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 قائمة املختصرات:

 بالعربية:

 ص: صفحة

 ق.ع: قرار عدد

 م.ت: مدونة التجارة

 م.س: مرجع سابق

 م.ش: مدونة الشغل

 بالفرنسية

CA : Cour d’Appel 

Cass.com : cour de cassation, chambre commerciale 

Cass. Crim. cour de cassation, chambre criminelle 

cf : confer 

CJUE : Cour de Justice de l’Union Européenne  

Cons.conc. conseil de la concurrence 

fasc :fascicule 

Ibid : ibidem « même endroit » 

N° : numéro  

Op.cit : opus citatum « œuvre citée » 

P : page 

Pp : pages 

Rép. Com : Répertoire de droit commercial 

R.L.C : Revue Lamy du Droit de Concurrence 

TFUE : Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 

TPICE : Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes 

V : voir 
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 مقدمة:

هو املحرك الرئيس ي للنمو االقتصادي، وإليه يرجع الفضل في تحسين  ،بشكل عام ،إن االبتكار

 التاريخية بمثابة التكنولوجية اإلنجازات كانت قدولمستويات املعيشة املادية منذ الثورة الصناعية. 

 تغييًرا ه اإلنجازاتهذ أحدثت النتائج االقتصادية، إذ في مستدامة تحسينات لتحقيق االنطالق نقطة

 الخدمات على و الصناعة على قائمة اقتصادية أنظمة الزراعية املجتمعات اإلنتاج، وصارت يف جذرًيا

 والعشرين، فقد ازدهر الواحد القرن  بال أحد منذ ثالثة قرون. أما في على لتخطر تكن لم ياتقنت بفضل

وينقل اإلنسان إلى مستوى متقدم م في النمو، فاإلبتكار يسه .مسبوقة غير بصورة شتى نواح في االبتكار

 التخفيف في ويساعد جديدة عمل فرص ويخلق املعيشة مستويات يحسن املستدام والنمومن الرفاهية، 

 املمكن من توجيهه، َحُسن ما إذا فإنه،  داء، لكل دواءً  ليس االقتصادي النمو أن ورغم .الفقر حدة من

 أن العلمية، البحوث إليها توصلت التي الساسية الرؤى من. ومنوال  االستقرار تحقيق في يصب   أن

 الخيرة الثالثة القرون شهدت التكنولوجي. ولقد التقدم باستمرار منوط االقتصادي النمو استمرار

 النشاط في جذرًيا تغييًرا أحدثت والتي التكنولوجية، املجاالت مختلف في االبتكارية اإلنجازات من سلسلة

 1.جديدة صناعات نمو وحفزت اإلنتاجي

 لنمو ورفاه املستهلكين، فإنه قد يتعرض للتهديد من جانب 
ً
وبقدر ما يكون االبتكار الكاسح مهما

أن يسهر على تأمين عدم إرباك أو  املنافسةومن هنا وجب على مجلس املقاوالت الراسخة في السوق. 

بتكار في عصرنا، يددي إلى تقوي  املراكز تسارع املضطرد لوتيرة اال فال منع عملية االبتكار الكاسح.

ال تعوزنا و  يزعزع املراكز الثابتة لعدد متزايد من املقاوالت والصناعات.و  التنافسية املكتسبة بسرعة،

 Booking" ، الفنادق التي أزاحتها Uberالمثلة لوصف قدرة هذه الظاهرة: سيارات الجرة التي طاردتها "

، وقاذفات القمار  Appleاملطرودة من قبل  Nokia، و  BlaBlaCarفسة مع املتنا TGV، ثم  Airbnbو 

، وقالب النماذج الولية الذي تم استبداله بالطباعة ثالثية  SpaceXالصناعية املهددة من قبل 

 البعاد، والطائرات بدون طيار ضد الطائرات العسكرية املأهولة ...إلخ.

ات االبتكار مرتبطان أشد اإلرتباط، تكسبهما العوملة سير املنافسة وعمليومن هنا يبدو أن 

الكثافة وسعة النطاق، من خالل توسيع نطاقهما إلى عدد متزايد من البلدان والقطاعات والنشطة 

وقد تطورت طرائق االبتكار وطرق سير املنافسة بشكل كبير في وعبر مجموعة متنوعة من القنوات. 

ة تتزايد عوملتها، حيث ازداد اتساع السواق بشكل كبير، وأصبح نطاق اآلونة الخيرة، في بيئة اقتصادي

                                                           
 1-, pp. Breakthrough Innovation and Economic Growthort 2015 , World Intellectual Property Rep 3.7, 

 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2015.pdf , (19/1/2019) nd operation a-Organisation for Economic Co; 

, (19/1/2019). https://www.oecd.org/daf/competition/39888509.pdf , , p.7COMPETITION, PATENTS AND INNOVATIONDevelopment ,  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2015.pdf
https://www.oecd.org/daf/competition/39888509.pdf
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 للوزن املتزايد لنماط جديدة من التعاون والشبكات، تغير  إيقاع االبتكار ، 
ً
املقاوالت غير واضح، و نظرا

 نحو الشراكة،
ً
  كما تساَرع إيقاع اإلبتكارات الكاسحة أكثر من أي وقت مض ى. 2وأصبح أكثر توجها

بتكار هو عملية وثيقة الصلة باملنافسة، ذل  أن املنافسة يي جرر الححذ للمقاولة، فإذا لم فاإل 

تكن املقاولة تواجه منافسة، فهذا يعني أن هناك وضعية احتكار في السوق، وبالتالي ال يوجد ما يهمز 

تكلفة. فعوض  من أقصر السبل وأيسرها وأقلها -وهو الربح  –املقاولة لتبتكر، لنها ستبلغ هدفها 

فإن املقاولة سوف تصل إلى  3اإلستثمار في البحث والتطوير، ويي عملية قد تتطلب تكاليف مرتفعة،

تحقيق الربح عن طريق رفع السعار، ال سيما إذا كان منتجها أو خدمتها ضروريا وال يجد املستهل  بديال 

ح، وهذا الهدف بالذات هو الذي عنه في السوق. ذل  أن الهدف الذي تسعى إليه املقاولة هو الرب

يِخزها ويدفعها لإلبتكار. فإذا تحقق لها هذا الهدف عن طريق اإلحتكار والهيمنة ورفع السعار، فمدكد 

 أنها ستتوانى عن اإلستثمار في البحث والتطوير، وهو ما سيكون له أثر س يء في اإلبتكار وفي الرفاه العام. 

يهدف إلى تحريع االبتكار، فإن هذا التحريع قد ال يرقى إلى ما وإذا كان قانون امللكية الصناعية 

تفعله املنافسة. إن املنافسة يي أقوى محفز لالبتكار، ويي تتم في أسواق االبتكار من خالل االبتكار، وال 

تنصب على السعار سوى هامشيا. ومن هنا فإن إدخال مفهوم االبتكار في تحليل املنافسة سيمح 

يفة قانون امللكية الصناعية وقانون املنافسة في آن واحد. وملا كانت املنافسة تتم من باإلضطالع بوظ

خالل االبتكار في أسواق االقتصاد الرديد، كان من الضروري، لحماية املنافسة، حماية االبتكار 

هي واملبتكرين في قانون املنافسة. إن املنافسة خير مح ، خير لالقتصاد وللمستهل  و وللمجتمع، ف

تدعم االبتكار، واالبتكار يدعم النمو االقتصادي ويساهم في إنعاش التشغيل ومحاربة الفقر والعطالة 

 ويصب في تحقيق االستقرار والمن. 

غير أن املنافسة التي تحفز االبتكار، على الرجح، ليست بالضرورة على درجة عالية. فاملنافسة 

ثني املقاولة عن زيادة جهودها في االبتكار. في حين أن القليل الشديدة تقلل من فرص الربح، وبالتالي، تن

ن املقاولة من تحقيق أرباح عالية، ولذل  فإنها ال تتحفز لالبتكار. ِ
 
فاملنافسة  4من املنافسة يمك

                                                           
: quelles politiques pour favoriser le développement des  , Concurrence et innovationWeill-Vanessa Wisnia et Rémi Lallement  -2

P. ? , entreprises751, (19/1/2019).  156.htm-page-2-2007-strategiques-horizons-https://www.cairn.info/revue ,   

، مبلغ ي جديد اليوم عدة مئات من ماليين الدوالرات ، في املتوسط في صناعة املستحضرات الصيدالنية ، على سبيل املثال ، تبلغ تكلفة تطوير ُجَزيئ -3 

 R & Dأن نسبة املقاوالت التي تقوم بأنشطة البحث والتطوير SESSI يتجاوز نطاق قدرة املقاوالت الصغيرة واملتوسطة في  فرنسا، كما تؤكد دراسة حديثة ل

 موعة من املقاوالت.يرتبط ارتباطا إيجابيا مع حجمها وانتمائها املحتمل ملج

Rémi Lallement et Vanessa Wisnia-Weill, Concurrence et innovation : quelles politiques pour favoriser le développement des 

entreprises ?, op. cit., p.164 

غير أن التوسط ليس معيارا مطلقا في لقد استلهمنا هذا الرأي من نظرية "أرسطو" في الفضيلة حيث يقول أرسطو: " الفضيلة وسط بين رذيلتين".  -4  

ضائل تأتي متوسطة بين رذيلتين؛ ألن هناك من الفضائل ما ليس وسطيا وإنما طرفا نقيضا لرذيلة واحدة، كالصدق، تحديد الفضائل، وإن كانت أغلب الف

https://www.cairn.info/publications-de-Vanessa-Wisnia-Weill--18733.htm
https://www.cairn.info/publications-de-R%C3%A9mi-Lallement--18727.htm
https://www.cairn.info/revue-horizons-strategiques-2007-2-page-156.htm
https://www.cairn.info/publications-de-R%C3%A9mi-Lallement--18727.htm
https://www.cairn.info/publications-de-R%C3%A9mi-Lallement--18727.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Vanessa-Wisnia-Weill--18733.htm
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املحدودة رذيلة لنها تمكن املقاولة من تحقيق أرباح عالية فال تتحفز من أجل اإلبتكار. أما املنافسة 

د تقض ي على املقاوالت التي ال تتوفر على موارد كافية من أجل اإلستثمار في البحث الشرسة فق

والتطوير، فيكون مصيرها هو اإلفالس، وبالتالي نعود إلى وضعية اإلحتكار . إن املنافسة الصلح 

ضيلة للمقاولة يي املنافسة املعتدلة، ال يي منافسة شرسة وال ضئيلة، وإنما يي َعَواٌن بين ذل . فالف

 في املنافسة وسط بين رذيلتين هما: منافسة ضئيلة ومنافسة شرسة.

وفضال عما ذكر، فإن اإلبتكار هو عملية وثيقة الصلة بسياسة املنافسة، فسياسة املنافسة يي 

الخت الرضيعة لسياسة االبتكار. وهذا الوضع يستلزم، من جهة، تحسين العالقة بينهما؛ وجعل 

ة اإلبتكار، كما يستلزم تسخير قانون املنافسة لحماية اإلبتكار، لن اإلبتكار في سياسة املنافسة في خدم

خدمة نمو اإلنسان ما دام أنه يحسن رفاهيته ويرتقي بنمط عيشه نحو الفضل. غير أنه ليس من 

الضروري أن يتضمن قانون املنافسة مقتضيات تنص على مراعاة اإلبتكار والتحيز لحمايته في تحليل 

فسة. فعلى مجلس املنافسة أن يتولى هذه املهمة وأن يتحيز لحماية اإلبتكار عامة واإلبتكار الكاسح املنا

 خاصة، وال يوجد ما يمنعه من القيام بذل .

 

" االبتكار فإن   6،"رديدةالناجح وتطبيق املعرفة التطوير "ال يعنيعموما  5وإذا كان االبتكار

جموعة جديدة من املستهلكين في أسفل السوق بالولوج إلى منتج هو ذل  االبتكار الذي يسمح مل لكاسحا

 فقط للمستهلكين الذين يملكون الكثير من املال أو الكثير من 
ً
 متاحا

ً
أو خدمة كان الوصول إليها تاريخيا

 7املهارة".

 

                                                                                                                                                                                     
لخيانة. وكذلك فهو ال يقع بين طرفين، وإنما يقابله طرف واحد وهو الكذب. وكذلك األمانة: فهي ال تقع بين طرفين، وإنما يقابلها طرف واحد مذموم هو ا

 العهد، ال يقع بين طرفين مذمومين، وإنما يقابله طرف واحد هو الغدر  و النكث.الوفاء بالوعد و 

 .1177القاهرة، الطبعة األولى،  -ملزيد من التفاصيل حول فلسفة أرسطو ، راجع: مجدي كامل، أرسطو املعلم األول، دار الكتاب العربي، دمشق

 إن االبتكار يتجاوز  االختراع إلى حد بعيد، ألنه يشم -5 
ً
ل جميع الخطوات التي تنطلق من البحث إلى التنفيذ. وإذا كان االختراع يجب أن يكون قابال

وعالوة على ذلك ، فإن املبتكر  للتطبيق ، فإن اإلبتكار يجب تطبيقه بكل مراحله . وبالتالي، ال يمكن اعتبار تطوير منتج جديد ابتكاًرا ما دام لم يتم تسويقه.

ا. ما
ً
لم يكن هذا الباحث مقاوال. فالشخصية املركزية لالبتكار هي املقاول، إذ هو الذي ينسق االبتكار من خالل الجمع بين جميع العوامل  ليس بالضرورة باحث

ستخدام اإلبتكار ال يقتصر على التكنولوجيا. إن تصميم منتج أو خدمة جديدة باكما أن  الالزمة لتحقيقه، سواء كانت علمية أو مالية أو تجارية أو غيرها.

 تماًما ليكون إبتكارا. 
ً
 التقنيات الحالية وابتكار نموذج أعمال أو نموذج تنظيمي جديد يمكن أن يكون مؤهال

François Lévêque , Les habits neufs de la concurrence ces entreprises qui innovent et raflent tout, ODILE JACOB économie, 2017, p.56   

6-op.cit., p.17.  operation and Development , COMPETITION, PATENTS AND INNOVATION ,-on for Economic CoOrganisati 

« Innovation means the successful development and application of new knowledge».  

 7-Charles H. Matthews, Ralph Brueggemann  ip: A CompetencyInnovation and Entrepreneursh,  71 , p.Routledge , 2015  Framework , 
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واالبتكارات  9: إبتكارات اإلستمراريةبين نوعين من اإلبتكار 8ويميز " كاليتون كرستنسون"

تحافظ ابتكارات االستمرارية بشكل عام على وتيرة التحسين وتعتبر جزًء من شبكة القيمة  10حة.الكاس

. أما االبتكار الكاسح فيخرج من إطار شبكة تزيد من فائدة منتج موجود سلفاللمقاوالت القائمة و 

ء القيمة للمقاوالت القائمة ليأتي بخصائص مختلفة عن تل  التي كانت تحظى بتقدير العمال

التاريخيين. وعليه فإن من أهم مميزات اإلبتكار الكاسح أنه يأتي بمجموعة جديدة من الخصائص 

 عن تل  التي كان يتمتع بها املستهلكون منذ أمد طويل، ويعطي أداء أقل جودة في 
ً
 كبيرا

ً
تختلف اختالفا

يأتي من خارج شبكة واحد أو اثنين من الروانب التي يقدرها هدالء املستهلكون. فاالبتكار الكاسح 

 11القيمة ويستبدلها.

إن املقاوالت الراسخة تهمل الشريحة الدنيا من العمالء القل ربحية، وال تراقب بشكل كاف 

اإلكتساح التكنولوجية أو النماذج التجارية القادمة من أماكن أخرى. فهي ال تلحظ وصولها عمليات 

التي تصنع االبتكارات الكاسحة يي في الواقع سوى في وقت متأخر جدا. ذل  أن خاصية املقاوالت 

 على العمالء املتخلى عنهم
ً
من خالل منتج أرخص وأداء أقل وله خاصية جديدة "إضافية"،  ،التركيز أوال

ثم ترتقي من خالل تحسين الداء التقليدي، ومن ثم تطرد املقاوالت الراسخة من امليدان، وتصل 

 12أحيانا إلى حد تهديدها باإلفالس.

وهذا يعني أن االبتكارات الكاسحة يي مصدر التغيير الرذري في السواق. ولذل  فإن المر ال 

يتعلق بتطورات تكنولوجية تدريجية، مثل طرح أدوية جديدة أكثر فاعلية على هامش السوق مقارنة 

الزيادة في بتل  التي تم تسويقها سلفا. كما ال يتعلق المر بتحسينات منتظمة يمكن التنبد بها، مثل 

                                                           
 هو أستاذ إدارة األعمال بكلية هارفارد لألعمال، وهو صاحب نظرية اإلبتكار الكاسح.   -8 

 ( أو اإلبتكار التحسيني téinnovation de continui( ويعبر عنه بعدة صيغ بالفرنسية هي: إبتكار اإلستمرارية )sustaining innovationهو باالنجليزية ) -9 

(innovation d’amélioration) اإلبتكار التراكمي   أو(innovation incrémentale) ( أو االبتكار التدريجي أو التقدميinnovation progressive. ) 

" باإلنجليزية، أو ive innovationdisruptاملصطلح الذي سنستعملة هو  اإلبتكار الكساح ، وهو الذي نراه أفضل ترجمة مناسبة ملصطلح " -10 

(innovation de rupture)   بالفرنسية. هذا مع العلم أنه يمكن ترجمة املصطلح بمصطلحات أخرى مثل "اإلبتكار املربك" أو  "اإلبتكار املزعزع لإلستقرار " أو

 ( يستعمالن كمترادفين في الفرنسية. innovation disruptive( و )innovation de  ruptureمصطلحي )  "اإلبتكار املسبب لالضطراب "  "أو االبتكار املدمر".

: كْسح: الكسح: الكنس؛ كسح البيت والبئر يكسحه كسحا: كنسه. واملكسحة: املكنسة؛ قال الجواهري: املكسحة ما يكنس به وقد ورد في لسان العرب

سة، وقال اللحياني: كساحة البيت ما كسح من التراب فألقي بعضه على بعض. الثلج وغيره. والكساحة مثل الكناسة؛ قال ابن سيده: الكساحة الكنا

ي فالن فاكتسحنا والكساحة: تراب مجموع كسح باملكسح. واكتسح أموالهم: أخذها كلها؛ يقال أغاروا عليهم فاكتسحوهم أي أخذوا مالهم كله، ويقال: أتينا بن

املصطلح بـ "االبتكار الكاسح" ، ألنه يقوم بعمل أشبه بعمل املكسح فيكنس ابتكار أو مقاولة أو صناعة أخرى ما لهم أي لم نبق لهم شيئا. ومن هنا آثرنا ترجمة 

مية او قيمة املنتج من السوق. فهو إذن  ابتكار يغزو السوق ويكتسح مقاولة قائمة ويأخذ مالها، ليس بطريقة مباشرة، وإنما يستولي على عمالئها ويقلل من أه

 تي تقدمها وقد يدفع بها إلى اإلفالس.أو الخدمة ال

L’INNOVATION DE RUPTURE ET LA MISE EN OEUVRE DE LA Organisation de Coopération et de Développement Économiques,  - 11

  p.3, N° 7 ,2015  ,Forum mondial sur la concurrence ,EPOLITIQUE DE LA CONCURRENC

,https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF(2015)7/fr/pdf,   )9/12/2018(.  

Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor, and Rory McDonald , What Is Disruptive Innovation? , HARVARD BUSINESS REVIEW,  - 12

2015 , p. 44 

https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/GF(2015)7/fr/pdf
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سرعة املعاِلرات الدقيقة. إن االبتكارات الكاسحة يي تطورات حاسمة ينجر عنها حدوث تغييرات 

جذرية غير متوقعة في السوق، وتحدث بصورة غير منتظمة، وباإلضافة إلى ذل ، فإنها تدمر حصص 

ة في جرم الكاميرات، السوق التي كان يحظى بها املتعهدون التاريخيون، أو تنش ئ أسواق جديدة. فالزياد

 مثال، لم يكن ابتكاًرا كاسحا، في حين أن اختراع التصوير الرقمي كان كذل .

 The Process of Creative" وال ينبغي الخلط بين االبتكار الكاسح وعملية التدمير الخالق 

Destruction ".  الفراد ة: فهي تدخل من أسفل السوق وتستهدف خاصفاإلبتكارات الكاسحة لها ميزة

الذين ليسوا مستهلكين، حيث تتوجه إلى الرزء السفلي من السوق. ثم يتحسن أداؤها تدريجيا فتجتاح 

حيث  ينسب اإلبتكار الكاسح إلى "جوزيف شمبتر"، 13سوق املقاوالت الراسخة. واملالحظ أن البع 

واقع في نوع من اإلرتباك  مما يعني أنه 14.يعرف "عملية التدمير الخالق" وهو يريد بذل  االبتكار الكاسح

دمير الخالق الذي عرف به "جوزيف تبين "اإلبتكار الكاسح" الذي عرف به "كاليطون كرستنسون"، وال

إن االبتكار الكاسح غالبا ما ينجر عنه حدوث عملية تدمير خالق، ومع ذل  فإن له مفهوما  15شمبتر".

 خاصا عند "كرستنسون" وأنصاره.

اإلبتكار الكاسح واإلبتكار اإلفتراس ي واالبتكار الرذري واالبتكار املعماري  كما ال ينبغي الخلط بين

الوبيرية". فإذا كان اإلبتكار الكاسح هو ابتكار يتوجه إلى الرزء السفلي من السوق " وابتكار التجميع و

ثم يتحسن أداؤه تدريجيا فيكتسح سوق املقاوالت  ،ويعطي أداء أقل جودة في واحد من جوانبه

 من أشكال االبتكار. راسخة ؛ فإن االبتكار اإلفتراس ي هو ممارسة منافية للمنافسة ال
ً
وليس شكال

وهكذا، فإن استخدام مفهوم االبتكار اإلفتراس ي يصلح إلدانة املمارسات التي تبدو في ظاهرها ابتكارات 

املنافسة دون أن تفيد حقيقية، في حين أنها في الواقع استراتيجيات غير تنافسية تهدف إلى القضاء على 

                                                           
 13-, François Lévêque , op.cit., p. 56 ; François Lévêque , Les habits neufs de la concurrence ces entreprises qui innovent et raflent tout 

L’innovation de rupture : Défis pour l’analyse de la concurrence , in  « INNOVATION DE RUPTURE , DROIT ET CONCURRENCE » 

PARISConférence organisée par le laboratoire Microéconomie , ( -, N°3REVUE DES DROITS DE LA CONCURRENCEJANVIER 2016) ,  ,  29

-concurrence-et-droit-rupture-de-2016/conferences/innovation-3-https://www.concurrences.com/fr/revue/issues/no , 2016, n° 12, p. 4

, 2016-janvier-29-paris )4/12/2018(. 

 14-nalyse de la concurrence , op. cit. n° 12, p.4François Lévêque , L’innovation de rupture : Défis pour l’a  ce qu’une -Qu’est : «

innovation de rupture ? Une longue citation de Schumpeter, tirée de Capitalisme, socialisme et démocratie, pointe déjà l’essentiel de ses 

caractéristiques : « [L]a concurrence pour un nouveau produit, une nouvelle technologie, une nouvelle source de demande, un nouveau 

type d’organisation […] la concurrence qui menace non pas les marges de profit et les produits des entreprises existantes mais leur vie 

même. Ce genre de concurrence est beaucoup plus efficace que l’autre [concurrence en prix des manuels], comme l’est un bombardement 

par comparaison au fait d’enfoncer une porte... ». 

 : " راجعThe Process of Creative Destructionملزيد من التفاصيل حول نظرية التدمير الخالق " -15 

Joseph Schumpeter, CAPITALISM, SOCIALISM AND DEMOCRACY, Harper Perennial Modern Classics, 2008.   

https://www.concurrences.com/fr/revue/issues/no-3-2016/conferences/innovation-de-rupture-droit-et-concurrence-paris-29-janvier-2016
https://www.concurrences.com/fr/revue/issues/no-3-2016/conferences/innovation-de-rupture-droit-et-concurrence-paris-29-janvier-2016
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 16املستهلكين.

( فينطوي على إدخال ابتكار هو تغيير جذري بالنسبة innovation radicaleاالبتكار الرذري )أما "

" Essilorللمقاولة ، ولكن ليس بالضرورة بالنسبة للعمالء. على سبيل املثال ، عندما تستخدم "

وأكثر كفاءة ، فهذا ابتكار جذري. لكنه على تكنولوجيا جديدة لصنع عدسات النظارات بشكل أسرع 

الرجح ليس ابتكاًرا كبيًرا بالنسبة للعمالء. على العكس من ذل ، يعتبر التحول إلى النظارات ذات 

 كاسحا: إنه ابتكار كبير لكل من املقاولة و
ً
 17العمالء". العدسات الالصقة ابتكارا

( ، فإن املنتج يكون عبارة عن مجموعة من Innovation architecturaleوأما في االبتكار املعماري )

الجزاء الوظيفية تتألف من عناصر تقنية تسمى النظمة الفرعية التقنية وآليات الربط. إن تحقيق 

ابتكار معماري ينطوي على تعديل النظام ، وقاعدة التجميع لهذه "النظمة الفرعية التقنية وآليات 

مثال: ساعة البلورات السائلة  .الت البينية بين هذه الجزاء التقنيةالربط". أي تعديل الروابط والوص

LCD  التي تجمع بشكل أصلي النظمة الفرعية "البلورات السائلة" و "ساعة الكوارتز". الش يء نفسه

 18+ ساعة الكوارتزLED (LED  .)بالنسبة لشاشة 

(، فيتكون من تجميع عدة innovation de synthèseالتجميع أو ابتكار التوليف ) وأما ابتكار

منتجات )وظائف مختلفة( لينتج منها واحدا. يمكن للمرء أيضا تحقيق ابتكار توليف عن طريق مزج 

املنتجات والخدمات. مثال: دمج كاميرا  ونظام تحديد املواقع  ومقياس تسارع ، واتصال باإلنترنت عن 

العديد من الخدمات من تطبيقات الهاتف  + ... في الهاتف املحمول. الوصول إلى 3Gأو  wifiطريق 

املحمول )تأجير ، شراء ، جرز  ...إلخ(. في حين أن  االبتكار الكاسح  يتكون عادة من تعديل كامل 

لالستخدامات ، واملعايير ، وعادات العميل. وهو يعتبر الكثر "خطورة" لنه يغير املعالم التكنولوجية 

  .19والسواق في نفس الوقت

( فتفيد في معناها الضيق: "رقمنة الولوج إلى الخدمات بواسطة Uberisation) 20لوبيرية"وأما "ا

الواسع ، فيمكن  ظهور منصة وعمال مستقلين )نموذج أوبر لخدمة النقل مع السائق(. أما في معناها

تعريفها بأنها الزعزعة السريعة لعالقة في السوق بفضل الرقمية، أي ما يعادل االكتساح  

                                                           
 الفقرة الثانية من املطلب األول من املبحث األول من الفصل الثاني من هذه الدراسة. ملزيد من التفاصيل حول االبتكار االفتراس ي، راجع  -16 

17-,nitionInnovation de rupture, défi Benoit Sarazin,  -rupture-de-https://benoitsarazin.com/francais/2012/10/innovation

d%C3%A9finition.html ,)/12/2018 4 (. 

-rouen.fr/Microtechniques/STI2D/Ac_Bordeaux/Pre_de_Cordy-technologie.ac-http://siiLes différents types d’innovation ,  -18

, (12/5/2019).SARLAT/Files/pdf/principesinnovation.pdf 

-deaux/Pre_de_Cordyrouen.fr/Microtechniques/STI2D/Ac_Bor-technologie.ac-http://siiLes différents types d’innovation ,  - 19

, (12/5/2019).SARLAT/Files/pdf/principesinnovation.pdf 

 مصطلح "األوبيرية" هو ترجمة شخصية للباحث. -20 

https://benoitsarazin.com/francais/2012/10/innovation-de-rupture-d%C3%A9finition.html
https://benoitsarazin.com/francais/2012/10/innovation-de-rupture-d%C3%A9finition.html
https://benoitsarazin.com/francais/2012/10/innovation-de-rupture-d%C3%A9finition.html
http://sii-technologie.ac-rouen.fr/Microtechniques/STI2D/Ac_Bordeaux/Pre_de_Cordy-SARLAT/Files/pdf/principesinnovation.pdf
http://sii-technologie.ac-rouen.fr/Microtechniques/STI2D/Ac_Bordeaux/Pre_de_Cordy-SARLAT/Files/pdf/principesinnovation.pdf
http://sii-technologie.ac-rouen.fr/Microtechniques/STI2D/Ac_Bordeaux/Pre_de_Cordy-SARLAT/Files/pdf/principesinnovation.pdf
http://sii-technologie.ac-rouen.fr/Microtechniques/STI2D/Ac_Bordeaux/Pre_de_Cordy-SARLAT/Files/pdf/principesinnovation.pdf
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ومن هنا يبدو أن "الوبيرية" تعتمد  على تطوير منصات وسيطة حيث تكون  21جلوسكسوني".الن

وهكذا فإن الوبيرية ال تشمل  22العالقة في املمارسة التقليدية وجًها لوجه بين مقدم الخدمة وعميله.

لم  سوى جزء من اإلبتكارات الكاسحة، ويي اإلبتكارات في مجال الخدمات التي، أغلب الظن، أنها

تستبدل الخدمة بخدمة أخرى، وإنما غيرت طرق الولوج إليها من خالل وضع منصة إلكترونية تكون 

ات باسعمال بمثابة وسيط تربط بين مقدم الخدمة واملستهلكين لهذه الخدمة الذين يفتحون حساب

إلى الخدمات في هذه املنصة. وبذل  فإن "الوبيرية" تشمل ابتكارات رقمنة الولوج  بياناتهم الحخصية

رة 
َ
التي استوحت من نموذج "أوبر"؛ في حين أن اإلبتكارات الكاسحة ال تنحصر في نماذج العمال املبتك

للولوج إلى الخدمات، وإنما قد تكون منتجات مثل السيارة ذاتية التحكم ، وقد تكون هذه اإلبتكارات 

 متطورة...إلخ.أو خوارزمية  االصطناعي  رقمية مثل محرك بحث مبتكر أو الذكاء

( أو استراتيجية التسعير low-costوينطبق مفهوم اإلبتكار الكاسح على التكلفة املنخفضة )

( . ويي نوع من استراتيجيات التسعير التي تقدم الشركة من خاللها low cost strategyاملنخف  )

حصة أكبر في  منتجات أو خدمات بسعر منخف . هذه االستراتيجية تساعد على تحفيز الطلب وكسب

( LCC : low cost carriersالسوق. ففي الطيران الروي مثال تقوم شركات الطيران منخف  التكلفة  )

بتقديم رحالت منخفضة التكاليف مقابل التقليل من معظم خدمات الركاب التقليدية. هكذا فإن 

خدمات أقل من  نموذج أعمال شركات التكلفة املنخفضة يعتمد على تقديم أسعار منخفضة مقابل

 FSA : Fullخالل التخلص من تكاليف الخدمات الزائدة التي تقدمها شركات الطيران التقليدية )

Service Airlines والتركيز فقط على تقديم الخدمة الساسية. وقد أثرت الشركات منخفضة التكلفة )

ليص عدد رحالتها وإغالق تأثيرا ملحوظا في صناعة الطيران، حيث أجبرت الشركات التقليدية على تق

                                                           
,  Antoine SCHWERER , LA CONCURRENCE AU DÉFI DU NUMÉRIQUE , (marge n°7), P.14-Charles - 21

Une défnition restreinte du  , (12/5/2019): «https://www.academia.edu/37033372/La_concurrence_au_d%C3%A9fi_du_num%C3%A9rique

concept d’« ubérisation » est la numérisation de l’accès aux services par l’apparition d’une plateforme et de travailleurs indépendants 

(modèle Uber pour le transport avec chauffeur). Plus largement, le terme peut se défnir comme le renversement rapide d’un rapport de 

marché grâce au numérique, équivalent de la disruption anglo-saxonne ». 

LE DROIT  «Nicolas Mathey, L’uberisation et le droit des contrats : l’immixtion des plateformes dans la relation contractuelle, in  - 22

CIVIL À L’ÈRE NUMÉRIQUE » , Actes du colloque du Master 2 Droit privé général et du Laboratoire de droit civil - Paris II - 21 avril 2017, n°4 

, p.9 ,ttp://web.lexisnexis.fr/Fb/Droit_civil_a_l_ere_numerique_112017/files/assets/common/downloads/publication.pdf  , (15/6/2019) : 

« ... L’uberisation est fondée sur le développement de plateformes d’intermédiaires là où la pratique traditionnelle connaissait un face à 

face entre un prestataire et son client». 

https://www.academia.edu/37033372/La_concurrence_au_d%C3%A9fi_du_num%C3%A9rique
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فاالبتكار الكاسح ال يقتصر على ملنتجات، وإنما  23بع  مقارها وحتى التخلي عن رحالت إلى مدن بعينها.

 يشمل نماذج العمال أيضا.

" و  C. CHRISTENSEN وقد تم إدخال مفهوم االبتكار الكاسح لول مرة من قبل البروفيسورين "

" J. BOWER في العدد الول من مجلة ) 0221نشرت في عام هما ل" في مقالة مشتركةHarvard 

Business Review .) كتاب بعنوان  0221ثم واصل "كرستنسون" تطوير نظريته فنشر في عام"The 

Innovator's Dilemma" "ثم أتبعه بكتاب " 24"معضلة املبتكر .The Innovator's solution"25  حل"

 "اإلبتكار الكاسح"  املبتكر"، حيث يستخدم "كرستنسون"
ً
في هذه الكتب ،  .املصطلح الكثر شموال

يذهب إلى أن ِفَرق اإلدارة التي تتمتع بأفضل خبرات اإلدارة يي ضحية للوافدين الردد الذين يطردونهم 

إذ إن دخول االبتكار الكاسح إلى سوق معينة ينتج عنه استبدال  من السوق بواسطة ابتكار كاسح.

 تى صناعة بأكملها.منتج أو شركة أو ح

، فإن اإلبتكارات الكاسحة 0221وإذا كانت شرارة نظرية اإلبتكار الكاسح قد انطلقت منذ سنة 

ليست ظاهرة جديدة. ومع ذل ، فإن السرعة والقوة التي تعطلت بها بع  السواق في السنوات 

اليوم د باإلبتكارات الكاسحة الخيرة أثارت اهتماًما متجدًدا بهذا املوضوع. ويمكن تفسير الهوس املتزاي

 من منطلق تأثيرها القوي واملستمر على اإلنتاجية والنمو.

واملالحظ أن نظرية اإلبتكار الكاسح ، كما جاء بها كرستنسون ، قد تعرضت لسوء الفهم. حيث 

: " االبتكار الكاسح ليس ظاهرة جديدة: فقد ظهرت في املاض ي السيارات )التي أن إلى 26يذهب البع 
                                                           

 23-: EMANUEL COMB , voir pour plus de détails sur le low cost , la découverte, 2011. MICHEL SANTI et VERONIQUE le low cost, 

NGUYEN , le business model du low cost : comprendre , appliquer et contecarrer , Eyrolles , 2012. JEAN-PAUL TREGUER  ,  la révolution du 

low cost – les ressorts d’un succès , Dunod , 2014. 

 24-The CLAYTON M. CHRISTENSEN ,  Innovator’s Dilemma When New Technologies, Cause Great Firms to Fail  ness Harvard Busi, 

School Press , e18958607.html-dilemma-innovators-https://www.pdfdrive.com/theBoston, Massachusetts , (disponible sur le site web), 

(21/1/2019). 

HARVARD  hael E. Raynor, The Innovator’s Solution: Creating and Sustaining Successful Growth ,Clayton Christensen, Mic - 25

BUSINESS REVIEW PRESS, 2013.  

26 - Organisation de Coopération et de Développement Économiques, L’INNOVATION DE RUPTURE ET LA MISE EN OEUVRE DE LA 

POLITIQUE DE LA CONCURRENCE, op.cit., N° 7, p.3 : « L’innovation de rupture n’est pas un phénomène nouveau : dans le passé, 

l’avènement de l’automobile (qui a remplacé les voitures à chevaux), du télégraphe (qui a remplacé le courrier) et de l’électrophone (qui a 

remplacé les interprétations en direct) peut dans chaque cas être considéré comme une innovation de rupture, si ce n’est que les 

innovations de rupture faisaient figure de produits de luxe au départ et qu’il a fallu du temps avant que leur coût de production diminue 

de façon à ce qu’elles puissent évincer les technologies existantes. À une époque plus récente, une rupture « à peu de frais » est devenue 

possible. De nombreuses innovations de rupture bénéficient aujourd’hui des caractéristiques des technologies numériques, par exemple : 

les effets de réseau, qui peuvent être directs ou indirects, à l’origine d’un basculement du marché ; la diminution des coûts  permise par la 

réduction de l’intermédiation ; et l’extensibilité, qui donne un accès rapide à une clientèle potentiellement mondiale». 

https://www.pdfdrive.com/the-innovators-dilemma-e18958607.html
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لت محل عربات تجرها الخيول( ، والتلغراف )الذي حل محل البريد( واإللكتروفون  )الذي استبدل ح

الداء الحي( فكل هذه اإلبتكارات يمكن اعتبارها ابتكارات كاسحة، إال أن االبتكارات الكاسحة  كانت 

إلنتاج بحيث تعد من الكماليات في البداية وقد استغرق المر بع  الوقت قبل أن تنخف  تكلفة ا

تتمكن من إزاحة التقنيات املوجودة. في اآلونة الخيرة ، أصبح االكتساح ممكنا  "بتكلفة منخفضة". 

ذل  أن العديد من االبتكارات الكاسحة تستفيد اآلن من خصائص التقنيات الرقمية، على سبيل 

بب في تحول في السوق ؛ التي قد تكون مباشرة أو غير مباشرة ، مما يتس 27املثال: تأثيرات الشبكة،

انخفاض في التكاليف املسموح بها من خالل الحد من الوسطاء. والقابلية للتوسع ، والتي تتيح 

 . الوصول السريع إلى قاعدة عمالء عاملية محتملة"

إن المثلة املشار إليها ال تعد ابتكارات كاسحة، لن اإلبتكارات الكاسحة عند كرستنسون ال تعد 

ت وال تكون مرتفعة التكلفة، وإنما يي تسير في املسار املعاكس. فهي تدخل من أسفل من الكماليا

السوق وتستهدف الشريحة الدنيا من املستهلكين ويكون أداؤها متواضعا في البداية وغير مقنع بالنسبة 

ة في لعمالء املقاولة الراسخة. ثم إنها تتحسن تدريجيا فتكتسح السوق وتقض ي على املقاوالت الراسخ

الرال. وهذا يعني أن اإلبتكارات التي تستهدف الشريحة العليا من السوق ال تعد ابتكارات كاسحة، 

 28ومن ثم ال ينبغي حشرها ضمن نظرية كرستنسون.

أن اإلبتكارت الكاسحة تثير نقاشات بشأن العديد من القوانين مثل قانون على الرغم من و 

ك وقانون الشركات والقانون الربايي وحماية املعطيات املنافسة وقانون الشغل وقانون اإلستهال

الحخصية وحقوق املدلف وقانون العقود، فإنه ال يوجد تنظيم خاص لإلبتكار الكاسح في القانون 

                                                           
( إلى كيفية تأثير استخدام منتج أو خدمة من قبل مستخدم معين على القيمة التي يتمتع بها هذا effets de réseauيشير مصطلح "تأثيرات الشبكة" ) -27 

( عندما تعتمد الفائدة التي يحصل عليها مستخدمو effets de réseau directsاملنتج لدى املستخدمين اآلخرين. يمكن أن تكون هذه التأثيرات "مباشرة" )

 
ً
 تقليدًيا: مجموعة على عدد املستخدمين اآلخرين لهذه املجموعة نفسها الذين يستخدمون هذه الخدمة. تعد شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية مثاال

 effets) زاد استخدامها. ويمكن أن تكون تأثيرات الشبكة "غير مباشرة" فكلما زاد عدد األشخاص الذين يستخدمونها ويمكن الوصول إليها من خاللهم، كلما

de réseau indirects) عندما تعتمد الفائدة التي يستمدها مستخدمو مجموعة من الخدمة على عدد مستخدمي تلك الخدمة الذين ينتمون إلى مجموعة ،

املباشرة في بعض الحاالت. على سبيل املثال، من املحتمل أن تزيد قيمة شبكة اجتماعية  قد تتعايش تأثيرات الشبكات املباشرة وغير مختلفة عن مجموعتهم. 

اجتماعية تزيد ملستخدم معين مع العدد اإلجمالي ملستخِدمي تلك الشبكة )تأثيرات الشبكة املباشرة( بينما، في الوقت نفسه، عدد أكبر من مستخدمي شبكة 

 ثيرات الشبكة غير املباشرة(. أيًضا من قيمتها بالنسبة للمعلنين )تأ

 ملزيد من التفاصيل حول تأثيرات الشبكة راجع:

pp.31 ,  , 10 mai 2016 ,  Droit de la concurrence et données Autorité De La Concurrence Française et BUNDISKARTELLAMT Allemand , 

, (3/06/2019).mai2016.pdf-vf-donnees-concurrence-http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/rapport32 ,  

و "روري مكدونالدز" املشار إليه  إن نظرية اإلبتكار الكاسح قد تعرضت لسوء الفهم ، ولذلك ينبغي الرجوع إلى مقال "كرستنسون" و "ميشيل راينور" -28 

 سابقا من أجل فهم سليم لهذه النظرية: 

Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor, and Rory McDonald , What Is Disruptive Innovation? , HARVARD BUSINESS REVIEW, 2015 

, p. 44 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/rapport-concurrence-donnees-vf-mai2016.pdf
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بل ليس هناك تنظيم خاص لإلبتكار الكاسح حتى في النظمة املقارنة. غير أن فرنسا تبنت  ،املغربي

كما عملت  30وآخر بالرمهورية الرقمية. (VTC) 29ات الجرة مع السائقمدخرا قانونا يتعلق بخدمة سيار 

على تعديل العديد من القوانين مثل قانون اإلستهالك وقانون الشغل وقانون السياحة وقانون النقل 

عاملة في والقانون املدني ومالءمة مقتضياتها مع اإلبتكارات الكاسحة، خصوصا املنصات الرقمية ال

وفرضت عليها التزامات )اإللتزام بالمانة( بهدف توفير املزيد من الحماية  31ملشاركة،اقتصاد ا ميدان

للمستهل  والجير. وقد كانت التعديالت الولى تدخل أساسا في قانون حماية املستهل  من أجل تحسين 

عادل  املقتضيات الخيرة تفرض "تقديم إعالم 32إعالم املستهل  تجاه املقاوالت املستخِدمة ملنصة.

 وواضح وشفاف" للمستهل ، ال سيما حول "الشروط العامة الستخدام خدمة الوساطة...". 

 9102أكتوبر  1لـ  0390-9102وقد تم تطوير هذه اإللتزامات الولى وتتميمها بالقانون رقم 

للرمهورية الرقمية الذي يدقق املصطلحات ، ويحرع تطوير املمارسات الريدة فيما يتعلق بإعالم 

 . (devoir de loyautéمانة )ملستهل  وواجب ال ا

ومن جهة أخرى ال زال الغموض القانوني يحيط بممارسات االبتكار اإلفتراس ي الذي يمكن 

استخدامه من أجل ِالتهام ابتكار كاسح في مراحله الرنينية. فممارسات االبتكار االفتراس ي غير معترف 

ي يعاقبها ،في أوروبا، تحت تسميات مختلفة في كثير من بها على هذا النحو في قانون املنافسة الذ

التي تعاقب التعسف في استغالل  (TFUE)من معاهدة  019الحيان غير مالئمة، والتي تندرج في املادة 
                                                           

x taxis et aux voitures de transport avec chaufeur.octobre 2014 relative au er1104 du 1 -loi n° 2014 - 29 

1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique.-Loi n°2016 - 30 

دية (، النظم االقتصادية القائمة على التشارك في األصول املاsharing economyيقصد بمفهوم اقتصاد املشاركة )أو االقتصاد التشاركي أو التعاوني  -31 

اقتصاد   والبشرية بين أكثر من مشروع لتقليل تكلفة اإلنتاج وتمكين األفراد من تنفيذ مشروعاتهم، واستغالل الطاقات املهدرة؛ حيث باتت مشروعات

محددة دون  املشاركة تعتمد على االستفادة من منصات الكترونية للتمويل الجماعي، ومواقع للحصول على خدمات العمل بصورة مؤقتة لتنفيذ مهام

لسلع والخدمات تعاقدات طويلة األمد، باإلضافة إلى إسناد مهام التوزيع واالتجار  والتسويق لشركات أخرى، بحيث يركز املشروع فقط على مهام االنتاج ل

شبكة األنترنت بين األفراد. أي أنه  وضبط جودة املنتجات. هكذا فإن اقتصاد املشاركة  يقوم على مبدأ "االستهالك التعاوني"، ويسمح بتبادل الخدمات عبر 

ملادية والبشرية مثل رأس يسمح لألفراد بمشاركة ممتلكاتهم أو مهاراتهم مقابل مبلغ من املال، لإلنتفاع املادي بأشياء يمتلكونها. وهكذا لم تعد ملكية األصول ا

تشغيل مشروعات كاملة دون امتالك األصول اعتمادا على األنماط غير  املال و العمل من ضمن العناصر الرئيسية لدورة اإلنتاج، وبات بمقدور األفراد

لهم وإعادة التقليدية التي يوفرها اقتصاد املشاركة. حيث إن األفراد، في هذا االقتصاد، هم من يملكون الثروة وليس الشركات، ويقومون بمشاركة أصو 

التي ابتكرت فكرة جديدة تشاركية تسمح لألفراد بعرض منازلهم لإليجار  Airbnbذلك، منصة استغالل الطاقات املهدرة والفائضة وتوفير فرص العمل. ومثال 

، فبدال من اإلقامة أو حتى مشاركة غرفة في املنزل مع املسافرين وكسب األرباح من املساحات غير املستخدمة، بدال من حجز الفنادق بالطرق التقليدية. وهكذا

ار غرفة بمنزل أحد املالكين. وبدال من الذهاب إلى الشركة "أ" لشراء األداة "ب" من أجل استعمالها مرة واحدة، يمكنك بفندق مكلف ، يمكن للسائح استئج

يدي ، والتي اقتراضها، مقابل مبلغ زهيد، من أشخاص يمتلكونها. وقد أصبحت هذه الشركات تشكل خطرا حقيقيا على املقاوالت الفاعلة في اإلقتصاد التقل

 واملخاوف املرتبطة بإضرار الشركات الكبيرة بالبيئة، وانتشار األنترنت. 1112أمام وجود بديل أرخص. ويرجع سبب ظهور هذا اإلقتصاد  إلى أزمة قد تختفي 

 ملزيد من التفاصيل حول اقتصاد املشاركة، راجع:

Arun Sandrarajan, The Sharing Economy : The End of  Employement and the Rise of Crowd-based Capitalism, MIT Press, 2016 ; Flavie 

Halais, L’économie du partage, Utopie romantique des startups américaines, Atelier 10, 2015  ; Philippe ASKENAZY, Partager les richesses, 

Odile Jacob, 2019. 

 32-1321 du 7 octobre -LOI n°2016 (Modifié par  code de consommation nouveau2 du -7-111  et L 1-7-L.111 7 , -les articles L111  voir 

. ) art. 49 (V) -2016  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E61A75B613C3B2B0DE33256E04F4B52D.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&idArticle=LEGIARTI000033205188&dateTexte=20190513&categorieLien=id#LEGIARTI000033205188
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E61A75B613C3B2B0DE33256E04F4B52D.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&idArticle=LEGIARTI000033205188&dateTexte=20190513&categorieLien=id#LEGIARTI000033205188
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اإلطار القانوني لهذه املمارسات ال زال ضعيًفا ، ولكنها تظل معاقبة بشكل كبير تحت فاملركز املهيمن. 

 يعات التكنولوجية" أو "االستراتيجية اإلفتراسية غير السعرية". تسميات"تالزم املب

وعموما فإن ما يهمنا أكثر هو قانون املنافسة الذي يمكن القول إنه في وضعية بئيسة عندما 

يتعلق المر باملنافسة في السواق الرقمية وفي أسواق اإلبتكار عموما واإلبتكار الكاسح خصوصا، حيث 

ة كبيرة؛ بينما نجد قانون املنافسة يعتمد أدوات بطيئة ال تنسرم كثيرا مع السواق تتغير المور بسرع

املذكورة. وفي الحقيقة فإننا ال ننادي بتعديل قانون املنافسة وال بالبحث عن إطار قانوني جديد، وإنما 

 ندعو مجلس املنافسة لححذ أسلحته وتكييف أسلوب تحليله مع خصوصيات املنافسة في السواق

 املذكورة من أجل تدخل أكثر فاعلية. 

وال تنحصر التحديات التي يطرحها اإلقتصاد الرقمي في قانون املنافسة وحده، وإنما تزعزع بقوة 

الركائز التي تقوم عليها العديد من القوانين مثل قانون اإلستهالك والقانون اإلجتماعي والقانون 

ملنصات الرقمية واإلبتكار الكاسح واإلبتكار اإلفتراس ي سوى الربايي.... وما قواعد البيانات املوزعة وا

 تَ بع  مظاهر الرقمية التي َس 
ُ
ز الفلسفة التي بنيت عليها العديد من القوانين. يجب أن يكون القضاء د

نابغا ويالئم القوانين مع اإلقتصاد الرقمي. ال نرغب في تدخل املشرع لن تدخله يفسد المور وال يأتي 

ليال من النصوص الغامضة وامللتبسة، مع قضاة أذكياء أفضل من أن يحشر املشرع أنفه بخير. إن ق

 في كل ما صغر من تفاصيل المور وجزئياتها.

ويعد البحث في هذا املوضوع مهم وذو جدوى بالنظر لردته. وهو اآلن من أحدث املواضيع التي 

لم يكتب فيه، إلى حدود كتابة هذه تجري مناقشتها في الساحة القانونية الدولية. وحسب علمنا 

السطر، أي بحث ال اقتصادي وال قانوني في العالم العربي. وأما في الغرب فإن جل البحاث التي 

تناولت املوضوع عالرته من الناحية اإلقتصادية ومن زاوية إدارة العمال. ولذل ، فإن هذا البحث 

قانونية. ومن هنا كان البحث في هذا املوضوع سيكون أول بحث يهتم بهذا املوضوع من الناحية ال

: وذل  نظرا النعدام املصادر التي عالرته من الناحية القانونية، من جهة، ولكونه ال يتطلب مجازفة

من الباحث دراية في امليدان القانوني فحسب، وإنما يتطلب منه أيضا دراية ال يستهان بها في مجال 

ثانية. وهذا التقاطع في املوضوع بين التكنولوجيات والقانون التكنلوجيا والرقمية ... من جهة 

واالقتصاد وإدارة العمال سيصعب على القارئ أيضا مهمة فهم املوضوع واستيعابه والنفاذ لروهر 

 أن يكون يكون القارئ من جنود التقنية والرقمية وله بع  الدراية باالقتصاد.
 
 بع  تفاصيله. إال

سون" قيد نظريته بمجموعة من القيود الروفاء التي ال لزوم لها في "كرستن أضف إلى ذل  أن

كرستنسون لإلبتكار الكاسح وإعطائه  نظرنا . ولذل  فإننا سنعمل في هذه الرسالة على نقد نظرة 

واسع النطاق ال يقيده بالقيود التي وضعها "كرستنسون"، ويشمل ، باإلضافة و مفهوما جديدا مختلفا 
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لنماذج اإلقتصادية والخدمات املبتكرة والطرائق الصناعية الكاسحة ال يهم في ذل  أن إلى التقنيات، ا

 تكون قد دخلت من أسفل السوق أو من أعاله.  

التي قد تستهدفه قد يتم تنفيذها في  ذل  أن املمارسات ،االبتكار الكاسح هو موضوع عالميإن 

ما أن البحث في هذا املوضوع مفيد، نظرا لن ك عدة قارات في نفس الوقت خاصة في السواق الرقمية.

اإلبتكار الكاسح يزعزع ثوابت قانون املنافسة وأدوات تحليل  املنافسة. فقد أضحى الش  يخيم حول 

قدرة سلطات املنافسة على حماية املنافسة عند التدخل في أسواق تتميز باالبتكار الكاسح، من منطلق 

؛ بينما أسواق االبتكار الكاسح ليست 33ملنافسة السعرية والثابتةقانون املنافسة موجه نحو مراعاة ا

ثابتة وال تنصب فيها املنافسة على السعار سوى بكيفية هامشية. ومن ثم فإن املفاهيم الراسخة في 

قانون املنافسة و أساليب التحليل املستعملة من قبل سلطات املنافسة باتت تثير الريبة في مصداقية 

يمكن أن تسفر عنها. ولهذا فإن  هذه الرسالة تعد محاولة في توفير إطار ملساعدة مجلس النتائج التي 

  املنافسة في التعامل مع السواق التي تتميز بهذا النوع من اإلبتكار.

إن االبتكارات الكاسحة، ال سيما املنصات الرقمية، تغزو العالم وتنتشر بسرعة وتوسع أنشطتها 

متعددة. لم يكن املغرب حصنا حصينا، بل هناك العديد من املنصات  في وقت وجيز إلى مجاالت

الرقمية التي تشتغل حاليا فوق إقلم اململكة في ميدان النقل والتأجير والوساطة...، بل هناك قضايا 

تتعلق باملنصات الرقمية معروضة على مجلس املنافسة حاليا، حاالت تتعلق بالتركيز وأخرى 

للمنافسة. وهو ما يعني  أن مجلس املنافسة ينبغي أن يكون على علم باإلشكاليات باملمارسات املنافية 

التي تطرحها أسواق هذه املنصات، لكي يكون تدخله مجديا وقراره نيرا. وفي هذا السياق جاءت هذه 

الرسالة، فهي مساهمة متواضعة تستهدف لفت أنظار الهيئات املتدخلة في حماية املنافسة وتقديم 

 حلول التي يمكنها االسترشاد بها والسير على هديها.بع  ال

وبما أن االبتكارات الكاسحة تغير نمط عيشنا نحو الفضل، فإنها مفيدة بشكل خاص 

ولكن فاالبتكار الكاسح له آثار إيجابية على الرفاهية.  وتستوجب الحماية من جانب مجلس املنافسة.

فاهية، واستنادا إلى أنها نتيجة لفكار ثورية ينتج عنها بقدر ما تكون اإلبتكارات الكاسحة مفيدة للر 

إعادة هيكلة أو إنشاء أسواق كاملة، وال تقف عند حد إدخال تعديالت تدريجية تحسن الوضعية 

                                                           
لتركيز فيها  املنافسة السعرية هي املنافسة التي يكون الصراع فيها مركزا حول تخفيض األسعار . املنافسة غير السعرية  هي املنافسة التي ال يكون ا -33 

 ا على عناصر  أخرى مثل: السلعة، الخدمة، املكان، الترويج، ....إلخ. حول األسعار  وإنم
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الراهنة، فهي تهدد املتعهدين التاريخيين في السوق باإلفالس. ولذل  فإن هناك احتماال كبيرا في أن 

ممارسات منافية للمنافسة، وهو ما يضر برفاهية املستهل . ومن هنا  يحاول هدالء منعها عن طريق

وجب أن يتحيز مجلس املنافسة لصالح حماية اإلبتكار الكاسح، ومنع اإلضرار برفاهية املستهل  الذي 

تسليط من حقه أن ينعم بابتكار  متطور وبرخاء السعار. ومن هذا املنطلق فقد عملنا على محاولة 

ليات التي يمكن ملجلس املنافسة أن  يستخدمها من أجل التطبيق المثل لقانون اآل الضوء على

 املنافسة وتوفير حماية فعالة لالبتكارات الكاسحة.

كيف يمكن لقانون املنافسة أن يحمي املنافسة في السواق الدينامية إذا كان موجه في لكن 

هذه الغاية يستوجب تعديل قانون  الساس نحو مراعاة املنافسة الثابتة والسعرية؟ وهل بلوغ

املنافسة، أم أن هذا املرتقى يمكن أن تضطلع به سلطات املنافسة دون الحاجة إلى تدخل تشريعي؟ 

وبصيغة أخرى هل قانون املنافسة ال زال قادرا على حماية املنافسة في أسواق االبتكار الكاسح أم أنه 

خل في هذع السواق، الوثوق بالنتائج املتوصل إليها حان الوقت لتغيير مبادئه؟ وهل يمكن، عند التد

 من خالل أسلوب تحليل املنافسة الذي تتبعه سلطات املنافسة؟

ما يي التحديات التي يحملها مفهوم اإلبتكار الكاسح لقانون وسياسة املنافسة ؟ ما يي املخاطر 

لس املنافسة لكي يضمن تطبيقا التي تهدد اإلبتكار الكاسح ؟ ما يي اآلليات التي يجب أن يتبعها مج

 فعاال لقانون املنافسة؟

 هذا ما سنعمل على دراسته وفق التصميم التالي:

 

تحليل املنافسة في أسواق اإلبتكار أساليب  ةمحاولة في مالئمالفصل األول: 

 الكاسح

 تحقيق فعالية الحمايةباآلليات الكفيلة  الفصل الثاني: تحديات اإلبتكار الكاسح و
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 تحليل املنافسة في أسواق اإلبتكار الكاسحأساليب  ةالفصل األول: محاولة في مالئم

وبنيات  ،التغيرات التكنولوجية غير املنتظمةبالدينامية والحركية وب تتميز أسواق االبتكار الكاسح

دوات تنسرم مع قانون املنافسة وتحليل املنافسة يعتمدان أالسوق فيها سريعة التغير؛ بينما نجد 

السواق التي تسود فيها املنافسة السعرية والثابتة، وال تنسرم مع  السواق التي تظهر فيها االبتكارات 

إن االبتكارات الكاسحة تهز حدود السواق و تجعل تقسيم السوق املعنية أقل مالءمة الكاسحة. 

ب رؤية "املبتكر الكاسح" الذي وتختلس الحصص السوقية للمتعهدين التاريخيين. ذل  أنه من الصع

 ما يكون قد فات الوان على قيام املقاوالت القائمة برد الفعل. فالسوق 
ً
عندما يكتشف دخوله، غالبا

متحول، و حدوده تتحرك باستمرار، وهو ما يطرح مشكلة عند الشروع في تحليل اآلثار املنافية 

  أنه من الصعب تحديد السواق هنا، للمنافسة بتحديد السوق املعنية وحساب حصص السوق. ذل

، إذ ليست سوى مدشرا غير موثوق على القوة السوقية. كما أن درجة  نفعوال ت
ً
حصص السوق كثيرا

، ليست مفيدة للغاية في تحليل  HHI تركيز سوق واالختالفات في هذا التركيز التي تقاس بمقياس

 هذه السواق، املنافسة في افسة غير مالئمة ملعالرةوهكذا فإن الدوات التقليدية لتحليل املناملنافسة. 

ال يمكن استخدام اختبار املحتكر االفتراض ي أو صيغة و  وال تسمح بإجراء تقييم موثوق لقوة السوق.

 )املبحث الثاني(. الخسارة الحرجة دون مالءمة

، فإنه قد ومن جهة أخرى، ملا كان مفهوم االبتكار الكاسح مفهوم جديد ويتميز ببع  التعقيد

تعرض لسوء الفهم. كما أن رواد هذا املفهوم قد قيدوا النظرية ببع  القيود التي يصعب تحققها، 

 تروي بقمنا صاف االبتكارات الكاسحة. من هنا و مما جعل العديد من االبتكارات ال تنطبق عليها أ

نقصده بنقد نظرية اإلبتكار وبالطبع، فإن ما  .نظرية جديدة على أنقاضها النظرية ونقدها ومحاولة بناء

ويصفق  ،الكاسح هو اإلدالء بموقفنا من النظرية. فنحن لم نعثر على أي منتقد لها، فالرميع يتغنى بها

أنها تعرضت لسوء الفهم. فاملشكلة أن جميع من تحدثوا عن هذه النظرية  -في نظري -لها، وسبب ذل  

تكارات ما ال ينتسب إلى اإلبتكار الكاسح ونسبوه إلى لم يفهموها فهما دقيقا، فحشروا في زمرتها من اإلب

كرستنسون. أما مشكلتنا، فهي أن هذه النظرية ضيقة جدا، وإذا طبقناها بصرامتها، فإننا لن نتمكن 

من إعطاء املثال بهذا االبتكار أو ذاك رغم أنه يثير مشاكل تتعلق باملنافسة، لن هذا سيخرجنا عن إطار 

وملا كانت  ل  االبتكارات ال تنطبق عليها الشروط التي وضعها رواد هذه النظرية.طاملا أن ت ،املوضوع

تأثيرات هذه االبتكارات تتجاوز قانون املنافسة إلى قوانين أخرى كقانون الشغل وقانون االستهالك 

 هذه القوانين )املبحث الول(. فيوقانون العقود، كان ال بد من إلقاء نظرة على بع  تأثيراتها 
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 نظام قانوني مالئمومحاولة في بناء املبحث األول: مفهوم اإلبتكار الكاسح 

يصعب تحقق شروط االبتكار الكاسح التي وضعها كرستنسون ويصعب أحيانا تمييز ما إذا كان 

هذا االبتكار كاسحا أم أنه ليس كذل  إذا اعتمدنا على القيود التي وضعها رواد النظرية. ومن جهة 

لعديد ممن تناولوا هذا املوضوع بالبحث ضلوا وخلطوا بين االبتكار الكاسح وأنماط أخرى أخرى، فإن ا

من االبتكار. ناهي  عن أن املفهوم أصبح يستخدم كمرادف للتغيير في كل مجال. ومن هنا كان ال بد 

 من تبسيط املفهوم وتوضيحه بمزيد من التفصيل )املطلب الول(. 

الت بالنسبة للعديد من القوانين والنظمة كما ذكرنا سابقا، فهذا وملا كان املفهوم يطرح إشكا

يدفعنا لطرح السدال حول ما إذا كان هذا الصنف من االبتكار  يحتاح إلى تقنين خاص، أم أن 

 القوانين والنظمة الحالية صالحة لالنطباق عليه )املطلب الثاني(.

 املطلب األول: التباس مفهوم اإلبتكار الكاسح

لعديد من االقتصاديين الذين عرفوا هذا املفهوم أساءوا فهمه. كما أن رواد النظرية جاءوا إن ا

بمفهوم ضيق ال أجده ينطبق سوى على أمثلة قليلة جدا. ناهي  عن أن كرستنسون وصحبه تناقضوا 

مع أنفسهم أيضا، إذ يحشرون بع  المثلة التي ال تنطبق عليها مواصفات االبتكار الكاسح كما 

ضعوها. ولذل  سنعمل على تحديد مفهوم االبتكار الكاسح ونقدم املزيد المثلة والتوضيحات لكي و 

يكون هذا البحث مرشدا ومدققا لتوضيح املقصود بهذا املفهوم عند رواده )الفقرة الولى(، ثم، ملا كان 

أساءوا صياغة غير جذاب وغير مقنع، إذ نزعم أنهم  -كما جاء به رواده-مفهوم االبتكار الكاسح 

 النظرية، فإننا سنقوم بصياغة مفهوم جديد لالبتكار الكاسح أوسع نطاقا وأكثر مرونة )الفقرة الثانية(.

  الفقرة األولى: تحديد مفهوم اإلبتكار الكاسح

 نعرف االبتكار الكاسح )أوال( ونميزه عن باقي أنماط االبتكار التي قد تختلط به )ثانيا(.

 ر الكاسح وتحديد خصائصهتعريف اإلبتكاأوال: 
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يسمح ملجموعة  لكاسحكرستنسون" اإلبتكار الكاسح على النحو التالي: "إن االبتكار ا"يعرف 

 
ً
 متاحا

ً
جديدة من املستهلكين في أسفل السوق بالولوج إلى منتج أو خدمة كان الوصول إليها تاريخيا

 34ملهارة".فقط للمستهلكين الذين يملكون الكثير من املال أو الكثير من ا

نادًرا ما تظهر أداًء أعلى من التقنيات  فإنها وهكذا فإن االبتكارات الكاسحة عندما تظهر،

املوجودة سلفا في السوق. ولهذا السبب، فإن املقاوالت املهيمة ال تهتم بها في البداية. ومع ذل  ، فإن 

، أو أسهل في االستخدام. لذا، االبتكارات الكاسحة لها مزايا أخرى ، مثل كونها أقل تكلفة، أو أصغر

تظهر اإلبتكارات الكاسحة بشكل عام في السواق الصغيرة التي ال تستهدف سوى عدد قليل من 

 جيدا.  Netflixاملستهلكين. ثم إنها تتحسن تدريجيا حتى يصبح توسعها أمرا ال مفر منه. تعد 
ً

مثاال

حدودة جدا لدرجة أن متاجر الفيديو لم عندما ظهرت خدمة الفيديو هذه في السوق، كانت قائمتها م

 DVD، مثرية ذخيرتها من الفالم الرديدة ومتخلية عن خدمة إرسال Netflixتكترث لها. ثم تطورت 

عن طريق البريد لصالح خدمة الفيديو عبر اإلنترنت. اليوم ، وجهت "نيتفليكس" ضربة قاتلة لحدث 

 35متاجر الفيديو التي اختفت دون هوادة.

وضح كريستنسن، أن انتشار االبتكار الكاسح يتم على مرحلتين: كخطوة أولى ، فإن ولقد أ

 ملعايير معينة مهمة في نظر العمالء التاريخيين وبسعر أقل، بحيث 
ً
االبتكار يعطي نتائج أقل جودة وفقا

ق يستهدف عمالء جدد في سوق جديدة؛ في خطوة ثانية، عندما  يفرض االبتكار الكاسح نفسه في السو 

الرديدة، فإنه يحقق تقدما سريعا تلبية الحتياجات العمالء التاريخيين، ومن ثم فإنه يسلب من 

 36الشركات املهيمنة مكانتها في السوق الرئيسية.

ا الكثر ربحية لها، حيث تتفوق في تلبية هإن املقاوالت الكبرى تركز على تلبية حاجيات عمالئ

تتجاهل احتياجات شرائح أخرى ؛ في حين أن املقاوالت  احتياجات بع  شرائح املتعاملين، فيما

الرديدة التي تأتي باإلبتكار الكاسح، تبدأ مسيرتها باستهداف تل  الشرائح املهملة والحصول على موطئ 

قدم في السوق، من خالل أداء مهام بشكل يناسبها وسعر أقل. هذا المر يدفع املقاوالت الرديدة إلى 

رائح العليا، مقدمة نفس مستوى الداء الذي يتطلبه املتعاملون مع املقاوالت النمو إلى مستوى الش

                                                           
Charles H. Matthews, Ralph Brueggemann - 34 Innovation and Entrepreneurship: A Competency,  71  , p.op.cit. , Framework :An  «

innovation that is disruptive allows a whole new population of consumers at the bottom of a market access to a product or service that was 

historically only accessible to consumers with a lot of money or a lot of skill. » 

Mars  -Numéro 42 I Janvier , RLC ,  L’innovation de rupture : de nouveaux défis pour le droit de la concurrence, Thibault SCHREPEL  - 35

2015, , (29/12/2018).rupture.pdf-de-https://leconcurrentialiste.files.wordpress.com/2015/03/linnovation , p. 142 

INNOVATION DE RUPTURE ET LA MISE EN OEUVRE DE LA ’L nisation de Coopération et de Développement Économiques,Orga - 36

POLITIQUE DE LA CONCURRENCE , op. cit.p.3 

https://leconcurrentialiste.files.wordpress.com/2015/03/linnovation-de-rupture.pdf
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الراسخة، مع املحافظة على مزايا نجاحها الساس ي. عندما يبدأ املتعاملون مع الشركات الكبرى يتقبلون 

 ما تقدمه املقاوالت الرديدة تكون عملية اإلكتساح قد تمت.

 magasins "ت التي فشلت في التكيف. وهذه بع  المثلة: وهناك العديد من المثلة على الشركا

Virgin Megastore " ، واملوسيقى على اإلنترنت " Polaroid" ، والصورة الرقمية "AT & T والصوت عبر "

"  Digital Equipment شركة "، نوكيا والهواتف الذكية التي تعمل باللمس ،  « IP »بروتوكول اإلنترنت 

 " والهواتف الذكية ، " Palm Pilot " والبرمجيات ، " Sun Microsystems ر ، شركة "وأجهزة الكمبيوت

Blackberry.والريل الرديد من الهواتف الذكية ، إلخ " 

 وفيما يلي نورد مختلف التعاريف التي أعطيت لإلبتكار الكاسح من قبل الباحثين اإلقتصاديين:

" طرح منتجات أو خدمات جديدة في السوق  :نه" اإلبتكار الكاسح بأPierre Devalan يعرف "

" بـ : "االبتكار الكاسح يدور حول جعل ما يبدو بعيد املنال  Benoit Sarazinيعرفه "و  37بشكل جذري".

 38في املتناول. إنه يخلق فئة جديدة من املنتجات التي لم تكن موجودة".

نافسية في السوق، ولذل  فإنهما إن هذين التعريفين ينطبقان على أي ابتكار يغير النماط الت

يقدمان تعريفا أوسع لالبتكار الكاسح؛ في حين أن مفهوم االبتكار الكاسح أضيق نطاقا عند كرستنسون 

من هذا التعريف. يقول "كرستنسون": "إن مشكلة الخلط بين اإلبتكار الكاسح من جهة، وأي ابتكار 

لنماط املختلفة لإلبتكار تحتاج إلى منهرية يغير النماط التنافسية لقطاع معين تكمن في أن ا

   39استراتيجية مختلفة".

وقد ورد في "موسوعة ويكيبيديا" "إن التكنولوجيا الكاسحة )املعروفة أيًضا باسم االبتكار 

باستبدال تقنية  انالكاسح أو اإلكتساح التكنولوجي( يي ابتكار تكنولوجي تشمل منتجا أو خدمة ينتهي

إن اختفاء التكنولوجيا الحالية سيتم على الرغم من أن التقنية الكاسحة مختلفة  ا.مهيمنة في سوق م

 ما تكون أقل أداًء في الصل وفًقا ملعايير القياس التقليدية. تحدث التكنولوجيا 
ً
جذرًيا وأنها غالبا

ية الكاسحة وتهيمن على سوق موجودة مسبقا إما عن طريق أداء مهمة ال تستطيع التقنية التقليد

أداءها لتطبيق معين )كما كان الحال بالنسبة لألقراص الصغيرة ، التي كانت في البداية أكثر تكلفة 

                                                           
37 - -à-c’est rupture, de ionL’innovat « : , p.9 LAVOISIER, 2006 L’innovation de rupture clé de la compétitivité ,Pierre Devalan , 

dire la mise sur le marché de produits ou services radicalement nouveaux». 

 38--rupture-de-https://benoitsarazin.com/francais/2012/10/innovation , : définition Innovation de rupture, Benoit Sarazin 

L’innovation de rupture consiste à rendre accessible ce qui paraissait hors de portée. Elle crée une  « /12/2018). , (4d%C3%A9finition.html

nouvelle catégorie de produits qui n’existait pas ».  
39-? , op. cit. p. 44 Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor, and Rory McDonald , What Is Disruptive Innovation  

https://benoitsarazin.com/francais/2012/10/innovation-de-rupture-d%C3%A9finition.html
https://benoitsarazin.com/francais/2012/10/innovation-de-rupture-d%C3%A9finition.html
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وأقل قدرة تم تطويرها لجهزة الكمبيوتر املحمولة( أو عن طريق زيادة حصص السوق تدريجيا مع زيادة 

 40مع التصوير الرقمي(".الداء ، إلى أن تصل إلى استبدال تل  املوجودة في السوق )كما كان الحال 

" التقنية الكاسحة بأنها: "التقنية الكاسحة يي التقنية  التي تغير E. DANNEELS كما عرف "

   41أسس املنافسة عن طريق تغيير مقاييس الداء التي تتنافس الشركات على أساسها".

، ح في التقنيةتمثل في حصر االبتكار الكاسأصابهما عيب وإذا كان كل من التعريفين السابقين 

معرفا إياه بأنه: " االبتكار الكاسح فإن هناك من حصر االبتكار الكاسح في نماذج العمال وحدها 

يستلزم تغيير مجال اللعب ، فهو يحطم بنموذج العمال مقاوالت القطاع أو املقاولة التي يظهر فيها. 

ر الشركة على اإلستغناء عن عمالئها ولنه يستلزم تغييرا في عرض القيمة ، فإن االبتكار الكاسح يجب

ويحدث االبتكار الكاسح  .الحاليين. أولئ  الذين سيشترون غدا ليسوا أولئ  الذين يشترون اليوم

عندما تقوم املقاولة بتعديل نموذج أعمالها من خالل عرض "معيار أداء" مختلف في سوقها )أو بشكل 

   42اراتها الساسية(."جذري أكثر ، من خالل تغيير السوق بناًء على مه

" وتعريف E. DANNEELSوكالهما لم يحسن التعريف. فأما التعريفين السابقين، أي تعريف "

البتكار اوالواقع أن مصطلحي "، فإنهما يستعمالن مصطلح التقنية الكاسحة. wikipediaموسوعة "

يحتضن التكنولوجيات  الكاسح والتقنية الكاسحة ليسا مترادفين. إن االبتكار الكاسح مفهوم أوسع

 -مثال -مصطلح "التقنية الكاسحة" أضيق نطاقا لنه ال يشمل  الكاسحة، أما العكس فغير صحيح.

                                                           
,  (4/12/2018) ki/Technologie_de_rupturehttps://fr.wikipedia.org/wi,   Technologie de ruptureWikipédia ,  - 40 :technologie de  Une « 

innovation rupture technologique) est une ou innovation de rupture (dite aussi rupture produit ou un qui porte sur un  technologique

service et qui finit par remplacer une technologie dominante sur un marché.Cette disparition de la technologie existante se fera bien que 

la technologie de rupture soit radicalement différente et qu’elle soit souvent moins performante à l’origine selon les critères traditionnels 

de mesure. Une technologie de rupture survient et domine un marché déjà existant soit en remplissant une fonction que la technologie 

traditionnelle ne pouvait pas remplir pour une application particulière (comme ce fut le cas des petites disquettes initialement plus chères 

et de capacité réduite développées pour les ordinateurs portables) ou bien en augmentant progressivement les parts de marché au fur et à 

mesure que les performances augmentent, jusqu’à remplacer ceux qui étaient établis sur le marché (comme ce fut le cas avec la 

photographie numérique) » .  

, Journal of  Product Innovation Management, Disruptive Technology Reconsidered: A Critique and Research AgendaE. DANNEELS,  - 41

Vol 21 Issue 4, 2004. Citée par Thibault  SCHREPEL , L’innovation de rupture : de nouveaux défis pour le droit de la concurrence  , op.cit. 

p.142: « a disruptive technology is a technology that changes the bases of competition by changing the performance metrics along which 

firms compete». 

 42-  Arnaud Bouclon ,, Innovation incrémentale vs innovation de rupture   -de-consulting.fr/fr/strategie-https://www.islean

rupture/innovation-incrementale-vs-innovation-de-rupture/,  (4/12/2018) : « L’innovation de rupture impose de changer de terrain de jeu. 

Elle rompt avec le business model des entreprises du secteur ou de l’entreprise dans laquelle elle apparait. Parce qu’elle implique un 

changement de proposition de valeur, l’innovation de rupture force l’entreprise à s’affranchir de ses clients existants. Ceux qui achèteront 

demain ne sont pas ceux qui achètent aujourd’hui. L’innovation de rupture arrive quand l’entreprise tord son business model en proposant 

un « critère de performance » différent sur son marché (ou plus radicalement, en changeant de marché en s’appuyant sur ses compétences 

clefs ».  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie_de_rupture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation
https://www.islean-consulting.fr/fr/author/arnaud-bouclon/
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نماذج العمال املبتكرة مثل "أوبر" وال استراتيجيات التكلفة املنخفضة لنها ليست تقنيات وإنما يي 

( والتي كانت 0221كرستنسون" الولى )نماذج أعمال. والسبب في ذل  ربما هو أنهما إعتمدا دراسات "

تقتصر على التقنيات الكاسحة. وأما التعريف الثالث فقد ركز على نماذج العمال وأغفل أن االبتكارات 

 الكاسحة قد تكون منتجات أيضا.

دخل اإلبتكارت الكاسحة أبعادا " اإلبتكارات الكاسحة بالتالي: "Philippe Silberzahn ويعرف "
ُ
ت

ايير جديدة لألداء غير متوفرة في املنتجات املوجودة. فهي تتوافق مع خلق أصناف جديدة جديدة ومع

من املنتجات. على سبيل املثال، يضيف الهاتف املحمول "إمكانية التنقل" إلى القدرة على نقل الكالم 

 43عن بعد. فهو ليس أفضل من الخطوط الثابتة من جميع الروانب".

ره من العيب ، وأول ما يمكن أن يسرل عليه أنه يركز على املنتجات وال يسلم هذا التعريف بدو 

 وحدها، في حين أن اإلبتكار الكاسح قد يكون منتجا أو خدمة أو غير ذل . 

بـ : " االبتكار الكاسح هو االبتكار  "Bruno Lasserreيعرفه رئيس مجلس املنافسة الفرنس ي "و 

طاعا من خالل إدخال ميزات جديدة ، من قبيل املزيد الرذري الذي يزعزع ويحول سوقا موجودة أو ق

من البساطة  والتطبيق العملي وإتاحة املنتج أو الخدمة ، أو املزيد من القدرة على تحمل التكاليف. 

ما يتدخل في القطاعات التي تتميز بدرجة معينة من التعقيد أو التكاليف املرتفعة. يمكن أن  وغالًبا

  44نتجا أو خدمة أو طريقة.يكون االبتكار الكاسح م

( و اإلبتكار الرذري innovation de ruptureغير أن الرئيس ال يفرق بين اإلبتكار الكاسح )

(innovation radicale والكثير من الباحثين في ميدان االبتكار ال يفرقون بينها. لذل  سنعود الحقا إلى .)

 لة.التمييز بينهما بمزيد من التفصيل لتفادي هذه املشك

                                                           

 43-14 : “ Les innovations de .PEARSON EDUCATION,  2015, P,  Relevez le défi de l’innovation de rupturePhilippe Silberzahn ,  

rupture, elles, introduisent de nouvelles dimensions et de nouveaux critères  de  performance qui ne sont pas présents 

dans les produits existants. Elles correspondent à la création de nouvelles catégories de produits. Par  exemple, les 

téléphones mobiles ajoutent la mobilité à la capacité de parler à quelqu'un à distance. Ils ne   sont ainsi pas meilleurs en 

tous points que les téléphones fixes.” 

De l’iPhone à Booking.com :Bruno Lasserre,  - 44 , inurrenceL’expérience de l’Autorité de la conc EINNOVATION DE RUPTUR «  , DROIT 

ET CONCURRENCE » (Conférence organisée par le laboratoire Microéconomie , PARIS ,  29 JANVIER 2016) , REVUE DES DROITS DE LA 

-rupture-de-2016/conferences/innovation-3-https://www.concurrences.com/fr/revue/issues/no ,2016, n° 6 , p.15-, N°3CONCURRENCE

, 2016-janvier-29-paris-concurrence-et-droit )4/12/2018(ion de rupture est l’innovation radicale qui déstabilise et transforme l’innovat « :

un marché existant ou un secteur en introduisant des caractéristiques nouvelles, plus de simplicité, plus de praticité, plus de disponibilité 

d’un produit ou d’un service, ou plus d’accessibilité fnancière. Elle intervient souvent dans des secteurs qui sont marqués par un certain 

degré de complexité ou des coûts élevés. L’innovation de rupture peut porter aussi bien sur un produit que sur un service ou sur un 

procédé ». 

https://www.concurrences.com/fr/revue/issues/no-3-2016/conferences/innovation-de-rupture-droit-et-concurrence-paris-29-janvier-2016
https://www.concurrences.com/fr/revue/issues/no-3-2016/conferences/innovation-de-rupture-droit-et-concurrence-paris-29-janvier-2016
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  ولذل  فإن هدالء الباحثين قد ضلوا في تعريفهم لإلبتكار الكاسح وفي فهم نظرية "كرستنسون".

فليس مفهوم اإلبتكار الكاسح يتوافق مع طرح منتجات أو خدمات جديدة بشكل جذري في السوق، 

 ". فشركة "أوبر " من هذا الصنف، ومع ذل  فإنها ال تعد ابتكارا كاسحا حسب نظرية "كرستنسون 

( : "...نكون أمام ابتكار كاسح OCDEوقد عرفه تقرير منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )

الحتياجات الساسية للقسم الدنى لشبكة قيمة راسخة مع لعندما يتم تسويق منتج مبتكر ويستجيب 

 
ً

 تدريجًيا في توفير قيمة مضافة خارج شبكة القيمة هذه. ُيقنع هذا املنَتج املستهلكين ويكتسب قبوال

السوق التقليدية ، ليحل محل شبكة القيمة الحالية. اليوم ، االبتكار الكاسح هو استراتيجية دخول 

 45 مألوفة، وهو مفيد بشكل عام للرفاهية".

هذا التعريف يوافق نظرية االبتكار الكاسح كما جاء بها كرستنسون. لكنه يعاني من نفس العيب 

سابقة، وهو حْصر االبتكار الكاسح في املنتج وإغفال نموج العمال. الذي اعتور بع  التعاريف ال

، ولكن أيضا نماذج اقتصادية  االبتكارات الكاسحة ليست فقط منتجات جديدة أو طرائق تصنيعف

، ليست  Jumiaو  Uberو  Airbnbمثل  . فاملنصات العاملة في مجال اقتصاد املشاركة ،جديدة

ال استفادت من النترنت والهواتف الذكية لكي ترقمن الولوج إلى منتجات، وإنما يي نماذج أعم

 46.الخدمات وتدمر الفاعلين التقليديين

إن اإلكتساح عند "كرستنسون" هو عملية تتم على مراحل: يعتبر مصطلح اإلبتكار الكاسح 

  املنتج أو مضلال عندما يستعمل لإلشارة إلى منتج أو خدمة في لحظة زمنية ثابتة، وليس إلى تطور ذل

تل  الخدمة عبر الوقت. فالكمبيوتورات الصغيرة كانت ذات طبيعة كاسحة بسبب املسار الذي اتبعته 

 في رحلتها من الهامش إلى التيار العام في السوق.

: iPhoneويْمِكننا االبتكار بشكل كاسح باستخدام التقنيات املوجودة. املثال الكثر شهرة هو 

سوق، لم تكن أي من التقنيات املستخدمة جديدة. الشاشة التي تعمل باللمس، عندما تم إطالقه في ال

التصميم الرقمي للرموز كان موجودا سابقا. لقد أحدث ثورة في سوق الهواتف املحمولة من خالل 

جبر املنافسون على تقليدها  فيما بعد.
ُ
 تغيير استخدام هذا املنتج. لقد أصبح املرجعية التي أ

                                                           
45 - Organisation de Coopération et de Développement Économiques, L’INNOVATION DE RUPTURE ET LA MISE EN OEUVRE DE LA 

POLITIQUE DE LA CONCURRENCE ,  op. cit. n° 44 , p.12 : « …on parle d’innovation de rupture lorsqu’un produit novateur est 

commercialisé et répond aux besoins essentiels du segment inférieur d’un réseau de valeur établi tout en apportant une valeur ajoutée en 

dehors de ce réseau de valeur. Ce produit convainc des consommateurs et s’impose progressivement sur le marché traditionnel, 

remplaçant ce faisant le réseau de valeur existant. Aujourd’hui, l’innovation de rupture est une stratégie d’entrée fréquente, qui est en 

général bénéfique pour le bien-être ». 

operation and Development,-Organisation for Economic Co - 46 HEARING ON DISRUPTIVE INNOVATION, p., 3 , 

, (24/05/2019).http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP(2015)3&docLanguage=En c.f. 

