالتنظيـّالمعموؿّبيما،ّشريعّّوتحتّمراقبتياّوفقاّلمتبحضورّالمصالحّالمؤىمةّّو

ّالتمف ّسريعة ّبمواد ّالحجز ّّيتعمل ّالسوؽ ّحالة ّذلؾ ّتقتضي ّعندما ّلظروؼّأو ّنتيجة أو
خاصة،ّأماّفيّحالةّبيعّتمؾّالسمعّالمحجوزة،ّيودعّالمبمغّالناتجّعفّعمميةّالبيعّلدػّأميفّ

ّّ.(2)نةّالواليةّإلىّغايةّصدورّقرارّالعدالةخزي

عندّصدورّقرارّالعدالةّالذؼّيقضيّبثبوتّالمخالفةّفيّحلّالعوفّاإلقتصادؼ،ّّّّّّّّّّ
اّفيّحالةّصدورّقرارّالقاضيّبرفعّأمّ ّ،(3)يمكفّلمقاضيّأفّيحكـّبمصادرةّالسمعّالمحجوزة

ّت ّالحجز، ّعمى ّّواليد ّصاحبيا ّإلى ّالمحجوزة ّالسمع ّالمرتبطةّتتحمعاد ّالتكاليف ّالدولة ل

اّإذاّكانتّتمؾّالسمعّالمحجوزةّقدّتـّبيعياّأوّالتنازؿّعميياّمجاناّأوّإتبلفيا،ّبالحجز،ّأمّ 
بلّمفّطرؼّيستفيدّصاحبياّمفّتعويضّقيمةّالسمعّالمحجوزةّعمىّأساسّسعرّالبيعّالمط

التعويضّعفّالضررّتبعاّلذلؾّلوّالحلّفيّأفّيطمعّمفّالدولةّصاحبياّأثناءّالحجز،ّّو
ّّّ.(4)الذؼّلحقو

                                                           
1
 ، ٓوعغ ٍبثن.02-04ههْ ٖٓ اُوبٕٗٞ  42أٗظو أُبكح  
2
 ٗلَٚ.ٖٓ اُوبٕٗٞ  43أٗظو أُبكح  
3
 ٗلَٚ.ٖٓ اُوبٕٗٞ  44أٗظو أُبكح  
4
 ٗلَٚ.ٖٓ اُوبٕٗٞ  45أٗظو أُبكح  
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ّعمى: الغمق اإلداري  -ب ّالواليةّّبناء ّلوالي ّيمكف ّالمكمفّبالتجارة، ّالوالئي ّالمدير اقتراح
ّلممحبلتّالتجاريةّ ّإجراءاتّغملّإدارية ّبموجبو ّإدارؼّيتخذ ّقرار ّإصدار المختصّإقميميا

ّنت ّستوفّيوما ّأقصاىا ّّولمدة ّسابقا، ّلممخالفاتّالمذكورة ّاليجة قاببلّلمطعفّغملّيكوفّقرار
ّ ّالقضاء، ّيطالعّّوأماـ ّأف ّالمتضرر ّاإلقتصادؼ ّلمعوف ّيمكف ّالغمل، ّقرار ّإلغاء ّحالة في

 ّّّّّّ.(1)بالتعويضّعفّالضررّالذؼّلحقوّأماـّالجيةّالقضائيةّالمختصة

ّـ ّّّّّّّّّ ّت ّبالّلقد ّالمتعمقة ّالعقوبة ّّوتشديد لّتوسعتّلتشمغملّاإلدارؼّلممحبلتّالتجارية،
ّاإلعبل ّبعدـ ّالمتعمقة ّكالمخالفات ّإدارؼ ّغمل ّمحل ّتكف ّلـ ّأخرػ ّباألسعارّّّّّّّّمخالفات ـ

ّمكررّالمتعمقةّبإيداعّتركيبةّاألسعار.22ّالمادةّالتعريفاتّوشرواّالبيعّّوّو

ي فيـّمنوّإمكانيةّأفّّيوما"، (61)" لمدة أقصاىا ستون استعماؿّالمشرعّلعبارةّّإفّ ّّّّّّّّّ
ّّويبادرّالواليّالمختصّإقمي بناءّعمىّاقتراحّالمديرّالوالئيّالمكمفّبالتجارةّإلىّإصدارّميا

يوما،ّعمماّبأنوّقبلّتعديل60ّّقرارّالغملّاإلدارؼّلممحلّالتجارؼّلممخالفّلمدةّتقلّعفّ
ّيوما.30ّّىذهّالمادةّكانتّمدةّالغملّالّتتجاوزّ

ّّّّّّّّّّ ّتشديد ّالمتعمقةيرجع ّسموكياتّالعقوبات ّمبلحظة ّإلى ّاإلدارؼ األعوافّّبالغمل
ّ ّالمتعمقة ّالتشريعات ّانتياؾ ّفي ّيتمادوف ّالذيف ّالاإلقتصادييف ّتباألسعار ّالمتعمقةّسيما مؾ

ّّو ّالبيع، ّوالتعريفاتّوشروا ّباألسعار ّنطاؽّباإلعبلـ ّفي ّيدخميا ّبأف ّبالمشرع ّدفع ّما ىو
ّغملّاإلدارؼّمفّأجلّوضعّحدّلتمؾّاإلنتياكات.المخالفاتّالتيّيشممياّإجراءاتّال

ارؼ،ّالمتمثمةّفيّالغملّاإلدوباتّاإلداريةّفيّحلّالمخالفيفّّوفيّإطارّتشديدّالعقّّّّّّّّّّ
ّّو ّالعود ّيمي:ّنصّالمشرعّعمىّحالة ّكما ّحيثّعرفيا ّقرارّالغملّوجوبيا، ّّّالتيّجعلّفييا

                                                           
1
 ، ٓوعغ ٍبثن..02-04ههْ اُوبٕٗٞ  ٖٓ 46أٗظو أُبكح  
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ى ليا عالقة يعد حالة عود، في مفيوم ىذا القانون، قيام العون اإلقتصادي بمخالفة أخر  «
 .(1)»( التي تمي انقضاء العقوبة السابقة المتعمقة بنفس النشاط 2)بنشاطو خالل السنتين

،ّيمكفّلمواليّالمختصّإقميميا،ّأفّيأمرّعمىّنفقةّمرتكعّالمخالفةّّإضافةّإلىّذلؾّّّّّّّّّ
ّبأحرؼّبنشرّ ّأوّلصقيا ّالمتعملّبالغملّكامبلّأوّخبلصةّمنوّفيّالصحافةّالوطنية قراره

ّ.(2)بارزةّفيّاألماكفّالتيّيحددىاّالوالي

كماّرأيناّسابقا،ّتعدّجنحةّكلّمخالفةّلؤلحكاـّالواردةّفيّالقانوفّ: العقوبات الجزائية -1
ّ ّالممارسات02ّّ-04رقـ ّعمى ّالمطبقة ّالقواعد ّبتحديد ّالسيمالمتعمل ّتمؾّالتجارية ا

وؿّتحتّعنوافّتصنيفّالمخالفاتّقدّوردتّفيّالفصلّاألالمتعمقةّبمجاؿّاألسعار،ّّو
ّتحتّو ّالرابع ّالباع ّالعقوباتّمف ّّوّتطبيل ّالمخالفاتّوالعقوبات. ّلذلؾ،ّعنواف تبعا

ّإلىّ ّباإلضافة ّالمالية)أ(، ّالغرامة ّفي ّتتمثل ّأصمية ّبعقوبات ّالقانوف ّعمييا يعاقع
ّمية)ع(.ّعقوباتّتكمي

 

تؤدؼّمخالفةّالممارساتّالتجاريةّالمتعمقةّبمجاؿّاألسعارّإلىّفرضّّة:العقوبات األصمي -أ
 ىيّكاآلتي:األعوافّاإلقتصادييفّالمخالفيفّّوغرامةّماليةّعمىّ

ّالمادةّالتعريفاتعدم اإلعالم باألسعار و ّ-(1 02ّ-04مفّالقانوفّرقـ31ّّ:ّتعاقعّعمييا
ّ ّآالؼ ّخمسة ّمف ّبغرامة ّدينار)5.000ّدينار) ّألف ّمائة ّإلى ّّّّّّّ.(3)دج(100.000ّدج(

ّبّو ّما ّيتراوح ّالغرامة ّمبمغ ّكاف ّإذا ّمخالفة ّتعتبر ّإذ ّتصنيفيف، ّتحمل ّفإنيا يفّّّعميو،

                                                           
1
 ، ٓوعغ ٍبثن.02-04ٕٗٞ ههْ ٖٓ اُوب 47أٗظو أُبكح  
2
 ٗلَٚ.ٖٓ اُوبٕٗٞ  48أٗظو أُبكح  
3
 اُوبٕٗٞ ٗلَٖٚٓ  31أُبكح أٗظو  
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ّو)5.000ّ) ّّو20.000ّدج( ّيتجاوزّّّّّّّّّّّّّّدج(، ّالغرامة ّمبمغ ّكاف ّإذا ّجنحة تعتبر
ّ.(1)دجّ(20.000)

ّيعبيععدم اإلعالم بشروط الّ-(2 :ّ ّالمادتيف ّألحكاـ ّمخالفة ّرقـ9ّّّو8ّتبر ّالقانوف مف
ّّو04/02 ّآالؼّدينارّ)، ّبغرامةّمفّعشرة ّألفّدينار10.000ّيعاقعّعميو ّإلىّمائة دج(
ّدج(.100.000)

02ّ-04مفّالقانوفّرقـ33ّتعتبرّعدـّالفوترةّجنحةّتعاقعّعميياّالمادةّ عدم الفوترة: -(3
ّبػ: ّّ،(2)المبمغّالذؼّكافّيجعّفوترتوّبغضّالنظرّعفّقيمتومفّ% 80بغرامةّماليةّمقدرة

عمماّأفّىذهّالعقوبةّتطبلّدوفّالمساسّبالعقوباتّاألخرػّالمنصوصّعميياّفيّالتشريعّ
ّالمادةّّ(3)الجبائي ّيميياّمفّالقانوفّرقـّّو117ّالسيما المتعملّبالرسـّعمىّرقـ04/21ّّما

ّ.(4)2004األعماؿّالمنصوصّعميوّفيّقانوفّالماليةّلسنةّ

34ّيعاقعّعمىّتحريرّفاتورةّغيرّمطابقةّبموجعّالمادةّّتحرير فاتورة غير مطابقة: -(3
دج(ّإلىّخمسيفّألف10.000ّبغرامةّماليةّمفّعشرةّآالؼّدينارّ)04/02ّمفّالقانوفّرقـّ

ّ.(5)دج(50.000ّدينار)

ّالشرعيةّيعاقعّالمشرعّعمىّالممارساتّالتجاريةّغير: ممارسات تجارية غير شرعية -(4
دج(100.000ّبغرامةّماليةّمفّمائةّألفّدينار)02ّ-04مفّالقانوفّرقـ35ّبموجعّالمادةّ

 دج(.3.000.000ّّإلىّثبلثةّمبلييفّدينار)

                                                           
1

 01-14اُوبٕٗٞ ههْ ثٔٞعت اُز٢ رْ رؼل٣ِٜب أُزؼٖٔ هبٕٗٞ اُؼوٞثبد  156-66ٖٓ األٓو ههْ  05أُبكح أٗظو  

 .2014طبكه ثزبه٣ـ كجوا٣و ٍ٘خ  07ط ه ػلك  ،2014كجوا٣و ٍ٘خ  04ٓؤهؿ ك٢ 
2
 .ئن ًٔقبُلخ ػ٘لكزظ٘ق كط (  20.000) هل ٣وَ ٓجِؾ اُـوآخ ػٖ ػشو٣ٖ أُق ك٣٘به  
3
 ، ٓوعغ ٍبثن.02-04ههْ ٖٓ اُوبٕٗٞ  33أٗظو أُبكح  
4

ثبُوٍْ ػ٠ِ ههْ األػٔبٍ أُ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ اُوبٕٗٞ  اُوبٕٗٞ أُزؼِنٖٓ  117اُز٢ رؼلٍ أُبكح  33أٗظو أُبكح  

 .2004ك٣َٔجو  30طبكه ك٢  85، ط ه ػلك 2005هبٕٗٞ أُب٤ُخ َُ٘خ ، ٣زؼٖٔ 21-04ههْ 
5

كط( ٝ ػشوٕٝ أُق ك٣٘به 10.000ق ًٔقبُلخ إما ًبٕ ٓجِؾ اُـوآخ ٣زواٝػ ٓب ث٤ٖ ػشوح آالف ك٣٘به )ظّ٘ رُ  

.كط(20.000)
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ّّسعار غير شرعية:أل اتممارسال -(5 ّبالمادة ّالمشرع ّرقـ36ّّّّّيعاقعّعمييا ّالقانوف مف
إذّتعتبرّممارساتّأسعارّغيرّّ.06-10مفّالقانوفّرقـ7ّّالمعدلةّبموجعّالمادة04-02ّّ

ّشرعيةّفيماّيمي:ّ

ّبتطبيلّعدم اإللتزام باحترام نظام األسعار المقننة:  -(أ ّاإللتزاـ ّعدـ وّيدخلّفيّنطاقيا
ّىوامشّالربحّوّاألسعارّالمحددةّأوّالمسقفةّأوّالمصدؽّعمييا.ّ

ّأعدم إيداع تركيبة األسعار:  -(ب ّّّسعارّالسمعّيجعّعمىّالعوفّاإلقتصادؼّإيداعّتركيبة
سيماّتمؾّالتيّتكوفّمحلّتدابيرّتحديدّأوّتسقيفّأوّتصديلّليوامشّالربحّالخدمات،ّالّو

وّرغـّأىميةّّ.(1)أوّاألسعارّلدػّالسمطاتّالمعنيةّقبلّبيعّتمؾّالسمعّأوّتأديةّتمؾّالخدمات
كيفياتّّوّّّّّّإيداعّتركيبةّاألسعارّإالّأفّالمشرعّقدّأحاؿّإلىّالتنظيـّمسألةّتحديدّشرواّ

ملّببطاقةّكذاّالنموذجّالمتععوافّاإلقتصادييفّالمعنييفّبو،ّّوفئاتّاألإيداعّتركيبةّاألسعارّّو
ّّ.(2)السمطاتّالتيّيجعّأفّتودعّإليياتركيبةّاألسعارّّو

ىوامش الربح و أسعار  القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكمفة قصد التأثير عمى -(ج
مفّالقانوف23ّّنصتّعميياّالفقرةّاألولىّمفّالمادةّّ:المسقفة الخدمات المحددة أوالسمع و 

استعماؿّمناوراتّأثناءّالتصريحّتقديـّتصريحاتّكاذبةّّوإذّيتـّّ.المتمـالمعدؿّّو04/02ّرقـّ
عمماّبأفّحساعّسعرّّ.بأسعارّالتكمفةّلدػّالسمطاتّالمختصةّمفّأجلّالتأثيرّفيّاألسعار

ّّوتكمفةّعمىّأساسّتكاليفّاإلنتاجّواال اإلتاواتّالمفروضةّعمىّالسمعةّأوّلضرائعّوالرسـو
ّّ.(3)الخدمة

                                                           
1
 ، ٓوعغ ٍبثن.02-04ٌٓوه ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  22كح أُب أٗظو 
2

أصوٛب ػ٠ِ ػجؾ اَُٞم إال إٔ أُشوع ُْ ٣ظله ؽز٠ ا٥ٕ اُطو٣وخ ٖٓ أ٤ٔٛخ إ٣لاع رو٤ًجخ األٍؼبه ٝثبُوؿْ  

 .اُز٢ ٣زْ ثٜب
3
 .58، ص 1991أُبعَز٤و، عبٓؼخ هَ٘ط٤٘خ، شٜبكح  أؽَٖ ثٍٞو٤ؼخ، ٓقبُلبد رشو٣غ األٍؼبه، ٓنًوح ٤َُ٘ 
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ّإخفاءّإخفاء الزيادات غير الشرعية في األسعار:  -(د ّإلى ّاإلقتصادؼ ّالعوف ّيمجأ قد
ّبتجاوزّالحدّاألقصىّالمسموحّبوّأوّأفّيتجاوزّ الزياداتّغيرّالشرعيةّلؤلسعارّبعدّأفّيقـو

ّ.(1)ىامشّالربحّالقانوني

راد و التوزيع عمى تجسيد أثر اإلنخفاض المسجل لتكاليف اإلنتاج و اإلستيعدم  -(ه
ّينعكسّالالخدمات المعنية: ارتفاع أسعار السمع و اإلبقاء عمى أسعار البيع و  ّأف بد

ّاإلنخفاضّالمسجلّفيّالتكاليفّعمىّأسعارّالبيعّالنيائيةّلممستيمكيف.

ّّتؤدؼ المضاربة في السوق:تشجيع غموض األسعار و  -(و ّاضطراعّالمضاربة إلى
ّواختبلؿّميزافّالعرضّّو ّيؤدؼّإلىّالحصوؿّعمىّأرباحّغيرّشرعيةّالسوؽ، ّمما الطمع،

الخدماتّالمبنيةّعمىّمعطياتّغيرّحقيقيةّألسعارّنتيجةّندرةّمزيفةّلمسمعّّونتيجةّإرتفاعّا
ّعفّالسوؽ.

تتمثلّالدائرةّالشرعيةّلمتوزيعّّإنجاز معامالت تجارية خارج الدوائر الشرعية لمتوزيع: -(ي
عامبلفّفيّالمتدخميفّفيّالعمميةّالتجاريةّالمتمثميفّابتداءّفيّالمنتجّأوّالمستوردّالمذيفّيت

مةّأوّمعّتاجرّالتجزئةّالذؼّبدورهّيتعاملّمعّغيرهّمفّتجارّالجمّوّ.مباشرةّمعّتاجرّالجممة
ّّو ّعمممباشرة، ّأثناء ّالسمسة ّىذه ّاحتراـ ّعدـ ّيؤدؼ ّالوسطاءّبالتالي ّتدخل ّإلى ّالتوزيع ّّّّّية

      ّّّّ.(2)السماسرةّالذيفّيرفعوفّمفّثمفّالسمعّوّالخدماتّفيّالسوّؽّو

ّالذكرّفيّنّّّّّّّّّ ّالممارساتّالسابقة طاؽّممارساتّأسعارّغيرّشرعيةّّّتدخلّكلّىذه
ّّو ّإلى ّارتكابيا ّالمخالفيؤدؼ ّاإلقتصادؼ ّالعوف ّدينارّّمعاقبة ّألف ّعشريف ّمف بغرامة

                                                           
1
 .22ص  ٓوعغ ٍبثن، ،أؽَٖ ثٍٞو٤ؼخ 
2

اهرلبع أٍؼبه ثؼغ أُٞاك اُـنائ٤خ ماد اإلٍزٜالى اُٞاٍغ ك٢ خ اُزؾو٤ن اُجؤُب٤ٗخ ؽٍٞ ٗلهح ٝأٗظو روو٣و ُغ٘ 

 .30، ص2011اَُٞم اُٞؽ٤٘خ، اُلزوح اُزشو٣ؼ٤خ اَُبكٍخ، أًزٞثو 
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يبلحعّىناّأفّالمشرعّقدّرفعّّوّ.دج(10.000.000ةّمبلييفّدينار)دج(ّإلىّعشّر20.000)
ّّ.(1)دج(200.000مفّقيمةّالغرامةّبعدّأفّكافّأقصاىاّ)

ّباإلخّالممارسات التجارية التدليسية: -(6ّ ّالتدليسية ّالتجارية ّالممارسات بلؿّترتبط
منوّالممارساتّالتجاريةّالتي24ّّّإذّتمنعّالمادةّّ.02-04مفّالقانوف25ّّو24ّبالمادتيفّ

فةّّأوّإتبلؼّتيدؼّإلىّدفعّأوّاستبلـّفوارؽّمخفيةّلمقيمةّأوّتحريرّفواتيرّوىميةّأوّمزي
ّّو خفائيا ّوا  ّوالمحاسبية ّالتجارية ّلممعامبلتّالوثائل ّالحقيقية ّالشروا ّإخفاء ّقصد تزويرىا

ّ ّالمادة ّتمنع ّبينما ّح25ّالتجارية، ّالتجار ّتحفيزّعمى ّبيدؼ ّالمنتوجات ّمف ّمخزوف يازة
يعاقعّعمىّىذهّالممارساتّبغرامةّماليةّمفّثبلثمائةّألفّّاإلرتفاعّغيرّالمبررّلؤلسعار.

   .(2)دج(10.000.000عشرةّمبلييفّدينار)ّإلى دج(300.000دينارّ)

ّالممارسات التعاقدية التعسفية:  -(7  ّجنحة ّالتعسفية ّالتعاقدية ّالممارسات يعاقعّتعتبر
ّ ّالمشرعّبموجعّالمادة 38ّّعمييا ّماليةّمفّخمسيفّألف02ّّ-04مفّالقانوفّرقـ بغرامة

ّ           ّّ.دج(5.000.000دج(ّإلىّخمسةّمبلييفّدينار)50.000دينارّ)

 نشرّحكـّاإلدانةّلعقوباتّالتكميميةّفيّالمصادرةّوتتمثلّا: العقوبات التكميمية -ب

تكميميةّتتمثلّفيّنزعّممكيةّالماؿّجبراّعفّصاحبوّّعقوبةتعتبرّالمصادرةّالمصادرة:  -(1
المصادرةّجزاءّعينيّيختمفّعفّالغرامةّالتيّيتـّّوّ،(3)ةبغيرّمقابلّوّإضافتوّإلىّممؾّالدول

ّّ.(4)تسديدىاّنقدا

  ّ.(5)تتـّالمصادرةّبموجعّحكـّقضائيّو

                                                           
1
 ٓوعغ ٍبثن.، 02-04ههْ ٖٓ اُوبٕٗٞ  36أٗظو أُبكح  
2
 ٗلَٚ.ٖٓ اُوبٕٗٞ  37أٗظو أُبكح  
3

أُ٘بىػبد اُغٔو٤ًخ ك٢ ػٞء اُلوٚ ٝ اعزٜبك اُوؼبء ٝ اُغل٣ل ك٢ هبٕٗٞ اُغٔبهى، كاه اُؾٌٔخ أؽَٖ ثٍٞو٤ؼخ،  

 .313، ص 1997، ُِ٘شو ٝ اُزٞى٣غ، ٍٞم أٛواً
4
 .314ٓوعغ ٗلَٚ، ص  
5
 ، ٓوعغ ٍبثن.02-04ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  44أٗظو أُبكح  
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منياّفيّالصحافةّيمكفّلمقاضيّأفّيأمرّبنشرّقراراتوّكاممةّأوّخبلصةّّنشر الحكم: -(2
ّّّّّّ.(1)الوطنيةّأوّلصقياّبأحرؼّبارزةّفيّاألماكفّالتيّيحددىا،ّعمىّنفقةّمرتكعّالمخالفة

يمكفّتضاعفّالعقوبةّّوإذّفيّحالةّالعود،ّ ذلؾّيكوّفّوالمنع من ممارسة النشاط:  -(3 
ّبموجعّالسمطةّالتقديريةّالممنوحةّلوّلمقاضيّ عميوّمفّأفّيمنعّالعوفّاإلقتصادؼّالمحكـو

تضاؼّإلىّىذهّ،ّّوسنوات10ّىذاّلمدةّالّتزيدّعفّرسةّأؼّنشااّتجارؼ،ّبصفةّمؤقتةّّومما
ّّ.(2)سنوات5ّأشيرّإلى3ّّالعقوبات،ّعقوبةّالحبسّمفّ

عدـّإثقاؿّكاىلّىّاستقرارّالمعامبلتّالتجارية،ّّومفّأجلّالحفاظّعم: غرامة الصمح -2
لجأّالمشرعّإلىّإجراءاتّالصمحّكاستثناءّعفّالمجوءّإلىّالجياتّالقضائيةّّ.القضاء

ّبوّاإلدارة الذؼّيمكنوّأفّيقبلّّ،ممثمةّإماّفيّالمديرّالمكمفّبالتجارةّالمختصة،ّتقـو
ّفيّحدودّ ّالمعاينة ّكانتّالمخالفة ّإذا مفّاألعوافّاإلقتصادييفّالمخالفيفّبمصالحة

ذلؾّباإلستنادّإلىّالمحضرّدج(،ّّو1.000.000)ّوؼّمميوفّدينارغرامةّتقلّأوّتسا
 .(3)المعدّمفّطرؼّأعوافّالرقابةّالمؤىميف

ّحدودّّوّّّّّّّّّ ّفي ّالمسجمة ّالمخالفة ّكانت ّإذا ّبالتجارة، ّالمكمف ّالوزير ّطريل ّعف ما ا 
ّدينار) ّمميوف ّتفوؽ ّثبل1.000.000غرامة ّعف ّوتقل ّمبلييفّدج( ثة

إلىّالمحضرّالمرسلّإليوّمفّطرؼّالمديرّالوالئيّذلؾّباإلستنادّّوّ.دج(3.000.000دينار)
ّالمكمفّبالتجارةّوّالمعدّمفّطرؼّأعوافّالرقابةّالمؤىميف.

ّمبلييفّّّّّّّّّّ ّثبلثة ّتفوؽ ّغرامة ّحدود ّفي ّالمسجمة ّالمخالفة ّتكوف ّعندما ّأنو غير
ّيرسل3.000.000ّدينار) ّالمؤىميف، ّالرقابة ّأعواف ّطرؼ ّمف ّالمعد ّالمحضر ّفإف دج(،

                                                           
1
 ، ٓوعغ ٍبثن.02-04ههْ ٖٓ  48أٗظو أُبكح  
2

ٗلَٚ، ٣غله اُزن٤ًو أٗٚ هجَ رؼل٣َ ٛنٙ أُبكح ًبٗذ ر٘ض ػ٠ِ إٌٓب٤ٗخ ُغٞء اُوبػ٢ ٖٓ اُوبٕٗٞ  47أٗظو أُبكح  

 إ٠ُ اُشطت ٖٓ اَُغَ اُزغبه١ ٝ ثبُزب٢ُ إٜٗبء اُؾ٤بح اُزغبه٣خ ُِؼٕٞ اإلهزظبك١ أُقبُق.
3
 ٗلَٚ.ٖٓ اُوبٕٗٞ  60أٗظو أُبكح  
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مفّطرؼّالمديرّالوالئيّالمكمفّبالتجارةّإلىّوكيلّالجميوريةّالمختصّإقميمياّقصدّّمباشرة
ّ.(1)المتابعةّالقضائية

المتمثلّفيّالمتابعةّالقضائيةّنظراّلخطورةّهّالحالةّيتـّالرجوعّإلىّاألصلّّوفيّىذّّّّّّّّّ
ّالمخالفةّوّالتيّتستنجّمفّجسامةّالغرامةّالمعاقعّبيا.

ّلممادّّّّّّّّّ ّطبقا 61ّّة ّرقـ ّالقانوف ّعمى02ّّ-04مف ّالمطبقة ّالقواعد ّبتحديد المتعمل
الممارساتّالتجاريةّفإفّموافقةّالعوفّاإلقتصادؼّالمتابعّعمىّالمصالحة،ّيجعموّيستفيدّمفّ

ّ ّبػ ّّوّ%20تخفيضّيقدر ّالمحتسبة، ّالغرامة ّمبمغ ّالقضائيةّّّمف ّالمتابعة ّتنتيي ّلذلؾ ّّتبعا
يوماّابتداءّمف45ّّلوّمؤقتاّفيّانتظارّقياـّالعوفّاإلقتصادؼّبدفعّّتمؾّالغرامةّفيّأجلّّو

ّّو ّالمختصّإقميمياّتاريخّالموافقةّعمىّالمصالحة، الّسيحاؿّالممفّعمىّوكيلّالجميورية ا 
ّقصدّالمتابعةّالقضائية.