François Lévêque , L’innovation de rupture : Défis pour l’analyse de la concurrence , op.cit.p.4 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP(2015)3&docLanguage=En
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 : تمييز اإلبتكار الكاسح عن باقي أنماط اإلبتكار ثانيا        

لقد ميزنا االبتكار الكاسح ، في اإلطار الخاص لهذا املوضوع، عن العديد من أنماط االبتكار التي 

لم نرغب في أن نخصص لها حيزا كبيرا من منطلق أننا نقارب املوضوع من زاوية قانونية ال من وجهة 

زيد من التوضيح، رأينا من املفيد أن نسترسل في تمييزه عن االبتكار إدارة العمال. ومع ذل ، ومل

التحسيني، من منطلق أنه في بع  الحيان يصعب معرفة ابتكار معين ما إذا كاسحا أم أنه تحسيني 

)أوال(، وعن االبتكار الرذري، إلجالء الغموض املوجود في أذهان العديد من الباحثيين والذين 

  .( للعبير عن االبتكار الكاسح )ثانيا(radical innovationبتكار الرذري )يستعملون مصطلح اال 

 اإلبتكار الكاسح واإلبتكار التحسيني -أ

تأتي فقط لتحسين منتج   )أو التراكمية أو التدريجية أو التقدمية( اإلبتكارات التحسينيةإن 

الذي ال يشكل سوى  8" . مثل "آيفون بحيث ال تغير العرض، بل تقوم بتحسينه فقط موجود مسبقا،

، أو إضافة شفرة خامسة إلى  47الوقود اطالق سيارة تستهل  كمية أقل من، أو  1تحسينا لـ "آيفون" 

تطوير ، أو  48(conducteurs-semiالزيادة املطردة في سرعة معالرة أشباه املوصالت )آلة الحالقة، أو 

جيغا بايت، أو تطوير معاِلرات الحواسب  02جيغا بايت إلى  4من (USB Driver) سعة ذاكرة التخزين 

أو الهواتف من رباعي النواة إلى سداس ي النواة ثم ثماني النواة من طرف شركة "أنتل" أو "كوالكوم"، أو 

، أو التطويرات املتالحقة التي  01إلى وندوز  1تطوير مكروسوفت لنظام التشغيل "وندوز" من وندوز 

.... فكل ذل  لم يستحدث تقنية  Pie  2ثم 8إلى  1من أندرويد تدخلها جوجل على نظام الندرويد 

جديدة ويتم تداوله في نفس السوق وبنفس الطريقة. في حين أن اخراع نظام آخر يستبدل الندرويد 

يعد   USBإلى  (floppy disque)،سيكون ابتكارا كاسحا. كما أن انتقالنا من استخدام القراص املرنة 

  49كَسح القراص املذكورة من السوق. ابتكارا كاسحا لنه

يشيران إلى السيرورة التكنولوجية ويصفان االبتكار  كاسحإن االبتكار التراكمي واالبتكار ال

باإلستناد إلى حالة املعارف السابقة: فإذا كان االبتكار التدريجي يشكل تقدًما طفيًفا )عادة ما يكون 

ار الكاسح ينطوي على طفرة تكنولوجية كبيرة )من قبيل تحسين سمة نموذج تكنولوجي ( ، فإن االبتك

                                                           

Philippe Silberzahn - 47 , …, ce qu’une innovation de rupture? A propos d’Uber-Mais qu’est

L'innovation  : « /12/2018) (4 ,uber/-propos-a-rupture-de-innovation-ce-quest-https://philippesilberzahn.com/2015/11/23/mais

continue est l'amélioration progressive des produits et des services existants d'une entreprise. Par exemple : on lance une voiture qui 

consomme moins d'essence ou une voiture qui a plus de mémoire. On ne change pas l'offre, on l'améliore ».  

 48-operation and Development ,-Organisation for Economic Co   ,HEARING ON DISRUPTIVE INNOVATION op.cit. , p.4 

نستخدم مفهوم االبتكار الكاسح باملعنى الذي سنعطيه له فيما بعد وليس كما جاء به كرستنسون. ألن مفهومه لإلبتكار الكاسح هذا مع العلم أننا  -49 

 ضيق جدا كما سنوضح الحقا.

https://philippesilberzahn.com/2015/11/23/mais-quest-ce-innovation-de-rupture-a-propos-uber/
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وعلى سبيل املثال فإن التحسينات التي يتم إدخالها على الكاميرات لتحسين  50تغيير نموذج تكنولوجي(.

جودة الصورة تعد ابتكارات تحسينية؛ بينما يعد اإلنتقال من التصوير التقليدي إلى التصوير الرقمي 

 ابتكارا كاسحا.

عني أن ابتكارات االستمرارية ، على النقي  من االبتكارات الكاسحة ، ال تخلق أسواقا وهذا ي

 من أداء التكنولوجيا الحالية
ً
وبصيغة  .جديدة: فهي تدخل تحسينات تدريجية ومتعاقبة تزيد تدريجيا

 طرح عرضا جديًدا، فإن ابتكارات التحسين تعمل فقط علىأخرى، إذا كانت اإلبتكارات الكاسحة ت

لذل  فإن الفاعلين في السوق في تنافس مستمر من أجل تقنية أو خدمة موجودة سلفا.  حسينت

 تحسين منتجاتهم وخدماتهم.

من  وإذا كان االبتكار التحسيني هو جزء من شبكة القيمة الحالية، فإن االبتكار الكاسح يخرج

بكة القيمة. فالشركات إطار شبكة القيمة للشركات القائمة ليأتي بخصائص مختلفة ويستبدل ش

الراسخة ،في إطار شبكة القيمة، لها نزوع مستمر إلى تحسين منتجاتها من أجل جذب السوق نحو 

املنتجات ذات الرودة املرتفعة. وبهذا فإنها تبقي الباب مفتوًحا أمام الشركات الخرى التي قد تأتي من 

حتياجات الساسية لشبكة القيمة ولها سوق مجاورة وتبدأ في عرض منتجات منخفضة الرودة تلبي اال 

ميزة إضافية )خارج شبكة القيمة(. فإذا نجحت هذه الشركات الخرى في الحصول على موطئ قدم في 

سوق املنتجات ذات الرودة املنخفضة، فإن شبكة القيمة سيتم إعادة تحديدها وفقا لشروطها، ومن 

لسبب الذي يجعل حتى الشركات الناجحة التي ثم فإنها سوف تحل محل الشركات الراسخة. وهذا هو ا

ابتكار كاسح. إن عن طريق وتثبت ديناميكيتها يمكن أن تتعرض للطرد من السوق  تستثمر في االبتكار

يشير "كرستسون" إلى أن الراديوهات  و 51االبتكار الكاسح يغتال الشركات الراسخة على حين غرة.

قد ضحت بجودة  Sonyتقنية كاسحة. ذل  لن شركة  ( الولى كانتradio-transistorsالصغيرة )

الصوت ولكنها خلقت سوق الراديو املحمول من خالل تزويد املستهلكين بسلسلة من امليزات الرديدة 

ة الترانزستورات لدرجة أنها أصبحت جود)الحرم الصغير والوزن الخفيف والنقل السهل(. ثم تحسنت 

.منتشرة على نطاق واسع وفتحت السوق أ
ً
لكن مع ظهور شركة آبل  52مام محطات راديو أكبر جرما

باختراع "اليبود" وإمكانية استيراد املوسيقى من النترنت وبثها من خالل جهاز صغير، لم تستطع 

 "سوني" مواكبة التطور وتغلب عليها منافسوها في عالم صناعة الترفيه.

                                                           
 INNOVATION DE RUPTURE ET LA MISE EN OEUVRE DE LA’LOrganisation de Coopération et de Développement Économiques ,   - 50

POLITIQUE DE LA CONCURRENCE , op. cit.p.2. 

- 51 Ibid 

 52-operation and Development ,-Organisation for Economic Co   ,HEARING ON DISRUPTIVE INNOVATION op.cit., p.4 
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ع  الحيان تحديد االبتكارات ومع ذل  فإن "كريستنسن" يعترف أنه ، من املستحيل في ب

  53الكاسحة على الفور. لذل  من الضروري منحها الوقت الكافي لكي تكشف عن نفسها.

وهكذا يجب على املقاولة تحديد مجاالت وأصناف االبتكار التي سوف تركز عليها في الفترة 

عتبارات منها: االستفادة القادمة. واملالحظ أن االبتكار التحسيني هو السائد في أغلب الشركات لعدة ا

من القدرة والخبرات الحالية في الشركة، باإلضافة إلى الخبرة املكتسبة من جراء تسويق املنتج الحالي 

 مثال في تقديم االبتكار التدريجي وتحسين املنتج. وكذا قلة املخاطر وتحسين عرض العمالء.

تكار الكاسح متكامالن. واحد يسمح بصيانة وفي الختام نود أن ننبه إلى أن االبتكار التراكمي واالب

أو تحسين املنتج أو نموذج العمال الحالي، واآلخر باختراع منتج أو نموذج أعمال مستقبلي. ولذل ، 

فإنه يجب على املقاوالت الراسخة ، لضمان استدامتها على املدى الطويل ، أن تدسس أرضية خصبة 

من حين آلخر بمحاوالت لصنع ابتكار كاسح. قد يستغرق تراكمي، ولكن أيًضا أن تقوم للالبتكار ا

 ولكن إذا لم تقم بصنع ابتكار كاسح ، فسيتولى هذه املهمة آخرون بدال منها.
ً

 االكتساح وقًتا طويال

 االبتكار الجذري  االبتكار الكاسح و  -ب 

ليس  االبتكار الرذري ينطوي على إدخال ابتكار هو تغيير جذري بالنسبة للمقاولة، ولكن

" تكنولوجيا جديدة لصنع Essilorبالضرورة بالنسبة للعمالء. على سبيل املثال ، عندما تستخدم "

عدسات النظارات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، فهذا ابتكار جذري. لكنه على الرجح ليس ابتكاًرا كبيًرا 

 بالنسبة للعمالء. على العكس من ذل ، يعتبر التحول إلى النظارات ذات العدسا
ً
ت الالصقة ابتكارا

 54كاسحا: إنه ابتكار كبير لكل من املقاولة و العمالء.

ولذل  فإن الخلط بين االبتكار الرذري واالبتكار الكاسح يعد مشكلة بالفعل، لن هذين النوعين 

من االبتكار ينجمان عن آليات مختلفة كليا عن بعضها البع ، ويتطلبان استراتيجيات مدسساتية 

 لالستجابة لهما، حسب نوع االبتكار.  مختلفة تماما

ينبثق االبتكار الرذري من خلق معرفة جديدة وإضفاء الطابع التجاري على أفكار أو منتجات 

جديدة كليا. فهو يركز على أنواع السلوك املدسساتي والهياكل التنظيمية التي تفسر وتتنبأ بعملية 

دة. وهكذا، فإذا كان االبتكار الكاسح يشكل جزء ال إضفاء الطابع التجاري على الفكار الثورية الردي

يتجزأ من تطوير نماذج العمل التجارية واستهداف شرائح املستوى الدنى من السوق؛ فإن االبتكار 

الرذري يستند أساسا إلى القدرات املدسساتية والفردية واملوارد البشرية التي تتمتع بها املقاولة. ويركز 

                                                           
p.142op. cit.,  rrence ,Thibault  SCHREPEL , L’innovation de rupture : de nouveaux défis pour le droit de la concu - 53 

54-, Innovation de rupture, définition Benoit Sarazin,   -rupture-de-https://benoitsarazin.com/francais/2012/10/innovation

nition.htmld%C3%A9fi ,)/12/2018 4 (. 

https://benoitsarazin.com/francais/2012/10/innovation-de-rupture-d%C3%A9finition.html
https://benoitsarazin.com/francais/2012/10/innovation-de-rupture-d%C3%A9finition.html
https://benoitsarazin.com/francais/2012/10/innovation-de-rupture-d%C3%A9finition.html
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مد والذي قد ينطوي على استبدال املنتجات الحالية، وتغيير العالقة بين على التأثير طويل ال 

املستهلكين واملوردين، وخلق أصناف جديدة كليا من املنتجات. فاالبتكار الرذري يرتبط بمواضيع مثل 

شكل الثقافة املدسساتية وقدراتها ، واملوارد البشرية للشركة، وإدارة املشاريع. إن االبتكار الرذري يغير ب

كلي الطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع السوق، وتتطلب هذه االبتكارات من الشركة التي تود املض ي 

 قدما في الطريق، قدرات مدسساتية ومهارات تقنية.

ولذل  ففي حال واجهت الشركة ابتكارا كاسحا محتمال، ال بد أن تركز على االستراتيجيات 

ات ونماذج عمل تجارية جديدة. ومن هذا املنطلق تحتاج الشركات املدسساتية املتمثلة في إنشاء وحد

التي تود التعامل بنجاح مع االبتكارات الكاسحة أن تركز على املدسسة كوحدة واحدة. وينبغي لها أن 

تتمتع بالرغبة في صرف إيراداتها الخاصة للتنافس مع االبتكارات الكاسحة والتفوق عليها. ويمكن 

ل  إما من خالل االستفادة من كفاءاتها الساسية )القدرات الدينامية للشركة أن تقوم بذ

واملدسساتية( ، أو من خالل التوسع بوتيرة أسرع من منافسيها، السيما عنما تواجه الشركة ابتكارات 

تقنية جديدة تتميز بالثورية. كما تبرز أهمية القدرة على تصور مستقبل التقنية في توليد الفكار 

التي تعد لب االبتكارات الرذرية. هكذا يهم استقطاب موظفين أفضل وأكثر كفاءة في تحضير الرديدة 

املقاولة ملجابهة التغيرات املفاجئة والرذرية )املوارد البشرية(. ومع ذل ، قد ال يكفي ذل  لضمان 

أساءت تغلب الشركات الحالية على االبتكارات الكاسحة في حال فشلت في فهم حاجيات عمالئها أو 

فهمها. أي أن الشركات قد تبرع في توليد الفكار الثورية الرديدة لكنها، مع ذل ، تعاني من ِقصر النظر 

 اإلداري الذي يتيح الفرصة لظهور ابتكارات كاسحة.

أما االبتكار الكاسح، فهو  العملية التي تكسح بها شركات ناشئة أخرى راسخة في القطاع على 

التي تمتلكها الولى. ويحدث هذا بطريقتين: الولى يي استهداف الشركات الرديدة الرغم من قلة املوارد 

لفئات العمالء املهملة في السوق، وذل  بتوفير منتج أو خدمة  يعتبرها عمالء املقاولة الراسخة في 

القطاع أدنى مستوى، ومن ثم تقوم الشركة بالتوسع في السوق بتحسين منتجها أو خدمتها تدريجيا. 

ما الطريقة الثانية فتتمثل في خلق أسواق جديدة تماما وتحويل غير العمالء إلى عمالء. ولكي يكون أ

خير  55االبتكار كاسحا ال بد أن تحصل املقاولة على القبول في املستوى الدنى من السوق. "نتفلكس"

                                                           
في وقت كانت فيه أقراص  REAR HASTINGSفي كاليفورنيا على يد  7221أغسطس  12هي شركة ترفيهية أمريكية تأسست في  (Netflix)نتفلكس  -55 

DVD  الم هو البث عبر األنترنت وأن استعمال أدركت الشركة أن مستقبل مشاهدة األف 1111في فترة ازدهارها، مما أعطاها دفعة قوية نحو الشهرة. وفي سنة

. فهي خدمة مشاهدة حسب الطلب، أي أنه يمكنك أن تختار  1112في يناير  ONLING STREAMINGاألقراص املدمجة سينخفض مع الزمن، فأطلقت خدمة 

دمة يتم باإلشتراك في موقع نتفلكس حيث يتم الولوج الفيلم أو املسلسل الذي تود مشاهدته ويعرض بجودة فائقة بدون إعالنات تجارية . واإلستفادة من الخ

في الهاتف املحمول، حيث يتم ملء البيانات، واختيار الباقة املناسبة،  play storeإلى موقع الشركة و اإلشتراك. أو عن طريق تحميل تطبيقها من متجر جوجل 

طريقة دفع اإلشتراك الشهري ) الباي بال أو بطاقة اإلئتمان( ثم اإلنتقال إلى عنوان البريد ثم وضع البريد اإللكتروني واختيار كلمة املرور املناسبة، ثم اختيار 

"ميغابيت" في الثانية، أو  3اإللكتروني لتأكيد عملية اإلشتراك ، ويتطلب املوقع فقط وجود أنترنت بسرعة مناسبة للحصول على صورة عادية بسرعة انترنت 

 "ميغابيت" في الثانية. عندما تشترك تهديك نتفلكس الشهر األول مجانا. 5رعة الحصول على صورة بجودة عالية بس
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يكن محرعا  مثال على ذل .  بدأت "نتفلكس" كخدمة تأجير الفالم عن طريق البريد، وهو ما لم

لكن مع تطور التقنية وظهور امكانية البث على النترنت،  56ملختلف عمالء شركة "بلوك باستر".

استطاعت نتفلكس أن تنمي تجارتها وتوفر الفالم والبرامج التلفزيونية حسب الطلب لرمهور ضخم 

بتكارا كاسحا. لكن بشكل مناسب وبسعر معقول. إن بداية نتفلكس مع السوق الكبير هو ما جعل منها ا

لو بدأت هذه الشركة مباشرة بشريحة كبيرة من السوق، فلربما حث ذل  شركة بلوك باستر على 

القيام برد فعل تجاري مضاد. إن الحصول على موطئ قدم في شريحة محددة أتاح لشركة نتفلكس أن 

املطاف إلى اجتذاب تتحرك صعودا وتتوسع في السوق وفق نموذج تجاري مختلف تماما أدى في نهاية 

 .9101العمالء الساسيين لشركة "بلوك باستر" نفسها التي أعلنت إفالسها سنة 

و نتوقع أن العديد من القطاعات ستشهد ابتكارات كاسحة تقودها البرمجيات، حيث تتغلب فيها 

الشركات الشركات الحديثة على الشركات السابقة. إال أنه وفي ذل  الوقت بإمكان التقنية أن تمكن 

الحالية من تغيير نماذج علمها التجارية بشكل جذري، وفي هذا السياق نجد العديد من المثلة التي 

توضح كيف ساعدت االبتكارات الرذرية الشركات الحالية على تأمين نفسها ضد االكتساح. شركة 

Daimler  التي تستعمل حاليا استراتيجية ،Car 2 Go د شركتي "أوبر" و لتأمين مكانتها في السوق ض

"ليفت" اللتان تشكالن خطرا كاسحا على نموذج عملها  التجاري الساس ي. والكثر من ذل  أن شركة 

بغية توحيد جهودها لبناء منصة ونظام مركبات  BMW"ديملر" املذكورة أعلنت شراكتها مع شركة 

 مشترك. 

ي التجديد املدسساتي يكمن في وفي الختام نعتقد أنه فيما يخص االبتكار الكاسح، فإن السر ف

فهم احتياجات العمالء، أما فيما يتعلق باالبتكار الرذري، فيكمن الحل في قدرات الشركة الحالية 

 ذاتها التي تواجهه.

                                                                                                                                                                                     
عمال أصليا  712دولة. وقد أطلقت نتفلكس حوالي  721باتت الشركة توفر خدماتها في أكثر من  1172توسعت الشركة لتوفر خدماتها عامليا. في يناير عام  

مليون مشترك  حولى العالم من ضمنهم  23أعلنت نتفلكس عن زيادة عدد املشتركين إلى  1171ية. و  في عام أي أكثر من أي شبكة أو قناة تلفزيون 1172في عام 

صول السريع إلى مليون مشترك في الواليات املتحدة األمركية. تتوفر نيتفلكس على كل اإلصدارات الحديثة من األفالم واملسلسالت، كلها مرتبة ويمكنك الو  92

 . WALT DISNEYو   WARNER BROSلسبب في ذلك أن نتفلكس لها اشتراكات واتفاقات مع كبريات شركات اإلنتاج األمريكية مثل آخر اإلنتاجات. وا

من كانت قائمة نتفلكس محصورة جدا بحيث لم تعرها شركتي  "بلوك باستر"  و "هوليود فيديو" أي اهتمام. ثم إن نتفلكس تطورت مثرية ذخيرتها 

عبر البريد لفائدة خدمة الفيديو عبر األنترنت. فكان هذا التطور الذي عرفته نتفلكس الضربة التي قسمت  DVDومتخلية عن خدمة إسال األفالم الجديدة، 

 ظهر "بلوك باستر"  و "هوليود فيديو"  التي أعلنت إفالسها.     

امتلكت بلوك باستر متاجر في كل  واليات أمريكا وكانت املصدر األول شركة بلوك باستر  هي شركة أمريكية كانت تقدم خدمات تأجير شرائط الفيديو،  -56 

.  ONLING STREAMINGلتأجير شرائط الفيديو  بهدف مشاهدة األفالم ، ظلت بلوك باستر تحتفظ بالصدارة حتى ظهرت شركة نتفلكس و أطلقت خدمة 

تقض ي عليها نيتفلكس لو أنها قامت بمواكبة عصر األنترنت. فقد كان رد الشركة . وما كانت ل1171أعلنت بلوك باستر  إفالسها وأغلقت معظم فروعها سنة 

 ، مستمرة في تجاهلها لألنترنت.(Blue-Ray)أن تحولت إلى أقراص األشعة الزرقاء  (DVD)على انخفاض مبيعات أقراص الفيديو الرقمية 



    39  0202      

 المقارن القضائي االجتهاد ضوء في المنافسة وتحليل لقانون نقدية دراسة- الكاسح االبتكار أسواق في المنافسة

 

35 

 

ومن االستراتيجيات التي تبدو لنا فعالة في وقاية املقاولة من التعرض لالكتساح واالفالس، أن 

م فئات متنوعة من املنتجات والخدمات. ذل  أن تركيز املقاولة تقتحم املقاوالت عدة أسواق وتقدي

نشاطها في سوق واحدة وفي صنف واحد من املنتجات أو الخدمات يزيد من فرص تعرضها لإلفالس في 

حال اكتسحت مقاولة جديدة هذا املنتج أو الخدمة بمنتج أو نوذج أعمال جديد. وهذا ما نالحظه 

... هذه املقاوالت تحشر نفسها في العديد Uber أو Google أو  jumia مثل بالنسبة للمقاوالت الرقمية 

من القطاعات. مقاولة أوبر مثال ال تقتصر على تقديم خدمات النقل فحسب، بل إن لها تطبيقات 

و  (UberEatsتقدم خدمات متنوعة مثل خدمات توصيل الطعام ) Iosعديدة في متجر جوجل و 

واستئجار دراجة   (Uber Health( وتسيير خدمات الرعاية الصحية )Uber Freightخدمات الححن )

(. كما تعمل أوبر على تجربة سيارات ذاتية القيادة وأعلنت أيضا Uber Bikeتعمل بمساعدة الكهرباء )

في بع  املدن. كما أن  9190( وستجربها في أفق Uber Elevateأنها ستطور سيارات أجرة طائرة )

وأعلنت  ط في عدة أسواق مثل أسواق محركات البحت وأسواق أنظمة التشغيلتنش Googleمقاولة 

.... بهذه الطريقة توطن املقاولة نفسها في مجاالت عديدة  9101سيارة ذاتية القيادة خاصة بها سنة 

وتصبح مثل الخطبوط، إذا سلب منها أحد السواق عن طريق ابتكار كاسح، بقيت ثابتة في باقي 

ين أن املقاولة التي تعمل في سوق واحدة قد تتعرض لإلفالس، وستتعرض له حتما ، إن السواق؛ في ح

لم يكن اليوم فغدا، خاصة املقاوالت العاملة في السواق الرقمية وأسواق االبتكار، ويي أسواق أشبه 

ة مثل الضيوف غي ر بالرمال املتحركة حيث التغير سريع والقادمون الردد يتوافدون على حين ِغرَّ

 املدعوين.

كما أن املقاولة يجب تواكب العصر وتقحم نفسها في التطورات الحاصلة. هكذا يجب أن تكون  

مثل الحرباء مرنة ومتلوة وسريعة التأقل والتكيف. إن املقاوالت التي تقتصر على نشاط واحد وال 

كبوت. وإذا كانت تواكب التطور، إنما يي كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العن

مقاولة نشطة في ميدان االقتصاد الرقمي واالقتصاد الرديد ، فإن  مجرد أخطاء بسيطة أو قرارات 

غير مالئمة تتجاهل فهم حاجيات العمالء قد تجد معها املقاولة نفسها أضيع من اليتام في مأدبة 

يرها من املقاوالت سوف تكون في اللئام. زد على ذل  أن املقاولة التي تعتمد على منتجات أو خدمات غ

موقف ضعيف حتى ولو تألقت وبلغت أقص ى مدى من شهرة. إذ تكون في وضع تبعية اقتصادية، 

ولذل  فإن سمعتها ومصيرها يكون بيد غيرها. فأقوى املقاولة شكيمة وأصعبها مراسا من ال تعول على 

منتجاتها بالكامل وال تعتمد على مقاوالت غيرها، بل تكون قادرة على إنتاج كل املكونات التي تحتاجها 

أخرى في شراء هذا العنصر أو ذاك. ورغم أن هذه الوضعية صعبا إلى حد ما، فإن مقاولة بهذه 

املوصفات يي مقاولة عتية يصعب العصف بها من قبل املنافسين، وتكون لها قدرة تنافسية عالية. 

طوير لصنع املنتجات التي تقتنيها من لدن غيرها أو ولذل  فإنه يجب على املقاولة أن تكثف البحث والت
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شراء املقاوالت التي تجد نفسها مضطرة للتعامل معها. وذل  لضمان استقالليتها وقدرتها على املنافسة 

وتحصين نفسها من التعرض للنسف أو لبع  الزمات لسباب قد تختلط فيها السياسة باالقتصاد 

التي يبدو أنها تعرضت العمالق الصيني لصنع الجهزة اإللكترونية  ،"Huawie" كما وقع مدخرا لشركة 

 57.ملمارسة افتراسية عابرة للحدود من قبل الشركات المريكية تحت ضغط اإلدارة المريكية

 بناء مفهوم جديدنقد مفهوم اإلبتكار الكاسح و الفقرة الثانية: 

مدناها بالصرامة التي جاء بها إن نظرية االبتكار الكاسح ستكون قليلة الفائدة إذا اعت

كرستنسون. إذ سنالحظ أن العديد من االبتكارات دخلت السوق وأحدثت فيها خلخلة كبيرة و طردت 

شركات أخرى، ومع ذل  ال ينطبق عليها مفهوم االبتكار الكاسح لنها ال تستجيب للشروط التي وضعها 

ر. ولذل  انبرينا لنقد هذه النظرية مداخ ِ
 
ذين على منظريها عدم التدقيق في رصد الظاهرة هذا املَنظ

)أوال(. وملا الحظنا أن كرستنسون وَصحبه استنكفوا عن تطوير النظرية في االتجاه الصحيح متعصبين 

 لنسختها الولى الضيقة جدا، فقد اعتمدنا مفهوما جديدا لالبتكار الكاسح أوسع نطاقا )ثانيا(.

 أوال: نقد نظرية اإلبتكار الكاسح

 ا أردنا أن نشرح االبتكر الكسح عند كرستنسون بطريقة إجرائية نجده يمر من هذه املراحل :إذ

في املرحلة الولى: توجد مقاولة راسخة في السوق تصنع منتجات أو تقدم خدمات عالية الرودة  -

لداء. لفائدة العمالء الكثر ربحية والكثر قدرة على الشراء وتهمل شريحة في السوق أقل قدرة على ا

يستغل وافد جديد هذه الفجوة فيتسلل إلى السوق ويقدم منتجا أو خدمة له جودة متواضعة وله 

ميزة ال تتوفر في منتج أو خدمة املقاولة الراسخة في القطاع وبسعر مناسب لهذه الفئة من املستهلكين 

 املهملين. وهكذا تثبت املقاولة الوافدة قدمها في السوق. 

ية: تدخل املقاولة الرديدة، بعدما ثبتت قدمها في الشريحة الدنيا من السوق، في املرحلة الثان

تطويرا على املنتج أو الخدمة فيصبح أفضل مما تقدمه املقاولة الراسخة في املجال و يغدو ُمرضيا في 

ردها نظر عمالء هذه الخيرة. وبهذه الطريقة تستولي املقاولة الرديدة على عمالء املقاولة الراسخة وتط

حدث االبتكارات الكاسحة أسواقا جديدة.
ُ
 من السوق. كما يمكن أن ت

إذا طبقنا هذه النظرية بهذا الشكل، فلن نجدها تنطبق سوى على قلة قليلة من االبتكارات. 

ولقد حاولُت تنزيلها على العديد من اإلبتكارات فلم أجدها تنطبق بدقة سوى على حالة الراديوهات 

                                                           
ب األول من املبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الدراسة تحت عنوان "تأمين للمزيد من التفاصيل حول القضية راجع الفقرة الثانية من املطل   -57 

 سالمة عملية إنجار االبتكار الكاسح".
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كس املذكورتين سابقا. فهي ال تنطبق ال على "أيفون" الذي دمر "نوكيا" و "بالكبيري" الصغير وحالة نتفل

و "موطوروال"، وال على آالت التصوير الرقمية التي دمرت "كوداك" و "بوالرويد" ، وال على الكتب 

لبريد الرقمية التي دمرت سلسلة متاجر الكتب "بوردرز"، وال على البريد اإللكتروني الذي دمر هيئة ا

المريكية، وال على معظم املنصات الرقمية التي تشتغل في اقتصاد املشاركة مثل "أوبر" و "جوميا" و 

"بوكين".... ذل  أنه من الصعب الحسم أن هذة االبتكارات استهدفت الشريحة املهملة من املستهلكين و 

ولت على عمالء مقاولة كانت ذات جودة منخفضة في البداية ثم إنها أدخلت تطويرات الحقة فاست

 راسخة.

وأخمن أن السبب هو أن كرستنسون انطلق في صياغة هذه النظرية من حاالت محددة وجد  

بينها خصائص متشابهة، لكن مع ظهور النترنت و تطور الرقمية تسارع إيقاع االبتكار وتسارعت ظاهرة 

ض ي فترة معينة في السوق ثم يأتي االكتساح وأصبح عدم استقرار املراكز هو القاعدة. فكل متعهد يق

نظرية االبتكار و لذل ، فإن   من يدمره، وتسير املنافسة وفق هذه السيرورة، فال أحد يبقى في القمة.

الكاسح، كما صاغها كرستنسون، نادرا ما تتحقق. ذل  أنه مع تطور النترنت والخوارزميات 

ت املقاولة قدمها في الشريحة الدنيا والبرمجيات أصبح االكتساح يحدث بسرعة كبيرة من دون  ِ
ب 
َ
ث
ُ
أن ت

من السوق. ولذا فإن املقاولة الفضل يي التي تبرع في ميدان االبتكار وتقدم أداء أفضل، وأن املقاوالت 

التي لقيت مصرعها إنما فشلت في التأقلم وتطوير ابتكارات أفضل من منافسيها أو اللحاق بركبهم على 

لم تكن في محلها، كما هو حال نوكيا التي أخطأت حينما اختارت نظام  القل، أو اتخذت قرارات

 التشغيل "وندوز" حيث قوضت هذه الصفقة مكانتها في قطاع الهواتف املحمولة.

ونافلة القول، إن "كرستنسون" حاول أن يفسر ملاذا تسقط الشركات الصغرى، رغم ضعف 

شها، فجاء بهذه النظرية. غير أن نظرية االبتكار إمكاناتها، شركات عمالقة راسخة في السوق وتثل عر 

 -الكاسح ال تفسر سوى حاالت معينة وال تنطبق على معظم الحاالت. و املفسر الحقيقي لهذه الظاهرة 

هو أن الشركات الراسخة في السوق ال تفلح في اإلبتكار وتقديم أفضل مما قدمه اآلخرون،  -في نظرنا 

 .   58اق امللكة الحمراءبمعنى آخر ، إنها تخفق في سب

                                                           
تحت اسمه املستعار "لويس كارلوس"، اثنين من أشهر الكتب في األدب اإلنجليزي، وهما  -لقد ألف األديب اإلنجليزي "تشارلز دودجسون لوتويدج"  -58 

 ( .7217(، وتتمته "عبر املرآة" )7225س في بالد العجائب" )"مغامرات ألي

 في الحياة من "امللكة الحمراء" ال يالحظه ا
ً
 مهما

ً
لكثير منا. "أليس" في كتاب "عبر املرآة" يروي "كارلوس" قصة "أليس"، الفتاة الشابة التي تعلمت درسا

املطاف، تخبر امللكة الحمراء "أليس" بأن تستريح إلى جانب إحدى األشجار، لتسألها الفتاة في تجد نفسها تجري بشكل سريع ولكنها ال تبرح مكانها. في نهاية 

ي بالدنا، إذا ركضت حيرة "ملاذا أشعر و كأننا ، رغم كل ما جريناه، أننا بقينا تحت تلك الشجرة طوال الوقت! كل ش يء حولنا كما هو. تتابع "أليس" قائلة "ف

مكان آخر غير الذي انطلقت منه. "هذا نوع بطيء من البالد ! " هكذا ردت امللكة الحمراء، والتي تابعت قائلة "هنا، كما ترين،  بسرعة سينتهي بك املطاف في

 ن على األقل.يتطلب األمر الجري بأسرع ما تستطعين لكي تبقي في نفس املكان، وإذا رغبت في الذهاب إلى مكان آخر، يجب عليك الجري بأسرع من ذلك مرتي
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ومن جهة ثانية، فليست املقاوالت الرديدة يي دائما التي تأتي بابتكارات كاسحة وتعطل  

املقاوالت الراسخة في السوق. إن أغلب املقاوالت الرائدة اآلن في العالم في مختلف املجاالت يي مقاوالت 

ل مقاوالت جديدة في العثور لها على في حين الذي قد تفش  59راسخة في السوق منذ عقود من الزمن؛

 موطئ قدم في السوق.

فال عالقة للخدمة  ،يرام. خذ مثال نيتفلكسما ثم إن هناك ش يء آخر في هذه النظرية ليس على 

وتوصيلها عبر البريد( وتل  التي غدت تقدمها  DVD)تأجير أقراص  0221التي كانت تقدمها في سنة 

ها ببساطة مقاولة تخلت عن خدمة عفى عليها الزمن لفائدة خدمة )البث الحي(. إن 9111ابتداء من 

أخرى أكثر تطورا مسايرة لسباق امللكة الحمراء واستجابة لسنة التطور. وال يمكن القول إن ذل  يعد 

. إذ ليس هناك مرحلتين من ابتكار واحد. "بلوك باستر"مرحلة ثانية في ابتكار واحد حمل معه اكتساح 

منفصلة إحداهما عن الخرى. إن ما جعل شركة نتفلكس تتألق هو سرعة التكيف  بل هناك خدمتين

و استجابتها للتغيير بسرعة. فهذا هو الذي يفسر نجاحها. وما كانت نتفلكس لتقض ي على "بلوك باستر" 

د و "هليود فيديو" لو أنهما تميزتا بالرشاقة والذكاء اللذين تميزت بهما نتفلكس. الحظ مثال كيف كان ر 

(، فعوض أن تتحول إلى DVDفعل بلوك باستر على انخفاض مبيعات أقراص الفيديو الرقمية )

. نفس الش يء انطبق على  (Blue-Ray) النترنت على غرار نتفلكس، تحولت إلى أقراص الشعة الزرقاء

م املقاوالت التي استنكفت عن محاولة صنع آلة تصوير رقمية خشية أن تدمر مبيعاتها من الفال 

الفوتوغرافية وأدوات التصوير التقليدية. إن هذا الغباء الذي يتجاهل التطور هو ما تسبب في إفالس 

هذه الشركات. وكل شركة  لها نصيب من هذا الغباء وتمادت في تجاهل التطور سوف تلقى نفس 

قلم وعلى املصير وسيغربلها السوق  بقوة االنتقاء الطبيعي الذي يرشح املقاولة القدر على التأ

 60االستجابة للتغيير والتطور.

                                                                                                                                                                                     
 واستقر في الخلف، أو قم بالجري بأسرع ما يمكنك وابق ح

ً
إذا نظرنا  ."يث أنتيمكن تلخيص داللة "تأثير امللكة الحمراء" في العبارة التالية "ال تفعل شيئا

ملية البحث والتطوير في قطاع حولنا، نالحظ وجود "تأثير امللكة الحمراء" في كثير من املجاالت. فببساطة أصبح هذا التأثير جزًء من املشهد التجاري وع

 بالرضا تجاه  .التكنولوجيا، األمر الذي جعل الوضع أشبه بسباق التسلح
ً
" تأثير امللكة الحمراء" يعني أنك كشخص يعمل في أي مجال ال يجب أن تشعر أبدا

النجاة ليوم آخر، فأنت بحاجة إلى التطور والتعاطي مستواك، و إال قد ينتهي بك األمر خارج ذلك املجال مع تجاوزك من قبل آخرين. باختصار، من أجل 

وهناك الكثير من األمثلة على شركات ذهبت ضحية عدم استيعابها تأثير امللكة الحمراء، مع شعورها بالرضا عن  .بسرعة كبيرة مع النظم التي تتعامل معها

 .مكانتها في السوق، التي اعتقدت أنه ال يوجد هناك من يمكنه منازعتها عليه

ل" و املالحظة التي أثارت استغرابي في هذا الصدد هي أن معظم عمالقة هذه املقاوالت مثل "آبل" و  "جوجل"  و "أوبر " و "ميكروسوفت" و "إنت -59

األنظمة القانونية في  "أمزون" و "نتفلكس"... آتية من والية كليفورنيا من وادي السلكون في سان فرنسيسكو. والفرضية األولى التي تدور في خلدي هي مرونة

  هذه الوالية.

كي "ليه فان تشارلز داروين: "األنواع التي تعيش، ليست هي األقوى أو األكثر ذكاًء، وإنما األكثر استجابة للتغيير". وقد ذهب عالم األحياء األمرييقول  -60 

.فالين" إلى أنه بغض النظر عن مدى تكيف األنواع مع بيئتها الحالية، يجب عليها 
ً
 التطور  ملواكبة منافسيها وأعدائها الذين يتطورون أيضا

الطبيعة التي االنتقاء الطبيعي )أو االنتخاب الطبيعي( فهو العملية التي يتم بموجبها غربلة الكائنات الحية بحسب النوع الذي يستطيع أن يتأقلم مع أما 

، وكان شعر  واحدة منهما كثيف جدا ، وشعر األخرى أقل كثافة، فذلك يعني أن القطة األولى قد  ولد فيها أو انتقل إليها، فإذا ولدت قطتان مثال  في بيئة حارة
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ثم إنه كيف يمكن القول إن الشركات الراسخة تهتم باملحافظة على عمالئها الكثر إقباال أو 

إن ما يجعل مقاولة ما ناجحة هو نجاحها في تقديم مبتكرات جيدة ذات  61تعمل على تلبية طلباتهم؟

قدمه املنافسون. وبمعنى آخر فإن نجاح مقاولة خصائص مغرية وتكيفها السرع وأداؤها الفضل مما 

لكا لها، لنهم بدورهم ينتظرون من أما العمالء فإنهم ليسوا مِ  .ما رهين بنجاحها على مستوى اإلبتكار

املقاولة أن تقدم ابتكارا أفضل، فإذا لم تفعل انصرفوا عنها إلى غيرها من املقاوالت التي قدمت 

ن لهذه املقاولة أو تل . فمن اقتنى هاتف "أيفون" اقتناه لنه تميز الفضل، وال يوجد عمالء مخلصي

بتكنولوجيا متطورة وكان مغريا، و ليس لنه كان من عمالء شركة "آبل". وعندما تألقت شركة 

"سمسون" وقدمت منتجات أفضل مما غدت تقدمه هذه الخيرة انصرف عن آبل إلى "سمسونج". 

 في الجهزة الذكية، مثل "شومي" و "هواوي"و "أوبو".اليوم تتألق شركات أخرى صينية 

التي استشهد بها كرستنسون ال تنسرم مع نظريته وتشهد  62أضف إلى ذل  أن بع  المثلة

على تناقضه. فهل كان عمالء الهاتف املحمول مثال الذي اكتسح الخط الثابت من الطبقة الذين 

ملحمول اتخذ مسارا معاكسا. فالشرائح التي كانت أهملتهم شركة راسخة في السوق؟ كال إن الهاتف ا

تمل  الهاتف سواء املحمول أو الخط الثابت كانت من الشرائح الكثر قدرة على الداء وقد استغرق 

 المر وقتا طويال قبل أن تنخف  تكلفة اإلنتاج ليصبح في متناول الشرائح الدنيا.

شلها في التطور و التكيف فيكون مصير هو وبدون تعقيد، فإن ما يدفع الشركات لإلفالس هو ف

االنقراض وفق مسلسل انتخاب طبيعي. إن املقاولة لكي تقدر على البقاء يجب أن تكون مثل الحرباء 

تتلون مع ظروف الزمان املكان. ذل  أن من أهم عوامل النجاح في السوق القدرة على االبتكار وطرح 

د، يجب أن تكون في صلب عصرها، بحيث تبادر إلى محاولة الرديد. ولكي تبتكر املقاولة وتطرح الردي

إنجاز أفضل مما فعله املنافسون، فإن لم تجد املوارد مالئمة عليها أن تشتري من املنافسين التراخيص 

أو االختراعات التي توصلوا إليى تطويرها واستغاللها في ابتكارها. إذا لم تفعل ذل  فكيف يمكنها أن 

 تنافسهم؟ 

 بناء مفهوم أكثر دقة ومرونةثانيا: 

                                                                                                                                                                                     
نما القطة التي تموت بسرعة بسبب الحر ، واألخرى تعيش لتتكاثر  وتنقل جيناتها للجيل القادم. فبعملية التوارث تنقل القطة صفة الشعر األقل كثافة؛ بي

ف. فاإلنتخاب الطبيعي يلغي الكائن الذي لم يستطع أن يتأقلم ويبقي الذي تمكن من البقاء إلى أن يَورث صفاته إلى الجيل ماتت لن تنقل صفة الشعر الكثي

رت شركة كوداك التي أشهالقادم. ففي نظرية التطور البقاء يكون ، ليس لألقوى كما يعتقد الكثير، وإنما للكائن األقدر على التأقلم مع البيئة. الحظ مثال  أن 

مليون دوالر إلنقاذ الشركة داخل الواليات  251، ظلت تحاول املنافسة بعد أن قدم لها "سيتي غروب بنك" تسهيال ائتمانيا بقيمة  1171إفالسها في عام 

 املتحدة، لكنها لم تمتلك القدرة على االبتكار الكافي ملنافسة شركات التصوير الرقمي مثل كانون.

بدأ االنتخاب الطبيعي راجع: تشالز داروين ، أصل األنواع ، نشأة األنواع الحية عن طريق اإلنتقاء الطبيعي أو االحتفاظ للمزيد من التفاصيل حول م

 .1119باألعراق املفضلة في أثناء الكفاح من أجل الحياة، ترجمة مجدي محمود املليحي، املجلس األعلى للثقافة، الطبعة األولى ، 

 61-n, Michael E. Raynor, and Rory McDonald , What Is Disruptive Innovation? , op. cit., p. 44Clayton M. Christense  
62-Ibid  
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 ضيق مفهوم االبتكار الكاسح -أ

باتت تحدث تحوال في قطاع سيارات الجرة في العديد من دول العالم.  "أوبر"من الواضح أن 

 لكن هل تقوم أوبر باكتساح قطاع سيارات الجرة؟

ملالية و الرواب ال. فاإلنجازات ا -كما صاغها منظروها –وفقا لنظرية اإلبتكار الكاسح 

اإلستراتيجية لشركة أوبر ال تدهلها لتكون مكتسحا حقيقيا. وفيما يلي سببان يظهران ملاذا ال ينطبق 

 عليها وصف اإلبتكار الكاسح.

إن ما يساعد اإلبتكارات الكاسحة على البروز هو أنها تبدأ في نوعين من السواق التي تغفلها 

الدنيا من السوق، والتي يعود سبب وجودها إلى أن  الشركات الراسخة. النوع الول: هو الشريحة

الشركات الراسخة تحاول أن تقدم املنتجات والخدمات الدائمة التحسن إلى أكثر زبائنها تحقيقا 

للربحية ؛ في حين أنها تولي اهتماما أقل للزبائن القل إقباال. وفي الحقيقة فإن ما تقدمه الشركات 

ر من متطلبات الداء التي تحتاجها هذه الفئة من الزبائن القل إقباال، الراسخة يكون غالبا أكبر بكثي

المر الذي يفتح املجال أمام صاحب اإلبتكار الكاسح ) في البداية( لتوفير منتج جديد بما يكفي لزبائن 

الشريحة الدنيا. النوع الثاني: هو أن اإلبتكارات الكاسحة تخلق أسواقا جديدة. أي أن أصحاب 

 ارات الكاسحة يجدون طريقة لتحويل غير املستهلكين إلى مستهلكين.اإلبتك

إن اإلبتكار الكاسح يبدأ من إحدى هاتين الرضيتين. لكن أوبر لم تنطلق من أي منهما. حيث من 

الصعب القول بأن الشركة قد وجدت فرصة في الشريحة الدنيا من السوق: فذل  كان سيعني بأن 

كانوا قد فاقوا احتياجات عدد كبير من الزبائن من خالل جعل سيارات  مقدمي خدمات سيارات الجرة

الجرة وفيرة زيادة عن اللزوم. ونظيفة زيادة عن اللزوم. كما أن أوبر لم تستهدف بصورة رئيسة 

ين لم يكونوا زبائن بعد، أي الناس اللذين وجدوا البدائل الحالية إما باهظة الثمن جدا ذالشخاص الل

حة للغاية، بحيث اضطروا إلى الركوب في وسائل النقل العامة أو قادوا سياراتهم بأنفسهم. أو غير مري

لكن أوبر كانت قد نشأت في سان فرانسيسكو )ويي سوق مخدومة بشكل كبير بسيارات الجرة( ، في 

 63حين أن زبائن أوبر كانوا عموما من الناس املعتادين على ركوب سيارات الجرة.

أوبر كانت تزيد معدل الطلب اإلجمالي وهذا يحصل عندما تطور حال أفضل  يمكن القول إن

وأقل تكلفة يلبي حاجة شريحة واسعة من الزبائن. لكن أصحاب اإلبتكارات الكاسحة يبدؤون بإغراء 

الزبائن الذين ينتمون إلى الشرائح الدنيا في السوق أو املهملين ومن ثم ينتقلون الحقا إلى التيار العام 

                                                           
Clayton M. Christensen, Michael E. Raynor, and Rory McDonald , What Is Disruptive Innovation? , op. cit. , p.  - 6391 
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وق. أما أوبر فقد سارت في اإلتجاه املعاكس تماما: فهي بنت لنفسها مركزا ضمن التيار  العام في للس

 64السوق أوال، وبعد ذل  بدأت تغوي الشرائح التي كانت مهملة من قبل.

كما أن خدمة أوبر نادرا ما توصف بأنها رديئة باملقارنة مع سيارات الجرة الحالية. بل على 

دماتها أفضل. فطلب سيارة أجرة من أوبر ال يحتاج سوى لبضع خطوات العكس من ذل  ، خ

باستعمال هاتف ذكي، كما أن دفع ثمن الخدمة يجري دون استعمال الموال النقدية وبطريقة مريحة 

 65للغاية....

إن تطبيق النظرية تطبيقا صحيحا هو أمر أساس ي لإلستفادة منها. فعلى سبيل املثال، املنافسون 

لذين يقتاتون على الفتات على أطراف شركت  يجب تجاهلهم، ما لم يكونوا على مسار كاسح. الصغار ا

 66ففي تل  الحالة قد يكونوا تهديدا مميتا محتمال ل .

إن اإلكتساح هو عملية تتم على مراحل: يعتبر مصطلح اإلبتكار الكاسح مضلال عندما يستعمل 

تة، وليس إلى تطور ذل  املنتج أو تل  الخدمة عبر الوقت. لإلشارة إلى منتج أو خدمة في لحظة زمنية ثاب

فالكمبيوتورات الصغيرة كانت ذات طبيعة كاسحة بسبب املسار الذي اتبعته في رحلتها من الهامش إلى 

 67التيار العام في السوق.

أما خدمة اللموزين أو ما يسمى " السيارة السوداء" فهي موضوع مختلف تماما، وهنا يمكن 

بأن أوبر تتمتع باحتمال أعلى بأن تكون على مسار كاسح في هذا النوع من الخدمات. فخيار القول 

(Uber SELECT)  الذي تقدمه الشركة يوفر سيارات أكثر فخامة، وهو عادة أغلى باملقارنة مع خدمتها

ى يفرض العادية ، لكنه غالبا أرخص بالقانة مع استئجار سيارة ليموزين تقليدية. وهذا السعر الدن

( هذا ال يشمل حاليا واحدا من املزايا الساسية التي تميز Uber SELECTبع  التنازالت. فخيار )

الشركات الراسخة البارزة في السوق: أي قبول الحروزات املسبقة. وبالتالي فإن هذه الخدمة التي 

الزبائن املستعدون  تقدمها أوبر تعتبر مغرية للشريحة الدنيا من سوق خدمة سيارات الليموزين، أي

للتضحية بجزء من راحتهم في مقابل توفير بع  املال. وفي حال وجدت أوبر طرقا ملضاهات أو حتى 

تجاوز مستويات الداء التي تبديها الشركات الراسخة الحالية دون التنازل عن ميزتها في مجال التكلفة 

بح جزء من التيار العام لخدمة والسعر ، فإن الشركة تبدو في وضع جيد يدهلها لإلنتقال لتص

 68الليموزين وستكون قد فعلت ذل  بأسلوب كاسح وكالسيكي.

                                                           
aynor, and Rory McDonald , What Is Disruptive Innovation? , op. cit. , Clayton M. Christensen, Michael E. R - 6495 

Ibid., p. - 6592 

 66-Ibid., p.57  

 67-Ibid. , p.  91 

 68-Ibid., p. 53 



    39  0202      

 المقارن القضائي االجتهاد ضوء في المنافسة وتحليل لقانون نقدية دراسة- الكاسح االبتكار أسواق في المنافسة

 

42 

 

 نحو  بناء مفهوم أوسع وأشمل-ب

 الكاسح اإلبتكار  مصطلح سنطلق فإننا أعاله، النظرية لهذه وجهناها التي االنتقادات لكل مراعاة

 ثمة يكون  أن أو التغيير  طريق عن ام صناعة يقوض أعمال، نموذج أو  منتجا كان سواء ابتكار، كل عل

 يغير  ابتكار  أي هو  الدراسة هذه في الكاسح فاالبتكار  .جديد وافد قبل من لهروم تعرض قد راسخ فاعل

 السوق. في التنافسية النماط

لقد كان على صاحب النظرية أن يطور نظريته ويحررها من بع  القيود. ذل  أنه بالنسبة 

هو العرض الول الذي أطلقته الشركة، والذي يربط بين ( UberBerline) نلشركة أوبر مثال ، لئن كا

حاليا مجموعة واسعة من السعار  تقدمفإنها السائقين والعمالء عبر تطبيق الهاتف املحمول، 

والخدمات، ليس في مجال النقل وحسب، بل في العديد من املجاالت. لقد أصبحت وسيطا في تقديم 

هناك العديد من املنصات التي سارت على نهرها. ماذا كان سيعيب النظرية لو  العديد من الخدمات. و 

أن كرستنسون طورها وأضاف أن االبتكار الكاسح قد يبدأ في التيار العام في السوق ولكن يمكن أن 

ينوع منتجاته أو خدماته لتتناسب مع جميع شرائح املستهلكين و هكذا يستولي على السوق ويصبح 

 تا للمتعهدين التاريخيين. تهديدا ممي

إن اإلبتكارات الكاسحة بحاجة إلى الحماية لنها تحسن رفاه املستهل ، لكن نظرة كرستنسون 

ليست بالضرورة يي التي تفسر  -كما حددها كرستنسون  –ضيقة. ناهي  عن أن اإلبتكارات الكاسحة 

ذل  التعطيل قد يتم عن طريق  تعطيل مقاوالت راسخة في السوق. كما أنه ال يجب نكران فرضية أن

 وليست املقاوالت الرديدة يي التي تعطل القديمة بالضرورة.  69ابتكار تحسيني.

لالبتكار الكاسح في هذه الرسالة أوسع نطاقا منه عند والخالصة أن املفهوم الذي سيعطى 

بتكار سابق، وهو إما كرستنسون. هكذا فإن اإلبتكار الكاسح عندنا هو: "كل ابتكار  يترتب عليه تعطيل ا

، فهو الذي ال يغير النموذج القائم ولكن  فأما االبتكار الكاسح البسيط بسيط أو مركب أو خارق ". 

يكسح الصيغ القديمة منه، بحيت يجب على املقاوالت الفاعلة في القطاع اتباع النموذج الرديد تحت 

. لن املستهلكين أصبحوا ال يرغبون في طائلة تعرضها لإلفالس أو االنخفاض الشديد في رقم العمال

النموذج القديم وتحولوا نحو النموذج الرديد. فمثال ، مع غزو تلفزيون "البالزما" السوق بوظائفه 

املتطورة وتنوع العرض والسعار، غدا من املستبعد أن يفكر املستهل  في شراء تلفزيون تقليدي 

املقاوالت العاملة في القطاع، التي لم تتحول إلى هذا  بحرمه الثقيل وأدائه القل جودة. ولذل  فإن

                                                           
التلفاز التقليدية.  الحظ كيف اكتسحت الهواتف الذكية ذات الشاشة الكبيرة الهواتف الصغير . و كذلك أجهزة تلفزيون بالزما اكتسحت باقي أجهزة -69 

مثل الجيل  فمثل هذه االبتكارات ، إذا اعتمدنا نظرية كستنسون ، هي مجرد ابتكارات تحسينية. ناهيك عن أن بعض الفئات من االبتكار يصعب تصنيفها، 

تقض ي على الجيل الرابع لكونها ستتيح هل هي ابتكار تحسيني أم كاسح؟ غير أنها عندنا ابتكار كاسح، من منطلق أنها س 5Gالخامس من شبكة االتصاالت 

 اإلتصال باألنترنت بسرعة أكبر.
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فإن قيل إذن ما الفرق بين االبتكار النموذج ، ستشهد انخفاضا في اإلقبال من قبل املستهلكين. 

التحسيني واالبتكار الكاسح البسيط ؟ قلنا: الفرق عندنا هو أن االبتكار التحسيني ال يولد ضغطا على 

لقطاع لتقليد نموذجه، فإذا رتب ذل  الضغط، فهو ابتكار كاسح بسيط. لن املقاوالت العاملة في ا

املقاوالت التي لم تدخل ذل  التطور والتحديث على منتجها أو نموذجها أو طريقتها في االنتاج ستتعرض 

لإلفالس. أضف إلى ما ذكر أن إدخال العديد من التحسينات على منتج أو خدمة قد يوسع الهوة بينه 

ملنتج أو الخدمة التي يقدمها الفاعل التقليدي، وبالتالي يتعرض هذا الخير الكتساح بطيء ، ما لم وبين ا

 يستدرك ويلتحق بركب التحسينات التي أدخلها منافسه.

وأما االبتكار الكاسح املركب، فنطلقه على االبتكارات التي تكون منخفظة الداء ثم يدخل عليها 

 أي أن هذا النموذج يطابق االبتكار الكاسح الذي به كرستنسون. تطوير فتكسح مقاولة راسخة، 

وأما االبتكار الكاسح الخارق، فهو الذي يظهر لول وهلة بخصائص خارقة مثل الهواتف الذكية، 

 أو الكامرات الرقمية، أو السيارة ذاتية القيادة.

اه لإلبتكار الكاسح وهكذا فإن، املنصات الرقمية يي ابتكار كاسح حسب املفهوم الذي أعطين

في تصنيف اإلبتكار ما إذا كاسحا أم ال إنما يي بآثاره. فمتى ترتب  -عندنا -يراعي آثاره ال مساره. فالعبرة 

عليه تعطيل أو تخسيس أهمية ابتكار أو مقاولة أو صناعة سابقة، إال وهو ابتكار كاسح. وقد باتت 

عات حيث عملت على رقمنة الولوج إلى الخدمات  املنصات الرقمية تحدث تغييرا في العديد من القطا

 وأضحت تهدد املتعهدين التاريخيين في القطاع.  

قد استوعبت سباق امللكة  -خاصة في أسواق اإلقتصاد الرديد–واملالحظ أن املقاوالت   

الحمراء وأصبحت تتكيف مع ظاهرة اإلكتساح ، يساعدها في ذل  نظام التراخيص التلقائية 

ة في قانون امللكية الصناعية. الحظ مثال كيف غزت الهواتف الذكية ذات الشاشة الواسعة واإلجباري

السوق وكسحت الهواتف املحمولة ذات الشاشة الصغيرة. لكن املقاوالت الفاعلة في سوق الهواتف لم 

شهد تتعطل، وإنما تكيفت وطورت قدرتها التنافسية وما زالت مستمرة. في سوق الجهزة اإللكترونة ن

العديد من العالمات التجارية املتنافسة. الحظ مثال "ألكاطيل"، "هواوي" ، "أوبو"،  "إنفنيكس"، 

وكل من  ."اكسبيريا" ، "شيومي"، "يونيفرسال"، "دوجي"، "جينيري "، "بالكفيو"، "أميديجي"، "ليجو"...

 هذه العالمات لها أصناف عديد من املنتجات.

 راد اإلبتكار الكاسح بتنظيم خاصاملطلب الثاني: مدى ضرورة إف

إن السدال مطروح للنقاش ، ال سيما في فرنسا وأملانيا ، هل علينا تنظيم اإلبتكارات الكاسحة؟ 

اللذان يضغطان على املفوضية الوروبية من أجل وضع تنظيم خاص للمنصات الرقمية. املناقشة 
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قمية في فرنسا عالرته أيًضا. ويدعو البع  إلى البرملانية الرارية حول القانون املتعلق بالرمهورية الر 

وضع تنظيم خاص للمنصات الرقمية، بحرة أن قانون املنافسة ال يكفي ملنع املخاطر النوعية املتعلقة 

باالقتصاد الرقمي. غير أن تقنين االبتكارات الكاسحة قد ينطوي على خطر تقييدها أو منعها تحت 

الرهات، وهو ما يضر بالرفاه العام )الفقرة الولى(. ثم إن ضغط جهات معينة حماية ملصالح هذه 

 عليها الزمن بعد، وما زالت صالحة،
ُ

فقط يجب على القضاء ومجلس  القوانين التقليدية لم َيْعف

 املنافسة أن يجتهدا ويجددا قراءتهما لها على ضوء خصوصيات االقتصاد الرقمي )الفقرة الثانية(. 

 بتكار الكاسح ينطوي على خطر تقييدهالفقرة األولى: تقنين اال 

باتت تطرح العديد من التساؤالت في  -وخاصة املنصات الرقية–ن االبتكارات الكاسحة إحقا 

مجال املنافسة وقانون الشغل وقانون حماية املستهل  و القانون الربايي وحماية البيانات الحخصية 

عليها، وأنها بحاجة إلى قوانين خاصة تنسرم مع  ، وقد يبدو أن النظمة التقليدية غير صالحة لتنطبق

خصوصيتها وتضمن التكافد بينها والفاعلين التقليديين )أوال(. لكن، ملا كانت االبتكارات الكاسحة 

تحدث تحوالت جذرية في القطاع الذي تتدخل فيه وتهدد بطرد الفاعلين التقليديين من السوق ، فإن 

 عرقلتها )ثانيا(.تقنينها قد يتخذ مطية ملنعها أو 

 أوال: تصادم االبتكارات الكاسحة مع األنظمة التقليدية

إلى خلق اضطرابات بين النظمة  إن وصول الوافدين الردد الحاملين لإلكتساح قد يددي

(réglementation وسياسة املنافسة، ال سيما عندما يكون من املرجح أن يددي االبتكار الكاسح إلى )

من كل  يةيمة الردوى. فإذا كان االبتكار الكاسح يفرغ القواعد التنظيمجعل بع  النظمة عد

أساس، فإن تطبيق تل  القواعد على املقاولة املبتكرة التي تدخل السوق سيكون ضاًرا باملنافسة بال 

فائدة. هكذا فقد جعلت أوبر اللوائح املطبقة على سيارات الجرة، والتي تم تصميمها لنموذج تقليدي، 

وغير صالحة. في هذا النموذج، يعمل عدد محدود من سائقي سيارات الجرة برخصة صادرة من  قديمة

سلطة محلية عن طريق فرض أسعار على مقياس محدد من طرف جهة منظمة. تهدف هذه التراخيص 

إلى ضمان أن السائقين  مأمونين وموثوقين. ويهدف إطار السعار إلى ضمان دفع العمالء للسعر العادل. 

تعتمد أوبر، مثل النماذج االقتصادية الخرى القتصاد املشاركة، على مبدأ التنظيم الذاتي من خالل 

نظام املالحظات والتعليقات. التعليقات املسرلة من قبل الطرفين املعنيين تحرعهما على الوفاء 

  70( وإنترنت الشياء،ongéolocalisati) بالتزاماتهما. باإلضافة إلى ذل ، وبفضل محدد املواقع الرغرافية 

 موقع كل سيارة من سياراتها وكذا الطريق الذي سلكته. Uberتعرف منصة 

                                                           
: هو مفهوم متطور لشبكة األنترنت بحيث تمتلك كل األشياء في حياتنا قابلية اإلتصال (IoT)( أو اختصارا internet of thingsإنترنت األشياء ) -70 

وظائف محددة من خالل الشبكة. وبصيغة أخرى فإن بعض األشياء التي بدأنا نستخدمها أصبح  باألنترنت أو ببعضها البعض إلرسال واستقبال البيانات ألداء
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وعلى غرار بع  التنظيمات، قد يتم إصدار نصوص قانونية استجابة لبع  مخاوف السلطات 

العمومية تعيق دخول املقاوالت الكاسحة إلى السوق، وبالتالي قد يصعب على سلطات املنافسة تحديد 

ما إذا كانت هذه القوانين تقيد املنافسة دون جدوى. هكذا يبدو أن قوانين حق املدلف قد 

استخدمت، في بع  الحاالت، كتدابير حمائية للتخفيف من تأثير املقاوالت الكاسحة أو، على القل، 

حقوق  إلجبارها على تقاسم ثمار نجاحها. قامت العديد من الدول بإصدار أو اقتراح تعديالت لقانون 

املدلف، منشئة حق مدلف ثانوي لصالح ناشري املحتوى عبر اإلنترنت )مثل الصحف اليومية التي تنشر 

أيًضا محتواها على موقعها اإللكتروني(. تستهدف هذه التعديالت التشريعية مجمعات الخبار 

(agrégateursعبر اإلنترنت. وبمقتض ى هذه الخيرة ، فإن بع  املحتويات املستخدم ) ة من قبل

هكذا يلزم القانون  71خدمات تجميع الخبار عبر اإلنترنت قد تشكل انتهاكا لقانون حقوق املدلف.

اإلسباني أي موقع ويب ينشر ولو جزء صغيرا من مقال صحفي بالحصول على ترخيص. كما يستلزم 

تخدام هذا القانون أيًضا الحصول على رخصة من املحرر الصحفي من أجل التمكن من إعادة اس

صورة تم نشرها على موقع ويب يتم تحديثه بانتظام. غير أن سلطة املنافسة االسبانية، "اللرنة 

"، لم تتردد la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia "الوطنية للتجار واملنافسة"، 

الذي يكمن وراء هذا في انتقاد هذا القانون منذ أن تم تقديم مقترحه. وقالت إن السبب الرئيس ي 

االقتراح هو ضمان "تعوي  عادل" لناشري الصحف من جراء املنافسة املستعرة بينهم وبين مجمعات 

( . ولذل  ، جادلت acte de créationالخبار التي ال تشاطر التكاليف الناجمة عن "العمل اإلبداعي" )

                                                                                                                                                                                     
األسنان ، مكيف الهواء  لديها قدرة اإلتصال باألنترنت، مثل الساعات، التلفزيونات، املنازل، املالبس، األثاث، األواني املنزلية، الشوارع ، النظارات، فرشاة

لتصق به وحدة معالجة وخاصية اتصال باألنترنت يعتبر شيئا في عالم إنترنت األشياء. على سبيل املثال هناك  العديد من مزارع ...إلخ.  فأي ش يء يمكن أن ت

مما يسهم في  األبقار توصل أجساد األبقار  باألنترنت ملراقبة وضعها الصحي وخصوبتها ونسبة بعض الهرمونات في جسمها والتي تدل على أفضل وقت لحلبها

لى حال خاذ قرارات دقيقة لتحسين عملية اإلنتاج. وبينما تلبس مالبسك للخروج من املنزل يمكنك الوقوف لحظات أمام املرآت الذكية التي تطلعك عات

ت" لشراء بعض الطقس وآخر األخبار  وحالة الطريق. كما يخبرك هاتفك أن حاوية النفايات املتصلة باألنترنت ممتلئة. وبينما أنت واقف قرب "السوبرمرك

تبقية وفيما البيض، لكنك لست متأكدا مما إذا كان هناك ما يكفي من البيض في ثالجة املنزل ، فطبق البيض الذكي املتصل باألنترنت سيخبرك كم بيضة م

أبناؤك من املدرسة ، من منهم  إذا كان بعضها أوشك أن يفسد أم ليس بعد. وبعد عودتك للمنزل يعطيك جهاز "األم الحنون" ملخص عن عائلتك ، متى عاد

ميع األبواب قام بتنظيف أسنانه ، وهل تناولت والدتك أدويتها في املوعد. اآلن وأنت تستعد للنوم ، تقوم من خالل هاتفك بإطفاء املصابيح و إغالق ج

هذا  ليس ضربا من الخيال العلمي،  الباب بغيابك....الخارجية املزودة بأقفال إلكترونية متصلة باألنترنت تسمح لك بتحديد أوقات القفل ومن حاول فتح 

 فجميع ما ذكرته من منتجات تستطيع شراءها اليوم لتغيير نمط حياتك.

 ملزيد من التفاصيل حول إنترنت األشياء راجع:

Imaginons les usages des  révolution informatique. e: la 3 Paul Crenn, Myriam Quemener, L’Internet des objets-Gérard Haas, Jean

échanges d’informations de système à système, Editions Kawa, 2017 ; Philippe Gautier et Laurent Gonzalez, L’Internet des objets : Internet, 

mais en mieux , Afnor, 2011 ; Imad Saleh et Nasreddine Bouhaï , Internet des objets, Hermes science publishing Ltd, 2017. 

 71-operation and Development,-Organisation for Economic Co   HEARING ON DISRUPTIVE INNOVATION , 

, p.8cd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP(2015)3&docLanguage=Enhttp://www.oe , (24/05/2019). 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP(2015)3&docLanguage=En
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ذا القانون سيخلق حاجًزا للدخول بعدم وجود منافسة مباشرة بين الناشرين ومواقع الويب، وأن ه

 72أمام املقاوالت الراغبة في دخول سوق تجميع املحتوى.

العديد من الردل ، حيث تتصادم حرية املنافسة التي تحتج بها باتهامات  73ولقد أثارت "أوبر"

للتنظيم  باملنافسة غير املشروعة والعمل املتستر من قبل السلطات العامة واملهنيين املطالبين باالمتثال

تطوًرا سريًعا، سواء جغرافًيا أو من  Uber االجتماعي والربايي واإلداري املعمول به. وقد شهدت شركة

 حيث تنوع الخدمات املقدمة. 

تثير الكثير من الردل وقد تم حظر نشاط "أوبر" في العديد من املدن و الدول في العالم لنها 

تمارس أوبر منافسة غير مشروعة ضد سيارات الجرة  الول:السبب  .ملجموعة متنوعة من السباب

إلى نفس التراخيص مثل سيارات الجرة. تعتبر سيارات  Uber التقليدية. للقيام بالنقل ، ال تحتاج 

الجرة أن هذا االختالف في التنظيم غير عادل. يمكن لرخص سيارات الجرة في بع  الحيان أن تبلغ 

املصدر الثاني للقلق هو انخفاض تدريب السائقين. وأخيًرا،  .  املدنمئات اآلالف من الورو في بع

وفي العديد .   Uber، ويي إحدى الخدمات الرديدة لشركة UberPOP 74يتعلق السبب الثالث بخدمة

من البلدان، لم يتم تجاهل هذه الحجج وتم تغريم شركة أوبر أو حظرها أو إخضاعا لتنظيمات 

ن فقط في بداية املسلسل القانوني بين سائقي سيارات الجرة التقليديين ش يء واحد مدكد: نح جديدة.

                                                           
operation and Development,-Organisation for Economic Co - 72  HEARING ON DISRUPTIVE INNOVATION, op.cit.,p.8 

كة تكنولوجية أمريكية تقوم بتطوير واستغالل تطبيقات الهاتف املحمول التي تربط املستخدمين ، هي شر  UberCab( ، سابقاUber"أوبر" ) -73 

يقع مقر الشركة في مدينة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو بالواليات املتحدة. تأسست على يد "غاريت كامب" ،  .بالسائقين الذين يؤدون خدمات النقل

و   iOSعلى نظامي  1171تم إطالق تطبيق )أوبر( في سان فرانسيسكو في عام UberCab. تحت اسم  1112ام ع"أوسكار ساالزار" و"ترافيس كاالنيك" 

Android .في تغطية خدماتها إلى مدن أخرى في العالم 
ً
 . بعد ذلك ، توسعت الشركة تدريجيا

ا لنوع السيارة والسعر العديد من الخدمات التي يمكن الولوج إليها من التطبيق أو املوقع اإللكترو Uberتقدم 
ً
ني للشركة. يتم تمييز هذه الخدمات وفق

( berlines، يتوفر على سائقين محترفين يقدمون سيارات ) UberX ونوع السائق )محترف أو عادي أو عرض ي( ، وتقدم أسعاًرا مختلفة. من بين هذه الخدمات:

أشخاص(  2ن سيارات فان )سعة ، سائقين محترفين يقدمو  UberVan ( فاخرة ؛berlines، يقدم سائقين محترفين يقدمون سيارات ) Uber Berline قياسية ؛

، يسمح لك بمشاركة  UberPool (؛1175يوليو  3، يقدم سائقين عرضيين يستخدمون سياراتهم الشخصية )تم وقف هذه الخدمة في فرنسا منذ  UberPOP ؛

، يعرض سائقين  UberGreenن املطاعم ؛ ، تعرض توصيل وجبات الطعام واردة م UberEats رحلتك مع راكب آخر في نفس املوقع وسيذهب في نفس االتجاه ؛

 : يوفر سائقين محترفين يقدمون سيارات مكيفة لألشخاص الذين يعانون من ضعف الحركة....UberAccessمحترفين ويقدمون سيارات كهربائية أو هجينة. 

( خدمة مشابهة لـ Androidو  iPhone)متوفر لـ  Lyftر رائدة السوق بال منازع ، ولكن هناك تطبيقات أخرى تقدم هذا النوع من الخدمات. يوف Uberوتعد 

UberPOP  أي الربط بين األفراد والسائقين غير املهنيين املسجلين على الشبكة. ويوجد أيضا ،SideCar Ride   لـiPhone  وAndroid يرغب هؤالء املبدعون .

 في إدخال مزيد من املرونة من حيث السعر.

  https://fr.wikipedia.org/wiki/Uber_(entreprise).(3/7/2019) ,، راجع: ملزيد من التفاصيل حول أوبر 

لخواص في باريس وضواحيها: وهو خيار نقل جديد بين الخواص. يسمح التطبيق للسائقين ا "UberPop" ، أطلقت الشركة تطبيق 1179في فبراير  -74 

عاًما كحد أدنى  UberPop  17تم وضع عدد محدود من املعايير لتكون سائقا في UberX . بالتواصل مع املستخدمين للحصول على رحالت مدنية أرخص من 

تحدة األمريكية تطبق ملدة ال تقل عن عام واحد على األقل ، ومستخرج سجل عدلي نظيف. تعد فرنسا أول سوق خارج الواليات امل B للعمر ، وحيازة ترخيص

أو  التي تسمح لألفراد بنقل الركاب، أثارت العديد من الخالفات والصراعات، سواء على مستوى نقص تدريب السائقين  UberPopخدمة .فيها هذه الخدمة

 غياب التأمين املنهي للسائقين.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_carrosserie#Berline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_carrosserie#Berline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uber_(entreprise)
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وشركة أوبر. وإذا استمرت الخدمة في زخمها واستمرت في تقديم معدالت نمو قياسية، فقد تكسح 

   سيارة الجرة من السوق مطلقا.

من العقوبات  مليون دوالر  020.2، 9102حتى عام  9112وقد راكمت "أوبر"، منذ إنشائها في عام 

وفي  75دعوى في الواليات املتحدة وحدها. 011املالية في جميع أنحاء العالم. لقد كانت موضوع أكثر من 

ديسمبر / كانون الول  91، أعلنت محكمة العدل التابعة لالتحاد الوروبي في قرار صدر في 9101عام 

تخوض أوبر معركة كما  76ت الجرة.أن شركة أوبر تقدم خدمة نقل تخضع للوائح املفروضة على سيارا

إلى القضاء الرنحي في  UberPopوقد قدم سائقو خدمة  77حامية الوطيس مع القضاء الفرنس ي.

بتهم عديدة نسبت إليهم مثل "املمارسات التجارية املضللة واملشاركة في املمارسة غير  9101سبتمبر 

 78لبيانات".القانونية ملهنة سيارة أجرة واملعالرة غير القانونية ل

بمقترح  Thévenoudوسيارات الجرة، أدلى النائب  VTC أوبر"، ووسط التنافس بين"في مواجهة 

لتنظيم السوق ومواجهة أوبر. انتقدت أوبر دستورية هذا القانون من خالل عدة إشكاالت  79قانون 

(. وهكذا أحالت محكمة النق  ومجلس الدولة ثالث إشكاالت QPCذات أولوية تتعلق بالدستورية )

مايو  99هذا الخير قراره في  ، أصدر VTC على املجلس الدستوري في شأن مسار دستورية ذات أولوية

   80جزئيا القانون ويحد من نطاقه. الذي يبطل 9101

                                                           
, (3/7/2019).://fr.wikipedia.org/wiki/Uber_(entreprise)https - 75 

, 4_15.pdfhttp://www.terralaboris.be/IMG/pdf/cjue_2017_12_20_c43434/15 , consultable sue le lien, -CJUE , 20 déc. 2017 , aff. C - 76

(4/2/2019).  

 77-cass. Com. , 12   20.742.-voire les arrêts de la cour de cassation française suivants: cass. civile, Cham. civile 2 , 1 février 2018, n° 16 

décembre 2018 , n° 17-16.370. cass. civile, Cham. Com. , 10 janvier 2018, n° 16-20.615. cass. civile, Cham. Com. , 10 janvier 2018, n° 16-

20.615. cass. civile, Cham. Com. , 23 juin 2015, n° 15-40.012. cass. civile, Cham. Com. , 13 mars 2015, n° 14-40.053. cass. civile, Cham. Com. , 

,  gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&page=1https://www.legifrance.:  40.054. consultables sur l’adresse suivante-13 mars 2015, n° 14

(25/1/2019). 

 78-86.879. -voire les arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation française suivants: cass.  Crim. , 20 novembre 2018, n° 17 

cass., crim. , 11 septembre 2018, n° 16-81.764. cass. , crim. 11 septembre 2018 , n° 16-81.763. cass. , crim. , 11 septembre 2018, n°16-81.766. 

cass. crim. , 11 septembre 2018, n° 16-81.765. cass. Crim. , 11 septembre 2018 , n° 16-81.762. cass. Crim. , 11 septembre 2018, n° 16-81.762. 

cass. Crim. , 11 juillet 2017, n° 16-81.762. cass. Crim. , 11 juillet 2017, n° 16-81.763. cass. Crim. , 11 juillet 2017, n° 16-81.764. cass. Crim. , 11 

juillet 2017, n° 16-81.765. cass. Crim. , 31 janvier 2017, n° 15-87.770. cass. Crim. 21 février 2012, n° 11-82.311. cass. Crim. , 17 février 2010, 

, (25/1/2019). https://www.legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&page=1:  83.993. consultables sur l’adresse suivante-n° 09 

octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chaufeur. er11104 du  -loi n° 2014 - 79 

 80--://www.conseilhttps 468/469/472 QPC du 22 mai 2015 , (consultable sur le site)-Décision n° 2015 

, (25/1/2019). constitutionnel.fr/decision/2015/2015468_469_472QPC.htm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Question_prioritaire_de_constitutionnalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uber_(entreprise)
http://www.terralaboris.be/IMG/pdf/cjue_2017_12_20_c434_15.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850907&fastReqId=292653691&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037850907&fastReqId=292653691&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&page=1
https://www.legifrance.gouv.fr/rechJuriJudi.do?reprise=true&page=1
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015468_469_472QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015468_469_472QPC.htm
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يتعلق المر إذن بابتكار سوف يقلب نظام النقل في السوق رأسا على عقب، مع العلم أن أوبر 

"أوبر" أي سيارة، فهي تمل  تمل  ليست اختراعا بل يي ابتكار في مجال الخدمات )نموج أعمال(. وال 

 من خاللها بين السائقين والعمالء.تربط  Androidو   iOsفقط تطبيقات مصممة على نظامي 

بيد أن العديد من سلطات املنافسة ،ال سيما في أملانيا وكندا وإسبانيا والواليات املتحدة 

وإيطاليا، أعربت عن دعمها لتخفيف القيود التنظيمية لصالح شركة أوبر. وقد قامت بنشر رسائل 

ية على سيارات الجرة من أجل تحديد وتقارير رسمية تحث على إعادة النظر في التنظيمات السار 

التنظيمات التي تعد عديمة الفائدة، والدعوة إلى إجراء إصالحات من أجل السماح لخدمات النقل مع 

 81.( بمواصلة أنشطتهاVTCالسائق )

حالة تيسال في الواليات املتحدة مثال آخر على التوترات بين التنظيمات واالبتكار الكاسح. 

ة الكهربائية بالكامل "تسال" معروفة اآلن من لدن العديد من سائقي السيارات. السيارات الرياضي

التكنولوجيا املستخدمة من قبل تسال ملحركاتها من املحتمل أن تكون كاسحة على املدى الطويل 

لصناعة السيارات. ما هو أقل شهرة هو أن هذه الشركة املصنعة قد اختارت أيًضا نموذًجا للتسويق 

يتسبب في حدوث اكتساح تجار السيارات. تستغني "تسال" عن تجار السيارات عن طريق يمكن أن 

تسويق سياراتها في فضاءات عرضها الخاصة وبيعها مباشرة على النترنيت إلى املستهلكين. في بع  

تسال اللوائح ى الواليات المريكية، استجاب تجار السيارات لهذا التهديد من خالل الضغط لتطبق عل

لقديمة نسبيا التي تمنع التسويق املباشر للسيارات من قبل الشركات املصنعة لها، وفي بع  الواليات ا

الخرى،  تم الضغط من أجل اعتماد تنظيمات جديدة إلزالة أي إعفاء من شأنه أن يسمح لـ"تيسال" 

المة العامة بالتحايل على هذا الحظر. جادل تجار السيارات بأن هذه النظمة ضرورية لضمان الس

وحماية املستهلكين. اعترضت "تسال" من جانبها، مدعية أن هذه النصوص لم تعد ضرورية، وأنها ال 

 82عالقة لها بسالمة العموم أو حماية املستهل ، ولكنها تهدف  فقط إلى حماية تجار السيارات.

 ثانيا: تقييد اإلبتكارات الكاسحة تحت ستار التقنين

ين يتصدون أحيانا إلكتساح ممكن )أو حقيقي( عن طريق الضغط لكي إن املتعهدين التاريخي

تصبح النظمة النافذة سارية املفعول على الدخالء الردد، حتى عندما ال يكون هناك حاجة لفرضها 

على ابتكارهم الكاسح. صوابا أو خطأ، يحدث أن املتعهدين التاريخيين يتمسكون بأن املقاوالت 

ويمارسون الضغط ، افسية "غير مشروعة" إذا لم تكن خاضعة للتنظيمالكاسحة ستحظى بميزة تن

أحيانا من أجل اعتماد تنظيمات جديدة ، أو االحتجاج بالنظمة التقليدية في مواجهة املقاولة 

                                                           
81- operation and Development,-Organisation for Economic Co    , op. cit., p.8 HEARING ON DISRUPTIVE INNOVATION 

9 - Ibid., pp.8 - 82 
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الكاسحة، والتي ليست سوى ذريعة لعرقلة دخول منافسين جدد إلى السوق. وهو ما حدث مع شركة 

من ممارسة نشاطها في مجال النقل نهائيا بعد ثالث سنين من العمل في  لقد ُمنعت "أوبر" 83"أوبر".

مدينة الدار البيضاء. غير أن طرد "أوبر" من املغرب لم يكن حال مثاليا، بل كان قرارا ينم عن الخفة 

كانت متوفرة في  9102والطيش والتسرع. فهي تعمل حاليا في أكثر من سبعين دولة. وابتداء من سنة 

ة حول العالم. وتعمل أوبر في عدة دول بمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا مثل مدين 442

السعودية والردن واإلمارات ومصر والسودان ولبنان وقطر والعراق.... وال تقتصر على تقديم خدمات 

مما يعني فتح املزيد من فرص الشغل. أعترف أنني ساذج جدا  84النقل، بل تقدم خدمات متنوعة،

قول: كان يجب فتح سوق النقل بسيارة الجرة للمنافسة، لكي تنفتح فرصة العاطلين في العثور عندما أ

عن عمل، وتتحسن الرودة وتنخف  السعار وينعم املستهل  بالرفاهية، ومع ذل  فإنني أكرر ما أقوله 

غيرت عاملنا نحو ولو بصيغة التمني. ال ينبغي التسرع بطرد مثل هذه املقاوالت، لن املقاوالت يي التي 

ُحكومة يي؟ إن 
َ
الفضل، فإذا طردناها فمن ذا الذي سوف يغير بلدنا إلى حال أفضل مما هو عليه، أ

عن سلطة محلية، خالفا ملا يجري به العمل تراخيص النقل بسيارة الجرة تصدر، في البلدان الخرى، 

ضمان أن السائقين مأمونين في املغرب. وإذا كانت هذه التراخيص تهدف في الدول الخرى إلى 

 وموثوقين، فإنها تمنح في املغرب لغراض ال عالقة لها بما ذكر.

إذا تقرر وضع تنظيمات خاصة لهذا النوع من اإلبتكارات، فيجب أن تكون واضحة الهداف،  

ن وأن تسعى إلى ضمان نوع من التوازن بين الفاعلين في االقتصاد التقليدي واملبتكرين الكاسحين، وأ

تسعى إلى فرض بع  االلتزامات على املنصات الرقمية من أجل تحسين إعالم املستهل . وبصيغة 

أخرى، ال ينبغي عرقلة أو منع هذه االبتكارات تحت ذريعة التقنين. ولربما كان من الفضل إزالة 

ج في مواجهة العوائق التي تعرقل اإلبتكار )مثل تغيير قواعد النقل بسيارة الجرة( بدال من االحتجا

 املقاولة الكاسحة بالقواعد التقليدية، أو وضع نصوص قانونية ليست في صالح هذه اإلبتكارات. 

 "لقد أدى قطاع التوزيع في فرنسا في املاض ي إلى مبادرات من هذا النوع: فقد حاول قانون 

" Galland" اثل لصحاب الفنادق حماية املوردين في مفاوضاتهم مع املوزعين. تم االستماع إلى طلب مم

". هذا هو الحال أيضا بالنسبة لسيارات الجرة املتنافسة مع   Macron خالل املراجعة البرملانية لقانون"

                                                           
 البيضاء. طردت شركة أوبر ببالغ لوالية الدار  -83 

أوبر" وسيط خدمات عموما، إذ إن التوسط في تقديم خدمات النقل لم يكن سوى النشاط األول الذي أطلقته "أوبر ". أما اآلن ، فقد غدت " -84 

ل بالقوارب ( املعروض فقط في الواليات املتحدة، و النقUberTREEتسليم أشجار عيد امليالد في املنزل )مشروع  أصبحت تقدم خدمات متنوعة مثل 

(UberBoat  ،في بعض املدن مثل سيدني )( و خدمات توصيل الطعامUberEats) ( و خدمات الشحنUber Freight( وتسيير خدمات الرعاية الصحية )Uber 

Health)  ( واستئجار دراجة تعمل بمساعدة الكهرباءUber Bike ....)  الشركة السويدية ، شراكتها مع 1172أغسطس  72كما أعلنت الشركة، الخميسVolvo 

. سيتم Elevateبتطوير مشروع لسيارات األجرة الجوية في املناطق الحضرية ، يسمى  Uberتقوم و  ، لتقديم رحالتها األولى في املركبات الذكية إلى بيتسبرغ.

 .1111اختبار هذه الخدمة في دبي وداالس ولوس أنجلوس في عام 
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VTC و "هكذا ، بعد عدة سنوات من تطبيق قانون "غاالند"، لم تحظ العمال التجارية الصغيرة ."

نجحنا ببساطة في خلق طبقات تنظيمية  واملوردين بالحماية. شكاوى اليوم يي نفسها بالمس. لقد

 85متزايدة التعقيد لتصحيح آليات السوق دون أن ننجح في الوصول إلى ذل ".

إن البيئة التنظيمية مهمة جدا، فقد ظهرت العديد من الشركات الكاسحة التي أصبحت شركات 

بأن اللوائح أقل تقييًدا هناك. تفسر هذه الظاهرة   86عاملية في الواليات املتحدة. وفقا لـ "ألبرتو هيملر"،

إذا كان محقا ، فإن نجاح هذه الشركات هو مثال واضح على املخاطر التي تواجه الدول التي تواصل 

 87إصدار وتنفيذ التنظيمات التي تحمي املتعهدين التاريخيين وتثبط اإلكتساح.

الجتماعية املطبقة ومن جهة أخرى، يبدو لنا أنه ال يوجد أي سبب يجعل القواعد الضريبية وا

غير متجانسة مع هذه النماذج الرديدة، فهي تتكيف مع خصوصيات هذا االقتصاد. فقواعد حماية 

املستهل  املطبقة على االقتصاد التقليدي، تل  التي تضمن شفافية االختيار والرض ى املستنير وإعالم 

ملستهل  سيكون بحاجة إلى إعادة املستهل ، متجانسة مع هذا االقتصاد. ومع ذل ، فإن قانون حماية ا

النظر في بع  مفاهيمه. ذل  أن اقتصاد املشاركة جاء بتوزيع جديد للقيمة، فلم تعد ملكية الصول 

املادية والبشرية مثل الرأسمال والعمل حكرا على الشركات وحدها، بل أصبح كل مال  ملال يمكن أن 

رأسمالية "يتوجه نحو صعود رأسمالية جديدة، يي يستغله بمقابل. وهكذا يتبين أن اقتصاد املشاركة 

صور في ظل نظام اقتصادي مختلف، سيكون  88."الرماهير
ُ
وهذا يعني أن قانون االستهالك، الذي ت

بحاجة إلى تجديد وسائله لتنسرم مع الرأسمالية الرديدة. ذل  أن التوازن االقتصادي الذي اختل 

ء اقتصاد املشاركة ليقلبه من جديد، من منطلق أن لصالح املنهي في ظل النظام الرأسمالي، جا

الخدمات واملنتجات أصبحت تقدم من قبل الفراد؛ في حين يقتصر دور املنصات اإللكترونية على ربط 

املستهلكين بمقدمي الخدمات واملنتجات. وهكذا أصبح املستهل ، كمثل مقدم الخدمة سواء بسواء. 