الئيّالمكمفّيحلّلؤلعوافّاإلقتصادييفّمعارضةّغرامةّالمصالحةّأماـّالمديرّالّوّّّّّّّّّ
ّّوبالتجا ّأوّالوزيرّالمكمفّبالتجارة، ّرة ّبػ ّأجلّتمؾّالمعارضة ّابتداءّمفّتاريخ8ّّيحدد أياـ

ّالمخالفة ّلصاحع ّالمحضر ّّوكمّ.(2)تسميـ ّبالتجارة ّالمكمف ّلموزير ّيمكف ّالوالئيّا المدير
ّالمؤىمي ّالرقابة ّمفّطرؼّأعواف ّالمقترحة ّالمصالحة ّغرامة ّمبمغ ّتعديل فّالمكمفّبالتجارة

الذيفّحررواّالمحضر،ّفيّحدودّالعقوباتّالماليةّالمنصوصّعميياّفيّأحكاـّالقانوفّرقـّ
ّالمتعملّبتحديدّالقواعدّالمطبقةّعمىّالممارساتّالتجارية.04-02ّّ

والّتتخذهّّ.الّتعتبرّالمصالحةّحقاّبالنسبةّلمعوفّاإلقتصادؼّالذؼّارتكعّالمخالفةّّّّّّّّّّ
نماّياإلدارةّبصفةّآليةّّو فيّىذهّالحالةّيكوفّلئلدارةّّوّ.يفّعمىّالعوفّاإلقتصادؼّطمبياتعا 

                                                           
1
 ، ٓوعغ ٍبثن.02-04ههْ ٖٓ اُوبٕٗٞ  60أٗظو أُبكح  
2

ٖٓ اُوبٕٗٞ  61أٗظو أُبكح  ػ٘ل اُو٤بّ ثئعواءاد أُظبُؾخ ٣غت ر٤َِْ َٗقخ ٖٓ أُؾؼو ُظبؽت أُقبُلخ. 

 ، ٓوعغ ٍبثن.02-04ههْ 
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ّرفضيا ّأو ّقبوليا ّفي ّالكاممة ّتّ.(1)الحرية ّالمقترحة ّالغرامة ّفإف ّذلؾ، ّإلى خضعّإضافة
كذاّالقيمةّارّنوعّالنشااّالتجارؼّالممارسّّوالتيّتأخذّبعيفّاإلعتبلمسمطةّالتقديريةّلئلدارة،ّّو

ّالمرتكبة.اإلجماليةّلممخالفةّ

تجدرّاإلشارةّإلىّأفّرفضّالعوفّاإلقتصادؼّالمتابعّاإلعتراؼّبالمخالفةّالمعاينةّّّّّّّّّّ
ّّوم ّالمؤىميف، ّالرقابة ّأعواف ّقبل ّمفّف ّاإلستفادة ّمف ّيمنعو ّالمحضر ّعمى ّالتوقيع عدـ

ّّوإجراءاتّالمصا ّالمختصّإقميميالحة ّإلىّوكيلّالجميورية ّأنوّالّيستفيدّّ.يحاؿّممفو كما
ّالعودأيض ّتمؾّاإلجراءاتّفيّحالة ّمف ّالمكمفّّ.ا ّالمدير ّمف ّمباشرة ّالمحضر بلّيرسل

ّ.(2)بالتجارةّإلىّوكيلّالجميوريةّالمختصّإقميمياّمفّأجلّالمتابعةّالقضائية

ّتمكنتّمفّّّّّّّّّّ ّالتجارة ّمصالحّالمراقبةّلوزارة ّإلىّأف  ّتجدرّاإلشارة ّسبل، إضافةّلما
(ّأشير9ّمميارّدجّخبلؿّالتسعّ)47,52ّفّفواتيرّبقيمةّالكشفّعفّمبادالتّتجاريةّبدّو

ّ ّسنة ّمف ّإلى2015ّاألولى ّجانفي ّمف ّالممتدة ّالفترة ّفي ّالمراقبة ّمصالح ّقامت ّحيث ،
ّ ّأدتّإلىّالكشفّعف2015ّّسبتمبرّمفّسنة ّمراقبة 179614ّبأكثرّمفّمميوفّعممية

ّبالشفافيةّفيّالمبادالتّالتجاريةّوكذّ قواعدّاحتراـّمطابقةّوتأميفّمخالفةّمتعمقةّخصوصا

ّمعّوالخدمات.السّ 

ّأدّ ّّّّّّّّّ ّتحرير ّإلى ّالمراقبة ّواقتراح166403ّّتّعمميات ّالمخالفيف ّحل ّفي محضر
مميارّدينارّمفّالسمع.ّكماّأفّمصالح5,13ّّمحلّتجارؼّوحجزّماّقيمتو12150ّّغملّ

ّ ّسنة ّمف ّالممتدة ّالفترة ّقامتّفي ّالتجارة ّمبادالتّبالك2014ّإلى2010ّّوزارة شفّعف

                                                           
1

اٌّذ٠ش  ّى٠ُٓ ش أٔٗ، ١غ «اُز٢ ر٘ض:  02-04ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  60َز٘زظ مُي ٖٓ ٗض اُلووح اُضب٤ٗخ ٖٓ أُبكح ٣ُ  
ًنُي اُلووح اُضبُضخ ٖٓ ٗلٌ  ٝ ،»ثّصبٌذخ اٌّخبٌف١ٓ  ِٓ األػٛاْ اإللزصبد١٠ٓ أْ ٠مجً اٌٛالئٟ اٌّىٍف ثبٌزجبسح

 .»ثّصبٌذخ اٌّخبٌف١ٓ  ِٓ األػٛاْ اإللزصبد١٠ٓ أْ ٠مجً اٌّىٍف ثبٌزجبسح اٌٛص٠ش ّى٠ُٓ  ... « :أُبكح اُز٢ ر٘ض 
2
 ٗلَٚ.ٖٓ اُوبٕٗٞ  62أُبكح  أٗظو 
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مميارّدجّمست51,6ّّمميارّدجّأؼّبمعدؿّسنوؼّقدره206,5ّّتجاريةّبدوفّفواتيرّبقيمةّ
ّ.(1)نشاطاتّعديدةّخاصةّالخدماتّوالصناعةّالتحويميةّوالزراعةّوالتجارةّالخارجيةّوالتوزيع

ّّواإلّيؤدؼ: : في مجال المنافسةثانيا ّالمنافسة، ّبقواعد ّباألسعارّخبلؿ ّتتعمل التي
المتمـّإلىّتوقيعّالمتعملّبالمنافسةّالمعدؿّّو03ّ-03المنصوصّعميياّبموجعّاألمرّرقـّ

ّ)عقّو ّطرؼّمجمسّالمنافسة ّمف ّّو1بات ّالضررّ(، ّالتعويضّعف ّفي ّيتمثل ّمدني جزاء
ّ(.2تصدرهّالييئاتّالقضائية)

ّتمؾّّالعقوبات الصادرة عن مجمس المنافسة:  -1 ّتماثل ّصبلحيات لمجسّالمنافسة
ّا ّفي ّالقضّلنظاـالمتبعة ّو ّالتبميغ ّو ّالتحقيل ّكصبلحية ّالعقاعّالجمائي ّتوقيع ّثـ سات

ّ ّالحكـ ّإداّركقاضي ّسمطة ّالمنافسة ّمجمس ّيعتبر ّقضائيةّلذلؾ ّبوظيفة ّمزودة ّمستقمة ية
ّ.(2)تنظيميةّو

يختصّمجمسّالمنافسةّبتوقيعّالعقوباتّضدّاألعوافّاإلقتصادييفّعندّارتكابيـّّّّّّّّّّّ
ّلممنافسة ّتتمثلّفيّغرامةّماليةّلكلّّ.(3)لمممارساتّالمقيدة ّبإصدارّعقوباتّمالية ّيقـو إذ

رّرقـّمفّاألم56ّتمؾّالمخالفاتّالمتعمقةّبالممارساتّالمقيدةّلممنافسة،ّحيثّحددتّالمادةّ
ّّوا03-03ّ ّبالمنافسة ّلمتعمل ّالمادة ّبموجع 26ّّالمعدلة ّرقـ ّالقانوف مبمغ12ّّ-08مف

ّالذؼّالّيفوؽّ ّالمحقلّفيّالجزائرّّ%12الغرامة ّالرسـو ّاألعماؿّمفّغير ّرقـ ّمبمغ مف
ّماليةّتساوؼّعمىّاألقلّضعفيّالربحّالمحقلّّ(4)خبلؿّآخرّسنةّماليةّمختتمة أوّبغرامة

                                                           
1

، 2015ٗٞكٔجو  15أٗظو رظو٣ؼ ٝىاهح اُزغبهح ًُٞبُخ األٗجبء اُغيائو٣خ ثزبه٣ـ  

www.mincommerce.gov.dz   :ػ٠ِ اَُبػخ اُؼبشوح. 2015ك٣َٔجو  23ربه٣ـ ى٣بهح أُٞهغ 
2
 BEN NADJI Cherif, le dispositif légal relatif à la concurrence les voies de recours 

contre les décisions du conseil de la concurrence, la lettre juridique n° 22 du 

22/03/1996, p 10-11. 
3
 ٍجن اُؾل٣ش ػٜ٘ب ك٢ اُلظَ األٍٝ. 
4

أُزؼِن ثبُٔ٘بكَخ  03-03ٖٓ األٓو ههْ  62إ٠ُ  56إما ًبٗذ ًَ اَُ٘ٞاد أُب٤ُخ أُولِخ أُنًٞهح ك٢ أُٞاك  

أُزْٔ ال رـط٢ ًَ ٝاؽلح ٜٓ٘ب ٓلح ٍ٘خ ًبِٓخ، كئٗٚ ٣زْ ؽَبة اُؼوٞثبد أُب٤ُخ أُطجوخ ػ٠ِ ٓورٌج٢ أُؼلٍ ٝ

 62، أٗظو أُبكح اُغيائو فالٍ ٓلح اُ٘شبؽ أُ٘غي ك٢ أُقبُلخ ؽَت ه٤ٔخ ههْ األػٔبٍ ٖٓ ؿ٤و اُوٍّٞ، أُؾون

  أُزؼِن ثبُٔ٘بكَخ أُؼلٍ ٝ أُزْٔ. 03-03ٌٓوه ٖٓ األٓو ههْ 

http://www.mincommerce.gov.dz/
http://www.mincommerce.gov.dz/
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أماّفيّّ(1).تتجاوزّىذهّالغرامةّأربعةّأضعاؼّىذاّالربحبواسطةّىذهّالممارسات،ّعمىّأالّ
حالةّماّإذاّكافّمرتكعّالمخالفةّالّيممؾّرقـّأعماؿّمحدد،ّفإفّمبمغّالغرامةّالمحكوـّبوّالّ

ّ.(2)دج(6.000.000ّيجعّأفّيتجاوزّستةّمبلييفّدينار)

كانتّقبلّتعديلّشدد،ّحيثّماّيبلحعّعمىّىذهّالعقوباتّأنياّاتخذتّطابعّالتّ ّإفّ ّّّّّّّّّ
تنصّعمىّغرامةّمالية12ّّ-08المتعملّبالمنافسةّبموجعّالقانوفّرقـ03ّّ-03األمرّرقـّ
ىوّماّّوّ.ئرّخبلؿّآخرّسنةّماليةّمختتمةمفّرقـّاألعماؿّالمحقلّفيّالجزاّ%7الّتفوؽّ

ّ كماّأنوّقبلّالتعديلّأيضاّلـّينصّاألمرّرقـّّ.مفّرقـّاألعماؿّ%5يشكلّزيادةّمقدرةّبػ
ّمجمس03-03ّّ ّفأصبح ّالمحقل، ّالربح ّضعفي ّاألقل ّعمى ّتساوؼ ّالتي ّالغرامة عمى

ّي ّبتوقيعّإحدػّالعقوبتيفّعندما ذلؾّتبعاّكوفّلمرتكعّالمخالفةّرقـّأعماؿّّوالمنافسةّمخيرا
لمقدارّالضررّالحاصلّنتيجةّالممارساتّالمقيدةّلممنافسة.ّكماّشددّالمشرعّأيضاّالغرامةّ

ّالمخا ّضد ّالالمالية ّالذؼ ّّولف ّأعماؿ ّرقـ ّعمى ّدينارّّيحوز ّمبلييف ّستة جعميا
ّدج(.3.000.000ّدج(ّبعدّأفّكانتّالّتتجاوزّثبلثةّمبلييفّدينار)6.000.000)

ّفيّّّّّّّّّّ ّاحتيالية ّبصفة ّساىـ ّطبيعي ّشخص ّكل ّأيضا، ّالمنافسة ّمجمس ّّّّيعاقع
ّلممنافس ّالمقيدة ّالممارسات ّتنظيـ ّقدرىا ّمالية ّبغرامة ّتنفيذىا ّوفي مميونيّة

ّ.(3)دج(2.000.000دينار)

ّّّّّّّّّّ ّتحتّرقـ ّقضية ّتناوؿّمجمسّالمنافسة ّاإلطار، 18ّبتاريخ2013/47ّّفيّىذا
ّ 2013ّّفيفرؼ ّالشركة ّفي ّيتمثبلف ّالمتخاصماف ّطرفاىا ّالمحدودة ّالمسؤولية "ىالل ذات
ّّلمورق" ّالمحدودة ّالمسؤولية ّذات ّالشركة ّاد عتّ" RAYANE et EAPI" ضد حيث