ذى سعى إلى إعادة توازن اختل في العالقة التعاقدية بين طرف وهو ما يعني أن قانون االستهالك ال

قوي هو املنهي، وطرف ضعيف هو املستهل ، سيكون مدعوا لتعديل فلسفته، والبحث عن معايير 

جديدة للحماية. كما أنه يجب تعزيز إعالم املستهل  في مواجهة املنصات ذاتها، بإلزام هذه الخيرة 

 تيار التطبيقات وكيفية اشتغال الخوارزميات... . بإعالم املستهل  بكيفية اخ

                                                           
ooking.com :De l’iPhone à B, Bruno Lasserre - 85 L’expérience de l’Autorité de la concurrence, op.cit., n°12 et 31 , p.17  

operation and Development,-Organisation for Economic Co - 86  p. , op. cit., HEARING ON DISRUPTIVE INNOVATION1 

سواق التي تتميز ببيئة تنظيمية ثقيلة ومعقدة ألبتكار الكاسح في االكثيرا ما يحدث ا: "لقد ذهب رئيس سلطة  املنافسة الفرنسية مذهبا مخالفا. يقول  -87 

  ا. هذا هو مثالو / أو تكاليف باهظة. سيحاول املبتكر التحايل على هذه الحواجز من خالل تقديم خدمة جديدة غير موجودة في السوق وال خارج السوق تماًم 

  ال يستقيم. فاإلبتكارات الكاسحة لها حظوظ أكبر  أن تظهر في بيئة تتميز بمرونة األنظمة القانونية. -في نظري –لكالم غير أن هذا ا .خدمة النقل مع السائق"

Bruno Lasserre, De l’iPhone à Booking.com : L’expérience de l’Autorité de la concurrence,op. cit., n°11, p.16 

 ، راجع :rajanArun Sandraهذا املصطلح استعمله  -88 

Arun Sandrarajan, The Sharing Economy : The End of  Employement and the Rise of Crowd-based Capitalism, MIT Press, 2016. 
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قانون الشغل سيكون مدعوا لتروي  بع  آلياته. هكذا فإن مفهوم ومن جهة أخرى، فإن 

التبعية ينبغي التعامل معه بنوع من املرونة عند تكييف العقد، وال ينبغي أن يعطى له املفهوم نفسه 

اء بأحد العناصر بدل اشتراط توفر عناصر التبعية الذي أعطي له منذ قرن ونيف، إذ يجب االكتف

في –جميعها، من رقابة وإشراف وتوجيه.... وذل  لحماية حقوق الجراء. غير أن هذه املهمة ال تحتاج 

 لتدخل تشريعي، إذ يمكن أن يضطلع بها القاض ي االجتماعي اللبيب، بل إنها من أوكد واجباته. -نظرنا

رص ، من أجل إخضاع هذه املنصات الرديدة لنفس القواعد التي إن التنظيم باسم تكافد الف 

تطبق على مقاوالت االقتصاد التقليدي، وتعزيز تجانس القواعد في املجال الضريبي، واالجتماعي، 

وحماية الحريات، وحماية املستهل ، والشفافية، يي بداهة أهداف مشروعة ووجيهة. وهذا ما يفعله 

ة الرقمية الفرنس ي، الذي يتطلب شفافية من خالل استلزام توصيل بصفة خاصة قانون الرمهوري

قدر معين من املعلومات حول كيفية اختيار التطبيقات وكيفية اشتغال الخوارزميات للمستهلكين. 

 عن حماية الهداف املشروعة، تظهر مطالب أكثر فأكثر، ويي ذات هدف مختلف. تتم هذه 
ً
ولكن بعيدا

ت الفاعلة في االقتصاد التقليدي، التي غالبا ما تجد آذانا صاغية من قبل املطالب تحت ضغط الرها

صناع السياسات مقارنة مع املبتكرين، من أجل الحصول على حماية ريعهم على حساب الشركات التي 

كانت ستقوم بالبناء  واإلستثمار. فأي تنظيم غرضه حماية الريع أو التأثير في تقاسم القيمة مآله إلى 

 اإلبتكار الكاسح أو ضربه في الصميم.  عرقلة

إن النظمة التي تعيق أو تثبط أو تدخر دخول املقاوالت الكاسحة إلى السوق قد تضع سلطات 

املنافسة في مواجهة مهمة صعبة، لن التدابير املتخذة بموجب هذه النظمة ال يمكن الطعن فيها في 

كون ضارة باملنافسة، بالنظر إلى أن التدخل املباشر بع  الحيان طبقا لقانون املنافسة، حتى عندما ت

 غير ممكن بسبب السلطة القانونية التي تستند إليها اللوائح 
ً
من جانب سلطة املنافسة هو عموما

التنظيمية. على سبيل املثال، في الواليات املتحدة، يمكن لسلطات الواليات والبلديات التذرع بتصرف 

نافسة الفيدرالي فيما يخص التدابير التي كان لها تأثيرات تنافسية متوقعة، الدويلة في مجابهة قانون امل

فعندما توافق وبهذه الصفة،  إذا تم تقديم هذه الخيرة، بوضوح، كتدابير معتمدة من طرف الدويلة،

الدويلة أو تنظم سلوكا، حتى وإن كان منافيا للمنافسة، فيجب على الدولة االتحادية )الفدرالية( 

ام قرارها. ونتيجة لذل ، على سبيل املثال، في حالة "تسال"، لم تتخذ لرنة التجارة الفيدرالية احتر 

"Federal Trade Commission"   المريكية أي إجراء إلنفاذ قانون املنافسة. ولكنها استخدمت مدونة و

واعد التي تمنع أرسلت رسائل تعليق إلى السلطة التشريعية للواليات املعنية للتوصية بتخفيف الق

املستهلكين من الشراء مباشرة من مصنعي السيارات. غير أن سلطات املنافسة المريكية تقوم أحيانا 
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برفع دعاوى للطعن في التنظيمات املنافية للمنافسة التي تفرضها الرمعيات املهنية أو املجالس 

 89املهنية.

بسبب بطء إجراءات الحصول إحباطه  في حاالت أخرى ، يمكن أن يتم تأخير االبتكار الكاسح أو

على التراخيص الالزمة. كما أن تكاليف املعامالت املتعلقة بالتفاوض بشأن عقود ترخيص حقوق 

املدلف يمكن أن تدخر تأثير االبتكار الكاسح. ولعل أوروبا خير مثال على ذل ، ما دام أن هناك حاجة 

املدلف لكل دولة من دول االتحاد الوروبي. يكفي دائمة للتفاوض بشأن عقود التراخيص املرتبطة بحق 

لتثبيت أقدامها في أوروبا بعد أن رأت  Netflixأن نذكر، على سبيل املثال، الوقت الذي استغرقته 

النور في أمريكا الشمالية. إن تكلفة وصعوبة الحصول على تراخيص مستقلة من كل بلد، في مقابل 

شامل، يي قضية جذبت انتباه املسدولين الحكوميين في إمكانية التفاوض على ترخيص أوروبي 

 90السنوات الخيرة.

القضائية مطية املتعهدين التاريخيين قد يتخذون الدعاوى   ما ذكر، فإنوفضال عن كل 

للحدول دون دخول منافس جديد من املحتمل أن يكون كاسحا. هذه الدعاوى غالبا ما تستند إلى 

. لكن بع  الحاالت قد تثير مخاوف تتعلق باملنافسة. فالوافد الرديد ال انتهاك حقوق امللكية الفكرية

يمل  دائما الوسائل املالية ملجابهة املتعهد التاريخي، خاصة إذا كان من املقاوالت الصغيرة أو 

املتوسطة، و قد يقرر أن اللعبة ال تستحق املجازفة. وقد يعمد، بعد ذل ، إلى التنازل عن ميزته 

التاريخي، أو  متعهدخالل إبرام اتفاق امتياز ترخيص متبادل، أو التنازل عن نشاطه لل الكاسحة من

هذا هو حال "نابستر"، أحد أول مواقع مشاركة املوسيقى، الذي  91الخروج ببساطة من السوق.

 في مجال صناعة آالت Gilletteعرقلته دعاوى التعدي على حق املدلف. و"
ً
"، الشركة الرائدة عامليا

  Dollar Shaveقة التي رفعت دعوى قضائية أمام املحكمة الفدرالية لوالية "ديالوير" ضد "الحال

Club،"92  تغطي الطالءات  9114، تدعي انتهاك براءة اختراع حصلت عليها في عام 9101في ديسمبر عام

" . "جيليتاالخاصة بحماية الشفرات من التآكل. تطلب "جيليت" من القاض ي وقف مبيعات منافسه

                                                           
 89-operation and Development,-Organisation for Economic Co   HEARING ON DISRUPTIVE INNOVATION , op. cit., p.11 

operation and Development,-sation for Economic CoOrgani - 90  HEARING ON DISRUPTIVE INNOVATION , op. cit., p.2 

- 91 Ibid  

على يد "مايكل دوبين". وعرف نجاحا على الفور بفضل شريط فيديو مضحك. لدى شركته اآلن  1171"نادي دوالر شيف" كان قد تأسس في عام  -92 

خالل تطبيق فكرة بسيطة: إرسال شفرات وقد كان يشكل اكتساحا محتمال  لـ "جيليت" من  سوًما شهرية بقيمة بضعة دوالرات.مليوني مشترك يدفعون ر 

. تم استلهام استبدال عبر البريد كل شهر إلى منزل املستهلك. يتجنب املشتركون في مثل هذه الخدمة الذهاب إلى "السوبرماركت" للحالقة بنصف سعر أرخص

 ٪71" ما يقرب من Dollar Shave Clubفيما يخص اإلشتراك الشهري بأسعار معقولة. غزا " Netflixفيما يخص التسليم و  Amazonعمال هذا من نموذج األ 

فقط  Michael Dubinلقد وجهت املقاولة اهتمامها في املقام األول إلى العمالء الشباب. كخطوة أولى ، اكتفت مقاولة  من السوق األمريكية لشفرات الحالقة.

دوالر لخمس خراطيش من الشفرات ، املقبض كان هدية منها. ثم تنوع عرضها بإضافة نماذج بأربع  7بعرض آالت الحالقة ذات الشفرتن مع رسم شهري قدره 

،  Carrefourأو  Walmartمثل  دوالرات. تكاليفها منخفضة ألنها تحصل على إمداداتها ، على غرار العالمات الخاصة 2و  2وست شفرات مع اشتراكات بسعر 

 الكورية. Dorcoمن شركات تصنيع شفرات الحالقة قليلة الشهرة مثل 
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تسعى إلى إغراق منافسها الذي غدا واضحا. وبالنظر إلى جرمه املتواضع، فإنه سيتعين عليه مواجهة 

 93 النفقات الفلكية للمحامين والخبرات القضائية لسنوات طوال.

 الفقرة الثانية: ضرورة تكييف نشاط املنصات لصالح املستهلك و األجير

 املشاركة، مثل  ات الرقمية الفاعلة في اقتصادإن من بين أهم اإلشكاالت التي تثيرها املنص

UBER  وAIRBNB  و BOOKING الخدمات التي تقدمها. "أوبر" مثال، هل يي  تكييفمسألة ، وغيرها

شركة للنقل أم أنها شركة للتكنولوجية الرقمية ليس إال؟ )أوال(. كما أن عالقة منصة "أوبر" 

نقاش. هل المر يتعلق بعالقة شغل يخضع من خاللها واملنصات املشابهة بسائقي السيارات تثير ال

السائق لتوجيه وإشراف املنصة، أم أن سائقي السيارات يتوفرون على قدر من االستقاللية في أدائهم 

 لعملهم وفي عالقتهم مع زبنائهم )ثانيا(؟

 

 

 أوال: التكييف القانوني لنشاط منصات اقتصاد املشاركة

. 9112رقمية التي استنسخت نموذج أوبر منذ ظهورها سنة يوجد العشرات من املنصات ال

 ولذل  سنحلل فيما يلي بع  النماذج املعروفة جدا والكثر استعماال من قبل املستهلكين.

 - Uberنموذج  -النقل منصات تكييف نشاط  -أ

كيف يمكن تكييف النشاط الذى تقوم به "أوبر"، هل هو مجرد عمل وساطة إلكترونية يتخذ 

 ة عقد كالة تجارية  أو عقد وكالة بعمولة أو عقد سمسرة، أم  أن "أوبر" تمارس نشاط النقل؟ صور 

ال يمكن القول إن نشاط أوبر و املنصات الخرى املماثلة هو عقد وكالة تجارية، لن الوكيل 

ا يتعاقد وال عقد وكالة بعمولة، لن الوكيل بعمولة إنم 94التجاري إنما يتعاقد باسم املوكل ولحسابه.

في كل من العقدين يمارس الوكيل نشاطه بمقابل، وهو ما تفعله أوبر أيضا.  95باسمه ولحساب غيره.

بيد أن "أوبر" تتصرف باسمها ولحسابها ال باسم شخص آخر وال لحسابه. هل ينطبق عليها تكييف 

وإنما تمارس ذل  أن أوبر ال تقتصر على تقديم خدمة الوساطة فحسب، عقد السمسرة؟ الرواب ال. 

تأثيرا حاسما على شروط تقديم الخدمة من قبل السائقين طاملا أنها تحدد الحد القص ى لسعر 

                                                           
 93-François Lévêque  , Les habits neufs de la concurrence ces entreprises qui innovent et raflent tout , op. cit.p. 73 

 بشأن ، معتادة بصفة بالتعاقد أو بالتفاوض عمل، بعقد مرتبطا يكون  أن ودون  شخص بمقتضاه يلتزم عقد التجارية الوكالة: "من م.ت 393املادة تنص  -94 

 ذلك". عن أجرة بأدائه جهته من يلتزم آخر تجاري  ممثل أو منتج أو تاجر ولحساب باسم التجارية العمليات جميع عامة وبصفة بيوعات، أو أشرية تهم عمليات

 ونة التجارة: " الوكالة بعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله".من مد 911ورد في املادة  -95 
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الركوب وتمارس بع  السيطرة على جودة املركبات وسائقيها وعلى سلوكهم، والذي قد يددي إلى 

في "قدرة استبعادهم عند اإلقتضاء. ويتمثل "التأثير الحاسم"، حسب محكمة العدل الوروبية، 

 96الشركة الم على ممارسة تأثير معين على قرارات إحدى شركاتها التابعة وتحديد أنشطة هذه الخيرة".

إن خدمة النقل يي التي تعطي نشاط "أوبر" أهميته االقتصادية. فاملستخِدمون إنما يبحثون عن 

حلة الربط يي فقط ذات السائقين لهدف واحد فقط، هو نقلهم من نقطة إلى أخرى. وبالتالي، فإن مر 

طبيعة تمهيدية للسماح بتنفيذ الخدمة الرئيسية في أفضل الظروف. لذل ، بما أن العنصر الرئيس ي في 

هذا املخطط التعاقدي الثالثي، الذي يضم أوبر والسائق واملستخِدم، هو خدمة النقل، فإنه يجب 

 تكييف الخدمة التي تقدما أوبر واملنصات الشبيهة خدمة نقل.

واعتبرت أن أوبر تقدم  ،أنكرت محكمة العمل بلندن على أوبر صفة "منصة تكنولوجية"لقد و 

التي كيفت نشاط أوبر "خدمة في  98محكمة العدل الوروبيةكما عرض اإلشكال على   97خدمات النقل.

، "التي هدفها، بواسة  Uberإذ ذهبت إلى أن خدمة الوساطة التي تقدمها شركة  99مجال النقل".

ق على الهاتف الذكي، الربط، مقابل أجر، بين السائقين غير املهنيين الذين يستخدمون سياراتهم تطبي

الخاصة والشخاص الراغبين في التنقل في املجال الحضري "، تدخل في تكييف "خدمة في مجال 

                                                           
 96-Kronos International Inc. c/ Finanzamt47/12, -CJUE, 11 nov. 2014, aff. C  -lex.europa.eu/legal-https://eur, Leverkusen

, (3/7/2019).content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62012CJ0047 

 97--https://www.villageJudgment of the Employment Tribunal , 28 october 2016 , Case Nos 2202550/2015 & Others ,  

, (29/5/2019).justice.com/articles/IMG/pdf_raisons_du_jugement_du_28_octobre_2016.pdf 

 98-, http://www.terralaboris.be/IMG/pdf/cjue_2017_12_20_c434_15.pdf434/15 , consultable sue le lien, -CJUE , 20 déc. 2017 , aff. C 

(4/2/2019). 

أمام " ، وهي جمعية مهنية لسائقي سيارات األجرة في برشلونة ، طعنا  Profesional Elite Taxi، قدمت جمعية " 1179أكتوبر  12وقائع القضية: في  -99 

تنتهك اللوائح املعمول بها وتشكل ممارسات مضللة وأعمال منافسة غير مشروعة باملعنى  Uber Systems Spain محكمة برشلونة التجارية. مدعية أن شركة

 ملهنية املذكورة الحكم على شركةكما طلبت الجمعية ا .املشروعة املتعلق باملنافسة غير 7227يناير  71الصادر في   3/1991 املقصود في القانون األسباني رقم 

Uber Systems Spain لنشاطها غير املشروع الذي ينطوي على مساعدة شركات املجموعة األخرى من خالل توفير خدمات الحجز عند الطلب عبر   بوضع حد

 .سة هذا النشاط في املستقبلممار  Uber Systems Spain تحظر املحكمة على شركةأن األجهزة املحمولة واإلنترنت، وعالوة على ذلك ، 

 11بشأن خدمات سيارات األجرة والئحة خدمات سيارات األجرة في منطقة برشلونة الحضرية في  1113يوليو  9الصادر في  72/1113القانون األسباني رقم 

 على ترخ 1119يوليو 
ً
يص صادر عن عمادة املدينة أو السلطات ينص على أن توفير خدمة سيارات األجرة في املناطق الحضرية يستوجب الحصول مسبقا

 Uber Systemsاملحلية املختصة ، ويخضع توفير خدمة التاكس ي بين املدن للحصول على ترخيص صادر من وزير الحكومة اإلقليمية. في حين أنه ال تتوفر 

Spain  ه املمارسات بأنها "غير مشروعة" ، وجدت املحكمة التجارية ومع ذلك ، وألجل وصف هذ .وال السائقون غير املحترفين على هذه التراخيص واملوافقات

د ما إذا كانت في برشلونة أنه من الضروري التحقق مما إذا كانت أوبر مطالبة بالحصول على ترخيص إداري مسبق. من أجل القيام بذلك ، كان عليها أن تحد

أو   « services propres à la société de l’information »"خدمات مجتمع املعلومات"  يجب أن توصف بأنها "خدمات النقل" ، أو   الخدمات التي تقدمها أوبر

 .
ً
 مزيج من االثنتين معا

هو معرفة ما هو تكييف نشاط الوساطة بين السائقين ومستخدمي خدمة النقل التي  الذي طرح على محكمة العدل األوروبية شكالوبالتالي فإن اإل 

ح. يكمن التحدي املتمثل في هذا التكييف في تطبيق نصوص مختلفة تتعلق بحرية تقديم الخدمات في االتحاد األوروبي ، أي املادة تمارسها أوبر من أجل الرب

بشأن بعض الجوانب القانونية لخدمات مجتمع املعلومات ، ال سيما  1111يونيو  2املؤرخ  CE /2000/31من معاهدة سير عمل االتحاد األوروبي. التوجيه  52

املتعلق بخدمات  1112دسمبر  71لـ  CE/2006/123التجارة اإللكترونية ، في السوق الداخلية املعروفة باسم "توجيهية التجارة اإللكترونية" أو التوجيه رقم 

 السوق الداخلية.

 ، تجيب محكمة العدل عن هذا اإلشكال. C-434/15، القضية  1171ديسمبر  11في الحكم الصادر في 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62012CJ0047
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62012CJ0047
https://www.village-justice.com/articles/IMG/pdf_raisons_du_jugement_du_28_octobre_2016.pdf
https://www.village-justice.com/articles/IMG/pdf_raisons_du_jugement_du_28_octobre_2016.pdf
http://www.terralaboris.be/IMG/pdf/cjue_2017_12_20_c434_15.pdf
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. ولذل  يجب استبعاد مثل هذه الخدمة من TFEUمن  0الفقرة  18النقل"، في حدود معنى املادة 

 100."2000/31وتوجيهية  2006/123وتوجيهية  TFEUمن  12نطاق املادة 

 أن نشاط الوساطة عبر اإلنترنت وأنشطة النقل مرتبطة ببعضها  تالحظ
ً
محكمة العدل أوال

إلى أن نشاط النقل في هذه املجموعة املتكاملة هو العنصر  تالبع ، وتشكل وحدة واحدة. ثم، ذهب

 بالتالي نظام نشاط أوبر.الرئيس ي الذي يحدد التكييف و 

الوساطة عن طريق النترنت يي من حيث املبدأ خدمة ملجتمع املعلومات. غير أنها قد تسمح 

، وفي هذه 9111/30بربط وتوفير  والحصول على منتجات وخدمات غير خاضعة لنظام التوجيهية رقم 

كونات اإللكترونية وغير اإللكترونية الحالة، يتعلق المر بخدمة مختلطة. و باإلستناد إلى العالقة بين امل

 لهذه الخدمة، تختلف طريقة التكييف. 

الفقرة الثانية من التوجيه رقم   0بموجب املادة  ويحدد مفهوم "خدمة" مجتمع املعلومات

98/34/CE  الذي ينص على مسطرة املعلومات في مجال القواعد واللوائح  0228يونيو  99املدرخ في

مر بـ "أي خدمة تقدم عادة مقابل أجر، عن بعد، بالوسائل اإللكترونية وعند الطلب التقنية. يتعلق ال 

 101الفردي ملتلقي الخدمات".

خدمة وساطة تهدف إلى ربط السائقين بالشخاص الذين يرغبون في التنقل.  Uber توفر شركة

كاب الساسية؛ عقد وساطة بين أوبر والسائق، مقدم خدمة نقل الر  :هناك إذن مخطط تعاقدي ثالثي

عقد وساطة بين أوبر واملستخدم النهايي للخدمة الساسية؛ عقد بين السائق مزود الخدمة الساسية، 

تتيح هذه الحزمة التعاقدية تحقيق خدمتين منفصلتين،  .واملستخدم النهايي للخدمة الساسية

صف نشاط الوساطة وإذا كان من املمكن و  .إحداهما نشاط الوساطة والخرى نشاط نقل الشخاص

عبر اإلنترنت بأنه "خدمة مجتمع املعلومات"، فهذا ليس هو الحال بالنسبة لنشاط نقل الشخاص، 

بالتالي فإن الخدمة املقدمة من قبل أوبر يي خدمة  طاملا أن هذا النشاط ال يتم عن بعد أو إلكترونيا. و

"خدمة مثل الخدمة قيد النظر، ال مختلطة، أي خدمة ذات مكونات إلكترونية وغير إلكترونية. إن 

                                                           
 100-Arrêt  434/15-de la Cour de justice du 20 décembre 2017, affaire C : « Uber qui a pour objet, au  , service d’intermédiation fourni par

moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation, contre rémunération, des chauffeurs non professionnels 

utilisant leur propre véhicule avec des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain », relevant de la qualification de « 

“service dans le domaine des transports”, au sens de l’article 58, paragraphe 1, TFUE. Un tel service doit, partant, être exclu du champ 

d’application de l’article 56 TFUE, de la directive 2006/123 et de la directive 2000/31 ».  

 101-presté normalement contre  tout servicel’article 1er, paragraphe 2, de la directive n° 98/34/CE du 22 juin 1998. Il s’agit de «  

rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ». 
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تقتصر على خدمة وساطة تتمثل في الربط، عن طريق تطبيق في الهاتف الذكي، بين سائق غير منهي 

  102يستخدم سيارته الخاصة وشخص يرغب في التنقل في املجال الحضري".

عتبارها وبالتالي ، فإن تل  العمليات االقتصادية مرتبطة بشكل غير قابل لإلنقسام، "ويجب ا

(. ويبدو أن عدم قابلية التجزئة هذه تتميز على 40تشكل جزًء من خدمة شمولية" )القرار ،النقطة 

الصعيدين االقتصادي والقانوني. من الناحية االقتصادية، يجب أن ُينظر إلى أنه من دون خدمة 

ل، ومن ناحية ، من ناحية، "لن يستطيع السائقون توفير خدمات النق Uberالوساطة التي تقدمها 

أخرى، فإن الشخاص الذين يرغبون في التنقل في املجال الحضري لن يستخدموا خدمات السائقين 

(. وفقا ملحكمة العدل، ال يمكن أن يوجد العرض والطلب بدون أوبر. 32املذكورين )القرار ، النقطة 

للسائقين، طاملا أنها تحدد ومن الناحية القانونية، "أوبر لها تأثير حاسم على شروط تقديم الخدمة" 

الحد القص ى لسعر الركوب"، وتمارس بع  السيطرة على جودة املركبات وسائقيها وعلى سلوكهم، 

فالعمليات غير قابلة للتجزئة، وبالتالي ال يمكن  103والذي قد يددي إلى استبعادهم عند اإلقتضاء".

لذل  يجب تكييف نشاط أوبر بتحديد  تقسيم نشاط أوبر إلى قسمين، ال سيما بسبب تأثيرها الحاسم.

العنصر الرئيس ي والعنصر التابع. وفقا للمحكمة، فإن العنصر الرئيس ي لنشاط أوبر يكمن في خدمة 

 النقل. 

ال تخضع  Uberبما أن هذه الخدمة ليست خدمة مجتمع معلومات، فإن الخدمة التي تقدمها 

بشأن الخدمات  9112ديسمبر  09لـ  CE/2006/123. كما ال تحكمها التوجيهية رقم 9111/30لتوجيهية 

في السوق الداخلية. وهكذا، في هذه الحالة، يمكن أن يخضع أوبر، بنفس طريقة استخدام سيارات 

بشأن خدمات سيارات الجرة والتنظيم  9113يوليو  4بتاريخ  02/9113الجرة، للقانون اإلسباني رقم 

 .9114يوليو  99لونة لـ الخاص بخدمات سيارات الجرة في تكتل برش

غير أن قرار محكمة العدل الوروبية هذا، والذي ينص على أن الخدمة التي تقدمها شركة أوبر 

تخضع لألحكام الوطنية املتعلقة بخدمات النقل، يمكن أن يددي إلى تعزيز اإلنقسام في مواقف 

مجتمع املعلومات" إلى عرقلة  التشريعات الوروبية. إذ يمكن أن يددي الرف  املنتظم لتكييف "خدمة

 تطور املنصات في هذه البيئة املجزأة.

                                                           
 102 -ation, qu’un service tel que celui en cause au principal ne se résume pas  à  un service d’intermédiation consistant à mettre en rel« 

au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un chauffeur non professionnel utilisant son propre véhicule et une personne qui 

souhaite effectuer un déplacement urbain » (arrêt, pt. 37). 

 103 -le prix maximal de la  hauffeurs, puisqu’elle fixe» des cUber exerce une influence décisive sur les conditions de la prestation « 

course et « exerce un certain contrôle sur la qualité des véhicules et de leurs chauffeurs ainsi que sur le comportement de ces derniers,  

pouvant entraîner, le cas échéant, leur exclusion » (arrêt, pt. 39).  
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وطاملا أن إشكال انقسام املواقف التشريعية غير مطروح في املغرب، فإنه يمكن للقضاء املغربي 

أن يأخذ بالحل الذي توصلت إليه محكمة العدل الوروبية، وتطبيقه على منصات الربط اإللكترونية 

وال يقدح في ذل  ادعاء أوبر أنها ليست يي مالكة السيارات. فهذا الدفع  .دان النقلالتي تشتغل في مي

مردود، من منطلق أن مقتضيات عقد النقل في مدونة التجارة ال تشير إلى ملكية املركبة. وهو ما يعني 

ير في نظرنا أن ملكية املركبة يي عنصر ليس له أي قيمة في تكييف عقد النقل. فما يهم هو التأث

 شروط تقديم الخدمة.على الحاسم الذي تمارسه أوبر واملنصات املماثلة على املركبات و 

. وتوفر لهذا الغرض تطبيقات على الهواتف الذكية و أوبر إذن تقوم بممارسة نشاط النقل

 يترتب على ممارسة أوبر لنشاط النقل نتائج منها: الجهزة اإللكترونية. و 

وللوائح املنظمة ملهن سيارات الجرة،  104نظمة لعقد النقلخضوع "أوبر" للمقتضيات امل -

وما بعدها من مدونة السير املتعلقة بالنقل املنهي والتي تشترط ضرورة التوفر  41105وملقتضيات املادة 

على بطاقة سائق منهي وتحدد املركبات التي يجب أن يتوفر في سائقها هذا الشرط، هذه البطاقة التي 

د متابعة املعني بالمر تكوينا تأهيليا أوليا تحت طائلة توقيف اإلدارة رخصة سياقة تسلمها اإلدارة بع

كل سائق يعمل على النقل الرماعي لألشخاص دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها اإلدارة أو 

نة تطبيق مدو  106مخالفة الشروط املبينة في الوثائق املذكورة. واملادتين الولى والرابعة من مرسوم

 السير على الطرق بشأن السياقة املهنية، وغير ذل  من املقتضيات القانونية ذات الصلة.

 صفة ...تكتسب من م.ت. على أنه:" 2املادة اكتساب الشركة الصفة التجارية، حيث تنص  -

عتيادية وهكذا فإن املمارسة اال   .النقل..." - 2 :التالية لألنشطة االحترافية أو االعتيادية باملمارسة تاجر

من  2واالحترافية لنشاط النقل يعد من بين النشطة التجارية التي جاءت ضمن مقتضيات املادة 

مدونة التجارة املكسبة للصفة التجارية، كما يعتبر عقد النقل الذي يبرم بين الناقل و الحخص 

ل في منصة أوبر يستفيد املستفيد من النقل عقدا تجاريا بالنسبة للناقل. وهو ما يعني أن املستهل  للنق

                                                           
عقد نقل األشخاص(.  922إلى  912عقد نقل األشياء ومن  915إلى  993وما بعدها، )املواد من  993املادة  نظمت مدونة التجارة عقد النقل بموجب -104 

 النصوص مقتضيات مراعاة مع مكان معين، إلى شيئا أو شخصا ينقل بأن ثمن مقابل الناقل بمقتضاه يتعهد اتفاق النقل من م.ت: "عقد 993وتعرفه املادة 

 تعد اململكة املغربية طرفا فيها." التي الدولية واالتفاقيات النقل مادة في الخاصة

 73بتاريخ  7.72.712الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  772.79من مدونة السير، بمقتض ى املادة األولى من القانون رقم  91تم تغيير وتتميم املادة   -105 

من مدونة السير: "  91. وتنص املادة 5225( ص 1172أغسطس  77) 7931ذو القعدة  1بتاريخ  2921(؛ الجريدة الرسمية عدد 1172 يوليو 72) 7931شوال 

 سائق منهي : ال يجوز ألي كان سياقة املركبات املبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصال على بطاقة

 سيارات األجرة من الصنفين األول والثاني؛ -

 سائق منهي لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا...." بطاقةاإلدارة تسلم 

املتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن  51.15( بتطبيق أحكام القانون 1171سبتمبر  12) 7937من شوال  11الصادر في  1.71.379املرسوم رقم  -106 

 .9911(، ص 1171سبتمبر 31) 7937شوال  17بتاريخ  5212السياقة املهنية؛ الجريدة الرسمية عدد 
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من  331من م.ت.( وقاعدة افتراض التضامن في اإللتزامات التجارية ) 334حرية اإلثبات )م. ةمن قاعد

 م.ت.( وله الخيار في مقاضاة منصات النقل الرقمية أمام القضاء التجاري أو املدني املختص مكانيا.

ناقل عن الضرار الالحقة بحخص من م.ت. التي تنص : " يسأل ال 481خضوع أوبر للمادة  -

املسافر  خالل النقل. وال يمكن إعفاؤه من هذه املسدولية إال بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ 

 107املتضرر".

وهكذا فإن منصة "أوبر" وغيرها من املنصات التي تمارس نشاطا مشابها، مسدولة عن سوء 

ن خدمة النقل من جراء سوء تنفيذ العقد، أو تنفيذ عقد النقل وعن الضرر الذي يصيب املستفيد م

من مدونة التجارة تحمل املسدولية للناقل "ما  481نتيجة حادث سير. وإذا كانت مقتضيات الفصل 

لم يدل بما يثبت قيام حالة القوة القاهرة أو خطأ املضرور" ، فهذا يعني في نظرنا أن مسدولية "أوبر" 

ولة نقل، يي مسدولية موضوعية أساسها الخطأ املفترض في حق واملنصات املماثلة ، باعتبارها مقا

 الناقل الذي ال يمكنه أن يتحلل من املسدولية إال بإثبات خطأ املضرور أو القوة القاهرة. 

ويتوفر الضحية على أكثر من طريق للمطالبة بحقوقه املدنية، إذ يجوز له مقاضاة املنصة  

لسائق أيضا باعتباره طرفا في النزاع. غير أنه إذا فضل الرجوع وحدها، كما له الحق في الرجوع على ا

على السائق توجب عليه في هذه الحالة إثبات خطأ السائق وفقا لقواعد املسدولية التقصيرية عن 

من ق.ل.ع ، من منطلق أن افتراض املسدولية  18و  11الفعل الحخص ي املنصوص عليها في الفصول 

ي حق السائق. وليس هناك ما يمنع املضرور من مطالبة السائق ومنصة هو قائم في حق الناقل ال ف

النقل في دعوى واحدة لوجود التضامن بينهما، وهو الحل الذي نراه أمثال للمتضرر. ومن الفضل أن 

يرجع املضرور على املنصة لكي يستفيد من قرينة افتراض الخطأ في حقها، التي ال يمكنها دفعه إال 

 ضرور أو القوة القاهرة، كما أن املنصة غالبا ما تكون موسرة. بإثبات خطأ امل

و للمنصة أن تعود فيما بعد على السائق الذي ارتكب الخطأ طاملا أنها مجرد ضامن أو كفيل 

لنتائج الفعل الضار الذي ارتكبه السائق. ويكون الرجوع في مقدار التعوي  الذي دفعته للمضرور . 

الحاالت التي يكون فيها السائق قد تعسف في استعمال الوظيفة املسندة ونرى أن الرجوع ينحصر في 

                                                           
مة وتطبيقا لهذه املادة، فقد ورد في قرار ملحكمة النقض: " تعتبر مسؤولية الناقل تجاه الراكب مسؤولية عقدية، بحيث يلتزم بتحمل ضمان سال  -107 

،  5، مجلة الدفاع، ع.  1225/19ملف ع.  71/5/1112ت.  7929محكمة النقض، ق.ع.  من مدونة التجارة. 925الراكب إلى غاية نقطة الوصول طبقا للمادة 

 كما ذهبت محكمة اإلستئناف التجارية بفاس إلى أن: " الدعوى املوجهة في إطار مسؤولية الناقل عن األضرار الالحقة باملنقول تنفي الدفعوما يليها.  731ص. 

من مدونة التجارة تحمل املسؤولية للناقل ما لم  925سير. )...( مقتضيات املادة  بسبقية البت في النازلة أمام القضاء والتي أكدت أن األمر ال يتعلق بحادثة

الركاب يجعل  يدل بما يثبت قيام حالة القوة القاهرة أو خطأ املضرور. )...( ثبوت لحوق الضرر باملنقول أثناء ركوبه الحافلة وبسبب اإلزدحام في عدد

محكمة  -عن الضرر الالحق به معتمدا في ذلك على الخبرة القانونية التي حددت الضرر ومداه".  مسؤولية الناقل مفترضة، ويحتم تعويض املتضرر 

 وما بعدها. 792، ص. 1، مجلة املحاكم التجارية، ع. 1/13/1112، ت. 375اإلستئناف التجارية بفاس، ق.ع. 
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إليه. أما إذا كان الخطأ الذي ارتكبه السائق من الخطاء املألوفة التي تحتملها طبيعة املهنة أو الوظيفة 

التي يمارسها أو حصل بأمر من املنصة، فإن هذه الخيرة ال يحق لها الرجوع على السائق. هذا على 

 81من مدونة التجارة وال في الفقرة الثالثة من الفصل  481لرغم من أن املشرع لم يشر،  ال في املادة ا

من ق.ل.ع. إلى أحقية املتبوع في الرجوع على التابع، إال أننا نرى أن هذا الرجوع مطابق للمنطق وفيه 

ول عن أخطائه وأن ال عودة لألصل الذي هو "ال تزر وازرة وزر أخرى". فالصل هو أن الحخص مسد 

 أحد يسأل عن أخطاء غيره. 

من مدونة التجارة ال تشير سوى إلى القوة القاهرة وخطأ املضرور، دون  481واملالحظ أن املادة 

ذكر الحادث الفجايي. فهل هذا يعني أن ثبوت حالة الحادث الفجايي ال تنفي املسدولية عن املنصة؟ 

صعوبة تمييزه عن  و من م.ت. ه 481اط الحادث الفجايي في املادة في نظرنا أن ما دفع املشرع إلى إسق

القوة القاهرة. ذل  أن مشرع ق.ل.ع الذي عنون الفرع الثاني من الباب الثالث من ق.ل.ع. املتعلق 

أنه "ال  928بعدم تنفيذ اإللتزامات وآثاره، بـ " القوة القاهرة والحادث الفجايي"، والذي ذكر في الفصل 

عوي ، إذا أثبت املدين أن عدم الوفاء باإللتزام أو التأخير فيه ناش ئ عن سبب ال يمكن أن محل لي ت

على تعريف القوة  922يعزى إليه كالقوة القاهرة، الحادث الفجايي أو مطل الدائن"، اقتصر في الفصل 

أن  922ل وحدها، دون تعريف الحادث الفجايي، وهو ما نراه خطأ منهريا. بل ورد في الفص 108القاهرة

"القوة القاهرة يي كل أمر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه..."، و كأن الحادث الفجايي ش يء غير هذا 

يمكن لإلنسان أن يتوقعه. فإذا كان الحادث فجائيا فمعنى ذل  أنه يحدث مفاجأة، مما يعني أنه ال 

د خرج من دائرة الحداث يمكن لإلنسان أن يتوقعه، أما إذا كان الحادث متوقعا فإنه يكون بذل  ق

الفجائية ليسقط في حكم الحداث املتوقعة، فإما أن يكون الحادث فجائيا فهو غير متوقع، وإما أن 

يكون متوقعا فال يكون فجائيا. فالش يء إما هو هو وإما ليس هو، وال يمكن أن يكون هو وليس هو في آن 

طاف، أن الحادث الفجايي ينطبق عليه تعريف واحد، لن ذل  مخالف للمنطق. وهذا يعني في نهاية امل

القوة القاهرة وال جدال. ولو لم يكن املشرع نفسه عاجزا عن التمييز بينمها، ملا كان قد اقتصر على 

تعريف القوة القاهرة دون إعطاء تعريف للحادث الفجايي، بعدما عنون الفرع املذكور بـ" القوة 

 ع أن يسحب هذه الزيادة غير املفيدة من من ق.ل.ع. القاهرة والحادث الفجايي". وعلى املشر 

ومع أن التكييف الذي أعطيناه لنشاط أوبر كنا نبتغي منه توفير حماية قصوى للمستهلكين 

مسدولة مسدولية مفترضة عن الضرر الذي يصيبهم من جراء حادث سير أو  ية"ر يوبمقاوالت "ال بجعل 

                                                           
مر ال يستطيع اإلنسان أن يتوقعه، كالظواهر الطبيعية )كالفياضانات من ق.ل.ع. القوة القاهرة بأنها: "القوة القاهرة هي كل أ 122يعرف الفصل  -108 

 والجفاف والعواصف والحرائق والجراد( وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ اإللتزام مستحيال.

 أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه.ال يعتبر من قبيل القوة القاهرة األمر الذي من املمكن دفعه، ما لم يقم املدين الدليل على 

 وكذلك ال يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطأ سابق للمدين".
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ر للنظام املطبق على سيارة الجرة، بل كنا نرغب في تخفيف أن تخضع أوب ريدتأخير...، فإننا ما كنا ن

القيود باسم اإلستثمار ولصالح فرص الشغل وتحسين وضعية املشتغلين في قطاع النقل، ولو اقتض ى 

المر أن يفرض على سيارات الجرة اإلنصهار في نظام أوبر أو أن يفرض على أوبر االقتصار على سيارات 

 إلبتكار أمر ضروري للنمو والرفاهية.الجرة فقط. فتحريع ا

 - Airbnbنموذج  -تكييف نشاط منصات الحجز -ب

Airbnb  يي منصة رقمية تربط بين بين من يرغبون في اإلقامة بشكل مدقت في معظم الحيان في

مدينة ، وحتى في الريف ، ومن لديهم وحدات سكنية تحت تصرفهم ، يمكن أن يكونوا مالكين أو 

مليون شخص في فرنسا. أول مدينة في العالم تستخدم  8.3، استخدمها  9102ا. في عام مستأجرين له

Airbnb .109يي باريس أمام نيويورك ولندن 

ليست أكثر من استئجار شقق مفروشة.  Airbnbمن وجهة نظر قانونية ، ال ش يء جديد ،  

جر الشقة التي تناسبه في الصالة النسبية يي أن هناك وسيطا يقوم بالربط بين السائح الذي يستأ

الفترة واملنطقة، وَمن ينتفع بهذه الشقة، سواء كان مالكا أو مستأجرا. هذا ال يثير صعوبات من حيث 

التكييف ، إذ هذا ما كان يفعله الوكالء العقاريون منذ فترة طويلة. املستجد الوحيد هو أن الوسيط 

املفروشة تطبيقات على الهواتف الذكية والجهزة هنا هو منصة إلكترونية توفر ملدجر ومستأجر الشقة 

  اللوحية الخاصة بهما، بهدف الربط بينهما إلبرام عقد إلكتروني.

 عن سوء تنفيذ العقد ، هذه واحدة من أساسيات 
ً
غير أن السمسار في القانون ليس مسدوال

  110عقد السمسرة. ومن هنا جاءت الصيغة التي اختارتها هذه املنصات.

 ب أال ينساق القضاء وراء هذا التكييف لنه ال يخدم مصلحة املستهل . ينبغي إعطاءولذل  يج

 املنصة تكييفا يجعلها مسدولة عن سوء تنفيذ العقد وعن الضرر الذي يصيب املستهل .نشاط 

املنصات التي تقوم بنشاط مماثل، مثل "علي إكسبرس" و"علي بابا" ... بدورها ال و JUMIA منصة 

 من حيث التكييف إذ نرى أنها تمارس نشاط الوكالة بعمولة.تثير صعوبة 

 ُمالك األصول ات و نصثانيا: طبيعة العالقات القانونية بين امل

                                                           
 109-Yves Gautier-Pierre  Le droit de propriété,  face aux plateformes internet de courtage locatif , in «LE DROIT CIVIL À L’ÈRE  

21 avril 2017 -Paris II  -du colloque du Master 2 Droit privé général et du Laboratoire de droit civil »,  Actes  NUMÉRIQUE , p.95,  

, (15/6/2019) exis.fr/Fb/Droit_civil_a_l_ere_numerique_112017/files/assets/common/downloads/publication.pdfhttp://web.lexisn. 

تنفيذ العقود املبرمة بواسطته وال قيمة أو نوعية األشياء املتعاقد بشأنها  زبنائه وال  يسر   من مدونة التجارة: "ال يضمن السمسار 971تنص املادة  -110 

 لم يكن هناك تدليس أو خطأ ينسب إليه".ما 

http://web.lexisnexis.fr/Fb/Droit_civil_a_l_ere_numerique_112017/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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هل ينطبق على العاملين لدى املنصات الرقمية تكييف عقد الشغل أم ال ؟ سنبحث نموذج 

 .السائقين في منصات النقل في ضوء مدونة الشغل وتطبيقات القضاء املقارن 

من م.ش. " يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه املنهي، تحت تبعية مشغل  2تنص املادة 

 واحد أو عدة مشغلين، لقاء أجر.

املشغل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أو عاما، يستأجر خدمات شخص ذاتي أو 

 أكثر." 

النشاط املنهي، و عالقة التبعية. وهكذا، يجب، لقيام عالقة الشغل توفر ثالثة عناصر : الجر،  و 

 " وتعد عالقة التبعية عصب عقد العمل وعنصره املميز، إذ بغيابها يغيب هذا العقد. 

 فهل هذه العناصر متوفرة في العالقة الرابطة بين منصات "الوبيرية" وسائقي السيارات؟

من السعر املدفوع  ٪81 فأما فيما يتعلق بعنصر الجر، فوفًقا لنموذج أعمال "أوبر"، فإن نسبة

املتبقية إلى "أوبر". وهو ما يعني  ٪91من قبل العميل تتم إعادة توزيعها على السائق ، بينما يتم إعادة 

ثم تحول الباقي إلى  ٪ 91أن أوبر تقتطع سعر الركوب من الحساب البنكي للراكب وتخصم منها نسبة 

 حساب السائق.

. ش.، أنهما ال تشترطان طريقة معينة لداء الجر. فقد من م 314و  19و يستخلص من املادتين 

يحدد بصفة دورية باليوم أو بالسبوع أو بالشهر. وقد يرتبط بمدة معينة، أو بعدد الوحدات املنتجة، 

نوع الجر وطريقة أدائه ال تأثير لهما في تكييف عقد إن  111أو بنسبة معينة من الدخل أو الرباح.

نقديا وقد ال يكون كذل ، بأن يكون بكل ما له قيمة مالية. كما يمكن أن  الشغل. فقد يكون الجر 

  112يكون في جزء منه من املنتجات التي ينتجها املشغل.

أداء الشغل من طرف الجير ال يحدد بطبيعة العمل املددى، وأما فيما يخص عنصر العمل، فإن 

ضلية أو ذهنية، إيجابية أو سلبية، مثل بل إن كل العمال تدخل في إطار  أداء الشغل، سواء كانت ع

وقوف عارضة أزياء عدة ساعات كل يوم، ودون الخد في الحسبان القطاع الذي تمارس فيه هذه 

ويتجسد مفهوم العمل في كونه قائما عنما يبقى  العمال، كان تجاريا أو صناعيا أو فالحيا أو حرفيا ... .

                                                           
ح. وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن ثبوت عالقة الشغل بين مدربة رياضية وجمعية رياضية ال يؤثر فيها تقاضيها األجرة في شكل نسبة من األربا -111 

سائقا لحافلة ألجره على أساس نسبة معينة من املدخول ال كما ذهبت في قرار آخر إلى أن استخالص األجير الذي كان يعمل ، غ.م.  12/13/1173ت.  511ق.ع. 

من مدونة الشغل طريقة معينة.  قرار محكة النقض ع.  359و  2تأثير له على التكييف القانوني لعقد الشغل ما دام أن هذا األجر ال تشترط فيه املادتان 

 ، غ. م.2/71/1171ت.  7153

قراءة تحليلية نقدية ملقتضيات املدونة مدعمة بأهم اجتهادات محكمة النقض، الجزء األول )من  ة الشغلمحمد سعيد جرندي، الدليل العملي ملدن -112 

 52، ص.  1172(، مطبعة صناعة الكتاب ، الدار البيضاء ، الطبعة األولى، 25إلى املادة  7املادة 
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لعماله الخاصة، فما دام أن الجير رهن إشارة املشغل ولم  الجير رهن إشارة املشغل ، دون أن يتفرغ

 113 يرف  تنفيذ الشغل، فإنه يكون محقا في أجرته ولو لم يقدم أي عمل.

من م.ش: "الجير هو كل شخص التزم ببذل  2ورد في املادة وأما فيما يتعلق بعنصر التبعية، فقد 

   114..".نشاطه املنهي، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين.

يي نوع من السلطة املخولة للمشغل قصد توجيه الجير   والتبعية كما تعرفها محكمة النق :"

تتميز صلة التبعية بتنفيذ كما   115باإلمتثال والطاعة لهذا التوجيه واملراقبة وتنفيذ تعليمات العمل...".

ا ومعاقبة الجير على عمل تحت سلطة مشغل له سلطة إعطاء الوامر والتوجيهات، ومراقبة تنفيذه

  116 اإلخالل بها.

 

من م. ش.( ال تبرز فيها  9وهذه يي التبعية القانونية. غير أن هناك حاالت في مدونة الشغل )م.

 هذه العالقة التي تعرف بالتبعية القانونية ويي تعكس التبعية اإلقتصادية. 

املعنى الذي أعطي له منذ  وينبغي التساؤل اليوم حول ما إذا كان تعريف التبعية يتضمن نفس

قرن أو يزيد. وهو ما يفيد عدم وجود معيار دقيق للتبعية، وإنما يي حاالت وظروف يجب التطرق لها 

بإمعان قصد استخالص مميزاتها، ذل  أن املقاوالت أصبحت أكثر توجها نحو الرقمية، حيث تنتفي 

مل، مما جعل رابطة التبعية أمام تطور املسافات، وتدخل مفاهيم جديدة للسلطة التأديبية ومكان الع

ذ القضاء املغربي بمفهوم التبعية في وجهها التقليدي  كبير، ال سيما أمام العمل عن  بعد.
ْ
لذل  فإنَّ أخ

املبني على املراقبة واإلشراف املباشرين، سيجعل العديد من العمال ضمن العمال الحرة. وعليه نرى 

غربي نحو مراعاة ما نريد أن نصطلح عليه "التعية املرنة"، أي مراعاة من الالزم أن يتوجه القضاء امل

أحد عناصر التبعية فقط، عوض اشتراط توفر كل العناصر من توجيه، وإدارة ن وإشراف، ومراقبة. 

                                                           
. 1111الشغل الفردية، الجزء الثاني، )املطبعة غير مذكورة(، طبعة محمد السعيد بناني، قانون الشغل في املغرب في ضوء مدونة الشغل، عالقات  -113 

 .  13و  11ص. 

من م.ش. ، فإن عقد الشغل قد يبرم مع مشغل واحد أو أكثر. ومن ثم فإن قيام املطلوبة  2جاء في قرار ملحكمة النقض "... وكما قررت املادة   -114 

من م.ش. ، فإن هذه املادة، وإن كانت قد حددت  729يام الشغل مع الطالب... وخالفا ملا ورد في املادة بعملها مع الطالب ومع أشخاص آخرين ال ينفي عنها ق

ادة املذكورة..." مدة الشغل خالل يوم أو أسبوع، فإن ذلك ال يعني أن حماية األجير بمقتضيات مدونة الشغل مشروطة بقيامه بعمله كامل املدة املحددة بامل

 ، غ.م. 1112-1 -72ت.  111ق.ع. 

 ، غ.م. 9/9/1173ت.  551قرار محكمة النقض ع.  -115 

 116-Chambre sociale,  -Cour de cassation  -20.079) -Arrêt n°1737 du 28 novembre 2018 (17 

Cour : Arrêt de la  , (29/5/2019). voir aussiww.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1737_28_40778.htmlhttps://w

-arret-2-ch-6-pole-paris-de-dappel-https://www.legalis.net/jurisprudences/courch. 2, arrêt du 10 janvier 2019,  –d’appel de Paris, pôle 6 

, (29/5/2019).2019/-janvier-10-du 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1737_28_40778.html
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-6-ch-2-arret-du-10-janvier-2019/
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-6-ch-2-arret-du-10-janvier-2019/
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ولو في بع  الحيان على القل، من أجل التكيف مع خصوصيات اإلقتصاد الرقمي وجعل اإلبتكار في 

 والحفاظ على استقرار الشغل وحقوق الجراء.خدمة مناصب الشغل 

إن عنصر التبعية متوفر في العقد الرابط بين أوبير والسائقين بدون جدال. ذل  أن 

كما أن سائقي السيارات وبمجرد ارتباطهم  تقوم بتنظيم امتحان للتشغيل، uber شركة

ق، وأن السائق ال يعرف اسم يصبحون ملزمين بالقواعد التي يمليها عليهم هذا التطبي uber بتطبيق

الزبون وال وجهته قبل دخول السيارة، وال يقوم باختيار املسار الذي سيسلكه والذي يقوم 

بتحديده، ناهي  عن أن السائق إذا رف  النقل أكثر من ثالث مرات يتم فصله عن  uber تطبيق

ة معايير: الرخصة للقطاع دقائق. كما تقوم الشركة بتوظيف سائقيها على أساس عد 01التطبيق ملدة 

، أو أن يكون حاصال  VTC املنهي ، أقدمية املركبة ، عقد التأمين يغطي نقل الركاب ، البطاقة املهنية

على كفاءة النقل وتوابع هذه الكفاءة. في موقعها ، تقول أوبر إنها "تراقب بانتظام التقييمات التي 

. يجب عليهم بعد 4.1ن الذين يقل تصنيفهم عن قد يتم توقيف حساب السائقي .يضعها املستخدمون"

 ذل  تقديم ملف إلى أوبر للسماح لهم باستخدام التطبيق مرة أخرى. 

أكتوبر  98لها بتاريخ  117وبمراعاة هذه الظروف، فقد صرحت محكمة العمل بلندن في قرار

هم في  uber ائقي، أن عقد توريد الخدمة املبرم مع شركة أوبر هو في الحقيقة عقد عمل، وأن س9102

 نظر القانون أجراء، لهم الحق في االستفادة من العطلة املدفوعة الجر والحد الدنى لألجر. 

 self( لسائقي أوبر، ورف  صفة مقاولين ذاتيين )workersولالعتراف بصفة أجراء )

employed: ن يقدم أوبر تنظم امتحان تشغيل يجب أ (، تشير املحكمة في القرار املذكور إلى أن

املتبارون الوثائق املطلوبة فيه، وأن سائقي أوبر ، لئن كان لهم الحق في اختيار أوقات العمل، فإنهم  

بجرد اتصالهم بتطبيق أوبر يصبحون خاضعين للقواعد  التي يمليها أوبر، وأن السائق ال يعرف اسم 

ملسار بل  تحدده أوبر. ناهي  عن العميل وال وجهته قبل أن يدخل هذا الخير السيارة، وال يختار حتى ا

 أنه ، إذا رف  السائق املشوار أكثر من ثالث مرات، فإنه يتم فصله عن النظام ملدة عشر دقائق.

، أن العالقة 9102يناير  01صادر عنها في  118محكمة استئنف باريس أكدت بدورها، في قرار

تي( يي عقد شغل. مديدة بذل  حكم التعاقدية التي تربط  شركة أوبر بأحد سائقيها )املقاول الذا

                                                           

-https://www.villageJudgment of the Employment Tribunal 28 october 2016 , Case Nos 2202550/2015 & Others ,  - 117

, (29/5/2019).justice.com/articles/IMG/pdf_raisons_du_jugement_du_28_octobre_2016.pdf 

 118--pole-paris-de-dappel-https://www.legalis.net/jurisprudences/courjanvier 2019, ch. 2, arrêt du 10  –Cour d’appel de Paris, pôle 6  

, (29/5/2019)2019/-janvier-10-du-arret-2-ch-6 :un faisceau suffisant d’indices se trouve réuni pour permettre à M. X. de «  Pour la cour,

caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber et d’ainsi renverser la 

présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l’article L.8221-6 I du code du travail. ». Elle estime en effet 

qu’« il ne saurait être utilement contesté que M. X. a été contraint pour pouvoir devenir « partenaire » de la société Uber BV et de son 

https://www.village-justice.com/articles/IMG/pdf_raisons_du_jugement_du_28_octobre_2016.pdf
https://www.village-justice.com/articles/IMG/pdf_raisons_du_jugement_du_28_octobre_2016.pdf
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-6-ch-2-arret-du-10-janvier-2019/
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-paris-pole-6-ch-2-arret-du-10-janvier-2019/
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(conseil des prud’hommes لـ )ومدكدة أن عقد الشراكة املبرم بين سائق 9108يونيو   98 ،VTC 

الهولندية هو عقد شغل. و للوصول إلى هذه النتيجة، قامت املحكمة بإجراء تحليل  Uber BVوشركة 

، ولظروف العمل مذكرة في مطلع القرار أن معمق للعالقات التعاقدية التي تربط السائقين مع أوبر

عقد الشغل يتحدد بوجود عالقة التبعية التي تتجلى في السلطة التي يحظى بها املشغل إلعطاء الوامر 

والتوجيهات، ومراقبة تنفيذها ومعاقبة الجير على مخالفتها. وأن هذا التكييف من النظام العام. فمهما 

عقد ، فإن الظروف الواقعية التي يزاَول فيها النشاط يي وحدها التي كانت التسمية التي وردت في ال

تدخذ في الحسبان. ثم توضح املحكمة النقط التي تبرهن على وجود صلة التبعية: ال يكمن للسائق أن 

ن عمالء خاصين، بموجب ميثاق أوبر،  وهو ما يتعارض مع صفة مقدم خدمة مستقل. ثم إن  ُيكو 

عار، لن أوبر يي التي تفرضها. كما يمكن للمنصة أن تعدلها أيضا، إذا تبين أن السائق ال يحدد الس

املسار املختار غير فعال. و يجب أن يخضع السائق لعدد من التوجيهات حول سلوكه، مثل محتوى 

الحوار وعدم قبول اإلكراميات التي يي مألوفة عند سائقي سيارة الجرة، وهو ما ال يتوافق مع املزاولة 

لحرة ملهنة ما. نفس الش يء بالنسبة ملراقبة النشاط املنهي. تشير املحكمة مثال إلى أنه إذا رف  السائق ا

النقل ثالث مرات ، يطلب منه التطبيق استفسارات. كما تداخذ املحكمة على أوبر سلطة رف  ولوج 

ل إلغاء الطلبات. كما السائق إلى التطبيق في حالة االبالغ عن سلوك مثير للمشاكل، أو استنادا إلى  معدَّ

،  Hinter Franceلشركة   VTCتشير املحكمة أيضا إلى أن السائق يزاول نشاطه من خالل ترخيص 

شريكة أوبر، دون إمكانية العمل خارج هذه املنصة، لنه من أجل ضبط هذا الترخيص ، فإنه مجبر 

 على تحقيق رقم أعمال من خالل التواصل على منصة أوبر.

نوفمبر  08حديث ملحكمة النق  الفرنسية صدر في  119هذا القرار في أعقاب قرار وقد جاء

9108 ِ
 
 م الدراجات الهوائية ومنصة رقمية. ، اعترفت من خالله بوجود عقد عمل بين مَسل

إن أوبر لها تأثير حاسم على شروط تقديم الخدمة للسائقين، طاملا أنها تحدد الحد القص ى 

يطرة على جودة املركبات وسائقيها وعلى سلوكهم. هذا التأثير الحاسم يشهد لسعر الركوب وتمارس الس

بقوة سيطرة املنصة على مقدمي خدمات نقل الشخاص، الذي يستوجب تكييف العقد املبرم من 

 طرف هدالء مع أوبر عقد شغل.

                                                                                                                                                                                     
application éponyme de s’inscrire au Registre des Métiers et que loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher 

une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la 

société Uber BV, qui n’existe que grâce à cette plateforme, service de transport à travers l’utilisation duquel il ne constitue  aucune 

clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la 

société Uber BV. ». 

 119-Chambre sociale ,  -Cour de cassation  -20.079) -Arrêt n°1737 du 28 novembre 2018 (17 

, (29/5/2019)ion.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1737_28_40778.htmlhttps://www.courdecassat. 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1737_28_40778.html
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ن وتعمد أوبر إلى إعطاء عقد الشغل وصفا آخر للتملص من اإللتزامات التي يفرضها القانو 

اإلجتماعي على املشغل ما دامت التزاماتها في هذا العقد أكثر فائدة لألجير، سواء من حيث اإلثبات ، أو 

ويترتب على اعتبار  120من حيث جوهر الحقوق نفسها. غير أن تكييف عقد الشغل من النظام العام.

ي القانون اإلجتماعي، العالقة بين أوبر والسائقين عالقة شغل، استفادة هدالء من الحماية املقررة ف

حيث يستفيدون من التعوي  عن حوادث الشغل والمراض املهنية، وتطبيق مقتضيات الضمان 

 اإلجتماعي.

 املبحث الثاني: مالءمة آليات قانون وتحليل املنافسة مع أسواق اإلبتكار الكاسح  

سواق الثابتة؛ في حين املنافسة في أساق االبتكار تسير بشكل مختلف تماما عما يي عليه في ال إن 

أننا نجد أن قانون املنافسة وتحليل املنافسة يعتمدان أدوات ثابتة ال تنسرم مع هذه السواق. ذل  

أن تحليل املنافسة يعتمد أساسا على تحديد السوق املعنية والحصة السوقية وحواجز الدخول 

في السواق الثابتة، وقد  ويستعمل اختبارات ال تنسرم مع هذا االقتصاد. تل  مفاهيم صالحة

اعُتمدت في قانون شرمان أو في تعديالته الالحقة في زمن لم يكن فيه االقتصاد الرديد يشهد هذا 

االزدهار )املطلب الول(. ولذل  فإن سلطات املنافسة ستكون مدعوة لتطوير أسلحتها و شحذها 

سواق، وإال فإنها ستكون، إن بمفاهيم جديدة مبتكرة تنسرم مع خصوصيات املنافسة في هذه ال 

استنكفت عن فعل ذل ، مثل العمى التي يبحث عم هرة سوداء في بيت مظلم. إذ ستصبح عرضة 

الرتكاب أخطاء منهرية، والنطق بعقوبات غير مستحقة، أو تبرئة ساحة مقاوالت تستحق العقاب. إذ 

دما تتدخل في هذه السواق، و ستصبح عاجزة عن أداء مهمتها في حماية املنافسة وحماية السوق عن

 تفرغ، من ثمة ، قانون املنافسة من أهميته )املطلب الثاني(. 

 املطلب األول: عدم مالءمة مفاهيم قانون وتحليل املنافسة ألسواق اإلبتكار الكاسح

من وجهة نظر منهرية، ال يمكن مقاربة االبتكار الكاسح انطالقا من أدوات تحديد السوق 

سوق، هذه الخيرة ليست في وضعية مناسبة لكي تنسرم مع خصوصيات االبتكار وتحليل قوة ال

                                                           
 120-La qualification de contrat de travail étant d’ordre  «  : ch. 2, arrêt du 10 janvier 2019 arrêt susvisé –, pôle 6 Cour d’appel de Paris 

public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté 

exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention , mais des conditions de fait dans lesquelles est 

, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être exercée l’activité

». retenue olonté :« l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la v française arrêt du 28 novembre 2018 susvisé Cour de cassation 

exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est 

exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur 

qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».  
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إن أسواق االبتكار الكاسح تتطور بسرعة لكونها أسواق تتميز بتأثيرات الشبكة و وفورات الكاسح. 

الحرم وكثافة علميات البحث والتطوير، مما يعني سرعة تشكل املراكز املهيمنة وسرعة زوالها وسرعة 

لحصص السوقية وسرعة اضمحاللها. كما أن مفهوم حواجز الدخول قد تضاءلت أهميته اكتساب ا

من منطلق أن العديد من املنصات واالبتكارات دمرت أهمية الخدمات في هذه السوق أو تل  رغم أنها 

 ال تحاول الدخول إليها. ومع ذل  فإن تحليل املنافسة يعتمد أساسا على تحديد السوق املعنية )الفقرة

 الولى( والحصة السوقية وحواجز الدخول)الفقرة الثانية(.

 مسطرة تحديد السوق املعنيةتراجع أهمية الفقرة األولى : 

قبل أن نبرهن على صعوبة تحديد السوق املعنية في السواق الدينامية والسواق متعددة الوجه 

 وق )أوال(.)ثانيا(، نمر على بع  السواق الخرى التي يصعب فيها تحديد الس

 : صعوبة تحديد السوق في غير أسواق االبتكار الكاسحأوال

املعنية يي واحدة من أهم الدوات التحليلية التي تستخدمها سلطات السوق إن مسطرة تحديد 

املنافسة الختبار وتقييم مشاكل املنافسة. وتسعى السلطات، من خالل تحديد السوق املعنية، قبل 

، إلى تقييم القوة السوقية للمقاوالت، ويي خطوة أساسية في فهم آثار حساب وتوزيع حصص السوق 

، وإقامة الحدود وتحديد مجال ااملنافسة. كما أن تحديد السوق املعنية يسمح بتحديد الفاعلين فيه

ن تحديد السوق املعنية ليس له قيمة في ذاته، بل هو وسيلة لتحديد فإ ولذل  121املنافسة الفعلية.

 ة ومن ثم تأثيرات املنافسة.القوة السوقي

تم إدخال مفهوم السوق املعنية في قانون املنافسة ملساعدة سلطات املنافسة على تقييم  وقد

قوة السوق، وبالتالي اآلثار املناهضة للمنافسة، وإنفاذ قانون املنافسة. تم تصميم هذه الداة لإلجابة 

ق تاريخي، مع رؤية خاصة ملا يي مشاكل على سدال وجود قوة السوق وتوليدها وتعزيزها في سيا

املنافسة وكيف يجب تحليلها. بمرور الوقت، تطور هذا املفهوم وتعزز دور تحديد السوق املعنية. 

باإلضافة إلى كونه طريقة غير مباشرة لتقييم القوة السوقية، فهو اآلن أيضا وسيلة لتحديد ما إذا 

خطوة أولى املعنية ستثناءات، تنطبق. ويعد تحديد السوق كانت أحكام قانون املنافسة، بما في ذل  اال 

 ما يكون 
ً
مهمة في تحليل املنافسة، لن تقييم القوة السوقية واآلثار املترتبة على املنافسة مباشرة غالبا

. ولذل  فإن تحديد السوق، بما في ذل  حساب الحصص السوقية وتدابير 
ً
 أو طويال جدا

ً
مستحيال

ي حد ذاته ولكنه وسيلة لتحديد قوة الضغوط التنافسية التي تواجهها شركة التركيز، ليس غاية ف

معينة، وتقييم وجود أو خلق أو تعزيز القوة السوقية وكذا احتمالية التأثيرات املناهضة للمنافسة. 

                                                           
 121-2 , p. 1, 201-Oct-, 11Market Definitionoperation and Development, -Organisation for Economic Co 

, (17/1/2019).http://www.oecd.org/daf/competition/Marketdefinition2012.pdf 

http://www.oecd.org/daf/competition/Marketdefinition2012.pdf


    39  0202      

 المقارن القضائي االجتهاد ضوء في المنافسة وتحليل لقانون نقدية دراسة- الكاسح االبتكار أسواق في المنافسة

 

67 

 

الضغوط التنافسية تفرضها املنتجات والخدمات التي تعرضها الشركات الخرى أو املعروضة في مناطق 

  .ولذل  يجب تحديد السوق املعنية وفقا للمنتج ومع مراعاة البعد الرغرافيأخرى. 

، هو الذي  0821وبدون أدنى ريب فإن قانون "شيرمان"، الذي أرس ى أسس قانون املنافسة في 

 عن الفكرة العامة التي تقض ي بأن الشركات الكبرى، والتي سيتم 
ً
أرس ى مسطرة تحديد السوق، فضال

خالل حصتها السوقية في السواق املعنية، تمارس قوة اقتصادية وسياسية كبيرة،  قياسها الحًقا من

إذا كانت و  والتي تتطلب وضع ضوابط لحماية املستهلكين والحفاظ على الكفاءة والديمقراطية.

السلطات لم تلرأ، في حاالت اإلحتكار الولى التي وقعت في الواليات املتحدة، لطريقة تحديد السوق، 

لوضع قد تغير تدريجيا مع مرور الوقت واعتمد هذا املفهوم رسميا للمرة الولى في املبادئ فإن ا

 122وتطور منذ ذل  الحين. 0289التوجيهية المريكية لعام 

و لم يذكر قانون املنافسة املغربي مسطرة تحديد السوق املعنية. ولكن ورد في البند الثالث من 

تركيز: "يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية 

 نوع املنتجات أو املوقع الرغرافي، والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

يشتمل السوق املناسب للمنتوجات على كافة املنتوجات أو الخدمات التي يعتبرها املستهل  قابلة 

ستبدال، نظرا ملواصفاتها ولثمنها و لالستعمال الذي أعدت لجله. ويمكن اعتبار بع  للمبادلة أو اإل 

املنتوجات، ولو أنها غير قابلة لالستبدال وفق مدلول الرملة السابقة، كمنتوجات موجهة لنفس 

السوق، بمجرد ما تتطلب استعمال نفس التكنولوجيا لتصنيعها ولكونها جزء من تشكيلة منتجات من 

 تحديد مميزات هذه السوق. شأنها

السوق املناسب جغرافيا هو نطاق ترابي تعرض وتطلب فيه منتجات وخدمات، وفق شروط 

تنافسية منسرمة بما فيه الكفاية والذي يمكن تمييزه عن املناطق الرغرافية املجاورة لسبب يتمثل 

 خاصة في شروط املنافسة التي تختلف فيه بصورة ملحوظة...".

: "ُيعرَّف 9111لعام  الفرنس ي  سوق املعنية في التقرير السنوي ملجلس املنافسةوقد عرفت ال

السوق، باملعنى املقصود في قانون املنافسة، بأنه املكان الذي يلتقي فيه العرض والطلب ملنتج أو 

خدمة محددة. نظرًيا، في السوق، تكون الوحدات املعروضة قابلة لإلستبدال تماًما بالنسبة 

ين الذين يمكنهم بالتالي التحكيم بين العارضين عند وجود العديد منهم ، مما يعني أن كل للمستهلك

عارض يخضع للمنافسة بأسعار اآلخرين. وعلى العكس، ال يقيد مقدم العرض في السوق بشكل مباشر 

 باستراتيجيات سعر العارضين في السواق املختلفة، لن هدالء يسوقون منتجات أو خدمات ال تلبي

                                                           
operation and Development-Organisation for Economic Co - 122 2, op.cit., p. 2Market Definition,   
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نفس الطلب وال تشكل إذن، بالنسبة للمستهلكين، منتجات قابلة لالستبدال. وبما أن االستبدال التام 

 ما يوجد، فإن املجلس يعتبر املنتجات أو الخدمات التي من املعقول أن 
ً
بين املنتجات أو الخدمات نادرا

الطلب، قابلة لإلستبدال  يعتبرها الطالبون كوسائل بديلة فيما بينها ويمكنهم التحكيم لتلبية نفس

وتوجد في نفس السوق. ومن بين العناصر التي تدخذ في الحسبان لتحديد معالم السوق املعنية، من 

طبيعة املنتج أو الخدمة، والبيئة القانونية، والشروط التقنية مراعاة الضروري، على وجه الخصوص، 

 123عارضين، وكذل  سلوك الطالبين".لالستخدام، وتكلفة اإلستخدام أو اإلتاحة واستراتيجية ال

وعادة ما يكون للسوق وجهان: فهو سوق للبيع ، ولكن سوق للشراء أيضا، وهذا حسب املوقع 

الذي نكون فيه من زاوية العرض أو من زاوية الطلب. وبالتالي، فإن مقاولة ما قد تكون مهيمنة كبايع، 

  124ولكن أيضا كمشتري للسلع أو الخدمات.

السوق، تقليديا، على مرحلتين ، أوال من خالل تمييز سوق أو أسواق املنتجات أو يتم تحدديد و 

الخدمات املعنية، ثم تحديد البعد أو البعاد الرغرافية للسوق أو السواق التي تم تحديدها. وبما أن 

م فيه تحديد السواق املعنية قد يتغير بمرور الوقت، فإن نطاق السواق يتم تقييمه في الوقت الذي ت

 125تنفيذ املمارسة التعسفية.

تحدد السوق املعنية بشكل عام باستخدام اختبار املحتكر االفتراض ي، والذي يمكن القيام به و 

عن طريق تحليل الخسارة الحرجة. كأداة في تحليل التأثيرات على املنافسة، يمكن أن تكون حصص 

ق )أو نموها( والتأثيرات املحتملة على السوق والتغيرات في درجة التركيز بمثابة مدشر لقوة السو 

 املنافسة، كما هو الحال في سياق عمليات اإلندماج. 

أما فيما يتعلق باملنهرية، فإن تحديد سوق املنتجات أو الخدمات املعنية يعني عموًما محاولة 

لخدمات تجميع،أول المر، منتجات أو خدمات متشابهة في نفس السوق. ثم يتم استبعاد املنتجات أو ا

التي ال تستجيب لنفس طلب املشترين من هذه السوق وندرج فيها املنتجات أو الخدمات التي تلبي نفس 

، قد تددي بع  العوامل املحددة ، مثل العوائق التقنية أو 
ً
الطلب، دون أن تكون متشابهة. أخيرا

  126سوق يتميز عن السواق الخرى.حديد القانونية للدخول، إلى ت

                                                           
 123- Rapport annuel du Conseil de la Concurrence français pour 2000 , page 107. 

 124-Conseil de la Concurrence  44 du 11 décembre 2007, -D-Décision n°07français , 

, (2/6/2019).aconcurrence.fr/pdf/avis/07d44.pdfhttp://www.autoritedel 

 125-Conseil de la Concurrence  48 du 14 octobre 2004, -D-Décision n°04français , 

, (2/6/2019).fhttp://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/04d48.pd 

 126-Aurélien Condominesédition, 2009 , p. e, JURISMANAGER, 2roit français de la concurrenceLe nouveau d,  713 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/07d44.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/04d48.pdf
http://recherche.fnac.com/ia819595/Aurelien-Condomines?SID=648af283-f8cb-1add-21ef-030cd58b558a&UID=0BA5E8924-D8E2-9E16-64DD-62376ED4878F&Origin=FnacAff&OrderInSession=0&TTL=130120132059
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ارة إلى أن تحديد السوق املعنية يثير اشكاالت حتى في بع  أصناف السواق التي ال وتجدر اإلش

 مدشرا ضعيفا على القوة السوقية. وهذا هو  تتميز باالبتكار الكاسح.
ً
حيث تكون حصص السوق عموما

 128،والسواق املجمعة 127،الحال على وجه الخصوص بالنسبة لألسواق ذات املنتجات املتباينة

 130.والسواق ذات الوجهين، وأسواق قطع الغيار 129التي تشتغل من خالل طلبات العروض،والسواق 

هذه أنواع السوق التي غالبا ما تتم مواجهتها في تحليل املنافسة ولكن قد ال تكون حصص السوق 

بين  وتدابير التركيز بالنسبة لها مفيدة للغاية. في السواق ذات املنتجات املتباينة حيث تكون املنافسة

املنتجات حاسمة، في أسواق طلبات العروض حيث تكون املنافسة بين املرشحين شديدة، في السواق 

اإلبتكار حيث تكون  ذات الوجهين مع تأثيرات الشبكة غير املباشرة أو في السواق شديدة الدينامية و

 apt to be more ‘for competition is)' 131املنافسة "منافسة للسوق" أكثر منها منافسة " في السوق"

                                                           
املنتجات شكلين متميزين. ينصب اإلختالف األول على سمات املنتج مثل التصميم ، اللون ، العالمة التجارية ، أو أي ميزة اختالف عادة ما يتخذ  -127 

عة للمستهلكين. املنتجات املتنوعة على هذه املستويات هي عموما عديدة جًدا وتغطي مجموعة واسعة خاصة أخرى يمكن أن تلبي األذواق والتفضيالت املتنو 

في التوزيع أو  من السمات واألسعار دون أي انقطاع واضح في سلسلة االستبدال. النوع الثاني من اإلختالف يتعلق بموقع املنتج أو الخدمة. هذا مهم خاصة

املستشفيات. واعتماًدا على موقع وِسعة وسعر املنتج ، يمكن للمستهلك االختيار  بين املوردين املختلفين ، مع تكاليف نقل  السينما أو محطات الخدمة أو 

 ن هناك أي انقطاعمتغيرة. يمكن أن تؤدي املنتجات املتمايزة إلى مشكلتين في تحديد السوق املعنية. تتعلق األولى باستمرارية سلسلة االستبدال إذا لم يك

ا. ولذلك يكون من الصعب تحديد السوق باستخدام 
ً
ا ومتوازن

ً
.  في هذه  TMH واضح أو تمييز بين املنتجات ، أو إذا كان التوزيع الجغرافي للموردين كثيف

 الحاالت ، ستكون حدود السوق، بشكل عام، واسعة ، وبالتالي ستكون حصص السوق صغيرة ، مما يؤدي إلى بخس في تقدير قوة السوق.

(. تتميز هذه األسواق بأوجه تكامل، على marchés groupésهي األسواق التي ينصب فيها الطلب أو العرض بصورة مشتركة على عدة منتجات ) -128 

ملستهلك،  سبةمستوى الصفقة ، بين املكونات املختلفة ملجموعة من املنتجات أو الخدمات. توجد مثل هذه التكامالت عندما تكون تكلفة الصفقة أقل، بالن

 إذا اشترى العديد من املنتجات من شركة واحدة بدال من كل منتج لشركات مختلفة.

يمكن أن تتخذ أسواق املناقصات مجموعة متنوعة من األشكال. إحدى النقاط املشتركة هي أن الشركات تتنافس من خالل تقديم عروض جوابا -129 

إلى بعض املشاكل املفاهيمية: "إن تحديد سوق معنية  TMH سوق املعنية في هذه الحالة باستخدامعلى طلب عروض من املشترين. يمكن أن يؤدي تحديد ال

)اختبار الزيادة الطفيفة املهمة وغير االنتقالية في السعر( قد يكون في بعض األحيان صعبا عندما تكون األسواق تشتغل عن طريق  SSNIP باستخدام اختبار 

 ، قد يختلف السعر بالنسبة لكل عقد. وينطبق الش يء نفسه على أي سوق أخرى تحدد أسعارها على أساس كل حالة طلبات العروض، وذلك لسببين.  
ً
أوال

 ، ال يوجد سعر معين إلضافة
ً
 من أن تكون متسلسلة. على الرغم من هذه الصعوبات ،   SSNIPعلى حدة لكل عقد. ثانيا

ً
إليه طاملا أن املنافسة متزامنة بدال

لتحديد السوق املعنية. يمكن أن تساعد العوامل غير السعرية في تحديد درجة االستبدال  SSNIP م فكرة االستبدال الذي يكمن وراء اختباريمكن استخدا

رين واملشتعلى جانبي الطلب والعرض معا. وقد تشمل هذه العوامل الخصائص واالستخدامات الخاصة للمنتجات ، واملرافق أو إجراءات اإلنتاج الخاصة ، 

 «. املتميزين ، وتخصص البائعين وجهات نظر الفاعلين في القطاع

 قد يكون من األكثر تعقيدا تحديد السوق املعنية عندما ال تستخدم املنتجات إال باالقتران مع سلع أخرى، كما هو الحال بالنسبة لخراطيش -130 

ولًيا، مثل سيارة أو طابعة، ثم يشتري سلعة ثانوية أخرى، بدونها، تكون األولى غير قابلة الطابعة أو قطع غيار السيارات. بشكل عام، يشتري املستهلك منتًجا أ

 ين معا.لالستخدام كلًيا أو تقريًبا. ولذلك فإن املنتجات األولية والثانوية تكون متكاملة وتشكل مجموعة ال تعمل بشكل صحيح إال بوجود املنتج

 ملزيد من التفاصيل، راجع:

Organisation for Economic Co-operation and Development ,  Market Definition, op.cit.p.22 

. تتوافق  Demsetzو Chadwickالتمييز بين املنافسة "في السوق" و املنافسة "للسوق" يأتي من األدبيات االقتصادية ، وعلى األخص من أعمال  -131 

ة، أي بين الفاعلين االقتصاديين للقانون الخاص الذين يقدمون نفس السلعة أو الخدمة في ظل املنافسة "في السوق" مع األشكال الكالسيكية للمنافس

 .مزاد على الحق في خدمة الطلب بصفة منفردة لفترة معينة وفي إقليم معينأما املنافسة للسوق فهي  .ظروف قانونية مماثلة

La concurrence « sur le marché » correspond aux formes classiques de la concurrence, c'est-à-dire entre opérateurs économiques de 

droit privé fournissant le même bien ou service dans des conditions juridiques identiques.  La concurrence « pour le marché » est la mise 

aux enchères du droit de servir seul la demande pour une durée et sur un territoire donné.  



    39  0202      

 المقارن القضائي االجتهاد ضوء في المنافسة وتحليل لقانون نقدية دراسة- الكاسح االبتكار أسواق في المنافسة

 

71 

 

the market’ than ‘in the market ،ال تسمح حصص السوق باستنتاج سوى القليل، أو حتى ال ش يء ،)

 بشأن قوة السوق وتأثيرات املنافسة.

 من املستهلكين من حيث حساسية السعار، أو 
ً
تتميز بع  السواق بوجود فئات مختلفة جدا

ار بديل. قد تسمح هذه االختالفات للبايع بتطبيق تمييز في السعار، بعدها عن املوردين أو إمكانية اختي

 أي تطبيق هوامش مختلفة على مجموعات مختلفة من املشترين، والتي يجب مراعاتها عند تطبيق

إذا كان محتكر افتراض ي يسعى لتحسين أرباحه يستطيع أن يزيد من   TMH .اختبار املحتكر االفتراض ي

والحفاظ على هذا السعر لفترة  ٪01و  ٪1موعة معينة من املستهلكين بين السعر املطبق على مج

طويلة، فإن السوق املعنية يجب أن تحدد ليس فقط من خالل املنتجات واملناطق، ولكن أيًضا من 

 ِقبل مجموعة املستهلكين املعنيين.

تبدال في بع  البلدان، نفذت سلطات املنافسة سلفا أدوات جديدة الستكمال أو حتى اس

على أن  9101تحديد السوق. في الواليات املتحدة، تنص املبادئ التوجيهية لالندماج الفقي لعام 

تحديد السوق ليس سوى واحدا من بين العديد من الدوات املتاحة لتقييم التأثيرات الضارة 

ق بالنسبة باملنافسة، وتدعو إلى اعتماد أدوات اقتصادية أكثر تطورا، ال تعتمد على تحديد السو 

لروانب معينة من دينامية املنافسة، وتدكد على أن تحديد السوق ليس نقطة انطالق ضرورية لتحليل 

آثار االندماج على املنافسة. وباإلضافة إلى ذل ، تسمح هذه املبادئ التوجيهية املنقحة باستخدام الدلة 

لدالئل املقبولة. في اململكة املتحدة، املباشرة على املمارسات املخالفة لقانون املنافسة وتحدد نوع ا

تعكس النسخة الرديدة من املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقييم عمليات االندماج حقيقة أن تحديد 

 لتحليل كثافة املنافسة. ويبحث عدد من سلطات املنافسة أيضا في اتباع 
ً
السوق يفسح املجال جزئيا

ي تقوم حالًيا بمراجعة مبادئها التوجيهية املتعلقة نهج جديدة ؛ هذا هو الحال في إيرلندا، والت

باإلندماج. في جميع البلدان، بغ  النظر عن الدوات التحليلية املحددة، يتم دراسة الروانب الخرى 

ذات الصلة، مثل الفق الزمني، أو وجود حواجز أمام الدخول أو التوسع، في تحليل آثار االندماج على 

 132املنافسة.

ال غنى عنه في مجال التعسف في استغالل املركز املهيمن تحديد السوق املعنية وإذا كان  

لتحديد وجود التعسف من عدمه، من منطلق أن امتالك القوة السوقية التي تمنح مركًزا مهيمًنا ُيقدر 

من القانون  L.420-1فإن المر ليس كذل  في سياق تطبيق املادة  133بالضرورة في سوق محددة بدقة،

                                                                                                                                                                                     
Autorité De La Concurrence Française, guide d’évaluation de l’impact  concurrentiel de projets de textes normatifs, 

, (2/06/2019).http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?lang=fr&id_rub=461&id_article=1946 

 132-operation and Development-Organisation for Economic Co  , op. cit., p. 18 Market Definition,  

 133 -Aurélien Condomines, Le nouveau droit français de la concurrence, op.cit., pp.23 , 101. 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?lang=fr&id_rub=461&id_article=1946
http://recherche.fnac.com/ia819595/Aurelien-Condomines?SID=648af283-f8cb-1add-21ef-030cd58b558a&UID=0BA5E8924-D8E2-9E16-64DD-62376ED4878F&Origin=FnacAff&OrderInSession=0&TTL=130120132059
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من قانون املنافسة املغربي. هكذا فقد ذهب مجلس املنافسة  2اري الفرنس ي التي تقابل املادة التج

من القانون التجاري،  L.420-1الفرنس ي )حاليا سلطة املنافسة(إلى أنه: "لتحديد انتهاك أحكام املادة 

ات التي كانت وفي مقرر آخر: "إن املمارس 134فإن التحديد الدقيق واملفصل لألسواق ليس ضرورًيا ".

موضوع إشعار باملداخذات متوخاة بموجب حظر اإلتفاقات. وبالتالي، ليس من الضروري تحديد السوق 

بدقة، كما هو الحال في حالة التعسف في استخدام مركز مهيمن، طاملا أنه تم تحديد القطاع 

لى الفاعلين الذين والسواق بشكل كاٍف من أجل تكييف املمارسات التي تمت مالحظتها فيه ونسبها إ

ومع ذل ، ال زال يتعين مالحظة أن التحديد الدقيق لألسواق املعنية ضروري  135قاموا بتنفيذها".

عندما يتعلق المر بالتحقق مما إذا تم بلوغ عتبات معينة من الحصص السوقية ، على سبيل املثال 

و لتطبيق بع  أنظمة اإلعفاء لتحديد ما إذا كان من املحتمل أن يكون للممارسة تأثير حساس و / أ

  136اإلتحادية.

 

 ثانيا: تحديد السوق املعنية في أسواق اإلبتكار الكاسح

خُبر مدى مالءمة مسطرة تحديد السوق املعنية في السواق الدينامية واملبتكرة )أوال(، ثم في 
َ
ن

 السواق ذات الوجهين )ثانيا(. 

 تحديد السوق في األسوق الدينامية واملبتكرة -أ

السواق الثابتة، فإنها، وكما هو الحال  ا كانت مسطرة تحديد السوق لم تفقد أهميتها تماما فيإذ

 مع عدد من املفاهيم املستخدمة تقليديا في قانون املنافسة، ال تتكيف مع حاالت االبتكار الكاسح.

لكاسحة، من من بين الصعوبات التي تواجه قانون وسلطات املنافسة بسبب طبيعة االبتكارات اوهذه 

يتنافسون مع ال منطلق أن املبتكرين الكاسحين ال يوجدون بالضرورة في السواق التي يهاجمونها و 

سوق في الفاعلين في هذه السواق التقليدية ضرورة. فاالبتكار الكاسح هو ابتكار يبدأ، في املقام الول، 

ا جديدة ويقلل من أهمية سلسلة القيمة في ا
ً
لسوق التي تتعرض للهروم ويجعلها أخرى، أو يخلق سوق

  أقل أهمية.

                                                           
134-, (2/06/2019)http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/02d42.pdf42 du 28 juin 2002,-D-Décision n°02  « pour définir :  

l’infraction aux dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce, la définition précise et détaillée des marchés n’est pas nécessaire ».  

/06/2019) , (2http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/05d27.pdf 27 du 15 juin 2005,-D-Décision n°05 -135 :  « les pratiques qui 

ont fait l’objet de la notification de griefs sont recherchées au titre de la prohibition des ententes. Il n’est alors pas nécessaire de définir le 

marché avec précision, comme en matière d’abus de position dominante, dès lors que le secteur et les marchés ont été suffisamment 

identifiés pour permettre de qualifier les pratiques qui y ont été constatées et de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en œuvre ». 

03bis du 9 mars 2006-D-Voir aussi : décision n°06 , (2/06/2019). http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/06d03.pdf , 

 136-, Le nouveau droit français de la concurrence, op. cit., pp. 23, 24Aurélien Condomines  

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/02d42.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/05d27.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/06d03.pdf
http://recherche.fnac.com/ia819595/Aurelien-Condomines?SID=648af283-f8cb-1add-21ef-030cd58b558a&UID=0BA5E8924-D8E2-9E16-64DD-62376ED4878F&Origin=FnacAff&OrderInSession=0&TTL=130120132059
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وفضال عما ذكر، فإن توزيع حصص السوق، عندما يتم تحديد السوق املعنية، يمكن أن يطرح 

مشاكل إذا قامت شركة ذات حصة سوقية صغيرة بإطالق منتج جديد أفضل من املنتجات الحالية، 

جها. وبالتأكيد، فإن القدرة التنافسية في حين أن الشركة التي لها حصة سوق أكبر ال تحسن منت

املستقبلية للمقاولة الصغيرة ستكون أعلى بكثير من تل  التي قدمتها بحصتها السوقية الصغيرة 

 137الحالية.

اختبار املحتكر كما يصعب تحديد السواق املعنية في السواق شديدة الدينامية من منطلق أن 

نافسة في تحديد السوق املعنية، يعتمد بشكل أساس ي على ، الذي تعتمده سلطات امل TMH االفتراض ي

ي  
َ
في  ؛م إلى أي مدى يمكن استبدال املنتجات املتاحة آنذاكاملفهوم الثابت الستبدال الطلب. فهو يق

حين أنه في القطاعات الخاضعة للتغيير التكنولوجي السريع، تظهر منتجات جديدة، مما يزيد من 

( إلى procédésافة إلى ذل ، يمكن أن تددي االبتكارات في أساليب اإلنتاج )إمكانيات االستبدال. وباإلض

خف  تكاليف إنتاج املنتجات التي كانت باهظة التكلفة في السابق، والتي تعتبر بدائل صالحة ملعظم 

على البدائل املوجودة قد يددي إلى تحديد أسواق ضيقة للغاية،  TMH املستهلكين. لذل ، فإن تطبيق

  .عدم القدرة على مراعاة البدائل التي قد تظهر في املستقبلبسبب 

املنافسة تتم "للسوق" وليس "في السوق" حيث الفائز يفوز بكل أو معظم في أسواق االبتكار 

السوق، يصبح الفائز في املنافسة مقاولة مهيمنة أو حتى صاحب احتكار مع حصة سوقية عالية. لكن 

ني بالضرورة قوة سوقية كبيرة. في هذه السواق، يكون صاحب ال تع ٪011حتى الحصة السوقية 

االحتكار الفعال مقيًدا بالطلب الكلي في السوق والتهديد من جانب وافد جديد، وسيطبق في كثير من 

الحيان أسعاًرا مكيفة مع الرودة، والتي رغم أنها أعلى من التكلفة الحدية، فإنها تظل أقل من السعار 

 في هذه التي يمكن تطب
ً
يقها من قبل مجموعة من املنافسين القل كفاءة. إن سير املنافسة يعمل فعال

 138 .السواق ، حتى ولو أسفر عن وجود مقاولة واحدة تخدم السوق بالكامل لفترة معينة

وتتميز بع  القطاعات مثل وسائط اإلعالم واالتصاالت والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا 

لتكنولوجي السريع. ويجري تطوير منتجات جديدة، وتم دمج وظائف كانت منفصلة في الطبية بالتقدم ا

السابق في منتج واحد، كما دخلت ابتكارات في أساليب االنتاج إلى سوق مقاوالت من القطاعات 

 ما ال يمكن التنبد بهذا التقدم
ً
 الخرى، مما يزيد من الضغط التنافس ي على املتعهدين التاريخيين. وكثيرا

. وبالتالي يمكن أن تتحرك 
ً
ويددي إلى إنشاء أسواق جديدة أو تقارب السواق التي كانت منفصلة سابقا

حدود السوق بسرعة. هذه القطاعات الديناميكية يي قطاعات تتميز بالتدمير الخالق الذي يمكن أن 

                                                           
op.cit., p. operation and Development,  Market Definition, -Organisation for Economic Co - 13752  

operation and Development,  Market Definition, op.cit., p .57, -Organisation for Economic Co - 13852  
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الرئيس ي هو يغير بسرعة الوضع التنافس ي للمقاوالت. في هذه القطاعات، ليس مقياس  املنافسة 

السعر، بل هو االبتكار أو إطالق منتج أفضل من سابقيه. املنافسة ال تحدث "في السوق" ولكن 

"للسوق". في مثل هذه السياقات، "يمكن للمقاولة أن تخدم السوق بأكمله أو جزء كبير منه لفترة من 

 تقنيا يحسن ال 
ً
داء أو يقلل التكاليف الوقت، قبل أن يتم استبدالها بمقاولة أخرى حققت اختراقا

  «.بشكل كبير

لن تسمح بالتكهن بالقوة السوقية  ٪011في هذه الحالة النمطية للغاية، حتى الحصة السوقية 

 لحالة السوق، وإنما وفقا لقدرة 
ً
لشركة ما. لذا يمكن القول إن حصص السوق ال ينبغي توزيعها وفقا

ا لن الفاعلين في السوق غير معروفين في الشركات على التنافس على السوق. قد تنشأ صعوبة هن

 الوقت الذي يتم فيه تحديد السوق، حيث قد تظهر شركات جديدة في القطاع.

إن مفهوم االبتكار الكاسح يبرهن على أن السواق ليست مقسمة وأن توازن السواق 

السوقية للمنشآت قوة الالتكنولوجية ال يوجد حيث تحدده سلطات املنافسة في كثير من الحيان. وأن 

في أسواق اإلبتكارات الكاسحة هشة. يمكن لالبتكارات الكاسحة أن تظهر في أي وقت ، جارفة معها 

السوق الحالية. من املدكد أن ظهور التقنيات الكاسحة أمر يصعب إن لم نقل يستحيل التنبد به. ومع 

ا تقوم بتحليل القوة السوقية ذل ، من الضروري أخذها في الحسبان. بيد أن سلطات املنافسة، عندم

 إلى هذا املفهوم ، وهو ما يعني إعطاء قيمة كبيرة جًدا للحصص السوقية 
ً
لمقاوالت. كما ل، ال تشير أبدا

 ما يددي إنشاء سوق إلى 
ً
أن مفهوم االبتكار الكاسح يبرهن على أن السواق غير مقسمة، إذ غالبا

سبيل املثال ، لقد انخف  بيع الهواتف الثابتة بشكل انخفاض مقابل في املبيعات في سوق أخرى. على 

 139 حاد مع ظهور سوق الهاتف املحمول.

ينبغي أن تددي هذه الصعوبات في تحديد السوق املعنية، وحقيقة أن حصص السوق ال و

ليست سوى مدشرات ضعيفة عن القوة السوقية  إلى استنتاج أن عمليات اإلندماج ال تطرح مشكلة 

نامية. يمكن أن يددي االندماج بين شركتين إلى تقليل حوافز االبتكار، وبالتالي تأخير سواق الديلفي ا

التطور التكنولوجي على حساب املستهلكين. االستنتاج الوحيد الذي يمكن استخالصه هو أنه ال يمكن 

 استنباط هذه املشاكل من حصص السوق أو من التباين في مدشرات التركيز. لذل ، يجب تفضيل نهج

مباشر أكثر لتقييم قوة السوق وكذا آثار اندماج في السواق الديناميكية على النموذج التقليدي للسوق 

 املعنية وحصص السوق.

 تحديد السوق في األسواق متعددة األوجه -ب

                                                           
,  op.cit., n° 42, p. 143L’innovation de rupture : de nouveaux défis pour le droit de la concurrence, THIBAULT  SCHREPEL  - 139 
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أو حتى ي تواجه سلطات املنافسة، عندما يعتمد اإلبتكار الكاسح تهناك نوع آخر من املشاكل ال

يرجع إلى صعوبة تحليل السواق ذات الوجهين أو متعددة  ،ة على االقتصاد الرقميابتكار االستمراري

 الوجه. 

لعب فيه منصة )أو العديد من املنصات( تالوجهين )أو أكثر(، السوق الذي  اتويقصد بالسوق ذ

دور الوسيط بين مجموعات مختلفة من املستخدمين، كل مجموعة تشكل جانًبا من السوق. 

تخدمين املختلفة تربطها التأثيرات الشبكية املتقاطعة، مما يعني أن اهتمام املستخدم مجموعات املس

باعتماد منصة يعتمد على عدد املستخدمين الذين ينتمون إلى مجموعات أخرى غير مجموعته. على 

" سبيل املثال ، يقوم نظام الدفع )مثل "تجمع البطاقات البنكية" في فرنسا أو "فيزا" أو "ماستركارد

دولًيا( بتنسيق املعامالت بين حاملي البطاقات من جهة، والتجار من جهة ثانية. تعتمد مصلحة 

املستهل  في الحصول على بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان على عدد التجار املجهزين بمحطة للدفع، 

ي الدفع ف وعلى العكس، يكون اإلتصال بنظام الدفع مربًحا للتاجر فقط إذا كان املستهلكون يرغبون 

 140عن طريق البطاقة. وقد تم تطبيق نظرية السواق ذات الوجهين على صناعة اإلعالم واإلنترنت أيضا.

وهكذا فإن السواق "متعددة الوجوه" يي أسواق تستهدف املنصات فيها عدة مجموعات من 

اإلضافة إلى املستخدمين / املستهلكين. قد يجب مراعاة هذه الخصوصية في تحديد السواق املعنية. ب

ذل ، يتم تقديم بع  الخدمات دون مقابل مالي في أحد جوانب السوق، مما يثير مسألة ما إذا كان 

هذا يشكل عقبة أمام تحديد السوق املعنية، على الرغم من أن الشركات الحاضرة في "الرانب 

ية البيانات التي املجاني" من السوق تتنافس على جوانب أخرى غير السعر، مثل جودة الخدمات أو كم

 141تم جمعها حول كل مستخدم.

فالسواق )أو املنصات( ذات الوجهين تخدم مجموعتين متميزتين من العمالء يرغبون في التفاعل 

ولكنهم ال يقدرون على ذل  دون وساطة املنصة. إن منصات املزادات على اإلنترنت، وأنظمة بطاقات 

ت سوى بع  المثلة على السواق ذات الوجهين. الدفع، والصحف، ومنصات ألعاب الفيديو ليس
                                                           

-https://www.cairn, SIDED MARKETS IN THE VIDEO GAME INDUSTRY-TWONora, Marc Bourreau , -idoviciMyriam Dav - 140

, (17/1/2019) game.htm-video-eth-in-markets-sided-two--E_RES_173_0097-int.info/article  :sided market is a market in -or multi -A two «

which one or more platforms act as an intermediary between different user groups, each of which constitutes one side of the market. The 

different user groups are interrelated via cross-side network effects, so that the advantages for a user to adopt the platform depend on the 

number of users belonging to groups other than his or hers. For example, a payment system (such as the Groupement Cartes Bancaires, 

France’s interbank network, in France, or Visa or MasterCard internationally) coordinates the transactions between cardholders on the 

one hand and merchants on the other. For a consumer, the utility of owning a debit or credit card depends on the number of merchants 

that possess a payment terminal; conversely, it is profitable for a merchant to connect to the payment system only if consumers wish to  

pay by card. The theory of two-sided markets has also been applied to the media industry and the Internet » . 

 141-p.31,  , 10 mai 2016 , Droit de la concurrence et données oncurrence Française et BUNDISKARTELLAMT Allemand , Autorité De La C 

 , (3/06/2019).mai2016.pdf-vf-donnees-concurrence-orthttp://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/rapp 

https://www.cairn-int.info/article-E_RES_173_0097--two-sided-markets-in-the-video-game.htm
https://www.cairn-int.info/article-E_RES_173_0097--two-sided-markets-in-the-video-game.htm
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/rapport-concurrence-donnees-vf-mai2016.pdf
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املنصات ذات الوجهين تشترك في أن جرم مجموعة من العمالء، مثل عدد من البايعين النشيطين 

على منصة مزادات على االنترنت، له تأثير إيجابي في فائدة منصة للمشترين والعكس بالعكس. وهذا ما 

مح املنصة ذات الوجهين لهذه املجموعات باستيعاب العوامل يسمى بتأثيرات الشبكة غير املباشرة. تس

الخارجية للشبكة غير املباشرة، وبالتالي توليد القيمة على القل على واحد من الرانبين، وهو ما 

 .سيكون مستحيال دون املنصة

ويمكن أن يكون للمنصات ذات الوجهين وظائف مختلفة. يمكنها تسهيل التبادل بين أعضاء 

املجموعات. على سبيل املثال، في نظام الدفع ببطاقة االئتمان، يزيد ارتفاع عدد حاملي مختلف 

 ( من قبل املتاجر. terminaux de lectureالبطاقات من الطلب على محطات القراءة )

غير أن المور في هذه السواق تكون أكثر تعقيدا بسبب التأثيرات غير املباشرة للشبكة بين 

تين تتفاعالن على املنصة. يمكن أن يددي االندماج بين منصتين إلى تغيير هيكل التسعير املجموعتين الل

على الرانب اآلخر. في هذا بشكل كبير، ومن املحتمل أن يزداد السعر على أحد جانبي السوق وينخف  

تهلكين، يمكن أن تكون تأثيرات الشبكة قوية بما فيه الكفاية لتحسين رفاهية املس النوع من السوق،

حتى ولو زاد السعر اإلجمالي. وقد أثبت نموذج اندماج حديث، في السواق ذات الوجهين، أن عمليات 

اإلندماج يمكن أن تحسن الرفاهية إذا كانت تأثيرات الشبكة غير املباشرة كبيرة بما يكفي. في الحالة 

 في وتدثر  .املعاكسة، ينطبق تحليل االندماج الكالسيكي ويضر االندماج بالرفاهية
ً
هذه اإلشكاالت أيضا

 
ً
جودة اإلرشادية لحصص السوق ودرجة التركيز في السواق ذات الوجهين. إذ تعد حصص السوق دليال

ضعيفا على قوة السوق في هذه السواق. إن حصة سوقية كبيرة على جاب واحد ال تعني بالضرورة أن 

الرانب اآلخر من السوق يمارسون تعدد  الشركة لديها قوة التسعير. وإذا كان املستهلكون على

ولذل  ال يوجد ارتباط سلبي  .فإن املنافسة السعرية في هذا الرانب من السوق شديدة 142اإليواء،

مدكد بين درجة التركيز ودرجة املنافسة في سوق ذات وجهين. في هذا الصنف من السوق، ينبغي مراعاة 

 143.خاص، على قوة السوق  حصص السوق على أنها مدشرات مشكوك فيها، بشكل

إن انتشار نموذج املجانية على جانب من السوق هو سمة أخرى من سمات السواق ذات 

الوجهين. من الواضح أنه ليس لن أحد الوجوه مجاني أن الخدمة مفترسة. تمكنت سلطة املنافسة 

، في سياق  Bottin Cartographersو  Googleالفرنسية من إبداء رأي حول هذه املسألة في النزاع بين 

االستئناف ضد حكم املحكمة التجارية في باريس. وقد أوضحت سلطة املنافسة في هذه املناسبة أن 

                                                           
 عندما يستخدمون عدة مقدمي خدمات للحصول على نفس النمط من الخدمة.  homing-« multi «يمارس املستهلكون تعدد اإليواء  -142 

 راجع:

Autorité De La Concurrence Française et BUNDISKARTELLAMT Allemand ,  Droit de la concurrence et données , op.cit. , p.31 

 143-operation and Development-Organisation for Economic Co ,  Market Definition ,op.cit., pp. 52, 57 
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املجانية في أحد جانبي السوق ال ترقى إلى استراتيجية افتراسية. وقد أيدتها محكمة االستئناف في 

مجانية   Googleو  Facebookخدماتغير أن املجانية في هذه السواق نسبية. ذل  أن  144باريس.

للمستخدمين نظًرا لن بياناتهم تم تحويلها إلى أصول نقدية في شكل إعالنات وخدمات ملحقة. فالولوج 

. يتم إعالم التي قد يتم جمعها بالرملة وإعادة بيعها واستغاللها إلى الخدمة يتم في مقابل البيانات

استخدامها. ملكية البيانات من قبل املقاولة يخلق املستهل  باستخدام بياناته ولكن ال يمكنه رف  

  145حاجزا أمام الدخول ويقلل من الضغط التنافس ي.

املجموعتين، في هذه السواق، تعتمد إلى حد كبير على  تاناهي  عن أن السعار املطبقة على كل

شر العلى ستكون لها جرم واتجاه تأثير الشبكة غير املباشر. املجموعة التي لها تأثير الشبكة غير املبا

تعريفة أقل عموًما من تل  التي لديها أدنى مستوى من التأثير الخارجي للشبكة. وعلى الرغم من أن آثار 

ردود الفعل هذه تكبح قدرة املنصة على رفع السعار، فإنها قد تددي إلى تحسين أسعار أعلى بكثير من 

تكلفة الحدية )وحتى سلبي( للرانب اآلخر. ربح التكلفة الحدية لرانب من السوق، ومنخف  عن ال

وبالتالي، سيكون من املضلل التركيز، على سبيل املثال، على القسم املرتفع السعر في السوق، طاملا أن 

هذا الوضع يشير إلى وجود قوة سوقية غير موجودة في الواقع. لذل ، فإن السعر املرتفع املطبق على 

ذات الوجهين، ال يعني بالضرورة وجود قوة سوقية. وعندما يكون مجموعة من املشترين، في السواق 

السعر املطبق على جانب واحد من السوق مرتفًعا، فهذا ال يعني بالضرورة أنه مبالغ فيه. وباملثل، فإن 

  146السعر القل من التكلفة الحدية ال ينطوي بالضرورة على ممارسة إفتراسية.

انات املناسبة( ، فإن العديد من الحاالت التي تمت معالرتها في وفي غياب الوسائل املالئمة )والبي

 / First Dataالسنوات الخيرة تم بناؤها على أسس هشة. وهكذا، على سبيل املثال، في قضية 

Concorde EFS  املتعلقة باندماج بين الشركتين حيث أرادت شركة كانت في سوق أنظمة بطاقات ،

والتي كان لديها نظام أكبر، وقد كان مسلما به من طرف الرميع أن الخصم شراء شركة أكبر منها. 

أنظمة بطاقة الخصم يي أنظمة مزدوجة الوجه، لكن السدال الذي يطرح نفسه يتعلق بكيفية تحديد 

، وهو اختبار احتكاري افتراض ي على جانب واحد  SSNIPالسوق املعنية. استخدمت إدارة العدل اختبار 

  147غم من أن أسواق وسائل الداء يي أسواق ثنائية أو متعددة الوجه.من السوق ، على الر 

                                                           
 144-De l’iPhone à Booking.com :, Bruno Lasserre  L’expérience de l’Autorité de la concurrence, op.cit., n°18, p.16 

,op.cit., p.13  LA CONCURRENCE AU DÉFI DU NUMÉRIQUEAntoine SCHWERER , -Charles - 145 

 146-operation and Development-Organisation for Economic Co  , Market Definition , op. cit., p.59 

 147-Frédéric Jenny  , , inUnis et dans l’Union européenne-de rupture aux ÉtatsL’application du droit de la concurrence aux innovations  

 « INNOVATION DE RUPTURE , DROIT ET CONCURRENCE » (Conférence organisée par le laboratoire Microéconomie , PARIS ,  29 

-3-https://www.concurrences.com/fr/revue/issues/no , 2016, p. 40-, N°3REVUE DES DROITS DE LA CONCURRENCEJANVIER 2016),  

, 2016-janvier-29-paris-concurrence-et-droit-rupture-de-2016/conferences/innovation )4/12/2018(. 

https://www.concurrences.com/fr/revue/issues/no-3-2016/conferences/innovation-de-rupture-droit-et-concurrence-paris-29-janvier-2016
https://www.concurrences.com/fr/revue/issues/no-3-2016/conferences/innovation-de-rupture-droit-et-concurrence-paris-29-janvier-2016
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تنص سلطة املنافسة ، في الفقرة ، 9101في فاتح دسمبر   Nintendoوفي قرار صادر ضد شركة 

: ")...( يتم تسويق برمجيات اللعاب بشكل مستقل عن الجهزة، ولكن الروابط بين املنتجين تمنح 04

صائص سوق مزدوج الوجه. "هناك ، على وجه الخصوص، املبدعين لأللعاب سوق أجهزة اللعاب خ

من جهة، واملشترين لأللعاب من جهة أخرى. تحاول شركة ألعاب الفيديو جذب أكبر عدد من الالعبين 

املحتملين من خالل الحصول على أفضل نسب السعر والرودة على الجهزة والعدد الكبر من اللعاب 

في هذه  148هتمام، وتحاول جذب املبرمجين لأللعاب بفضل عدد الالعبين املحتملين.الكثر إثارة لال 

نينتندو" قيامها بتسعير أسعار مرتفعة للمستهلكين )باالتفاق على سعر "القضية، كان يداخذ على شركة 

لضروري أدنى إلعادة البيع ملوزعي أجهزة اللعاب(. ولكن بالطبع، لتحليل استراتيجية نينتندو، كان من ا

مراعاة كال الرانبين من نشاطها. وهذا ما لن تفعله سلطة املنافسة، والتي، بعد أن أقرت بخاصية 

ازدواجية وجه السوق، سوف تولي اهتمامها فقط لبيع أجهزة اللعاب. هذا الخطأ املنهجي شايع جدا 

من جانب شركة من جانب سلطات املنافسة. قررت سلطة املنافسة أنه ال يوجد أي انتهاك مقترف 

Nintendo .في سوق ألعاب الفيديو 

إن تركيز مجلس املنافسة، في تحديد السوق املعنية، في السواق ذات الوجهين، على أحد جوانب 

السوق، يترتب عليه عدم مراعاة الضغوط التنافسية التي تواجهها املنصة على الرانب اآلخر من 

يقة وبالتالي تحديد قوة سوقية غير موجودة في الواقع، السوق ، وسينتهي به المر إلى تحديد سوق ض

والنطق بعقوبة غير مستحقة. إن تحديد السوق املعنية باالعتماد على أحد جوانب السوق يقود إلى 

 نتائج مضللة.

 هيم حصص السوق والهيمنة وحواجز الدخول امفتراجع أهمية الثانية:  الفقرة

الدخول )أوال(، قبل أن نبحث مفهوم الهيمنة نختبر بداية مفهومي حصص السوق وحواجز 

 )ثانيا(.

 مفاهيم حصص السوق و حواجز الدخول تراجع أهمية أوال: 

                                                           
 148-décembre 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des jeux video,  er18 du 1-D-Décision n° 15 

(…) Les logiciels de jeux sont commercialisés   «:  ,  (5/06/2019)pdf/avis/15d18.pdfhttp://www.autoritedelaconcurrence.fr/

indépendamment des consoles mais les liens entre les deux produits confèrent au marché des consoles de jeux les caractéristiques d’un 

marché biface (two-sided market) : les fabricants de consoles offrent une plate-forme dont la valeur aux yeux des consommateurs dépend 

de la richesse du catalogue de jeux disponibles pour cette console, et réciproquement, la valeur de cette console aux yeux des 

développeurs de jeux dépend de sa part de marché chez les consommateurs. Ces interdépendances sont source d’effets de réseaux. Ainsi, 

les éditeurs de jeux vidéo chercheront à créer des produits pour les consoles de jeux les plus utilisées par les consommateurs finals. De 

même, les consommateurs finals apprécieront davantage les consoles de jeux qui proposeront le plus grand nombre de logiciels. » 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/15d18.pdf
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هل ما زال يحظى تحديد الحصة السوقية بمثل أهميته في السواق الثابتة؟ )أ(، وهل مفهوم 

 حواجز الدخول ما زال يحظى بقيمته هو أيضا ؟ )ب(.

 عدم استقرار حصص السوق  -أ

لن حصص  ،فهوم حصص السوق غالًبا ما يكون غير ذي أهمية عند وجود االبتكار الكاسحإن م

السوق للمبتكرين متقلبة للغاية. فأسواق االبتكار والتكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة. كما أن املراكز 

 املهيمنة تتشكل بسرعة عالية أيضا، وتتفك  بنفس السرعة. 

ق التكنولوجيات الرديدة أن تبتكر باستمرار من أجل سواأولذل  يجب على املقاوالت في 

الحفاظ على نفسها، فاملخاطر الناجمة عن دخول منافس جديد مرتفعة بالفعل. وإذا كانت هذه 

 احتكارية. في هذه الفرضية، تبين أن 
ً
 ما تتميز ببنية احتكار القلة، فإنها قد تكون أيضا

ً
السواق غالبا

  149لم تستثمر كفاية في البحث والتطوير وتفقد احتكارها.املقاوالت املهيمنة يي التي 

، كان هناك العبان 9111فالحصص املكتسبة في هذه السواق ليست مستقرة. مثال في عام 

رئيسيان في سوق الهواتف الذكية بالواليات املتحدة، وهما "نوكيا" وموتوروال". وقد استحوذت 

السوق المريكية، في حين جاءت "سامسونج" و"إل جي" العالمتان التجاريتان على ما يقرب من نصف 

 في عام  .خلفهما بفارق كبير
ً
، لم يحدث تغير كبير في التركيبة السوقية، 9112بعد ذل  بعام، وتحديدا

 على   9113الذي قدم لول مرة في عام  –ولكن حصة كل من "بالك بيري" 
ً
و"إل جي" اتسعت قليال

، بدأ الوضع في السوق يتغير على نحو درامي، 9111ونيو/حزيران في ي ."حساب "نوكيا" وسامسونج

وذل  مع كشف "آبل" عن أول نسخة من هاتفها "آيفون" والذي هز الرض من تحت أقدام شركة 

أصبح "آيفون" الهاتف الكثر شعبية ، ليتدهور وضع "نوكيا" و"موتوروال" في  9101بحلول عام  .نوكيا

"سامسونج"  ."سامسونج و"إل جي" من الحفاظ بصعوبة على مكانتيهماالسوق، بينما تمكنت كل من 

من جانبها استوعبت الدرس، وبدأت في تعديل إستراتيجيتها، واستثمرت بقوة في البحث والتطوير، 

لتقف اآلن في السوق كمنافس "آبل" الرئيس ي، وهو ما ساعدها على أن تصبح أكبر منتج للهواتف 

  .الذكية في العالم

التكنولوجيات الرديدة يي بالضبط أسواق حيث سباق امللكة الحمراء يفرض نفسه  أسواق

ذل . "مايسبيس" ، الذي كان زعيم الشبكات االجتماعية تثبت بامتياز. وهناك العديد من المثلة التي 

قبل عقد من الزمن بدون منازع، تم استبعاده تماما من مجال املنافسة. بنفس الطريقة ، تذكر أن 

Altavista  قبل أن يثل عرشه  0228في عام  0كان محرك البحث رقم ،Lycos  ثم ،Yahoo  وأخيًرا ،

                                                           
 149-L’innovation de rupture : de nouveaux défis pour le droit de la concurrence, op.cit., p.14, Thibault SCHREPEL 1 
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Google باإلضافة إلى ذل  ، فإن ظهور تقنيات جديدة يعرض للخطر الهيمنة املوجودة في السواق .

ا أن . كمGoogleبسبب وصول  Microsoftالخرى. على سبيل املثال ، تم إضعاف املركز املهيمن لـ 

املركز املهيمن ل"جوجل" اليوم هو عرضة للخطر بوصول الشبكات االجتماعية. ومع ذل  ، فإن 

 الطبيعة املترابطة لسواق التكنولوجيات الرديدة.
ً
  150سلطات املنافسة ال تراعي أبدا

إن تسارع هذه الظاهرة ملفت للنظر ، وإن كان غير مباشر، من خالل مالحظة سرعة تبني 

مليون،  011لقد استغرق المر خمسة وسبعين عاًما حتى يصل عدد مستخدمي الهاتف إلى  االبتكارات.

 بست عشرة سنة وسبع سنوات على التوالي للهواتف املحمولة واإلنترنت. في اآلونة الخيرة ، 
ً
مقارنة

و غزت "فيسبوك" هذا الرقم في خمسين شهرا ، متجر تطبيقات أبل في ستة وعشرين شهرا ، لعبة فيدي

Candy Crush Saga  و  
ً
 Niantic، لعبة الواقع املعزز "لنينتندو" و  Pokemon Goفي خمسة عشر شهرا

 151، في شهر واحد فقط.

، ارتفعت القيمة الرأسمالية  9103-9112بع  المثلة الخرى يي أكثر تنويًرا. خالل الفترة 

، وهو  iPadمليون  911ة آبل أكثر من مليار دوالر. باعت شرك 111مليار دوالر إلى  081لشركة أبل من 

من سوق أنظمة تشغيل  ٪ 2.8 تمل    Android. وباملثل، كانت  9112منتج لم يكن موجوًدا في عام 

. أما شركة "نوكيا"التي كانت رائدة في سوق ٪ 81، أصبحت تمل  9103الهاتف املحمول. في متم عام 

ذل  الحين اشترتها "مايكروسوفت". خالل هذه  فقد تعرضت لإلفالس. ومنذ بيع الهواتف املحمولة

الفترة نفسها ، في مجال الشبكات االجتماعية ، التي تعتبر فيها تأثيرات الشبكات الكثر أهمية ، ارتفع 

 300التي كان لديها   Facebookمليار دوالر.  كما أن  33إلى  0من  Twitterمعدل الزيادة في رسملة 

مليار. كما تم إنشاء العديد من السواق الخرى خالل  0.9تخِدميها إلى  مليون مستخدم ارتفع عدد مس

، والتي  Waze  ،Pineو  Squareو  Fabو  Pinterestو  Instagramو  SnapChatهذه الفترة . نذكر مثال 

 152تبلغ قيمتها اآلن أكثر من مليار دوالر.

في غرب الواليات املتحدة. في  بشكل انتقايي أكثر ، يمكننا أن نرى عدد عمالء بع  العمالقة

مليون مشترك في متجر املوسيقى  121،  0212كان لشركة آبل ، التي تأسست في عام   9104مارس 

iTunes  مليون حساب نشط ، أي للعمالء  944، كان لديها  0224، أمازون ، التي رأت النور في عام

، التي تم إطالقها في  Google، كان لدى  الذين قاموا بتقديم طلب خالل الشهر االثني عشر املاضية

                                                           
 150-ovation de rupture : de nouveaux défis pour le droit de la concurrence, op.cit., p.14L’inn, Thibault SCHREPEL 1 

 151-, op.cit., p.François Lévêque, Les habits neufs de la concurrence ces entreprises qui innovent et raflent tout 25 

 152-nouveaux défis pour le droit de la concurrence, op.cit., p.14L’innovation de rupture : de , Thibault SCHREPEL 1 
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مليون  0912، تعد  9114، التي تم إنشاؤها في عام  Facebookمليون زائر ،  0491،  0228عام 

 153مستخدم نشط شهرًيا.

وأخيًرا ، فإن مثال أوبر ، يلخص هذه الظاهرة وحده. شركة النقل الحضري هذه رأت النور في 

مدينة وانتشرت في أكثر  111في ثماني سنوات ، رسخت أقدامها في  في "سان فرانسيسكو". 9112عام 

من  ٪ 41مليون جولة. في مدينة نيويورك وحدها غزت  041وحده ، نفذت  9104دولة. في عام  11من 

  154السوق.

بع  الصعوبات التي أشرت إليها مذكورة في قرارات سلطات املنافسة. على سبيل املثال ، في 

، تقر املفوضية بأن حصص السوق مدشر سيئ للغاية على قوة  Microsoft / Skype قرار اإلندماج بين

السوق لننا في مجال يغير فيه االبتكار بسرعة كبيرة موازين القوة. هكذا، فإن املفوضية تقر أن إحدى 

الدوات التقليدية لتقييم قوة سوق ليست قابلة لالستخدام بسهولة في الصناعات التي تتميز 

  155تكارات الكاسحة.باالب

هذا النمط من التطور يقود سلطات املنافسة إلى التخلي عن مقاربة تعتمد فقط على حصص 

السوق. وفي ضوء هذه الخلفية، ربما ال تزال التشريعات تأخذ في الحسبان فقط املراكز املهيمنة 

 الحالية ولكن ال تراعي بشكل كاٍف مستقبل املقاوالت. 

 واجز الدخول حمفهوم تراجع أهمية   -ب

مفهوم حواجز الدخول، الذي يشير إلى امليزات التي تتوفر للمنشآت القائمة دون الرديدة، والذي 

مثال ال تحاول  Airbnbيعد عنصرا مهما في تحليل سلطات املنافسة، لم يعد مفيدا للغاية. منصة 

 ، فإنهما دمرا فائدة الدخول إلى سوق سيارات الجرة. ومع ذل Uberدخول سوق الفنادق، وال تحاول 

  156الخدمات في هذه السواق.

بيد أن هذا املفهوم لم يفقد أهميته تماما، من منطلق أن العالم الرقمي يعتمد على البيانات 

وعلى الخوارزميات وتأثرات الشبكة. إن منافسة خوارزمية "جوجل" قد يصعب على مقاولة ناشئة، إذ 

علية من خوارزمية "جوجل". ذل  أن تطوير أداء هذه يجب عليها أن تبتكر خوارزمية أكثر فا

الخوارزمية يتوقف على جمع بيانات املستخدمين، وسيتطلب بداهة تكاليف باهظة للبحث والتطوير. 

                                                           
op. cit., p.  Les habits neufs de la concurrence ces entreprises qui innovent et raflent tout, ,François Lévêque - 15359 

p. Ibid.,  - 15413 

 155-Frédéric Jenny   ،Unis et dans l’Union européenne, -ence aux innovations de rupture aux ÉtatsL’application du droit de la concurr

op.cit., p.91  

 156-Frédéric Jenny   ، ,Unis et dans l’Union européenne-L’application du droit de la concurrence aux innovations de rupture aux États

op.cit., p.32 
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ومن هنا قد تقف هذه التكاليف والبيانات جرر عثر أمام مقاولة ناشئة ترغب دخول سوق محركات 

لعديد من الشركات املصنعة لألجهزة املحمولة لها البحث ومنافسة خوارزمية "جوجل". هناك ا

محركات بحث خاصة بها، مثل "سامسون" الكورية، وشركة "شيومي" الصينية. لكنها تعتمد على 

خوارزمية "جوجل". بل إن العديد من الشركات حاولت وضع أنظمة تشغيل ومنافسة نظام "أوندرويد" 

 أنفقت املليارات من أجل نشر نظام التشغيل "لشركة "جوجل"، لكنها أخفقت. فشركة سامسونج 

Taizen الخاص بها ولم تفلح حتى اآلن. والسبب في ذل  هو أن سوق أنظمة التشغيل تتفاعل فيه "

لن املبرمجين ينجذبون  إلى مجموعات مختلفة من املتدخلين، مثل مطوري التطبيقات واملستخدمين. 

، ولن يعمل املطورون على   iOSء مثل "أوندرويد" وتصميم التطبيقات للنظام الذي يوجد به عمال

تصميم برمجيات للنظام الرديد الذي سيواجه مشكلة اعتماده من طرف املستخدمين في البداية. 

"مايكروسوفت" بدورها أنفقت مليارات ليعمل "ويندوز" وفشلت في نشره. فاملستخِدم لكي يشتري 

يريدها. واملطور لن يضيف التطبيقات ويعمل على توفيرها الهاتف البد أن يعثر على التطبيقات التي 

 " ونظام التشغيلGoogle Chromeلنظام ال يوجد به عمالء. وهكذا يبدو أن منافسة خوارزمية "

"Android لم يهن على شركات عمالقة، فكيف يهون على منصات ناشئة؟ " 

البحث، فإن المر ليس  زالت مهينة في سوق أنظمة التشغيل ومحركات وإذا كانت جوجل ال

في سوق اإلعالنات  Google على Facebook كذل  في سوق اإلعالنات. ففي الواليات املتحدة ، يتفوق 

مليار دوالر من إيرادات اإلعالنات  1.3، حققت الشبكة االجتماعية  9104الرقمية املستهدفة. في عام 

 مليار دوالر. شركة 0.3ملرتبة الثالثة، بمبلغ في ا Yahoo. يأتي Google مليار دوالر لصالح  3.0مقابل 

eMarketer املتخصصة تتوقع حتى سيطرة واضحة علىFacebook  .هذا التفوق  157في املستقبل

 السريع الذي يطبع أسواق االيتكار مرده بشكل كبير إلى تأثيرات الشبكة.

ال  -كثر، كلما زادت قيمتهاالذي يفيد أنه كلما تم اعتماد تقنية أ -غير أن مفهوم تأثيرات الشبكة 

يمكن استخدامه كثيًرا للبرهنة على مركز مهيمن في أسواق التكنولوجيا الرديدة، حيث تكون 

حيث  ،االبتكارات الكاسحة شايعة. ففائدته محدودة فقط في الحيان التي تكون فيها الشبكات مترابطة

ولويته فيما يخص حواجز الدخول، يكون من الصعب التخلص منها بالكامل. وال يمكن أن يحتفظ بأ

فالدخول ليس مشكلة بالنسبة للشركات التي تنش ئ أسواقها الخاصة. فإذا فرضنا أن شركة اخترعت 

مثال نوعا من الجهزة يعمل بنظام آخر متطور مختلف عن أنظمة التشغيل ويتيح للمستخدم البحث 

التي تحول دون نجاح الشركات في بكفية أخرى متطورة عن محركات البحث، فإن تأثيرات الشبكة 

منافسة "أوندرويد" وخوارزمية جوجل املذكورة ستفقد أهميتها، وسيفقد نظام "أوندرويد" ومحرك 

                                                           
, op.cit., p. 21  LA CONCURRENCE AU DÉFI DU NUMÉRIQUESCHWERER , Antoine -Charles - 157 
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"جوجل" أهميته أيضا. لن الشركات ستضطر إلى شراء تراخيص النظام الرديد ومسايرة التطور حتى 

 ال تختفي من السوق بقوة االنتقاء الطبيعي.

ز الدخول في بع  السواق، يمكن تعميم بع  البيانات التي تجمعها الشركات. ولتقليل حواج

وهكذا فإن تطوير عرض تنافس ي سيكون أسهل بالنسبة للوافد الرديد. يجب أن يبدأ التفكير في إدارة 

ة ملكية البيانات ، في ضوء انفجار الشياء املتصلة بالنترنت. سيكون التأثير على نماذج العمال الرقمي

في جميع أنحاء  Facebookو  Googleمليار دوالر الذي جمعته  11أمًرا أساسًيا: حتى اآلن ، فإن مبلغ 

بفضل اإلعالن املركز الذي يعتمد بشكل مباشر على استغالل البيانات على  9104العالم في عام 

بشكل عاجل منصاتهم. سيكون من املستحسن إنشاء إطار مسبق إلدارة البيانات، وليس االستجابة 

 158للمشاكل التي تطرحها املنصات.

وفضال عما ذكر، فإن السواق ذات الوجهين أو متعددة الوجه تستند على وجه مدفوع وآخر 

مجاني. في هذه السواق هناك خطر زيادة حواجز الدخول. يجب على املنصات الراغبة في منازعة املراكز 

ى كال جانبي السوق في وقت واحد. إن كل مكسب التي اكتسبتها منصات أخرى أن تكون موجودة عل

تحرزه املنصة على جانب واحد من السوق يمتن مركزها على الرانب اآلخر، والعكس بالعكس 

 ،فالخسائر في جانب واحد من السوق يمكن أن يتسبب في افتقار  على الرانب اآلخر.

من الهمية املعطاة لحواجز  و باختصار، فإن مفهوم االبتكار الكاسح يعلمنا أنه يجب التقليل

الدخول وحصص السوق. و هكذا، عندما يقوم مجلس املنافسة بتقييم حواجز الدخول في ممارسات 

التعسف في استغالل وضعية الهيمنة، يجب عليه أن يضع في الحسبان أن هذه الحواجز ال تحول دون 

تأثيرات الشبكات. ذل  أن  إنشاء سوق جديدة. إن إنشاء سوق جديدة يددي إلى انخفاض كبير في

املقاولة املبتكرة،  من خالل انعتاقها من الدخول إلى السوق الحالية ، ال تصطدم بالشبكات املوجودة 

في هذه السوق. وبالتالي  فإن مشكلة حواجز الدخول تضمحل. وفي هذا الصدد، تجدر اإلشارة إلى أن 

دخذ في الحسبان عند تقييم حواجز الدخول بع  املحاكم تعتبر أن وجود براءات اختراع يجب أن ي

واملراكز املهيمنة: "إذا لم يكن باإلمكان اعتبار تمل  حقوق امللكية الفكرية وحدها كفيلة بمنح مثل هذا 

، على إنشاء مركز مهيمن، ال سيما من خالل منح مقاولة وف معينةاملركز، فإنها قادرة، في ظل ظر 

وبدون مناقشة مدى صحة هذا املنطق من  159علية في السوق".معينة إمكانية عرقلة املنافسة الف

                                                           
, op.cit., p.27 LA CONCURRENCE AU DÉFI DU NUMÉRIQUEAntoine SCHWERER , -Charles - 158 

321/05, AstraZeneca c/ Commission, EU:T:2010:266, pt. 270-TPIUE, 1er juill. 2010, aff. T - 159 -possession de droits de « si la seule 

propriété intellectuelle ne saurait être considérée comme conférant une telle position, celle-ci est néanmoins susceptible, dans certaines 

circonstances, de créer une position dominante, notamment en donnant à l’entreprise la possibilité de faire obstacle à l’existence d’une 

concurrence effective sur le marché ». 
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عدمها، فإن براءات االختراع ال يمكن استخدامها بشكل مسبق لوصف مركز مهيمن في السواق التي 

  160تظهر فيها االبتكارات الكاسحة والتي تنش ئ ابتكارات جديدة تماًما.

 ثانيا: سرعة تشكل مراكز  الهيمنة وعدم استقرار ها

لسواق الرقمية والتكنولوجيا تتشكل املراكز املهيمنة بسرعة مقارنة معها في السواق في ا

 حل بسرعة أيضا )ب(.مالثابتة)أ(. ومع ذل ، فإن هذه املراكز  املهيمنة ليست مستقرة، إذ قد تض

 سرعة تشكل مراكز الهيمنة -أ

أن نافسًيا، من منطلق في العالم الرقمي تزداد قاعدة املستخدمين بسرعة عندما يكون العرض ت

تكلفة التغيير يي صفر ومقارنة العروض سهلة. كما أن املنصات تميل إلى التشكل في شبه احتكارات: 

فاملنتجين واملستهلكين لهم مصلحة في التجمع على نفس التطبيق لن العوائد تتزايد. مركز الرائد يصبح 

ا للمراكز املهيمنة التلقائية. يسمح نموذج وتشكل املنصات الرقمية اقتصاد 161 بسرعة مركزا مهيمنا.

 التمثيالت االقتصادية 
ً
أوبر بتكون هذه املراكز بسرعة. وهكذا فإن رقمنة العالم تتحدى تدريجيا

التقليدية إلبراز نموذج جديد من املنافسة. في كل سوق رقمية، يحشد فاعل واحد الغالبية العظمى 

 Google على الشبكات االجتماعية، و Facebook هيمًنا. يسيطرمن املستخدمين، وبالتالي ينش ئ مركًزا م

يبدو أن القائد يخضع بداهة  على الفيديو. YouTubeعلى الفالم، و   Netflixعلى أبحاث اإلنترنت، و

 .ملنافسة ضعيفة ويتحدى بالتالي النموذج الكالسيكي للسوق 

ملن يقومون بالتسليم ،  Deliverooإن نموذج أوبر، منصة للعمال املستقلين، ينتشر تدريجيا: 

Weclaim   ،للمحامينHopwork ( بالنسبة لألعمال الحرةfree lances وهناك مشاريع جارية ...)

( وإدارة شدون الرنائز،  واملهندسين املعماريين، ومصففي الشعر، وخبراء pressingsلتنظيف املالبس )

للنقل  BlaBlaCarالعديد من القطاعات:  الرقمية تتدخل في اتوهكذا فإن املنص 162....التجميل

في  Cookening و  VizEatفي اإلقامة ، و  Airbnbللنقل الحضري ، و  Heetch ملسافات طويلة، و

الستئجار املركبات و  Drivyفي العقارات ،  PAPللعديد من الخدمات الصغيرة،  TaskRabbitاملطاعم، 

                                                           
 160-L’innovation de rupture : de nouveaux défis pour le droit de la concurrence, op.cit., p. 14, Thibault SCHREPEL 3 

عرف -161 
ُ
ن املرجح أن تتجرد فيها مقاولة من ظروف السوق وتتصرف بحرية تامة دون أن تراعي الهيمنة بأنها "الحالة التي موضعية  بصورة ثابتة، ت

ويستعمل مصطلح "وضعية الهيمنة" غالبا في األدبيات القانونية؛ بينما غالبا ما يستعمل مصطلح "االحتكار" في االقتصاد. وإذا  سلوك ورد فعل منافسيها".

 ار هو هيمنة بدون منافسة؛ بينما وضعية الهيمنة تشمل مقاوالت منافسة. كان يجب التمييز بين املصطلحين، فإن االحتك

V. le rapport annuel du Conseil de la concurrence Français  pour 2004, p. 228. la position dominante est définie comme : « la situation 

dans laquelle une entreprise est susceptible de s’abstraire des conditions du marché et d’agir à peu près librement sans tenir compte du 

comportement et de la réaction de ses concurrents ». 

 162-Antoine SCHWERER , LA CONCURRENCE AU DÉFI DU NUMÉRIQUE, op.cit., p.14-Charles  
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Zilok روًضا قابلة لالستبدال مع عروض املهنيين، ولكن بدون الستئجار الشياء. توفر هذه املنصات ع

 تحمل املعايير والتكاليف التي تنطبق على الشركات والعاملين لحسابهم الخاص. 

 جديدة من الضغوط 
ً

وتعد املنصات، في العالم الرقمي، احتكارية. غير أنها تواجه أشكاال

تهرب  لق أن قاعدة املستخدمين يمكنها أنالتنافسية. ذل  أن السواق الرقمية غير مستقرة، من منط

بسهولة. تتشكل املراكز املهيمنة بسرعة ولكن قد تتالش ى بنفس السرعة. ونظًرا لن السواق الرقمية 

احتكارية وغير مستقرة ومشكوك فيها، فإن نماذج العمال تتكيف. تسعى املقاوالت إلى الحصول على 

أخر. احتمال احتكار يفجر التقييمات. ومع ذل ، تتوقف مركز مهيمن والكسب من نشاطها في وقت مت

تخلق سرعة االبتكار كما العديد من نماذج العمال على التغييرات التنظيمية وبالتالي تظل هشة. 

ا تنافسًيا "طبيعًيا" على الشركات املهيمنة. 
ً
 واالختيار الحر للمستخدمين ضغط

ة الهيمة في أسواق املنصات الرقمية التي و يجب على سلطات املنافسة أن تحسن تقدير وضعي

منة على وجوه السوق الخرى. ييي ذات وجهين: إن هيمنة املنصة على أحد وجهي السوق ال تعني اله

فقد تكون عرضة لضغوط تنافسية أشد ضراوة في الوجوه الخرى من السوق. ومن ثم ال يجب أن 

ملجرد أنها مهيمنة على احد وجوه السوق، اللهم  يعتبر مجلس املنافسة أن املنصة توجد في مركز مهين

وجه البحث الحر الهيمنة على إال إذا كانت املمارسات املنافسية للمنافسة ترتبط بذل  الوجه وحده. 

مثال أن يتعسف   Google ال تعني الهيمنة على وجه وضع اإلعالنات املدفوعة. وبالتالي ، ال يمكن ملحرك

ن بشكل عام من خالل املطالبة بأسعار مرتفعة لوضع اإلعالنات، وإال فإن في استخدام  مركزه املهيم

 على Facebook في الواليات املتحدة، يتفوق  .الشركات ستضع إعالناتها في مكان آخر بشكل منطقي

Google  مليار  1.3، حققت الشبكة االجتماعية  9104في سوق اإلعالنات الرقمية املستهدفة. في عام

 . Google مليار دوالر لصالح  3.0ادات اإلعالنات مقابل دوالر من إير 

. في وأسواق أنظمة التشغيل  أسواقا متعددة أو ثنائية الوجه  وتعد أسواق محركات البحث

بِحر بكتابة طلبه و 
ُ
أسواق محركات البحث مثال، يوجد الوجه املعروف لعامة الناس، حيث يقوم امل

وف لوكاالت اإلعالن، حيث تدفع الشركات لوضع إعالناتها على تعرض اإلجابات أمامه؛ والوجه املعر 

تهيمن على الرانب املعروف من لدن العموم، فإن  Google  الصفحة التي يتم عرضها. إذا كانت

 و Facebook الشركة بعيدة كل البعد عن أن تكون وحدها على اإلعالن املستهدف. منافسوها هم

Twitter و YouTube و Spotify  و Netflix إن الهيمنة على وجه البحث الحر ال تعني الهيمنة على وجه .

  163 .وضع اإلعالنات املدفوعة

                                                           
,op.cit., p.  CURRENCE AU DÉFI DU NUMÉRIQUELA CONAntoine SCHWERER , -Charles - 16317 
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إن التحدي الرئيس ي الذي ظهر مع رقمنة املحتوى هو وفرة املراكز املهيمنة ، وهو النقاش الذي 

. يستفيد من الطلبات ٪21وحصتها في السوق العاملية بنسبة  Google يتبلور بانتظام بين محرك بحث

جميع املستخدمين من استخدام نفس املنصة للولوج إلى أوسع قاعدة من املنشورات. غير أن السواق 

الرقمية ليست مستقرة. فاملنصة الكثر تنافسية والكثر ابتكارا يي التي تصبح، في نهاية املطاف، 

البد، وإنما لفترة معينة ( ولكن ليس إلى winner takes allمهيمنة، في منطق الفائز يأخذ كل ش يء )

 .ريثما يظهر ابتكار ينافسها أو يقض ي عليها ويجعل منها طرازا قديما

وبالتالي فإن أسواق املحتوى الرقمي يي احتكارية ، وحتى لها بنية احتكار القلة فيسبوك: في 

،  Netflix ، و في شراء املوسيقى Apple ( في بث املوسيقى ، وDeezer )و Spotifyالشبكات االجتماعية ، 

( ملقاطع الفيديو ،  (Dailymotion و YouTube في اإلستشارة السياحة، TripAdvisor في املسلسالت ، و

 .إلخ. والقائمة ال حصر لها، وليست "جوجل" ليست سوى الحررة التي تخفي غابة من املواقع املهيمنة

 عدم استقرار  مراكز الهيمنة -ب

ا جديًدا  إن العالم الرقمي غير مستقر: كل
ً
هيمنة الشركة. فقد أتاح في تغيير تقني يخلق خرق

االنتقال من الكمبيوتر إلى الهاتف املحمول والرهاز اللوحي تطوير التطبيقات. إذا بقي البحث العام 

حكرا على املحرك ، فالبحوث املتخصصة تمر بانتظام عبر قنوات أخرى ، بما في ذل  التطبيقات. نحن 

،  LaFourchette، واملطعم على  Amazonوالكتب على  Twitterمباشرة على  نبحث عن املعلومات

. الهيمنة على شريحة البحث عبر محرك ال Alibabaواملوردين الصينيين على  Deezerواملوسيقى على 

 164تعني الهيمنة على البحث.

ي ف 9101تطور اإلعالن على الجهزة املحمولة يسرع صعود الفيسبوك ضد جوجل. في عام 

مليارات دوالر من إيرادات الهاتف  1ما يقرب من   Facebookالواليات املتحدة، من املتوقع أن تدر

كل تغيير في الدعامات  08مليار دوالرTwitter  (1.2 .)، تليها   Googleمليار دوالر لـ 0.4املحمول مقابل 

، لرقمية الثالثة، رقمنة الشياءاينطوي على تطور املمارسات وبالتالي عدم االستقرار في السوق. املوجة 

  .02ستخلق فرًصا متعددة لقلب املراكز املهيمنة وتغيير وسائط الولوج 

ونظًرا لن السواق الرقمية تنافسية وغير مستقرة، فإن الهيمنة ليست أبدية. ومع ذل ، فإن  

ت املنافسة أن خطر االنهيار ليس لقاحا ضد التعسف في استغالل الهيمنة. لذل  يتعين على سلطا

                                                           
 164-,op.cit., p.  LA CONCURRENCE AU DÉFI DU NUMÉRIQUEAntoine SCHWERER , -Charles 17 
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 خطري تعسف محرك بحث 
ً
 ومحليا

ً
كما يشتكي أصحاب الفنادق من تعسف  . Google تدرس تجريبيا

Booking 165.في استخدام مركزها املهيمن، الذي أدانته سلطة املنافسة الفرنسية  

قد تتعرض املنصة التي تهيمن على السوق دائًما لخطر هروب املستخدمين واملنتجين )للمحتوى 

، يكون الهروب صوب املنافس ممكنا إذا تم تخفي  تكلفة التسريل الخدمات(. على جانب املنتجين و أ

ال يكلف الكثير. يتطلب  Facebook باإلضافة إلى Instagram على منصة جديدة. نشر صورت  على

مع مقابلة  Uber باإلضافة إلى  Marcel Cab أو  Chauffeur-Privé التسريل بالنسبة للسائقين في

أن يقوم  Bookingباإلضافة إلى  Hotel.com الفريق، لكن هذا ال يزال ميسور التكلفة. يتطلب استخدام

ا. إن 
ً
صاحب الفندق باإلبالغ بشكل مستمر عن توفر الغرف على منصتين ، وهو ما قد يكون مثبط

رفع عموالت التهديد بالتسريل املوازي للمنتجين لدى منافس )حتى ولو كان صغيرا جًدا( يحد من 

املنصة. نماذج العمال قابلة للتكرار بسهولة ، تددي العموالت املرتفعة جًدا إلى الوالدة السريعة 

    166ملنافس وهروب املنتجين.

على جانب املستخدمين، يمكن أن يكون سبب الهروب هو تغيير املمارسات. تنافس مشاهدة 

دفقة. تشكل أنماط الجيال مصدر قلق كبير الغاني املت سماعمقاطع الفيديو على موقع يوتيوب 

بينما استخدمها   : Facebook  ، كان املراهقون المريكيون قد فروا من 9104لعمالقة الرقمية. في عام 

. كما تتغيير 9101في ربيع عام  ٪41، لم يتجاوز هذا الرقم  9104بشكل منتظم في خريف عام  12٪

، يي  Instagram يي بنت الهاتف الذكي و  WhatsApp  :نولوجيةاملمارسات أيًضا بسبب التغييرات التك

بنت جودته الفوتوغرافية. أخيًرا، يمكن أن تتسبب السعار املرتفعة جًدا في هروب املستخدمين. يوجد 

. قد يكون تخفي  Uber أو  iTunes تهديد للمنصات التي تفرض السعاًرا )وليس فقط عموالتها( ، مثل

 167نتيجة لهذا الخوف. 9101ريفات أوبر الباريسية في خريف عام من تع ٪ 91نسبة 

بتحدي املنافسين  فاعلاالبتكار الكاسح يقلب تسلسل الهيمنة في السوق: إنه يسمح للإن 

مثال يي مقاولة ناشئة بدأت  Airbnb الراسخين بوسائل محدودة. هذه امليزة يي بال ريب يي الكثر إثارة.

 في الخدمات الفندقية العاملية،  2والتي أصبحت بعد  ، 9118من ال ش يء في عام 
ً
 رئيسيا

ً
سنوات العبا

  .مع تفوق قيمتها في البورصة على مجموعة هيلتون 

                                                           
 165-06 du 21 avril 2015 sur les pratiques mises en œuvre par-D-Autorité de la concurrence, « Décision no 15  

les sociétés Booking.com B.V., Booking.com France SAS et Booking.com Customer Service France SAS dans le 

),www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/15d06.pdfsecteur de la réservation hôtelière en ligne », ( (25/5/2019). 

,op.cit., p.23 LA CONCURRENCE AU DÉFI DU NUMÉRIQUEAntoine SCHWERER , -Charles - 166 

Ibid - 167 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/15d06.pdf
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تولدت أول موجتين من االقتصاد الرقمي )وهما رقمنة املحتوى ورقمنة الولوج إلى وقد 

حول فاعل رئيس ي، لن العوائد الخدمات( من جيش من املراكز املهيمنة. يتم تنظيم السوق تلقائًيا 

تتزايد )كلما زاد جرم املنصة، زادت فعاليتها( وتكلفة التغيير يي صفر بالنسبة للمستخدم. الفضل 

والشبكة االجتماعية  SkyBlog يفوز ويهيمن على السوق بسرعة. كان هذا هو الحال مع صفحات

Myspace  وعناوين Lycos  واملراسلة الفورية  MSN .  ثل عرش  ثم تمSkyBlog   من قبلWordPress  

  . WhatsApp من قبل  MSN و Google من طرف Lycos و Facebook من قبل Myspace و

إن ما يجعل السواق متعددة الوجه سريعة التغير هو تأثيرات الشبكة، وهو ما يسفر عن مرحلة 

بعد أن أحدثت ثورة في مجال  ، Googleمن النمو قوي للغاية للمنصة الكاسحة. لنأخذ نمو مقاولة 

البحاث على اإلنترنت و سوق اإلعالنات، برزت جوجل كمحرك البحث رقم واحد في الواليات املتحدة 

لتكون بمثابة شبكة اجتماعية لطالب  9114بعد عشرة أشهر من إطالقها. تم إنشاء فيسبوك في عام 

فحسب، التي كانت إلى ذل   MySpaceحل جامعة هارفارد ، ثم إنها شهدت نمًوا فيروسًيا ولم تحل م

الحين الشبكة االجتماعية الرائدة في أمريكا، ولكنها تجاوزت إلى حد بعيد تأثيرها وشعبيتها، ووصلت إلى 

 9109.168مليار مستخدم في عام 

يعمل الرمع بين الشياء املتصلة والطابعة ثالثية البعاد على تقوية ضغوط أول موجتين 

وذج التنافس ي. سيكون للمستهلكين مصلحة في الحصول على كل الشياء املتصلة رقميتين على النم

بالنترنت التي يمكنها التواصل مع بعضها البع . ستحقق املنصة الرائدة للتطوير الرقمي لألشياء 

وتطبيقاتها مركزا مهيمنا بسرعة. البيانات التي تم جمعها من قبل الشياء يحتمل أن تدثر في جميع 

الحياة اليومية )من أوقات النوم إلى الصحة أو الرائحة(. ستطرح مسألة ملكية هذه البيانات و  جوانب

 حمايتها واستغاللها بحدة أكبر.

إن تداخل املقاوالت الصغيرة والكبيرة في هذا النمط من التنمية يقودنا إلى فهم مختلف ملفهوم 

 لتأثيرات الشبكات
ً
، يمكن أن تكون نماذجوالتكامل بين املنتجات وال "الوضع املهيمن". وبالتالي، ونظرا

عمليات االندماج مفيدة للمستهل ، من خالل وفورات الحرم أو بسبب قدرة املقاوالت املعنية على 

 االبتكار بسرعة أكبر وتوفير أسعار منخفضة أو اختيار أكثر تنوعا أمام املستهلكين.

ركائز قانون املنافسة وأدوات تحليل  وهكذا يتضح لنا أننا أمام مفهوم جديد سوف يقلب

املنافسة رأسا على عقب. وهو ما يستدعي البحث عن آليات جديدة للتعامل مع السواق التي تتميز 

تغير املنافسة أبعادها لتصبح ديناميكية. إنها تبتعد عن  الكاسحمع االبتكار  إذ باإلبتكارات الكاسحة.

 الم مفعم باالضطراب وعدم اليقين. العالم املستقر للتنافس العادي لدخول ع
                                                           

 168-operation and Development,-Organisation for Economic Co   , op. cit., p. HEARING ON DISRUPTIVE INNOVATION2 
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 ومراعاة اإلبتكار في تحليل املنافسةTMH املطاب الثاني: ضرورة مالءمة اختبار 

لقد برهنا فيما سبق على أن أسواق االبتكار الكاسحة ال تنفعنا معها العديد من أدوات قانون 

ببع  الحلول البديلة حتى  املنافسة. وهذا يقتض ي منا بداهة أن نكمل العمل ونمد مجلس املنافسة

يكون تدخلها أكثر فاعلية، وملساعدته على اضطالع بمهمته على أحسن وجه وحماية املنافسة بشكل 

فعال في أسواق االبتكار الكاسح والسواق ذات الوجهين. وطاملا أننا شرحنا أن بع  االختبارات التي 

بع  املحاوالت التي تستهدف مالءمة هذه  تستعملها سلطات املنافسة غير مالئمة، فال بد من تقديم

االختبارات عند التدخل في السواق املذكورة. غير أن هذا العمل ليس فرض كفاية إذ إن مجلس 

املنافسة سيكون مدعوا أيضا لتطوير اختبارات جديدة لكي يتمكن من االضطالع بمهمتها على أكمل 

، عند التدخل في السواق املذكورة، أن يوجه وجه )الفقرة الولى(. كما يجب على مجلس املنافسة

تحليل املنافسة وجهته املالئمة من خالل مراعاة عنصر االبتكار في تحليل املنافسة طاملا أن املنافسة في 

 السواق املذكورة تتم من خالل االبتكار وال تقتصر على السعار )الفقرة الثانية(.

 وتطوير اختبارات مالئمة TMHر الفقرة األولى: الحاجة إلى مالءمة اختبا

بما أننا شرحنا أن بع  االختبارات التي تستعملها سلطات املنافسة غير مالئمة، فال بد من 

القيام ببع  املحاوالت التي تستهدف مالءمة هذه االختبارات عند التدخل في السواق املذكورة )أوال(. 

ملجلس املنافسة أن يعتمدها عند التدخل في والقيام بمحاولة أخرى لتوفير اختبارات جديدة يمكن 

 أسواق االبتكارات الكاسحة )ثانيا(.

 (TMH)  أوال: الحاجة إلى مالءمة اختبار املحتكر اإلفتراض ي

كأداة لتحليل املنافسة في املبادئ التوجيهية  (TMH) لقد تم تقديم اختبار املحتكر االفتراض ي

هذه الطريقة في  0212.169ولكن هذا املفهوم يعود إلى عام  ،0289المريكية لإلندماجات الفقية لعام 

تحديد السوق املعنية تستخدم اآلن في معظم البلدان، وبعد ثالثين عاما من التطبيق على العديد من 

 TMH الحاالت ، يعتبر هذا املفهوم على نطاق واسع النهج الكثر إقناعا لتحديد السوق. يتم تعريف

الفقي، ولكن يعتبر أيضا مناسبا لتحديد السواق املعنية في جميع أنواع  عموما في سياق االندماج

بسيطة جدا. تعتبر الحصص اململوكة   TMHاإلنتهاكات املحتملة لقانون املنافسة. الفكرة الساسية ل

ا على قوة السوق بشرط أن تكون شركة واحدة على القل تمتل  
ً
 ٪011في سوق معينة مدشًرا موثوق

                                                           
في  " Cellophaneفتراض ي قامت بصياغتها املحكمة العليا في الواليات املتحدة في قرار الذي أصدرته في قضية "الفكرة الرئيسية الختبار املحتكر اال  -169 

 في متم سبعينيات القرن املاض ي في كتيبه " Sullivan، في مقال له. أخذت هذه الفكرة في من طرف  7252"  سنة Adelman ، وكذا من طرف " 7252عام 

Antitrust Law ("7211)    وفي كتاب قانون املنافسة لـAreeda  وTurner (7212" تم ذكر مصطلح املحتكراالفتراض ي  .) hypothetical monopolis في تقرير "

 لوزارة العدل األمريكية متعلق بقطاع الفحم.
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وبعبارة أخرى، إذا لم يكن حتى  170قادرة على ممارسة قوة السوق. -صاحبة االحتكار  -سوق من هذه ال

 على رفع السعر بشكل مربح فوق املستوى التنافس ي، فإن الشركات التي 
ً
صاحب االحتكار نفسه قادرا

من السوق لن تكون كذل . وإذا لزم المر، فإن املقاوالت ال تمل  أي قوة  ٪011تمتل  أقل من 

سوقية، والحصص التي تملكها، وفًقا للمالحظات، في السوق املعنية ال معنى لها. تم إجراء بع  

على مدى السنوات الثالثين املاضية، ولكن يبقى هذا املفهوم كما كان  TMH التعديالت الطفيفة على

 .0289عندما تم إدخاله في عام 

نسخة حديثة من  9101اجات الفقية لعام وتقدم املبادئ التوجيهية المريكية املتعلقة باإلندم

"يتطلب اختبار  :اختبار املحتكر اإلفتراض ي كما يتم استخدامه عادة لتحديد السوق املعنية ملنتج معين

املحتكر االفتراض ي أن يكون في سوق املنتجات منتجات بديلة كافية بحيث تكون قوة السوق التي يمكن 

ن تل  التي تمت مالحظتها دون اإلندماج. على وجه الخصوص، ممارستها بعد االندماج أعلى بكثير م

يتطلب االختبار وجود شركة افتراضية غير خاضعة للتنظيم السعري تسعى إلى تحقيق أقص ى قدر من 

الربح ويي البايع الحالي واملستقبلي الوحيد لهذه املنتجات )"محتكر افتراض ي"( تفرض على الرجح زيادة 

على منتج واحد على القل في السوق، بما في ذل   ولكنها مهمة وغير مدقتة، ،سعر منخفضة على القل

منتج واحد على القل يباع من قبل أحد الطراف في اإلندماج. لغراض تحليل هذا السدال، تبقى 

فقط كأداة منهرية إلجراء  SSNIP شروط بيع املنتجات خارج السوق املستهدفة بدون تغيير. يستخدم

ل زيادات السعار الناتجة عن االندماج اختبار امل  171«.حتكر االفتراض ي؛ فال يتعلق المر بمستوى تحم 

هو إذن أحد االختبارات التي يستخدمها االقتصاديون للتحقق من قابلية استبدال املنتجات أو 

الخدمات، يتمثل في التساؤل عن رد فعل املشترين في حالة حدوث زيادة صغيرة ولكنها مهمة وغير 

فإذا رجع هدالء إلى املنتج أو الخدمة الخرى  172مدقتة في سعر أحد املنتجين أو الخدمتين املعنيين:

)وباملثل عندما ترتبط زيادة السعر باملنتج أو الخدمة الخرى( ، يمكن اعتبار كل من املنتجين أو 

  173الخدمتين قابلة لالستبدال.

                                                           
أو )منتجاتها( أعلى من السعر التنافس ي  في علم االقتصاد ، يتم تعريف قوة السوق بشكل عام بأنها قدرة مقاولة على الحفاظ على سعر منتجها -170 

  خالل فترة ممتدة ، واالستفادة منه.

Voir Organisation for Economic Co-operation and Development ,  Market Definition , op. cit., p. 23 :« In economics, market power is 

usually defined as  the ability of a firm to keep the price of its product (or products) profitably above the competitive price for an extended 

period of time ». 

 171-operation and Development-Organisation for Economic Co  , op. cit.,p. 30 Market Definition,   

، وقد وصف من قبل مجلس املنافسة الفرنس ي في تقريره السنوي لعام  أو اختبار املرونة املتقاطعة "SSNIPهذه الطريقة ، املعروفة باسم "اختبار " -172 

ومدة هذه الزيادة هي عادة سنة واحدة. يندمج هذا النوع من التحليل االقتصادي  ٪71إلى  5. ويتراوح معدل الزيادة في األسعار املالئم عموما في نطاق 1117

 تسمح بتحديد السوق ، دون أن تكون حاسمة وبدون استبدالها بالضرورة بتحليل تقليدي أكثر.مع مجموعة املؤشرات التي 

 173- 45 du 30 juin 1999. Pour des exemples d’application de -D-67 du 13 février 2001, Décision n°99-D-Voir notamment : Décision n°00

ce test, voir la décision n°04-D-13 du 8 avril 2004, et la décision n°05-D-11 du 16 mars 2005. 
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. اض ي أو صيغة الخسارة الحرجة دون مالءمةغير أنه ال يمكن استخدام اختبار املحتكر االفتر 

 متعددة الوجه.الدينامية والسواق يجب تكيف هذا االختبار مع حالة السواق 

لتحديد أحد السواق يثير بع  الردل.  TMHإن استخدام تحليل الخسارة الحرجة في تنفيذ 

بمعنى أن نسب التحويل فإذا كانت املعلومات الالزمة إلجراء تحليل خسارة حرجة معمق متوفرة، 

والهوامش معروفة، فإن هذه البيانات بحد ذاتها تكفي لتقدير قوة السوق بشكل مباشر دون الحاجة 

 إلى تحديد السوق املعنية.

وتشير الخسارة الحرجة لعتبة الربح إلى جرم الطلب الذي يجب فقدانه كرد فعل على زيادة 

بارة أخرى، تشير الخسارة الحرجة إلى القيمة القصوى لكي ال تكون هذه الزيادة مربحة. بع ٪1نسبة 

ملرونة الطلب السعرية )قريبة من عتبة الالمباالة( التي تحفز املحتكر االفتراض ي الذي يسعى إلى زيادة 

( التي قد AL. يجب مقارنة الخسارة الحرجة بالخسارة الفعلية املتوقعة )Sأرباحه على رفع سعر 

ل رفع السعار. يمكن الحصول على تقدير تقريبي لهذه الخسارة الفعلية تتكبدها شركة معينة من خال

في مرونة سعر الطلب. إذا كانت الخسارة الحرجة أقل من  Sمن خالل ضرب الزيادة في السعار 

يي إذن غير مربحة ويجب إضافة أفضل البدائل من  ٪1الخسارة الفعلية، فإن زيادة السعر بنسبة 

لسوق وإعادة تحليل الخسارة الحرجة من جديد على أساس السوق املستهدفة املستوى الثاني إلى ا

 174املوسعة.

عتبر غير ويي ت. ٪01و  ٪1و عادة ما تعتبر زيادة السعر منخفضة ولكنها مهمة عندما تكون بين 

 مدقتة إذا استمرت ملدة سنة على القل.

شرة بين مجموعات العمالء كبيرة، في السواق ذات الوجهين، إذا كانت تأثيرات الشبكة غير املبا

على جانب واحد من السوق ذات الوجهين إلى تقييم خاطئ  TMHقد يددي التطبيق امليكانيكي لـ 

على جانب واحد من  ٪1للضغوط التنافسية التي تواجهها املنصة. ستددي الزيادة في السعر بنسبة 

شبكة غير املباشر، ستددي أيًضا إلى السوق إلى خف  الطلب على هذا الرانب، ولكن بسبب تأثير ال

خف  الطلب على الرانب اآلخر، والذي سيكون له من جديد تأثير على الرانب الول، وهكذا دوالي . 

في ضوء الخسائر  SSNIPباستخدام تحليل الخسارة الحرجة، يجب تقييم مردودية  TMHعند إجراء 

كذل  ، فإن النتيجة التي سنصل إليها يي  الحرجة والفعلية على جانبي السوق. إذا لم يكن المر 

أسواق ذات حدود ضيقة للغاية مع حصص سوق كبيرة ومدشرات التركيز بنفس القدر. إذا قمنا 

بتحديد السوق املعنية بالتركيز فقط على جانب  واحد من السوق، فإننا لن نراعي الضغوط التنافسية 

                                                           
operation and Development,  Market Definition, op.cit., p.36-Organisation for Economic Co - 174 
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سوق املعنية يفتقد إلى هدفه الرئيس ي، وهو تحديد ما التي يمارسها الرانب اآلخر. وهكذا فإن تحديد ال

 يي الضغوط التنافسية.

وبغ  النظر عن نوع السوق، فإن الزيادة في السعر ستترتب عليها آثار ردود فعل رجعية بين 

. TMHمجموعتي املستهلكين، والتي قد تجعل هذا اإلجراء غير مربح. ينبغي مراعاة هذه اآلثار عند إجراء 

أخرى، يجب أن يدخذ في الحسبان أن املستهلكين سوف يتفاعلون مع زيادات السعار من  من ناحية

خالل التحول إلى منتجات قابلة لالستبدال تقدمها منصات أخرى أو شركات أحادية الوجه. في هذا 

 السياق، من املهم مراعاة كال جانبي السوق. ونتيجة لذل ، يمكن أن تددي تأثيرات رد الفعل املرتدة

بين مجموعتي املستهلكين إلى سلوك استبدال كبير بما فيه الكفاية على جانب واحد من السوق إلزالة 

أي ربح من زيادة السعر. وبالطبع، من املمكن أيًضا أن ال يتبين أن زيادة في السعار يي أكثر ربحية إال 

 .بعد مراعاة سلوك االستبدال في جانبي السوق 

، من املمكن تحديد السواق  TMHغة وتحسين طرق تطبيق وهكذا، من خالل إعادة صيا

 
ً
 في هذه الحاالت مقارنة

ً
املعنية للمنصات ثنائية الروانب. وبما أن عملية تحديد السوق يي أكثر تعقيدا

بالسواق أحادية الوجه، فإن حصص السوق ال يمكن قياسها إال بدرجة عالية من عدم اليقين. 

وتغير هذه املدشرات، في أسواق املنصات ذات وجهين مع تأثيرات  فحصص السوق ومدشرات التركيز 

شبكية غير مباشرة كبيرة، ال تكون مفيدة بشكل خاص لتقييم قوة السوق أو للتنبد بآثار عملية تركيز 

املنافسة. في هذه السواق، يبدو أنه من الفضل تقييم قوة السوق بطريقة مباشرة أكثر، من خالل  في

 لدخول على سبيل املثال. تحليل حواجز ا

 ثانيا: ضرورة تطوير اختبارات جديدة مالئمة

وعليه، بما أن االختبارات التي تستعملها سلطات املنافسة حاليا ال تالئم سوى أسواق املنافسة 

دون أسواق االبتكارات الكاسحة، فإنه يمكننا أن نتساءل عن قدرة سلطات املنافسة على  السعرية

سة في القطاعات التي تتميز بهذه االبتكارات. في قضايا مايكروسوفت يمكننا حكم قضايا املناف

 175التساؤل، في الساس، عما إذا كان هناك أي صلة بين قرارات اللرنة الوروبية وتطور االبتكار.

نافسة، أستحضر في دمج االبتكار في تحليل املاملنافسة لتوضيح الصعوبات التي تواجهها سلطات و 

 AT. هذا القرار يتعلق بابتكار كاسح. NCRو  AT&Tنة الوروبية بشأن اإلندماج بين شركتي اللر 176قرار

& T  كانت متخصصة في االتصاالت السلكية والالسلكية، بينما كانتNCR  متخصصة في الحواسيب

                                                           
Frédéric Jenny - 175 , ns l’Union européenne, Unis et da-L’application du droit de la concurrence aux innovations de rupture aux États

op.cit., n°26, p.39 

 176-v. Frédéric Jenny  , n°8, p.38. op.cit., 
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 & ATاقترحت  0221املركزية في مجال البيع بالتجزئة، وخاصة في مجال الخدمات املصرفية، وفي عام 

T  امتصاصNCR  ،إلنشاء حواسيب مركزية تستفيد من تكنولوجيا االتصاالت السلكية والالسلكية

والتي لم تكن موجودة في ذل  الوقت. إن املنطق الذي اتبعه قرار الترخيص بعملية االندماج على وجه 

العملية في الخصوص محل نظر. تنطلق اللرنة من مبدأ أنه إذا نجحت الشركتان اللتان كانتا طرفا في 

االبتكار ، فستحصالن ، نتيجة لذل  ، على مركز مهيمن ، وهو ما من شأنه أن يددي عادة إلى حظر 

ة لم يكن لها سوى اللروء إلى أن تقترح أن لرنعملية اإلندماج. ولكي ال تحظر هذه العملية، فإن ال

مهيمن. هذا القرار يوضح  كونا في مركز تستفشالن في مشروعهما، وبالتالي فلن  NCRو  AT & Tشركتي 

 جيدا الصعوبات املفاهيمية للرنة في مراعاة االبتكار كعنصر إيجابي في املنافسة.

كان يجب على اللرنة الوروبية أن تدخل االبتكار كعنصر في التحليل، فبدال من مراعاة ما إذا 

نت هذه العملية ستسفر كانت عملية االندماج ستخلق وضعية هيمنة أم ال، كان يجب مراعاة ما إذا كا

عن ابتكار كاسح أم أنها تهدف إلى منع هذا االبتكار ليس إال. وملا كانت عملية االندماج هذه كانت 

ستسفر عن ابتكار لم يكن موجودا في ذل  العصر، فإنه كان يجب على اللرنة املذكورة أن ترخص 

لن هذه العملية كانت ستسفر عن  بعملية االندماج، ليس لن الشركتين ستفشالن في مشروعها، ولكن

ابتكار كاسح. لن هذا من شأنه أن يحسن رفاهية املستهل  ويسهم في التقدم التكنولوجي واالقتصادي. 

فاللرنة الوروبية رخصت باالندماج، لكنها لم تفعل ذل  سوى لنها اقتنعت أن الشركتين ستفشالن 

هو ما يعني أنها كانت ستمنع عملية االندماج لو في مشروعمها، ولن تتمكنا من خلق مركز مهيمن، و 

 اتضح لها أنهما ستنجحان في ذل  املشروع، وهو مسل  يعاكس التطور ويقض ي على االبتكار.

سوف أقدم ولذل  فإنه ال بد من أن تجتهد سلطات املنافسة من أجل تطوير اختبارات جديدة. 

 ها.هنا نماذج من اختبارات يمكن ملجلس املنافسة اعتماد

 إلى مراعاة ظواهر ولكن قبل ذل ، 
ً
أود ببساطة التأكيد على أن قانون املنافسة موجه أساسا

املنافسة الثابتة، واملنافسة السعرية. إن خصائص اإلجتهاد القضايي في مادة املنافسة في أوروبا تميز 

حتكار عن ممارسات سلطات مكافحة اال  املنافسة الوروبية بشكل ملحوظ جدا ممارسة سلطات

وعالوة على ذل  ، فقد  المريكية، والتي يي أكثر توجها نحو تحليل اآلثار وتحليل الظواهر الديناميكية.

طور فقه واجتهاد مكافحة االحتكار المريكي مفهوم املنافسة في أسواق االبتكار. في أوروبا، مفهوم سوق 

 010ادئ التوجيهية املتعلقة بانطباق املادة االبتكار هو بالتأكيد غير معروف. على سبيل املثال، في املب

، ذكر في عدد من املناسبات أنه قد يكون من املفيد تقييم تأثير املمارسات املنافية TFUEمن معاهدة 

للمنافسة في أسواق االبتكار. ولكن من الناحية العملية، لم تسفر هذه التطورات عن  أي اجتهاد 
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( قد أخذ في الحسبان في innovative marketم السواق املبتكرة )وتجدر اإلشارة إلى أن مفهو  177قضايي.

ِ 0221الواليات املتحدة منذ عام 
 
ل

ُ
خ

ُ
َي عن فكرة السوق املبتكرة لصالح مفهوم املنافسة . ولقد ت

. اعتمد االتحاد الوروبي مفهوما مماثال في عام 9101( في عام innovation competitionاالبتكارية )

( في املبادئ competition in innovationام مصطلحات "املنافسة في االبتكار" )، باستخد 9100

. وبالتالي فإن املنافسة من خالل االبتكار يي محور النقاش بشكل 010التوجيهية بموجب املادة 

  178.متزايد

 إن قانون املنافسة وتحليل املنافسة موجهان نحو مراعاة املنافسة السعرية والثابتة. وهذا ال 

من أخذ املنافسة الديناميكية في ال بد يتالءم مع أسواق االقتصاد الرديد واإلقتصاد الرقمي. ولذل  

الحسبان، إن لم يكن من قبل قانون املنافسة، فمن قبل مجلس املنافسة الذي يجب عليه أن 

ما يمنعه من  يضطلع بهذه املهمة بمالءمة أساليب التحليل عند التدخل في السواق املذكورة. وال يوجد

فعل ذل . نقصد أنه يجب إدخال مفهوم اإلبتكار في تحليل املنافسة، ومراعاته في تحليل آثار اإلندماج 

 واملمارسات املنافية للمنافسة والتعسف في وضعية الهيمنة على اإلبتكار .

هل تقلل  لإلجابة عن إشكال اآلثار على االبتكار.اختبار تقييم الحوافز لالبتكار لقد تم تطوير 

املمارسة أو االندماج من حوافز االبتكار في الصناعة ككل؟ املصطلح املهم هنا هو "ككل". لن بع  

املمارسات وعمليات اإلندماج يمكن أن يكون لها تأثير مديد لالبتكار بالنسبة للمقاوالت التي تقف وراء 

ها أيًضا تأثير مضاد لالبتكار بالنسبة هذه املمارسات أو للمقاوالت التي ستندمج ، ولكن يمكن أن يكون ل

إلى املنافسين. من املهم معرفة ما إذا كانت اآلثار املناهضة لالبتكار تفوق اآلثار املديدة له. لذل  يجب 

  179أن تضع سلطات املنافسة تقييما.

فالسدال لم يعد: هل يرفع السلوك أو االندماج املدروس السعر؟ السدال أصبح : هل يقلص 

وهكذا، عندما يكون املدروس أو االندماج االبتكار؟ لم نعد في إطار ثابت ولكن ديناميكي. السلوك 

مجلس املنافسة بصدد دراسة عملية اندماج بين مقاولتين أو أكثر تشتغالن في ميدان االبتكار، فإن ما 

ضعية هيمنة يجب عليه مراعاته، ليس هو ما إذا كان اإلندماج سيددي إلى ارتفاع السعار أو سيخلق و 

في السوق أم ال، وإنما ،وهذا هو الهم، مراعاة آثار ذل  اإلندماج على اإلبتكار، فإذا كان من املحتمل 

أن ينشأ عنه ابتكار كاسح، فإنه يجب على مجلس املنافسة أن يرخص بعملية اإلندماج. أما إذا اتضح 

ولة الصانعة البتكار كاسح بهدف منعها أن عملية التركيز يي مجرد عملية استحواذ استراتيجي على املقا

                                                           
Frédéric Jenny - 177 , Unis et dans l’Union européenne, -L’application du droit de la concurrence aux innovations de rupture aux États

op.cit., n°5, 6,7. 

L’innovation de rupture : de nouveaux défis pour le droit de la concurrence, op.cit., p.150, EPELThibault SCHR - 178 

L’innovation de rupture : Défis pour l’analyse de la concurrence , op. cit. n° 25 , p.5François Lévêque ,  - 179 



    39  0202      

 المقارن القضائي االجتهاد ضوء في المنافسة وتحليل لقانون نقدية دراسة- الكاسح االبتكار أسواق في المنافسة

 

94 

 

من إتمام مسلسل صنع اإلبتكار الكاسح، أو من شأنها أن تقلل من حوافز االبتكار ، فإنه يجب عليه 

يجب الترخيص باالندماج إذا تبين أنه من ، عدم الترخيص بعملية التركيز.  وعلى العكس من ذل 

 ارد . شأنه زيادة حوافز االبتكار مثل توفير زخم املو 

وباملثل يجب على سلطات املنافسة أن تواصل تطوير هذا االختبار الذي نسميه "اختبار انعدام 

التبرير اإلقتصادي في اإلبتكار". وهكذا يجب معاقبة أي مقاولة على طرحها ابتكار جديد، إذا كان 

 يستبعد املنافسة من السوق دون أن يزود املستهلكين بخدمات جديدة أو محسنة. 