                                                           
1
  : ر٘ض ٛنٙ األف٤وح ػ٠ِ ؽ٤شٓب ٣الؽع ػ٠ِ ٛنٙ أُبكح ٛٞ افزالف اُزوعٔخ ػٖ اَُ٘قخ اُلو٤َٗخ،  

"ce profit illicite quatre foisci ne soit supérieure a -Sans que celle"،  ث٤٘ٔب ك٢ اَُ٘قخ

ثلال ػٖ أهثغ ٓواد، ٝٛ٘ب ٗوٟ أٗٚ ٣ؾَٖ ػ٠ِ أُشوع رظؾ٤ؼ ٛنا  اُؼوث٤خ ٣زؾلس أُشوع ػٖ أهثؼخ أػؼبف

  اُقَِ.
2
 ، ٓوعغ ٍبثن.03-03ٖٓ األٓو ههْ  56أُبكح  أٗظو 
3

  ٗلَٚ. األٓو ٖٓ 57أٗظو أُبكح   
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بوقوعياّضحيةّتطبيلّأسعارّمنخفضةّبطريقةّتعسفيةّّ-ممثمةّبمحاميياّ–األولىّالشركةّ
طمبتّمفّمجمسّالمنافسةّالمتعملّبالمنافسةّّو03ّ-03رّرقـّمفّاألم12ّطبقاّلنصّالمادةّ

ّ ّالمادة 46ّّتفعيل ّرقـ ّاألمر ّبالمنافسة03ّ-03مف ّباتخاذّّوّ.لمصمحتياّ(1)المتعمل ذلؾ
ّمارساتّالمقيدةّلممنافسة،ّفيّانتظارّدراسةّالقضيةّفيّالعمل.التدابيرّالمؤقتةّلمحدّمفّالم

بعدّالمناقشة،ّقررّمجمعّالمجمس،ّبأغمبيةّأعضائو،ّرفضّطمعّتطبيلّالتدابيرّّّّّّّّّّّ
ّ ّلممادة ّطبقا ّمبررة ّالحاؿّغير ّفيّقضية ّالتيّتعتبر ّمفّاألم46ّالمؤقتة 03ّ-03رّرقـ

وّخاصةّالصفةّ ررّاتخاذّاإلجراءاتّالمؤقتة،تبالتيّتحددّالظروؼّالتيّالمتعملّبالمنافسةّّو
ّّّ(2)المستعجمةّلتفادؼّوضعّالّيمكفّالتراجعّعنو.

ّجانفي29ّالذكرّبأفّمجمسّالمنافسةّبعدّإعادةّتفعيموّبصفةّرسميةّبتاريخّّريجدّّّّّّّّّّ
مفّأجلّمواجيةّإشكاليةّمبدأّالتقادـّالتيّتـّالنصّّوّ.قضيةّعفّسمفو18ّقدّورث2013ّّ
ال ترفع « المتعملّبالمنافسة:03ّ-03مفّاألمرّرقـ44ّّمفّالمادة4ّّبموجعّالفقرةّّعمييا

سنوات إذا لم يحدث بشأنيا أي بحث  13إلى مجمس المنافسة القضايا التي تجاوز مدتيا 
إذّّ.مجمسّالدولةمنافسةّقضاةّفيّالمحكمةّالعمياّّواستشارّمجمسّال ».عقوبةأو معاينة أو 

بالتاليّّو.ّلـّيؤدّإلىّحم و2013ّإلى2003ّّاعتبرواّأفّتجميدّنشاطاتّالمجمسّالسابلّمفّ
منياّالقرارّالذؼّاتخذهّمجمسّّوّ.ةّإلىّغايةّإعادةّالنشااّإليوىناؾّتواصلّفيّسيرّالمؤسس

دةّفيّشكاوييـّقصدّاإلطبلع18ّّالمنافسةّبإعادةّمخاطبةّالمشتكيفّالػّ عمىّالعناويفّالمحد 
ّ ّاإلحاالتعمى ّتمؾ ّاسترجاع ّأو ّالحفاظ ّفي ّطرؼّّ،(3)نياتيـ ّمف ّمراسمتيـ ّبعد ّأنو غير

رتّواحدةّالتراجعّعفّاإلحالة10ّّالمجمسّلـّتردّ شركاتّعمىّتمؾّاإلرساليات،ّفيّحيفّقر 

                                                           
1

٠ّىٓ ِجٍظ إٌّبفغخ، ثطٍت ِٓ اٌّذػٟ أٚ ِٓ اٌٛص٠ش اٌّىٍف  « ػ٠ِ ٓب٢ِ٣: ٗلَٚٓو ٖٓ األ 46ر٘ض أُبكح  

ثبٌزجبسح، ارخبر رذاث١ش ِؤلزخ ٌٍذّذ ِٓ اٌّّبسعبد اٌّم١ذح ٌٍّٕبفغخ ِٛضٛع اٌّزذم١ك، إرا الزضذ رٌه اٌظشٚف 
اٌّغزؼجٍخ ٌزفبدٞ ٚلٛع ضشس ِذذق غ١ش ِّىٓ إصالدٗ، ٌفبئذح اٌّؤعغبد اٌزٟ رأثشد ِصبٌذٙب ِٓ جشاء 

  .»ّبسعبد أٚ ػٕذ اإلضشاس ثبٌّصٍذخ اإللزصبد٠خ اٌؼبِخ٘زٖ اٌّ
2
 .40، ص 2014أٗظو اُزوو٣و ا١َُٞ٘ ُٔغٌِ أُ٘بكَخ َُ٘خ  
3
 .35ص  ٗلَٚ،أٗظو اُزوو٣و  
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ّّووّوا ّأخرػّعب رتّعفّوقفّشكواىا، ّمجمسّالمنافسةّحدة ّفصلّفييا ّمف12ّّ)قد ممف(
ّ.2014ّجواف18ّّخبلؿّجمستوّالمنعقدةّبتاريخّ

ّمنوّّّّّّّّّ ّالمجمسّّسعيا ّتناوؿ ّالسابل، ّعفّمجمسّالمنافسة ّالممفاتّالموروثة لتصفية
الجديدّالممفاتّالخمسةّالتيّلـّتقعّتحتّطائمةّالتقادـ،ّألفّأصحابياّحافظواّعمىّالشكاوػّ

ذلؾّفيّجمستيوّالمنعقدتيفّبتاريخّةّبشأنيا،ّّومفّطرؼّمجمسّالمنافسّبعدّإعادةّمراسمتيـ
ّ.2014مارس12-13ّّ

بتاريخ2003/25ّّمفّبيفّتمؾّالممفاتّالتيّتناولياّمجمسّالمنافسة،ّالقضيةّرقـّّّّّّّّّّ
ّالموزعّّ.2003أفريل21ّّ بشأفّمخالفةّّ"إيفري " ضدّشركةّّ"سميماني مجيد"طرفاىاّىما

قدّارتكبتياّضدّالموزعّ "إيفري " التيّتكوفّشركةّّولممارساتّالتمييزيةّفيّاألسعارّخاصةّبا
الخسائرّالماليةّّودّشكواهّأكّ ّوّ.ىذهّالجمسةّكافّمرفقاّبمحاميوحيثّأفّالمدعيّفيّّ.المذكور

ّتكبدىا ّّ.التي ّشركة ّممثل ّيرد ّلـ ّاإلستدعاء "إيفري " بينما ّمجمسّّعمى ّلو ّأرسمو الذؼ
ّّو ّالمجمسّالمنافسة. ّمقرر ّأف ّالقضية ّىذه ّفي ّلمتحقيل ّالمجمسّالذؼّعي ف ّمقرر ّأك د قد

ّبالمخالفاتّالتيّارتكبتياّشركةّ ثـّقررّمجمعّالمجمسّتأجيلّالحكـّ، "إيفري " السابلّقدّأقر 
ّ.2014أفريل29ّّفيّالقضيةّإلىّجمسةّ

حيثّبعدّّانعقدتّالجمسةّمفّأجلّالحكـّفيّالقضية،2014ّنوفمبر13ّّبتاريخّّّّّّّّّّّ
ّّو ّاألعضاءالمناقشة ّيتمثلّفيّعقوبةّضدّّ.التصويتّبأغمبية ّقرارا أصدرّمجمسّالمنافسة

مفّاألمرّرقـ14ّّتتمثلّفيّغرامةّماليةّفيّالحدّاألدنىّالمحددّفيّالمادةّو "إيفري " شركةّ
ّالممغى95-06ّ ّمفّمديرّّوّ.(1)المتعملّبالمنافسة ّطمعّمجمسّالمنافسة ّاإلطار، فيّىذا

اإلجراءاتّاإلتصاؿّباإلداراتّالمعنيةّالمتمثمةّفيّالضرائعّوّالمديريةّالجيويةّلمتجارة،ّمفّ

                                                           
1
 ، ٓوعغ ٍبثن.06-95أٓو ههْ  
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خاصةّرقـّأعماؿّالشركةّ ."إيفري " لشركة2003ّّأجلّمنحياّالحصيمةّالضريبيةّبرسـّسنةّ
ّة.فيّتمؾّالسنةّّمفّأجلّالتحديدّالدقيلّلمقدارّالغرام

ّّّّّّّّّّّ ّلسنة ّالخاصّبمجمسّالمنافسة ّالسنوؼ ّالتقرير ّفي ّورد ّفإنو2014ّحسعّما ،
ييدؼّمفّخبلؿّىذاّالحجـّالمتدنيّلمغرامةّإلىّتحقيلّىدؼّبيداغوجيّأكثرّمنوّقمعيّبماّ

عميوّتقررّاإلعتمادّفيّحساعّسنواتّخمت،ّّو10ّإلىّأفّالوقائعّالخاصةّبالقضيةّتعودّ
ّعمىّ ّالغرامة ّمقدار ّسنة ّبرسـ ّالمحقل ّاألعماؿ ّالرقـّّوّ"إيفري "ّقبلّشركة2013ّرقـ ىو

ّالعامةّ ّالمديرية ّطرؼ ّمف ّبيا ّالمجمس ّإببلغ ّتـ ّالتي ّالمالية ّاألوضاع ّمف المستخرج
ّ.1/10000لمضرائعّوّالمديريةّالجيويةّلمتجارةّليطبلّعميياّمعاملّ

ّفيمالّّّّّّّّّ ّاألوؿ ّقراره ّإصدار ّفي ّالمنافسة ّمجمس ّاعتمد ّالماليةّّقد ّالعقوبة يخص
ّالم ّمع ّالمقارنة ّعمى ّالمالية، ّالغرامة ّفي ّّوالمتمثل ّالمجاؿ، ّىذا ّفي ّالدولية عمىّمارسات

(ّ ّلممنافسة ّالدولية ّالشبكة ّمدير ICNّتوصية ّأف ّالذؼّيعتبر " تقييم سمطة المنافسة ال (
الذي تتركو  يرتكز عمى رقم العمال المعالج أو باعتبار الغرامات الموقعة بل من خالل األثر

ّ.(1)قرارات سمطة المنافسة في السوق التنافسي"

ّالمؤسساتّّّّّّّّّّ ّيعاقعّمجمسّالمنافسةّبناءّعمىّتقريرّالمقرر، ّسبل، إضافةّإلىّما
التيّتتعمدّتقديـّمعموماتّخاطئةّأوّغيرّكاممةّبالنسبةّلممعموماتّالمطموبةّأوّتتياوفّفيّ

ثّيفرضّعميياّالقانوفّذلؾّدوفّاإلحتجاجّبالسرّتقديمياّإلىّالمقررّمفّأجلّالتحقيل،ّحي
كماّتعاقعّأيضاّتمؾّالمؤسساتّالتيّالّتقدـّالمعموماتّالمطموبةّضمفّاآلجاؿّّ،(2)الميني

ّّ.(3)دج(800.000ّالمحددةّمفّقبلّالمقررّبغرامةّالّتتجاوزّثمانمائةّألفّدينار)

                                                           
1

ثٔغٌِ اُقبص  2014َُ٘خ ٖٓ اُ٘شوح اُو٤ٍٔخ ُِٔ٘بكَخ اُز٢ رزؼٖٔ اُزوو٣و ا١َُٞ٘  47ٝ  46أٗظو اُظلؾخ  

 ، ٓوعغ ٍبثن.أُ٘بكَخ
2
 ، ٓوعغ ٍبثن.03-03ٓو ههْ ٖٓ األ 51أٗظو أُبكح  
3
 ٗلَٚ.ٖٓ األٓو  59أُبكح  أٗظو اُلووح األ٠ُٝ ٖٓ 
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ّالغراماتّّإضافةّّّّّّّّّ ّطريل ّعف ّالمنافسة ّمجمس ّيعاقع ّالمالية، ّالغرامات ّتمؾ إلى
جبارىـّعمىّتنفيذّالحكـّمفّأجلّالضغطّعمييـ،ّّوّالتيديديةّاألعوافّاإلقتصادييفّالمخالفيف ا 

إذّتتمثلّالحاالتّالتيّيحكـّبياّمجمسّالمنافسةّبالغرامةّالتيديديةّّ.الصادرّفيّحقيـّفورا
ّفيماّيمي:

مف46ّّو45ّّاإلجراءاتّالمؤقتةّالمنصوصّعميياّفيّالمادتيفّفيذّاألوامرّّوعندّعدـّتنّ-
ّيحكـّمجمسّالمنافسةّبغرام03ّ-03األمرّرقـّ ّفيّاآلجاؿّالمحددة، ةّالمتعملّبالمنافسة،

ّتأخير150.000ّخمسيفّألفّدينار)تيديديةّالّتقلّعفّمبمغّمائةّّو ّّ.(1)دج(ّعفّكلّيـو

المعموماتّالتيّطمبياّمنياّأوّّفيوّعدـّتقديـّالمؤسساتّعندّتقديـّالمقررّلتقريرّيثبتّ-
ّتقديميا ّفي ّتتياوف ّأو ّكاممة ّغير ّأو ّمعموماتّخاطئة ّتقديـ ّضمفّّتعمدىا ّتقدميا ّلـ أو