طلق االبتكار اإلفتراس ي على أي تغيير لعنصر أو أكثر من العناصر التقنية ملنتج يكون غرضه وي

الوحيد هو تقييد املنافسة أو طمسها. ويشمل هذا املفهوم جميع التغييرات التي يتم إجراؤها على منتج 

 من تحسين املنتج املعني، علما بأ
ً
ن هدالء املنافسين حالي من أجل القضاء على املنشآت املنافسة بدال

هم عادة منشآت صغيرة ومتوسطة. وبالتالي، فإن معاقبة االبتكار اإلفتراس ي تدين املمارسات التي 

عرض على أنها ابتكار حقيقي
ُ
 دون أن تكون كذل  في الواقع. 180ت

 الفقرة الثانية: ضرورة مراعاة اإلبتكار  الكاسح في تحليل املنافسة

عية ال يوفر أي حماية معقولة للمقاوالت املبتكرة التي قد تكون طاملا أن قانون امللكية الصنا

عرضة للنسف من طرف املنافسين )أوال(، فال بد إذن من توجيه قانون املنافسة لإلضطالع بهذه املهمة 

 ويي تدخل في صميم اختصاصه )ثانيا(.

 أوال: غياب حماية اإلبتكار في قانون امللكية الصناعية 

الصناعية )القواعد املتعلقة بحماية املبتكرات النفعية( ال يحمي اإلبتكار، بل إن قانون امللكية 

سند امللكية الصناعية. ستصدار على إتيانه بابتكار تتوفر فيه شروط ا 181إنه يعطي للمخترع مكافأة

يل ملا لالبتكار من فوائد على الرفاه العام وعلى النمو االقتصادي واالجتماعي، لكونه ينعش التشغ وذل 

. تتمثل هذه املكافأة في حق ويسهم في محاربة الفقر والعطالة ويصب في تحقيق المن و اإلستقرار

اإلستئثار باستغالل االبتكار. غير أن االبتكار في أسواق االقتصاد الرديد قد ال يصل إلى مرحلة 

يبدو أن قانون  الحصول على الرائزة، إذ قد تنسفه املقاوالت الراسخة في مراحله الرنينية. وهنا
                                                           

 زويد املستهلك بخدمات جديدة أو محسنة بشكل موضوعي.ُيعّرف بأنه: تطوير منتج ذي أداء أفضل بهدف ت -180 

ملكية  إن القواعد املتعلقة باملبتكرات النفعية في قانون امللكية الصناعية لها طبيعية تشجيعية، الحظ مثال تعريف براءة اإلختراع: " هي سند -181 

التجارية( للمخترع أو لذوي حقوقه بناء على طلبه فيخوله حق االستئثار صناعية تسلمه السلطة العمومية املختصة )املكتب املغربي للملكية الصناعية و 

نظرا ملا بذله من جهد ومال في التوصل إليه".  فاملشرع يقرر للمخترع حق االستئثار باستغالل اختراعه مكافأة   -سنة 11-باستغالل اختراعه ملدة زمنية مؤقتة 

وما بعدها من  72إليه. فنظام براءة االختراع هو مكافأة للمخترع وتشجيع للتطوير التكنولوجي.  )راجع املادة له على الجهد واملال الذي بذله من أجل التوصل 

 املتعلق بحماية امللكية الصناعية(. 71-21قانون رقم 

قانون االلتزامات والعقود، كلية الحقوق  راجع: فؤاد معالل، امللكية الصناعية والتجارية )دراسة في القانون املغربي واالتفاقيات الدولية(،منشورات مركز 

 .22، 21، ص.  1112الرباط، الطبعة األولى،  -بفاس، مطبعة األمنية
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امللكية الصناعية مغفل جدا لنه ال يحمي اإلبتكار  في جميع الطوار التي يمر بها من مرحلة النشوء إلى 

 غاية التمام.

ولذل  يجب عليه أن يصغي إلى قانون املنافسة، وأن يعمل على تطوير القواعد املتعلقة 

الخير. فاإلبتكار اإلفتراس ي هو ابتكار تتوفر فيه  باملبتكرات النفعية وفقا للنتائج التي توصل إليها هذا

الشروط القانونية الستصدار سند امللكية الصناعية. فهو جديد وقابل للتطبيق الصناعي، ولكنه ال 

ِئ مركزهم، لكونه يستهدف استبعاد املنافسة ليس إال. أليس هذا يعني 
يفيد املستهلكين شيئا بل يسو 

يجب أن ينص على أنه عندما ال تستهدف املقاولة من ابتكارها سوى أن قانون امللكية الصناعية 

استبعاد املنافسة، بحيث ال يأتي ابتكارها بأي قيمة مضافة للمستهلكين، ال يستفيد ابتكارها بالحماية 

 عن طريق سند امللكية الصناعية حتى ولو توفرت فيه باقي شروط الحماية.

يتطلب، ملنح سند امللكية، أن تتوفر في اإلختراع بع  وقد يقال إن قانون امللكية الصناعية 

تقاء حماية العناصر كالردة والقابلية للطبيق الصناعي، وهذا وحده كاف الستبعاد هذه النتيجة وا

عنصري الردة والقابلية للتطبيق  اإلبتكارات الزائفة واملتنكرة في صورة ابتكارات حقيقية. نقول: إن

بعاد هذه املشكلة، من منطلق أن االبتكار جديد وقابل للتطبيق الصناعي الصناعي ال ينفعان في است

ى ملوظف املكتب 
َّ
وله بع  الخصائص الخرى، كل ما في المر أنه جاء لطرد منافس من السوق. وأن

املغربي للملكية الصناعية أن يعرف أن االبتكار، الذي أدخلت عليه املقاولة التغيير بهدف افتراس 

لة أخرى، ليس جديدا؟ فقد ال تكون املقاولة املعنية قد استصدرت براءة اختراع في املغرب ابتكار مقاو 

عن اإلبتكار الذي أدخلت عليه التغيير االفتراس ي، وتعمد إلى طلب استصدار براءة اإلختراع عن االبتكار 

ارية أن هذا بعد التغيير الذي أدخلته عليه. فكيف يعرف املكتب املغربي للملكية الصناعية والتج

 االختراع ليس جديدا؟

إن قواعد قانون امللكية الصناعية لها طبيعة التحفيز واملكافأة لالبتكار واملبتكرين، فهو قانون ال 

يحمي اإلبتكار وإنما يمنح املبتكر جائزة لقاء إتيانه بابتكار تتوفر فيه الشروط املحددة قانونا للحصول 

هذه املكافأة في حق في اإلستئثار باستغالل اإلبتكار ملدة زمنية  على سند امللكية الصناعية. وتتمثل

محدودة. وما دعوى التزييف سوى الوسيلة اإلجرائية ملمارسة هذه املكافأة والحفاظ عليها. و هذة 

يي التي دفعت بالتشريعات إلى إقرار نظام التراخيص التلقائية  -أي تحريع االبتكار–الغاية نفسها 

انون امللكية الصناعية ال يحمي اإلبتكار، وإنما تنحصر وظيفته في التنفيذ الواقعي واإلجبارية. فق

للرائزة التي يمنحها. فاإلبتكار قد يتعرض للنسف من قبل املقاوالت التي لها مصلحة في ذل ، طاملا أن 

قاوالت التي املبتكر الكاسح غالبا ما يهدد ابتكارات مقاوالت راسخة في السوق باإلفالس. وطاملا أن امل

 تصنع اإلبتكارات الكاسحة يي غالبا مقاوالت ناشئة.
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إن واضعي قواعد قانون امللكية الصناعية لم يكن بمقدورهم أن يتصوروا أن اإلبتكار أو املبتكر 

قد يتعرض لإلفتراس في مراحله الرنينية. فإغفال هذا االشكال هو الذي تحكم في هذا التصور 

كرات النفعية التي جاءت بصيغة لها طبيعة تحفيزية. ومن هنا جاءت هذه للقواعد املتعلقة باملبت

القواعد غافلة عن توفير حماية مصاحبة لإلبتكار وللمقاولة املبتكرة، وتأمينها من افتراس أو استحواذ 

منافسيها أو سرقة مهندسيها إلى أن تتمكن من إتمام ابتكارها وتقديم طلب الحصول على سند امللكية 

عية. فما جدوى حماية حق اإلستئثار باإلستغالل إذا كان اإلبتكار ال يحظى بأي حماية مصاحبة، الصنا

ذل  أنه قد يتعرض للنسف في مراحل الرنينية فال يتمكن املخترع من إتمام اختراعه، فتبقى حماية 

املخترع من  حق اإلستئثار غير مجدية وليس لها أي أهمية اقتصادية إال في الحاالت التي يتمكن فيها

اإلفالت من براثن املفترسين. هذا ناهي  عن أن اإلختراع الذي يستفيد من الحماية بموجب قانون 

امللكية الصناعية يجب أن يكون قابال للتطبيق الصناعي، وهذا ش ئ جيد إذا أريد منه محاربة 

مفيدة لكنها غير قابلة  اإلختراعات التي ال ترجى منها فائدة. لكن املشكلة يي أن هناك ابتكارات ترجى

للتطبيق الصناعي، مثل نماذج أعمال املنصات الرقمية مثال. ولكن هذا ال يعني أننا نريد أن نحمي هذه 

-اإلبتكارات في قانون امللكية الصناعية، فليست تل  وظيفته. ناهي  عن أن الخطر الذي يواجهها هو 

إلبتكارات عرضة للقضاء عليها من قبل من صميم اختصاص قانون املنافسة. فهذه ا -في تصورنا

املتعهدين التاريخيين الراسخين في السوق والذين يرون أن هذا اإلبتكار ليس في مصلحتهم لنه سيدمر 

 فائدة الخدمات التي يقدمونها ويهددهم في الوجود.

إلى إن الحماية التي أتحدث عنها يي الحماية املصاحبة للمقاوالت املبتكرة، أي قبل أن تصل 

دخل تطويرات على 
ُ
مرحلة الحصول على سند امللكية الصناعية، سواء كانت تنجز ابتكارا جديدا أو ت

لكن الحماية املصاحبة لالبتكار وللمبتكر، التي تصورتها حتى  اآلن، ابتكار سابق مملوك لها أو لغيرها. 

اسخة في السوق على االبتكار يي حماية من االبتكارات االفتراسية، ومن عمليات استحواذ املقاولة الر 

الكاسح قبل أن يدفع بها إلى الهاوية، ومن سرقة املبتكرين من املنافسين. وكل هذه الحماية تصورتها في 

قانون املنافسة، من خالل إدراج هذه السلوكات ضمن املمارسات املنافية للمنافسة. فإذا تمكنت 

ة، ال يبقى معنى للمكافأة التي يوفرها قانون امللكية املقاوالت املهيمنة من اغتيال اإلبتكار في البيض

الصناعية، إذ تصبح عديمة الردوى، طاملا أن املبتكر لن يصل إلى مرحلة إتمام اختراعه والكشف عنه 

 للحصول على سند الحماية.

ولكن إذا أراد قانون امللكية الصناعية أن يعين قانون املنافسة في هذه املهمة فلم ال؟ إنه أمر 

 جيد جدا. لكن الساس هو أن تتبنى سياسة املنافسة وقانون املنافسة بع  أهداف لالبتكار. 

 ثانيا: ضرورة توجيه قانون املنافسة لحماية اإلبتكار الكاسح
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متطور، لنه يجب أن يتكيف مع تطور السواق وظهور أنواع  قانون إن قانون املنافسة هو 

 عن ظهور ح
ً
االت واقعية جديدة، على سبيل املثال ، تحرير قطاعات جديدة من املمارسات، فضال

النشاط أو التطور التكنولوجي. كما أنه قانون قضايي. ومن الناحية العملية، فإن سلطة املنافسة 

قابل لالختراق بالتطورات التي تعرفها النظرية االقتصادية. وليس القانون وهو  واملحاكم يي التي تشكله.

هذه القاعدة ، ويجب على املمارس مراعاة هذه التطورات املختلفة. وهذه الطبيعة املغربي استثناًء من 

القضائية لقانون املنافسة لها عدة عواقب. على وجه الخصوص ، على الرغم من أن النصوص ال تتغير 

تطبيقها يمكن أن يتغير بمرور الوقت. ومن ناحية أخرى ، يتيح املجال الحر الذي تتركه النصوص فإن ، 

لسلطة املنافسة واملحاكم فهم عدد غير محدود من املمارسات عملًيا، لنها تعتبر أن هذه املمارسات 

من بين تل  التي يهدف قانون املنافسة إلى مكافحتها. في الواقع، ثمة العديد من املمارسات التي يمكن 

 كـ"التعسف" أو "تقييد املناف
ً
   182سة".أن تختفي وراء بع  املفاهيم الغامضة نسبيا

وملا كان اإلبتكار هو محرك اقتصاد القرن الواحد والعشرين، كان ال بد من اختراق سياسة 

إن قانون املنافسة يجب أن يوفر حماية املنافسة وقانون املنافسة ببع   أهداف االبتكار. هكذا ف

عنى. فإذا مصاحبة للمبتكر، لكي يكون للحماية البعدية التي يوفرها قانون امللكية الصناعية م

استنكف قانون املنافسة عن توفير حماية للمبتكر، وتركه في العراء عرضة لإلفتراس من قبل املقاوالت 

الراسخة في املجال، لن يبقى معنى لحق اإلستئثار باالستغالل الذي يوفره قانون امللكية الصناعية، إال 

 فتراس.إذا تمكنت املقاولة املبتكرة من االفالت من استراتيجيات اال 

غير أن تدخل املشرع غير ضروري، وتوجيه قانون املنافسة هذه الوجهة ممكن من طرف مجلس 

وهذه املهمة ليست غريبة عن سلطات املنافسة، إذ إن قانون  املنافسة، بل إنه من أوكد واجباته.

القواعد املنافسة هو في أصله قانون اجتهادي. فسلطات املنافسة يي من عملت على تطويره. غير أن 

التي صمدت ملدت طويلة بدأ يتجاوزها الزمن. ومن هنا وجب على سلطات املنافسة أن تبعث في هذا 

سا جديدا، بتوجيهه نحو خدمة اإلبتكار. ومن صور جعل قانون املنافسة في خدمة اإلبتكار، 
َ
القانون نف

من هنا  ة اإلبتكار املفترس.مراعاة اإلبتكار في تحليل املنافسة، وحماية اإلبتكارات الكاسحة، ومحارب

وجب أن يقوم مجلس املنافسة بححذ قانون املنافسة، وأن يجعل منه سالحا ذو حدين، حد يدعم به 

 اإلبتكار، وحد يستأصل به شأفة كل ممارسة من شأنها إعاقته أو منعه. 

نخرجه عن وعندما نقول إن قانون املنافسة يجب أن يحمي اإلبتكار، فهذا ال يعني أننا نريد أن 

وظيفته التي يي حماية املنافسة، ال بل إننا ال زلنا به في صلب هذه الوظيفة، إنما فقط نريد توجيهه 

نحو مراعاة املنافسة الدينامية واإلبتكارية، وتنبيهه إلى عدم التركيز على املنافسة السعرية وحدها. 

                                                           
 182-Aurélien Condomines3-, op.cit., pp. 2 Le nouveau droit français de la concurrence,   

http://recherche.fnac.com/ia819595/Aurelien-Condomines?SID=648af283-f8cb-1add-21ef-030cd58b558a&UID=0BA5E8924-D8E2-9E16-64DD-62376ED4878F&Origin=FnacAff&OrderInSession=0&TTL=130120132059
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يعني املقاولة املفترسة سعت إلى طمس  فعندما تلتهم مقاولة ابتكار مقاولة أخرى كانت ستنافسها، فهذا

املنافسة بالذات، وحرمت املستهل  من اإلختيار والرودة وانخفاض السعار ومن االستفادة بابتكار أكثر 

تطورا، فضربت، من ثمة، رفاهية املستهل  ُعْرَض الحائط. وهكذا يبقى املستهل  بدون خيار، ويكون 

ملفترسة. هذه الظواهر ال ينتبه لها قانون املنافسة الذي هو مضطرا لشراء منتج أو خدمة املقاولة ا

موجه نحو مراعاة املنافسة السعرية، وال يأخذ في الحسبان املنافسة من خالل اإلبتكار. فقانون 

املنافسة يجب أن يحمي اإلبتكار لكي يحمي املنافسة، وإال فإنه سيكون عاجزا عن حماية املنافسة ما 

 أسواق االقتصاد الرديد تتم من خالل اإلبتكار.  دام أن املنافسة  في

تتم من خالل اإلبتكار، فإن املمارسات املنافية  قتصاد الرديدوملا كانت املنافسة في أسواق اال

اإلبتكار اإلفتراس ي، و هو ابتكار في هذه السواق، قد تتنكر في زي اإلبتكار. وهذا هو حال  للمنافسة،

 ظاهره رحمة وباطنه عذاب.

أيضا، هذا الرفاه  قيام مقاولة راسخة بطمس ابتكار كاسح يي ممارسة مضرة برفاه املستهل  إن

ال يحميه قانون االستهالك وهو من صميم اختصاص قانون املنافسة أيضا. يي حماية مستقبلية لرفاه 

وصلنا إلى املستهل  الذي من حقه أن ينعم بابتكار متطور. فلو تأتى لكل مقاولة طمس ابتكار كاسح ملا 

هذه الرفاهية التي ننعم بها اآلن. فنحن مدينون لالبتكار في تطوير نمط حياتنا واالنتقال بنا إلى نمط 

 عيش أكثر رفاهية. 

ونافلة القول، إن مجلس املنافسة يجب أن يكون، في تطبيقه لقانون املنافسة، مرنا مثل 

السواق. فمهمته مرتبطة باالقتصاد، الناب ، يتطور ويقفز مع التطورات االقتصادية ومع تطور 

واالقتصاد يتطور بسرعة، ال سيما في عصر االقتصاد الرديد الذي يعتمد على االبتكار. ومن هنا وجب 

على مجلس املنافسة أن يحاكي عمل الحرباء، التي تتلون تبعا لظروف الزمان واملكان، وأن يلون 

املحافظة على الغاية التي وجد لها قانون املنافسة. فلسفته مع التطورات االقتصادية، لكي يتمكن من 

وهكذا، فإن الرفاهية واملستهل  واإلبتكار يي ثالثة مصطلحات ينبغي أن تكون حاضرة بقوة في ذهن 

مجلس املنافسة عند التدخل في أسواق اإلبتكار الكاسح. فال خوف على قانون املنافسة إذا كانت 

 ضم التطورات التقنية و اإلقتصادية.الهيئات الساهرة على تطبيقه في خ
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 خالصة الفصل:

لقد رأينا أن حصص السوق، في أنواع معينة من السواق، ليست سوى مدشرا غير موثوق على 

، ليست  HHI القوة السوقية. كما أن درجة تركيز سوق، واالختالفات في هذا التركيز املقاسة بمقياس

ات املنافية للمنافسة. في السواق مارسل املنافسة لعمليات االندماج أو املمفيدة للغاية في تحلي

الديناميكية حيث املنافسة تتم "للسوق" وليس "في السوق"، حتى حصة سوقية كبيرة ليست بالضرورة 

إلى  TMH  مدشرا على قوة السوق. في السواق ذات الوجهين، يددي تحديد السوق املعنية وتطبيق

ا للغاية. ومن ناحية أخرى ، خلق صعوبات 
ً
إضافية. وبالتالي قد ال يكون حساب حصص السوق موثوق

فإن حصص السوق لحد جوانب السوق ليست مدشرا قويا على قوة السوق، لن الضغوط التنافسية 

التي تمارسها الرهة الخرى قد تحد من قوة التسعير. باإلضافة إلى ذل ، وبسبب تأثيرات الشبكة ، قد 

العالقة بين التركيز ورفاهية املستهل  في السواق ذات الوجهين وفي السواق الخرى ذات  تكون 

  .التأثيرات الشبكية الكبيرة مختلفة جوهرًيا عن تل  املرصودة في السواق التقليدية أحادية الوجة
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رح استكمال أو استبدال التحليل بالسوق املعنية / حصص السوق بمقار 
ُ
بات ونتيجة لذل ، اقت

مباشرة أكثر لتقييم القوة السوقية واآلثار التنافسية لعملية اندماج أو سلوك تعسفي. كانت الطريقة 

الولى املقترحة يي املحاكاة املباشرة لالندماج باستخدام نموذج تجريبي الحتكار القلة في القطاع. ومع 

د املالمح الرئيسية للقطاع، ذل ، فقد لوحظ أن نماذج اإلندماج البسيطة غالًبا ما تفشل في تجسي

وأن نماذج محاكاة اإلندماجات تحتاج إلى إعادة صياغتها بشكل كبير لتالئم الخصائص الخاصة لقضية 

معينة للتنبد بشكل موثوق بآثار اندماج معين على املنافسة. ونظًرا لتعقيدها الكبير، ال يمكن لنماذج 

ح بسيط أو أن تشكل اإلندماج التي تم تعديلها لتتناسب مع خصوصيات  ِ
 

القضية أن تصلح كمرش

الخطوة الولى في تحليل املنافسة. ونتيجة لذل ، تم اقتراح أدوات أخرى أبسط للتعامل مع القضايا 

التي ال تكون فيها حصص السوق ومدشرات التركيز سوى مدشرا ضعيفا عن التأثيرات في املنافسة. 

روبي تطبيق نهج أكثر مراعاة لآلثار في حاالت وضعية الهيمنة. وباإلضافة إلى ذل ، اقترح في االتحاد الو 

كما، تم التشكي  في مدى مالءمة استخدام العتبات لتحديد ما إذا كانت شركة ما تمتل  مركًزا 

مهيمنا أم ال. وفضال عن ذل  فقد اقترح، في حاالت التعسف في استخدام املركز املهيمن، حذف 

استبداله بتحليل مباشر لآلثار. ومع ذل ، ينحصر هذا اإلجراء أيًضا في تحديد السوق املعنية كلًيا و 

 .الحاالت التي يوجد فيها دالئل واضحة على وجود تأثيرات منافية للمنافسة

في أسواق اإلبتكار تتشكل املراكز املهيمنة وتتالش ى بسرعة، وتتطور السواق بسرعة، وتتكون 

ما يعني التشكي  في مصداقية النتائج التي يمكن حصص السوق وتتضاءل وتضمحل بسرعة. وهو 

الوصول إليها من خالل هذه املساطر. ومن ثم يجب على سلطات املنافسة، في السواق الدينامية 

واملبتكرة، أن تكون بدورها مبتكرة وأن تعمل على تطوير وسائلها حتى ال تصل إلى نتائج مضللة. مسطرة 

إلى تحديد الحصص السوقية للمقاوالت للوصول إلى استنتاج ما إذا تحديد السوق املعنية، التي تهدف 

كانت هذه املقاوالت تتمتع بحصص سوقية أم ال، تحتاج إلى املالءمة. ولذل  فمن الفضل التركيز على 

تحليل اآلثار مباشرة ال سيما إذا توفرت لسلطات املنافسة البيانات الكافية. هذا مع العلم أن املبادئ 

املتعلقة باإلندماج لم تعد تشترط اللروء ضرورة إلى تحديد السوق  9101ة المريكية لسنة التوجيهي

املعنية قبل تحليل عملية اندماج. وهو ما يستفاد من القانون الفرنس ي ومن ممارسات سلطات 

 املنافسة الفرنسية التي تذهب إلى أن تحديد السوق املعنية لم يعد ضروريا سوى في حالة التعسف في

 استغالل وضعية الهيمنة.

ونظرا لن مسطرة تحديد السوق املعنية غير متجذرة في قانون املنافسة املغربي، من منطلق أنه  

ال ينص على ضرورة تحديد السوق املعنية في بداية كل تحليل خالفا ملا تفعله بع  القوانين، مثل 

جلس املنافسة بضرورة تحديد السوق قبل القانون الملاني الذي ينص على ذل  لزاما، فال ش يء يلزم م
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كل تحليل، وال ش يء يمنعه من  االستغناء عن هذا املفهوم والدخول من خالل تحليل املنافسة ال من 

 خالل تحديد السوق، ولو فقط في الحاالت التي تتوفر فيها للمجلس البيانات الكافية.

ملنهرية التي تقع فيها سلطات ويجب أن يكون مجلس املنافسة حريصا على تفادي الخطاء ا

املنافسة املقارنة. فقد رأينا أن مفاهيم قانون املنافسة وأدوات تحليل املنافسة مصممة ملراعاة 

املنافسة السعرية والثابتة وال تالئم أسواق اإلبتكار الكاسح، وينبغي العمل على تطويرها ومالءمتها. 

أن يراعي أوجه السوق كلها، ال التركيز على جانب  فتحديد السوق في السواق متعددة الوجه ينبغي

واحد من السوق، لن ذل  سوف يددي إلى تحديد أسواق ضيقة النطاق، ومن ثم تحديد  قوة سوقية 

غير موجودة في الواقع طاملا أن التحليل ال يراعي الضغوط التنافسية التي تواحهها املنصة في الروانب 

 في نهاية املطاف نتائج مضللة وغير عادلة في مواجهة املنصة.الخرى من السوق، وهو ما يعني 

وعالوة على ما ذكر، يجب على القضاء املغربي أن يعمل على تكييف املنصات الرقمية التكييف 

الذي يخدم مصلحة املستهل  والجير حفاظا على حقوق املستهل  و على مناصب الشغل واستقرار 

ذه املنصات مع املشتغلين لديها بأنها عالقة شغل، وذل  من الشغل. ولذل  يجب تكييف عالقات ه

أجل تحسين وضعية املشتغلين في هذه القطاعات وتمتيعهم بالحماية التي تضمنها مدونة الشغل 

لألجراء  وجعل اإلبتكار خيرا أسمى لإلنسان وفي خدمة النمو اإلقتصادي و اإلجتماعي، كما كانت 

 طر التي تطرحها بع  أصناف اإلبتكار لفئات اجتماعية معينة. وظيفته دائما، وكبح جماع املخا

وقد أثبتنا أن عناصر عقد الشغل متوفرة في العالقة بين املنصات واملشتغلين لديها بتحليلنا 

للعالقة بين أوبر والسائقين لسيارات شخصية اإلستعمال. ولكن إذا ظهرت في املستقبل حاالت يلتبس 

خصوص ما إذا كانت عالقة التبعية متوفرة أم غائبة، فإنه يجب على القضاء فيها المر على املحكة ب

املغربي أن ينتقل إلى اعتماد ما اسميناه " التبعية املرنة" وتكيف العقد عقد شغل بمجرد توفر عنصر 

،  واحد من عناصر التبعية بدال من اشتراط توفر عناصرها جمعيا من إشراف وتوجيه ومراقبة ...

 ي  قواعد قانون الشغل وجعلها تتكيف مع خصوصيات اإلقتصاد الرقمي.لترووذل  

ومن جهة أخرى يجب تكييف الخدمات التي تقدمها املنصات الرقمية العاملة في ميدان النقل، 

من  481بأنها خدمات نقل على غرار ما أوضحناه، حتى تخضع هذه املنصات ملسدولية الناقل )الفصل 

يبدو من املادة املذكورة أنها مسدولية مفترضة في حق الناقل ال يجوز له مدونة التجارة( ، والتي 

دحضها إال بإثبات القوة القاهرة أو خطأ املضرور. و غايتنا، كما يي واضحة، يي الحفاظ على حقوق 

مستهلكي هذه الخدمات إذا أصابهم ضرر من جراء حادثة سير أو من جراء أي ممارسة غير قانونية من 

نتيجة سوء تنفيذ العقد. وإذا ظهرت حاالت ال تتوفر فيها خصائص عقد النقل فيجب  السائق أو 
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من ق.ل.ع.  81تأسيس مسدولية املنصة عن فعل السائقين على أساس الفقرة الثالثة من الفصل 

 وذل  لنفس الغاية املذكورة أعاله.

عمال على توجيه والهم من كل هذا وذاك، هو أنه يجب على سلطات املنافسة والقضاء أن ي

تحليل املنافسة لخدمة اإلبتكار، بالعمل على مالءمة الدوات التقليدية عند التدخل في قطاعات تتميز 

بابتكارات كاسحة. وللقيام بذل  قد يكون مراعاة عنصر اإلبتكار في تحليل املنافسة هو الحل المثل أو 

ة اندماج، ليس هو ما إذا كان اإلندماج جزء من الحل. في أسواق اإلبتكار ما يهم عند تحليل عملي

سيددي إلى خلق أو عدم خلق وضعية هيمنة في السوق، فإذا كانت وضعية الهيمنة ستخلق ابتكارا 

كاسحا أو ستحسن رفاه املستهلكين فلتكن، طاملا أن مراكز الهيمنة في هذه السواق مدقتة، ما يهم هو 

ار أم ال. فإذا كانت ستددي إلى خلق ابتكار متطور، فعلى ما إذا كانت عملية اإلندماج في صالح اإلبتك

سلطات املنافسة أن ترخص بعملية اإلندماج. وإذا اتضح لها أن عملية اإلندماج يي مجرد عملية 

 استحواذ استراتيجي ملنع ابتكار كاسح، فعليها أن  تعمل على منعها.

فإن لم يتدخل املشرع وجب على  ومن جهة ثانية يجب توجيه قانون املنافسة لخدمة اإلبتكار،

سلطات املنافسة أن تضطلع باملهمة وأن تكون في خدمة اإلبتكار. ذل  أن الحماية التي يوفرها قانون 

امللكية الصناعية لإلبتكار يي حماية من نوع آخر، حماية َبعدية تنصب على الحق اإلستئثاري، أما 

سلطات املنافسة فهي حماية قبلية ومصاحبة وبعدية، الحماية التي يجب أن يوفرها قانون املنافسة أو 

ليس من اإلعتداء على حق اإلستئثار باستغالل اإلبتكار، وإنما من االعتداء على اإلبتكار ذاته. وليس من 

عميات التزييف، وإنما من املمارسات املافية للمنافسة الهادفة إلى القضاء عليه: االبتكار االفتراس ي، 

 ملنع االبتكار، سرقة املبتكرين من املنافسين.  االستحواذ الهادف

وفي الخير فإن انعدام حماية اإلبتكار في قانون امللكية الصناعية ينتج عنه فشله في أداء املهمة 

التي جاء لإلضطالع بها أصال، ويي تحريع اإلبتكار، وعدم مراعاة قانون املنافسة لإلبتكار في تحليل 

د الرديد، ينتج عنه فشل قانون املنافسة في أداء املهمة التي جاء املنافسة في أسواق االقتصا

لإلضطالع بها أصال، ويي حماية املنافسة. فبقي اإلبتكار بدون حماية، وبقيت املنافسة بدون حماية، 

وتضرر النمو اإلقتصادي، وتالشت حقوق املستهل  بين غفلة قانون امللكية الصناعية وسبات قانون 

عكس، فإن مراعاة اإلبتكار عند تحليل املنافسة في أسواق اإلبتكار، تدفع بقانون املنافسة. وبال

املنافسة إلى االضطالع بوظيفتين مهمتين، فضال عن وظيفته الم، التي يي حماية املنافسة، فيحمي 

املنافسة ويحمي بحمايتها اإلبتكار، ويحمي رفاهية املستهل ، فيكون بذل  قد اضطلع بوظيفة ثالثية 

 البعاد، وقدم حماية فعالة للمستهل  و للمقاولة واإلقتصاد.
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اإلبتكار الكاسح له شقين متناقضين، شق إيجابي، وشق سلبي: فهو ابتكار يحسن رفاهية 

اة الفرد واملجتمع نحو الفضل، وهذا أمر إيجابي. إال أنه يعطل صناعة قائمة املستهل  ويغير نمط حي

وهو أمر سلبي لهذه املقاوالت. ولذل  فإن هذه الخيرة، بالنظر إلى  ،ويهدد مقاوالت مخصوصة بالزوال

قضاء التهديد الذي يحمله لها هذا النوع من االبتكار، ستسعى، متى أمكنها ذل ، إلى محاولة اغتياله وال

 .)املبحث الول( 183التعسف في استعمال وضعية الهيمنة عليه، عن طريق

ومن جهة أخرى، فإن تحليل املنافسة وقانون املنافسة ال يالئمان القطاع الرقمي وقطاع االبتكار 

وإذا كان صعود أسواق  عموما، وخاصة ملكافحة املمارسات الرديدة الهادفة ملنع االبتكار الكاسح.

ا مصحوبا بزيادة في مستوى اإلنتاج والثروة العامة ورفاه املستهل ، فإنه يصاحبه أيًضا التكنولوجي

  ممارسات جديدة مناهضة للمنافسة تتطلب مالءمة القانون.
ً
ومن هنا يجب أن نكون متحفظين قليال

االبتكارات فيما يتعلق بالنشاط املحتمل لسلطات املنافسة في املجاالت التي تدثر في االبتكار، وال سيما 

الكاسحة، إذ هناك صعوبات جمة في تكييف الفئات التقليدية وأدوات قانون املنافسة الكالسيكية مع 

هذه الظروف، وقد يكون االستخدام العمى لدوات مكافحة االحتكار التقليدية غير مالئم، أو حتى غير 

عند التدخل في هذه السواق.  منتج.  وهذا يعني أن مجلس املنافسة عليه أن يالئم أساليب التحليل

كما يجب عليه تفعيل بع  اآلليات التي من شأنها أن تحقق نوعا من الفعالية في حماية املنافسة، 

                                                           
ات التي قدمتها إن القانون ال يحظر وضعية الهيمنة في حد ذاتها، من منطلق أن هذه األخيرة قد تتشكل في السوق نتيجة جودة املنتجات أو الخدم -183 

 املقاولة والتي رفعت تدريجيا حصتها السوقية.

نها من إعاقة أو عرقلة منافسة فعلية في السوق  ِ
ّ
املعنية ويعطيها ويقصد بوضعية الهيمنة: "مركز القوة االقتصادية الذي تتمتع به مقاولة ما، والذي يمك

أو زبنائها وأخيرا املستهلكين". وهكذا فإن وضعية الهيمنة تعني غياب البديل الذي يمكن الرجوع  إمكانية القيام بتصرفات مستقلة إلى حد معتبر إزاء منافسيها،

 .إليه من قبل العمالء الذين يوجدون في وضعية يضطرون معها إلى اللجوء إلى املقاولة املهيمنة

تع به املقاولة في السوق املعنية. إن هذه االستقاللية هي وإذن، فإن ما يهم، للقول بوجد وضعية مهيمنة من عدمها، هو استقالل التصرف الذي تتم

هو أن هذا السمة املميزة لوضعية الهيمنة، فهي مرتبطة مباشرة بدرجة الضغط التنافس ي املمارس على املقاولة املعنية. "فمعنى وجود وضعية الهيمنة 

عنية تحوز سلطة جوهرية ودائمة". إن الضغط التنافس ي هو وحده وسيلة كافية، بل الضغط التنافس ي غير فعال بما فيه الكفاية، انطالقا من أن املقاولة امل

خذ ِحذرها من هو أنجع الوسائل في مكافحة املمارسات التعسفية للمقاولة. فإذا كانت املقاولة معرضة لخطر فقدان  عمالئها لصالح منافس، فإنها سوف تت

ضل وقاية من التعسف هي ضمان وجود منافسة فعالة في السوق. غير أنه إذا وجدت مقاولة في وضعية القيام بممارسات تعسفية تجاههم. ولذلك، فإن أف

ه ليس كافيا مهيمنة، وكان منافسوها ال يتمتعون بالقوة الكافية لكبح جماحها عن استغالل سلطتها االقتصادية، بأن كان الضغط التنافس ي الذي يمارسون

ر التعسف في استغالل وضعية الهيمنة في قانون املنافسة كفيل بمعالجة األخطار التي يمكن أن تسفر عنها هذه لردع املمارسات التعسفية، فإن حظ

 الوضعية.

غوط و"بصفة عامة، يمكن أن تعتبر املقاولة التي يمكن لها رفع األسعار فوق املستوى التنافس ي بصفة مربحة خالل فترة طويلة دون أن تتعرض لض

 ة مؤسسة مهيمنة". وتوضح اللجنة األوروبية أنه "يمكن أن تعتبر، بصفة عامة، فترة سنتين كافية لتشكل فترة طويلة".تنافسية فعلية كافي

طريق مختصر ولكن يجب التنبيه إلى أن األسعار ال تشكل املؤشر الوحيد الذي يسمح بتقدير درجة تأثير املقاولة في السوق املعنية، بل يتعلق األمر ب

 أبعاد املنافسة، والتي تتضمن، إلى جانب األسعار، االنتاج واالبتكار وتعدد ونوعية السلع والخدمات.لتعيين مختلف 

 ملزيد من التفاصيل راجع:

Jean-Bernard BLAISE, « Abus de position dominante », Rép.com, Dalloz, Octobre2005 ; Anne –Sophie CHONE, « Abus de position 

dominante ( Notion de position dominante. Article 102 du TTFUE et L.420-2 du code de commerce) », Juris-classeur commercial, 

concurrence-consommation, Fasc. 560, 5 octobre 2010 ; Claire MONGOUACHON, Abus de position dominante et secteur publique, 

Editions Bruylant, , Bruxelles, 2012. 
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وهو ما يستدعي بالنظر إلى أن أسواق االبتكار الكاسح تتغير بسرعة، حتى ال يصبح تدخله بدون فائدة. 

خرها مجلس املنافسة من أجل التدخل في منا محاولة البحث عن أنجع السبل التي يمكن أن يس

 الوقت املناسب بهدف توفير الحماية الالزمة لإلبتكار الكاسح ضد محاوالت االغتيال. )املبحث الثاني(

 تعسف في استغالل وضعية الهيمنةاملبحث األول: منع االبتكار الكاسح عن طريق ال 

، إلى السوق  دخول املقاولة الكاسحة ة، عندما تكتشفهيمنهناك حاالت تحاول فيها الشركات امل

ة بذل  من خالل ممارسات افتراسية إستبعادية منيه. وقد تقوم الشركة املكاسحالبتكار ال اتعرقل أن 

أو حقوق امللكية  ستعمال خوارزميات الذكاء الصناعي،)املطلب الول(، أو ا الكاسحين  للمنافسين

ون مجدية أكثر إذا كانت املقاولة الصانعة البتكار كاسح الفكرية )املطلب الثاني(. هذه املمارسات ستك

  ابتكارها.أو استغالل  للتزود ببع  العناصر الضرورية لصنع أخرى تعتمد على مقاوالت 

 املطلب األول: عرقلة االبتكار الكاسح عن طريق املمارسات االفتراسية     

ة في أسواق التكنولوجيا، عندما يتم يمنهمن بين املمارسات التي يمكن ان تقوم بها املقاوالت امل

استهداف نشاطها من طرف وافد جديد يحتمل أنه يحمل معه ابتكارا كاسحا، محاولة افتراس ابتكار 

هذا املتدخل الرديد من خالل إلغاء التوافق بين منتجاتها وابتكار الوافد الرديد، أو قطع العالقات 

ابتكاره )الفقرة أو استغالل تزود باملوارد الساسية لصنع التجارية معه، إذا كان يعتمد عليها في ال

 الولى(، أو القيام بممارسة ابتكار افتراس ي )الفقرة الثانية(. 

 الفقرة األولى: إرباك اإلبتكار الكاسح بإلغاء التوافق وقطع العالقات التجارية

ة في القطاع، هيمنامل ةقاولمن بين أبرز املمارسات املنافية للمنافسة التي يمكن أن تستعملها امل

عندما تشعر بالتهديد، إلغاء التوافق بين منتجاتها ومنتجات منافسها الذي يحاول اكتساح ابتكارها 

أو )أوال(، أو قطع العالقات التجارية معه من خالل االمتناع عن تزويده باإلمدادات الالزمة لصنع 

 ابتكاره أو تقديم خدمته )ثانيا(.استغالل 

 ع االبتكار الكاسح بإلغاء التوافق بين املنتجاتمنأوال: 

يد من الشركات دتقوم العلقد أصبح االبتكار الكاسح استراتيجية شايعة للمقاوالت، فمن خالله 

فهو يوفر طريقة أخرى لدخول السوق والنمو جنًبا إلى  ة من السوق.هيمنالرديدة بطرد املقاوالت امل

التنافس املباشر مع املقاوالت القائمة، من خالل ابتكار جنب مع النهج التقليدي الذي يقتض ي 

تحسيني، أو بشكل أكثر ثباًتا عبر منتجات أرخص أو استراتيجية تجارية أفضل على سبيل املثال. وفي 

جنبه كل منافسة في مواجهته مباشرة، تسمح إستراتيجية اإلبتكار الكاسح لصاحبها 
ُ
الوقت الذي ت

ة، وإذا تم تنفيذها بنجاح، فإنها يمكن أن تقدم إمكانات نمو هيمنلشركات املبالتطور دون أن تنتبه له ا
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أقوى. وفي نفس الوقت، فإن من يتبع استراتيجية اإلبتكار الكاسح يكون مرشحا ملواجهة صعوبة كبيرة 

في التصنيع واقتراح منتج مبتكر سيهم على القل الرزء الدنى من شبكة القيمة الحالية ويوفر قيمة 

 افة كافية لإلستحواذ على الزبائن. مض

وملا كانت املقاوالت التي تتبع استراتيجية ابتكار كاسح قد تحمل معها دمار املتعهدين التاريخيين 

املوجودين في السوق، فإن هدالء لن يظلوا مكتوفي اليدي يشاهدون تجارتهم تنهار دون محاولة القيام 

ى واحدة أو أكثر من االستراتيجيات الحادية، التي يحتمل أن قد يقررون اللروء إلبأي رد فعل. ولذل  

تكون غير مشروعة، مثل السعار اإلفتراسية، واالتفاقات الحصرية واملمارسات التي تهدف إلى زيادة 

ولكن املمارسة تكاليف املنافسين، والتي من املعتاد بالنسبة لسلطات املنافسة فتح تحقيق بشأنها. 

أن تقوم بها املقاوالت الرائدة في أسواق التكنولوجيا، يي استبعاد املنافسين بإلغاء  الشايعة التي يكمن

 التوافق بين منتجاتها وابتكار الوافد الرديد الذي يهدد باكتساح نشاطها.

، كانت 0222في عام  184، نذكر قضية إنتل:  ة الخيرةومن بين المثلة على هذه االستراتيجي

إلى  11في سوق املعاِلرات والرقاقات الدقيقة مع حصة سوقية تقدر بحوالي  ( رائدةIntelشركة إنتل )

و  0222إدخال منتجين منافسين، في عامي  ت، قد قرر  AMDباملائة. وكانت إحدى منافسيها ،  81

 .، وضعت شركة إنتل، العديد من االستراتيجيات املنافية للمنافسة للقضاء على هذين املنتجين9113

لتجارة الفيدرالية شركة إنتل بإبرام عدة اتفاقيات منافية للمنافسة مع العديد من اتهمت لرنة ا

شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر في محاولة منها للحفاظ على موقعها االحتكاري في سوق املعاِلرات. كما 

ى استهدفت لرنة التجارة الفيدرالية الخصومات التي منحتها إنتل لهدالء املصنعين باإلضافة إل

الضغوط التي مارستها الشركة لضمان عدم قيام موردي البرامج بأي صيانة على املنتجات التي لم 

 أن شركة إنتل قد أعادت تصميم 
ً
تستخدم وحدة املعالرة املركزية الخاصة بشركة إنتل. وأثارت أخيرا

إلضافة إلى ذل ، لم ( ومكتبة برمجياتها من أجل تقليل أداء منافسيها. باcompilateurمترجم البيانات )

 .تكن إنتل قد أبلغت عن هذه التغييرات

كما أشارت الشكوى إلى أن شركة إنتل شرعت في بادئ المر مصنعي املعالرات الرسومية على 

( الخاصة بـ"إنتل"، قبل أن تختار الشركة في نهاية CPUاالبتكار على أساس وحدات املعالرة املركزية )

 يل البيني بين هذه املعالرات ووحدات املعالرة املركزية الخاصة بها. املطاف إلغاء قابلية التشغ

قضية إنتل تمت تصفيتها في النهاية من خالل اتفاق ودي بين الشركة ولرنة التجارة الفيدرالية. 

                                                           
 184-061 0247,   DOSSIER:(2010), Corporation  Intel of Matter the In Commission, Trade Federal : Intel Affaire 

 ,matter-corporation-0247/intel-proceedings/061-seshttps://www.ftc.gov/enforcement/ca

, (2/7/2019).https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/101102inteldo.pdf 

 

https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/061-0247/intel-corporation-matter
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/101102inteldo.pdf
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من أجل اإلجابة عن املشكلة املتعلقة ببرمجة مترجم البيانات ومكتبة البرمجيات، تلتزم إنتل بعدم 

تها بحيث، من ناحية، يتدهور أداء املنتجات املنافسة، ومن ناحية أخرى، وفي الوقت برمجة منتجا

بالداء،  -على سبيل املثال ال الحصر  -نفسه، ال يتحسن منتج إنتل نفسه، سواء تعلق المر

واالستغالل، والتكاليف، و التصنيع، واملوثوقية والتوافق والقدرة على تشغيل أو تحسين تشغيل منتج 

. وقد ذهبت لرنة التجارة الفيدرالية إلى أن تدهور منتج منافس ال يمكن قبوله كمكسب آخر

 كما تعهدت إنتل بعدم برمجة أي واجهة تهدف إلى الحد من أداء معالرات الرسومات .اقتصادي صالح

("GPU") ونية املناِفسة عمدا. في غياب حتى اإلدانة، اضطرت شركة إنتل إلى تغيير إستراتيجيتها القان

 والتجارية بشكل كبير. 

وهكذا يبدو أن الشركات الراسخة، عندما تكون قادرة على اكتشاف خطر االبتكار الكاسح، تقدر 

على تعقيد املرحلة  الولى و / أو الثانية من سيرورة اإلبتكار. يجب على سلطات املنافسة حينئذ أن 

بين شبكات القيمة لرعل عملية االبتكار  تدمن الوصول إلى املنتجات املنخفضة الرودة وكذا الصلة

 185ممكنة.

وكذل  من بين االستراتيجيات االستبعادية التي يمكن أن تقوم بها الشركات الراسخة في السوق، 

أن تبتكر املقاولة القائمة ولكنها، عندما تكتشف أنها كانت أقل نجاًحا في االبتكار من الوافد الرديد؛ 

رسة استبعادية، على سبيل املثال من خالل إزالة التوافق بين من ستسعى إلى منعه من خالل مما

 منتجاتها ومنتجات منافسها. 

في وقت الوقايع، كانت  186الطبية:  HDCومن القضايا التي توضح هذه االستراتيجية، قضية 

، إحدى  HDC "ميننت " في وضعية مهيمنة في سوق غسيل الكلى إلعادة املعالرة. الحظت شركة

أجرت تغييًرا على آلية االمتصاص ملنع استخدام املنتجات املنافسة.  Minntech ها، أن شركةمنافسات

قامت بتعديل نظام الشفرة لغرض وحيد هو استبعاد  Minntech أن شركة HDC كما الحظت شركة

املنافسة. من جانبها، أشارت مينت  إلى أن التغييرات في تصميم أجهزتها قد تم إجراؤها من أجل 

 يل استخدام هذه اآلالت وزيادة سالمتها.تسه

 ملمارساتها، مع اإلشارة 
ً
 اقتصاديا

ً
استفسر القضاة عما إذا كانت شركة مينت  قد قدمت تبريرا

إلى أن الصفة غير القانونية ال تثبت إال عندما ال يمكن تبرير هذه املمارسة لسباب أخرى غير قدرتها 

 .على طمس املنافسة

                                                           
L’INNOVATION DE RUPTURE ET LA MISE EN OEUVRE DE LA ation et de Développement Économiques, Organisation de Coopér - 185

,n° 29.op. cit. , E POLITIQUE DE LA CONCURRENC 
186-Jan 25/2007,  07), 474 F.3d 543 (8th Cir. 20 United States Court of Appeals, Corp., Minntech v. Inc. Medical, HDC : Medical HDC Affaire 

, (2/7/2019).corp-minntech-v-medical-https://casetext.com/case/hdc 

https://casetext.com/case/hdc-medical-v-minntech-corp
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ت "مينت " مبررين تقنيين للتغييرات في تصميم منتجها. فيما يتعلق بآلة في هذه الحالة، قدم

أنها سمحت بتخفيف املنتج بشكل أفضل. وفيما يتعلق بالشفرة،  Minntech اإلمتصاص، أثارت شركة

أن النظام الرديد يسمح للمستخدمين بتتبع االستخدام بشكل أفضل واالمتثال  Minntech فقد أكدت

ال أساس  Minntech ، من جانبها ، في إثبات أن املبررات التي قدمها HDC ونية. فشلتلإللتزامات القان

 .وبالتالي قانونية -لها من الصحة. وهكذا تم الحكم بأن املمارسات مديدة للمنافسة 

في السعي إلى التبرير االقتصادي، أكد القضاة أن النسخة الرديدة من منتج ما ال يمكن إدانتها 

، مهما إال إذا كان 
ً
 اقتصاديا

ً
هدفها الوحيد هو طمس املنافسة. وبالعكس، عندما تقدم الشركة تبريرا

، فإنه يكفي لتبرير مشروعية النسخة الرديدة من املنتج. 
ً
 كان صغيرا

 Microsoftومن بين أفضل المثلة على إنفاذ قوانين املنافسة التي تحمي االبتكار الكاسح، قضية 

Explorerالنفوذ القوي لشركة مايكروسوفت في سوق أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر  . لقد تم تهديد

 navigateursالحخصية من قبل ابتكار في سوق مختلفة تماًما، ويي سوق متصفحات اإلنترنت 

Internet ورًدا على ذل ، قامت .Microsoft  بتجميع نظام تشغيلWindows  الخاص بها مع متصفح

Explorer  جعل من الصعب على املنافسين الوصول إلى العمالء ومنع الخاص بها، مماNetscape  من

تنفيذ استراتيجية ابتكار كاسح. وقد تدخلت اللرنة الوروبية عن طريق قرار االلتزام لضمان الوصول 

 187إلى العمالء.

وفي قضية أخرى، حظرت العالمات التجارية الفاخرة على  موزعيها البيع على شبكة اإلنترنت. 

ا في هذه الحالة، تقوم مقاوالت راسخة بمعية شبكات التوزيع بتجميد وصول املنتجات املنخفضة أيض

أن تعطل قنوات التوزيع  –مع مرور الوقت  -الرودة للعمالء وكذا قنوات التوزيع املبتكرة التي يمكن 

 188القائمة.

ية وافدا جديدا تقوض عندما تستهدف مقاولة قو يومع ذل ، فإن نجاح هذه االستراتيجيات قد 

بنموذج أعمال تقليدي أو تقنية تقليدية أو تكثيف املنافسة السعرية. يمكن للمقوالت الكاسحة أن 

تقلل الطلب على النموذج القديم / املنتج / الخدمة على الرغم من تكثيف الفاعلين التاريخيين 

)بلوك باستر( على   DVDمقاوالت تأجير أقراص تقوى للمنافسة السعرية. على سبيل املثال، لم 

، التي تعرض اختياًرا للمحتوى أكثر ثراًء Netflixالصمود رغم تطبيقها لألسعار اإلفتراسية مع وصول 

 وسهولة أكبر  في املشاهدة. 

                                                           
-v-https://casetext.com/case/us01), 20 34 (D.C. Cir.F.3d  253 Corp., Microsoft v. States United Microsoft: Court of Appeals, Affaire - 187

, (2/7/2019).6-corp-microsoft 

L’INNOVATION DE RUPTURE ET LA MISE EN OEUVRE DE LA Organisation de Coopération et de Développement Économiques,  - 188

POLITIQUE DE LA CONCURRENCE , op. cit. n°.27 

https://casetext.com/case/us-v-microsoft-corp-6
https://casetext.com/case/us-v-microsoft-corp-6
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االكتساح قد ال يتم من طرف مقاولة توجد في نفس الدولة، فقد تطلق ومن ناحية أخرى، فإن 

يحمل معه دمار مقاوالت موجودة في بلدان أخرى. في هذه الحالة  مقاولة من دولة أخرى ابتكارا متطورا

هناك حظوظ قليلة جدا أن تفلح املقاولة التي تعرضت للهروم في اغتيال االبتكار الكاسح. اللهم إال اذا 

كانت املقاولة الصانعة البتكار كاسح تعتمد عليها في بع  املنتجات الالزمة لصنع االبتكار الكاسح، 

تنسفها إذ لم يوجد بديل يمكن أن تعتمد عليه املقاولة الكاسحة. وذل  عن طريق قطع  حينئذ قد

 العالقات التجارية.

 قطع العالقات التجاريةرباك االبتكار الكاسح بإثانيا: 

يمكن للمقاوالت القائمة في السوق التقليدية أن تعرقل االبتكار الكاسح. فقد تسعى مقاولة 

ع صانع ابتكار كاسح محتمل من تنفيذ استراتيجيته باللروء إلى قطع العالقة حالية ذات قوة سوقية ملن

التجارية معه من خالل قطع تزويده باملوارد الالزمة لصنع ابتكاره. وهذا هو ما حدث لشركة "هواوي" 

التي سحبت منها "جوجل" تراخيص الندرويد.  ورغم أن جوجل لم تسحب الترخيص من شركة 

ام هذه الخيرة على صنع ابتكار كاسح، فإن لروء املقاولة إلى مثل هذه املمارسات "هواوي" بسبب إقد

 189أمر وارد، إذا تم تهديد نشاطها بابتكار كاسح.

، بممارسة مماثلة مع شركة "أمادوس"،  9102190كما قامت شركة جوجل أيضا ، في يناير سنة 

نها ال تتعلق بابتكار كاسح، وإنما يمكن أن مع اإلشارة إلى أننا نورد هذه القضية على سبيل القياس، ل

 تستخدم مقاولة راسخة أسلوبا مماثال في منع هذا االبتكار.

،  110 008، التي تقدم خدمة االستفسار عبر الهاتف  Amadeusلقد تقدمت شركة               

همها بوقف العديد . تتGoogle الفرنسية من أجل املمارسات التي تنفذها   سلطة املنافسة بإحالة إلى

) أصبحت  AdWords1 ، التي تدعى9108من حساباتها الخاصة بالخدمة اإلعالنية، انطالقا من يناير 

، ورف  معظم اإلعالنات التي أرادت بثها لتعزيز خدماتها. وقد  191(9108في صيف  Google Adsاآلن 

 .طلبت، بصفة تبعية إلحالتها في املوضوع، النطق بتدابير استعرالية

                                                           
نجاز ملزيد من التفاصيل حول قضية "هواوي" راجع الفقرة الثانية من املطلب األول من املبحث الثاني أدناه تحت عنوان: تأمين  سالمة عملية إ -189 

 االبتكار الكاسح.

ier 2019, 31, janv01-MC-19Autorité de la concurrence français , décision n°  - 190

(2/7/2019).,  http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_article=3342&id_rub=696&lang=fr 

بشكل خاص أعلى أو أسفل نتائج املراجع الطبيعية ملحرك البحث الخاص بها. تتميز عن   Googleنات التي تعرضهاتظهر اإلعال : Google Adsخدمة    -191 

الرابط الدعائي. تظهر هذه اإلعالنات عندما تكون الكلمات الرئيسية التي أدخلها املستخدم هي نفسها تلك  أمامالنتائج الطبيعية بذكر "إعالن"، املوجود 

ثم املشاركة في املزادات  Google Adsمن ِقبل أحد املعلنين. لعرض إعالنات مدفوعة األجر من هذا النوع، يجب على املعلنين فتح حسابات  املرتبطة بإعالن

بالنظر إلى  - ، وخاصة لحماية املستهلكين ، فمن املهم Google Adsحرة في تحديد سياستها للمحتوى املقبول على   Google وإذا كانت  .على الكلمات الرئيسية

أن يتم تنفيذ هذه القواعد في ظل ظروف موضوعية وشفافة وأن ال تؤدي إلى التمييز  -من األبحاث التي أجريت في فرنسا(  ٪ 21موقعها املهيمن في السوق )

 .على حساب بعض الجهات الفاعلة

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_article=3342&id_rub=696&lang=fr
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" من Amadeus تجاه " Google املنافسة أن ممارسات امللف، رأت سلطةمرحلة التحقيق في في 

ف بأنها قطع مفاجئ للعالقات التجارية في ظل ظروف غير موضوعية وال شفافة. كما  املحتمل أن توص 

عتبر أنه من املرجح تكييف تل  املمارسات بأنها تعسف في استخدام املركز املهيمن، بقدر م
َ
ا تكون ت

تمييزية. في الواقع، في مرحلة التحقيق، توقيف حسابات أماديوس تم دون سابق إنذار، وال ذكر أوجه 

،في هذه القضية، ترتبط بشكل  Google القصور املزعومة بوضوح، حتى لو كانت الخدمات التجارية لـ

 إلى ذل ، يبدو أن منافس ي في إطار شراكة خاصة. باإلضافة Amadeus وثيق بتطوير الحمالت اإلعالنية لـ

Amadeus  تمكنوا من بث إعالنات مماثلة لتل  التي تم رف  بثها. 

، فإن سلطة املنافسة قامت،  Amadeus ونظًرا للتأثيرات الكبيرة جًدا لهذه املمارسات في نشاط

 على وجه Google في انتظار صدور قرارها في املوضوع، بالنطق بتدابير استعرالية للحصول من 

التي تعتزم تطبيقها على خدمات اإلستخبارات اإللكترونية  Google Adsتوضيح قواعد  :الخصوص على

على ضوء هذه القواعد الرديدة لتوفير الولوج لها من  Amadeusاملددى عنها؛ وأن تراجع وضعية 

 ، عند اإلقتضاء، إذا كانت هذه اإلعالنات تتوافق معها.Google Ads جديد إلى خدمة 

 Google ، أبلغت9108ايع املداخذة على جوجل من قبل أماديوس: بدًء من يناير الوق

، بوقف  110 008اإلعالنية إلنشاء مكاملات نحو  Google Ads، التي تستخدم خدمة  Amadeusشركة

حساباتها "بسبب اإلعالن املضلل" أو لنها جسدت "حاالت عدم االمتثال الخطير أو املتكرر لسياساتها 

نية". ومع ذل ، فقد تم تنفيذ هذه الحمالت، في الحالة املذكورة، بالتعاون الوثيق مع الفرق اإلعال 

، في إطار شراكة محددة مقترحة لشركة أماديوس، حيث تقدم خدمات استشارية  Google التجارية من

 على ذل ، أنشأت
ً
سابات ح Amadeus شاملة في مقابل االستثمارات اإلعالنية التي تم إبرامها. ردا

جديدة، والتي تم وقفها بدورها، على أساس "انتهاك النظام". في منتصف مارس  Google إعالنات 

بثها، وكان  Amadeus ، تم إعادة تنشيط الحسابات ولكن تم رف  معظم اإلعالنات التي حاولت9108

 Google يمعتبرة أن جوجل قد أوقفت فجأة بع  حساباتها ف ."سبب الرف  هو "بيع منتجات مجانية

Ads في ظل ظروف غير شفافة وغير موضوعية وتمييزية، قدمت Amadeus شكوى إلى سلطة املنافسة. 

من إجمالي عمليات البحث التي تتم عبر  ٪21موقًعا مهيمنا في فرنسا حيث تحرز  Google تتبوأ

من ناحية، إلى اإلنترنت. باإلضافة إلى ذل ، توجد حواجز قوية أمام الدخول في هذه السوق بالنظر، 

االستثمارات الكبيرة التي يجب إجراؤها لتطوير مثل هذه الخوارزمية الفعالة وإجراء فهرسة شاملة 

للمحتوى، و من ناحية ثانية، البيانات املتراكمة املتوفرة لدى جوجل. أخيًرا، ال يتمتع املعلنون، بسبب 

 . Google وزن عددهم الكبير وغياب البدائل، بقدرة مساومة يمكن أن يعادل 
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 Amadeus مسدولة عن جميع مواقع الزيارات تقريًبا التي تنشرها Google في هذه الحالة، تكون 

. باإلضافة إلى ذل ، فإن مستوى 110 008فإنها تدير الرزء الكبر من املكاملات التي يتلقاها من ثم و 

( املدفوعة التي érencementréfشهرة هذا الرقم ال تسمح لها بالحفاظ على نشاطها خارج اإلحالة )

 .اإلحالة الطبيعية تكاد تكون صفرية ، نتائج Googleتعرضها

في هذه املرحلة، تشير الدلة إلى أن وقف حسابات أماديوس قد تم دون سابق إنذار أو أي إشارة 

واضحة لالنتهاكات املزعومة. باإلضافة إلى ذل ، حدثت عمليات وقف الحسابات هذه في وقت كانت 

التجارية منهمكة في تطوير الحمالت اإلعالنية. أخيًرا، ال يزال مسموًحا بنفس النوع  Google ه خدماتفي

من اإلعالنات للمعلنين اآلخرين، الذين تمكنوا من االستمرار في نشر إعالنات مماثلة لتل  املداخذة على 

من املحتمل أن توصف  Google سلطة املنافسة أن ممارسات في ضوء هذه العناصر، ترى  .أماديوس

 .بأنها قطع مفاجئ للعالقات التجارية في ظل ظروف غير موضوعية وغير شفافة وتمييزية

في موقف حرج، إذ تكبدت هذه الخيرة خسارة هائلة  Amadeus قد وضعت Google ممارسات

ية املمارسات، ( وكانت لها نتائج سلبية منذ بدا9108و  9101بين  ٪21-وحادة للغاية في رقم املعامالت )

. في ضوء الطبيعة املحتمل أنها منافية للمنافسة 
ً

لدرجة أنها قد تددي إلى طردها من السوق مستقبال

للممارسات والضرر الخطير واملباشر على مصالح أماديوس، رأت السلطة أنه من الضروري، في انتظار 

تطبيق موضوعي وشفاف وغير صدور املقرر الفاصل في املوضوع، الحصول على الضمانات املتعلقة ب

 Google : توضيح قواعد إعالنات بـ Googleوقد أمرت السلطة . Googleتمييزي لقواعد إعالنات 

مسطرة وقف ومراجعة  لخدمات اإلستعالمات اإللكترونية املددى عنها لرعلها أكثر دقة ووضوًحا،

لكترونية، مع تحذير رسمي حساب املعلنين النشيطين في قطاع خدمات اإلستخبارات بالوسائل اإل

وإشعار كاف للسماح للُمعلنين، ما عدا في املواقف الخطيرة، بتبرير االنتهاك املزعوم، ومعالرته أو طلب 

 Amadeus إجراء مراجعة فردية المتثال الحمالت املعروضة من الحسابات غير املوقوفة لـ تفسيرات، و

 Amadeus ه اإلعالنات ممتثلة بالفعل، السماح لـمع القواعد املوضحة، وإذا كشفت املراجعة أن هذ

 إجراء تدريب ملوظفي املبيعات حول محتوى قواعد إعالناتثم  ببث إعالناتها في ظروف غير تمييزية،

Google املوضحة حتى يتمكن هدالء من تنبيه املعلنين لحاالت عدم االمتثال. 

ر الهيئة بأن
 
الخاصة بها، ولكن يجب أن تكون  حرة في تحديد سياسة املحتوى  Google تذِك

مفهومة بما فيه الكفاية للرهات الفاعلة االقتصادية وأن تطبق في ظروف موضوعية وشفافة وغير 

 .تمييزية، من أجل معاملة املعلنين الذين يشتغلون في نفس القطاع على قدم املساواة

رارها الفاصل في ستكفل السلطة التنفيذ الصحيح لهذه التدابير االستعرالية وستصدر ق

 .املوضوع في الشهر املقبلة
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وهكذا قد تلرأ املقاولة الراسخة في السوق إلى مثل هذا السلوب ملنع ابتكار كاسح. ولذل  يجب 

يمكن للشركات الراسخة أن تستخدم كما  أن يكون مجلس املنافسة حازما مع مثل هذه السلوكات.

ل مقاطعة املوارد الضرورية لتطوير التكنولوجيا ممارسات مختلفة لفرملة سيرورة االبتكار، مث

بالنسبة للرزء الكبر، فإن الحاالت التي فحصتها سلطات املنافسة وتمت دراستها في . الكاسحة

املنشورات تركز على ابتكارات االستمرارية. يمكن تفسير ذل  بعاملين: أن ابتكار اإلستمرارية أكثر شيوعا 

ركات التي ترفع الدعاوى أمام سلطات املنافسة يي مستهدفة بشكل أكبر من االبتكار الكاسح، وأن الش

 192بابتكار تحسيني.

ولكن في غالب الحوال، من الصعب تنفيذ استراتيجية ملنع ظهور ابتكار كاسح. فالقيام بذل  

يستلزم، في الواقع، في مرحلة أولى، رصد ما يي االبتكارات التي يحتمل أن تحدث اكتساحا، وهو أمر 

 من منطلق أن االبتكار الكاسح يصعب العلم به. كما يستلزم، في 
ً
صعب جًدا إن لم يكن مستحيال

مرحلة ثانية، إمتالك  قدرة كافية لتغيير سوق لم توجد بعد. تخيل اتفاق موجه للحد من ظهور 

ة لديها االبتكار الكاسح من خالل استخدام حقوق امللكية الفكرية. فاحتمال أن تكون الشركات املهيمن

  193براءة اختراع تمكن من عرقلة ظهور التكنولوجيا الكاسحة ضعيف.

ويبدو أن السواق التي تظهر فيها مثل هذه التقنيات بشكل منتظم أقل عرضة لالتفاقات. بشكل 

عام، يقول بع  املدلفين أن هناك انخفاض في عدد املمارسات املنافية للمنافسة كلما كان احتمال 

اسحة مرتفًعا. هذه العناصر لها أهمية خاصة بالنسبة لسلطات املنافسة في البحث خلق ابتكارات ك

  194عن القطاعات املستهدفة.

 الفقرة الثانية: إرباك االبتكار الكاسح عن طريق اإلبتكار اإلفتراس ي

إذا كنا نعالج هذه املمارسة في معرض التعسف في استغالل وضعية الهيمنة، فذل  لن اقترافها 

، في أغلب الحيان، من قبل مقاولة مهيمنة. ولكن هذا ال يعني أن املقاوالت التي ال توجد في قد يتم

أن تقترف هذه املمارسة. وقد ال تتوفر الشروط الالزمة لتكييفها وفق الفقرة  هاوضعية هيمنة ال يمكن

صعود أسواق وقد تطورت هذه املمارسات مع تطور االبتكار و  .)أوال( الثانية من املادة السابعة

التكنولوجيا، ولذل  سيكون على املشرع أن يتدخل لتكريس حظر هذا السلوك ضمن املمارسات 

  املنافية للمنافسة )ثانيا(.

                                                           
ION DE RUPTURE ET LA MISE EN OEUVRE DE LA L’INNOVATOrganisation de Coopération et de Développement Économiques,  - 192

POLITIQUE DE LA CONCURRENCE , op. cit. n° 91 

,op.cit., p.144 L’innovation de rupture : de nouveaux défis pour le droit de la concurrence, Thibault SCHREPEL  - 193 

Ibid - 194 
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    أوال: غياب حظر اإلبتكار اإلفتراس ي في قانون املنافسة

ة مع في السنوات الخيرة، أظهرت العديد من املقاالت الحاجة إلى تكييف قواعد قانون املنافس

التكنولوجيات الرديدة، وهو ما يجب فعله حقا. غير أن القليل من هذه الكتابات يي التي تناولت 

 مسألة الشكال الرديدة من املمارسات املنافية للمنافسة. 

إن من املعتقد بشكل عام أن املنافسة فضيلة، لنها تدفع الشركات إلى خف  أسعارها، مما 

ي بع  الحاالت، يدين قانون املنافسة انخفاض السعار الذي يعده يفيد املستهل . ومع ذل ، فف

، أي يهدف إلى طمس العملية التنافسية ذاتها. ثمة وضعية مماثلة تتعلق بعملية االبتكار. فمن ا
ً
فتراسيا

في  اجنيها منها املستهلكون، لن االبتكار يتبوأ ُمبوأ مركزييخالل االبتكار تتم املنافسة والفوائد التي 

الدينامية االقتصادية املعاصرة، من منطلق أنه واحد من املعايير الرئيسية التي تتنافس من خاللها 

الشركات. إنه يسمح للمستهلكين باالستفادة من منتجات جديدة أو محسنة. ومع ذل ، فإن بع  

قانوني يتناول غير أنه ال يوجد نظام  195املمارسات املتعلقة باالبتكار يجب أن  تعاقب لنها افتراسية.

  .هذا اإلشكال على وجه التحديد

ر إلى االبتكار عموًما على أنه مفترس بطبيعته،  196و يعرف بعضهم
َ
االبتكار االفتراس ي بأنه: "ُينظ

غير أن هذا التعريف  ". عنما يكون غرضه هو إنشاء أو تحسين ش يء موجود لتجاوز ش يء طرف ثالث

موجود سلفا، وأما إذا قمنا بتحسينه فهذا ابتكار حقيقي ال  متهور وخاطئ وخطير. إذ ال نخلق شيئا هو 

يدخل تحسينا على املنتج، لنه يصبح أفضل مما كان عليه. وينبغي الحذر من أنه افتراس ي ما دام 

تعريف كهذا، لنه من شأنه أن يرب  عمل سلطات املنافسة ويدفعها إلى إدانة ابتكارات ليست 

                                                           
 راجع: ملزيد من التفاصيل حول االبتكار االفتراس ي، -195

américain de la -L'innovation prédatrice en droit de la concurrence: Analyses croisées en droit européen et nordThibault Schrepel, 

, Predatory Innovation: The Definite Need for Legal Recognition Schrepel, ; ThibaultBruylant Edition , 2018, concurrence

; Thibault Schrepel , THE https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3270221_code2189629.pdf?abstractid=2997586&mirid=1

“ENHANCED NO ECONOMIC SENSE” TEST: EXPERIMENTING WITH PREDATORY INNOVATION, Journal of Intellectual Property and 

Suzanne Van Arsdale & Cody ;  e/file/Library02.pdfhttps://www.kiip.re.kr/webzine/1809/resourcEntertainment Law , Spring, 2018, 

Volume 29 Number 2015, Harvard Journal of Law & Technology,  PREDATORY INNOVATION IN SOFTWARE MARKETS, Venzke,

, Predatory innovation:  A response to Suzanne Van Thibault Schrepel  ;.harvard.edu/articles/pdf/v29/29HarvJLTech243.pdfhttp://jolt.law

:  Article published at the Harvard Journal of Law & Technology (June 2017, online), disponible sur ce lien Arsdale & Cody Venzke,

, (2/7/2019).innovation-predatory-note-http://jolt.law.harvard.edu/digest/digest 

nalyses croisées en droit européen et Thibault SCHREPEL , « L’innovation prédatrice sur les marchés des nouvelles technologies : a - 196

-droit-en-croisees-analyses-technologies -nouvelles-des-marches-les-sur-predatrice-innovation-www.uvsq.fr/lhttp://américain » , -nord

l’innovation est généralement conçue comme étant  «, (11/2/2019).  374466.kjsp-schrepel-thibault-par-americain-nord-et-europeen

prédatrice par nature dans la mesure où son objectif est la création ou l’amélioration d’une chose existante dans le but qu’elle surpasse la 

chose d’un tiers ». 

https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3270221_code2189629.pdf?abstractid=2997586&mirid=1
https://www.kiip.re.kr/webzine/1809/resource/file/Library02.pdf
http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v29/29HarvJLTech243.pdf
http://jolt.law.harvard.edu/digest/digest-note-predatory-innovation
http://www.uvsq.fr/l-innovation-predatrice-sur-les-marches-des-nouvelles-technologies%20-analyses-croisees-en-droit-europeen-et-nord-americain-par-thibault-schrepel-374466.kjsp
http://www.uvsq.fr/l-innovation-predatrice-sur-les-marches-des-nouvelles-technologies%20-analyses-croisees-en-droit-europeen-et-nord-americain-par-thibault-schrepel-374466.kjsp
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ا دام أنها تدخل تحسينات على املنتج. إدانتها إجحاف في حق املقاولة حقيقية، ميي إفتراسية، وإنما 

 واملستهل  والرفاهية والنمو. 

ولذل  فإنه يمكن تعريف االبتكار اإلفتراس ي بأنه "تغيير عنصر أو أكثر من العناصر التقنية ملنتج 

الت الطارئة على منتج، وبعبارة أخرى ، يتعلق المر بجميع التعدي 197بهدف تقييد املنافسة أو طمسها".

والتي تهدف إلى إزالة توافق تقنيات منافس مع تقنيات شركة مهيمنة، أو تغيير أداء التقنيات املنافسة. 

نالحظ أن إدخال منتج جديد يتم استبعاده بشكل متعمد من التعريف، حيث أن هذا الخير، حتى لو 

مشروع بالضرورة حيث إنه يزيد العرض في أدى إلى انخفاض في مبيعات منَتج منافس، يبدو لنا أنه 

 .السوق، وبالتالي يعود بالفائدة على املستهلكين

وتتمثل إحدى خصائص أسواق التكنولوجيا في قدرة الشركات على تحسين املنتجات املوجودة 

في السوق باستمرار، مما يددي إلى خلق فرص متعددة للحد من املنافسة. يمكن أن تسمح سلفا 

( للمنتجات املتداولة لشركة مهيمنة بفرض تحديثات تحد من mises à jourديث التلقائية )أنظمة التح

التوافق مع منتجات املنافسين. تستطيع الشركة إنشاء العديد من االستراتيجيات املفترسة خالل 

تج في تحديث أحد منتجاتها. بعبارة أخرى، يتعلق المر بممارسة ما بعد االبتكار تحدث بمجرد طرح املن

باإلضافة إلى ذل ، فإن رقمنة السواق تتسبب في تدويل هذه االستراتيجيات االفتراسية؛ هذه السوق. 

الخيرة تشكل ممارسة منافية للمنافسة غالبا ما يتم عوملتها إذ يتم تنفيذها في وقت واحد في عدة 

 ات الكبرى بشكل عام. وبعبارة مختصرة، يتعلق المر بسالح حربي اقتصادي تستخدمه الشرك .قارات

وال ش  أن االبتكار االفتراس ي هو جزء من الحياة اليومية للشركات في أسواق التكنولوجيا 

 لألخبار عن العديد من املمارسات التي يمكن 
ً
الرديدة. في الواقع، يمكن أن تكشف متابعة أكثر تفصيال

املمارسات بشكل يومي، وتوسع أسواق يتم تنفيذ مثل هذه  فتراس ي.التحكم فيها من خالل االبتكار اال 

التكنولوجية يميل إلى زيادتها. على سبيل املثال، تحتفظ الشركات الرقمية بالتحكم املستمر في نظام 

التشغيل الخاص بها، مما يسمح لها بتعديل املنتجات املتداولة سلفا. وكل تحديث هو فرصة لتطبيق 

االبتكار اإلفتراس ي في أضرار للشركات في السواق ذات ويتسبب  .ممارسات جديدة لالبتكار اإلفتراس ي

الصلة، وبشكل غير مباشر للمستهلكين. فالتغيير في املنتج له هدف واحد فقط: وهو التخلص من 

املنافسة. هذا هو الحال عندما يقرر مال  منصة استبعاد برمجيات أحد منافسيه بشكل تعسفي. 

                                                           
 197- –lio , Vol. 13, n° 1 Petit précis sur l’« innovation prédatrice » à l’usage des dirigeants d’entreprises, Le Libel Thibault Schrepel, 

;  trice.pdfpreda-linnovation-sur-precis-content/uploads/2017/03/Petit-http://leconcurrentialiste.com/wpPrintemps 2017 , p. 131, 

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE Belgique, PROPOSITION DE LOI, modifiant le Code de droit, économique, relative à l’innovation 

, (2/7/2019).bre.be/flwb/pdf/54/3246/54K3246001.pdfhttps://www.lachamprédatrice , 18 juillet 2018,  

 

http://leconcurrentialiste.com/wp-content/uploads/2017/03/Petit-precis-sur-linnovation-predatrice.pdf
https://www.lachambre.be/flwb/pdf/54/3246/54K3246001.pdf
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يتعلق المر، بطريقة ما، بالتذرع باالبتكار لخلق صعوبات  تعديل املنتج ال يفيد املستهل ، وإنما

 .للمتنافسين

نقترح إدخال هذا املفهوم غير املعروف على الرغم من أنه يسلط الضوء على ممارسات شايعة. 

من الناحية العملية، يبدو أن تقديم نسخة جديدة من منتج للمستهل  معفى من العقوبة بموجب 

ليس نادرا أن يتم تنفيذ مثل هذه إذ س هذا هو ما ينبغي أن يكون. قانون املنافسة، لكن لي

االستراتيجيات في أسواق التكنولوجيا الرديدة. وبعبارة أخرى، فإنه سيكون من العار أن تتكبد املقاولة 

مثل هذه املمارسات من جانب منافسيها دون أن نتساءل عما إذا كانت هذه الخيرة خاضعة للمراقبة 

 ن املنافسة.بموجب قانو 

ويمكن أن يتخذ االبتكار اإلفتراس ي شكلين: تغيير نوع املنصة التكنولوجية و / أو التصميم الفني 

 .للمنتج

العائدة لشركة آبل مثال(  iOSيمكن أن تكون منصات التكنولوجيا من النوع املغلق )وهو حال  

فسة في االختيار الولي لنوع املنصة. (. ال يشك  قانون املناAndroid Marketأو من النوع املفتوح )مثل 

وعلى العكس من ذل ، عندما تقرر شركة ما إغالق منصتها وتقوم بذل  في إطار استراتيجية افتراسية، 

وهكذا، فإن الشركة التي تقرر منع أحد منافسيها بشكل تعسفي من الولوج  .فإنه يجب النطق باإلدانة

سة ابتكارية افتراسية. هذه يي الحالة، على سبيل املثال، إلى منصتها التقنية قد تكون ارتكبت ممار 

من أن أحد منافسيها في سوق صنع الهواتف املحمولة ال يمكنه بيع تطبيقات الهاتف 
َ
بالنسبة لشركة تد

من منصة مفتوحة إلى منصة  -وبالتالي فإن التغيير في نوع املنصة  .املحمول في متجرها على اإلنترنت

 من االبتكار  -ملثال، أو من منصة مغلقة تماًما إلى منصة مفتوحة جزئًيا مغلقة، على سبيل ا
ً

نوًعا أوال

املفترس عنما يكون هذا التغيير من شأنه أن يشكل فرصة الستبعاد واحد أو أكثر من املنافسين دون 

 .أي مبرر اقتصادي وجيه مثل هذا السلوك يستحق اإلدانة من قبل سلطات املنافسة

التصميم الفني للمنتج، الذي هو الشكل الثاني من االبتكار اإلفتراس ي، على قيام وينطوي تعديل 

مقاولة بطمس وظيفة من وظائف أحد منتجاتها من أجل استبعاد املنافسة، وتغيير ميزة من أجل 

جعله منتجا غير متوافق مع منتج أحد منافسيها، أو إضافة وظيفة وهمية من أجل إجبار منافسيها على 

التي  -وهكذا، فإن املقاولة التي تقرر تغيير طريقة االتصال الخاصة بأجهزتها  .ال للمعايير القديمةاالمتث

( والتي تتصل Bluetooth( أو البلوتوث )WiFiكانت تتصل سابًقا بأجهزة أخرى عبر النترنت الالسلكي )

تراس ي. بنفس الطريقة، معرضة لخطر اإلدانة بموجب االبتكار اإلف -اآلن بطريقة جديدة أقل فاعلية 

( أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها من أجل عرض connectiqueفإن الشركة التي تقوم بتغيير اتصال )

حذف أو  أخرى أكبر جرما وأقل فعالية، ولكنها تقض ي على توافق أجهزة الححن التي يعرضها الغيار،
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، تكون قد اقترفت ممارسة ابتكار روءةأو تغيير ميزة لكي تصبح امللفات الواردة من جهاز منافس غير مق

  افتراس ي.

توضح املخاطر  IBMوهناك قضايا عديدة تهم شركات كبيرة مثل مايكروسوفت، وإنتل، وأبل و 

 198قضيةالقانونية التي تواجهها املقاوالت العاملة في أسواق التكنولوجيا. وتوخيا لالختصار نكتفي ب

iPod iTunes: دث الحاالت لتقييم ممارسة االبتكار االفتراس ي. كما أنها هذه القضية يي واحدة من أح

 وبشكل حصري بتنفيذ هذه املمارسات
ً
 9110في عام  .ذات أهمية خاصة لنها تتهم شركة أبل، صراحة

، ويي برمجية قابلة للتنزيل مجانا على موقعها اإللكتروني والتي  iTunes ، طرحت شركة آبل برمجية

، وهو متجر  iTunes Music Store (ITM) الصوتية، يليه بعد عامين متجر iPod تسمح بإدارة ملفات

 ITM على اإلنترنت يتيح للمستخدمين الشراء املباشر للموسيقى. كانت امللفات الصوتية املشتراة على

لتقييد  (DRM) بتعديلها إلدخال نظام إدارة الحقوق الرقمية Apple التي قامت شركة AAC بصيغة

يستخدم ميزة   iTunes وكان "AAC Protected" ات. تمت اإلشارة إلى هذا التنسيق باسماستخدام امللف

 .والتي مكنت من إدارة نظام الحقوق الرقمية FairPlay تسمى

ثم قامت بتضمين ميزة  .RealPlayerاإلصدار الرديد من RealNetworks ، قدمت9114في يوليو 

وبالتالي السماح بتوافق امللفات الصوتية التي تم  FairPlay والتي تم تصميمها لتقليد Harmony تسمى

 .iPodعبر   RealNetworks شراؤها من املتجر الرقمي لـ

 لغاءبإ  Appleالخاص بها، قامت شركة  iTunes من برنامج 1.1و  4.1بمناسبة تحديثات  

وبعد  .يةلرفع دعوى قضائ RealNetworks ، وهو ما دفع شركة iTunes و Harmony التوافق بين

مسطرة مطولة استلزمت دعوة هيئة محلفين شعبية، طلبت املحكمة أخيرا من هيئة املحلفين السدال 

شكلتا تحسينا حقيقيا لهذين   iTunes  7.0 و كذا تحديث  iPod  التالي: هل البرمجية الداخلية لـ

في أذهان القضاة لتبرير  الخيرين؟ ويجب أن نفهم هنا أن تحسين املنتج ، مهما كان ضئيال، كان كافيا

جميع االستراتيجيات املنافية للمنافسة املحتملة التي صاحبت ذل . استجابت هيئة املحلفين بشكل 

، ومن ثم، مديد للمنافسة. ومن املدسف  iTunes 7.0إيجابي، معتبرة أن تحديث 
ً
 حقيقيا

ً
كان تحسينا

 شأن مسألة تبرير كل تعديل في املنتج. أنه، بسبب صياغة السدال، لم تتمكن املحكمة من وضع جرة ب

 مصطلح "االبتكار 
ً
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن القضاة وسلطات املنافسة ال يستخدمون أبدا

( أو ventes liées technologiquesاإلفتراس ي"، مفضلين الحديث عن "تالزم املبيعات التكنولوجية" )

                                                           

 198-Antitrust Litigation, iTunes iPod/Itunes : In re Apple iPod Affaire nited States District Court, N.D. California, San Jose Division, U

, (2/7/2019).litigation/-antitrust-itunes-ipod-apple-re-https://www.courtlistener.com/opinion/2151139/in2011), (1137 F.Supp.2d 796  

 

https://www.courtlistener.com/opinion/2151139/in-re-apple-ipod-itunes-antitrust-litigation/
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يعني أن النظام القانوني املطبق حاليا على هذه  وهو ما 199"االستراتيجية اإلفتراسية غير السعرية".

 املمارسات محدد بشكل سيئ ، مما يشكل تحدًيا يجب رفعه بسرعة. 

وبالتأكيد، من الصعب في بع  الحيان تمييز ما هو تحسين منتج مما هو مجرد تعديل هدفه 

 مه
ً
 للمنازعات واملعارك الوحيد طمس املنافسة. تعرف إصدارات البرمجيات وإدارتها وتطورها مصدرا

ً
ما

التي تأخذ شكل  -بين الخبراء. ومع ذل ، ال يزال من الضروري تحديد ممارسات االبتكار االفتراس ي 

من أجل أن يتم عرض اإلبتكارات الحقيقية فقط على املستهلكين الذين  –االبتكار ولكنها ليست كذل  

 سيختارون بعد ذل  اعتمادها أم ال.

 

 

 س حظر اإلبتكار اإلفتراس ي في قانون املنافسةثانيا: ضرورة تكري

إذ نقول بضرورة نص قانون املنافسة على حظر اإلبتكار اإلفتراس ي، إنما نقول ذل  من أجل 

المن القانوني حتي تعرف املقاوالت ما هو مسموح لها بفعله وما هو ممنوع عليها. إعالم املقاوالت بأن 

تها دون إعالم بأن هذا ال يجوز، هو مخالف للمبدإ "وما كنا هذا محظور لكي تتخذ حذرها. لن معاقب

معذبين حتى نبعث رسوال". ومن جهة ثانية نستهدف لفت انتباه سلطات املنافسة إلى توجيه اهتمامها 

نحو هذه القضايا لتفادي التدليس عليها من طرف املقاوالت فتعتقد واهمة أن المر يتعلق بابتكار؛  في 

 ممارسة منافية للمنافسة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب. حين أنه ليس سوى 

إن ممارسات االبتكار اإلفتراس ي تتم إدانتها من قبل سلطات املنافسة املقارنة فعال، ولكن تحت 

تصنيفات مختلفة بسبب غياب نظام قانوني متخصص. والنتيجة يي اجتهاد قضايي فوضوي ويصعب 

نشورة مع االبتكار االفتراس ي في سياق املبيعات املقيدة وهكذا تتعامل غالبية القرارات امل .فهمه

الشهيرة التي اُتهمت فيها الشركة  200)التكنولوجية(. كان هذا هو الحال في قضايا "مايكروسوفت"

  Windows Media Player وInternet Explorer بالتعسف في استخدام موقعها عن طريق دمج برنامجي

أجل القضاء على أي منافسة. بع  القرارات قد أدانت الشركات  في نظام التشغيل الخاص بها من

دخلت على منتجاتها. وفي قرارات أخرى، إثبات وجود مبرر اقتصادي وجيه 
ُ
التي بررت التغييرات التي أ

                                                           
 199-s dirigeants d’entreprises, op.cit. , p. 133Petit précis sur l’« innovation prédatrice » à l’usage de Thibault Schrepel,  

-v-https://casetext.com/case/us2001),  34 (D.C. Cir.F.3d  253 Corp., Microsoft v. States United Microsoft: Court of Appeals, Affaire - 200

; DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 mars 2004 relative à une procédure d'application de l'article 82 du  , (2/7/2019)6-rpco-microsoft

, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37792/37792_4178_1.pdf3/37.792 Microsoft), -traité CE(Affaire COMP/C

(2/7/2019). 

https://casetext.com/case/us-v-microsoft-corp-6
https://casetext.com/case/us-v-microsoft-corp-6
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37792/37792_4178_1.pdf
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وهذا ليس كل ش يء. تأخذ بع  القرارات الخرى في الحسبان فقط نية الشركة  .كان كافيا إلعفائها

وهكذا يتم في بع  الحيان إعفاء  201رارات أخرى تقص ي هذه النية من التحليل.املتهمة في حين أن ق

ممارسات االبتكار املفترسة من اإلدانة إذا تبين أن الشركة قد أجرت تغييًرا على منتجاتها لسبب اقتصادي 

بت أن حقيقي. في أوقات أخرى، ال يكفي وجود مثل هذا السبب إلعفاء الشركة التي قد يتم إدانتها إذا ث

تعديل املنتج قد تم أيضا من أجل طمس املنافسة. تشير بع  قرارات املحاكم إلى النية الوحيدة للشركة 

 آخر للمنتج من 
ً

املتهمة باالبتكار املفترس بينما يتدخل آخرون في إستراتيجية الشركة ويعتبرون أن تعديال

ومن هذا املنطلق، فإن االبتكار  املنافسة. شأنه أن يددي إلى نفس الفعالية مع وجود تأثير أقل ضرًرا على

املفترس يطرح تحديين: الول هو أن الشركات ال يجب ان تنفذ هذه املمارسات التي يمكن أن تددي إلى 

إدانات ثقيلة. والثاني يتعلق باملشرع وسلطات املنافسة. االبتكار في التكنولوجيات الرديدة هو أحد محركات 

مة كان من الضروري تحديد نظام قانوني يسمح ملن يقومون بمثل هذا االبتكار االقتصاد املعاصر. ومن ث

 202بمعرفة ما ُيسَمح لهم به، وما ُيحظر عليهم فعله.

يقود  ،هذا االفتقار إلى فئة قانونية ملعاقبة املمارسات املناهضة للمنافسة املقنعة في زي االبتكار

الحقيقة يي أن القضاء لم يعمم بعد تسمية االبتكار القضاة إلى خلق العديد من الخطاء القضائية. و 

سيعالج العديد من اإلشكاالت التي تواجه قانون املنافسة في القرن الحادي رغم أن هذا . يس افتر اال 

هو أحد متطلبات بداية هذا القرن من حيث  يس افتر والعشرين. غير أن االعتراف بنظام االبتكار اال 

ات املرتبطة به بانتظام وتسعى إلى إزالة توافق تقنيات املنافسين مع قانون املنافسة. تحدث املمارس

تل  الخاصة بشركة مهيمنة أو لتغيير اشتغال التقنيات املنافسة. يجب أن يقدم قانون املنافسة إجابة 

. يس افتر في الوقت الحالي، ال يحكم قانون املنافسة سوى جزء من ممارسات االبتكار اال لكن  .ذل  نع

يعني معاناة النظام اإليكولوجي لالبتكار طاملا يتم طمس جزء من املنافسة من خالل هذه وهو ما 

 املمارسات املفترسة التي ال تفيد املستهل . 

على الرغم من هذه النتيجة، لم يتم تصميم أي نظام قانوني للتعامل مع هذه اإلشكالية. جزء و 

فعل، ولكن على أساس نظم قانونية متعددة التي من ممارسات االبتكار املفترس بالتأكيد معاقبة بال

تضطر املحاكم وسلطات املنافسة لتحريفها لكي ال تترك املمارسات التي، مما ال ش  فيه، أنها تتسبب 

نظام خاص يحدد  يس افتر في انتظار أن يكون لالبتكار اال  203 في ضرر نهايي للمستهل  دون عقاب.

تكارات الحقيقية، فإنه يمكن لسلطات املنافسة أن تستعمل بالضبط ما يندرج ضمنه وما يعد من االب
                                                           

 201-Schrepel Thibault eprises,L’innovation prédatrice, une menace d’un nouveau type pour les entr ,

, (11/2/2019)entreprises/-menace-predatrice-linnovation-experts/2017/10/17599-https://www.hbrfrance.fr/chroniques. 

 202-Petit précis sur l’« innovation prédatrice » à l’usage des dirigeants d’entreprises, op.cit. , p. 132 hrepel,Thibault Sc  

 ur les entreprises,L’innovation prédatrice, une menace d’un nouveau type po ,Schrepel Thibault- 203

, (11/2/2019).entreprises/-menace-predatrice-linnovation-experts/2017/10/17599-https://www.hbrfrance.fr/chroniques 

https://www.hbrfrance.fr/experts/thibault-schrepel/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2017/10/17599-linnovation-predatrice-menace-entreprises/
https://www.hbrfrance.fr/experts/thibault-schrepel/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2017/10/17599-linnovation-predatrice-menace-entreprises/
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 في وقت ،هذا املصطلح وأن تقتحم أسواق التكنولوجيا. فإذا فعلت ذل ، ال بد أن يأتي قانون املنافسة

 للنص على تجريم هذه املمارسة. الحق،

لقة بتعديل : تل  املتعيس افتر ولذل  يجب أن يسمح القانون بإدانة جميع ممارسات االبتكار اال 

منصة وتل  املتعلقة بتغيير التصميم الفني للمنتج. إنها مسألة تحديد تل  املمارسات التي تطرح نفسها 

.
ً
 على أنها ابتكار دون أن تكون كذل  حقا

وفي رأينا فإنه يمكن لسلطات املنافسة أن تعتبر هذه املمارسات صورة من صور التعسف في 

من منطلق أن صور  ،من قانون املنافسة 1قبها طبقا للمادة وأن تعا ،استخدام وضعية الهيمنة

كما أنه يمكن تكييف هذه املمارسات تعسفا  على سبيل املثال ال الحصر. 1التعسف وردت في املادة 

، إذا قامت بها مقاولة ال توجد 1في استعمال وضعية تبعية اقتصادية تطبيقا للفقرة الثانية من املادة 

ير أن شروط تكييف املمارسة "تعسف في استغالل وضعية التبعية غ 204في وضعية هيمنة.

نظًرا للشروط القانونية الصارمة التي و  205االقتصادية" معقدة جدا ويتعسر توفرها في العديد من الحاالت.

                                                           
استخدام التبعية االقتصادية، إلى جانب التعسف في ( : "يشكل Avis n° 38/13 rendu le 28 mai 2013) املغربي ورد في رأي ملجلس املنافسة  -204 

 22-12القانون إلى التعسف في استخدام املركز املهيمن، حالتي التعسف في استخدام القوة االقتصادية. مستوحاة من املمارسة األملانية، تم نقل هذه اآللية 

لتي قد ال . و تهدف هذه اآللية في األصل إلى معاقبة بعض املمارسات التعسفية التي تنبثق، ال سيما في عالقات القوة بين املوردين واملوزعين، وا1في املادة 

 ينطبق عليها تكييف التعسف في استخدام املركز املهيمن". 

 ، كما يلي: (Avis n° 38/13 rendu le 28 mai 2013) أي  مجلس املنافسة املغربي املذكور وقد وردت عناصر التبعية االقتصادية في ر  -205 

، وتأسيسا على اجتهاد سلطات املنافسة املقارنة، فقد اعتبر املجلس أن التكييف 22-12من القانون رقم ، 7من املادة  1تطبيقا ملقتضيات الفقرة 

 : يستلزم توفر خمسة شروط مجتمعةتبعية اقتصادية" "االستغالل التعسفي لوضعية  القانوني لجريمة

 : أن تكون العالقة التي تربط أطراف النزاع هي عالقة زبون بمورد -7

 فقد أكد القضاء املقارن أن التبعية االقتصادية ال يمكن التذرع بها إال  في العالقة بين املوزعين واملوردين.

CA de paris (1re chambre, section H) rendu le 15 novembre 2005 : recours formé par la société Les Oliviers SARL c/ la décision n° 05-D-

05 du Conseil de la Concurrence en date du 18 février 2005 relative à une saisine de la société « Les Oliviers ». B.O de la Concurrence, de la 

Consommation, de la Répression des Fraudes n°6, jeudi 24 juillet 2008, P : 653.  Cour de Cassation, Chambre commerciale (02-11.014) du 7 

janvier 2004. 

 وجود وضعية تبعية اقتصادية؛- 1

 1117أغسطس  37املؤرخ في   D-49-01رقميستفاد من اجتهاد قضائي قار، تم تطويره بشكل خاص في ثالثة قرارات صادرة عن مجلس املنافسة الفرنس ي 

، L. 420-2 ، تنص على أن "التبعية االقتصادية، باملعنى املقصود في املادة  1119يونيو  31بتاريخ  D-26-04ورقم  1111ديسمبر  11املؤرخ   D-77-02، و رقم 

( في رقم أعمال fournisseurصة املورد في السوق، وأهمية حصة الزبون )،  من القانون التجاري، تنتج عن شهرة العالمة التجارية للمورد، أهمية ح1الفقرة 

(، شريطة، أن ال تنتج هذه الحصة عن اختيار مقصود للسياسة التجارية للمقاولة العميلة، وأخيرا من صعوبة حصول املوزع على revendeurاملورد )

 ." وجوب استيفاء هذه الشروط مجتمعة  إلضفاء هذا التكييفينص هذا االجتهاد القضائي على  .منتجات مكافئة من موردين آخرين

(، أهمية حصة الزبون في 1( ، أهمية حصة املورد في السوق )7أربعة عناصر للتبعية االقتصادية: شهرة العالمة التجارية للمورد )توفر لذلك يجب 

 (.9( ، يجب أال تنشأ التبعية عن اختيار  تجاري للعميل )3مبيعات املوزع )

 انعدام حل مواز؛- 3

في وقت معقول وسريع، يشهد بعدم وجود حالة التبعية االقتصادية. في هذا املعنى،  و يتبين من االجتهاد املستقر على املستوى املقارن أن إيجاد حل مواز 

ن من العثور بسرعة على عمالء جدد لهم نفس أن "... املورد الذي تمك 7221أكتوبر  72املؤرخ في  d-36-90أكد مجلس املنافسة في فرنسا في قراره رقم 

، التي رأت  (.CA  de Paris, 1er Chambre section A – 30 mars 1992)  األهمية ال يعد في وضعية تبعية اقتصادية...". هذا املوقف أكدته محكمة االستئناف

 ل فترة زمنية مقبولة، من إيجاد حل بديل ...".أن "... قطع العالقات التجارية ال يعد تعسفيا عندما يتمكن املوزع الحصري، خال
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من ِقبل هيئة  اآللية هنادًرا ما يتم تطبيق هذفإنه التبعية االقتصادية، تكييف التعسف في استخدام يخضع لها 

حالة  90من بين ما مجموعه  9109و  9114بين عامي  كييف فقط مرتينملنافسة الفرنسية التي طبقت هذا التا

 206قراًرا( من قبل السلطة. 02، تم رف  الباقي )اعليه ترضع

ال بد أن يتدخل املشرع املغربي ويضع نصا يكون الغرض منه هو مكافحة ممارسات  ذل ،ول

عنصر أو أكثر من العناصر التقنية ملنتج يكون غرضه الوحيد هو تقييد  االبتكار اإلفتراس ي، أي تغيير 

لن ممارسات االبتكار االفتراس ي يمكن أن تقوم بها مقاولة ناشئة في سوق  207املنافسة أو طمسها.

مع عدم توفر شروط تكييف  متخصصة، أي دون تكون أن تكون هذه املقاولة في وضعية هيمنة

 . ستغالل وضعية التبعية االقتصاديةاملمارسة بأنها تعسف في ا

 

 براءات االختراعو ذكاء الصناعي املطلب الثاني: عرقلة اإلبتكار الكاسح عن طريق ال

ة أيضا إلى هيمنباإلضافة إلى االستراتيجيات املذكوة في املطلب السابق، قد تعمد املقاوالت امل

تتخذ حقوق قد )الفقرة اللي(. كما  ذكاء الصناعيالخوارزميات عرقلة االبتكار الكاسح عن طريق 

امللكية الصناعية مطية لعرقلة االبتكار  الذي من املحتمل أن يكون مدمرا لنشاطها أو منافسا له على 

 القل )الفقرة الثانية(.

 خوارزميات الذكاء الصناعيالفقرة األولى: عرقلة اإلبتكار الكاسح عن طريق 

                                                                                                                                                                                     
حكمة وعالوة على ذلك، ال يتطلب القضاء املقارن في هذا املجال أن يكون الحل البديل مماثال للحل السابق. وهذا واضح من القرار الصادر عن م

الذي ينص على أن: "... وجود حل بديل، حتى ولو ( .CA de Paris, 1er Chambre section Concurrence en date du 16 octobre 1992) االستئناف في باريس

 Cour de Cassation, Chambre commerciale enللموزع ...". أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا املوقف ) ةكان أقل فائدة، يستبعد التبعية االقتصادي

date du 2 juin 1992  رده ، طاملا أنه يوجد حل بديل لتزويده ، حتى ولو كان أقل فائدة... ( وذكرت أن "تاجر الجملة ال يوجد تحت تبعية ُمو.» 

، أن: ")...( حالة التبعية االقتصادية، بالنسبة  1119مارس  3،  في قرار نقض الفرنسيةفيما يتعلق بعدم وجود حل بديل للموزع، ذكرت محكمة ال

ُمورديها الذين يمكن استبدالهم بمورد أو موردين آخرين يستجيبون لطلب التوريد من و أكثر ملوزع، تعرف بأنها وضعية مقاولة ليس لها خيار استبدال واحد أ

يكفي في ظل ظروف تقنية واقتصادية مماثلة ؛ ويترتب على ذلك أن مجرد شرط تحقيق املوزع حصة مهمة جدا أو حتى حصرية من التوريد مع مزود، ال 

 ." من القانون التجاري  L. 420-2 ود في املادةلوصف حالة التبعية االقتصادية باملعنى املقص

 وجود استغالل تعسفي لهذه الوضعية؛- 9

 يجب ان يكون الغرض من املمارسة أو يمكن أن يترتب عليها عرقلة املنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.-5

في لوضعية تبعية اقتصادية، يستوجب وجود تقييد ملموس وقد ذكر مجلس املنافسة املغربي في رأيه املذكور أن تكييف أي ممارسة كاستغالل تعس

  .للمنافسة في السوق. بصيغة أخرى يجب أن تقيد هذه املمارسة السير العام للسوق املعنية وليس فقط مصالح املقاوالت املعنية

سلطة املنافسة الفرنسية التي نصت في العديد أعاله ، وكذلك من اجتهادات  1ظهر من صياغة املادة يهذه الشروط الخمسة مطلوبة بشكل تراكمي كما 

-Conseil de la concurrence 01-D) من قراراتها على أن "... معايير التبعية االقتصادية يجب أن تجتمع بصفة تراكمية في وقت واحد حتى يمكن رصدها... ". 

49 du 31   août 2001 ; Décision n° 05-D-05 du 18 février 2005; Décision n° 05-D-44 du 21 juillet 2005.)  وبالتالي ، إذا غاب واحد أو أكثر من

 .الشروط املذكورة أعاله، فال يمكن تطبيق تكييف التعسف في استخدام التبعية االقتصادية

 ( املغربي املشار إليه أعاله.Avis n° 38/13 rendu le 28 mai 2013راجع رأي مجلس املنافسة  ) -206 

 النص في خاتمة البحث.راجع صياغة  -207 
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التي أدانت فيها سلطات املنافسة بع  املقاوالت  سوف نكتفي بعرض بع  القضايا الحديثة 

مركزها املهيمن بشكل تعسفي  ة بذل ستغلبعرقلة املنافسة باستعمال الخوارزميات. ملقيامها 

شركة "جوجل" )أوال( ب تعلقنتجاتها. من هذه القضايا ما يالتنافس ي ملركز ملتوطيد االستبعاد املنافسة و 

 ت" )ثانيا(.ومنها ما يهم شركة "مايكروسوف، 

 االتحاد األوروبيأوال: قضايا جوجل في 

  1171   قضية  "جوجل" -أ

مليار يورو: تداخذ عليها سلطة  9.49فرضت اللرنة الوروبية على جوجل غرامة قياسية قدرها 

التعسف في استغالل مركزها املهيمن لتعزيز خدمة مقارنة  208يونيو، 91املنافسة، في قرار صدر في 

 ". Google Shoppingبها " السعار الخاصة

 0.12حتى اآلن، العقوبة الرفع التي فرضت على مقاولة واحدة لعرقلة قواعد املنافسة وصلت 

 1. لكن، بعد مرور 9112وتعود إلى عام  Intel مليار يورو، ضد العمالق المريكي لرقائق الكمبيوتر

سطرة االلتزامات، قبل أن تتخلى عنها تنفيذ م Google سنوات تقريًبا على فتح املسطرة وبعد محاولة

غرامة قياسية جديدة تبلغ  ، االتحاد الوروبي يفرض عل ى "جوجل" 9101يونيو  91أخيًرا، الثالثاء 

مليار يورو للتعسف في استغالل مركزها املهيمن في سوق محركات البحث من أجل تفضيلها  9.49

أضعف أو  Google  ا للرنة الوروبية، فإن "سلوكخدمة مقارنة السعار الخاصة بها. في الواقع، وفًق 

  حتى همش املنافسة التي يمارسها منافسوها القرب. وهكذا، بلغت الرزاءات مبالغ استثنائية.

ذكرت اللرنة في ذل  القرار أن ، وإلثبات التعسف في استخدام مركز "غوغل" املهيمن في السوق 

، موقًعا  30روبية ككل، أي في كل من الدول الوروبية الـ"جوجل" تتبوأ في املنطقة االقتصادية الو 

مهيمًنا في كل سوق من السواق الوطنية للبحث العام على اإلنترنت. بالفعل، أثبت تحقيق اللرنة أن 

Google  في معظم بلدان املنطقة االقتصادية  ٪21لديها حصص سوقية عالية جًدا تتجاوز عتبة

 (.EEEالوروبية )

بدأ، من خالل تطبيق قواعد املنافسة في االتحاد الوروبي، فإن امتالك مركز مهيمن من حيث امل

في السوق ليس أمًرا غير قانوني. من ناحية أخرى، سواء في السوق حيث تتبوأ الشركات املهيمنة مركًزا 

 .نافسةمهيمًنا أو في أسواق منفصلة ، يجب أال تتعسف في استخدام قوتها السوقية من خالل تقييد امل

في هذه القضية، الحظت اللرنة أن "ممارسات جوجل تشكل تعسفا في استخدام املركز املهيمن 

                                                           

 208--17-release_IP-http://europa.eu/rapid/pressCommuniqué de presse Bruxelles, le 27 juin 2017,  -Commission européenne  

, (2/7/2019).1784_fr.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_fr.htm


    39  0202      

 المقارن القضائي االجتهاد ضوء في المنافسة وتحليل لقانون نقدية دراسة- الكاسح االبتكار أسواق في المنافسة

 

022 

 

على سوق البحاث العامة على شبكة اإلنترنت، والتي لها تأثير الحد من املنافسة في أسواق مقارنة 

ق ، " حصتها السعار" . بالفعل، تظهر العديد من النقاط أن جوجل تعوق قواعد املنافسة في السو 

السوقية، مستوى السعار، طبيعة العالقة مع عمالئها، مستوى الهامش، ولكن قبل كل ش يء الحواجز 

 209أمام دخول السوق".

يدثر في  Google هذه املمارسات غير الشرعية لها آثار ، من جهة ، أن الظهور في نتائج بحث

ضاعف التدفق نحو  Google ئج بحثنقرات املستخدم، ومن جهة ثانية، أن زيادة الوضوح في نتا

 .خدمة مقارنة أسعار هذه الشركة، في حين أن التخفيضات قلصت التدفق نحو الخدمات املنافسة

يورو. في  9 944 424 111ومن ثم، ومع مراعاة مدة االنتهاك وخطورته، تم تحديد الغرامة البالغة 

عبر خدمة  Google ح التي حققتهاالواقع، تم حساب الغرامة من خالل حساب أساس قيمة الربا

 من دول املنطقة االقتصادية الوروبية املعنية.  03مقارنة السعار الخاصة بها في 

غير قانوني  Google ما فعلته :وقالت مفوضة املنافسة في االتحاد الوروبي، مارغريت فاستيغر

من املنافسة على أساس مزاياها بموجب قواعد املنافسة في االتحاد الوروبي. فقد منعت شركات أخرى 

(mérites ومن االبتكار ". وأضافت أن جوجل" منعت املستهلكين الوروبيين من االستفادة من خيار )

  210حقيقي للخدمات، ومن اإلستفادة بشكل كامل من االبتكار.

ة في لذل ، يجب على جوجل أن تسهر على االمتثال لهذا القرار بوضع حد ملمارساتها غير القانوني

يوما، ويجب عليها االمتناع عن أي إجراءات ذات هدف أو تأثير مماثل تحت طائلة دفع  21غضون 

 .غرامة تهديدية مهمة جدا

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا القرار هو اآلن "سابقة تضع إطارا لتقييم مشروعية مثل هذا السلوك 

حدة ملراعاة خصوصية كل سوق". دون أن يحل محل الحاجة إلى اللروء إلى تحليل كل حالة على 

وعالوة على ذل ، فقد خلصت اللرنة الوروبية سلفا مبدئيا إلى أن غوغل قد تعسفت في استغالل 

و الثانية بنظام التشغيل  AdSenseمركزها املهيمن في قضيتين أخريين: الولى تتعلق بمنصتها إعالنية 

  . Androidالخاص بها 

                                                           
 209-Revue des ogle entre les feux de la Commission européenne et ceux de l’Autorité de la concurrence française », C. PRIETO, « Go 

contrats, 01 avr. 2011, n° 2, p. 484. 

 210--https://www.latribune.fr/economie/unionBruxelles inflige une amende record de 2,42 milliards d'euros à Google,  : V. l’article 

« Ce  , (2/7/2019).741806.html-euros-d-milliards-42-2-de-legoog-a-record-amende-une-inflige-europeenne-commission-europeenne/la

que Google a fait est illégal au regard des règles de concurrence de l’UE. Elle a empêché les autres sociétés de livrer concurrence sur la base 

que Google « a surtout empêché les consommateurs européens de bénéficier d’un réel  Et elle a rajouté de leurs mérites, et d’innover ». 

choix de services, et de tirer pleinement profit de l’innovation ». 

https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-commission-europeenne-inflige-une-amende-record-a-google-de-2-42-milliards-d-euros-741806.html
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/la-commission-europeenne-inflige-une-amende-record-a-google-de-2-42-milliards-d-euros-741806.html
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 1172قضية جوجل  -ب

مليار يورو   4,34ة الوروبية غرامة قياسية بلغت أكثر من لرن، فرضت ال9108يوليو  08بقرار لـ 

 ة أنلرنتعتبر ال 211( 019TFEUعلى جوجل للتعسف في استخدام املركز املهيمن )على أساس املادة 

Google  قد استخدمت Android وهو نظام تشغيل الجهزة املحمولة، لتدعيم املوقع املهيمن ملحرك ،

 .حث الخاص بها. إنها حتى اآلن أكبر غرامة تفرضها اللرنة على التعسف في استخدام املركز املهيمنالب

بسبب  Google مليار يورو على 9.49ويأتي هذا القرار بعد مرور عام على فرض غرامة أولى قدرها 

عار الخاصة ، ويي خدمة مقارنة الس Google Shopping التعسف في استخدام مركز مهيمن للترويج لـ

 بها.

 لفرضها، على الشركات املصنعة لألجهزة املحمولة التي تعمل بنظام  Google تدين اللرنة اليوم

Android  الهواتف الذكية والجهزة اللوحية( وعلى مشغلي شبكات الهواتف املحمولة، العديد من(

ث الخاص بها. كانت اللرنة قد ( في هذه الجهزة نحو محرك البحtraficالقيود لكي يتم توجيه اإلتجار )

هيمنة جوجل في أسواق البحث على اإلنترنت  .املهيمن في أسواق مختلفة Google وصفت سابًقا موقع

 وأنظمة تشغيل الهواتف املحمولة.

( السوق الوطني والوروبي للبحث العام 0في ثالثة أسواق متميزة: ) Googleحللت اللرنة موقع 

( والسوق 3العالمي لنظمة تشغيل الهواتف املحمولة الذكية املرخصة ) ( السوق 9عبر اإلنترنت، )

. ال يتطلب تحديد Androidالعاملية ملتاجر التطبيقات عبر اإلنترنت لنظام تشغيل الجهزة املحمولة 

سوق البحث العام على اإلنترنت أي مالحظات خاصة. وهو يعتمد على تحديد السوق املستخدم في 

 . 9101أعاله لعام القرار املذكور 

ومن ناحية أخرى ، قد يثير تحليل اللرنة لسوق أنظمة تشغيل الهواتف املحمولة بع  السئلة. 

من الجهزة املحمولة الذكية املستخدمة في العالم وفي أوروبا تعمل  ٪81ووفًقا ملعلومات اللرنة ، فإن 

ال تنتمي   BlackBerry أو Apple ة في. وترى اللرنة أن أنظمة تشغيل الهواتف املحمول Androidبنظام

، نظًرا لن املصنعين الغيار ال يمكنهم الحصول  Android للسوق نفسها التي ينتمي لها نظام التشغيل

 و  Apple . ومع ذل ، تمكنت أنظمة التشغيلBlackBerry و   Apple iOS على تراخيص أنظمة

BlackBerry من ممارسة بع  الضغط التنافس ي على Android مما اضطر ، Google إلى االبتكار. 

                                                           
-18-release_IP-http://europa.eu/rapid/pressCommission européenne, Communiqué de presse Bruxelles, le 18 juillet 2018,  - 211

, (2/7/2019).4581_fr.htm 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_fr.htm
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املهيمن طاملا  Google وعلى الرغم من هذه التحفظات ، لم تجد اللرنة صعوبة في تحديد موقع

 .في كل من السواق الثالثة املعنية ٪21تجاوزت حصتها السوقية 

 Google إزاء املنافسة يي التثبيت القبلي لـ Google املمارسات التعسفية التي تحمي موقع

Search أو Google Chrome املرتبط بالترخيص على متجر جوجل  Play Store  وفًقا للبيان الصحفي

 Googleبتثبيت تطبيق  Android مصنعي الهواتف املحمولة التي تشتغل بنظام Google للرنة، ألزمت

Search مسبًقا و / أو متصفح Google Chrome جر ، كشرط للحصول على الترخيص على مت

 الخاص بها. Play Storeالتطبيقات 

( تطبيًقا أساسًيا، لذل  تم ردع املنتجين عن التثبيت املسبق للتطبيقات Play Storeيعد متجر )

. كان من شأن هذه املمارسات أن تأثر في تقييد املنافسة، لن املستخدمين، Googleاملنافسة ملنتجات 

لتطبيقات التي طورها املنافسون. إن إدانة ممارسات البيوع حسب اللرنة، في الواقع، أقل ميال لتنزيل ا

املقيدة املنفذة من قبل شركة مهيمنة يي تقليدية. وكانت اللرنة قد عاقبت مايكروسوفت من أجل 

إذن  Googleدعمت  212ممارسات مماثلة للبيوع املقيدة ملشغل الوسائط املتعددة وأنظمة التشغيل.

 تحليل اللرنة.

لة الجهزة املحمولة الذكية، يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات املنافسة. ومع ذل ، في حا

بسهولة بتعديل التطبيقات املثبتة مسبًقا. في قرار أخير، رأت  Play Store تسمح متاجر التطبيقات مثل

اللرنة أن التثبيت املسبق لبرمجية ال يخلق أي قيد فني أو تكنولوجي يمنع املستخدمين من تنزيل 

 .213جيات أخرى على أجهزتهمبرم

مقابل الحوافز املالية تالحظ اللرنة أنه، على  Google Searchالحصري لـ  التثبيت املسبق

من عمليات البحث عبر  ٪21عليها مسبًقا ، تم إجراء أكثر من  Google Searchالجهزة التي تم تثبيت 

Google Search  فقط على الجهزة التي تستخدم ٪91، مقارنة بـ Windows Mobile وتتعلق املمارسة .

للتحفيزات املالية لبع  املشغلين وصانعي الهواتف من Google الثانية التي حددتها اللرنة بسداد 

على أجهزتهم. كانت هذه املمارسة  Google Search أجل قيامهم بالتثبيت املسبق حصرا ملحرك بحث 
                                                           

 212-DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 mars 2004 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE(Affaire  

, (2/7/2019).http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37792/37792_4178_1.pdfrosoft), 3/37.792 Mic-COMP/C 

 213-Lors du rachat de Skype par Microsoft, la Commission  uropéenne avait examiné si la préinstallation de Skype sur une ordinateur 

conduirait à l’exclusion des services concurrents. La décision, confirmée en appel par le tribunal de l’Union européenne, souligne que rien 

n’empêche les utilisateurs de télécharger plusieurs applications de communication sur leur appareil, d'autant plus que le logiciel concerné 

est gratuit, facile à télécharger et prend peu de place sur les disques durs – Tribunal de l’UE, 11 décembre 2013, Aff. T-79/12 Cisco Systems 

Inc. et Messagenet SpA/Commission et Commission Européenne, 7 octobre 2011, COMP/M.6281, MICROSOFT/ SKYPE. v. Dan Roskis   : La 

-https://www.evershedsCommission européenne impose une amende record à Google pour abus de position dominante, 

, (2/7/2019).082018.pdf-roskis-d-sutherland.com/documents/global/france/google 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37792/37792_4178_1.pdf
https://www.eversheds-sutherland.com/documents/global/france/google-d-roskis-082018.pdf
https://www.eversheds-sutherland.com/documents/global/france/google-d-roskis-082018.pdf
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، لم تكن قادرة على  Yandex أو Qwant ، مثل قد أثرت في املنافسة لن محركات البحث املنافسة

تقديم مزايا تسعير مماثلة ملشغلي الهاتف ومصنعيه. وأشارت اللرنة إلى أنها أخذت في الحسبان في 

ة جميع  214تحليالتها التطورات التي أعقبت قرار إنتل.
 
ويتطلب هذا الحكم من اللرنة أن تفحص بدق

 . سيما وجود استراتيجية تهدف إلى طرد املنافسينالظروف املحيطة بمنح الحافز املالي وال 

، فإنها تنشر رموز  Android إلصدار جديد من Google ، عند تطويرforks Androidكبح تطور 

( عبر اإلنترنت. على هذا الساس )املصدر املفتوح( ، يمكن لألغيار أنفسهم codes sourcesاملصادر )

 Google ومع ذل ، أبرمت «forks Android»رسمية"، تسمى  غير "،  Androidتطوير إصدارات أخرى من

على الهواتف الذكية  Google اتفاقيات مع الشركات املصنعة تمنعها من التثبيت املسبق لتطبيقات

 forks». كان من شأن هذه املمارسة أن تأثر في الحد من تطوير «forks Android» باستخدام 

Android»ين من اإلصدارات املبتكرة الرديدة لنظام التشغيل هذا، وبالتالي حرمان املستهلك. 

 .art)يورو للتعسف في استخدام املركز املهيمن  4,34فرضت اللرنة على جوجل غرامة تفوق 

102 TFUE)تم احتساب هذه الغرامة على أساس العائدات التي حققتها . Google  من خالل اإلعالنات

في أوروبا. باإلضافة إلى ذل ، تلزم اللرنة  Android ى أجهزةذات الصلة بعمليات البحث السياقية عل

Google   بوضع حد لسلوكها املناه  للمنافسة خالل ثمانين يوًما من هذا القرار واالمتناع عن القيام

 به مرة أخرى.

من رقم العمال اليومي العالمي  ٪1( تصل إلى astreinteهذا اإللزام مشفوع بغرامة تهديدية )

 . Google ، الشركة الم لشركة  Alphabet لشركة

ومبدأ مجانية  Google غير أنه من املحتمل أن يكون لهذا القرار تأثير معين في نموذج أعمال

إلى تعوي  خسائر اإليرادات  Google وفًقا لنموذج مفتوح املصدر. كما قد تسعى Android تراخيص

على أي حال،  . Android  ن خالل ترخيص مدفوع علىة ملرناملتعلقة بالبحث التي كبدها إياها قرار ال

بالفعل إلى  Google وضع حد للممارسات التي أدانتها من أجلها اللرنة. وقد أشارت Google يجب على

 أنها تريد االستئناف، ولكن عليها من اآلن االلتزام بالقرار، لن االستئناف ليس له أثر موقف.

، قامت اللرنة الوروبية بفحص ما إذا كان Skypeة شرك  Microsoftعندما اشترت شركة 

على جهاز الكمبيوتر سيددي إلى استبعاد خدمات منافسة. يدكد القرار، الذي  Skypeالتثبيت املسبق لـ 

أيدته محكمة االتحاد الوروبي استئنافيا، أنه ال ش يء يمنع املستخدمين من تنزيل العديد من تطبيقات 

                                                           
413/14 P, Intel Corp. Inc. /‑CJUE, 6 septembre 2017, C- 214  Commission,

, (2/7/2019).https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2017/CJUE62014CJ0413_SUM 

 

https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2017/CJUE62014CJ0413_SUM
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خاصة وأن البرمجية املعنية مجانية وسهلة التنزيل وال تستغرق الكثير من  االتصاالت على أجهزتهم،

 املساحة على القراص الصلبة.

 ثانيا: قضايا "ميكروسوفت" في أمريكا وأوروبا

 مايكروسوفت في أمريكا قضية  -أ

، نوًعا آخر من التعسف في استخدام وضعية 9110املدرخة عام  215ة،لقضيتوضح هذه ا

الخاص بها  Internet Explorer لدمج متصفح   -من بين أمور أخرى  -ذة مكروسوفت الهيمنة. تم مداخ

 :في نظام التشغيل الخاص بها مع التأكد من

 من حذف الوظيفة التي تسمح بسحب البرمجيات من نظام التشغيل ؛ -  .1

،  Internet Explorer من برمجة نظام التشغيل بحيث، عندما يتم تثبيت برامج أخرى غير -2

 يمكن لهذا الخير أن يتجاوز خيار استخدام متصفح إنترنت منافس ؛

( في نظام التشغيل، عندما يتم bogues. من برمجة نظام التشغيل بطريقة تكفل ظهور العلل )3

 .Internet Explorerحذف بع  امللفات ذات الصلة ببرنامج 

ت ممارسات منافية للمنافسة وأشار العديد من املشتكين إلى أن شركة مايكروسوفت قد نفذ

 على أداء بع   Netscape تهدف إلى القضاء على متصفح اإلنترنت الخاص بشركة
ً
، والذي كان قادرا

الوظائف الساسية املشابهة لوظائف نظام التشغيل. كما ندد مشتكون آخرون، من جهة أخرى، 

 لحاسب اآللي( غير متوافقة مع بممارسات مايكروسوفت التي طورت لغة جافا )لغة من لغات برمجية ا

 . Sunتل  الخاصة بشركة  

كانت غير قانونية، واعترفت، من ناحية  3و  0خلصت املحكمة في النهاية إلى أن املمارسات رقم 

. ومن املثير لالهتمام بشكل  9( للممارسة رقم pro-concurrentielأخرى، بالطبيعة املديدة للمنافسة )

د اشاروا  إلى أنه كان على املشتكي أن ال يثبت أن املبرر التقني خاص مالحظة أن القضاة ق

 .ملايكروسوفت كان غير صحيح، لكن هذا الخير لم يكن كافيا لتبرير بع  التأثيرات املنافية للمنافسة

ومن ثم، فإن هذه الحالة تكرس إمكانية إدانة القضاة مقاولة أجرت تغييرات مفيدة على أحد 

 نفس الوقت تددي إلى القضاء على املنافسة من خالل استراتيجية مفترسة. منتجاتها ولكن في 

 قضية "ميكروسوفت" وأوروبا -ب

                                                           
-v-https://casetext.com/case/us2001),  34 (D.C. Cir.F.3d  253 Corp., Microsoft v. States United Microsoft: Court of Appeals, Affaire - 215

. , (2/7/2019)6-corp-microsoft 

https://casetext.com/case/us-v-microsoft-corp-6
https://casetext.com/case/us-v-microsoft-corp-6
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، هذه املرة من اللرنة  9114كانت شركة مايكروسوفت موضوع إدانة أخرى، في عام 

كا وتجدر اإلشارة هنا إلى أن املمارسات املعنية كانت مختلفة عن تل  املستخدمة في أمري 216الوروبية.

 .الشمالية

بشكوى ضد شركة ميكروسوفت تدعي فيها أن  Sun، تقدمت شركة  0228ديسمبر  01في 

مع حاسوب  Sunمايكروسوفت رفضت الكشف عن املعلومات الضرورية للتشغيل البيني ملنتجات 

Microsoft .   أطلقت اللرنة الوروبية تحقيقا ضد مايكروسوفت.  9111في فبراير ، 

، الشركة املصنعة للكمبيوتر وناشر البرمجيات، إلى Sun Microsystems تكت، اش0228في عام 

اللرنة الوروبية بأن مايكروسوفت تتعسف في استغالل مركزها املهيمن في سوقين لنظام التشغيل. 

حتى يتوافق نظام  Sun توفير املعلومات الضرورية لـ Microsoftوعلى وجه التحديد، ترف  شركة 

 في   Microsoft ، وهو نظام تشغيلWindowsمع  (SOLARIS) بهاالتشغيل الخاص 
ً
الكثر حضورا

العالم. تتكون هذه املعلومات من "مواصفات شاملة وصحيحة لكافة البروتوكوالت ]املطبقة[ في أنظمة 

لتوفير خدمات  Windows التي يتم استخدامها بواسطة خوادم مجموعة عمل Windows تشغيل

طابعات، وإدارة املستخدمين ومجموعات ]املستخدمين[، بما في ذل  خدمات مشاركة امللفات وال

  ". Group Policyوخدمة "  Active Directory  ، وخدمة دليلWindows التحكم في مجال

من معاهدة اإلتحاد  011أطلقت اللرنة على الفور تحقيقا في هذا املوضوع، وفًقا للمادة 

مع نظام  Windows Media Player برنامج Microsoft دمجالوروبي، ووسعته ليشمل "ممارسة 

". وبعد إجراء تحقيق شامل في مركز مايكروسوفت املهيمن  PCللكمبيوتر الحخص ي Windows التشغيل

في أسواق مختلفة، تعلن اللرنة أن هذه الخيرة مذنبة بارتكاب تعسفين للمركز املهيمن: رف  

وتقييد شراء نظام التشغيل الخاص بها بشراء قارئ الوسائط اإلمدادات الالزمة للتشغيل البيني، 

 .217املتعددة

تتمتع بمركز مهيمن في سوقين: سوق  Microsoft تالحظ اللرنة أن شركة: حول املركز املهيمن

                                                           
DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 mars 2004 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE(Affaire  - 216

, (2/7/2019).http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37792/37792_4178_1.pdf3/37.792 Microsoft), -COMP/C 

وادم عامة" التي تسمح بطباعة امللفات من الضروري شرح بعض املبادئ التقنية املتعلقة بالقضية املعنية. تتكون أنظمة املعلوميات من "خ -217 

( املستخدمة من قبل العاملين في املكاتب )على سبيل املثال(. هذه الخوادم وأجهزة الكمبيوتر تتكون فقط من PCومشاركتها والولوج إلى أجهزة الكمبيوتر )

التي، عند تثبيتها، تتيح تشغيل  (OS أنظمة التشغيل أو )أو  softwares(، في مقابل البرمجيات الحاسوبية hardwareمجموعة من مكونات الحاسوب )

إلشتغال الجيد  الكمبيوتر. نميز ، لهذا الغرض ، بين برامج مختلفة ، تلك املعدة للكمبيوتر الشخص ي وتلك الخاصة بخوادم مجموعة العمل. وهكذا، لضمان ا

فمن الضروري بداهة أن تكون أنظمة التشغيل املتعلقة بالخادم و الحاسوب املحمول ، PC في إنجاز مهام الطباعة ، ومشاركة امللفات والولوج إلى الحاسوب

PC  متوافقة. 

 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37792/37792_4178_1.pdf
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فيما يتعلق  .أنظمة التشغيل املعدة للكمبيوتر املحمول، وسوق أنظمة تشغيل خادم مجموعة العمل

على القل.  0222، وهذا منذ عام ٪ 21فيها شركة مايكروسوفت حصة بالسوق الولى، تمتل  

باإلضافة إلى ذل ، تالحظ اللرنة وجود حواجز أمام الدخول "تتعلق بوجود تأثيرات الشبكة غير 

املباشرة". وتتمثل هذه اآلثار في آلية محددة، "كلما كان من السهل العثور على فنيين أكفاء لنظام 

مال الزبائن أكثر لشرائه. وبالعكس، كلما زاد تقدير نظام التشغيل من قبل تشغيل معين، كلما 

العمالء، كلما أصبح من السهل على الفنيين اكتساب القدرات املرتبطة بهذا املنتج وكانوا أكثر رغبة في 

 القيام بذل ". وهكذا، يحاول ناشرو التطبيقات تطويرها في املقام الول على نظام التشغيل الكثر 

استخداما من قبل املستهلكين، في هذه الحالة "ويندوز"، مما يتيح ملايكروسوفت حماية حقيقية إزاء 

، وهناك حواجز  ٪11أما في السوق الثانية، فتمل  مايكروسوفت حصة تفوق  .هذه التطبيقات

روابط " كالدخول، مماثلة لتل  املوجودة في سوق أنظمة التشغيل للكمبيوتر املحمول. في الواقع، هنا

اتصال ضيقة بين سوق أنظمة تشغيل الكمبيوتر الحخص ي وسوق نظام تشغيل خوادم مجموعة 

 .العمل"

بنظام  Windows Media Player (WMP) بشأن تقييد البيع: تقيد الشركة بيع

كما أن  . Windows  الشركة المريكية في وضع مهيمن في سوق نظام التشغيل : Windowsالتشغيل

للعمالء  Microsoft هما منتجان منفصالن. ال تمنح WMPومشغل وسائط  Windowsيل نظام التشغ

خيار الحصول على نظام تشغيل الكمبيوتر الحخص ي بدون مشغل الوسائط رغم أن العمالء غير 

 مضطرين الستخدامه )يمكنهم إلغاء تثبيته واستخدام قارئات أجنبية(، وال أداء مبلغ إضافي مقابل

WMPلبيع املقيد يلغي أي منافسة. ذل  أن مايكروسوفت، "من خالل ربط بيعا . كما أن WMP  مع بيع

ويندوز ، تعطي مشغل الوسائط املتعددة الخاص بها تفشيا غير مسبوق على أجهزة الكمبيوتر 

 الحخصية في جميع أنحاء العالم". من خالل هذا املوقف، يختار مطورو البرمجيات واملوردون لها تقنية

Windows Media التي تستفيد من احتكار ، Windows  وهو احتكار يسمح "بالوصول إلى جميع ،

". ونتيجة لذل ، 
ً
طاملا أنهم  WMP سيفضل املستهلكون استخدام"مستخدمي الكمبيوتر املحمول تقريبا

 سيتوفرون على شبكة أوسع من البرمجيات واملحتويات اإلضافية لهذا املنتج". هذا، مرة أخرى، نتيجة

 .لتأثيرات الشبكية غير املباشرة

من معاهدة  89يتعلق بمسطرة تطبيق املادة  " ، اتخذت اللرنة قراًرا 9114مارس  94في 

ضد EEE من اتفاقية  14حالًيا من معاهدة االتحاد الوروبي( واملادة  019)املادة  CEاملجموعة الوروبية 

 تلزم اللرنة كما .   304 196 497ة قدرها ، الذي يدينها بغرام"Microsoft Corporation  شركة

Microsoft بأن تعرض، في املنطقة االقتصادية الوروبية، إصدار من نظام التشغيل Windows  الخاص
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، دون منعها من تقديم عرض تجميعي  Windows Media Playerبها بدون قارئ الوسائط الخاص بها 

 .رفضت تقديمها لتطوير منتجات متوافقة وأجبرتها أخيرا على الكشف عن املعلومات التي

بمسطرة استعرالية أمام رئيس محكمة الدرجة الولى لالتحاد  Microsoftتقدمت شركة 

أصدر ". 9114مارس  94"لوقف تنفيذ القرار الذي اعتمدته اللرنة في  T.P.I.C.Eالوروبي 

املسطرة اإلستعرالية، بوقف التنفيذ في سياق   Microsoftأمره برف  طلب   .T.P.I.C.Eرئيس

 . 9114مارس  94وبالنتيجة التطبيق الفوري للتدابير املتخذة من قبل اللرنة في 

طعنا إلبطال قرار اللرنة. وبعد عدة  Microsoftوبعد رف  الطلب من قبل الرئيس، قدمت 

ئية. في سنوات من اإلجراءات القانونية، تنهي شركة مايكروسوفت قصتها خلف مقاعد املحكمة االبتدا

، تصدر املحكمة املذكورة حكما "تاريخًيا" يرف  الطعن باإللغاء 9111سبتمبر  01قرارها الصادر في 

املحكمة الذي تقدمت به شركة مايكروسوفت، ويديد بالتالي مواقف اللرنة الوروبية. وهكذا فإن 

فع غرامة مالية كبيرة ترف  ججج مايكروسوفت التي يجب عليها، من ثم، "إنهاء السلوكات املدانة، ود

 (، وقبول كشف بروتوكوالتها ومنحها في تراخيص )قسرية( وتسويق نسخة من مليون أورو 497)

Windows  منفصلة عن تقنيتها متعددة الوسائطWMP ". 

إن اللرنة الوروبية واملحكمة تقضيان أن هناك إلزاما بالشراء طاملا أن مصنعي املعدات هكذا ف

( لجهزة الكمبيوتر الحخصية OS Windowsبون في اعتماد نظام التشغيل ويندوز )الصلية الذين يرغ

تريان كما  .. وبالتالي هناك إكراه اقتصادي تجاه املستهلكين WMP مكرهون أيضا على اعتماد ترخيص

يضمن لهذا الخير تفشيا في كل مكان في السوق، وهو ما ال  WMPمعا أن "التثبيت" املسبق لـقارئ 

املستخدمين مستقبال على شراء قارئات املنافسين ومعدات التثبيت املسبق لقارئات أخرى. يحرع 

بتغيير سلوك مطوري البرامج لنها تدفعهم  Microsoftباإلضافة إلى ذل ، وبسبب هذا النشاط، تقوم 

، مما يحد من فرص مزودي القارئات  WMP"إلنشاء تطبيقات تعمل بشكل أساس ي مع قارئ 

غير أن اللرنة، لرصد وجود تأثير استبعاد ملنافسة في السوق، طبقت نظرية جديدة  218.املنافسة"

تخمينية وال تستند على أي أساس قانوني. ترى اللرنة أن "مجرد أن تجري الشركة املهيمنة بيعا 

 219مجمعا ملنتج منفصل مع املنتج املهيمن يسمح باستنتاج وجود تأثير استبعادي للمنافسة في السوق".

                                                           
 218-Microsoft altère le . , p.113/37.792 Microsoft susvisée-DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 mars 2004 , Affaire COMP/C 

comportement des développeurs de logiciels puisqu’elle les pousse « à créer des applications fonctionnant essentiellement avec le lecteur 

WMP, limitant ainsi les débouchés pour les fournisseurs de lecteurs concurrents ». 

 219-« que le seul fait  : point 1009visée , 3/37.792 Microsoft sus-DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 mars 2004, Affaire COMP/C 

qu’une entreprise en position dominante procède à la vente groupée d’un produit distinct avec un produit dominant permet de conclure à 

l’existence d’un effet d’exclusion sur le marché ». 
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 براءات االختراععرقلة اإلبتكار الكاسح باستعمال   :الفقرة الثانيةا

نبحث العالقة بين براءة االختراع واالبتكار واملنافسة )أوال(، قبل مناقشة عرقلة االبتكار الكاسح 

 باستعمال براءة االختراع )ثانيا(.

 واملنافسة أوال: العالقة بين براءة اإلختراع واإلبتكار

وضوع طاملا كان محور اهتمام االقتصاديين، وذل  بحق. فنحن مدينون لالبتكار في االبتكار هو م

املنتجات والخدمات وطرائق التصنيع فتحسين مستويات املعيشة املادية منذ الثورة الصناعية. 

 الرديدة واملحسنة يي املحرك الرئيس ي للنمو االقتصادي. 

د ذاتها تحفز االبتكار، يرى آخرون أن أكثر بع  أن املنافسة في حالومع ذل ، في حين يعتقد 

الشركات ابتكاًرا يي تل  التي تواجه منافسة ضئيلة أو معدومة. هذا جدل قديم بين االقتصاديين 

يستمر في تأجيج العمل النظري والتجريبي. وباملثل، في حين يعتقد عدد كبير من الخبراء أن أنظمة 

كار وأن حقوق براءات االختراع تحتاج عموًما إلى التعزيز، ( تحفز االبتIPRحقوق امللكية الفكرية )

يشك  آخرون في هذا االرتباط وينتصرون إلى أن براءات االختراع يمكن أن تصل إلى حد إعاقة 

االبتكار، عندما تتحقق شروط معينة. في هذا املجال، ال تزال العديد من السئلة دون إجابة. ليس 

نافسة أو مكافأة الحقوق الحصرية، هو أكثر مالءمة لالبتكار، ولكن فقط تحديد أي نموذج، ضغط امل

سواء تعلق المر باملنافسة أو ببراءة اإلختراع، يبدو أن كال منهما له آثار متناقضة على االبتكار. إلى حد 

وعلى أي حال، فإن   220كبير، يبدو أن النتائج املسرلة في قطاعات معينة تعتمد على ظروف محددة.

براءات االختراع وسياسة املنافسة تسعى إلى تحقيق الغرض نفسه: وهو تحسين رفاهية سياسة 

 221املستهل ، وينبغي النظر إليهما كأدوات تكميلية لتحقيق هذا الهدف.

الحال بالنسبة التباع نهج تمل  حقوق  و يمكن للضغوط التنافسية أن تحفز االبتكار، مثلما ه

أن يكون للمنافسة وحماية براءات اإلختراع آثار متناقضة على  ملكية فكرية حصرية. ومع ذل ، يمكن

حوافز االبتكار. هذه اآلثار تعتمد على الظروف وتختلف من قطاع إلى آخر. وبالنظر إلى هذا التعقيد، 

وباملثل، لم تحدد النظريات  يصعب وضع استنتاج عام بشأن نموذج العمل الردير بتعزيز االبتكار.

دراسات التجريبية بشكل قاطع ما إذا كان االبتكار أقوى عندما تكون الشركات االقتصادية وال ال

                                                           
; cf.   operation and Development, COMPETITION, PATENTS AND INNOVATION, op. cit., p.17-Co Organisation for Economic - 220

Christian Ben Lakhdar et Martial Foucault, INNOVATION ET BREVET : UNE COMPARAISON TRANSATLANTIQUE, « Revue internationale 

et stratégique» , 2004/3 n° 55, p. 99 à 107 ;  Christian Le Bas et Julien Pénin, Brevet et innovation : comment restaurer l’efficience 

dynamique des brevets ?, Revue d’économie industrielle, p.127 à 160. 

 221-.11operation and Development,  op. cit., p-Organisation for Economic Co  
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الصغر خاضعة لضغوط تنافسية قوية أو عندما ال تكون الشركات املهيمنة تواجه منافسة أو أقل 

 عرضة للمنافسة.

بات ال تددي براءات االختراع بالضرورة إلى إنشاء احتكارات أو مراكز مهيمنة؛ تقدم الشركات طل

براءات االختراع على أمل الحصول على قوة سوقية، ولكن نادرة يي االختراعات التي تمثل ابتكاًرا 

حقيقًيا يددي إلى منتج أو طريقة جديدة. على الرغم من أن املراكز املهيمنة تكون أحياًنا متصلة ببراءة 

بإدانة قطاع تكنولوجي بالكامل. اختراع، فإن تركيز البراءات يعد أيًضا مصدًرا للقلق، حيث أنه يخاطر 

وتبدو براءات االختراع عادة حافزا إيجابيا لالبتكار، لكنها يمكن أن تعطي الشركات قوة سوقية قصيرة 

الجل. هناك قلق متزايد من أن يكون لبراءات االختراع تأثير سلبي على االبتكار، ال سيما إذا كان املنتج 

تراع وفي القطاعات ذات معايير تأثيرات الشبكة عالية. كما يمكن يعتمد على عدد كبير من براءات االخ

أن يكون لبراءات االختراع تأثير إيجابي على املنافسة. فعلى سبيل املثال، يدرك املستثمرون في رأسمال 

املغامرة أن براءات االختراع، لغراض االستثمار، يي الصول الرئيسية الوحيدة لعدد كبير من شركات 

(. ولذل  فإن العالقة بين براءات االختراع واالبتكار معقدة. haute technologieوجيا الفائقة )التكنول

 من قطاع إلى آخر. وال يبدو أن االبتكار دائًما 
ً
 كبيرا

ً
ويختلف تأثير براءات االختراع على االبتكار اختالفا

الحصول على براءة اإلختراع، يستفيد من وجود نظام براءات اختراع أكثر صرامة أو نظاًما يسهل فيه 

خاصة عندما يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن النتائج، لنه إذا كان هناك عدد كبير من 

  222االختراعات محمية ببراءة اختراع، فهي نادرا ما تكون مفيدة.

شكل وعلى الرغم من عدم وجود دليل على وجود عالقة إيجابية بين براءات االختراع واالبتكار ب

عام، فقد بدأت العديد من البلدان في تقوية أنظمة براءات االختراع في الثمانينيات من القرن املاض ي 

وما زالت تفعل ذل . في السنوات العشر املاضية، ازداد عدد براءات االختراع الصادرة بشكل كبير. 

قد تفسر هذه الزيادة،  باإلضافة إلى تعزيز حقوق براءات االختراع، هناك العديد من الظواهر التي

خاصة ارتفاع عدد االختراعات القابلة الستصدار براءة االختراع في اقتصادات املعرفة، ورفع القيود 

عن االحتكارات الوطنية وخصخصتها، وتأثير السواق العاملية التي تضخم عدد براءات االختراع الدولية. 

دة، بما في ذل  التكنولوجيا الحيوية واملواد كما امتدت حقوق براءات االختراع لتشمل مجاالت جدي

الرينية. ناهي  عن أن البرمجيات أصبحت قابلة للحماية ببراءات االختراع، على غرار املناهج التجارية 

في الواليات املتحدة وأوروبا. وعالوة على ذل ، تم تعزيز الحقوق نفسها. باإلضافة إلى ذل ، فمن املرجح 

ستصدار براءات االختراع، خاصة النشاط اإلبداعي، أو معيار عدم البداهة، وفًقا أن معايير القابلية ال 

                                                           
World  ; cf. operation and Development, COMPETITION, PATENTS AND INNOVATION, op. cit.,p.13-Economic CoOrganisation for  -222

Intellectual Property Report 2015 , Breakthrough Innovation and Economic Growth , op. cit., p.7 
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لتسميات معينة، تم تليينها بشكل عام في السنوات العشر إلى العشرين املاضية، لتسهيل الحصول على 

ت براءة اختراع. وقد أجريت العديد من الدراسات التجريبية لتحليل نتائج التغييرات في سياسات براءا

االختراع. وقد توصل بعضها إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم من أن تعزيز حقوق براءات االختراع قد 

أسهم في زيادة كبيرة في عدد براءات االختراع املمنوحة، فإن ذل  لم يكن له سوى تأثير ضئيل على 

ار بطريقة كبيرة. في نفقات البحث والتطوير، مما يوحي بأن تدبيرا من هذا القبيل ال يدعم  االبتك

السنوات الخيرة، الحظ املعلقون بقلق أن عدد براءات االختراع الصادرة اليوم مفرط، وأن الحقوق 

، لنه من 
ً
التي تخولها ا لصحابها كبيرة للغاية. حسب النقاد فقد نتج عن ذل  تثبيط اإلبتكار فعال

تكون مناسبة في إطار اختراع ولتمويل  الصعب للغاية ومن املكلف تحديد براءات االختراع التي قد

مكاتب براءات االختراع يمكننا أن نقلق كذل  من رؤية كما  التراخيص التي قد يتبين أنها ضرورية.

تستخدم نفس معايير القابلية الستصدار براءة اإلختراع بالنسبة لرميع القطاعات والتكنولوجيات. 

اللتزام بعدم البداهة، مما سيكون له أثر الحد من عدد وفقا لكثير من الخبراء، ينبغي أيضا تعزيز ا

براءات االختراع املمنوحة. في الواقع، هذا العام عززت املحكمة العليا المريكية معيار عدم البداهة في 

  Teleflex-KSR.223قضية 

في بع  القطاعات )الصناعات الكيميائية والصيدالنية، على وجه الخصوص( تلعب غير أنه 

االختراع دورا ال يستهان به في تحفيز الشركات على االستثمار في البحث والتطوير. وفقا لبع  براءات 

االستطالعات، لديها أيضا وظيفة مهمة في مادة البالستي  والدوات الطبية، وكذل  في جميع أو جزء 

عالة للغاية من قطاعات آالت ذات استخدامات خاصة. في موضع آخر، ال تعد براءات االختراع أدوات ف

ظهر بع  الدراسات أنه من بين الساليب املختلفة التي تسمح 
ُ
لحماية االبتكارات. في الواقع، ت

للشركات بحماية ربحية ابتكاراتها، فإن البراءات يي القل استخداما غالبا، في حين أنها تلرأ أساًسا إلى 

ق سلعة أو خدمة( ، باإلضافة إلى املبيعات وخدمات السرية، قبل املنافسة ) أن تكون أول من تسو 

  224املستهل .

. لذل ، فإن اإلبتكار يتجاوز مجرد رديدةالناجح وتطبيق املعرفة التطوير ال االبتكار يعني إن

االختراع... من املالئم أن ننظر إلى االبتكار على أنه عملية تتضمن عدًدا كبيًرا من املراحل املختلفة، بدًء 

( إلى إعداد النماذج الولية ثم إيداع طلبات براءات االختراع، قبل الوصول R & Dمن البحث والتطوير )

إلى اإلستغالل التجاري. وغني عن البيان أن العديد من الفكار لن تعرف نجاحا تجاريا. باإلضافة إلى 

ذل ، يجوز إصدار براءات متعلقة باختراعات ال تشكل جزًء من عملية رسمية للبحث والتطوير. في 
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اقع، ال يتم تضمين عدد كبير من االبتكارات املفيدة في اإلحصاءات املتعلقة ببراءات االختراع أو الو 

البحث والتطوير. ومع ذل ، تشير أبحاث تجريبية إلى وجود عالقة إيجابية بين كل مرحلة من مراحل 

ملدى الطويل، في عملية االبتكار. ولذل ، ستدثر السياسات التي لها وقع على البحث والتطوير، على ا

( والعكس بالعكس، وكذا على إدخال منتجات مبتكرة إلى brevetageتسريل براءات االختراع )

  225السوق.

وكما هو الحال مع براءات االختراع واالبتكار، يبدو أنه ال توجد قاعدة عاملية للتنبد بتأثير 

ة إلى حد ما تددي إلى نتائج املنافسة في النشاط االبتكاري في جميع الحاالت. هناك ظروف مختلف

 مختلفة.

إن  وعلى الرغم من ذل ، ارتفع عدد براءات االختراع التي صدرت في الخمسة عشر سنة املاضية.

الدولي قد حدثت في براءات االختراع إحدى الفرضيات التي قد تترتب على هذه الزيادة في نشاط 

عز 
ُ
بيد أن العديد ى أساًسا إلى زيادة االبتكارات. السنوات الخمس عشرة الخيرة، يي أن هذه الزيادة ت

بدال من  من الدراسات التجريبية تشك  فيما إذا كان السبب الرئيس ي وراء هذه الزيادة هو االبتكار.

ذل ، تنسب الزيادة في عدد براءات االختراع إلى عوامل مثل االنخفاض في املبالغ املفوترة ملقدمي 

يل املتنامي نحو إنشاء حقائب براءات اختراع كبيرة التي تسمح بالتفاوض طلبات براءات االختراع أو امل

وعلى سبيل املثال، يشير التحليل االقتصادي القياس ي  مع أصحاب براءات اختراع أخرى.

(économétriqueللبروفسور "كورتام" ل ) بشأن براءات االختراع الصادرة عن املكتب براءات االختراع

ن أكثر من النصف في زيادة إيداع طلبات براءات اإلختراع في التسعينيات مرجعه ( إلى أEPOالوروبي )

 لنموذجه، فإن ما يقرب من ثلثي النمو السنوي البالغ 
ً
 ٪2إلى انخفاض مصاحب في الرسوم. ووفقا

 املسرل بين عامي 
ً
يرجع إلى انخفاض في املبالغ املحصلة أثناء إيداع طلبات  9111و  0220تقريبا

االختراع. دراسات أخرى، تثير الشكوك حول ما إذا كانت الزيادة في االبتكار قد تكون وراء ارتفاع براءات 

(، والتي يشار إليها في كثير من الحيان، CNWتوضح وثيقة لكوهين ونيلسون والش ) .طلبات البراءات 

لتطوير في قطاع من مختبرات البحث وا 0111جيدا هذه النقاط. أجرى املدلفون مسًحا ملا يقرب من 

التصنيع في الواليات املتحدة. ووجدوا أنه يتعين على الشركات عموما اللروء إلى مجموعة متنوعة من 

الساليب لحماية اإليرادات التي تتوقعها من ابتكاراتها. وبالتالي، فهي تستفيد من مزايا التي توفرها لها 

تستخدم أيًضا براءات االختراع واآلليات الخرى. السرية ومن التقدم الذي يخوله لها االبتكار، لكنها 

أكثر من الطرق الخرى، براءات االختراع ومع ذل ، فإن أغلب املقاوالت قليلة النزوع نحو اإلعتماد على 

 délais deفي حين تعتمد بشكل كبير على الفوائد التي تخولها السرية والوقت حتى االستحقاق )

                                                           
Ibid.,p.17 - 225 
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maturationيي براءات االختراع يتعلق باالبتكارات في املنتجات، يستنتج املدلفون أن  (. في الواقع، فيما

دون ش  أقل أهمية ومالءمة من بين جميع اآلليات الرئيسية املالءمة، وأنه ال أحد من قطاعات 

، تم جمع CNWالصناعة يعترف ببراءات االختراع باعتبارها اآللية املالئمة الكثر فعالية. في دراسة 

. 34ت من البيانا
ً
 226قطاعا

كانت أكثر فعالية من حيث ابتكار براءات االختراع ومع ذل ، ذكرت بع  القطاعات أن 

من املستجوبين على القل أنهم يعتبرون براءات االختراع فعالة في حماية  ٪41املنتجات )قال 

وأجهزة الكمبيوتر ابتكاراتهم(. وتشمل هذه املنتجات املعدات الطبية والدوية واآلالت لغراض خاصة 

وقطع غيار السيارات. ومع ذل ، فإن التقديرات التي تنسبها هذه املجموعة إلى كفاءة براءات االختراع 

(، وإذا procédésعندما يتعلق المر باالبتكارات التي تنصب على الطرق ) ٪41تنخف  إلى أقل من 

ارات ، هذا الرقم ال يزال أقل من أخذنا التصنيف العام، من التي تسنده مجموع الصناعات  لالبتك

 227العالمة املمنوحة البتكار املنتجات.

توسيع نطاق براءات االختراع الفردية، ال سيما تل  املمنوحة في مجاالت جديدة. غالًبا ما تكون 

مطالبات البراءات في املجاالت الرديدة أوسع من تل  التي تغطيها املجاالت املغطاة بأجل أطول. تميل 

راعات الرائدة في التكنولوجيات الناشئة إلى أن تكون بعيدة املدى أكثر من االختراعات املستحثة. االخت

 reach-throughيمكن لبع  ممارسات منح براءات االختراع، مثل استخدام "الوصول عبر املطالبات" )

claims ال تزال غير معروفة ( في التكنولوجيا الحيوية، أن تمد الحماية إلى مجموعة من التطبيقات التي

( في دعاوى équivalentsفي وقت تسريل براءات االختراع. باإلضافة إلى ذل  ، فإن تبني مبدأ املكاِفئات )

التعدي على براءات االختراع قد يكون أسهم في توسيع نطاق براءات االختراع في بع  البلدان. بموجب 

بنفس الطريقة ويهدف للنتيجة نفسها مقارنة هذا املبدأ، فإن االختراع الذي يددي نفس الوظيفة، 

باختراع حاصل على براءة اختراع، يمكن أن ينته  براءة اختراع، على الرغم من أي اختالفات َحرِفية 

  228اعتمد مبدأ املكاِفئات في جميع أنحاء أوروبا واليابان والواليات املتحدة. االختراع.  مع مطالبات براءة

اها جيمس بيسين وروبرت هانت تشك  في مسألة التأكيد على أن وهناك دراسة تجريبية أجر 

جعل البرمجيات قابلة للحماية ببراءات االختراع من شأنه أن يزيد الحافز على االبتكار. وعموما، 

خلصت الدراسة إلى أنه ال يوجد ارتباط وثيق بين براءات اختراع البرمجيات وإنشاء برامج الكمبيوتر. في 

لبيانات أن الغالبية العظمى من براءات اختراع البرمجيات تم الحصول عليها من قبل الواقع، تكشف ا

في معظم الحاالت، هذه الشركات ليست شركات الشركات التي ال تنتمي إلى قطاع البرمجيات أصال. 
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برمجيات بل شركات صناعية، وربما أضافت براءات اختراع البرمجيات إلى أدواتها لترهيب الوافدين 

دد املحتملين، لرعل املنافسين يدفعون إتاوات، أو لحماية نفسها ضد دعاوى التعدي. قد تركز الر

 من االختراعات عندما تستخدم املقاوالت تقنيات متشابهة، 
ً
املنافسة على مجال براءات االختراع بدال

ملقاوالت املنافسة كبيرة. بطبيعة الحال، إن ا براءات اختراع وأنه ليس أمرا مكلفا نسبًيا تكديس محفظة

  229لها نزوع لكي تكون أقل تورطا في البحث والتطوير.

 ثانيا: عرقلة اإلبتكار  الكاسح باستخدام براءة اإلختراع 

جري عدد كبير من الدراسات التجريبية لتحليل آثار التغييرات في سياسات براءات االختراع. وقد 
ُ
أ

ن أن تعزيز حقوق براءات االختراع قد أسهم في زيادة توصل بعضها إلى استنتاج مفاده أنه على الرغم م

كبيرة في عدد براءات االختراع املمنوحة، فإن هذا التعزيز لم يكن له أثر يذكر على نفقات البحث 

والتطوير، وهو ما يفيد أن إجراء من هذا القبيل ال يحرع االبتكار بطريقة كبيرة. تشير دراسات أخرى 

االختراع إلى مجاالت جديدة ، مثل البرمجيات، أدى إلى نوع من التهافت  إلى أن توسيع حقوق براءات

على براءات االختراع، فاملقاوالت تسارع للحصول على براءات االختراع على التكنولوجيات املوجودة 

  230الستخدامها كأدوات مساومة إبان مفاوضات منح التراخيص.

نحاء العالم زيادة كبيرة في السنوات العشرين ازداد عدد براءات االختراع املمنوحة في جميع أ

الحاصلة على براءة اختراع أكثر شيوًعا في جميع أنحاء  املاضية. وفي الوقت الذي أصبحت االختراعات

االقتصاد، اكتسب تأثيرها على االبتكار والنتائج االقتصادية أهمية. ومع ذل  ال يعني إصدار املزيد من 

أن هناك املزيد من االبتكار. في الواقع، فإن السدال الرئيس ي هو تحديد ما براءات االختراع بالضرورة 

 إذا كان تأثير براءات االختراع ليس سلبيا بشكل عام في فروع معينة من النشاط.

تعزز براءات االختراع االبتكار بعدة طرق. بادئ ذي بدء، فهي تحرع املخترعين على ابتكار املزيد، 

باملخترع للقيام بكل العمال  بصواماية لهم ضد املزيفين الذين يمكن أن يتر ن بع  الحأميمن خالل ت

الصعبة واملكلفة لتطوير تقنية، ثم يكتفون بنسخها. مما يجعل من الصعب على املخترع الحصول على 

، وفي مقابل هذه الحماية، تشمل براءات االختراع التزام املخترع بالكشف
ً
عن  231تعوي  محفز. ثانيا

قنية وشرح كيفية اشتغالها. هذا الكشف يعزز نشر املعلومات لنه يساعد اآلخرين على فهم وجود ت

االختراع وتحسينه أو إدراجه في اختراع جديد خاص بهم. وبعبارة أخرى، هناك تأثير غير مباشر على 

يل إلى مستوى التكنولوجيا يحفز انفجار أفكار جديدة. كما أن الكشف له ميزة أخرى تتمثل في أنه يم
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الشركات في يمكن أن تستمر تقليل االزدواجية في االستثمار في البحث والتطوير. بدون ذل ، في الواقع، 

، تسهم براءات االختراع في نشر املعرفة لنها تسهل 
ً
محاولة تطوير نفس التكنولوجيا بالضبط. وأخيرا

  232املبادالت من خالل اتفاقات الترخيص.

تي تمنحها براءات االختراع يمكن أن تددي إلى تشويه املنافسة وتعيق غير أن الحقوق الحصرية ال

الفعالية التي يتم بها تخصيص املوارد. يمكنها أيضا إعاقة ابتكارات الحقة. ولذل ، وبالنظر إلى استمرار 

 بين مساعدة 
ً
تطور براءات االختراع، هناك حاجة متزايدة لضمان أن النظمة التي تحكمها تضمن توازنا

الك براءات االختراع على االستفادة من مكافأة مناسبة البتكاراتهم وعلى تحريع التقدم التكنولوجي م

 لصالح املجتمع ككل.

وقد كان على الشركة التي تعمل على تطوير منتج جديد، منذ وقت ليس ببعيد، أن تولي اهتماما 

ل مجال التطبيق نفسه أو ما إذا لحفنة من براءات االختراع ذات الصلة للتأكد من أن عملها ال يشم

كان عليها إذن الحصول على ترخيص. كان من السهل نسبيا معرفة ما الذي يجب علي  أن تكون حذرا 

منه، للتغلب على املشكلة إذا لزم المر، أو للتفاوض على ترخيص إذا كان ذل  ضروريا. أما اليوم، فإن 

ه اآلالف من براءات االختراع التي من املحتمل أن الشركة التي تصمم منتًجا عالي التقنية قد تواج

تكون مشكلة والتي يجب تجنب انتهاكها. يتم إصدار املزيد من براءات االختراع في السنة أكثر من أي 

وقت مض ى ويستمر املعدل في االرتفاع. إن التغييرات املهمة في سياسة براءات االختراع في السنوات 

عام الحصول على براءات االختراع، وفي بع  املحاكم، تم توسيع  الخيرة جعلت من السهل بشكل

( genetic inventionsنطاق قابلية االختراع للحصول على براءة االختراع ليشمل االبتكارت الوراثية )

والبرمجيات ومناهج العمال. باإلضافة إلى ذل ، سهلت تغييرات أخرى اإلمتثال لتطبيق حقوق براءات 

ت العواقب القانونية النتهاك هذه الحقوق أكثر صرامة. ليس من املمكن حتى اآلن تحديد االختراع وجعل

آثار هذه التغييرات على االبتكار بدقة، ولكن إذا أخذناها ككل، فهناك تخوف من أن يكون لهذه 

 maquis deالتغييرات تأثير سلبي. وهكذا، يشعر البع  بالقلق من تطوير "أدغال براءات االختراع" )

brevets مما يعني أن هناك قلقا من أن تثني الزيادة في عدد براءات االختراع املمنوحة عن االبتكار ،)

لنه أصبح من الصعب جدا، والطويل جدا واملكلف للغاية بالنسبة للمبتكرين مراعاة براءات االختراع 

ة الثابتة بسبب ازدياد براءات تنبع اآلثار السلبية من تزايد حاالت عدم الكفاءو التي يملكها اآلخرون. 

االختراع وتوسع نطاق الحماية التي تمنحها، والذي تزداد معه فرص نشوء  وضعيات االحتكار وخسائر 

الرفاه اإلجتماعي التي ترافقها. كما تتزايد حاالت عدم الكفاءة الديناميكية نظًرا لنه يصعب على 

ما. ناهي  عن أن انتشار براءات االختراع ذات اآلخرين االختراع دون انتهاك براءة اختراع شخص 
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املطالبات العريضة يحرع على سلوك البحث عن الريع، وهو ما يجلب تبذيرا على املستوى االجتماعي، 

، من املحتمل أن يددي اإلفراط في حقوق 
ً
مثل "ذل  املتعلق بمطاردة براءات اإلختراع التعسفية". أخيرا

على هذه البراءات إلى فائ  في اإلستثمار غير الفعال على مستوى  براءة االختراع وسهولة الحصول 

  233البحث والتطوير.

بسهولة أو يكون نطاق الحماية التي تمنحها أكبر من الالزم، اختراع عندما يتم إصدار براءات 

تتكون حلقة مفرغة تثبط االبتكار. يحدث هذا عندما تغطي جميع براءات االختراع التي تم إصدارها 

اال كبيرا على املستوى املوضوعي حيث تميل الشركات إلى االعتقاد بأن هناك احتماالت كبيرة أن مج

تتعرض ابتكاراتها إلى اتهامات بالتعدي من قبل شركات أخرى. وللحد من هذه املخاطر، تقوم الشركات 

لتسلح بامللكية بتكديس حافظات براءات االختراع أكثر وأكثر أهمية، كما لو تعلق المر بسباق نحو ا

الفكرية، حيث يتم جمع براءات االختراع في املقام الول كعنصر مساومة في حالة حدوث مشكلة 

اإلنتهاك. ومع ذل ، بطبيعة الحال، فإن توسيع هذه الحافظات يفاقم املشكلة. وبالنظر إلى العدد 

صبح من الصعب تحديد من الكبير من براءات االختراع التي صدرت بالفعل والزيادة املستمرة، فقد أ

الذي ُيرجح أن يرفع دعوى قضائية، وأن يثق في إمكانياته في رف  دعوى متعلقة بالتعدي، والتفاوض 

وأداء التراخيص التي تعتبر ضرورية. والنتيجة يي، من الناحية النظرية على القل، زيادة في التكلفة 

كار. ويشار إلى هذه الحالة باسم "أدغال براءات اإلجمالية للبحث والتطوير، مما يددي إلى تثبيط االبت

ويعتبر المر مثبطا على نحو خاص بالنسبة للشركات الناشئة التي ال  .« maquis de brevets»  اإلختراع" 

تمل  عادة محفظة براءات اختراع كبيرة يمكنها استخدامها كأداة مساومة وكوسيلة للتنقل في متاهة 

 234براءات اإلختراع هذه.

دما تصدر السلطات براءات اختراع تتوافق مع "االختراعات" البديهية، فإنها تمنح حاملها قوة عن

سوقية دون أن تستفيد في املقابل من ميزة ملموسة مرتبطة باالبتكار. ونتيجة لذل ، يستفيد حامل 

م هائل براءات االختراع من مكافأة غير عادلة على حساب رفاهية املستهل . والسوأ من ذل ، يمك
َ
ن ِلك

من براءات االختراع املستصدرة بسهولة أن تسهل التجميد اإلستراتيجي لبراءات االختراع، عندما تحصل 

الشركة على براءات االختراع ال لحماية تكنولوجيا تتوقع استخدامها، ولكن إلعاقة التقدم التكنولوجي 

 لحد املنافسين.

براءة اختراع سارية املفعول في الواليات املتحدة،  8111حوالي  TIعلى سبيل املثال "تمتل  شركة 

ونعتقد أنه لكي تعرف بدقة ما هو موجود في هذه املحفظة، فإنه يجب اإلنخراط في ممارسة تخلط بين 
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" فال يمكنها حتى أن Texas Instrumentsالخيال واستنزاف امليزانية "إذا كانت شركة تمتل  موارد "

د في محفظتها الخاصة، يمكن للمرء أن يتخيل كم هو من الصعب على تحمل ترف معرفة ما هو موجو 

الوافد الرديد املحتمل أن يحدد ما يي مخاطره التي التي قد تشعل فتيل دعوى انتهاك براءة اختراع 

 235ضده.

املذكورة أعاله، قد يتساءل املرء ملاذا يتم تقديم املزيد واملزيد من  CNWفي ضوء نتائج دراسة 

تساعد أغلبية الشركات على حماية ربحية ابتكاراتها. طرح تكن هذه ات االختراع إذا لم طلبات براء

املدلفون أيضا هذا السدال، وهذا هو السبب في أنهم أدرجوا في أسئلة االستطالع الخاصة بهم حول 

ات يمكن السباب التي تجعل املقاوالت تقوم بتسريل براءات اختراع البتكاراتها. ما وجدوه هو أن الشرك

أن تستفيد من ملكية براءات االختراع بطرق مختلفة، وليس فقط من خالل جني الرباح التي تتدفق 

بشأن االختراع. من بين السباب  براءات االختراعمباشرة من جالل تسويق االختراع أو منح تراخيص 

كات، الرغبة في  منع الرئيسية الداعمة لقرار استصدار  براءة اختراع عن اختراع معين، ذكرت الشر 

املنافسين من الحصول على براءات االختراع عن اإلختراعات ذات الصلة؛ حماية نفسها ضد دعاوى 

  236التعدي؛ استخدام براءات االختراع كورقة مساومة في مفاوضات الحقوق املرتبطة بالتكنولوجيا.

يد من الظروف وليس ومن املعروف أن الشركات تسعى للحصول على براءات االختراع في العد

فقط عند السعي لحماية التكنولوجيا التي تم تطويرها مدخًرا من التزييف أو تسعى إلى استغالل هذه 

براءات التكنولوجيا تجارًيا. ونتيجة لذل ، تقوم العديد من الشركات الكبرى بتطوير محافظها الخاصة ب

من أجل الحصول على تراخيص أو  من أجل الحصول على أدوات التفاوض في املفاوضات االختراع

مفاوضات للتوصل إلى تسوية. من ناحية أخرى، قد تسعى الشركات للحصول على براءات اختراع من 

أجل عرقلة أنشطة التطوير عند منافسيها. قد تضطر الشركات الناشئة إلى الحصول على أكبر عدد 

اب رؤوس الموال املغامرة بتمويل ممكن من براءات االختراع لنها يمكن أن تساعد في إقناع أصح

املشاريع الناشئة. باإلضافة إلى ذل ، من املعروف أيًضا أن براءات االختراع ليست دائًما الحل الفضل 

عندما يكون الهدف الرئيس ي هو الحماية من التزييف. في بع  القطاعات، قد تفضل الشركات امتياز 

تعطيه أقص ى قدر من الفوائد التي تجنيها من هذا االبتكار. السرية والتقدم الذي يخوله لها االبتكار ل

، أظهرت الدراسات أن قيم براءات االختراع منخفضة إلى حد كبير، حيث أن معظمها ال يتمتع 
ً
وأخيرا

الصادرة كمدشر  براءات االختراعإال بقيمة تجارية ضئيلة أو معدومة. ولذل ، فإن استخدام عدد 

  237بالغة في التقدير أو سوء التقدير.لالبتكار قد يددي إلى امل

                                                           
operation and Development, COMPETITION, PATENTS AND INNOVATION, op. cit.,p.60-ganisation for Economic CoOr - 235 

Ibid.,p.65 - 236 

operation and Development, COMPETITION, PATENTS AND INNOVATION, op. cit.,p.28-Organisation for Economic Co - 237 



    39  0202      

 المقارن القضائي االجتهاد ضوء في المنافسة وتحليل لقانون نقدية دراسة- الكاسح االبتكار أسواق في المنافسة

 

039 

 

 إلبتكار الكاسحافي أسواق الكفيلة بتحقيق فاعلية الحماية ليات اآلاملبحث الثاني : 

املقترحات ملساعدة مجلس املنافسة على مالءمة منهج تحليل املنافسة عموما بع  نقرر هنا 

رضناه من في الفصل الول، فكل وعمليات التركيز االقتصادي خصوصا. ولكن ينبغي أيضا مراعاة ما ع

ما يتعلق بتعديل اختبارات التحليل و إدخال االبتكار في تحليل املنافسة، هو جزء ال يتجزأ من الحلول 

التي حاولنا العمل على توفيرها ملساعدة مجلس املنافسة من أجل ضمان تدخل فعال في السواق 

 املذكورة )املطلب الول(.

سح قد يتعرض للنسف من طرف املقاوالت الراسخة في القطاع، كما رأينا، وملا كان اإلبتكار الكا

في املجال االقتصادي، وعلى  كان ال بد من البحث عن التدابير الالزمة لحماية هذا الخير. ذل  أنه،

الخص في املسائل التنافسية، من الواضح أن اإلستعرال في العمل ضروري. إن ديناميكية سير 

اميكية الفاعلين االقتصاديين تحث العدالة على االستعرال. من الضروري التصرف التنافسية ودين

بسرعة تحت وطأة رؤية الوضاع التي أصبحت ال رجعة فيها تجعل أي أمل في التأثير الفعال للمقررات 

يتطلب الحفاظ على التأثير الفعال للقرارات استخدام املساطر التي تهدف القضائية مجرد وهم. ولذل  

بشكل أساس ي إلى تجميد أكبر قدر ممكن من الحاالت الواقعية في انتظار صدور املقرر البات في 

 )املطلب الثاني(.  املوضوع

 الكاسح اإلبتكار  املطلب األول: مالءمة منهح تحليل عمليات التركيز  في أسواق

حدى أولويات إنفاذ املنافسة يي ضمان أن الشركات املسيطرة واملراقبون ال يسيئون إن إ

استخدام مراكزهم؛ على وجه الخصوص، أن ال تمنع املقاوالت الخرى من دخول السوق بمنتجات 

في السواق املبتكرة من املعقول أن نقدر أن التهديد الرئيس ي املرتبط وخدمات جديدة ومبتكرة. 

وضع قوة السوق إلندماج هو سلوك إقصاء املنافسة املحتملة الذي تسهله هذه العمليات. فبعمليات ا

ولكن املمارسة غير التنافسية من قبل املقاولة التي لها  -في غياب ممارسة منافية للمنافسة -مدقت 

إلى قوة سوقية من شأنه أن يجعل هذه امليزة املدقتة دائمة. ولذل  على مجلس املنافسة أن يسعى 

تأمين سالمة سيرورة االبتكار الكاسح من االغتيال في املهد )الفقرة الثانية(. ولفعل ذل  ال بد من أخذ 

 االبتكار في الحسبان خالل تحليل عمليات التركيز )الفقرةالولى(. 

 الفقرة األولى:  ضرورة مراعاة اإلبتكار  في تحليل عمليات التركيز اإلقتصادي

ن عمليات التركيز االقتصادي واالبتكار، لنرى كيف يدثر التركيز في االبتكار نعرج على العالقة بي

)أوال(، ثم نتفرغ لضرورة مالءمة منهج تحليل عمليات التركيز عند التدخل في أسواق تسود فيها 

 االبتكارات الكاسحة )ثانيا(.
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 أوال: العالقة بين عمليات التركيز االقتصادي واالبتكار الكاسح

املنافسة على االبتكار لسنوات عديدة موضوع دراسة ومناقشة من قبل االقتصاديين.  كانت آثار 

وهناك وجتهي نظر مختلفتين. من ناحية، هناك من يرون أن الشركات الكبيرة املهيمنة يي الكثر قدرة 

في  على إنتاج االبتكارات؛ ومن ناحية أخرى، هناك من يعتقد أن الشركات الصغر والكثر تنافسية يي

  238وضع أفضل لالبتكار. تميل سلطات املنافسة إلى هذا اإلتجاه الخير.

غير أنه، لسوء الحظ، ال تستطيع أي من النظريات االقتصادية أو الدراسات التجريبية حسم 

على املستوى النظري، تعتمد االستنتاجات حول العالقة  النقاش، لنها تددي جميعا إلى نتائج متضاربة.