عبلوةّعمىّالغرامةّالمفروضةّ-حيثّتعاقعّتمؾّالمؤسسةّّ.اآلجاؿّالمحددةّلياّمفّطرفو
ّكعقوبة دج(ّعفّكلّيوـ100.000ّّدينارّ)ّبغرامةّتيديديةّالّتقلّعفّمائةّألفّ-عمييا

ّّ.(2)تأخير

ّّوّّّّّّّّّ ّالتيديدية، ّالغرامة ّمقابل ّفي ّتشجيع ّأجل ّالمنافسةّّّّّّّّمف ّمجمس ّبيف التعاوف
األعوافّاإلقتصادييف،ّيمكفّلمجمسّالمنافسةّأفّيقررّتخفيضّمبمغّالغرامةّأوّالحكـّبياّّو

عاوفّتتأثناءّالتحقيلّفيّالقضيةّّوّإليياعمىّالمؤسساتّالتيّتعترؼّبالمخالفاتّالمنسوبةّ
ّتتعيدّبعدـّارتكاعّالمخالفاتّالمتعمقةّبالمنافسة.فيّاإلسراعّبالتحقيلّفيياّّو

ّأّّّّّّّّّ ّّومف ّاإلجراءات ّىذه ّمف ّاإلستفادة ّتمؾّجل ّعمى ّيتعيف ّالتشجيعية، األحكاـ
ّ.(3)المؤسساتّأال ّتكوفّفيّحالةّالعودّميماّتكفّطبيعةّالمخالفاتّالمرتكبة

                                                           
1
 ٍبثن.، ٓوعغ 03-03ٖٓ األٓو ههْ  58أُبكح  أٗظو ٖٓ 
2
 ٗلَٚ.ٖٓ األٓو  59أُبكح  أٗظو ٖٓ 
3
 ٗلَٚ.ٖٓ األٓو  60أُبكح  أٗظو ٖٓ 
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عفّمجمسّفسةّبنشرّالقراراتّالصادرةّعنوّّوكعقوبةّتكميمية،ّيختصّمجمسّالمناّّّّّّّّّّ
المتعمقةّبالمنافسةّفيّالنشرةّالرسميةّءّالجزائرّوعفّالمحكمةّالعمياّوعفّمجمسّالدولةّّوقضا

ّّو ّأيضلممنافسة، ّّولو ّأفّينشرّمستخرجاتّمفّقراراتو كلّالمعموماتّاألخرػّبواسطةّأؼّا
ّ.(2)حيثّأنوّتـّإنشاءّموقعّإنترنتّليذاّالغرضّ،(1)وسيمةّإعبلمية

يعتبرّنشرّالقراراتّالمتعمقةّبالمنافسةّمفّطرؼّمجمسّالمنافسة،ّعمميةّردعّالّّّّّّّّّّ
ّالتجاريةّلتمؾّالمؤسساتّاإلقتصاديةّمحلّّ.ي ستيافّبيا ّتؤدؼّإلىّاإلضرارّبالسمعة ألنيا

 ياّعبرةّلممؤسساتّاألخرػ.ّيجعمّوّ،مماّقدّيصيبياّبأضرارّماديةّ.المتابعة

ّإصدارهّّّّّ     ّعند ّمعينة ّمعايير ّباتباع ّمجمسّالمنافسة ّالمشرع ّألـز ّذلؾ، ّعمى عبلوة
ألحكاموّفيّحلّاألعوافّاإلقتصادييفّأوّاألشخاصّالطبيعييفّالمخالفيفّلؤلحكاـّالمتعمقةّ

الممارسةّالمرتكبة،ّراعيّخطورةّبدّعمىّمجمسّالمنافسةّأفّي.ّإذّالبالسيرّالحسفّلممنافسة
إضافةّإلىّمدػّّ.الفوائدّالمجمعةّمفّطرؼّمرتكبيّالمخالفةّوّوالضررّالذؼّلحلّباإلقتصاد

ّمجمسّال ّمع ّالمؤسساتّالمتيمة ّّوتعاوف ّالقضية ّالتحقيلّفي ّخبلؿ ّوضعيةّمنافسة أىمية
ّّّّّّّّّّ.(3)المؤسسةّالمعنيةّفيّالسوّؽ

ةّاعتباراتّأىميا،ّحثّمجمسّالمنافسةّعمىّلقدّأحسفّالمشرعّفيماّذىعّإليوّلعدّّّّّّّّّ
ّم ّّوتحرؼ ّالجزاء، ّتوقيع ّعند ّالعدالة ّمبدأّبدأ ّاعتماد ّعمى ّاإلقتصادييف ّالمتعامميف تشجيع

ّكلّ ّيتـ ّإذ ّّوالتعاوف، ّالمستيمؾّ ّمصمحة تعامميفّاإلقتصادييفّاآلخريفّّّالمذلؾّمعّمراعاة
ّكذاّمصمحةّاإلقتصادّالوطني.ّو

المتعملّبالمنافسةّعمى03ّّ-03مفّاألمرّرقـ13ّّتنصّالمادةّّ:الجزاءات المدنية  -2
من األمر، يبطل كل التزام أو اتفاقية أو شرط  9و 8دون اإلخالل بأحكام المادتين « أنو:

                                                           
1
 ، ٓوعغ ٍبثن.03-03ٖٓ األٓو ههْ  49أُبكح  أٗظو ٖٓ 
2
   www.conseille.concurrence.comأٗظو ٓٞهغ اإلٗزوٗذ اُقبص ثٔغٌِ أُ٘بكَخ  
3
  ، ٓوعغ ٍبثن.03-03ههْ  األٓو ٖٓ 1ٌٓوه  62 أٗظو أُبكح 

http://www.conseille.concurrence.com/
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 12و 11و 11و 7و 6تعاقدي يتعمق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 
ّّوباّوّ(1)،»أعاله ّالمتخذة ّالتصرفات ّكل ّفإف ّلممنافسة،ّلتالي ّالمقيدة ّبالممارسات المتعمقة

ّمطمقاّألفّقواعدّالمنافسةّمفّالنظاـّالعاـّ ّفيّمجاؿّاألسعار،ّتكوفّباطمةّبطبلنا السيما
ّاإلقتصادؼ، ّاإلختّوّ(2)لمتوجيو ّّويعود ّاإلتفاقيات ّتمؾ ّإبطاؿ ّالتعاقديةّصاصّفي الشروا

 لمجياتّالقضائيةّالمختصةّسواءّالمدنيةّأوّالتجارية.

ّالممارساتّّّّّّّّّّ ّمف ّمتضررا ّنفسو ّيعتبر ّمعنوؼ ّأو ّشخصّطبيعي ّلكل ّيمكف كما
ّ.(3)المقيدةّلممنافسةّالمطالبةّبالتعويضّأماـّالجيةّالقضائيةّالمختصة

ّّّّّّّّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
                                                           

1
 ، ٓوعغ ٍبثن.03-03ٓو ههْ ٖٓ األ 13أٗظو أُبكح  

2
 BOUTARD- LABARDE Marie Chantal, CANIVET Guy, op cit, p 245. 

3
 ، ٓوعغ ٍبثن.03-03ٓو ههْ ٖٓ األ 48أٗظو أُبكح  
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 خالصة الفصل الثاني:

ّسبلّّّّّّّّّ ّالمما ّعقد ّفي ّالثمف ّلتحديد ّأف ّيظير ّالمستيمكيفّ، ّعمى ّبالغ ّتأثير بيع
ّّ.دّالحقوؽّوّتظيرّاإللتزاماتّالممقاةّعمىّعاتلّكلّطرؼإذّتتحدّ ّ،األعوافّاإلقتصادييفّو
ّتكوفّّو ّفعالة ّرقابة ّىنالؾ ّكانت ّطالما ّالحقوؽ ّبتمؾ ّاإلخبلؿ ّيمكف ّال ّالحالة ّىذه في

ّبالمرصادّألؼّتجاوزّيمسّبالتشريعاتّالمتعمقةّبتنظيـّاألسعار.

ّلممستيمؾّّّّّّّّّ ّالقانوني ّالمركز ّتوضيح ّبياف ّفي ّاألسعار ّتحديد ّالطّ ّ،يساعد رؼّفيو
ّالشرائيةّّّّ ّقدرتو ّعمى ّالتعدؼ ّمف ّمأمف ّفي ّتجعمو ّالقانونية، ّبالحماية ّالمشموؿ ّّالضعيف

ّّوّو ّالخاصة. ّاإلقتصادية ّحدودّمصمحتو ّإبراز ّمف ّاألسعار ّتحديد ّي مك ف ّآخر، ّجانع مف
كيفياتّممارسةّنشاطوّاإلقتصادؼّضمفّإطارّعمىّالعوفّاإلقتصادؼ،ّّوّالواقعةالمسؤوليةّ

ّتحكموّالشفافيةّوّالنزاىة.

ّالّّّّّّّّّ ّتعدد ّمف ّالرغـ ّّوعمى ّالمستيمؾ ّبحماية ّالمنوطة ّالقانوفّييئات ّأوجدىا التي
كذاّالسمطاتّالممنوحةّلياّبموجعّالقانوفّمفّّوّ.التشريعاتّالمتعمقةّباألسعارّلفرضّاحتراـ

الذيفّيعتبروفّمستيمكيفّ-تطبيلّالعقوبات،ّيتعيفّعمىّأفرادّالمجتمعّالقياـّبالرقابةّّوأجلّ
ّعندّاملّّوالتحميّبالوعيّالكّ-بدوفّاستثناء ّوالتصرؼّبعقبلنية بروحّعاليةّمفّالمسؤولية
التصدؼّلكلّخرؽّلمحقوؽّالمشروعةّليـ،ّمفّأجلّالقضاءّعمىّمختمفّأشكاؿّاإلستيبلؾّّو

ّاإلنتياك ّردعيةّات ّوعقوبات ّجزاءات ّتوقيع ّخبلؿ ّمف ّاألسعار ّمجاؿ ّفي ّضدىـ الواقعة
ّّضدىـ.

 

 

 



 ةـاخلامت             كل   ـة املس هتـة وحاميـة التعاقديـن احلريـع: بيـلبياد ـن يف عقـد المثـحتدي

 

361 
 

 :ةـــــــاتمـــــــــــــــــــــــــخلا

لم تعد القواعد العامة التي يتضمنيا القانون المدني كافية لتحكم العالقة التعاقدية          
يعود السبب ثمن السمع والخدمات، و  ا فيما يتعمق بتحديدالقائمة بين األفراد المتعاقدين السيم

 في ذلك إلى تغير المراكز القانونية ألطراف ىذه العالقة التعاقدية.

المشتري المذين  و طرفيو المتمثمين في البائعيع، و عقد الب تناولفبعد أن كان شائعا          
تعتبر العقد شريعة المتعاقدين ال يجوز نقضو  التيق م ج  و  من 601المادة  يحتكمان إلى

أن المشتري ال بد أن يكون عالما بما ىو مقدم عميو ما دام و  .وال تعديمو إال باتفاق الطرفين
رادة حرة و مستقمة و يتوفر عمى أىم ب، دون إكراه أو خالية من كل نقص أو عيية كاممة وا 
 عن تصرفو سواء تضرر بو أو انتفع.بعد ذلك فيو مسؤول كل المسؤولية و  .غمط أو تدليس

ت تتعمق بالمستيمك             أصبح التوجو اآلن في الغالب نحو استعمال عبارا
متمثمين في المستيمك طرفيو التصمة بو السيما عقد اإلستيالك و المصطمحات القانونية المو 

ري أن يتدخل بالنظر إلى مركزييما القانونين غير المتوازنين، كان من الضرو و  .والميني
كان من نتيجة ىذا ثل في المستيمك. و المشرع من أجل ضمان حقوق الطرف الضعيف المتم

عد المتضمنة في التدخل، أن أصبح ىذا العقد متميزا عن غيره باحتوائو عمى مزيج من القوا 
 قانون العقوبات و بعض فروع القانون المختمفة.  القانون المدني والقانون التجاري و 

وق المحتكم إلى مبدأ العرض     كل ذلك جاء نتيجة تبني الدولة نظام اقتصاد الس        
 نظام الذي يتميز بييمنةالطمب إلى صياغة قواعد جديدة تتماشى مع متطمبات ىذا الو 

تعاقدية بما يمتمكو من سيطرتو عمى العالقة الالميني و المتعامل اإلقتصادي بوصفو 
بقدر ما تنسجم ىذه العقد الذي يجري التعاقد حولو. و فنية حول محل معمومات وقدرة  تقنية و 

بقدر ما   L’Etat-Régulateurالقواعد مع دور الدولة الجديد المتمثل في الدولة الضابطة
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مصالحو اإلقتصادية وضمان  صون الطرف الضعيف و تسعى إلى الحفاظ عمى حقوق 
 .L’Etat-Providenceسالمتو من خالل لعب دور الدولة المتدخمة  صحتو و 

الميني بإجبار ىذا لتعاقدية القائمة بين المستيمك و إن تدخل الدولة في العالقة ا         
و وجوب البيع بالثمن المحدد من  .األخير بالتقيد بمجموعة من اإللتزامات كاإللتزام باإلعالم

أن قواعد حماية المستيمك من النظام العام، إذ ال يجوز  طرف الدولة، يدفع إلى اإلعتقاد
عمما أن مخالفة ىذه  مخالفتيا أو اإلتفاق عمى مخالفتيا إال إذا نص المشرع عمى خالف ذلك

 القواعد يؤدي إلى توقيع الجزاء ضد المخالفين.