ة واالبتكار على عدة عوامل. وتختلف، على وجه الخصوص، بحسب ما إذا كان االبتكار بين املنافس

ينصب على طريقة أو منتج، اعتماًدا على ما إذا كان االبتكار يهدف إلى إنشاء منتج جديد أو تحسين 

. واعتماًدا على اإلفتراضات التي ةمنتج موجود ووفقا للمستوى السابق من املنافسة في سوق معين

جاري هذه العوامل، سنحصل على نتائج مختلفة، يدعم بعضها فكرة االحتكاري املبتكرة للغاية، ت

والبع  اآلخر تدعم أطروحة املقاوالت عالية االبتكار واملناِفسة بقوة. بيد أن هناك نظريات أخرى 

ضعيفة للغاية  ترشح أن السواق الكثر مالءمة لالبتكار يي تل  التي توجد فيها منافسة معتدلة، ليست

  239وال شديدة القسوة.

وتعتبر التأكيدات حول العالقة بين مستوى املنافسة ومستوى االبتكار معقدة ومتناقضة. فمن 

ناحية، هناك من يعتقد أن االبتكار أكثر استدامة في السواق عالية التركيز، لن الشركات الكبيرة 

ني ثمار ذل . من ناحية أخرى، هناك من يعتقد أن املهيمنة لديها موارد أكثر للتمويل وفرص أكثر لر

الشركات الصغر التي تعمل في بيئة أكثر تنافسية من املرجح أن تبتكر لن لديها الكثير لتكسبه والقليل 

لتخسره من ذل ، وفي الواقع، يمكن أن تكون مرغمة على االبتكار من أجل البقاء. بين االثنين، هناك 

سة املعتدلة في السوق يي الكثر مالءمة لالبتكار. أي أن املنحنى الذي يصف نظرية مفادها أن املناف

معكوس. لم تدكد الدراسات التجريبية أي من املواقف  Uالعالقة بين التركيز واالبتكار له شكل 

الدراسات التجريبية الولى أيدت  نغير أ  240معكوس. Uاملتطرفة. لألسف، لم تدكد بشكل قاطع نظرية 

                                                           
 , op. cit.,p.55COMPETITION, PATENTS AND INNOVATIONoperation and Development, -omic CoOrganisation for Econ - 238 

; Organisation de Coopération et de Développement  55-operation and Development, op.cit.,p.56-Organisation for Economic Co - 239

Économiques, L’INNOVATION DE RUPTURE ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE , op.cit., p.5 
( ، التي تقيم عالقة سلبية بين املنافسة واالبتكار ما دام أن حوافز  7291هناك ثالث نظريات تناولت العالقة بين املنافسة واالبتكار: نظرية شومبيتر ) -240

( ، التي تفترض وجود عالقة إيجابية بين Arrow 1962(؛ نظرية ) futures rentes de monopoleستقبل )االبتكار تستند إلى احتمالية الريع االحتكاري في امل

( ، الذي 1995نظرية )والتحليل التجريبي( )لـ أغيون وآخرون الاملنافسين؛ و  ناملنافسة واالبتكار ألن حوافز  االبتكار  مبنية على الحاجة إلى القيام بأفضل م

بين املنافسة واالبتكار، أي أن نقص املنافسة أو فائضها أمر س يء لالبتكار. ويرى أنصار  Uبدأ وجود عالقة معكوسة على شكل حرف يفترض من حيث امل

Arrow  لى العكس م في حماية االبتكار  ألنهم يعتبرون أن املنافسة هي القوة الدافعة لالبتكار. وعمه، أن سلطات املنافسة لها دور أغيون وآخرون ، وإلى حد ما

محدود للغاية: فهم يعتبرون أن االحتكار ضروري لالبتكار ، وعلى أي  هامن ذلك، يعتقد بعض مؤيدي شومبيتر أن سلطات املنافسة ليس لها أي دور أو دور 
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القائلة بأن املستويات املعتدلة من تركيز السوق )البديل الذي هو في الواقع غير مثالي على النظرية 

مستوى املنافسة( يي الكثر مالءمة لالبتكار. لم تعد تدخذ هذه الدراسات في الحسبان، لنها ال تراعي 

ة، أعادت بع  العوامل الخرى املفسرة. ومع ذل ، يبدو أن دراسات حديثة، تدرج عوامل إضافي

  241إحياء فرضية مستوى متواضع من املنافسة.

غير أن معرفة ما إذا كانت عملية اندماج من املرجح أن تعزز أو تمنع االبتكار تتطلب إجراء 

تحقيق معقد، لكل حالة على حدة. قد تددي عملية اندماج إلى تحقيق كفاءة في البحث والتطوير، 

دة القوة السوقية، وهو ما ينجر عنه إبطاء وتيرة التغير ولكن قد تددي إلى إضعاف املنافسة وزيا

التكنولوجي بعد العملية. وغالبا ما يدعي أطراف مشروع االندماج أنه سيقلل من تكاليف البحث 

والتطوير وبالتالي يحفز االستثمار في االبتكار. غير أنه، ولو أن بع  عمليات اإلندماج تخف  التكاليف 

على أنشطة البحث والتطوير املزدوجة، فإنه من املهم أيًضا حماية املنافسة  بالفعل من خالل القضاء

في هذا املجال، حيث إن البحث والتطوير يتسمان بشكل جوهري بعدم اليقين. كلتا الشركتين لها 

حظوظ أكبر في تحقيق االبتكار من خالل البقاء متميزة واتباع طرق مختلفة لتحقيق نفس الهدف. ومن 

نادر نسبيا، أن ترخص سلطة املنافسة باندماج يعد مصدًرا أن هذا ًضا، على الرغم من املمكن أي

للكفاءة في البحث والتطوير، على الرغم من أنه يزيد أيًضا من التركيز بشكل كبير، وكذا القوة التجارية 

  242حالة.للشركات املعنية. لذل  فإن تأثير اعتبارات االبتكار في تحليل االندماجات هو خاص بكل 

 لوجهة نظر أكثر إيجابية، فإن عمليات اإلندماج وا
ً
يي جزء من ظاهرة  F & Aستحواذ إل ووفقا

. بادئ ذي بدء، تسمح في الحسبانالتدمير الخالق. يمكن بالفعل أخذ العديد من اآلثار اإليجابية 

. كما يمكن أن عمليات التركيزات للمقاوالت بالتخلص من بع  النشطة التي تعتبر غير استراتيجية

تكشف هذه العمليات عن إمكانات لالبتكار غير مستغلة في املقاولة املستهدفة، ال سيما بسبب الهمية 

ظهر العديد من الدراسات أيًضا أن االستحواذ من ِقبل شركة   243.النسبية "لبراءات اإلختراع النائمة"
ُ
وت

. ومن هذا املنظور، وبشكل أعم، فإن أجنبية بشكل عام ينتج عنه مكاسب كبيرة من حيث اإلنتاجية

عمليات االندماج والشراء تعرل بتحويل الهياكل اإلنتاجية في سياق العوملة. وبالتالي فهي بمثابة محفز 

                                                                                                                                                                                     
شومبيتر  ال  تفترض أن حال، فإنه احتكار مؤقت وحسب، إذ سرعان ما يحل محله احتكار جديد عن طريق عملية التدمير الخالق. ومع ذلك، فإن نظرية 

قاوالت املهيمنة سلطات املنافسة ليس لها أي دور في حماية االبتكار. بل على العكس، يجب عليها التأكد من عدم فرملة عملية "التدمير الخالق" من قبل امل

 التي تواجه خطر االختفاء.

, op. cit.,p.56TION, PATENTS AND INNOVATIONCOMPETIoperation and Development, -Organisation for Economic Co - 241 

Ibid.,p.12 - 242 

 راخيص.براءات االختراع "النائمة"  هي براءة اإلختراع غير املستخدمة من قبل املقاولة املالكة لها ال داخلًيا وال خارجيا من خالل نظام الت -243 
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. وعالوة على ذل ، فإن انتشار عمليات االندماج والشراء التي تمت مالحظتها منذ خالقلعملية التدمير ال

  244هو أيضا ضرورة اقتصادية وتكنولوجية. -ى العابر للحدود ال سيما على املستو  -التسعينات 

ويعتقد العديد من الخبراء أن وجود نظام صارم لحقوق امللكية الفكرية أمر مهم للعديد من 

االبتكارات الكاسحة التي تخلق منافسة ديناميكية وتقدم للمستهلكين طفرات تكنولوجية رائدة. ونتيجة 

ان أنظمة حقوق امللكية الفكرية الخاصة بها خالل العشرين سنة لذل ، عزز العديد من البلد

املاضية. تتمتع الشركات عموًما بحرية تحديد الظروف والشروط التي في ظلها ترغب في قبول منح 

خيص حقوق امللكية الفكرية الخاصة بها. أما مسألة متى ينبغي استخدام قانون املنافسة لتقييد اتر 

ينبغي استخدامه لدعس جميع حقوق ال خالفية، ولكن السائد عموما، أنه هذه الحرية فهي مسألة 

امللكية الفكرية تحت القدام، مثل هذا االستخدام يمكن أن يكون ضاًرا بحوافز االبتكار. فدور قانون 

املنافسة ال يهدف إلى التشكي  في وجود حق حصري تمنحه امللكية الفكرية، وإنما ينحصر في حظر 

ذل ، ال ينبغي إصدار المر بااللتزام بمنح ترخيص، بهدف مكافحة لو  245لتعسفي له.االستخدام ا

 246االحتكارات، إال بعد دراسة دقيقة للوقايع وفي حالة التعسف الواضح في استخدام وضعية الهيمنة.

أما بالنسبة ملسألة كيفية تقييم القيود على االبتكار واملنافسة التي تفرضها الشركات املهيمنة، 

يبدو أنه ال يوجد توافق في اآلراء حول اإلطار املناسب لتحقيق التوازن بين الفوائد الثابتة والدينامية، ف

أو املنهرية التي تسمح بتحديد السلوك املنافي للمنافسة لهذه الشركات املهيمنة. وبما أنه من الصعب، 

املنافسة، اقترح البع  أن يتم للوهلة الولى، معرفة ما إذا كان السلوك يحد من االبتكار ومن ثم 

(، حيث يمكن لهيئات املنافسة تقييم النتائج التي تم الحصول عليها ex postتدخل الالحق )التفضيل 

. ومن بين املسائل الساسية الخرى، تحليل قوة (ex ant)في املاض ي في السوق، على التدخل السابق 

لى االختبارات املستخدمة لتقييم الضرر والحوافز سوقية كبيرة على مدى فترة من الزمن، باإلضافة إ

 247ر.املالية ذات الصلة عندما تستبعد الشركة املهيمنة منافسيها من السوق وتمنع االبتكا

لذل ، ال ينبغي أن تستهدف سياسة املنافسة فقط الكفاءة الثابتة لألسواق، مع التركيز فقط 

الكفاءة الديناميكية، من خالل االهتمام بالحوافز على كثافة املنافسة. يجب أن تتبنى أيضا أهداف 

                                                           
 244-Rémi Lallement: quelles politiques pour favoriser le développement des  , Concurrence et innovationWeill-Vanessa Wisnia et 

entreprises ? , op.cit., p.164 

 245-.,p.163 , op. ciCOMPETITION, PATENTS AND INNOVATIONoperation and Development, -Organisation for Economic Co  

Ibid - 246 

 247-Ibid.,p.73 

https://www.cairn.info/publications-de-R%C3%A9mi-Lallement--18727.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Vanessa-Wisnia-Weill--18733.htm
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التي تدفع املقاوالت إلى خف  تكاليف اإلنتاج وإنتاج سلع وخدمات جديدة. ومع ذل ، فإنه من 

 248الصعب جًدا فهم التأثيرات النوعية لالبتكار من خالل نماذج تستند إلى مرونة السعار.

 ليات التركيز  االقتصاديثانيا: بعض التدابير  ملالءمة منهج تحليل عم

عندما يتعلق المر بالتكنولوجيا املتطورة، فإن املنافسة تختلف عن تل  املوجودة في القطاعات 

التي لفتت انتباه املنظمين حتى اآلن. ومن هذا املنطلق يحق لنا التساؤل هل من الضروري أو من 

 في السواق شديدة االبتكار ؟املستصوب استخدام إطار تحليلي خاص لتحليل عمليات اإلندماج 

ليس من الضروري استخدام إطار تحليلي خاص لتحليل عمليات اإلندماج في السواق املبتكرة  

يمكن تطبيق تحليل االندماج التقليدي، كما هو موضح في املبادئ التوجيهية للعديد من  .للغاية

حيث أنه يسمح بتحديد وفحص جميع البلدان في هذا املجال، لتقييم آثار االندماج على املنافسة، 

العوامل ذات الصلة و وزن كل من هذه العوامل ببع  املرونة. من أجل تطبيق تحليل خاص على 

السواق املبتكرة للغاية، ال يزال هناك حاجة إلى تحديد صارم لهذه السواق. لكن مثل هذا التحديد 

الريبة في مصداقية النتائج التي يمكن  سيكون من الصعب تطويره، وتطبيقه سيكون مشفوعا بقدر من

التحليل التقليدي يعلق أهمية كبيرة جدا على تحديد السوق، والحصص ذل  أن  .أن يكشف عنها

االهتمام الكافي لكيفية تأثير  يعطيالسوقية، والتوقعات التي تنجم عن ذل  على سلوك السعار، وال 

 االندماج في االبتكار. 

نتجات شديدة التعقيد واملتطورة، قد يكون من الصعب للغاية تحديد غير أنه، في أسواق امل

البيانات الالزمة لتحديد السواق التي تعتمد على إمكانات استبدال املنتجات. وعالوة على ذل ، ربما 

ينبغي التشكي  في االفتراض التقليدي إلمكانيات االستبدال في حالة السواق شديدة االبتكار. يستند 

تراض على ما سيفعله العمالء في حالة حدوث زيادة صغيرة ولكن مهمة وغير مدقتة في السعار هذا االف

للزيادة الصغيرة واملهمة غير املدقتة في السعر(. لكن في أسواق املنتجات شديدة التميز   SSNIP)اختبار 

 من السعر. عالوة على ذ
ً
ل ، من أجل اإلستحواذ واإلبداع، يميل العمالء إلى مقارنة أداء املنتجات بدال

على سوق بالكامل وبالتالي االستفادة من وفورات الحرم الكبير و / أو تأثيرات الشبكة، يمكن للكيان 

املندمج أن يمارس سياسة أسعار منخفضة للغاية. في ظل هذه الظروف، ينتج عكس الحالة املسماة 

 249جدا، وليست واسعة جدا. يشير إلى سوق ضيقة  SSNIP"مغالطة السيلوفان"، أي أن اختبار

وتطرح الصعوبات بحدة أكبر بالنسبة لتوزيع حصص السوق. وفقا لسلطات املنافسة، من أجل 

                                                           
 248-Rémi Lallement: quelles politiques pour favoriser le développement des  , Concurrence et innovationWeill-Vanessa Wisnia et 

entreprises ? , op.cit., p.156 
249 - Organisation for Economic Co-operation and Development, MERGER REVIEW IN EMERGING HIGH INNOVATION MARKETS , 24-

Jan-2003, p.14, http://www.oecd.org/competition/mergers/2492253.pdf, (3/7/2019). 

https://www.cairn.info/publications-de-R%C3%A9mi-Lallement--18727.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Vanessa-Wisnia-Weill--18733.htm
http://www.oecd.org/competition/mergers/2492253.pdf
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تحديد أثر اندماج معين على حصص السوق، يجب مراعاة املنافسة املحتملة. غير أنه في حالة السواق 

 قدرتهم على زيادة العرض.املتطورة بشكل خاص، من الصعب تحديد املنافسين املحتملين وتقييم 

ولذل  ينبغي تطبيق إطار تحليل االندماج التقليدي على السواق املبتكرة للغاية، مع التشديد 

ا ويجب مالءمة اإلطار التقليدي لتحليل عمليات اإلندماج تحديد على ضرورة مالءمة النهج إلى حد ما.

سوق؛ تقييم التغيرات في بنية الخطوات التالية : تحديد السوق وتوزيع حصص العلى مستوى 

السوق؛ تقييم فوائد االبتكار للمستهلكين؛ تقييم قدرة الكيان املندمج على استبعاد أو عرقلة 

 .املنافسين؛ تطوير إجراءات تصحيحية

السوق وحصص السوق، من الضروري أيضا تحديد التدابير التي حديد وارتباطا بمشكالت ت

ق" الكثر تأثرا هو سوق أنشطة البحث والتطوير التي تسهم في خلق يتعين اتخاذها عندما يكون "السو 

منتجات جديدة. لحل هذه املشكلة، خلقت الواليات املتحدة مفهوم "سوق االبتكار". ووفًقا للمبادئ 

التوجيهية ملكافحة االحتكار لترخيص امللكية الفكرية، التي تنتجها وزارة العدل ولرنة التجارة 

ف سوق االبتكار من البحث والتطوير املوجه نحو إنشاء منتجات أو طرق جديدة، الفيدرالية، يتأل

وبدائل قريبة من هذا البحث والتطوير. تدرك الواليات املتحدة أن هناك القليل من الحاالت التي يكون 

نفس فيها مفهوم أسواق االبتكار هذا مالئما حقا، وأنه حتى في هذه المثلة، فإنه من املحتمل أن يحقق 

النتيجة مقارنة مع النهج التقليدي. ومع ذل ، فإن سلطات املنافسة، مع مفهوم سوق االبتكار هذا، 

  250تكون أقرب إلى تطبيق طريقة خاصة لفحص عمليات االندماج في السواق شديدة االبتكار.

حتى إذا تم تقييم التغييرات في حصص السوق الناتجة عن عمليات اإلندماج بشكل صحيح، 

غير املحتمل التنبد بالتغيرات الدائمة في قوة السوق في السواق شديدة االبتكار بنفس الدقة كما  فمن

هو الحال في السواق التقليدية جدا التي تتغير فيها الشياء بسرعة أقل. وعالوة على ذل ، ال نعرف 

 .القوة السوقية، في االبتكار فيالتي تدثر  كيفية تأثير التغييرات،

 على وتدرس س
ً
لطات املنافسة آثار االندماجات على الحصص السوقية من أجل الحصول أوال

فكرة أولى عن العواقب املحتملة لعمليات االندماج. ومع ذل ، تذكر، في السواق املبتكرة للغاية، غالبا 

( سبق خالص على منافسيه حتى قبل تدخل عملية اإلندماج le numéro unما يكون للرقم واحد )

الفحص. لكن يمكن أن يفقد هذه الهيمنة إذا قام منافس بإطالق ابتكار أقوى أداء. وعالوة على محل 

 ما تكون املنتجات التي تعتمد على االبتكار يي سلع معمرة، وهو ما ال يخلو من العواقب 
ً
ذل ، غالبا

تل  كل سوقه بالنسبة للمنافسة. في الواقع، ال يستطيع ناشر برمجيات، على سبيل املثال، الذي يم

                                                           
250 - Organisation for Economic Co-operation and Development, MERGER REVIEW IN EMERGING HIGH INNOVATION MARKETS ,op. 

cit., p.15 
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تقريًبا أن يرفع السعار كما يحلو له، لن املشترين املحتملين قد يكتفون باإلصدارات القديمة للمنتج، 

 
ً
 251.حتى وإن كانت أقل تطورا

 
ً
باختصار، في السواق املبتكرة للغاية، ال يعد تقدير تأثير االندماج في حصص السوق مدشرا

 على احتمالية التسعير املنافي ل
ً
لمنافسة بعد اإلندماج. وينطبق الش يء نفسه على العالقة السببية جيدا

التي ال يراعيها قياس  -بين حصص السوق واالبتكار. وحتى العالقة بين القوة السوقية من ناحية 

 .واإلبتكار من جهة أخرى، غير مدكدة تماما –الحصص السوقية إال بشكل ناقص 

عن طريق ما تنطوي عليه املنافسة من أجل السوق وتتميز السواق املبتكرة جدا عن الخرى 

وليس في داخل السوق. مرة أخرى، السواق املتميزة بهذا النوع من املنافسة تميل إلى التطور نحو 

زين بقوة إليجاد سبل إزاحة اآلخرين لالستيالء  حاالت الهيمنة أو حتى االحتكار، باعتبار املنافسين محفَّ

وتقصير الفترة التي تكون فيها املنافسة شديدة. سلطات مراقبة املنافسة  على السوق لصالح منتجاتهم

يجب أن تكون منتبهة جدا للكيفية التي يمكن أن يغير بها االندماج الحوافز والقدرات على التوجه نحو 

ممارسات استبعاد املنافسين أو زيادة تكاليفهم )البيوع املقيدة أو عروض مجمعة، واتفاقات البيع 

ري، وإغالق الوصول إلى املواد الخام أو أنظمة التوزيع الالزمة، والسعار التمييزية أو اإلفتراسية، الحص

وما إلى ذل .( يحدث في بع  الحيان أن املخاطر املنافية للمنافسة الرئيسية الناجمة عن هذه 

 .املمارسات تهدد أسواق أخرى وليس فقط سوق املرشحين لإلندماج

 
ً
من استبعاد املعيار الولي لحصص السوق بسرعة كبيرة، قد يكون من الذكاء أن وبالتالي، بدال

تضاف إليها عدد من العناصر الخرى سهلة اإلنشاء. على سبيل املثال، درجة استقرار حصص السوق 

املرصودة في اآلونة الخيرة، ومعدل نمو السوق، أو تقدير وتيرة التطور التكنولوجي. فكلما ارتفعت هذه 

 دشرات، كان من املرجح أن يتم الترخيص باالندماج دون الحاجة إلى تحليل معمق.امل

فيما يتعلق باالندماجات املنافية للمنافسة في السواق املبتكرة للغاية، هناك سبب للتساؤل 

 من حل سلوكي. قد يكون اختيار الحلول السلوكية املصممة 
ً
حول التفضيل التقليدي لحل بنيوي بدال

االلتزام بالتنازل عن نشاط أو أكثر، أفضل استراتيجية في بلب، واملشفوعة في بع  الحيان حسب الط

غير أن مراقبة التطبيق الصحيح للتدابير السلوكية هو مهمة  .مواجهة مخاطر املنافسة في هذه السواق

 لة االندماجات.حساسة وتتطلب الكثير من املوارد، وهو ما يفسر التفضيل العام للحلول البنيوية في حا

لفحص االندماجات بشكل صحيح، يجب على هيئات مراقبة املنافسة محاولة توقع تطورات 

السواق. إن اإلختبار معقد خاصة عندما تقوم العملية على "سوق ناشئة"، أي تتميز باالبتكار املكثف 
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أسواق التكنولوجيا السريع. وتشمل "السواق املبتكرة للغاية" ما يعرف باسم " تطور والتغيرات وال

ومع أن تشريعات مكافحة االحتكار عموما تعتبر مرنة بما يكفي  ."العالية" و "أسواق االقتصاد الرديد

للتكيف مع السواق املبتكرة للغاية، تدرك سلطات املنافسة أن هناك حاجة إلى بع  الحذر وأنه قد 

 .تكون هناك حاجة إلى أساليب مختلفة

لغاية، يجب على هيئات املنافسة تحديد املوارد التي تعتبر مهمة لنجاح في السواق املبتكرة ل

االبتكار، والسرعة التي يمكن الحصول بها على هذه املوارد وجمعها، وتحت أي ظروف. كما يجب عليها 

أيًضا تقييم مدى سهولة انصراف املشترين عن الشركتين املندمجتين لفائدة الوافدين الردد. على 

، يمكن أن يكون الرمع  بين تأثيرات الشبكة وارتفاع تكاليف النقل بمثابة حاجز قوي أمام سبيل املثال

: بسبب التبعية على مستوى 
ً
الدخول، وبالتالي حماية املقاولة القائمة. وهناك سيناريو آخر ممكن أيضا

 من رأس املال املادي، يمكن الحصول على املوارد الالزمة لنج
ً
البتكار بسرعة ااح رأس املال البشري بدال

  .252( أشخاص ذوي مهارات من الشركات املنافسة débauchantمن خالل سرقة )

في قضية غالكسو / ويلكوم ، على سبيل املثال ، فرضت املحكمة التزامات جسيمة على شركة 

جالكسو ملساعدة املشتري  في جهوده واستمرار أعمال البحث والتطوير في ظل ظروف جيدة. كان على 

تقديم املعلومات واملساعدة الفنية للمشتري وتقديم املشورة له في خيارات البحث  Glaxoكة شر 

جراء 
ُ
 Glaxoوالتطوير التي يقوم بها ، والتي شملت على وجه الخصوص االستشارات والتدريب من قبل أ

ة الفيدرالية الذين كانوا على دراية كبيرة باملشروع. بالطبع كانت بع  املتابعة من قبل لرنة التجار 

ضرورية عند اإلبقاء على الحلول   (suivi)كما أن املتابعة .253المريكية ضرورية لضمان االمتثال للقرار

الصلية التي تنص على تدابير تصحيحية فقط في حالة حدوث تطورات غير مواتية في السوق. هذا 

 ن مخاطر غير واضحة للمنافسة.ِعد االندماج بتآزر جوهري ولكن يتضمالخيار مثير لالهتمام عندما يَ 

كما نعتقد أنه من الفضل مراجعة القرارات املتخذة في مجال االندماجات ملعرفة كيف تتغير 

أما إذا لم تتضح استراتيجية اإلستبعاد إال بعد املوافقة على االندماج وتنفيذه، فإنه  .المور بالفعل

ساس التصريح كان غير صحيح أثناء مرحلة ( إلغاء الترخيص على أ0يمكن النظر في تدخل يتوخى )

( وصف مشاريع املقاولة املكتِسبة بأنها سلوك غير تنافس ي من جانب واحد واالحتجاج 9اإلخطار أو )

من قانون املنافسة. هذان الحالن ليسا خاليين من الصعوبات. لذل ، ففي الحاالت التي يقوم  1باملادة 

ون ضاًرا باالبتكار الكاسح، يجب أن يكون تحليل مراقبة اإلندماج فيها االفتراض على أن االندماج قد يك
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 254أكثر دقة من املعتاد ويستكشف السباب االستراتيجية لالستحواذ.

 الفقرة الثانية: اتباع نهج "املبادئ األولى" وتأمين سالمة عملية االبتكار الكاسح

االبتكار أثناء اختبار عملية على مجلس املنافسة أن يتوجه نحو فحص القدرات والحوافز على 

اندماج في أسواق االبتكار  الكاسح )أوال(، كما يلزمه أن يكون حريصا على تأمين سالمة عملية إنجاز 

 االبتكار الكاسح )ثانيا(. 

 أوال: االنتتقال إلى فحص القدرات والحوافز  على االبتكار

عالية في البحث والتطوير وفورات  تتميز السواق التي تظهر فيها االبتكارات الكاسحة بكثافة

في املنافسة والتبعية القوية على مستوى حقوق  نماذجالحرم وتأثيرات الشبكة وتأثير كبير للتوافق وال

 من رأس املال املادي؛ كما تتميز بالتطور 
ً
امللكية الفكرية، وبالتالي على مستوى رأس املال البشري بدال

دورة حياة قصيرة؛ باإلضافة إلى أن االبتكار في هذه السواق هو التكنولوجي السريع واملنتجات ذات 

مستمر وتقدمي، ولكن التغييرات أساسية )تغيرات في النموذج( يمكن أن تحدث وتطلق موجة من 

 التدمير الخالق. 

الخصائص املذكورة أعاله يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة في نمط املنافسة التي تحدث في 

هذان  .تكرة للغاية. ستميل املنافسة إلى التركيز أكثر على أداء املنتجات بدال من السعارالقطاعات املب

ا مختلفة: املنافسة في السعار تعزز الكفاءة التقنية، بينما 
ً
النوعان من املنافسة يمارسان ضغوط

 .التنافس على السوق يجبر الشركات على أن تكون فعالة من حيث االبتكار

ت املكلفة بفحص عمليات االندماج، فإن الدالئل املشيرة إلى أن االندماج بالنسبة للسلطا

سيعزز القدرة على االبتكار ال يعني بالضرورة أن االندماج سيعزز االبتكار نفسه. يجب دراسة القدرات 

 من 
ً
والحوافز لالبتكار، ويمكن أن يددي ارتفاع مستويات التركيز إلى خف  هذه الحوافز بدال

  255تعزيزها.

باختصار، يتمثل دور مراجعة عمليات االندماج في السواق املبتكرة للغاية في ضمان عدم تجاوز 

عمليات االستحواذ املنافسة على السوق و / أو عدم إنتاج مراكز مهيمنة يصعب التخلص منها. 

ة التنافسية، الترخيص بهذه االندماجات سيمنع املستهلكين من التمتع بالفوائد الكبيرة املالزمة للمرحل

خصائص املنتجات التي ستعرضها الشركة الفائزة في نهاية املطاف.  فيبما في ذل  من التأثير الحاسم 
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 يجب أن تساعد مراجعة االندماجات أيًضا في ضمان إنتاج وتسويق أكثر كفاءة للمنتجات الحالية.

 محددة لفحص عمليات االند
ً
مكن حتى تتماج هل ينبغي أن يتضمن قانون املنافسة أحكاما

الدينامية )مثل تجنب حظر الكفاءة السلطات املختصة من تحديد حل وسط بين آثار الكفاءة الثابتة و 

عملية اندماج من شأنها رفع أسعار املنتجات الحالية، أو إبطاء انخفاضها، ولكن في نفس الوقت 

لحلول التوفيقية، ما درجة اليقين سيكون لها تأثير إيجابي كبير على االبتكار(؟ في حالة وجود مثل هذه ا

والدقة التي ينبغي أن تتضمنها االبتكارات املستقبلية، أي ما السرعة التي ينبغي أن تددي بها إلى ظهور 

 منتجات جديدة؟

داًء بدال من السعار، مما يددي إلى وجود منافسة من خالل ال غالًبا ما تفضل هذه السواق 

يرجح أن يظلوا موالين ملنتج ما على الرغم من الزيادة الصغيرة في  منتجات متميزة للغاية ومشترين

السعار املرتبطة باالندماج. إن إستعمال تقنية تحديد بدائل كالسيكية تميل إذن لتصبح أكثر تعقيدا. 

ملحاولة التغلب على هذا العيب، فقد قيل بتوسيع عملية تحديد السواق املعنية قليال. على سبيل 

( performance، إلى مراعاة التغييرات املحتملة في الداء )Coleman و  Teeceعو كل من  املثال، يد

باإلضافة إلى التغييرات املحتملة في السعر لتحديد البدائل. ومع ذل ، يعترفان أنه قد يكون من 

  .256الصعب تحديد سمات الداء املناسبة

البدائل املناسبة مشكلة أخرى. في بع   وقد يطرح استخدام زيادات السعار االفتراضية لتحديد

الحاالت ، قد يكون للمشاركين في االندماج ربحية منخفضة، أو قد يكونون في وضع عرز، لن املنافسة 

تهدف إلى السيطرة على السوق بأكمله من أجل اإلستفادة من مزايا مهمة مرتبطة بوضعية الرائد، وأن 

فسها. في هذا السياق، إذا حاولت الطراف املندمجة كسب المر يتعلق إذن، بمنافسة على السوق ن

حصة أكبر من السوق من خالل كونها أكثر هرومية وعن طريق خف  أسعارها بشكل مدقت، فإن 

 .تطبيق التحديد الكالسيكي للسوق قد يددي إلى تحديد سوق ضيقة بشكل مضلل

مهمة غير مدقتة في السعار(  )زيادة صغيرة ولكنها "SSNIP"باإلضافة إلى ذل ، فإن مسطرة "

لتحديد السوق تهم تغيرات السعار "الصغيرة"؛ بينما تتمحور املنافسة في قطاعات االقتصاد الرديد 

بشكل أكبر على خصائص املنتج التي يثمنها املستهلكون بدرجة عالية. هذه االختالفات في امليزات أو 

من قبل املستخدمين التي يعطونها السبقية تماما على الوظائف تعتبر في كثير من الحيان مهمة للغاية 

 " .تغيرات السعار الصغيرة

من املدكد أن مشاكل تحديد السوق تتفاقم عندما تغير املنافسة طبيعتها لتصبح منافسة على 
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، على نحو مالئم إلى أنه: عادة ما تقوم سلطات املنافسة بتقييم   Paul Geroski السوق نفسها. أشار

 البحث عن سلع درجة 
ً
املنافسة من خالل دراسة إمكانيات االستبدال. يتضمن تحديد البدائل عموما

أو خدمات "مماثلة" للمنتج قيد النظر: من حيث العرض، هذا يعني أن الشركات املصنعة ملنتج آخر 

رون كال يمكن أن تبدأ بسهولة في تصنيع املنتج املعني؛ من حيث الطلب، يعني هذا أن املستهلكين يعتب

املنتجين متعادلين وأنهم على استعداد لتبديل أحدها باآلخر إذا كانت الفجوة السعرية متواضعة. من 

 الطبيعي أن نرى بهذه الطريقة في التفكير في املنافسة تقييًما لدرجة املنافسة داخل السوق. 

صل بين ما هو لتقييم درجة املنافسة في السوق، تكمن املشكلة الساسية في رسم الخط الفا

بديل وما هو غير ذل . واحد من الصعوبات )العديدة( في هذا السياق هو وصول مقاوالت جديدة: 

يمثل املنافسون الحاليون، إلى حد ما، تهديدا ملموسا وأكثر وضوحا من الوافدين "املحتملين". تكمن 

قيقية إال إذا كان مشكلة أخرى في حقيقة أن بع  البدائل املمكنة ال يمكن أن تصبح بدائل ح

، بتحمل تكاليف نقل أو تكاليف قبل اإلنتاج قليالاملصنعون أو املنتجون على استعداد لتغيير سلوكهم 

التي يحتمل أنها مهمة لتستهل  أو إنتاج البديل. ولذل ، فهذه البدائل يي بدائل دون أن تكون كذل : 

ت بدائل لنها ال تشبعها بنفس الطريقة. في يي بدائل لنها تلبي نفس الحاجات الساسية، ولكنها ليس

 -حال أنها ستعتمد من قبل جماهير املستهلكين واملصنعين، هذه "البدائل" قد تغير السوق بعمق 

اعتماد واحد من هذه املنتجات لن يعوض فقط متغيرا واحدا بآخر، ولكن أيضا سيغير العديد من 

 .257ميزات اإلشتغال والبنية الساسية للسوق 

رد تحديد السوق، يجب تحديد الشركات التي يي جزء منه. هذه الخطوة يمكن أيضا أن بمج

ِعد ابتكارات للولوج إلى السوق في 
ُ
تكون صعبة. ما الذي يجب تقريره بخصوص مقاولة نعرف أنها ت

وقت قصير نسبيا؟ إذا تم اعتبارها موجودة سلفا في السوق، فما يي الحصة التي نسندها لها؟ هذه 

 أكثر جوهرية. على الرغم من أننا قد نعتقد على نحو معقول أن حصة السوق السئ
ً
لة تخفي سداال

تعكس حالة املعرفة في هذه السوق، ففيما يي مدشر موثوق للحصص املستقبلية والحيوية التنافسية 

في لهذه الشركات؟ كلما كان االبتكار أكثر كثافة، كلما كان من الصعب اإلجابة عن هذا السدال. و

السواق املبتكرة للغاية، الضغوط التنافسية التي تمارس في الواقع على املرشحين لالندماج تكمن أقل 

في أسعار املنافسين مما يي  عليه في طرح منتج أكثر فعالية في السوق من قبل هدالء املنافسين أو 

 .258وافدين جدد

خطأ في تقدير قوة السوق في هناك سبب آخر يجعل تقدير حصص السوق قد تددي إلى املبالغة 
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 (. يمكن 
ً
السواق املبتكرة للغاية. هذه الخيرة يي بالفعل أسواق سلع معمرة للغاية )برمجيات مثال

لشركة أن تغطي تقريبا كامل السوق ببرمجية جديدة أو نظام تشغيل، مع أنها ليست حرة في ممارسة 

قد يختارون أيضا مواصلة استخدام اإلصدار السعر املرغوب لن العديد من املستخدمين املحتملين 

 املتوفر لديهم سلفا حتى ولو أنه قديم.

 بصعوبة دراسة االندماجات في السواق املبتكرة للغاية باستخدام معايير التركيز، دعا 
ً
ووعيا

البع  إلى اتباع نهج يتجاهل إلى حد كبير أي تحديد دقيق للسوق وحساب حصص السوق. ويركز هذا 

الذي يشار إليه أحيانا بنهج "املبادئ الولى"، على ما إذا كان االندماج سيسهم في زيادة مكاسب النهج، 

الطراف على حساب املستهلكين. التركيز ليس على تحديد البدائل بقدر ما هو على فحص القدرات 

 259والحوافز على االبتكار.

بتكرة للغاية، فال يزال هناك وعلى الرغم من أن هذا النهج مرغوب فيه بالنسبة لألسواق امل

حاجة إلى شكل من أشكال االنتقاء املسبق لتجنب تعبئة املوارد، والتي يي غير كافية أصال، بدون فائدة 

من خالل فحص اندماجات ليس لها أي خطر حقيقي على املنافسة. على سبيل املثال، يمكن االعتماد 

الندماج منتجاتهم وطرح سلسلة من السئلة. هل على السواق التي تبدو ضيقة حيث يبيع املرشحون ل

في هذه "السواق"؟ هل تظهر الدلة أن معدل الزيادة في اإلنتاجية و / أو االبتكار أعلى من املتوسط 

هل تشهد  الحصة السوقية للشركة الرائدة )أو على القل بمنتجها الرئيس ي( قد تطورت بسرعة؟

؟ هل هناك تأثير 
ً
 سريعا

ً
ات شبكة كبيرة على مستوى املنتجات الرئيسية للمرشحين السوق نموا

لإلندماج ؟ هل النماذج مهمة وهل يي محمية ببراءة اختراع أم ال )أي حصرية( بطبيعتها؟ هل هناك 

العديد من الشركات خارج أطراف اإلندماج التي تكرس موارد كبيرة للبحث والتطوير؟ هل لدى 

ني شكوك حول نتيجة الكفاح من أجل االبتكار؟  هل لدى الشركات املراقبين املدهلين في القطاع املع

املشاركة في اإلندماج سوابق من السلوك املناه  للمنافسة؟ قد تشير اإلجابات عن جميع هذه 

السئلة إلى أنه على الرغم من مستويات التركيز العالية )بافتراض تحديد وجود سوق ضيقة(، فإن 

بما يكفي الستبعاد أي تأثير مضاد للمنافسة تقريًبا والسماح باإلندماج دون املنافسة الديناميكية قوية 

مزيد من الفحص. إذا لم يكن المر كذل ، وإذا كانت هناك عوامل أخرى توحي بغير ذل ، يصبح من 

 الضروري تعميق الدراسة لتحديد الكيفية التي قد يهدد بها االندماج مصالح املستهلكين.

د حظر عمليات االندماج بال فائدة، وخاصة عندما يمكن أن تولد كفاءات إن السلطات ال تري

يحتمل أن تكون مفيدة بالنسبة للمستهل ، لكنها ال تريد أن ترخص بعمليات تددي إلى انهيار سوق 

                                                           
MERGER REVIEW IN EMERGING HIGH INNOVATION MARKETSoperation and Development, -Organisation for Economic Co -259 , 

op.cit., p.43 
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بشكل يضر املستهل . ال يوجد حل بسيط لهذه املعضلة، لكن هناك طريقة فعالة محتملة: الترخيص 

بأحكام ال تدخل حيز التنفيذ إال إذا جاءت الشركة الرديدة )املتولدة عن اإلندماج( باإلندماج مشفوعا 

لتهيمن على السوق. على سبيل املثال، يمكن أن تطلب سلطات املنافسة من الشركة الرديدة االلتزام 

بعد عملية ( املحمية ببراءة اختراع في حالة انهيار السوق interfacesبتقديم النماذج والوصالت البينية )

اإلندماج وبمجرد أن تتجاوز حصتها في السوق نسبة مئوية معينة. وسيكون من املرغوب للغاية أن 

 .تكون هذه التدابير املشروطة مصحوبة بوصف مفصل لطريقة حساب حصص السوق 

 

 

 تعميم مراقبة عمليات التركيز  االقتصاديثانيا: 

من قانون   09ببلوغ رقم أعمال معين )راجع املادة إن قانون املنافسة يربط تبليغ عمليات التركيز 

وهو ما يعني أن عمليات التركيز التي لم تبلغ  260من املرسوم التطبيقي لها(. 8وكذا املادة  09-014

العتبة التي حددها املشرع ال يتم تبليغها ملجلس املنافسة، أي ال تخضع للمراقبة. ويي فرصة ذهبية 

املشروع االبتكاري م املقاولة الصانعة البتكار كاسح في مراحل مبكرة. ذل  أن للمقاولة املهيمنة لكي تلته

في أي شركة يعمل كما لو كان جنينا لم يولد بعد، ولم يكتسب عضوية كاملة داخل الشركة. فاالبتكار 

لم يصبح بعد أحد املنتجات القائمة داخل الشركة، ولكنه ما زال في طور التجريب إلى أن يثبت 

 261. ولذل  يكون من السهل وأُده واغتياله في مهده. جدارته

الشركة الناشئة في مراحله الرنينية، وذل   وتلرأ كثير من الشركات املهيمنة إلى اغتيال ابتكار

باستعمال حزمة متنوعة من استراتيجيات اإلغتيال: كأن تقوم بضرب البنية اإلنتاجية الساسية 

كة املهيمنة بعرض شراء التسهيالت واملعدات اإلنتاجية التي للمشروع االبتكاري. وهنا تقوم الشر 

تمتلكها الشركة التي تسعى لطرح االبتكار في السوق، قبل أن يسرل باسمها. بعد ذل  يصبح أمام 

الشركة املهيمنة خيار من اثنين: إما أن توقف إصدار اإلبتكار لنه يمثل خطرا على منتجاتها القائمة، 

كار باسمها وتحاول بيعه من خالل تصنيعه أو بيعه لحد فروعها أو شركائها لتحقق وإما أن تصدر االبت

 قصب السبق.

                                                           
نافسة، الجريدة ملتعلق بحرية األسعار وامل 719-71(بتطبيق القانون رقم 1179)فاتح دسمبر  7932صفر  2صادر في  251.79.1مرسوم رقم  -260 

 .(1179دسمبر  9) 7932صفر  77الصادرة بتاريخ  2379الرسمية عدد  

Harvard  : How Mature Companies can Outsmart upstarts, , Radical innovation Christopher M. McDermott ,v. leifer Richard - 261

edition (January 15, 2000). stBusiness Review Press, 1 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Christopher+M.+McDermott&search-alias=books&field-author=Christopher+M.+McDermott&sort=relevancerank
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وقد تلرأ املقاولة املهيمنة إلي اإلغتيال التسويقي لإلبتكار، وذل  من خالل ضرب االبتكار 

ره وتحريم نجاحه في السوق. فتقوم الشركة املهيمنة بدراسة املنتج/ الخدمة املبتكرة بمجرد صدو 

وتخطط إلصدار منتج أو خدمة مشابهة، بتخصيص مواردها التي تفوق موارد الشركة الصاعدة 

وإصدار منتج أو خدمة مبتكرة قبل أن يتمكن ابتكار الشركة الناشئة من تحقيق انتشار فعال في 

/ الخدمة السوق، أو محاصرة املنتج/ الخدمة املبتكرة بتضييق منافذ التوزيع عليها، وذل  بتوفير املنتج

 املشابهة بكميات أكبر وبشكل أفضل وأسرع.

كما قد تركن املقاولة املهيمنة إلى شراء الشركة الناشئة كاملة أو شراء القسم الذي يعمل علي 

إصدار االبتكار في الشركة الناشئة، وتضمه لقسامها وأنشطتها القائمة. وقد تلرأ إلى استمالة قائد 

وصاحب فكرة املنتج أو الخدمة املبتكرة ليعمل لديها ويترك املقاولة فريق العمل بالشركة الصاعدة 

 الناشئة، بأن تعرض عليه راتبا أكبر مما يتقاضاه في الشركة الناشئة.

ة في السوق لكبح مسلسل هيمنومن الساليب الخبيثة كذل  التي قد تركن إليها املقاولة امل

بر كمية ممكنة من أسهم الشركة الناشئة بمجرد تأكدها االبتكار الكاسح في مهده، أن تعمد إلى شراء أك

من نيتها في طرح االبتكار الكاسح في السواق، باإلضافة إلى اإللتفاف عن طريق بع  مدسسات 

التمويل ملنحها بع  القروض ذات التسهيالت املغرية أو شراء قروضها املوجودة لدى بع  عمالئها. 

حكم املقاولة املهيمن
ُ
 ة قبضتها على الشركة الناشئة تبدأ في السيطرة عليها.وبمجرد أن ت

وقد تعمد الشركة املهيمنة كذل  إلى سحب تراخيصها من املقاولة التي غدت تحصد نجاحا في 

لقد عمدت شركة جوجل إلى سحب تراخيص  262مثل ما حدث مع شركة هواوي الصينية. ،السوق 

                                                           
ل مع هواوي وسحب تراخيص األندرويد الخاصة بها. كما عن قرار حظر التعام  -تحت ضغط اإلدارة األمريكية - 1172أعلنت جوجل  في ماي   -262 

تصاالت في أعلنت عدة شركات أمريكية الدخول في الخط وإعالن الحرب على هواوي. على رأس هذه الشركات كوالكم وهى أكبر شركة تصنع شرائح معالجات وا

وهى رائد معاِلجات الحواسب وتعتمد عليها هواوي في معاِلجات  Intel لك شركةالعالم وتعتمد عليها هواوي في معاِلجات وشرائح الفئة الوسطى لهواتفها. و كذ

و هي رائد مجال شرائح االتصال في الحواسب أي أنها تشبه كوالكم لكن في مجال الحواسب أكثر. وكذلك  Broadcom الحواسب الخاصة بها. وكذلك شركة

 االنضمام للحظر. ك Infineon أعلنت شركة
ً
وهى الشركة الرائدة   Micron ما أعلنت الشركات األمريكية املطورة لشرائح الذاكرة مثل شركةاألملانية أيضا

 شركة NAND واملوردة لشرائح الذاكرة
ً
 وقف التعاون  WD في بعض أجهزة اآليفون  وقف التوريد ألجهزة هواوي. وأخيرا

ً
عمالق السعات التخزينية أعلنت أيضا

  فالبديل الوحيد في األسواق هو Intel جه هواوي مثل شركةهناك عقبات خطيرة توا .مع هواوي 
ً
 شركة أمريكية وقد انضمت إلى  AMD مثال

ً
لكنها أيضا

ة بها املقاطعة. وهو ما يعني أن تغلق هواوي قطاع الحواسب الخاص بها. بالنسبة ملعاِلجات الهواتف  فهواوي تصنع غالبية شرائح االتصال الخاص

 واملعالجات. 

ا ب تراخيص األندرويد من هواوي ال يعني أن أجهزة هواوي لن تصدر بنظام األندرويد مستقبال. فاألندرويد هو نظام مفتوح املصدر  وبإمكانهغير أن سح

، إما ستأتي ارهاإستخدامه. هواواي ذاتها أسهمت بشكل كبير في تطوير هذا النظام. إال أن األجهزة القادمة من هواوي مستقبال، إذا لم تتراجع جوجل عن قر 

ّصبة مسبقا. ولكن هذا ال يعني أنه ال يمكن ت
َ
 من تطبيقات جوجل من

ً
شغيل اليوتيوب بنظام تشغيل هواوي جديد، أو ستأتي بنظام أندرويد بسيط ال يضم أيا

 Googleو   Chromeمثل  "، وسيكون عاريا من التطبيقات Play Store أو تطبيقات جوجل على جهاز هواوي. فقط الهاتف سيصدر بدون متجر جوجل "

Maps  وGmail  وYouTube  وغيرها، و يمكن للمستخدم تنصيب متجر خارجي، ثم البدء في تنزيل التطبيقات و البدء في إستخدامها. بالنسبة للتحديثات

تتعاقد هواوي مع أحد املتاجر أو تقوم  سيقوم بهذه املهمة و سيعوض متجر جوجل بالي بشكل عادي(. وقد Aptoide سيقوم بها املتجر الخارجي ) مثال متجر

 بصناعة متجرها الخاص للتطبيقات لتجاوز هذه األزمة. 
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وقد يتسبب في  ،هذه الخيرة لخسائر فادحةنظام "الندرويد" من شركة "هواوي"، وهو ما سيعرض 

"الندرويد" هو نظام التشغيل الكثر شهرة في العالم وهو املستخدم من نظام إفالسها، من منطلق أن 

ونظرا لن دخول سوق أنظمة التشغيل أمر عسير نوعا طرف معظم الشركات املصنعة لألجهزة الذكية. 

وهكذا فإن منافسة نظام الندرويد أمر صعب،  ات الشبكة.ما بسبب حواجز الدخول الناتجة عن تأثير 

إذ يجب على الشركة التي تود املنافسة أن توفر متجر تطبيقات يضم كل التطبيقات املوجودة في متجر 

أن متجر جوجل يضم املاليين من التطبيقات، وهذا حاجز كبير ذل   جوجل. وهنا تكمن الصعوبة،

منافسة "أندرويد". والسبب في ذل  هو تأثيرات الشبكة، من منطلق  يقف أمام الشركات التي ترغب في

أن نظام أندرويد مشهور جدا ولهذا السبب ينجذب إليه مطورو التطبيقات. وإذن فسوق أنظمة 

 التشغيل تتميز بحواجز قوية أمام الدخول. 

ها لكن هناك خطوات بديلة، يمكن مثال للشركة التي وضعت نظام تشغيل فعال وصعب علي

. لكن إذا كان املتجر Aptoidوضع متجر يضم تطبيقات متجر جوجل أن تتعاقد مع متجر منافس مثل 

املذكور ال يضم جميع التطبيقات املوجودة في متجر جوجل فهذه مشكلة عويصة أيضا، إذ يجب على 

رين لتو  ِ
فير التطبيقات املقاوالت الراغبة في ولوج هذه السوق أن تحاول العثور على طريقة لرلب املطو 

املوجودة في متجر جوجل حتى تستطيع منافسته، وإال فإنها ستخفق في منافسته، من منطلق أن 

متجرها لن يكون بديال مرضيا بنفس كفاءة متجر جوجل. إذ لن تعتمده الشركات املصنعة لألجهزة 

                                                                                                                                                                                     
التي تتيح للمستخدمين السرعة والسهولة في استخدام هواتفهم الذكية والتي تختلف كثيرا عن األندرويد بحد ذاته.  EMUI و ال ننس ى أن لهواوي واجهة

أن لديها نظام خاص للتشغيل في حالة تم حظر نظام األندرويد، و قد تستخدمه في الهواتف القادمة، لكن هذا  وقد صرحت شركة هواوي قبل أشهر عديدة

ظام الجديد قد يجعل من شركة هواوي تخطو خطوة للوراء  ألن نظام األندرويد أكثر شهرة و متشعب لدرجة كبيرة ، مما سيجعل من الصعب التوافق بين الن

 وأصدرت هاتف  HW شكلة ليست في نظام التشغيل بقدر ما هي في التطبيقات. فلو فرضنا أن هواوي كشفت اليوم عن نظام يدعىاملو األجهزة األخرى. ف
ً
مثال

د جد التطبيقات التي يستخدمها به ألن املبرمجين ينجذبون  إلى تصميم التطبيقات للنظم الذي يوجد به عمالء مثل أوندرويفإن املستخِدم لن يبهذا النظام؛ 

ولن يعمل املطورون على تصميم برمجيات للنظام الجديد الذي سيواجه مشكلة اعتماده من طرف املستهلكين في البداية. مايكروسوفت أنفقت   iOSو

البد أن يعثر على ولم تنجح حتى اآلن في نشره. فاملستخدم لكي يشتري الهاتف   Taizen  مليارات ليعمل الويندوز  وفشلت وسامسونج تنفق مبالغ طائلة لنظام

  لكنه صعب للغاي
ً
ة وفشلت فيه التطبيقات التي يريدها. واملطور لن يضيف التطبيقات ويعمل على توفيرها لنظام ال يوجد به عمالء. األمر ليس مستحيال

 مثاليا لشركة هواوي في حظر تطبيقات جوجل شركات عمالقة. ولكن قد تفاجئنا هواوي بنظام تشغيل يضم التطبيقات املوجودة في األنرويد. ف
ً
سيكون حال

 إبتكار متجر تطبيقات خاص بها و منافسة متجر جوجل وكسحه أيضا.

اقتراب  والسبب الحقيقي لهذا الهجوم الشرس على هواوي، هو الحرب اإلقتصادية بين أمريكا و الصين التي اشتعلت قرابة السنة و النصف، و ذلك بعد 

و هي شركة تملك فيها الحكومة صاديا. في خضم هذا التفوق الصيني، هواوي الشركة التكنولوجية الصينية الرائدة ، الصين من التفوق على أمريكا إقت

فاألمر إذن هو جولة ضمن الصراع  اقتربت من التفوق على كل من سامسونج و آبل و باتت تشكل تهديدا تقنيا للشركات األمريكية. الصينية حصة كبيرة ،

إن الواليات املتحدة تلعب بالنار ، ومثل هذا الغباء السياس ي لن ينفع مع الصين. إن مثل هذه الشطحات التي األمريكية على الصين.  والحرب االقتصادية

شركات يقوم بها "ترامب" من حين آلخر ، ستكون حافزا لدفع الصين إلى تقوية شوكة اقتصادها أكثر ، وستتحول الشركات الصينية عن التعامل مع ال

مقارنة مع مريكية. وعندما تتحول الشركات غير الصينية إلى التعامل مع الشركات الصينية بفضل انخفاض األسعار  وتنوع العرض في املنتجات الصينية األ 

قوم به الواليات املتحدة يعبر املنتجات األمريكية، يكون االقتصاد األمريكي قد أصيب بالركود ، وبالتالي فإن الواليات املتحدة هي التي ستخسر املعركة. إن ما ت

تعجل بدمارها، وهو آت بالضرورة، ونجمها آفل ال محالة. هذا هو منطق التاريخ كما   -في نظري  -عن قلقها إزاء صعود وتألق نجم التنين الصيني. غير  أنها 

 لس: صاغه إبن خلدون في "القدمة"، و"أبو البقاء الرندي" ، في مطلع نونيته، يقول في رثاء األند

 لكل ش يء إذا ما تم نقصان     فال ُيغر بطيب العيش إنسان

ه زمن ساءته أزمان  هي األمور كما شاهدُتها ُدول    من سرَّ
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ينجذبوا نحو هواتفها الذكية، وإال فإنها ستغامر بفقدان حصتها السوقية من منطلق أن املستهلكين لن 

التي تستعمل نظام تشغيل ال يوفر التطبيقات التي يحتاجون لها. ولن ينجذب نحوه مطورو التطبيقات. 

وفي النهاية الفشل في نشر نظام التشغيل. لكن يمكن لشركة أو ملجموعة من الشركات متعاونة لها قدرة 

بهدف توفير التطبيقات ملتجرها حتى تضمن مالية كبيرة أن تبحث عن طريقة ما مغرية لرلب املطورين 

انتشار نظام التشغيل املبتكر من طرفها. إذا أفلحت الشركات الصينية في فعل ذل ، وداعا "أندرويد" 

 لن ننساك أبدا.

ومع اعترافنا أن دخول سوق أنظمة التشعيل تتميز بحواجز قوية أمام الدخول، فإننا ندمن أيضا 

أن  في هذه الحياة يوم لنا ويوم علينا، وأن التاريخ أيام يداولها هللا بين  أن جوجل سوف تتعلم يوما ما

الناس. اليوم جوجل تخذل هواوي ولكن غدا قد تكون مضطرة لطلب تراخيص نظام تشغيل تملكه 

وقد ال تعاملها هواوي كأنها ولي حميم. ولن  263"هواوي" لتستعمله في هواتف "بيكسل" أو في غرها.

ها. فتل نظام التشغيل الخاص بها في هوايجبر هواوي على الترخيص لروجل باستعمايوجد آنئذ من س

وهو ما سيعني يومئذ أن تخرج جوجل من سوق الهواتف الذكية كما دخلت إليه. أي الخسران املبين: 

خسران سوق أنظمة التشغيل وسوق الهواتف املحمولة. وهو مصير قد تلقاه كثير من الشركات 

قررت مقاطعة هواوي. وهذه الحرب االقتصادية تضر اإلنسانية أشد الضرر. وأما قضية  المريكية التي

محاولة إغراق مقاولة "هواوي" وإخراجها من املنافسة، فإنما  يي مكر ساسة، والساسة ليس لهم 

 شرف وال ضمير.

وال بد أن يأتي من سيثل عرش جوجل ويكسر شوكتها. فإذا كانت هيمنة جوجل قد طالت في 

وق محركات البحث وأنظمة التشغيل، فذل  لنها تبتكر، ولكنها أيضا تقوم بممارسات منافية س

للمنافسة لكي تحافظ على ريادتها. فكل سنة يتم إدانتها من قبل اللرنة الوروبية بسبب التعسف في 

، قرارا )غير  9104وقد وصل المر إلى اعتماد البرملان الوروبي، في نوفمبر  استغالل مركزها املهيمن.

بسبب املخاطر الناجمة عن هيمنة محرك البحث الخاص بها. ويبدو أن  Google ملزم( يدعو إلى تفكي 

نهاية جوجل ستأتي من الصين. نظام "أندرويد" الخاص بها سيقض ي عليه نظام ستضعه شركة 

، فإن الخطوة لن "هواوي" عندما ستطلق نظام التشغيل املذكور  Ark os)أو  (hongmeng "هواوي" 

هذا النظام طوعا أو كرها بضغط من الحكومة لاملقبلة يي اعتماد الشركات الصينية املصنعة للهواتف 

الصينية. ولسوف تعتمده طوعا لنه نظام مفتوح املصدر، وحتى ال تبقى تحت رحمة جوجل. إن نظام 

(hongmeng) أن أغلب الشركات  هو قضاء مبرم على "أوندرويد"، الذي ستقل قيمته، من منطلق

                                                           
 يقول عنترة بن شداد العبس ي : إن كنت تعلم يا نعمان أن يدي      قصيرة عنك فاأليام تنقلب  -263 

 إن األفاعي وإن النت مالمسها       عند التقلب في أنيابها العطب                                                                  
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سيأتي بخصائص متطورة  (hongmeng)املصنعة للهواتف في السوق قادمة من الصين، ونظرا لن  

وأسرع من "الندرويد" وسيكون قابال لالستخدام في معظم الجهزة اإللكترونية، فمن غير املعقول أال 

ومن غير املنطقي أن ال تتحول تستعمله الشركات غير الصينية في هواتفها، وأن ال يعتمده العمالء، 

صوبه أنظار املطورين واملعلنين. صحيح أن هناك شركات عمالقة فشلت في نشر نظام التشغيل 

الخاص بها، سوى أن "هواوي" قد لعبت على الرياح املعاكسة، وحولت الزمة إلى فرصة إعالنية كبيرة. 

لكن شركة "هواوي" كانت مستعدة، إذ منذ فالرميع يعلم اآلن بأزمة "هواوي" في مختلف بقاع العالم. 

ويي تطور نظام التشغيل املذكور. وقد استغلت توجه النظار إليها للدعاية لنظامها،  9109سنة 

حتى ولو أنها لم  Ark OSأو  hongmengفالرميع يعرف اآلن أن لشركة "هواوي" نظام تشغيل إسمه 

 العاملية للملكية الفكرية، وفي العديد من الدول.  تستعمله في أجهزتها بعد، وأنها سرلته في املنظمة

" الصينية Xiaomiوحتى محرك بحث جوجل سيأتي من سيقض ي عليها من الصين. إن شركة "

مثال لها محرك بحث خاص بها. صحيح أنها مازالت تعتمد على خوارزمية جوجل، ولكن ال بد أن يأتي 

 مدلم ونزعه أشد إيالما وأنضح بالدم. السهميوم يشتد فيه ساعدها فترمي جوجل حيث يكون وقع 

وذل  قول هْزل وما هو  ،ومع ذل ، فنحن لم نقل إنها نهاية جوجل، فتل  مجازفة خطرة 

بالفصل. إننا قلنا نهاية جوجل في سوق أنظمة التشغيل ومحركات البحث. ذل  أن "جوجل" عمالق 

 هاتفها وعن سيارتها ذاتية القيادة....ويي متورطة في العديد من السواق، لقد أعلنت مدخرا عن 

كل هذه املمارسات اإلفتراسية يجب أن تتصدى لها سلطات املنافسة وأن تكون حازمة إزاءها. 

ولكن املعضلة يي عندما يتم تنفيذها من من قبل مقاولة توجد في دولة أخرى. فماذا عس ى سلطة 

قبل شركة ال توجد في نفس الدولة، أي  املنافسة الوطنية أن تفعل عندما تتم هذه املمارسات من

عندما تقوم شركة أجنبية بتنفيذ ممارسة افتراسية من الخارج عن طريق املقاطعة أو رف  التعامل 

تستطيع  أو سحب التراخيص الالزمة الشتغال منتجات الشركة؟ إنها أسوأ املمارسات سمعة، وال

ال م أنها ممارسات تدثر في السوق الداخلية. و أن تفعل إزاءها أي ش يء، رغسلطات املنافسة الوطنية 

توجد سلطة منافسة دولية تصدر مقررات ذات قوة جبرية يمكن أن تتصدى ملعالرة مثل هذه 

 القضايا. 

وخالصة القول، يجب أن تخضع عمليات التركيز ، خاصة في السواق الرقمية والسواق التي 

مليون  111الطالق، دون تقييدها ببلوغ عتبة رقم أعمال يسود فيها االبتكار، للتبليغ واملراقبة على ا

مليون درهم املنصوص عليها في  911، أو عتبة  8درهم املنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة 

الفقرة الثالثة من نفس املادة املرسوم املذكور. ولكن هذه املهمة تحتاج إلى تدخل تشريعي للنص على 
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 8ر لرئيس الحكومة أو السلطة املفوضة من لدنه عمال بالفقرة الخيرة من املادة ذل . أو على القل قرا

 من املرسوم املذكور.

 املطلب الثاني: استعمال الحلول اإلجرائية السريعة للتدخل

 وأن يعتمد على الدوات 
ً
إن تطبيق قانون املنافسة، لكي يكون فعاال، يجب أن يكون سريعا

ي تحقق التوازن الصحيح بين التدخل الفوري واإلجراءات القانونية الالزمة. واإلجراءات القانونية الت

كما أن التنسيق الريد بين مختلف السلطات املعنية ضروري أيضا عندما يتم استهداف العديد من 

املنافسة أن تدين على  سلطاتيجب على ، كاسحومع إمكانية القضاء بسرعة على االبتكار ال .البلدان

وك املناه  للمنافسة، وإال فإن تدخالتها ستكون عديمة الردوى. يعتمد تطبيق قانون الفور السل

. ومن هذه الدوات، التدابير التحفظية )الفقرة الولى(، املنافسة على أدوات مختلفة تختلف سرعتها

 واملساطر التفاوضية )الفقرة الثانية(.

 آلية التدابير التحفظية  تفعيل الفقرة األولى:

التدابير غير أنه لم يعرفها )أوال(. ومن ناحية أخرى، غير أن قانون املنافسة املغربي إلى هذه أشار 

بع  سلطات املنافسة أساءت استخدام هذه التدابير فجعلت النطق بها ال يختلف عن الحكم في 

 جوهر القضية سواء بسواء )ثانيا(.

 سةأنواع التدابير التحفظية في قانون املنافو أوال: مفهوم 

 L 464-1املادة  نالحظ أنكما  من قانون املنافسة املغربي التدبير التحفظي. 31لم تعرف املادة 

التدابير التحفظية أي وتشمل القانون التجاري الفرنس ي لم تقدم أي تعريف ملا هو تدبير تحفظي. من 

بناء على طلب من  غالبا ما يدمر بها من قبل القاض يو  تدبير طارئ متخذ للحفاظ على حق أو ش يء ما.

الدائن الذي يسعى إلى الحفاظ على حقه في الضمان من خالل الحد من سلطة املدين على ذمته 

املالية. غير أن هذه التدابير يي أيًضا أداة مهمة في متناول سلطات املنافسة، والتي تضمن، في انتظار 

ية للمنافسة املنافسة في السوق. قد اتخاذ قرار نهايي في املوضوع، أن ال تتلف بع  املمارسات املناف

ِخذ هذه التدابير الصادرة في مواجهة الشركات، أوامر تغيير السعار، أو  تَّ
َ
بالولوج إلى معلومات  السماحت

لكنها  -معينة، أو تعديل االتصاالت التجارية، أو تعديل العالقات التعاقدية. يي إذن آلية مدقتة وفعالة 

يها خسارة في رقم أعمال الشركة املعنية. ومع ذل ، يتم تحريع استخدام يمكن أن يترتب عل -قسرية 

 لن التحقيقات في املمارسات املنافية للمنافسة يمكن أن تمتد لسنوات طوال.
ً
  264هذه التدابير، خاصة

                                                           
 ملزيد من التفاصيل حول التدابير  التحفظية راجع: -264 
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وقد عرفت سلطة املنافسة الفرنسية، التدبير التحفظي بأنه قرار مدقت، ذو طابع استعرالي، 

ناًء على طلب الطراف، عندما تنطوي املمارسة على انتهاك خطير وفوري للمنافسة. تتخذه السلطة ب

وليس املقصود منه أن يحل محل القرار الذي سيصدر في املوضوع، والذي لن يتم اعتماده إال بعد 

التحقيق الوجايي والكامل في القضية، وال يعد، بأي حال من الحوال، حكما مسبقا للحل الذي سيتم 

باإلضافة إلى تدابير الوقف والمر بالرجوع إلى الحالة السابقة املذكورين في  265املطاف.ذه في نهاية اتخا

يجوز للسلطة اتخاذ التدابير التي تراها ضرورية لتوقي أو لتسوية الوضاع االقتصادية  266القانون،

، يمكن 9110ام إن التدابير التحفظية التي يمكن اعتمادها عديدة ومتنوعة، فمنذ ع 267املنحرفة.

 للسلطة النطق، ليس فقط بالتدابير املطلوبة منها، ولكن أيًضا بالتدابير التي تبدو لها ضرورية. 

التدبير التحفظي هو قرار مدقت، ذو طبيعة استعرالية يتخذه املجلس بناء على وهكذا فإن 

ن التدبير متناسبا مع طلب الطراف، عندما تلحق ممارسة ضرر خطيرا وفوريا باملنافسة. ويجب أن يكو 

  268اإلنتهاك املرصود.

فائدة مدكدة، لنها تسمح بسرعة بوضع حد لسلوكات قد يددي بقاؤها فترة ولهذه التدابير 

 .طويلة إلى اإلخالل بتوازن العمل التنافس ي في السوق بصفة مستدامة أو  نهائية

ت االستعرال والخطورة خاصة بما يتعلق باالستجابة لحاال  التدابير التحفظيةوتعد مسطرة 

، 31املادة  طويلة، فقد نص قانون املنافسة في نظرا لن إجراءات التقاض ي يمكن أن تكون الثابتة. ف

على إمكانية تدخل مجلس املنافسة، بشكل مدقت، بناًء على طلب أحد الطراف، في حالة حدوث ضرر 

انتظار فحص القضية من حيث وبالتالي، قد يتخذ املجلس، دون  .جسيم وفوري لداء السواق

املوضوع، تدابير تهدف إلى العودة إلى الوضعية السابقة للتدهور امللحوظ، أو وقف املمارسة املعنية 

  .ملنعها من خلق وضعية ال يمكن إصالحها

                                                                                                                                                                                     
Helena Moulin - smith , L’imposition de mesures conservatoires par les autorités de la concurrence : analyse comparée de son usage au 

-la-de-autorites-les-par-conservatoires-mesures-de-https://blogs.parisnanterre.fr/article/limposition Uni et en France,-Royaume

, (26/06/2019). Adrien Giraud , Guillaume Blanc, Les mesures conservatoires0-comparee-analyse-concurrence à la française : Un modèle 

réellement enviable ? , Concurrences N°3-2018; Olivier FREGET et Fleur HERRENSCHMIDT, Les mesures conservatoires devant le Conseil 

de la concurrence : la « procédure conservatoire » en question ? (suite et fin), Bulletin d’actualité - Lamy droit économique, N° 187 – 

Septembre 2005 ; Nicolas Dorandeu, Le Dommage Concurrentiel, Presses Universitaires de Parpignan, 2000.  

 265-Autorité de la concurrence, Foire aux questions, Mode d’emploi (rédigé en mars 2009) :  

.tandard.php?lang=fr&id_rub=36&id_article=49http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/s /06/2019). (25 

 266-1, al. 3, du code de commerce.-Art. L. 464  

 267-12510, -, no 08Arrow, no 2002/07008, confrmé par Cass. com., 13 janvier 2009, TDFCA Paris, 21 mai 2002,  

, (3/7/2019).0812510-20090113-COURDECASSATION-https://juricaf.org/arret/FRANCE 

عتبر من القانون حرية األسعار واملنافسة املغربي التي ورد فيها "... وبجب أن تظل محصورة فيما ي 35هذا ما يستنتج من الفقرة الرابعة من املادة  -268 

 ضروريا ملواجهة حالة االستعجال".

https://blogs.parisnanterre.fr/article/limposition-de-mesures-conservatoires-par-les-autorites-de-la-concurrence-analyse-comparee-0
https://blogs.parisnanterre.fr/article/limposition-de-mesures-conservatoires-par-les-autorites-de-la-concurrence-analyse-comparee-0
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?lang=fr&id_rub=36&id_article=49
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20090113-0812510
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ليس ملزما بالتدابير املطلوبة، فقد يقرر املجلس رف  طلب اتخاذ تدابير  مجلس املنافسة غير أن

طلب اتخاذ تدابير ذل  أن  .مع االبقاء على امللف في املوضوع، أو رف  القضية برمتهاتحفظية وحده 

تحفظية تابع لإلحالة في املوضوع. مما يعني أنه ال يمكن قبول هذا الطلب إذا لم تقبل اإلحالة في 

 .املوضوع

 ط:وبالتالي ينطق مجلس املنافسة بالتدابير التحفظية إذا وفرت ثالث مجموعات من الشرو 

أولها ذو طبيعة إجرائية، إذ ال يمكن تقديم طلب تدبير تحفظي إال بشكل تابع لإلحالة في املوضوع 

أمام املجلس. وهذا الشرط منطقي لن التدبير التحفظي ذو طبيعة مدقتة يتخذ في انتظار الفصل في 

 جوهر النزاع.

يم ما إذا تم استيفاء ثالثة املجموعة الثانية من الشروط تتعلق باملوضوع. يجب على املجلس تقي

( باالقتصاد العام أو 9( ضررا جسيما وفوريا )0معايير مجتمعة: يجب أن تلحق املمارسة املشتكى منها )

( يجب أن يكون هناك صلة سببية بين 3و ) 269القطاع املعني أو بمصالح املستهلكين أو املنشأة املشتكية

، فإن تقدير استيفاء هذه الشروط املنافسة الفرنسيةطة وفًقا لسل 270الوقايع املشتكى منها واالنتهاك.

على سبيل املثال، فيما يتعلق بفورية الضرر، تمكن مجلس  271القانونية يتم عملًيا بطريقة مرنة.

 273أو حتى التهديد بالضرر. 272املنافسة الفرنس ي  من إصدار تدابير احترازية في حالة الضرر الحديث

روط بالطبيعة املنافية للمنافسة للممارسة املشتكى منها. املادة تتعلق املجموعة الثالثة من الش

ليس  -من أجل اعتماد تدابير تحفظية  –صامتة بشأن هذه النقطة، ولذل  فإن مجلس املنافسة  31

ملزم قانوًنا بإثبات الطبيعة املنافية للمنافسة للممارسات. ومع ذل ، فقد أضاف اإلجتهاد القضايي 

                                                           
 املتعلق بحرية األسعار  واملنافسة. 719-71قانون  35الفقرة الثالثة من املادة  -269 

 270-V., p. ex., Autorité de concurrence française, déc.  N°04 du 14 février 2013 relative à une demande de mesures conservatoires -D-13 

rnantconce des pratiques mises en œuvre par le groupe EDF dans le secteur de l’électricité photovoltaïque, pt 179, 

, (3/7/2019).http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13d04.pdf 

 271-Cons. conc. français, Rapport  annuel 2007, Études thématiques, Les mesures conservatoires, pp. 66 et 70. 

 272-Déc. N °06 du 11 décembre 2007 relative à une demande de mesures conservatoires-MC-07  présentée par la société Arrow 

Génériques, pt 162. Les pratiques de dénigrement en cause ont porté atteinte à l’image du générique et, selon le Conseil, sont susceptibles 

de produire des effets ,. Selon l’arrêt d’appel, la pratique de  df/avis/07mc06.pdfhttp://www.autoritedelaconcurrence.fr/pprolongés 

susceptible de prolongerdénigrement en cause est “ , nPlough-Schering”; CA Paris, 5 février 2008, ses effets durablement°2007/21342, p. 7, 

, (3/7/2019).https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2008/SKFAC1E736E0ECD0449EA3 

 273-02 du 9 décembre 2004 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par-MC-Déc. no04  la société Bouygues 

Télécom Caraïbe à l’encontre de pratiques mises en œuvre par les sociétés Orange Caraïbe et France Télécom, pts 106 et 107, Le risque 

d’un affaiblissement grave ou de la disparition du seul concurrent sur le marché conduit le Conseil à prononcer des mesures 

, (3/7/2019).http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/04mc02.pdfconservatoires.  

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/13d04.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/07mc06.pdf
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2008/SKFAC1E736E0ECD0449EA3
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/04mc02.pdf
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الصادر عن الغرفة التجارية  9111نوفمبر  8قض ى قرار  274نص عليه القانون.الفرنس ي شرطا لم ي

من القانون التجاري ال تجيز النطق بالتدابير التحفظية إال إذا كانت  L. 464-1 ملحكمة النق  أن "املادة

املمارسة املشتكى  منها واملشمولة بالتحقيق في املوضوع من املرجح أن تشكل ممارسة منافية 

، قضت الهيئة نفسها أنه "عندما تتلقى السلطة طلًبا 9109أكتوبر  2في قرار صادر في  275سة".للمناف

باتخاذ تدابير تحفظية، فإنه يتعين عليها التحقق مسبًقا مما إذا كانت الوقايع املدعى بها مدعومة بأدلة 

الرف ، من ثم،  مقنعة بما فيه الكفاية، وإذا لم يكن المر كذل ، رف  اإلحالة، ويترتب على ذل 

 276رف  طلب اتخاذ تدابير تحفظية، دون النظر في هذا الخير".

وتجدر اإلشارة إلى أن سلطة املنافسة الفرنسية تكتفي، قبل النطق بالتدابير التحفظية، 

بمالحظة أن الفعال املشتكى منها يي، حسب الدلة املقدمة في املناقشات، "من املحتمل أن تشكل 

وبالتالي فإن عبء اإلثبات امللقى على السلطة هو أخف بكثير من ذل    277لمنافسة ".ممارسة منافية ل

وهكذا فإن سلطة املنافسة الفرنسية، فيما يتعلق بالتدابير  .املطبق في سياق القرار بشأن املوضوع

ة التحفظية، تتمتع بهامش مناورة واسع للغاية. وهو ما من شأنه أن يضمن فعالية استخدام هذه اآللي

عند التدخل في أسواق االبتكار الكاسح، حيث التغيرات سريعة واملمارسات املنافية للمنافسة يمكن أن 

ذل  أنه، مع تطور الرقمية، فقد أصبحت بع  السواق تلحق بالسوق ضررا ال يمكن إصالحه. 

 سيما وأنه الديناميكية تتطور بسرعة، حيث يمكن أن تتضرر بنيتها بسهولة  بشكل ال يمكن ترميمه. ال 

غالًبا ما يتم انتقاد سلطات املنافسة، خاصة اللرنة الوروبية، بسبب ردها على االنتهاكات بشكل بطيء 

بسبب  - Googleللغاية ال يتالءم والسوق الرقمية، كما يتضح من التحقيقات التي أجرتها في قضية 

                                                           
 274-Cons. conc.,Fr. Rapport annuel 2007, Études thématiques, Les mesures conservatoires,  de la  70. V. en particulier les arrêts-pp. 62

chambre commerciale du 7 avril 1992, ; https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000702875814971, -nos 90

21233, -; du 4 février 1997, no 94 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000713312914246, -et 90

13627 , -; du 18 avril 2000, no 99https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007038292

, etce.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007042836https://www.legifran 17012, -du 14 décembre 2004, no 02

, (3/7/2019).e_commerciale_574/nbsp_arret_887.htmlhttps://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambr 

 275-16857, -, no 04Neuf TélécomCass. com., 8 novembre 2005,  

, (3/7/2019).Texte=JURITEXT000007050531https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?id 

 276-28718, -, no 10Euro Power TechnologyCass. com., 9 octobre 2012,  

, (3/7/2019).te=JURITEXT000026489674https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTex 

 277-01 du 2 mai 2016 relative à une demande-MC-déc. no 16  de mesures conservatoires présentée par la société Direct Energie dans le 

secteur de l’énergie, 02 du 9 -MC-,  et 286 ; déc. no 14http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/16mc01.pdfpts 223, 271, 

septembre 2014 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Direct Energie dans les secteurs du gaz et de 

01 du 30 juillet 2014 relative à la -MC-; déc. no 14http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14mc02.pdftricité, pts 168 et 174 l’élec

demande a société beIN Sports France dans le secteur de lade mesures conservatoires présentée par l télévision payante, pts 211, 215, 216, 

, (3/7/2019).http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14mc01.pdf226 et 227,  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007028758
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007133129
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007038292
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007042836
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/nbsp_arret_887.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007050531
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026489674
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/16mc01.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14mc02.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14mc01.pdf
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 1خذت اللرنة قرارها بعد التعسف في استخدام املركز املهيمن في سوق محركات البحث، حيث ات

 سنوات من بدء التحقيق. 

 Enterprise 9103في اململكة املتحدة، أدخل تعديل قانون املقاوالت واإلصالح التنظيمي لعام )

and Regulatory Reform Act 2013 العديد من التغييرات على قانون املنافسة. حيث ينش ئ سلطة )

، تتمتع بسلطات واسعة. التعديل املذكور، الذي دخل حيز  (CMAسلطة املنافسة والسواق ) -جديدة 

، حدد شروط تدخل املدسسة لكي تفعل بشكل أفضل 43، في القسم 9104أبريل  0التنفيذ في 

التدابير التحفظية؛ االختبار الذي يحدد عتبة التدخل، تم تحديده في ضرورة توقي "ضرر كبير". ويي 

الذي كان يفرض على السلطة وصف "ضرر جسيم وال يمكن  عتبة أقل بكثير من املقتض ى السابق،

إصالحه"، وبالتالي تم تسهيل استخدام هذه اآللية. ويخفف القانون، على وجه الخصوص، شروط 

 فرض التدابير التحفظية على املقاوالت التي يي موضوع تحقيق من قبل سلطة املنافسة والسواق

(CMA) بموجب هذا اإلصالح، تتوفر اململكة املتحدة على آلية بسبب املمارسات املنافية للمنافسة .

  278قوية لضمان الحفاظ على املنافسة الفعالة وتجنب إلحاق ضرر يصعب إصالحه بالسوق.

يهدف إلى إعطاء سلطات   ECN+ (Directive 2019/1)يد توجيه أوروبي جد، كما يوجد اآلن

شكل أكثر فعالية، من خالل النص على عتبة أدنى املنافسة الوسائل الالزمة لتنفيذ قواعد املنافسة ب

"تكفل الدول العضاء، على القل في حاالت االستعرال التي  -: 00للنطق بالتدابير االحترازية في املادة 

تبررها إمكانية إلحاق ضرر جسيم باملنافسة ال يمكن إصالحه، الحق لسلطات املنافسة الوطنية في 

( على prima facieالظاهر ) دليلأمر، من خالل مقرر على أساس الالتصرف بمبادرة منها، لكي ت

فرض تدابير تحفظية على املقاوالت ]...[ " يوفر هذا التعريف أساًسا للتوحيد في  […]االنتهاك 

اختصاصات السلطات، ويتم تحريعها، طاملا أن هذا يتماش ى مع املبادئ الوروبية للفعالية والتكافد، 

ر مرونة. تشير هذه املادة إلى وجود توافق في اآلراء على املستوى الوروبي وأيًضا على على تبني عتبة أكث

املستوى الوطني؛ إن التدابير التحفظية تعتبر جزء ال يتجزأ من الوسائل الساسية إلنفاذ قانون 

 .املستهل كما أنها تساعد على تحقيق الهداف الرئيسية لسياسة املنافسة الوروبية: حماية  املنافسة.

الدنيا التي يفرضها توجيه االتحاد الوروبي، فإن الدول العضاء لها  عتبةوعلى الرغم من ال

الحرية في اعتماد معايير أقل صرامة توسع عتبات االختصاص لتيسير تدخل سلطات املنافسة الوطنية. 

ملتشكي )مقاولة متأثرة في اململكة املتحدة، يمكن اتخاذ قرار بالتدابير التحفظية بناًء على طلب ا

بممارسة منافية للمنافسة( أو بمبادرة من سلطة املنافسة والسواق. بموجب الحكام الرديدة، فإن 
                                                           

278-smith , L’imposition de mesures conservatoires par les autorités de la concurrence : analyse comparée de son  -Moulin  Helena 

-la-de-autorites-les-par-conservatoires-mesures-de-https://blogs.parisnanterre.fr/article/limposition Uni et en France,-usage au Royaume

, (26/06/2019).0-comparee-analyse-concurrence 

https://blogs.parisnanterre.fr/article/limposition-de-mesures-conservatoires-par-les-autorites-de-la-concurrence-analyse-comparee-0
https://blogs.parisnanterre.fr/article/limposition-de-mesures-conservatoires-par-les-autorites-de-la-concurrence-analyse-comparee-0
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من قانون املنافسة بعد املراجعة هو: أن السلطة لديها  31االختبار الذي يتعين إجراؤه بموجب املادة 

تعتبر أن هناك حاجة التخاذ إجراءات  ش  معقول في حدوث انتهاك لقانون املنافسة وأن السلطة

 279.عاجلة ملنع ضرر كبير بحخص أو شركة، أو لحماية املصلحة العامة

من القانون التجاري الفرنس ي على  L464-1من قانون املنافسة املغربي واملادة  31تنص املادة

)من بين آخرين( من اتخاذ تدابير تحفظية، بناًء على طلب الشخاص املهتمين مجلس املنافسة تمكين 

أنها ضرورية. العتبة محددة في عندما تكون "املمارسة املشتكى منها تلحق ضررا له أو تل  التي يبدو 

خطيرا وفوريا" باقتصاد البالد، بالقطاع املعني، بمصلحة املستهلكين أو باملنشأة املشتكية. غير أن 

 بقرار شروط فرض هذا التدبير أكثر مرونة،في فرنسا، من خالل بع  ا
ً
لقرارات القضائية، خاصة

ذكر الخير  حيث نقضت املحكمة قرارا استئنافيا. 9111280نوفمبر 8ملحكمة النق ، الغرفة التجارية 

أنه من أجل فرض تدبير احترازي، يجب وصف وجود قرينة انتهاك قوية إلى حد معقول. تجيب محكمة 

طاملا أن الوقايع املستنكرة  L464-1على املادة النق  على أنه يجوز للسلطة النطق بتدبير تحفظي بناًء 

واملستهدفة بالتحقيق في املسطرة الرارية في املوضوع، تبدو حساسة، تشكل ممارسة مخالفة لقانون 

املنافسة. إن دقة املعيار الواسع للغاية املتمثل في "الحساسية" يخفف عبء اإلثبات الذي يقع على 

ير. هذا التفسير القضايي مشابه جًدا لحكام القانون اإلنجليزي، التي سلطة املنافسة التخاذ تل  التداب

تحدد الحاجة إلى "اشتباه معقول". من حيث العتبة التنظيمية لفرض التدابير االحترازية وعبء 

اإلثبات، فإن كال القانونين يسمح، من الناحية النظرية على القل، باالستخدام الفعال واملتكرر من 

ن اللرنة الوروبية، حيث عتبة جانب السلطا
 
مِك

ُ
ت. تتناق  هذه الحكام الخاصة مع تل  التي ت

، في شرط أكثر إلحاًحا: إثبات انتهاك قانون املنافسة بدليل 9113التدخل محددة وفًقا لالئحة 

 281ظاهر.

 ر. وهذا يرجع إلى عدد القضايا التي تحال على سلطة املنافسة. علىتواتفي فرنسا، االستخدام م

وجه الخصوص، طلب اتخاذ تدابير تحفظية يستفيد من مسطرة سريعة. هذا يساعد على تلبية 

متطلبات االستعرال، وهو ما يجعلها مسطرة جذابة للغاية بالنسبة للمقاوالت املتأثرة باملمارسات 

 املنافية للمنافسة. 

                                                           
279-es par les autorités de la concurrence : analyse comparée de son smith , L’imposition de mesures conservatoir -Helena Moulin  

usage au Royaume-Uni et en France, op.cit.p .5 
280-cass. Com. 8 novembre 2005,  , //www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007050531https:16.857, -n° 04

(3/7/2019). 