المصالح اإلقتصادية لقد قطع المشرع الجزائري شوطا ميما في سبيل حماية          
في مجال  الحفاظ عمى قدرتيم الشرائية دون المساس بالسياسة العامة لمدولةلممستيمكين و 

فال تمجأ الدولة لمتسعير إاّل في حاالت   .ضمان ربحيم الماديتشجيع استثمار الخواص و 
، في حين اإلستقرار اإلجتماعيظروف الحفاظ عمى النظام العام و  ضيقة و محدودة تممييا
د إلى قانون العرض        الخدمات األخرى بسعر السوق المستنلسمع و يمكن بيع مختمف ا

 التحايل.ط البيع وعدم المجوء إلى الغش و شرو بشرط احترام اإلعالم باألسعار و  الطمبو 

، فالحركة بالرغم من ذلك، ال تزال قوانين حماية المستيمك تشوبيا بعض النقائص         
أممتيا ضرورة المرحمة،  0000ماية المستيمك منذ سنة المتعمقة بحالتشريعية المتسارعة و 

التي كانت تتسم بتسريع إعداد ترسانة قانونية من أجل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة 
 العالمية.

تبعا لذلك صدرت مجموعة من التشريعات المتعمقة بحماية المستيمك، منيا ما و          
 ر رقم كيفيات ذلك، عمى غرار األمعقد البيع و  شرة بتحديد الثمن فييتضمن أحكاما مبا

المتعمق بتحديد القواعد المطبقة عمى  00-00كذا القانون رقم المتعمق بالمنافسة و  00-00
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منيا ما يتضمن أحكاما غير يضا مختمف المراسيم التنظيمية، و أالممارسات التجارية، و 
 قمع الغش.المتعمق بحماية المستيمك و  00-00مباشرة كالقانون رقم 

 نذكر مايمي: التي خمصنا إلييا في ىذا البحث النتائجمن بين            

عدم الخبرة في الصياغة : والذي يمكن إرجاعو إلى عمى التشريعاتكثرة التعديالت الواردة  -
أو ضغط  فيم حركة األسواق أو نتيجة لسرعة اإلستجابة لممتغيرات الحاصمة في المجتمع،و 

 كذا الضغوط التي يمارسيا أحيانا ممثموا المينيين. لمستيمك و جمعيات حماية ا

لمنافسة المعدل       المتعمق با 00-00إذ يشتمل األمر رقم : كثرة اإلحالة عمى التنظيم -
المتعمق بتحديد القواعد المطبقة عمى الممارسات التجارية عمى  00-00القانون رقم والمتمم و 

مكرر من األمر  30بل ذىب المشرع أبعد من ذلك عندما أّكد بموجب المادة  .عدة إحاالت
المتمم عمى أن توضح أحكام ىذا األمر، عند المتعمق بالمنافسة المعدل و  00-00رقم 

مكرر من  11بموجب المادة  -و بنفس الصياغة-اإلقتضاء، عن طريق التنظيم. كما أّكد  
مى الممارسات التجارية المعدل          لقواعد المطبقة عالمتعمق بتحديد ا 00-00القانون رقم 

 المتمم عمى ىذا األمر.و 

في بل يكمن في عدم سرعة المشرع  :إن الخمل ال يكمن في اإلحالة عمى التنظيم -
  بالرغم من أىميتيا     .سن النصوص التنظيمية الخاصة بيااإلستجابة إلى ىذه اإلحالة، و 

تطبيق  ما دام ال يمكن فيم نّية المشرع إاّل من خالل توضيح طريقةتأثيرىا عمى المستيمك، و 
كمثال عمى ذلك عدم صدور النص التنظيمي المتعمق بتحديد تركيبة األسعار تمك المواد و 
من القانون رقم  00عند قراءتنا لنص المادة ميتو في إظيار شفافية األسعار. و بالرغم من أى

مطبقة عمى الممارسات التجارية، نالحع أن المشرع المتعمق بتحديد القواعد ال 00-00
 يعاقب عمى عدم إيداع تركيبة األسعار المقررة طبقا لمتشريع.
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التشريعات المنظمة لقواعد حماية اب التناسق بين مختمف القوانين و تبعا لذلك، نالحع غيو  -
ونيا من المستيمك، خاصة عند لجوء المشرع إلى التعريفات في كل قانون، بالرغم من ك

 تصادم النصوص القانونية.مما ينجر عنو إمكانية التناقض و  .اختصاص الفقو

أخرى من  إن توسيع مجال أو نطاق تطبيق قانون الممارسات التجارية ليشمل فئات -
التوزيع التي تدخل في لذين ينشطون في قطاعات اإلنتاج و سيما ااألعوان اإلقتصاديين ال

 ابائعو واشي و الوكالء و وسطاء بيع الما المواشي و مربو الفالحون و جال الفالحة بما فييم م
في مجال استيراد السمع إلعادة بيعيا عمى كذا في قطاع الصيد البحري و الذبائح بالجممة، و 

خدمات ن ىذه النشاطات ليا عالقة بسمع و حاليا، يضمن حماية موسعة لممستيمك أل
حماية القدرة الحفاظ عمى استقراره و لسوق و ن ايذات أىمية بالغة بالنسبة لتمو استراتيجية و 

 الشرائية لممستيمك.

   عمى الرغم من ذلك، تبقى ىذه النصوص الخاصة بيذه القطاعات الجديدة جافة      و  -
بدون روح، ما دام المشرع لم يحدد الطريقة التي يتم بيا إخضاعيا لقانون و  جامدةو 

ونزاىة الممارسات ة أىمية بالغة في تكريس شفافية عمما أن لمفاتور ات التجارية، الممارس
التي تقوم مقام الفاتورة والتي  ىو ما يفترض أن يكون الّدور الذي ستمعبو الوثيقةالتجارية و 

أشير  00أن المشرع منح مدة  مع التذكير فقطسماىا المشرع بسند المعاممة التجارية، 
ي الجريدة الرسمية. في حين لم تتحرك لمتعريف بيذه الوثيقة ابتداء من تاريخ نشرىا ف

المصالح المعنية الستغالل ىذه المدة من أجل التقرب من المخاطبين بيا، باعتبار أن أغمبيم 
تطبيق قانون الممارسات ببدء الال ينتمون إلى فئة التجار، مما يثير عدة مشاكل عند 

      التجارية بكل ما يتضمنو من صرامة عمى ىؤالء.  

إاّل أن  .شك فيو أن تعدد الييئات المكمفة بالرقابة يؤدي إلى تعزيز حماية المستيمك مما ال -
يقمل حتما من  عدم التنسيق بين مختمف الييئات المكّونة لمييكل الرقابي الموجو ليذه الحماية
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يؤدي إلى نسف كل المجيودات المبذولة، سواء عمى مستوى النصوص القانونية فعاليتيا، و 
إذ ال بد من سيولة الوصول إلى المعمومات الخاصة  .الموارد البشرية المسخرة المتخذة أو

بالمتعاممين اإلقتصاديين دون عوائق بيروقراطية، من طرف كل الييئات المتدخمة في عممية 
الرقابة أو تمك التي بطبيعتيا تتعامل مع ىؤالء المتعاممين اإلقتصاديين، كالمركز الوطني 

 البنوك.تشيات الضرائب، الجمارك و مف و اري لمسجل التج

ضمان رعاية مصالح األطراف المتعاقدة، جل استقرار المعامالت التجارية و من أ         
التدخل ال  إال أن ىذا .نرى أنو ال بد من تدخل الدولة لما ليا من امتيازات السمطة العامة

بل يجب أن يخضع ألسس اقتصادية وقانونية بحتة، إذ ال  ال عفويا،يجب أن يكون مطمقا و 
نما يجمصالح المتعاممين اإلقتصاديين، و بيجب اإلضرار  ب ترك السوق خاضعة لمبدأ ا 

عدم التدخل لمتأثير عمى ىذه القاعدة إال إذا شكل ذلك خطرا عمى العرض والطمب، و 
في نفس الوقت و  ،صورة كبيرةقدرتيم الشرائية ب تضررتلمصالح اإلقتصادية لممستيمكين، و ا
      بد من الوقوف بصرامة في وجو كل المحاوالت الرامية إلى اإلخالل بقواعد المنافسةال

ار من أجل ذلك كمو البد من األخذ بعين اإلعتبوخرق السير العادي لنظام السوق، و 
    .ممستيمكغير المباشرة التي تؤثر في بروز حماية فعالة لمجموعة من العوامل المباشرة و 

 عمى ىذا األساس نقترح مايمي:      و 

   اإلسراع في سن كل النصوص التنظيمية التي أحالت إلييا التشريعات المتعمقة
تقارير التحقيق وشكل  بحماية المستيمك السيما تمك المتعمقة بتركيبة األسعار، شكل

 البيانات التي تتضمنيا.المحاضر و 
  تكريسيا من خالل فرض التعامل رسات التجارية و عيم شفافية المماالحرص عمى تد

و ردع بصرامة كل المبيعات التي تتم من دونيا السيما عند أىم المتدخمين  بالفاتورة
 تجار الجممة.ل السمع كالمستوردين والمنتجين و في تداو 
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  ستجيب لمظروف السائدة في السوق وظروف تحديد أسعار مالئمة عند التسعير ت
لكبير مع قواعد العرض  مع الحرص عمى عدم تعارضيا ا .لممستيمك القدرة الشرائية

حتى ال يكون ذلك سببا في ازدىار السوق الموازية، إذ يبدو من المالئم الطمب و و 
التدخل المباشر وضع آلية محّددة لمحفاظ عمى القدرة الشرائية لممستيمك عوضا عن 

 حقيو الفعميين.دعمو، حتى يذىب ذلك الدعم إلى مستفي تحديد السعر و 
  بد من األخذ بعين اإلعتبار عدم سريان التعامل بالوحدات النقدية ال عند التسعير

تيمك يدفع أكثر مما البسيطة األقل من دينار واحد، ألن التعامل بيا قد يجعل المس
يؤدي إلى اغتناء المؤسسات          أن ذلك قدغير . لو بفارق بسيطيتوجب عميو و 

 لكثرة تعامميم بذلك الفارق البسيط في السعر الذي يدفعو المستيمك.المينيين نظرا و 
  محاربة السوق الموازية.ألسواق النظامية و إنشاء ا 
  تنسيقيا مع كل األطراف المعنية كالمركز الوطني لمسجل رقابة و تفعيل عممية ال

دارة الجمارك والبنوك و و  رائبمفتشيات الضو  التجاري  بة السعي إلى إنشاء فرق رقاا 
 مشتركة مع ىذه الييئات.

 نشاطات التوزيع من أجل القضاء عمى تعدد و  اإلىتمام بدعم منشئات التخزين
 الوسطاء الذين يتسببون عادة في رفع األسعار.

  تطوير بنك معمومات و وضع قاعدة بيانات و  .العمل عمى عصرنة نشاط الرقابة
الييئات اإلدارية التي تتعامل مع يكون مشتركا بين مختمف المصالح و الكترونية، 

 األشخاص الطبيعيين و المعنويين المتدخمين في النشاط اإلقتصادي.
  .تفعيل دور مجمس المنافسة 
  ال بد من األخذ بعين اإلعتبار تقارير مجمس المنافسة، خاصة ما ورد في التقرير

ما يتعمق اء ، الذي ينتقد ظروف العمل في مجمس المنافسة سو 0060السنوي لسنة 
عدم جاذبية نظام سير المينة، و  .وعدد أعضائو ومقرريو ومسيريو .بقمة مساحة المقر
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مما يعني أن  .أعضاء 8لم يبق إاّل أعضائو، و  0ىذا المجمس استقالة  إذ شيد
بالتالي سيؤدي دام النصاب القانوني النعقاده، و استقالة واحدة أخرى ستؤدي إلى انع

 من جديد. ذلك إلى شل مجمس المنافسة
 لنشاطات من الضروري إنشاء محاكم تجارية لمنظر في مختمف القضايا المتعمقة با

تخفيف الضغط عن المحاكم األخرى، خاصة إذا عممنا أن التجارية واإلقتصادية و 
المحاكم تعتبر صاحبة اإلختصاص في النظر في القضايا المتعمقة بالممارسات 

       التجارية. 
 أرباب العمل في خاصة بحماية المستيمك والمنظمات المينية و معيات الإشراك الج

الرؤى المستقبمية و إعداد القوانين المنظمة لمنشاط اإلقتصادي من أجل توحيد الجيود 
 في ضبط النشاط اإلقتصادي.

 لفعالية لفائدة أعوان امستمرة وتحسين مستوى األداء و  إعداد دورات تكوينية بصفة
 خاص بالرقابة.صياغة دليل الرقابة، و 

  ان الرقابة، كإنشاء المفتشيات المينية الخاصة بأعو تحسين الظروف اإلجتماعية و
تدعيميا بوسائل النقل من أجل التحرك في الوقت المالئم، إضافة إلى الحرص عمى و 

 .حماية ىؤالء األعوان عند قياميم بمياميم
 ا ميما في تعزيز كاعتبارىا شريو  معيات الخاصة بحماية المستيمكتفعيل دور الج

 توعيتو بحقوقو.عممية الرقابة وتنوير المستيمك و 
 سيما ال .ذ السياسة اإلقتصادية لمدولةال بّد من إشراك وسائل اإلعالم المختمفة في تنفي

عار       فيما يتعمق بحقوق المستيمك في شقيا المتعمق بضمان تطبيق األس
مل عمى بعث نقاش حيوي حول سبل العو  .كذا معايير الجودةالتسعيرات المقننة و و 

خمق الثروة التي تنعكس إيجابا جل تحريك عجمة التنمية و خمق تنمية مستدامة من أ
 عمى المصالح اإلقتصادية لممستيمكين.
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II- الرسائل و المذكرات الجامعية 
 :رسائل الدكتوراه -أ

جالل مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه  -1
تيزي وزو،  مولود معمري،    جامعة ،في القانون، فرع قانون األعمال، كمية الحقوق 

2012 
، الحماية القانونية لممستيمك في ظل إقتصاد السوق، أطروحة مقدمة لنيل العيدحداد  -2

 .2002، جامعة الجزائرشيادة الدكتوراه، كمية الحقوق، 
خبابة عبد هللا، سياسة األسعار في إطار العولمة اإلقتصادية، حالة الجزائر، أطروحة  -3

دالي إبراىيم،         ئر، جامعة الجزا توراه، كمية العموم اإلقتصادية وعموم التسيير،دك
2006. 

، حماية المستيمك من األضرار الناتجة عن األضرار المعيبة، أطروحة عمارزعبي -4
كمية الحقوق  مقدمة لنيل شيادة دكتوراه العموم في الحقوق تخصص قانون األعمال،

 .2013بسكرة، ر، جامعة دمحم خيض ،العموم السياسيةو 
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اه في القانون لحماية المستيمك، أطروحة لنيل الدكتور ميدي منير، المظاىر القانونية  -5
والتكوين قانون األعمال، كمية العموم القانونية واإلقتصادية  الخاص، وحدة البحث

 .2005 تماعية، جامعة دمحم األول، وجدة،واإلج
  

 مذكرات الماجستيررسائل و  -ب
آثاره عمى المنافسة، مذكرة لنيل تدخل الدولة في تحديد األسعار و  بوخاري لطيفة، -1

العموم السياسية، جامعة وىران، و شيادة الماجستير في القانون الخاص، كمية الحقوق 
2013. 

معيد لنيل شيادة الماجستير، رسالة ، مخالفات تشريع األسعار، أحسنبوسقيعة  -2
  .1991جامعة قسنطينة، الحقوق، 

بيجت، مبدأ حرية األسعار في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شيادة  بوقطوف -3
 ،1جامعة الجزائر، كمية الحقوق ع قانون األعمال، الماجستير في القانون، فر 

 .2013الجزائر،
المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير في قانون جدايني زكية، اإلشيار و  -4

 .2000/2001، الجزائرجامعة  ،العمال، كمية الحقوق 
حسن دمحم حسن شحادة، أحكام الثمن في الفقو اإلسالمي، دراسة فقيية مقارنة،  -5

  الدراسات العميا، كمية والتشريع،  الفقو مقدمة لنيل شيادة الماجستير، في مذكرة
 .2006فمسطين،  نابمس، في الوطنية النجاح جامعة

، جرائم البيع في قانوني المنافسة و الممارسات التجارية، مذكرة مقدمة سميحةعالل -6
لنيل شيادة الماجستير في القانون، كمية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

2004/2005. 
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اإللتزام بالتحذير من مخاطر الشيء المبيع، مذكرة لنيل شيادة  عميان عدة، -7
 ومسؤولية، كمية الحقوق، جامعة الجزائر،  الماجستير في الحقوق، فرع عقود

2008-2009 . 
دمحم عماد الدين، الحماية المدنية لممستيمك من خالل قواعد الممارسات عياض  -8

شيادة الماجستير، ، مذكرة مقدمة لنيل 04/02التجارية، دراسة عمى ضوء القانون 
 .2005/2006العموم اإلقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، كمية الحقوق و 

زوبير أرزقي، حماية المستيمك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير  -9
في القانون، فرع المسؤولية المينية، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود 

  .2011معمري، تيزي وزو، 
ناصري فييمة، جمعيات حماية المستيمك، مذكرة لنيل شيادة الماجستير،   -11

 .2003/2004 جامعة الجزائر، كمية الحقوق،
 

III- المقاالت 

النقدية  ، المجمة»حقوق المستيمكالموازنة بين النشاط التنافسي و «إرزيل الكاىنة، -1
، تيزي وزو ،02د كمية الحقوق، جامعة مولود معمري، العدالعموم السياسية، لمقانون و 
 .149-123، ص ص2011

، »في القانون الجزائري مبدأ حرية الصناعة والتجارة  «فية،اإقمولي ولد رابح ص -2
د العموم السياسية، كمية الحقوق، جامعة مولود معمري، العدالمجمة النقدية لمقانون و 

 .74-59 ، ص ص2011تيزي وزو،  ،02
أثرىا عمى النظرية العامة لمعقد في القانون حماية المستيمك و  «،جمال النكاس -3

    ، ص ص1989، 2، ع 13جامعة الكويت، السنة ، مجمة الحقوق، »الكويتي
45-118. 
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، »أثر خيار الرؤية في حماية المستيمك اإللكتروني«عمي أحمد صالح الميداوي،  -4
 ،42لعدد ا، كمية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، مجمة الشريعة والقانون 

 .232-175، ص ص 2010
دفاتر مجمة  ،»قانون حماية المستيمكطاق تطبيق ن «عياض دمحم عماد الدين، -5

،     2013جوان  ،جامعة قاصدي مرباح، ورقمةالسياسة والقانون، العدد التاسع، 
 .76-61ص ص 

الضريبية في اإلقتصاد الجزائري وآثارىا اإلقتصادية سياسة اإلعفاءات  «،دمحم فرحي -6
، 39السياسية، الجزء و  مة الجزائرية لمعموم القانونية واإلقتصادية، المج»اإلجتماعيةو 

 .78-68، ص ص 01،2001رقم 
حماية المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة  «بدرة، لعور -7

ني، العدد العاشر، كمية مجمة الفكر القانو  ،»لممستيمكين وفقا لقانون المنافسة الجزائر
-357ص     ، ص العموم السياسية، جامعة دمحم خيضر بسكرة، د س نالحقوق و 

373. 
، »أساليب تفعيل الرقابة عمى الممارسات التجارية غير الشرعية «مغربي قويدر، -8

، جامعة حسيبة بن 08اإلنسانية، العدد ألكاديمية لمدراسات اإلجتماعية و مجمة ا
 .94 -89 ص ص، 2012بوعمي، الشمف، 

 المجمة الجزائرية ،»يفي التشريع الجزائر الحماية الجنائية لممستيمك «،موالك بختة -9
، 1999 ،02، رقم37الجزء الجزائر،لمعموم القانونية واإلقتصادية والسياسية، جامعة 

 .64-23ص ص 

  ، مجمة الحقوق، الكويت،»الحماية الجزائية لممستيمك «نائل عبد الرحمان صالح، -11
  .116-95، ص ص 1999، ديسمبر 4ع                               .
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IV- المداخالت 

، مدى فعالية النصوص القانونية في حماية المستيمك، الممتقى نبيمةبن عائشة  -1
الوطني الخامس، الحماية القانونية لممستيمك، كمية الحقوق، جامعة الدكتور يحي 

 .2012ماي  17-16فارس، يومي 
عبيدي دمحم، حق المستيمك في اإلعالم، يوم دراسي حول الوسم وا عالم  -2

 .2007جويمية  07يوم  -الجزائر -المستيمك، فندق الشيراطون 
ترشيد اإلستيالك لدى المستيمك ن عيسى، جمعيات حماية المستيمك و عنابي ب-3

الجزائري، الممتقى الوطني حول: حماية المستيمك في ظل اإلنفتاح اإلقتصادي، 
 .2008أفريل  14-13المركز الجامعي بالوادي، 

كتو دمحم الشريف، أىداف المنافسة، الممتقى الوطني حول المنافسة و حماية  -4
نوفمبر  18و17المستيمك، كمية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 

 .منشور( ،)غير2009
الجزائري، الممتقى ، اختصاصات مجمس المنافسة حمزةبوخروبة  ،عبدهللالعويجي  -5

، 2013أفريل  04و 03الوطني حول حرية المنافسة في القانون الجزائري، يومي 
   .(غير منشور)العموم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، كمية الحقوق و 

قى الدولي آلية حمايتيا من األعمال المنافية ليا، الممتميمون خيرة، المنافسة و  -6
اإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع الرابع حول المنافسة و 

المحروقات في الدول العربية، كمية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف، 
  .ب س ن
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VI- النصوص القانونية 

 الدساتير -أ

سبتمبر سنة  10صادر في   64، ج ر عدد 1963سبتمبر سنة  08دستور   -1
1963.  

رخ مؤ  18-89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1989فبراير سنة  23دستور   -2
 .1989صادر في أول مارس سنة   9عدد ، ج ر 1989فبراير سنة  28في 

مؤرخ في  348-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996نوفمبر  28دستور   -3
 6مؤرخ في  01-16قانون رقم بموجب ال ومتمم معدل، 1996ديسمبر سنة  7

مارس  7صادر بتاريخ  14عدد  التعديل الدستوري، ج ر، يتضمن 2016مارس 
   www.joradp.dzأنظر الموقع اإللكتروني لألمانة العامة لمحكومة: ، 2016

 
  النصوص التشريعية -ب

، يتضمن قانون اإلجراءات 1966يونيو سنة  08مؤرخ في  155-66مر رقم أ -1
 www.joradp.dzاألمانة العامة لمحكومة،  ،متمم الجزائية، معدل و

، يتضمن قانون العقوبات، معدل 1966يونيو سنة  8، مؤرخ في 156-66أمر رقم   -2
  www.joradp.dz، األمانة العامة لمحكومة، و متمم

يتضمن إلغاء القانون رقم     ، 1973يوليو سنة  5مؤرخ في  29-73أمر رقم  -3
و الرامي إلى التمديد، حتى إشعار آخر،  1962ديسمبر سنة  31المؤرخ في  62-157

 3صادر في ال 62عدد ج ر ، 1962ديسمبر سنة  31لمفعول التشريع النافذ إلى غاية 
 )ممغى(، 1973غشت سنة 

ع المخالفات م، يتعمق باألسعار وق1975 يل سنةأفر  29مؤرخ في  37-74أمر رقم  -4
 ، )ممغى(1975مايو سنة  13صادر في  38الخاصة بتنظيم  األسعار، ج ر عدد 

، يتضمن القانون المدني معدل 1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في  58 -75أمر رقم  -5
 www.joradp.dzاألمانة العامة لمحكومة،  ،متممو 

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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      يتضمن القانون التجاري معدل 1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75رقم  أمر -6
 www.joradp.dzاألمانة العامة لمحكومة، ، و متمم

 09د ، يتعمق بالمنافسة، ج ر عد1995يناير سنة  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  -7
 ،) ممغى(.1995فبراير سنة  22صادر في 

 29دد ، يتعمق باألسعار، ج ر ع1989يوليو سنة  5مؤرخ في  12-89قانون رقم  -8
 ، )ممغى(.1989يوليو سنة  19صادر في 

 43، يتعمق بالمنافسة، ج ر عدد 2003يوليو سنة  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  -9
 .2003يوليو سنة  20صادر في 

، يحدد القواعد المطبقة عمى 2004يونيو سنة  23مؤرخ في  02-04رقم  قانون  -11
 .2004يونيو سنة  27صادر في  41الممارسات التجارية، ج ر عدد 

صادر في  85، ج ر عدد 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 21-04قانون رقم  -11
 .2004ديسمبر  30
قانون اإلجراءات يتضمن ، 2008فبراير سنة  25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -12

 .2008أبريل  سنة  23الصادر في  21اإلدارية، ج ر العدد  المدنية و 
 03-03يتمم األمر رقم ، يعدل و 2008يونيو سنة  25رخ في مؤ  12-08قانون رقم  -13

يوليو  2صادر في  36المتعمق بالمنافسة، ج ر عدد و  2003يوليو سنة  19المؤرخ في 
 .2008سنة 
قمع ، يتعمق بحماية المستيمك و 2009ر فبراي 25مؤرخ في  03 -09رقم  قانون  -14

 .2009مارس  08صادر في  15الغش، ج ر عدد 
 03-03يتمم األمر رقم، يعدل و 2010غشت سنة  15مؤرخ في  05-10قانون رقم  -15

 18صادر في  46و المتعمق بالمنافسة، ج ر عدد  2003يوليو سنة  19المؤرخ في 
 .2010غشت سنة 

   رقميتمم القانون ، يعدل و 2010غشت سنة  15مؤرخ في  06-10نون رقم قا -16
، الذي يحدد القواعد المطبقة عمى الممارسات 2004يونيو سنة  23المؤرخ في  04-02

 .2010غشت سنة  18صادر في  46التجارية، ج ر عدد 

http://www.joradp.dz/
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، يتعمق بالجمعيات، ج ر عدد 2012يناير سنة  12مؤرخ في  06-12قانون رقم  -17
 .2012يناير سنة  15صادر في  02
 12، يتعمق بالوالية، ج ر عدد 2012فبراير سنة  21مؤرخ في  07-12قانون رقم  -18

 .2012فبراير سنة  29صادر في 
، يتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر سنة  30مؤرخ في  18-15رقم قانون   -19

 .2015ديسمبر سنة  31صادر في  72، ج ر عدد 2016
 

 التنظيمية النصوص -ج

، يتضمن الشروط العامة 1966مايو سنة  12مؤرخ في  112-66مرسوم رقم   -1
مايو سنة  17صادر في  39عدد لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحمي، ج ر 

 ، )ممغى(.1966
حديد أسعار ، يتعمق بت1966مايو سنة  12مؤرخ في  113-66مرسوم رقم    -2

، 1966مايو  27صادر في  42عمى حاليا، ج ر عدد المعاد بيعيا المنتجات المستوردة و 
 )ممغى(.

الخدمات بالمنتجات و  1966 مايو سنة 12مؤرخ في  114-66مرسوم رقم   -3
، 1966مايو  27صادر في  42ج ر عدد  الموضوعة تحت نظام التصديق عمى األسعار،

 )ممغى(.
، يتعمق بمراقبة الجودة و قمع 1990يناير 30مؤرخ في  39-90تنفيذي رقم  مرسوم -4

 ، )ممغى(.1990يناير 31صادر في  05الغش، ج ر عدد 
 ، يتعمق بضمان1990سبتمبر 15 ، مؤرخ في266-90مرسوم تنفيذي رقم  -5

 .1990سبتمبر 19صادر في  4المنتوجات و الخدمات، ج ر عدد 
يتعمق بالمناطق  ،1994 سنةأكتوبر  17، مؤرخ في 320-94تنفيذي رقم  مرسوم -6

 ، )ممغى(.1994أكتوبر سنة  19صادر في  67الحرة، ج ر عدد 
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، يتضمن تحديد 1996أبريل سنة  13مؤرخ في  132-96مرسوم تنفيذي رقم   -7
 أفريل سنة 14صادر في 23أسعار الدقيق و الخبز في مختمف مراحل التوزيع، ج ر عدد 

1996. 
، يتضمن إنشاء 1997أفريل سنة 05، مؤرخ في 106-97مرسوم تنفيذي رقم   -8

 ، )ممغى(.1997أفريل سنة  06صادر في  20المنطقة الحرة لبالرة )جيجل(، ج ر عدد 

، يتعمق بحدود  الربح 1998مؤرخ في أول فبراير سنة  44-98مرسوم تنفيذي رقم    -9
والتوزيع التي تطبق عمى األدوية المستعممة في الطب  القصوى عند اإلنتاج والتوظيب

 .1998سنة فبراير  04 صادر في 05البشري، ج ر عدد 
  رفع  يتضمن ، 1998 يوليو سنة 28 مؤرخ في 237-98مرسوم تنفيذي رقم   -11
تممكيا  والتي  السكن الرئيسي في  ذات االستعمال  المحال  عمى  المطبقة  اإليجار  نسب
 28 صادر في 55 ، ج ر عددالمحمية والمؤسسات والييئات التابعة ليا والجماعات الدولة
 .1998سنة يوليو 

، يتضمن تحيين 1998غشت سنة  29مؤرخ في  269-98مرسوم تنفيذي رقم  -11
 65تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم بو الشركة الوطنية لمنقل بالسكك الحديدية، ج ر عدد 

 .1998 سبتمبر سنة 02در في صا
، يتضمن تحيين 1998غشت سنة  29مؤرخ في  269-98مرسوم تنفيذي رقم  -12

 77الذي تقوم بو الشركة الوطنية لمنقل بالسكك الحديدية، ج ر عدد  البضائعتعريفات نقل 
 .1998 أكتوبر 14صادر في 

أسعار  تضمن تحديد، ي2001فبراير سنة  12مؤرخ في  50-01مرسوم تنفيذي رقم   -13
في مختمف مراحل التوزيع، ج ر عدد الموضب في األكياس عند اإلنتاج و و ر الحميب المبست

 .2001فبراير سنة  12صادر في  11
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، يتعمق بالتعريفات 2002ديسمبر سنة  17مؤرخ في  448-02مرسوم تنفيذي رقم   -14
 ديسمبر سنة 22صادر في  85القصوى لنقل الركاب في سيارات األجرة، ج ر عدد 

2002. 
، يحدد صالحيات 2002ديسمبر سنة  21مؤرخ في  453-02مرسوم تنفيذي رقم  -15

 .2002ديسمبر سنة  22في  صادر 85وزير التجارة، ج ر عدد 
، يتضمن تنظيم 2002ديسمبر سنة  21مؤرخ في  454-02مرسوم تنفيذي رقم  -16

 .2002 ديسمبر سنة 22صادر في  85اإلدارة المركزية في وزارة التجارة، ج ر عدد 
يتضمن تنظيم ، 2003نوفمبر سنة  05مؤرخ في  409-03مرسوم التنفيذي رقم  -17

 09صادر في  68عمميا، ج ر عدد الح الخارجية في وزارة التجارة وصالحياتيا و المص
 .2003نوفمبر سنة 

عير ، يحدد كيفيات تس2005يناير سنة  9مؤرخ في  14-05مرسوم تنفيذي رقم    -18
يناير  12صادر في  05كذا التعريفات المتعمقة بو، ج ر عدد الفالحة و الماء المستعمل في 

   .2005سنة 
، يحدد كيفيات 2005نوفمبر سنة  30مؤرخ في  458-05مرسوم تنفيذي رقم   -19

البضائع الموجية إلعادة البيع عمى د المواد األولية و المنتوجات  و ممارسة نشاطات استيرا
 .2005سمبر سنة دي 04صادر في  78حاليا، ج ر عدد 

يحدد شروط  ،2005 سنة ديسمبر 10مؤرخ في  468-05رقم تنفيذي مرسوم  -21
كيفيات ذلك، ج ر عدد التسميم و الفاتورة اإلجمالية و  تحرير الفاتورة و سند التحويل و وصل

 .2005 سنة ديسمبر 11صادر في  80
، يتضمن تحديد أسعار البيع 2007فبراير 11مؤرخ في  60-07مرسوم تنفيذي رقم   -21

عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند 
التوزيع، و أسعار بيع المنتوجات البترولية الموجية لإلستيالك في السوق الوطنية، ج ر 

 . 2007ير سنة فبرا 15صادر في   11عدد 
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      ، يحدد شروط 2006يونيو سنة  18مؤرخ في  215-06مرسوم تنفيذي رقم   -22
      البيع في حالة تصفية المخزوناتالبيع الترويجي و كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض و و 

ر عدد لبيع خارج المحالت التجارية بواسطة فتح الطرود، ج اوالبيع عند مخازن المعامل و 
 .2006 يونيو سنة 21صادر في  41
، يحدد العناصر 2006سبتمبر سنة  10مؤرخ في  306-06مرسوم تنفيذي رقم   -23

البنود التي تعتبر تعسفية، ين والمستيمكين و األساسية لمعقود المبرمة بين األعوان اإلقتصادي
 .2006صادر في سبتمبر سنة  56ج ر عدد 

 ، يحدد أسعار2007ديسمبر سنة  25مؤرخ في  402-07مرسوم تنفيذي رقم   -24
 26الصادر في  80في مختمف مراحل توزيعو، ج ر عدد سميد القمح الصمب عند اإلنتاج و 

 .2007ديسمبر سنة

، يعدل المرسوم التنفيذي 2008فبراير سنة  3مؤرخ في  44-08مرسوم تنفيذي رقم   -25
د م الذي يحدد العناصر األساسية لمعقو 2006سبتمبر سنة  10المؤرخ في  306-06رقم 
 07البنود التي تعتبر تعسفية، ج ر عدد مبرمة بين األعوان اإلقتصاديين والمستيمكين و ال

 .2008فبراير سنة  10صادر في 
، يحدد ىوامش الربح 2009يوليو سنة  22مؤرخ في  243-09مرسوم تنفيذي رقم   -26

عدد  ج ر الموضب،مى اإلسمنت البورتالندي المركب و التجزئة المطبقة عو  القصوى بالجممة
 . 2009يوليو سنة  26صادر في  44
تضمن تنظيم ، ي2011يناير سنة  20مؤرخ في  09-11مرسوم تنفيذي رقم  -27

يناير  23صادر في  4عمميا، ج ر عدد التجارة وصالحياتيا و المصالح الخارجية في وزارة 
  .2011سنة 
 ، يحدد السعر األقصى2011مارس سنة  6مؤرخ في  108-11مرسوم تنفيذي رقم   -28

   عند التوزيع بالجممة وامش الربح القصوى عند اإلنتاج واإلستيراد و عند اإلستيالك و كذا ى
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 9صادر في  15السكر األبيض، ج ر عدد ر العادي و التجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكر و 
 . 2011مارس سنة 

، يحدد تشكيمة 2012أكتوبر سنة  02مؤرخ في  355-12مرسوم تنفيذي رقم   -29
أكتوبر  11صادر في  56اختصاصاتو، ج ر عدد الوطني لحماية المستيمكين و مجمس ال

  . 2012سنة 
    ، يحدد الشروط 2013نوفمبر سنة  9، مؤرخ في 378-13مرسوم تنفيذي رقم   -31
 .2013نوفمبر سنة  18صادر في  58عدد الكيفيات المتعمقة بإعالم المستيمك، ج ر  و

يتمم المرسوم ، يعدل و 2014يناير سنة  21رخ في مؤ 18-14مرسوم تنفيذي رقم   -31
المتضمن تنظيم اإلدارة و  2002ديسمبر سنة  21المؤرخ في  454-02 التنفيذي رقم

 .2014يناير سنة  26في  صادر 04في وزارة التجارة، ج ر عدد  المركزية

كيفيات ، يحدد شروط و 2015فبراير سنة  8 مؤرخ في 58-15مرسوم تنفيذي رقم  -32
 .2015فبراير سنة  8صادر في  05المركبات الجديدة، ج ر عدد  ءممارسة نشاط وكال

، يحدد نموذج الوثيقة 2016فبراير سنة 16مؤرخ في  66-16مرسوم تنفيذي رقم  -33
التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات األعوان اإلقتصاديين الممزمين بالتعامل بيا، ج ر عدد  

 .2016فبراير سنة  22الصادر في  10

، يتضمن إنشاء المفتشيات 2011أوت سنة  21قرار وزاري مشترك المؤرخ في  -30
 .2013مايو سنة  15الصادر في  26اإلقميمية لمتجارة، ج ر عدد 

 

 

VII- الوثائق: 
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، الموقع اإللكتروني 2016جانفي  05المشروع التمييدي لمراجعة الدستور، الثالثاء  -1
  www.elmouradia.dzلرئاسة الجميورية: 

مشروع مرسوم تنفيذي يحدد ىوامش الربح القصوى المطبقة عمى إنتاج وتوظيب  -2
وتوزيع األدوية المستعممة في الطب البشري ويضبط كيفيات إيداع أسعارىا، أفريل  

2008 mincommerce.gov.dzwww.   
ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات ة التحقيق البرلمانية حول ندرة و تقرير لجن -3

 .2011اإلستيالك الواسع في السوق الوطنية، الفترة التشريعية السادسة، أكتوبر 

 

 ثانيا: بالمغة الفرنسية
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OPU, Alger, 1993.  
2- BOUTARD- LABARDE Marie-Chantal, CANIVET Guy, 

Droit français de la concurrence, édition L.G.D.J, Paris, 
1994. 

3- BUSSY Jack, Droit des affaires, Presses de la fondation 
nationale des sciences politique et Dalloz, Paris, 2004. 

4- CALAIS-AULOY Jean, STEINMETZ Frank, Droit de la 
consommation, 6 ème

  édition, Dalloz, Paris, 2003. 
5- JAUFFRET Alffred, Manuel de droit commercial, 22 ème

  
édition, L.G.D.J, Paris, 1995.  
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Dalloz 1983, chron.,  ,  
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8- MILOUDI Boubaker, La Distribution en Algérie, OPU, Alger, 
1994. 

  

II- Thèse et  Mémoire: 
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droit privé, faculté de droit et science politique, Université de 
droit d’économie et des sciences d’Aix Marseille III, 
2002/2003. 

III-Article : 
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1- Ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, 
www.legifrance.fr 

2- Ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la 
constation, la poursuite et la répression des infractions à la 
législation économique,  www. Legifrance.fr. 

3- Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars. www.legifrance.fr 
4- Loi n° 2001- 420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles 

régulations économiques-art.52 JORF 16mai 2001 
5- Loi n°:62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la 

reconduction jusqu'à nouvelle ordre de la législation  en vigueur 
au 31 décembre 1962, JORADP, n°02 du 11 janvier 1963.   

6- Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation 
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8- CJCE, 22 novembre 2001, RTD civ.2002, 291, obs. Mestre et 

Fages. 
 

 ثالثا: بالمغة اإلنجميزية

 SMITH Adam, The Wealth of Nations, Modern library edition, 
New York city, 1937. 

 

 

 رابعا: المالحق

http://www.legifrance.fr/
http://www.legifrance.fr/
http://www.legifrance.fr/
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 : نموذج سند المعاممة التجارية المطبق عمى أنشطة تسويق الحيوانات والمنتجات الحيوانية1الممحق رقم 

الفواكو والخضر من طرف  : نموذج سند المعاممة التجارية المطبق عمى أنشطة تسويق2الممحق رقم 
 الفالحين

: نموذج سند المعاممة التجارية المطبق عمى أنشطة تسويق المنتجات السمكية وتربية 3الممحق رقم 
 المائيات

 : نموذج سند المعاممة التجارية المطبق عمى أنظمة تسويق الحيوانات والمنتجات الحيوانية4الممحق رقم 
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 ملخص:

ق  تترقسي            قواعد العامة المنظمة له، اسيما ما يتع يع ل ع تحديد الثمن في عقد ال ي
ذ  عق   ق ا  يس عن قيمتقه. لرقن الترقور الحافق  فقي المإقاص اإقتعقا اإرا الحس في التع
ذ،  يق   سفا ضعيفا في موا هقة المتعامق  اإقتعقا ك ال ذ يعد  ص لفائد المسته دأ يتق الم

المشققسي يتققدا  تققار لتحديقد الققثمن مققن اققاص التسققعيس لتقار أاققس  يتققدا  مققن اققاص  فقار
ائع أثناء قيامه تتحديد الثمن. تز تها ال  لضع ضواتط معينة ي

:  الكلما المفتاحي

يع. ك، عقد ال  الثمن، الحسية التعاقدية ،  ماية المسته

Résumé: 

         La détermination du prix de la vente soumis aux règles générales 

qui le régisse, notamment le principe de la libre volonté lors de la 

désignation de sa valeur. Cependant, l’évolution économique 
éminente a réduit se principe en faveur du consommateur qui se 

trouve en position faible devant l’operateur économique. En cette 
situation, le législateur s’intervient d’une part pour la fixation des prix 
et d’autre part pour mettre des normes visant à régler la détermination 
des prix, et qui devront êtres respecter par les vendeurs. 

Les mots-clés : 

Prix, liberté contractuelle, protection du consommateur, contrat de 

vente. 

Summary: 

         The pricing in the contract of sale is subject to the general rule 

that governs it, including the principle of free will displayed by the 

contracting parties. However, the eminent economic developments 

have reduced these principles in favor of the consumer, which is in a 

weak position before the economic operator. In this situation the 

legislature intervenes firstly, for price fixing and also to set standards 

to regulate pricing, which must be respected by sellers. 

Key words:   

Price, contractual freedom, consumer protection, contract of sale. 
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