 281-smith  , L’imposition de mesures conservatoires par les autorités de la concurrence : analyse comparée de son  -Helena Moulin  

usage au Royaume-Uni et en France , op.cit., p.6. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007050531
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كثر، وهو واحد من أكثر وقد أصبح االستخدام الكثر تواترا للتدابير التحفظية يوص ى به أكثر فأ

الدوات فعالية للحد من اآلثار الضارة الناجمة عن املمارسات املنافية للمنافسة في سوق سريعة 

 9102التطور، وخاصة السوق الرقمية. وفي هذا السياق أيًضا، أمرت هيئة املنافسة الفرنسية في يناير 

ا بطرد منافس رئيس ي من سوق خدمة حيث جازفت ممارسته Google،282باتخاذ تدابير احترازية ضد 

، املشتبه في كونها تعسف في استخدام مركزها Google. ممارسة Amadeusاإلستخبارات الهاتفية: 

من رقم العمال في عام واحد(. ومن  ٪21املهيمن، قد وضعت هذه الشركة في وضعية حرجة )فقدان 

أنه، في القطاعات التكنولوجية، على سبيل هنا تبدو مزايا استخدام التدابير االحترازية، من منطلق 

املثال، قد يحدث ضرر للمنافسة والشركات املنافسة قبل أن يتمكن مجلس املنافسة من اتخاذ قرار 

في املوضوع، في هذه الحاالت يجب أن يسعى املجلس للحد من هذا الضرر عندما يكون ذل  مناسبا، 

 ابير التحفظية عند الضرورة.وبالتالي اللروء بشكل أكبر إلى استخدام التد

ملغومة بمجموعة من القيود الشكلية  31والخالصة أنه، وإن كانت التدابير التحفظية في املادة 

واملوضوعية التي حتما ستعرقل عمل مجلس املنافسة عندما يحاول اعتماد هذه التدابير، فإن مجلس 

دابير على غرار ما فعلته سلطة املنافسة يجب أن يكون ذكيا في تروي  شروط اعتماد هذه الت

املنافسة الفرنسية والتعديل املذكور الذي طال قانون اململكة املتحدة. إذا تقيد مجلس املنافسة 

ولم  يحسن املراوغة، فإنه سيعرز عن حماية املنافسة عند  31بالتطبيق الحرفي الصارم للمادة 

سواق سريعة التغير وقد تلحق بها املمارسات التدخل في أسواق التكنولوجيا والسواق الرقمية، ويي أ

املنافية للمنافسة أضرارا فادحة ال يمكن ترميمها، وعندئذ، فإن صدور قرار في املوضوع سيكون كعدم 

اختارت هيئة املنافسة الفرنسية أن تديد وتضمن فعالية اآللية، وال يعارضها صدوره سواء بسواء. وقد 

، نازعت املقاوالت في GDF Suezو  Canal Plus . في قضية مجموعة اإلجتهاد القضايي الفرنس ي في ذل

اتخاذ تدابير تحفظية ضدها من ِقبل سلطة املنافسة الفرنسية، والتي ،حسب زعمها، تترتب عليها آثار 

ال يمكن إصالحها. فرض عليها التدبير السماح ملنافسيها بالولوج إلى جزء من البيانات في سرل عمالئها 

رف  محكمة االستئناف لهذا التظلم يقبل بالتالي أن السلطة يمكنها أن تأمر بالتدابير  التاريخي.

التحفظية ذات اآلثار التي ال يمكن إصالحها طاملا أنه ال يوجد عالج آخر يمكن أن يستجيب بشكل 

ارض أفضل لألضرار الخطيرة والفورية على املنافسة. ولذل  من الصعب على املقاوالت في فرنسا أن تع

في اعتماد مثل هذه التدابير ضدها، حتى لو كانت هناك منازعة جدية حول تكييف املمارسات املنافية 

  .للمنافسة املعنية

                                                           
 282- 31, janvier 2019, 01-MC-19Autorité de la concurrence français , décision n° 

(2/7/2019).,  rticle=3342&id_rub=696&lang=frhttp://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_a 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_article=3342&id_rub=696&lang=fr
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 ثانيا: ضرورة اجتناب الفصل املسبق في جوهر القضية

رغم أن االستخدام املقيد للتدابير التحفظية ال يتالءم مع السواق سريعة التغير إذ يترتب عليه 

ثير من الحيان عواقب ال يمكن إصالحها، فإن التدابير االحترازية التي يصدرها مجلس املنافسة ال في ك

 ."
ً
 مسبقا

ً
هو قرار مدقت، ريثما يتم اتخاذ قرار بات في فالتدبير التحفظي ينبغي أن تشكل "حكما

ى منها، من املوضوع، يصدره مجلس املنافسة على وجه االستعرال عندما يرى أن املمارسات املشتك

ناحية، من املرجح أن تتجاهل قانون املنافسة، ومن ناحية أخرى، تلحق ضررا خطيرا وفوريا باملنافسة 

فالقرار الذي يقض ي باتخاذ تدبير تحفظية ال يعادل استنتاج انتهاك قانون  .أو بأحد الفاعلين في القطاع

الوقايع وإصدار الحكام بشأن  املنافسة: فقط التحقيقات في املوضوع يي التي ستمكن من إثبات

اإلنتهاكات املزعومة في اإلحالة. ومع ذل ، يتم فرض التدبير االحترازية على املقاولة التي تخضع لها إلى 

 .حين صدور قرار في املوضوع

من خالل طلب تدبير تحفظي، يجوز للسلطة أن تتجنب أن تلحق املمارسة التي قد تكون منافية 

التحقيق، ضررا شديدا باملنافسة أو املدسسة التي تكون ضحية لها. وبالتالي فإن  للمنافسة، خالل فترة

 تأثيرها يقترب من أثر مسطرة استعرالية أصدرها القاض ي ريثما يتم البت في املوضوع.

من قانون حرية السعار واملنافسة املغربي  31إن استخدام آلية التدابير التحفظية قيدته املادة 

وعا ما، وهذا قد يعرقل استخدام هذه اآللية إذا رغب مجلس املنافسة في استخدامها بعتبة صارمة ن

عندما يتدخل في سوق تتميز باالبتكارات الكاسحة حينما يكون من املحتمل أن تلحق املمارسة ضررا 

 تنص:" ال يمكن أن تتخذ التدابير املذكورة إال  31فادحا بالسوق. ذل  أن الفقرة الثالثة من املادة 

كانت املمارسة املداخذ عليها تلحق مساسا خطيرا وفوريا باقتصاد البالد أو باقتصاد القطاع املعني 

غير أن شروط فرض هذا التدبير أكثر مرونة، في  283بالمر أو بمصلحة املستهلكين أو املنشأة املشتكية...".

 بقرار ملحكمة النق ، ا
ً
 8لغرفة التجارية فرنسا، من خالل بع  القرارات القضائية، خاصة

ذكر أنه من أجل فرض تدبير احترازي، يجب  حيث نقضت املحكمة قرارا استئنافيا 9111284نوفمبر

وصف وجود قرينة انتهاك قوية إلى حد معقول. تجيب محكمة النق  على أنه يجوز للسلطة النطق 

فة بالتحقيق في املسطرة طاملا أن الوقايع املستنكرة واملستهد L464-1بتدبير تحفظي بناًء على املادة 

الرارية في املوضوع، تبدو حساسة، تشكل ممارسة مخالفة لقانون املنافسة. إن دقة املعيار الواسع 

                                                           
 من مدونة التجارة الفرنسية. L 464-1هذه الفقرة مطابقة للفقرة الثانية من املادة  -283 

284-, https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT00000705053116.857, -cass. Com. 8 novembre 2005, 04 

(3/7/2019). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007050531
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للغاية املتمثل في "الحساسية" يخفف عبء اإلثبات الذي يقع على سلطة املنافسة التخاذ تل  

 التدابير. 

فرض على ن التدابير التحفظية يمكن اعتبارها تدابير قسغير أ
َ
رية، طاملا أنها تتخذ شكل أوامر ت

 معيًنا، مما يددي غالًبا إلى فقدان العمالء أو انخفاض رقم 
ً

املقاولة املعنية أن توقف أو تنفذ فعال

معامالت هذه الشركة. وبالتالي، فإن التدابير االحترازية لها آثار غير قابلة للزوال على الشركات حتى قبل 

املوضوع الذي يعترف بوجود انتهاك لقانون املنافسة. إن التدبير التحفظي هو  صدور املقرر البات في

تدبير مدقت، ولكن آثاره قد ال تكون كذل . بل قد يكون اعتماد مثل هذه التدابير يرقى أحيانا إلى قرار 

ال، على كان هذا هو الحمسبق في الروهر طاملا أن اآلثار التي قد ترتب عليها أحيانا ال يمكن ترميمها. 

بمنح منافسيها الولوج إلى  GDF Suez ، أمرت السلطة9104. في عام Engie سبيل املثال، في قرار عمالء 

تتعلق هذه البيانات بشكل خاص  285بيانات معينة من سرالت عمالئها بأسعار مقننة لبيع الغاز.

هذه البيانات املحددة  بإحداثيات العمالء وعاداتهم االستهالكية. ومع ذل  ، بمجرد منح الوصول إلى

من جذب العمالء املعنيين. ونظًرا لنه ليس  Direct Energie بشكل دقيق للغاية، تمكن املنافسون مثل

في حالة رف  اإلحالة الحقا، فإنه من الواضح  "GDF Suez" من املعقول أن يتم رد مثل هذا امللف إلى

 .أن مثل هذا التدبير له آثار غير قابلة للزوال

 بأن التدابير التي تتخذها بموجب  ذل ، فإنومع 
ً
سلطة املنافسة الفرنسية ال تعترف صراحة

من القانون التجاري لها آثار ال رجعة فيها. لقد ذكرت العكس في دراستها املواضيعية،  L. 464-1 املادة

ت طبيعة تنص الهيئة على أنها ال تصدر سوى تدابير ذا :9111والتي تظهر في تقريرها السنوي لعام 

مدقتة. وبهذا املعنى، أشارت سلطة املنافسة الفرنسية ومحكمة استئناف باريس إلى أن التدابير املدقتة 

ليس لها من تأثير سوى خالل مدة املسطرة، إلى أن يصدر قرار في املوضوع. وبالتالي، ال يمكن لسلطة 

غير أن سلطة   286لها طابع قطعي". املنافسة النطق بتدابير تحفظية لها آثار ال رجعة فيها، أي سيكون 

املنافسة الفرنسية، في قضية لعبة الركبي، فرضت، كتدبير تحفظي، ليس فقط فسخ طلب العروض، 

جديدة لتسويق الحقوق املعنية. ترف  املحكمة الدفع الذي يستند طلب عروض ولكن أيضا إطالق 

نه يشكل "مجرد عودة إلى الحالة على عدم قابلية الرجوع في مثل هذا التدبير التحفظي، مدكدة أ

غير أنه، إذا كان إلغاء طلب العروض الول   287من القانون التجاري. L. 464- 1السابقة" وفًقا للمادة

يشكل فقط عودة إلى الحالة السابقة، فمن الواضح أن المر ليس كذل  بالنسبة لاللتزام بإطالق 
                                                           

 285-02 du 9 septembre 2014 relative à une demande de mesures conservatoires-MC-Déc. no 14  présentée par la société Direct Energie 

, (3/7/2019).http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14mc02.pdfde l’électricité,  dans les secteurs du gaz et 

 286-Cons. conc., Rapport annuel 2007, Études thématiques, Les mesures conservatoires, p. 79. 

 287-, nos 2014/16759 , Groupe Canal PlusCA Paris, 9 octobre 2014,  

, (3/7/2019).https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2014/R3135D104CADE3B14A6DA 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14mc02.pdf
https://www.doctrine.fr/d/CA/Paris/2014/R3135D104CADE3B14A6DA
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وهكذا، فإن محكمة استئناف باريس  .مدهشطلب عروض ثان، وهو ما سكتت عنه املحكمة على نحو 

تقوم ببع  املراوغات املدهشة لتجنب االعتراف بأن التدابير التي اتخذتها سلطة املنافسة لها آثار ال 

 آخر على ذل : لقد   GDF Suez رجعة فيها. يعد قرار رف  استئناف
ً

في قضية ملفات العمالء مثاال

تدبير له تأثيرات ال يمكن الرجوع عنها )نقل ملف العميل على سلطة املنافسة فرض   GDF Suezآخذت

إلى املنافسين(. رفضت املحكمة هذا الدفع مدكدة أن التدبير يشتمل ببساطة على "وقف" املمارسة 

املعنية. في الواقع، وفقا للمحكمة، فإن املمارسة املشتكى منها ال تشتمل  فقط على استخدام ملف 

السابق، ولكن أيًضا على منع الوصول إليه من قبل املنافسين. من خالل  العميل الناتج عن االحتكار 

المر بنقل ملفات العمالء إلى املنافسين، فإن السلطة لم تقم سوى "بتعليق" هذا الرف  ... والذي 

بت عليه بشكل طبيعي بأن هذا النقل له آثار ال يمكن إلغاؤها في حالة رف  الطلب في   GDF Suez عقَّ

ل في أي وقت إذا لزم املوضوع
َ
. لكن املحكمة رفضت أيًضا هذا الدفع بادعاء أن الوصول "قد ُيقف

المر، وأنه، عالوة على ذل ، يمكن أمر املتعهدين الذين استخرجوا البيانات بعدم استخدامها إذا لم 

عتبر املمارسة 
ُ
  288منافية للمنافسة ".املعنية ت

، يبدو من الصعب عمليا منع شركة من  إن هذا املوقف يبعث على القلق لكثر من
ً
سبب: أوال

استخدام ملف تم إرساله لها، كما أنه يصعب إقفال "اإلرسال" عندما يكون قد حدث بالفعل. ثم إن 

هذا املوقف يتجاهل حقيقة أنه، أثناء انتظار القرار في املوضوع، يمكن استدراج العمالء واإللتحاق 

ن التخلص من هذا أو ترميمه بأي قرار في املوضوع. بمعنى آخر، باملنافسة، دون أن يكون من املمك

 .تتظاهر املحكمة بعدم فهم الفرق بين التدبير الذي ال رجعة فيه والنتائج التي ال رجعة فيها لهذا التدبير

مثل هذه اآلثار، يكون من الصعب التمييز بين التدبير التدابير التحفظية وهكذا فعندما تنتج 

إذ إن التدبير التحفظي الذي ينتج آثارا ال يمكن اصالحها يمكن أن يكون  .رار في املوضوعالتحفظي والق

مماثال جدا أو مطابقا لقرار موضوعي رصد انتهاكا لقانون املنافسة وفرض وضع حد له. في قضية لعبة 

نة الولى بعد الس 290تعليق"،"( 0بـ)  la Ligue nationale de rugbyو  + Canalأمرت السلطة 289الركبي،

، املقررة أصال ملدة خمس سنوات ،  Top 04من التنفيذ، اتفاقاتها على البث الحصري ملباريات الرجبي 

بطلب العرض الرديد للمواسم  +Canal( إعادة طلب العروض للمواسم الربعة القادمة. فازت 9و )

ال رجعة  -االحترازي كان له تأثير الربعة التالية بمبلغ إجمالي أعلى من مبلغ طلب العرض الول، التدبير 

                                                           
 288-, no 2014/19335, p. 17.SuezGDF C.A. Paris, 31 octobre 2014,   http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ca_gdf_14mc02.pdf, 

(3/7/2019). 

 289-vatoires01 du 30 juillet 2014 relative à la demande de mesures conser-MC-Déc. no 14  présentée par la société beIN Sports France 

dans le secteur de la télévision payante. (susmentionnée) 

( لطلب العروض مصحوًبا بأمر  بإطالق طلب عروض جديد على الفور )ودون suspension"التعليق" )طاملا أن هذا املصطلح املستخدم في القرار ؛  -290 

 قرار  في املوضوع( ، هذا املصطلح غير مناسب: إذ يتعلق األمر  بـ"فسخ".انتظار اتخاذ 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/ca_gdf_14mc02.pdf
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غير أن هذا التدبير ما كان ليكون مختلفا  291+ للولوج إلى هذا املحتوى. Canalتمثل في رفع سعر  –فيه 

عن القرار الصادر في املوضوع لو أن السلطة كانت قد الحظت، أن طلب العروض الول انته  قانون 

 ول وإطالق طلب عروض ثان بالضرورة. املنافسة، إذ كان سيتم إلغاء طلب العروض ال 

تتخذ التدابير التحفظية في معظم الحيان شكل تدابير ذات آثار ال يمكن اصالحها وتشكل في 

 من الحكم املسبق في جوهر القضية
ً
هذه النتيجة ليست مثيرة للقلق في حد ذاتها.  .الواقع نوعا

( 90وفي قانون املحاكم التجارية )املادة  (042ادة )امل  املسطرة االستعرالية في قانون املسطرة املدنية

يي أيضا ليست سوى مسطرة سريعة تسمح باعتماد أي نوع من التدابير )بما في ذل  التدابير ذات 

ومع ذل ، هناك فرق جوهري بين  .اآلثار التي ال يمكن عالجها( في انتظار  الحسم في جوهر القضية

ومسطرة التدابير التحفظية في قانون املنافسة. الولى ال يمكن  مسطرة االستعرال في الشريعة العامة

تنفيذها إال في غياب "املنازعة الردية". وبعبارة أخرى، باالعتراف بأن اعتماد تدابير االستعرال التي لها 

 من أشكال الحكم املسبق في املرحلة االستعرالية، قصر 
ً
آثار ال يمكن اصالحها يمكن أن يعد شكال

تطبيقها في الحاالت التي يكون فيها اعتماد حل عكس ي في املوضوع غير مرجح )أي في حالة عدم املشرع 

من قانون حرية السعار واملنافسة مجلس  31 وجود نزاع جدي(. من ناحية أخرى، ال تلزم املادة

ا لقانون املنافسة. وهو ما ينطبق 
ً
 L على املادةاملنافسة بالتحقق من أن املمارسات املعنية تشكل انتهاك

من قانون التجارة الفرنس ي؛ غير أن االجتهاد القضايي في فرنسا أضاف اختبارا "مخففا" يفرض  464-1

أن املمارسة "من املرجح أن تكون منافية للمنافسة". لذل ، حتى في حالة من على السلطة التحقق 

يجوز للسلطة أن تفرض تدابير وجود نزاع جدي بشأن الطبيعة املنافية للمنافسة للممارسات املعنية، 

  .تنتج آثارا ال يمكن إصالحهاقد تحفظية 

من قانون حرية السعار واملنافسة املغربي لم تقيد النطق بالتدابير التحفظية  31إن املادة 

من قانون املحاكم لتجارية. غير أن الفقرة الثالثة  90بشرط غياب املنازعة الردية كما فعلت املادة 

املذكورة تنص على أنه يجوز للقاض ي اتخاذ تدابير حتى في حالة املنازعة الردية، ولكن  90من املادة 

 .في هذه الحالة يجب أن تكون التدابير املذكورة "تحفظية" فعلًيا، أي أن ال تكون لها آثار ال رجعة فيها

 من وبعبارة أخرى، يجوز لقاض ي املستعرالت إما فرض تدابير لها آثار ال رجعة فيها )وه
ً
و ما يعد شكال

أشكال الحكم املسبق( ويجب عليه بعد ذل  إثبات عدم وجود نزاع جدي، وإما فرض تدابير على 

 .الرغم من وجود نزاع جدي، ولكن حينئذ يجب أن تكون التدابير املذكورة )في الواقع( تحفظية
                                                           

 17مليون يورو في املتوسط لكل موسم، مقارنة بـ  19+ دفع  Canal، كان على شركة  1175في أعقاب الدعوة الجديدة لتقديم العطاءات في يناير  -291 

 ماليين يورو في املوسم كل موسم  3ا + لخسارة قدره Canalمليون في السابق. وبالتالي فقد تعرضت 

http://www.lnr.fr/sites/default/V. le communiqué de la Ligue nationale de rugby du 20 janvier 2015:  01 -fles/15

20__top_14_le_communique_de_presse_relatif_a_lattribution_des_droits_ tv_a_canal_.pdf , (11 juin 2019). 

 

http://www.lnr.fr/sites/default/
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ان إلى آثار ال تعتمد سلطة املنافسة الفرنسية بانتظام تدابير تحفظية، تددي في معظم الحي

غير أن  .رجعة فيها. من املحتمل أن تكون هذه اآلثار التي ال رجعة فيها متعلقة بطبيعة قضايا املنافسة

هذا الحكم املسبق ينبغي أال يحدث إال عندما يكون من غير املحتمل أن يصدر القرار البات في الروهر 

ة جدية، كما هو الحال في املادة في االتجاه املعاكس، وبالتحديد في حالة عدم وجود منازع

من قانون املنافسة املغربي صامتة في هذا الصدد، فإن مجلس  31االستعرالية. وإذا كانت املادة 

املنافسة ينبغي أن يحسن استخدام اآللية، لن استخدامها بغير حكمة قد يضر باملقاولة التي نطق في 

-L 464ايي الفرنس ي أن يمأل الفراغ الذي اكتنف املادة مواجتها بهذه التدابير. وقد حاول االجتهاد القض

من مدونة التجارة، مكتفيا بالزام سلطة املنافسة بتحديد ممارسة "من املحتمل أن تكون منافية  1

 .للمنافسة"، وبعبارة أخرى، اختبار مخفف يمكن أن استيفاؤه تماًما في ظل وجود منازعة جدية

املغربيين للسير على هدي ما سار عليه االجتهاد في فرنسا مجلس املنافسة والقضاء وإذا كنا 

حتى يتمكن مجلس املنافسة من استخدام هذه اآللية وتوفير حماية  31للمادة بإعطاء تفسير مرن 

فعالة للمنافسة في السواق التي تظهر فيها االبتكارات الكاسحة، فإن هذا ال يعني أن تصبح هذه 

هر القضية كما تفعل سلطة املنافسة الفرنسية التي أساءت استخدام التدابير "حكما مسبقا" في جو 

مرونة النظام الفرنس ي في التدابير التحفظية. وفي رأينا، ال ينبغي ملجلس املنافسة، على غرار قاض ي 

املستعرالت، أن يختار سوى بين الخيارين التاليين: إما اتخاذ تدابير تحفظية باملعنى الحقيقي لها، أي 

ار قابلة للزوال، حتى عندما يكون هناك نزاع جدي بشأن الطبيعة املنافية للمنافسة للممارسات لها آث

املعنية؛ وإما اتخاذ أي نوع من التدابير، بما في ذل  تل  التي لها آثار غير قابلة للزوال، ولكن بشرط أن 

ي منازعة جدية  في هذا يثبت أن املمارسات املعنية منافية للمنافسة بشكل واضح، أي أنه ال توجد أ

 . الصدد

 الفقرة الثانية: اإلستعاضة عن املسطرة اإلتهامية الشكلية باملساطر التفاوضية

إذا كان هناك اشتباه في إساءة استخدام مركز مهيمن ضد املتدخلين املزعزعين لإلستقرار، فهل 

تهامية الشكلية للمرور  إلى من الفضل اختيار املساطر التفاوضية توخيا للسرعة أو سلوك املسطرة اال

 الروهر ؟  

نعرض ملسطرة االلتزامات  التي ال تتضمن االقرار بأي ذنب )أوال( ثم مسطرتي عدم املنازعة 

 واالعفاء )ثانيا(. 

 أوال: مسطرة اإللتزامات 
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من قانون حرية السعار واملنافسة التي ورد  32نصت على هذه املسطرة الفقرة الثانية من املادة 

يها: "يجوز له أيضا )أي مجلس املنافسة( املوافقة على التعهدات املقترحة من طرف املنشآت أو ف

وضع حد لألفعال التي تثير اهتمامه في مجال املنافسة والتي قد تشكل  نهاأالهيئات والتي من ش

لتي تنص ا 32أنظر املادة  (من هذا القانون".  8و  1و  2ممارسات محظورة منصوص عليها في املواد 

 على جزاء عدم االمتثال التعهدات(

تسمح هذه املسطرة ملقاولة، مشتبه في اقترافها اتفاقا أو تعسفا في استخدام مركز مهيمن، و 

 .باقتراح سبل عالجات إلنهائها في مقابل التخلي عن املتابعات وإقفال املسطرة قبل أي معاينة للرريمة

ملنافسة" الحالية، والتي يمكن إنهاؤها بسرعة من خالل تنطبق على الوضعيات التي تثير "مخاوف ا

االلتزامات. ال تنطبق من حيث املبدأ على املمارسات املنافية للمنافسة الضارة بشكل خاص 

 292باالقتصاد، مثل الكارتالت والتعسف في استخدام املركز املهيمن الذي تسبب سلفا في  أضرار كبيرة.

في وضع مهيمن، ستكون مسألة تعديل صيغة خصم  الوالء  على سبيل املثال، بالنسبة لشركة

(remise estimée fidélisante التي تشكل تعسفا في استخدام املركز املهيمن، بحيث تفقد طابع ، )

 293الوالء لها.

وهكذا فإن مسطرة اإللتزامات تنطوي، بالنسبة للمقاولة التي تخضع للبحث في املنافسة، على 

مجلس املنافسة من شأنها أن تضع حدا "للمخاوف املتعلقة باملنافسة" التي تلهمها اقتراح التزامات على 

 من مواصلة سيرها  للوصول، في حالة ثبوت الرريمة 
ً
ممارساتها. املسطرة الرارية في الصل، بدال

املزعومة، إلى مقرر باإلدانة، تتخذ منحى جديدا إلى مسطرة ذات طبيعة مختلفة يفحص فيها مجلس 

فسة اإللتزامات املقترحة، وإذا رأى أنها من املحتمل أن تمنع االنتهاك املزعوم للمنافسة من املنا

، مما يجعلها ملزمة للمقاولة التي التزمت بها. ومن ثم فإن هذه الخيرة 
ً
اإلستمرار، فإنه يقبلها رسميا

ا لم تمتثل تفلت من العقوبة التي كانت ستصدر ضدها، لكنها تعرض نفسها لعقوبة تلقائية إذ

 294لاللتزامات التي تعهدت بها. 

وتختلف مسطرة االلتزامات عن مسطرة اإلعفاء في أنه يمكن استخدامها النتهاكات شركة 

معزولة، وتسمح للمقاولة التي تتعهد بتغيير ممارساتها باإلفالت من العقوبة. مجالها محصور في أوروبا 

                                                           

 292-, 2011, p.74. », RMDE, N°4 Les procédures négociées en droit de la concurrence Eddine, «-TOUJGANI Nour  

 293-s… tout en se faisant Alain Georges , Les procédures négociées en droit de la concurrence ou comment échapper aux sanction 

prendre, p.91, (3/7/2019).https://www.lw.com/upload/pubContent/_pdf/pub1944_1.pdf,  

 294-Alain Georges , op.cit., p. 91 

https://www.lw.com/upload/pubContent/_pdf/pub1944_1.pdf
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لن هذه املسطرة تددي إلى قرارات دون  295قوبات،في الحاالت التي ال تنوي فيها السلطة فرض الع

وعلى خالف مسطرة عدم املنازعة، فإن مسطرة اإللتزام ال تزيد مبدئيا من مخاطر  .االعتراف بالذنب

الحكم على املقاولة بتعوي  ضحايا املمارسات املنافية للمنافسة التي تمت مداخذتها بها لنها لم 

 تقبل اإللتزامات لم ترصد أي انتهاك.تعترف بها، وسلطة املنافسة التي 

ولالستفادة من مسطرة اإللتزامات، يجب أن تعلن املقاولة املعنية عن نيتها لسلطة املنافسة في 

بداية املسطرة وقبل أي إشعار باملداخذات. يمكن القيام بذل  بشكل غير رسمي )على سبيل املثال عن 

ن يتضح أنها مصممة على تقص ي مسار االلتزامات طريق الهاتف أو االتصال اإللكتروني( شريطة أ

ثم تقوم هيئة املنافسة بوضع "تقييم أولي للممارسات املعنية"، ستعتمد عليه الشركة املعنية  .بجدية

إلضفاء الطابع الرسمي على االلتزامات واقتراحها. ال إجراء تقييم أولي، وال صياغة االلتزامات من قبل 

بقا على قرار مجلس املنافسة لبدء املسطرة رسميا أم ال، هذه الصالحية يي املقاولة املعنية يحكم مس

   296.مسألة متروكة لتقديره

 مختلفة )كتعديل الشروط التعاقدية، 
ً

ولكي يتم قبول االلتزامات التي يمكن أن تتخذ أشكاال

مصداقية وقابلة الترخيص بالولوج إلى مورد نادر، إلخ.( ، يجب أن تكون هذه االلتزامات مالئمة وذات 

للتحقق. عندما تستجيب االلتزامات املقترحة ملخاوف املنافسة املحددة في التقييم الولي، تعتمد هيئة 

ملسطرة. باإلضافة إلى ذل ، يجوز ااملنافسة القرار الذي يجعل هذه االلتزامات ملزمة والذي ينهي 

د أو أكثر من التقارير املفصلة التي ملجلس املنافسة أن يطلب من الطرف املعني تزويده بتقرير واح

  297تمكنه من التحقق من االمتثال لاللتزامات.

ومع ذل ، فإن قرار هيئة املنافسة بجعل االلتزامات ملزمة ال يعفي الطرف املعني من أي مسطرة 

الحقة. وبالتالي، قد تتم مراجعة مسطرة اإللتزامات في املستقبل من قبل سلطة املنافسة عندما يبدو 

أن إحدى الحقائق التي يستند إليها القرار تخضع لتغيير كبير، أو عدم احترام االلتزامات أو أن القرار 

الولي يستند إلى معلومات غير كاملة أو غير دقيقة أو محرفة مقدمة من قبل الطرف في املسطرة. كما 

                                                           
على الحاالت القديمة في بعض األحيان، األوروبية قها اللجنة بصور على الحاالت البسيطة والثانوية. تطأن مجالها مقمجلس املنافسة الفرنس ي  يعتبر  -295 

تطبقها وزارة العدل  التي يكون فيها املساس بالنظام العام االقتصادي ال يبرر فرض عقوبات مالية )باستثناء الحاالت األكثر خطورة(. في الواليات املتحدة ،

 ة.دون أي قيود معين

: voire  Arnold Vialfont , LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES PROCÉDURES NÉGOCIÉES   , p.2 marge 31,  

, (3/7/2019).157.htm-page-2-2007-economique-droit-de-internationale-https://www.cairn.info/revue 

 296-» , op.cit., p. 75 Les procédures négociées en droit de la concurrence  « Eddine,-TOUJGANI Nour  

» , op.cit., p. 75 Les procédures négociées en droit de la concurrence  « Eddine,-TOUJGANI Nour - 297 

https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2007-2-page-157.htm
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باإلضافة إلى ذل ، على قد يكون قرار مجلس املنافسة موضوع طعن باإللغاء أو التعديل. ال ُيحظر، 

  298أحد أطراف املسطرة رفع دعوى أمام القضاء.

يعرل بتسوية بع  القضايا، من خالل تفضيل التأكيد على مسطرة اإللتزامات إن تنفيذ 

اإلستعادة السريعة والبناءة للمنافسة، ومن ثم توفير املزيد من املوارد للتحقيق في اإلنتهاكات الكثر 

ومن شأن هذه نه يسهم في فعالية تنظيم املنافسة، لصالح املقاوالت واملستهلكين. خطورة. وبالتالي فإ

املسطرة أن تسمح للمجلس بتوجيه تركيزه على فرض عقوبات على املمارسات املنافية للمنافسة الكثر 

 299خطورة، وبالتالي ضمان فعالية أكبر لتدخله.

 ملنافسة حول تطبيق هذه املسطرة:وملزيد من التوضيح نعطي أمثلة من اجتهادات سلطات ا

: تتعلق القضية بالبيع املركزي لحقوق وسائل اإلعالم 9111قضية دوري كرة القدم الملاني 

 من الالئحة الوروبية 4عقب اإلخطار بعقد وفًقا للمادة  300ملباريات بطولة كرة القدم الملانية للرجال.

ا الولي أن البيع الحصري لهذه الحقوق يمكن أن ، الحظت اللرنة الوروبية في تقييمه01/0229رقم 

  من املعاهدة. 80ينته  املادة 

نافسة في مجال تسويق حقوق الرمعيات بين امل" أدخلت Bundesligaوفًقا للرنة، التزامات "

الدوري والندية، وسمحت بإنشاء منتجات جديدة، وبالتالي يمكن إقفال القضية. وبشكل أكثر 

لتزامات من نطاق ومدة االتفاقات التجارية املستقبلية، بما في ذل  من خالل تحديًدا، قلصت اال

( ، من خالل مسطرة تسويق شفافة dissociation par lots des droitsالفصل بين دفعات الحقوق )

وغير تمييزية. باإلضافة إلى ذل ، فقد تم تحسين إمكانية الوصول إلى املحتوى لشركات التلفزيون 

، اإلنترنت( ، من خالل ضمان إتاحة املزيد من الحقوق للسوق   UMTS) ووسائط جديدةوالراديو 

 .9112وإلغاء التركيز في هذه السواق. وقد تم تحديد تاريخ انتهاء اإللتزامات في يونيو 

                                                           
 298-Ibid  

 299-B. Lasserre, « La politique des engagements en matière de pratiques anticoncurrentielles : premiers  pas et premier bilan en France 

», contribution à la 32e conférence International Antitrust Law and Policy, à l’Université de Fordham, http://www.conseil 

concurrence.fr/doc/engagements_lasserre_ fordham.pdf. (25 /6/2019) 

 300-Vente combinée des droits médiatiques sur leDécision de la Commission du 19 janvier 2005,   championnat allemand de football, 

,   . Voir également la http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37214/37214_91_1.pdf4, 2/37.21-COMP/CBundesliga, 

décision Football Association Premier League Limited TheCOMP/38.173, , assez similaire du 22 mars 2006 (FAPL), 

, (3/7/2019).0.Pdf-F-FR-868-2006-http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2006/FR/3 

http://www.conseil/
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37214/37214_91_1.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2006/FR/3-2006-868-FR-F-0.Pdf
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: هذه القضية يي مثال على أهمية املسطرة لنها تبدو مناسبة للقضايا 9111قضية كوكا كوال 

في الواقع، جاء هذا القرار بعد تحقيق طويل جًدا  301مة أدلة قد يكون إعدادها معقد.التي تتطلب حز 

  .(، ولكن لم يسبق له مثيل من حيث الدلة9114إلى  0222)من 

 كانت السوق املعنية يي سوق املشروبات الغازية بدون كحول حيث كان يشتبه في قيام

CocaCola تزمتبالتعسف في استخدام املركز املهيمن. ال Coca-Cola  بعدم ابرام اتفاقيات حصرية مع

املتاجر واملقايي، وعدم تقديم خصومات مستهدفة أو خصومات الكمية. وال أن تجبرهم على شراء 

منتجات أقل شعبية في نفس الوقت مقارنة بعالماتها التجارية الكثر شهرة. كانت االلتزامات مشفوعة 

وال تخص سوى بع  الدول العضاء في االتحاد الوروبي التي  ،9101ديسمبر  30بتاريخ انتهائها وهو 

يحتمل أن تتأثر بالقضية، مع نشر سنوي لقائمة الدول التي يمكن طرحها أو إضافتها حسب تقدير 

من رقم  ٪ 01اللرنة. تجدر اإلشارة إلى أن اللرنة ذكرت، في هذه الحالة وحدها، أن غرامة قدرها 

 في حالة حدوث انتهاك مدكد لإللتزامات. Coca-Cola ًيا" على شركةالعمال سيتم فرضها "تلقائ

باتفاق  9119: افتتحت القضية بإخطار اللرنة الوروبية في عام 9112قضية "الروسا ودي بيرز" 

وثاني أكبر مورد للماس الخام في أول ، وهما على التوالي   Alrosaو  De Beers  التوريد بين شركة

كان من   Alrosaلـ  De Beersاللرنة الشركات أن جرم املاس الخام الذي اشترته ثم أخبرت  302العالم.

كمصدر  Alrosa ، ويتدخل في أنشطة التسويق، ويقض ي على De Beers شأنه أن يعزز القوة السوقية لـ

رة من قبل "  "Alrosa للتوريد اإلستبدالي. كميات التبادل املنصوص عليها في  العقد تطابق تل  املصدَّ

 من اإلنتاج مضمون من قبل هذه الخيرة(. ٪28خارج روسيا )حيث 

 بإرسال بيان املداخذات إلى 9113تم التعهد بااللتزامات بعد أن فتحت اللرنة املسطرة في يناير 

De Beers و Alrosa.   أوضحت فيها، من ناحية، أن االتفاقية التجارية املبلغة قيدت بشكل كبير .

، ومن ناحية أخرى ، شكلت تعسفا  Alrosaاس الخام من خالل استبعاد منافسة املنافسة في سوق امل

 . De Beersفي استخدام املركز املهيمن من قبل 

بعد فترة النشر، أعلنت اللرنة أنها تلقت العديد من التعليقات التي تشير إلى عدم كفاية 

غاية التوقف التام عن عمليات االلتزامات املقترحة، وحصلت على تخفي  أسرع في املبادالت، إلى 

. تم تعيين طرف من الغيار مستقل من قبل الطرفين 9112ابتداء من عام  Alrosaشراء املاس الخام لـ 

 ليكون مسدوال عن التحقق من امتثالها. 

                                                           
 301--lex.europa.eu/legal-https://eur, COMP/39.116, Cola Company-, The Cocan 2005Décision du 22 jui 

, (3/7/2019).content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0670 

 302-DBCAG (part of de Beers group) + City and West East ALROSA +Décision du 22 février 2006,   (part of de Beers group), 

, (3/7/2019).204_en.htm-06-release_IP-http://europa.eu/rapid/pressCOMP/38.381,  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32005D0670
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-204_en.htm
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 ثانيا: مسطرتي عدم املنازعة و اإلعفاء

 نستعرض )أوال( مسطرة عدم املنازعة، قبل مسطرة اإلعفاء )ثانيا(.

 مسطرة عدم املنازعة -أ

مسطرة عدم  التي يتضح منها أن 31نص قانون املنافسة املغربي على هذه املسطرة في املادة 

املنازعة )ويطلق عليها أيضا الصلح(، تشمل، بالنسبة للمقاولة التي أخطرها مجلس املنافسة 

ت مصداقية ويمكن التحقق عدم املنازعة فيها وااللتزام باتخاذ تدابير ملموسة وذاعلى باملداخذات، 

منها، من شأنها منع انتهاكات املنافسة التي أدت إلى املتابعة من التجدد، مقابل االستفادة من تخفي  

إنها تسمح بتخفي  العقوبة التي  303الغرامة التي كانت ستفرض عليها في حالة عدم وجود الصلح.

 إذا لم تنازع في املداخذات التي ت
ً
م إخطارها بها وتعهدت بالتزامات للمستقبل. تتكبدها الشركة عادة

 304الررم هنا ثابت.

( عدم املنازعة 0) :ومن أجل االستفادة من هذه املسطرة، يجب أن تفي الرهة املعنية بمطلبين

في املداخذات التي تم إخطارها بها. ويجب أن تكون عدم املنازعة صريحة وأن تغطي واقع املمارسات 

غ عنها وكذا تكيي
َّ
( التعهد بتغيير سلوكها في املستقبل. ويجب أن تنعكس هذه 9) .فها ومساءلتهااملبل

االلتزامات في سلوكات إيجابية، ال سيما من خالل تعديل العقود واملمارسات التجارية التي يي أصل 

يجب على الشركة أن تقدم إلى املقرر العام تعهدات "جوهرية وذات كما   305املداخذات املبلغ عنها.

 للممارسة. يمكن للمقرر العام حينئذ أن يقرر اقتراح هذه مصداق
ً
ية ويمكن التحقق منها"، تضع حدا

 306.املسطرة على املجلس باإلضافة إلى خف  مبلغ العقوبة

والواقع أن هذا املطلب الثاني، املتمثل في تعهد املنشأة أو الهيأة بتغيير تصرفاتها في املستقبل، 

، وإنما إذا  31غ الغرامة، على ما يبدو من الفقرة الثانية من املادة ليس شرطا إلزاميا لتخفي  مبل

تعهدت به املقاولة أيضا، زيادة على تعهدها بعدم املنازعة في املداخذات، يجوز للمقرر العام أن يقترح 

على املجلس أخذ ذل  في الحسبان عند تحديد مبلغ الغرامة، مما يعني أنه سيكون مصدرا لتخفيضات 

 في مبلغ الغرامة. إضافية

                                                           
 303-cédures négociées en droit de la concurrence ou comment échapper aux sanctions… tout en se faisant Alain Georges , Les pro 

prendre, op. cit., p.91 

خطورة أو الضرر  الذي لحق الال تستطيع املنازعة في حقيقة، تكييف ونسب املؤاخذات إليها، لكن يمكنها، عمال بمبدإ الوجاهية، املنازعة في  -304 

 باالقتصاد الذي ينسب إليها.

 305-», op.cit., p. 78 Les procédures négociées en droit de la concurrence Eddine, «-TOUJGANI Nour  

Arnold Vialfont, LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES PROCÉDURES NÉGOCIÉES, op.cit., p.172 - 306 
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عندما يتم استيفاء الشروط املذكورة، يتم تفعيل آلية خف  العقوبات ويجب أن تددي من 

حيث املبدأ إلى قرار بتخفي  العقوبة املستحقة في حالة عدم وجود الصلح. يساوي مقدار هذا 

.من رقم أعمال )إجمالي مبيعات (الشركة  ٪1التخفي  نصف الحد القص ى للعقوبة، أي 
ً
 307عامليا

تطبق سلطة املنافسة الفرنسية مسطرة عدم املنازعة في قضايا اإلتفاقات، وكذل  على و 

التعسف في استخدام وضعية الهيمنة، ربما الرماعية. ال تشكل أهمية القضية قيًدا لتطبيق هذه 

الخير في ، على الرغم من أن القرار  -على سبيل املثال ممكنة في مجال الصفقات العامة  -املسطرة 

 308مجال اإلتفاق يعرب عن إجرام املجلس عن تطبيقها في حالة اتفاق أفقي.

تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن مداخذة املجلس لعدم اتباعه بالكامل مقترحات املقرر العام فيما 

يتعلق باملعدل املفروض، أو لعدم دخوله في مناقشة حضورية مع الشركة بشأن مستوى ذل  املعدل. 

 309ذل ، فإن الطعن في التخفي  ممكن على أسس أخرى.ومع 

تجدر اإلشارة إلى أنه إذا كان الصلح يسمح بقفل املسطرة أمام سلطة املنافسة، فمن املحتمل و 

أن يددي إلى إثارة مساطر أخرى أمام املحاكم: يمكن دائما لضحايا املمارسات املنافية للمنافسة 

ي أصابتهم من تل  املمارسات، وبما أن املقاولة لم تنازع فيها للمقاولة طلب التعوي  عن الضرار الت

أمام سلطة املنافسة، فإنه يجوز للمحكمة أن تقبل بسهولة بوجود الخطأ الذي تنشأ عنه املسدولية 

املدنية للمقاولة، ما لم ُيستبعد أي تعاون بين هيئة املنافسة واملحاكم في هذا املجال تحت ستار سرية 

   310املفاوضات.

غير أنه يداخذ على هذه املسطرة أن الضحايا قد تم إهمالهم لنه لم يستمع لهم إال إذا كانوا 

الطرف املشتكي. على الرغم من أن املجلس ال يهدف إلى تسوية النزاعات بين الطراف، إال أن العكس 

 311هو الفضل، ولو ملجرد إدراك العواقب الحقيقية لاللتزامات.

                                                           

 307-Arnold Vialfont , LE DROIT DE LA ;   »,  , op.cit.,p.77 res négociées en droit de la concurrenceLes procédu Eddine, «-TOUJGANI Nour 

CONCURRENCE ET LES PROCÉDURES NÉGOCIÉES , op.cit., p.172. 

 308-Cons. Conc., 23 janvier  tion de marchés publics et privés 02 relative à des pratiques ayant affecté l’attribu-D-2007, décision n° 07

, (3/7/2019).http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/07d02.pdfMaritime, -dans le secteur de l’élimination des déchets en Seine 

 309-de Paris, Cour d’appel re1 chambre, 9 novembre 2004, arrêt relatif au recours formé par la SA SEE Camille Bayol et autres contre la 

08 du Conseil de la concurrence en date du 30 avril 2004, relative au-D-décision n° 04 marché de travaux d’assainissement de la commune 

, (3/7/2019).https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006944924de Pontacq,  

 310-; Alain Georges , Les procédures  op.cit., p.178»,  it de la concurrenceLes procédures négociées en dro Eddine, «-TOUJGANI Nour 

négociées en droit de la concurrence ou comment échapper aux sanctions… tout en se faisant prendre, op. cit., p.98 

 311-OCIÉES, op.cit., p.17Arnold Vialfont, LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES PROCÉDURES NÉG 3 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/07d02.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006944924
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لجنبية، فإن املمارسة مختلفة. في الواليات املتحدة، تعترف املحكمة العليا في مواجهة السلطات ا

في حكم "إمباغران" بإمكانية تطبيق قانون مكافحة االحتكار المريكي خارج نطاق الحدود اإلقليمية 

في  لصالح ضحايا غير أمريكيين إذا أقاموا الحرة على وجود رابطة التبعية بين اآلثار املنافية للمنافسة

وتحقيقا لهذه الغاية، قد تطلب السلطات المريكية، من خالل  312الخارج وفي الواليات املتحدة.

( ، من املحاكم الدولية أو املحاكم الجنبية أدلة اإلثبات open-discoveryمسطرة اكتشاف مفتوح )

يا في الواليات اعترفت املحكمة العل 9114يونيو  90لـ   AMDضد  Intel ضد املقاولة. لكن في قرار 

املتحدة باملديرية العامة للمنافسة للرنة الوروبية كمحكمة. وبالتالي يمكن املطالبة باملستند املوجود 

 .في أوروبا

 املسطرة:هذه بع  التطبيقات لهذه و 

قضية ميناء مرسيليا املستقل: لوحظت ممارسات بين الشركات املتنافسة خالل دعوة لتقديم  -

ثالث شركات مرشحة  313.فيما يتعلق بصيانة شبكة املياه العذبة ستقليليا املعروض مليناء مارس

لتنفيذ الصفقة العامة قامت بتبادل املعلومات حول مبلغ عرضها قبل إرسالها. قررت اثنتان من 

، عدم املنازعة في املداخذات التي تم إخطارها بها. على أساس  SNEF و  Guiguesالشركات الثالث ، 

بة الساسية، رأى مجلس املنافسة الفرنس ي أن هذه املمارسة كانت خطيرة بشكل خاص حساب العقو 

لنها تتعلق بأعمال خدمة عامة ضرورية للبنية التحتية املعنية، وأنها صدرت عن مقاوالت ذات بعد 

، تم تخفي  عقوباتهما الساسية إلى النصف،  SNEF و Guigues وطني. في ضوء التزامات شركات 

 .مشيا مع اقتراح املقرر العاموذل  ت

: في هذه القضية، عاقب املجلس  9113قضية اآلالت الحاسبة ذات االستخدام املدرس ي  -

 Texas و ( Casio )مستورد  Noblet االتفاقات في السوق الخاصة باآلالت الحاسبة التي تبيعها شركتا 

Instruments France (TI) .ت الشركتان آليات للحصول من وضع 314، فيما بينهما ومع موزعيهما

                                                           
 312-,La Roche Ltd et al. v. Empagran SA-F. HoffmannUnis, 14 juin 2004, -Cour suprême des États  724) 542 U.S. 155 (2004) 315 F.3d -(03

338. Un client européen peut poursuivre une entreprise européenne située aux États-Unis pour des dommages et intérêts au triple en 

raison d’un préjudice entièrement subi en Europe à condition que l’entente soit reliée aux ventes du produit visé aux ÉtatsUnis. Voir 

Souty, « La Cour suprême des États-Unis et les pratiques anticoncurrentielles mondiales : réflexions sur les arrêts Empagram et Intel v. 

AMD», Les petites affiches, n° 189, 2004, p. 13. V. Arnold Vialfont, LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES PROCÉDURES 

NÉGOCIÉES,op.cit.,  p.180, marge 111. 

 313-;  Voir également les affaires des http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/03d10.pdf10, -D-Cons. Conc., Décisions 03 

,  et de la http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/04d30.pdf30), -D-Corse (04-Marchés publics de transport scolaire en Haute

, (3/7/2019).http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/04d42.pdf42), -D-restauration de la flèche (04 

 314-45, pratiques mises en œuvre dans le secteur-D-Cons. Conc., 25 septembre 2003, décision n° 03  des calculatrices à usage scolaire, 

; Voir également, assez similaire, Cons. Conc., 19 décembre 2005,fr/pdf/avis/03d45.pdfhttp://www.autoritedelaconcurrence. décision n° 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/03d10.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/04d30.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/04d42.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/03d45.pdf
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 TIو  Nobletاملوزعين على اإلمتثال لألسعار التي حدداها بطريقة مدبرة. في الواقع، عرضت شركة 

خصومات مضمونة مسبًقا، والتي تم سحبها إذا انعكست على سعر التجزئة للموزع. لهذا الغرض، 

 وضعت الشركتان سياسة حقيقية ملراقبة السعار.

لم تنازعا في املداخذات، ولكن تم منح تخفي   (SDA) ة املوزعين املشتركينوشرك TIشركة 

، كمركز مرجعي  SDAمن طرف املجلس نظًرا لشدة ونطاق ومدة املمارسات. تعهدت ٪91بنسبة 

(centrale de référencement .بعدم تسريل املوردين ذوي شروط املبيعات املنافية للمنافسة ، )

 .ق مع منافسيها، وتغيير هيكلة السعار وشروط البيعبعدم التنسي TIتعهدت 

 ب: مسطرة اإلعفاء 

ع سلطات  315تشتمل مسطرة اإلعفاء،
َ
ال

ْ
بالنسبة للمقاولة التي شاركت في اتفاق، على إط

املنافسة على االنتهاك بجميع الدلة الالزمة ملتابعتها وإدانة املشاركين اآلخرين. بناًء على جدة وجودة 

لدلة املقدمة للسلطة وفائدتها إلدانة املشاركين اآلخرين، تستفيد الشركة من إعفاء جزيي املعلومات وا

وتندرح هذه املسطرة في إطار استراتيجية اقتصادية تسعى إلى استئصال شأفة  316أو كلي من الغرامة.

ها مقابل الكارتالت، آفة اقتصاد السوق، عن طريق تحري  الفاعلين في هذه الكارتالت على اإلبالغ عن

  317إعفاء كلي أو جزيي من العقوبات املستحقة عادة في غياب مثل هذا اإلبالغ.

وتحدد أهداف مسطرة اإلعفاء نطاقها بطريقة أو بأخرى. في الواقع، هذه املسطرة ال تهم سوى 

 318االتفاقات املضادة للمنافسة، دون التعسف في استخدام املركز املهيمن والعالقات الرأسية.

ادة من هذه املسطرة، يجب على الشركة أن تكون أول من يقدم معلومات وأدلة متعلقة ولإلستف

باتفاق سري يمكن أن يثبت حقيقة املمارسة املحظورة وهوية الفاعلين، وأن توفر تعاونا كامال ودائما 

وسريعا في جميع مراحل املسطرة، كما يجب أال تكون قد أجبرت الشركات الخرى على املشاركة في 

                                                                                                                                                                                     
70 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des vidéocassettes-D-05 préenregistrées, 

, (3/7/2019).http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/05d70.pdf 

. مرسوم رقم 719-71من املرسوم التطبيقي لقانون  12واملنافسة وكذا في املادة  من قانون حرية األسعار  97ورد النص على هذه املسطرة في املادة  -315 

 .2131، ص. 1179دسمبر  9، بتاريخ 2379، ج.ر.ع. 719-71( بتطبيق القانون رقم 1179تح دسمبر )فا 7932صفر  2صادر في  251-79-1

يعني   « clémence». ألن مصطلح  (procédure de clémenceوتجدر اإلشارة إلى أن الترجمة العربية غير مالءة وال تقابل مطلقا االصطالح الفرنس ي )

الصفح" أو "التساهل" وليس له أي عالقة باإلعفاء. ولذلك فإن الترجمة املناسبة هي "مسطرة الصفح" أو "مسطرة "الرحمة" أو "الرأفة" أو "الشفقة" أو "

 التساهل" وليس "مسطرة اإلعفاء".

 316-t Alain Georges , Les procédures négociées en droit de la concurrence ou comment échapper aux sanctions… tout en se faisan 

prendre, op.cit.,p.92 

 317-.cit., p.78 opEddine, Les procédures négociées en droit de la concurrence, -TOUJGANI Nour  

 318-Ibid  

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/05d70.pdf


    39  0202      

 المقارن القضائي االجتهاد ضوء في المنافسة وتحليل لقانون نقدية دراسة- الكاسح االبتكار أسواق في المنافسة

 

076 

 

يجب أال تكون  كما 319، تم رف  إعفاء الشركة "الرائدة" في الكارتل.0222وبموجب نظام عام  اإلتفاق.

قد أبلغت الشركات الخرى بمبادرتها، وأن تلتزم بإنهاء مشاركتها في النشطة غير القانونية املزعومة على 

، إمكانية الحفاظ على 9112من بالغ  b-12، في النقطة غير أن اللرنة الوروبية قد أدخلت الفور.

ويي  320املشاركة في الكارتل إذا كان ذل  ضروريا بشكل معقول للحفاظ على سالمة عمليات التفتيش.

من قانون املنافسة املغربي، أو أن ينتهرها مجلس  40خطوة ذكية جدا ينبغي أن تتضمنها املادة 

 ن تكون التوبة كاملة. وفي جميع الحاالت، يجب أ املنافسة طاملا أنها قد تكون مفيدة.

غير أن طلب اإلعفاء يتضمن االعتراف باملشاركة في الرريمة: لذل  يعرض الشركة التي تقدمه 

لخطر املتابعة بالتعوي  عن الضرار التي تسببت فيها نتيجة لهذه الرريمة، والتي لن يتكبد املدعون 

ت زجرية ضد الشخاص الطبيعيين عناء إثباتها؛ ناهي  عن أنه، في البلدان التي تنص على عقوبا

يزداد خطر الحكم على املسيرين أو املوظفين  321الذين شاركوا في جريمة مَنافسة، مثل املغرب،

بالغرامات أو حتى السرن، من خالل تزويد سلطة املنافسة باملعلومات التي يمكن استغاللها في 

ب سوى على عقوبات قانون املنافسة؛ وال فتدابير اإلعفاء ال تنص املحكمة إلثبات مسدوليتهم الزجرية.

يمكن منح أي حصانة زجرية، وقد يتم منح املدير التنفيذي لشركة الحصانة الكاملة أمام مجلس 

 املنافسة ليحتفل بانتصار شركته وراء القضبان. 

وبذل  فإن مسطرة اإلعفاء تسمح للمقاولة التي تكشف املمارسات الرماعية، التي شاركت فيها، 

تستند جميع النظمة جزئًيا إلى سباق، فرضته النصوص، لتكون  .فالت كليا أو جزئيا من العقوباتباإل 

 عن متطلب فائدة الدلة املقدمة. 
ً
 أول من يكشف، فضال

أراد مجلس املنافسة الفرنس ي الحفاظ على مجال أكبر للمناورة بشأن معاملة الشركات التي وقد 

ل عدم تحديد نطاق واضح، مع تخفي  العقوبات التي ال يمكن، ليست يي الولى التي تفضح، من خال

. يبدو أن الشركة الولى التي تكشف لها وحدها موقف ٪ 11من حيث املبدأ، أن تتجاوز أكثر من 

 2006،323 أبريل 00من بيانه اإلجرايي املدرخ  31وعالوة على ذل ، ينص املجلس في الفقرة  322محدد.

                                                           
 319-Arnold Vialfont , LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES PROCÉDURES  NÉGOCIÉES ,op.cit., p. 721 

 320-Ibid 

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل  511111إلى  71111: "يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 719-71من قاون  15تنص املاة  -321 

من هذا القانون أو  1و  2شخص ذاتي شارك على سبيل التدليس أو عن علم مشاركة شخصية  وحاسمة في تخطيط املمارسات املشار إليها في املادتين 

 راقبتها...".تنظيمها أو تنفيذها أو م

Arnold Vialfont , LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES PROCÉDURES - 322 NÉGOCIÉES, op.cit., p.181   

Conseil de la concurrence français, Communiqué de procédure du 11 avril 2006 : le programme de clémence français,  - 323

. (28/06/2019).concurrence.fr/doc/cpro_clemence.pdf-http://www.conseil 

http://www.conseil-concurrence.fr/doc/cpro_clemence.pdf
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باب املشروعة التي تبرر عدم إحالة امللفات إلى مكتب املدعي العام على أن اإلعفاء هو أحد الس

 324املتعلقة باملتابعات الزجرية ضد الشخاص الطبيعيين. L 462-6بموجب املادة 

قضية الفيتامينات"، حيث تم فضح اإلتفاق من ومن الحاالت التي طبقت فيها هذه املسطرة "

وباملثل، تم رف  طلب  325في بع  السواق فقط. ، وتم منحها حصانة كاملة Aventisقبل شركة 

" التي انتهزت  Hoffmann-La Rocheبعد تردد ملدة شهر في الكشف واستفادت شركة " Solvayشركة 

 326الفرصة لتقديم أدلة كافية.

في مسطرة اإلعفاء، سيتم إثبات إدانة املقاولة املخبرة بالنسبة للطعون الخاصة )خاصة مطالبة 

ي  عن الضرار التي أصابتهم من جراء املمارسة املنافية للمنافسة(، والتي سيتم الضحايا بالتعو 

تسهيلها أو حتى تحريعها. على عكس الحالة المريكية، فإن امليزة الوحيدة التي تم الحصول عليها في 

مواجهة الطعون الخاصة يي أن عناصر امللف الذي تم استالمه ال يمكن استخدامها ضد الشركة 

بشأن قابلية إبالغ امللفات اإلدارية إلى أن   2005صادر سنة TPICE 327. ومع ذل ، يشير قراريةواشال

يتمثل أحد  .الحاجة إلى ضمان إكمال برامج اإلعفاء بنجاح ال يمكن أن تبرر منع سبل الطعن الخاصة

حالة  الحلول، لتعزيز التحري  على الكشف، في إنشاء صندوق لتعوي  الضحايا يتم تغذيته في كل

إعفاء من التعوي  عن الضرار املرتبطة بتل  التي خلفتها الشركة املخبرة. ولكن هذا الحل يعد في كثير 

 328من الحيان طوباوًيا.

يعكس تطور قانون املنافسة الذي درسناه رغبة السلطات في تحسين كفاءة تدخلها من خالل 

. بهذا املعنى، لوحظ مدخًرا أن املستويات مراعاة حوافز الشركات عندما ال يكون الردع التام ممكنا

)النظرية والتطبيقية( للعقوبات زاد بشكل كبير، والتنسيق الريد للمساطر التفاوضية أمر ضروري لن 

 أي تفاوض من ِقَبل سلطة منافسة يتم تحت قدر من التهديد.

                                                           
 324-Corporate Leniency Cette exemption de sanctions pénales qui peut en résulter correspond à la pratique du DOJ établie depuis la  

Policy du 10 août 1993, <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/lencorp. htm>.  En 2004, le régime américain a également établi une 

immunité partielle dans les recours privés (impliquant les fameux dommages au triple) en offrant à l’entreprise le de-trebbling (The 

Antitrust Criminal Penalty and Reform Act, Public Law 108-237 § 215). V. Arnold Vialfont , LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES 

PROCÉDURES NÉGOCIÉES , op.cit., P.163 

 325-, L6, 10JOCE1/37.512, -, COMP/EVitaminesDécision de la Commission du 21 novembre 2001,   janvier 2003, 

, (3/7/2019).http://www.legalnews.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=94032&catid=1314&Itemid=381 

 326 -Des enquêtes de Touchais,-Behar concurrence aux programmes de clémence, d’engagements et de transaction en droit 

communautaire et interne, intervention lors de l’atelier n° 4 de l’Association française des juristes d’entreprise du 14 avril 2005, 

,http://www.afje.org/ateliers/2005/Atelier4.pdf (28/06/2019).  

 327--., p. IIRec2/03, -, Aff. TVerein für Konsumenteninformation / CommissionTPICE, 13 avril 2005,   Arnold Vialfont , :  Citée par1121. 

LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES PROCÉDURES NÉGOCIÉES  , op.cit., P.120 

 328-Arnold Vialfont , LE DROIT DE LA CONCURRENCE ET LES PROCÉDURES  NÉGOCIÉES, op.cit., P.127 

http://www.legalnews.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=94032&catid=1314&Itemid=381
http://www.afje.org/ateliers/2005/Atelier4.pdf


    39  0202      

 المقارن القضائي االجتهاد ضوء في المنافسة وتحليل لقانون نقدية دراسة- الكاسح االبتكار أسواق في المنافسة

 

078 

 

للمنافسة، هذا ممارسة منافية  كة فير هذه املسطرة تخلق شيطنا َمريدا بين املقاوالت املشا

الشيطان هو اإلغراء الذي قد يوسوس في صدور أطراف الكارتل حول من يسبق للكشف أوال، وقد 

يدفع رؤساء املقاوالت املشاركة في املمارسة إلى املبادرة إلى الوش ي خشية أن يسبق اآلخرون. لكن هذا 

نكاف عن الوش ي. هذا الحاجز هو اإلغراء البراق قد يعترضه حاجز من شأنه أن يدفع املدبرين إلى االست

عن الفعال التي شارك فيها. إن اإلغراء  11الخوف من املتابعة الزجرية لرئيس املقاولة طبقا للمادة 

سيفقد لذته إذا كان يختلط بالخوف. إذ من املحتمل أن يحتفل رئيس املقاولة بإفالت مقاولته من 

ال تمنع من  40سطرة تتضمن إقرارا بالذنب وأن املادة العقوبة املالية وراء القضبان، طاملا أن هذه امل

 40إحالة امللف على املدعي العام  بسبب اإلعفاء. ولذل  يجب أن يتدخل املشرع لتعديل املادة 

بإضافة فقرة تمنع إحالة امللف، في حالة اإلعفاء، على النيابة العامة، لكي تطمئن قلوب الوشاة. ولكن 

أو إلى حين أن يفعل ذل ، يجب على مجلس املنافسة أن ال يحيل امللف على  إذا لم يفعل املشرع ذل ،

الوش ي، فعليه أن يصدر  لىالنيابة العامة. وإذا أراد أن يحقق المن القانوني ويحرع رؤساء املقاوالت ع

عله بيانا إجرائيا ينص فيه على أنه ال يحيل امللف على النيابة العامة في حالة اإلعفاء على غرار ما ف

الذي نص فيه على أن اإلعفاء هو أحد السباب  9112مجلس املنافسة الفرنس ي في بيانه اإلجرايي لعام 

املتعلقة  L 462-6املشروعة التي تبرر عدم إحالة امللفات إلى مكتب املدعي العام بموجب املادة 

 باملتابعات الزجرية ضد الشخاص الطبيعيين.  

 

 

 

 خاتمة:

نا أن قانون املنافسة وتحليل املنافسة موجهان نحو مراعاة املنافسة من خالل ما سبق رأي

السعرية والثابتة. لربما كان هذا التصور مالئما في زمن وضع قانون شرمان الذي أرس ى مبادئ قانون 

املنافسة. لكن االقتصاد اليوم أصبح يعتمد على االبتكار، كما تطورت الرقمية، وأصبحت السواق 

ير فيها المور بسرعة وتتطور بسرعة. وهو ما يعني أن الدوات التي يعتمدها قانون ديناميكية تتغ

املنافسة وتحليل املنافسة تحتاج إلى املالءمة، لن االستخدام العمى لها قد يقود سلطات املنافسة إلى 

تكار يي نتائج مضللة. ومن هذا املنطلق، فقد بينا أن حصص السوق في السواق التي يسود فيها االب

هشة وغير مستقرة. ومن هنا فإن مسطرة تحديد السوق املعنية، التي تهدف إلى تحديد الحصة 

السوقية لكي تستدل منها على وجود القوة السوقية من عدمها، قد تددي إلى نتائج مضللة، حيث لم 

لتي يي جزء بمجرد تحديد السوق، يجب تحديد الشركات انعد في إطار ثابت بل ديناميكي. هكذا مثال 
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ِعد مثال منه. هذه الخطوة يمكن أن تكون صعبة. ما الذي يجب تقريره 
ُ
بخصوص مقاولة نعرف أنها ت

ابتكارات للولوج إلى السوق في وقت قصير نسبيا؟ إذا تم عدها موجودة سلفا في السوق، فما يي 

 جوهريا. على الرغم من أنن
ً
ا قد نعتقد على نحو الحصة التي نسندها لها؟ هذه السئلة تخفي سداال

معقول أن حصة السوق تعكس حالة املعرفة في هذه السوق، ففيما يي مدشر موثوق للحصص 

املستقبلية والحيوية التنافسية لهذه الشركات؟ كلما كان االبتكار أكثر كثافة، كلما كان من الصعب 

لتنافسية التي تمارس في اإلجابة عن هذا السدال. وفي السواق التي يسود فيها االبتكار، الضغوط ا

الواقع على املرشحين لالندماج تكمن أقل في أسعار املنافسين مما يي  عليه في طرح منتج أكثر فعالية 

منافسة من في السوق من قبل هدالء املنافسين أو وافدين جدد. كما أن هذه السواق غالًبا ما تفضل 

منتجات متميزة للغاية ومشترين يرجح أن يظلوا داًء بدال من السعار، مما يددي إلى وجود خالل ال 

موالين ملنتج ما على الرغم من الزيادة الصغيرة في السعار املرتبطة باالندماج. مما يعني أن استعمال 

 تقنية تحديد بدائل كالسيكية تميل إذن لتصبح أكثر تعقيدا. 

ة. وقد يكون من الفضل ولذل  فإن هذه املسطرة تحتاج إلى املالءمة من طرف سلطات املنافس

عدم اللروء إلى استعمالها في بع  الحاالت. هكذا يبدو مثال أن تحديدا السوق املعنية سيكون عقيما 

في حاالت االبتكار االفتراس ي. في هذه الحالة تقوم مقاولة بإدخال تغيير على منتجها أو منصتها بشكل 

سة. ففيما سيفيد تحديد الحصة السوقية؟ مع يجعله غير متوافق مع منتجات الغير الستبعاد املناف

العلم أن هذه املمارسات يمكن أن تقوم بها مقاولة ناشئة، أي دون أن تكون قد اكتسبت حصة 

سوقية كبيرة. ولذل  يجب تحليل املمارسة في حد ذاتها، ومعرفة هل استهدف التغيير استبعاد 

أن رقمنة السواق جعلها ديناميكية وسريعة  كمااملنافسة، أم أدخل تحسينات حقيقية على املنَتج. 

التحرك والتغير، ناهي  عن ظاهرة السواق ذات الوجهين أو متعددة الوجوه التي يصعب فيها تحديد 

السوق املعنية، من منطلق أن اإلختبارات التي تستعملها سلطات املنافسة في تحديد هذه السواق 

 يددي تحديد السوق املعنية وتطبيقيدية أحادية الوجه. ولذل  معدة ملراعاة املنافسة في السواق التقل

 TMH  ا للغاية. ومن
ً
إلى خلق صعوبات إضافية. وبالتالي قد ال يكون حساب حصص السوق موثوق

ناحية أخرى، فإن حصص السوق لحد جوانب السوق ليست مدشرا قويا على قوة السوق، لن 

 خرى من السوق قد تحد من قوة التسعير.الضغوط التنافسية التي تمارسها الرهة ال 

ومع ذل ، ال ندعي أن املنهج التقليدي الذي تعتمده سلطات املنافسة في تحليل املنافسة قد 

فقد أهميته مطلقا، إنما أردنا أنه ال ينبغي الوثوق في النتائج التي يمكن ان يكشف عنها، في أسواق 

لحذر. كما أردنا أن هذا املنهج التقليدي ال ينبغي االبتكار، ولذل  يجب التعامل معها بضرب من ا

إذ يصعب فهم كيفية عمل هذه  .تطبيقه بحذافيره على السواق االبتكار الكاسح بل ينبغي مالءمتها
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السواق انطالقا من نتائج تستند إلى مرونة السعار. ولذل  فمن الفضل االنطالق من النتائج التي 

السوق على أنها نتائج أولية ال قطعية. وملجلس املنافسة السلطة يسفر عنها تحديد السوق وحصص 

 التامة في اعتماد التحليل الذي يراه مالئما بحسب كل قضية على حدة. 

هذا النمط من التطور يقود سلطات املنافسة إلى التخلي عن مقاربة تعتمد فقط على حصص 

خذ في الحسبان فقط املراكز املهيمنة الحالية السوق. في ضوء هذه الخلفية، ربما ال تزال التشريعات تأ

لذل ، ال ينبغي أن تستهدف سياسة املنافسة فقط ولكن ال تراعي بشكل كاٍف مستقبل املقاوالت. و 

الكفاءة الثابتة لألسواق، مع التركيز فقط على كثافة املنافسة. يجب أن تتبنى أيضا أهداف الكفاءة 

وافز التي تدفع املقاوالت إلى خف  تكاليف اإلنتاج وإنتاج سلع الديناميكية، من خالل االهتمام بالح

وخدمات جديدة. ومع ذل ، فإنه من الصعب جًدا فهم التأثيرات النوعية لالبتكار من خالل نماذج 

 تستند إلى مرونة السعار. 

ومن جهة أخرى، في أسواق التكنولوجيا، مراكز الهيمنة غير مستقرة، لن املقاولة قد تكتسب 

مركزا مهيمنا عن طريق ابتكار كاسح أفضل أداء من االبتكارات املوجودة في السوق. ولكن سرعان ما 

ستأتي مقاولة أخرى بابتكار أفضل وستدمر الحصص السوقية لألولى. وبالتالي فإن مراكز الهيمنة 

من منطلق ليست سرمدية. هذا الكالم قد يقودنا إلى تحليل مختلف لعمليات االندماج واالستحواذ، 

أن سلطات املنافسة عندما يتبين لها عدم استقرار مراكز املهيمنة، وعدم استقرار حصص السوق، 

يمكنها الترخيص بعملية االندماج دون إجراء تحليل معمق طاملا أن وضعية الهيمنة لن تشكل خطورة 

تطلق ابتكار كبيرة على املستهلكين، إذ سرعان ما سيتم العصف بها من قبل مقاولة أخرى سوف 

 أفضل أداء وسوف تدمر الحصة السوقية الكبيرة للمقاولة املهيمنة، وهكذا دوالي . 

ونظًرا لن املراكز املهيمنة في العالم الرقمي تتعرض لضغط تنافس ي، فإن التعسفات تتحقق 

بشكل دقيق وليس فقط عن طريق زيادة السعار أو العموالت. فقد أوخذ على جوجل استخدام محرك 

 لنها تعالج  Topkins تعد قضيةكما  البحث الخاص بها لتفضيل منتجها الخاص بمقارنة السعار.
ً
مثاال

يتم طرح و  .مدامرة بين منافسين قاما باستخدام الخوارزميات لتنسيق التغييرات في أسعارهم الخاصة

طالق تحقيق قطاعي قضية التعسف في استخدام املركز املهيمن في قطاع البيانات باستمرار: فقد تم إ

من قبل هيئة املنافسة الملانية بشأن اآلثار املترتبة على البيانات الهائلة في قانون  Facebookضد 

 .لفهم املخاطر الرديدة التي تطرحها املقاوالت املبتكرة في االقتصاد الرقمي بشكل أفضل ،املنافسة

عملية اإلندماج على السعار، بل  فحص عمليات التركيز اإلقتصادي ال ينبغي أن يستهدف تأثير 

ينبغي، عند فحص عملية اندماج بين مقاولتين تشتغالن في أسواق التكنولوجيا، دراسة آثار االندماج 

وحوافزه على االبتكار بالنسبة للمقاوالت املندمجة وبالنسبة للمنافسين أيضا. فقد تستهدف املقالة 
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شركة ملنع تدميرها من خالل ابتكار كاسح ليس إال. وقد املستحوذة من خالل عملية اإلندماج ِالتهام 

تهدف املنشآت املندمجة إلى تكتيل الرهود واملوارد وتبادل الخبرات معا لصنع ابتكار كاسح لم يكن 

موجودا مسبقا. في هذه الحالة الثانية ينبغي الترخيص باإلندماج. وإذا تذرعت املقاولة املستحوذة بأنها 

وارد الالزمة إلتمام انجاز اإلبتكار  في أحسن الظروف، يمكن ملجلس املنافسة أن تهدف إلى توفير امل

يرخص بعملية اإلندماج مع فرض الرقابة على مراحل انجاز اإلبتكار ومعاقبة املستحوذ إذا اتضحت 

 سوء نيته في استبعاد املنافسة بعدم اتمام انجاز اإلبتكار.

 

اإلندماج عندما يقوم دليل  محاوالتفي املستقبل ملعاقبة ولربما وجب أن يتدخل قانون املنافسة 

قاطع على أن املقاولة املستحوذة كانت تهدف إلى نسف ابتكار املقاولة املستحوذ عليها وطمس املنافسة.  

 حتى ترتدع املقاوالت عن القيام بمحاوالت االفتراس.

 

على أن جميع  014 -09نون من قا 09بجب أن يتدخل املشرع للنص في املادة ومن جهة أخرى، 

عمليات التركيز في السواق التي يسود فيها االبتكار تبلغ إلى مجلس املنافسة. وذل  لتفادي اإلستحواذ 

من  8على مقاولة مبتكرة ناشئة لم تحقق بعد رقم أعمال يستوفي العتبة املنصوص عليها في املادة 

 .219.04.9املرسوم التطبيقي رقم 

تغيير "املشرع املغربي ويضع نصا ملكافحة ممارسات االبتكار اإلفتراس ي، أي  يجب أن يتدخلكما 

طاملا أن . "عنصر أو أكثر من العناصر التقنية ملنتج يكون غرضه الوحيد هو تقييد املنافسة أو طمسها

هذه املمارسات قد تفلت من تكييف التعسف في استعمال وضعية الهيمنة والتعسف في استعمال 

 عية االقتصادية.وضعية التب

 ويمكن ا عتماد هذه الصياغة: 

مكرر التي تنص  1املتعلق بحرية األسعار واملنافسة، املادة  719 -71تضاف إلى القانون رقم 

 على ما يلي:

 "تعد ممارسة اإلبتكار اإلفتراس ي تعسفا.

س اإلبتكار اإلفتراس ي هو كل تغيير لعنصر أو أكثر من العناصر التقنية ملنتج بهدف طم

 املنافسة.

 ال يعد ابتكارا افتراسيا التغيير  الذي تمكنت املنشأة من تبرير أمهيته اإلقتصادية.
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في حالة إدخال عدة تغييرات متزامنة على نفس املنتج، يجب تحليل شرعية هذه التغييرات 

 بصفة انفرادية كلما أمكن فصلها عن بعضها على نحو فعال".

يعمل على تطوير "اختبار الشرعية" لتبرير الهمية  وهكذا يجب على مجلس املنافسة أن

اإلقتصادية للتغييرات التي أدخلت على املنتج. تطبيقا لهذا االختبار، يجب أن تخضع للعقاب 

التغييرات الطارئة على املنتج، التي يغيب فيها املبرر االقتصادي، والتي تمنح ميزة اقتصادية للمقاولة 

ا لهيئة املنافسة ملعاقبة املالكة للمنتج فقط بمبرر إ
ً
قصاء املنافسة أو تقييدها. سيكون المر متروك

 .املمارسات التي تستوفي هذا االختبار

كما يتعين، عند االقتضاء، تحليل، ما إذا تم إجراء تعديالت مختلفة على نفس املنتج في نفس 

عنية اقتصادًيا بسبب تأثيرها الوقت، وعند اللزوم، معاقبة فقط تل  التي تهدف إلى تفضيل املقاولة امل

االبتكار املفترس يشمل جميع التعديالت التي يتم إجراؤها على منتج حالي  .في إزالة أو تقييد املنافسة

 من تحسين املنتج املعني.
ً
 من أجل القضاء على املنشآت املنافسة بدال

فسة بإدانتها، إلى املكتب ولربما وجب أن تبلغ ممارسات االبتكار االفتراس ي، التي قام مجلس املنا

املغربي للملكية الصناعية والتجارية، حتى يكون على علم بأن المر يتعلق بمجرد ابتكار هدفه التحايل 

على املنافسة ولم يقدم شيئا نافعا للمستهل ، ولو أنه تتوفر فيه الشروط القانونية الستصدار سند 

لكية صناعية عن ابتكارات وهمية، وبالتالي ضمان امللكية الصناعية. وذل  لتفادي استصدار سندات م

أن تعرض على املستهل  فقط اإلبتكارات الحقيقية التي تزيد العرض في السوق وتمنح املستهل  مزيدا 

 من اإلختيار.  

املتعلقة بمسطرة االعفاء، لتحريع قادة  40تعديل املادة كما يجب على املشرع أن يتدخل ل

إلزالة حاجز الخوف من متابعتهم زجريا ممارسة منافية للمنافسة على الكشف، و املقاوالت املشاِركة في 

عن الفعال التي شاركوا فيها. وذل  بإضافة فقرة إلى املادة املذكورة تمنع إحالة امللف، في حالة 

 اإلعفاء، على النيابة العامة. 

سة الهادفة إلى القضاء مجلس املنافسة اإلبتكار من املمارسات املافية للمنافويجب أن يحمي 

 عليه: االبتكار االفتراس ي، االستحواذ الهادف ملنع االبتكار، سرقة املبتكرين من املنافسين. 

كما يجب أن يدرج قانون املنافسة ممارسة سرقة املبتكرين من املنافسين ضمن املمارسات 

 املنافية للمنافسة.

ى القضاء تكييف الخدمات التي تقدمها وبعيدا عن مجلس املنافسة وقانون املنافسة، يجب عل

املنصات الرقمية العاملة في ميدان النقل )مثل منصات هيتش و أوكريم و أوبر...(، بأنها خدمات نقل 



    39  0202      

 المقارن القضائي االجتهاد ضوء في المنافسة وتحليل لقانون نقدية دراسة- الكاسح االبتكار أسواق في المنافسة

 

083 

 

،على غرار ما فعلته محكمة العدل الوروبية ومحكمة العمل بلندن، حتى تخضع هذه املنصات 

والتي يي مسدولية مفترضة في حق الناقل، ال يجوز  من مدونة التجارة( ، 481ملسدولية الناقل )املادة 

له دحضها إال بإثبات القوة القاهرة أو خطأ املضرور. وذل  لتوفير حماية قوية  ملستهلكي هذه 

 الخدمات.

لها الهيئات الساهرة على تطبيق هذا  فع 
ُ
ر أن الحماية التي يوفرها القانون إنما ت

 
وفي الخير، نذك

توجيه القانون فذاك، وإذا لم تحسن توجيه القانون وجهته السليمة فال فائدة القانون، فإذا أحسنت 

من الحماية التي يوفرها القانون طاملا أن املدسسات تس يء تنزيلها على أرض الواقع. وإذا كانت هذه 

الهيئات توجه القانون وجهته السليمة فال فائدة من تدخل املشرع، إذ ال خوف على الحقوق وال على 

دالة. وأظن أن القانون يسمح بتوجيهه وبتكييفه دائما مع الظروف، فالقانون نفعي، كما أنه دائما الع

ِتباسات في الصياغة، يجب اإلنطالق منها كفرصة سانحة واستغاللها 
ْ
ما توجد ثغرات وفراغات وال

تبارها عقبات، لتوجيه القانون لخدمة الغاية املقصودة من وجوده والتي تالئم العصر،  وال ينبغي  اع

أو التذرع بأن هذا النص أو ذل  ال ينص على ذل . هنا قانون املنافسة وجد لحماية املنافسة، فإذا 

اقتض ى المر حماية اإلبتكار لحماية املنافسة، فيجب على مجلس املنافسة توجيه قانون املنافسة هذه 

هن على الهيئات الساهرة على تطبيق الوجهة والعمل على حماية اإلبتكار. ولذل  فنحن، في الصل، نرا

القوانين، وال نراهن على املشرع إال ملاما، تفاديا للتدخالت التشريعية املتكررة في مجال سريع التغير، 

وما ينجر عن ذل  من تضخم ومن إشكاالت جديدة وخالفات قضائية. وهو ما يكون له أثر سلبي على 

وتل  وظيفتها  -ئات الساهرة على تطبيق القانون مدعوة المن القضايي والقانوني. ولذل  فإن الهي

إلى توجيه النص القانوني لخدمة الهداف التي سعى إليها. كل ذل  تفاديا للتدخل املتكرر  -الحقة

لتعديل هذا القانون أو ذاك. فالتشريع حكمة؛ في حين أن املشرع غالبا ما يعصف بالمور بعد 

 استقرارها .

نذكر أن املوضوع الذي  تطوعنا لخوض غماره في هذه املدة القصيرة، إنما  وفي الختام، نود أن

هو مجرد قطعة صغيرة من عالم ممكن يخفي وراءه العديد من املواضيع الدقيقة واملعمقة، ويطرح 

الكثير من التحديات لقانون املنافسة وقانون االستهالك وقانون الشغل والقانون الربايي وقانون 

ت الحخصية وقانون الشركات وقانون امللكية الصناعية. فاالقتصاد الرقمي واقتصاد حماية املعطيا

االبتكار يحمل العديد من املفاجآت لهذه القوانين، وما "االبتكارت الكاسحة" و "وقاعدة البيانات 

املتسلسة" و "البيانات الهائلة" و "الخارزميات" و "الحوسبة السحابية" ... سوى بع  بوادر هذه 

الشكاالت التي كشفنا عنها الغطاء في خضم هذه الرحلة املرهقة. وال يهون البحث في مثل هذه ا

تكمن الصعوبة الروهرية في بحثها في أنها ال تتطلب من الباحث دراية بالقضايا القانونية املواضيع. و 
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قمية وحسب، وإنما أيضا تستلزم منه دراية وخبرة ال بأس بها في مجاالت التكنولوجيا والر 

والخوارزميات... وهو أمر قد ال يتيسر للباحث القانوني الذي قد يجد نفسه يسبح في بيئة ال يحسن 

ومع ذل ، ما كنا لنستنكف عن الخوض  فيها السباحة كثيرا، من منطلق أنها أمور تتجاوز تخصصه.

 في هذه اإلشكاالت التي ذكرناها لوال أن الزمن كان أسرع وأسبق.  

 

  9102يوليوز  91في  تم بعون هللا
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RÉSUMÉ 

La présente proposition de loi vise à lutter contre les pratiques d’innovation prédatrice, 

c’est-à-dire l’altération d’un ou plusieurs éléments techniques d’un produit dont l’unique but 

est de restreindre ou d’éliminer la concurrence. 

الغرض من مقترح القانون هذا هو مكافحة ممارسات االبتكار اإلفتراس ي، أي تغيير عنصر أو أكثر 

 من العناصر التقنية ملنتج يكون غرضه الوحيد هو تقييد املنافسة أو طمسها.

DÉVELOPPEMENTS 

 خالد الشافعي   :ترجمة
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MESDAMES, MESSIEURS, 

1. Introduction 

Si l’essor des marchés technologiques s’accompagne d’une hausse du niveau de 

production, de la richesse globale ainsi que du bien-être du consommateur, il s’accompagne 

également de nouvelles pratiques anti-concurrentielles qui nécessitent que le droit soit 

adapté. “L’innovation prédatrice” est une pratique qui tend à se développer plus que les 

autres, ce que révèlent notamment l’OCDE1 ainsi que de récentes études dont celles 

récemment conduites par le professeur Schrepel. Les effets sont une augmentation du 

pouvoir de marché des entreprises au détriment de l’intérêt général. 

 مقدمة .0

إذا كان صعود السواق التكنولوجية مصحوًبا بزيادة في مستوى اإلنتاج والثروة العامة ورفاه 

املستهل ، فإنه يصاحبه أيًضا ممارسات جديدة مناهضة للمنافسة تتطلب مالءمة القانون. "االبتكار 

والدراسات الحديثة  OECD مارسة تنزع للتطور أكثر من غيرها، كما كشفت عنها منظمةاإلفتراس ي" هو م

 البروفيسور 
ً
. اآلثار يي زيادة في قوة السوقية Schrepel بما في ذل  الدراسات التي أجراها مدخرا

 .للمقاوالت على حساب املصلحة العامة

Défini comme étant l’altération d’un ou plusieurs éléments techniques d’un produit 

afin de restreindre ou d’éliminer la concurrence, le concept d’innovation prédatrice recoupe 

toutes les modifications qui sont faites sur un produit existant afin d’éliminer les entreprises 

concurrentes plutôt que d’améliorer le produit en question, étant entendu que ces 

concurrents sont généralement des PME. 

بتعريفه على أنه تعديل عنصر تقني أو أكثر ملنتج من أجل تقييد املنافسة أو استبعادها، مفهوم 

على  االبتكار االفتراس ي يشمل جميع التعديالت التي يتم إجراؤها على منتج حالي من أجل القضاء

 من تحسين املنتج املعني، علما بأن هدالء املنافسين هم عادة منشآت صغيرة 
ً
املنشآت املنافسة بدال

 .ومتوسطة

Sanctionner l’innovation prédatrice conduit ainsi à condamner les pratiques qui se 

présentent comme une véritable innovation (définie comme étant la mise au point d’un 
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produit plus performant dans le but de fournir au consommateur des services objectivement 

nouveaux ou améliorés) sans en être une pour autant. 

عرض على أنها ابتكار حقيقي 
ُ
وبالتالي، فإن معاقبة االبتكار اإلفتراس ي تدين املمارسات التي ت

بأنه تطوير منتج ذي أداء أفضل بهدف تزويد املستهل  بخدمات جديدة أو محسنة بشكل  )ُيعر ف

 موضوعي( دون أن تكون كذل  في الواقع.

2. De la prolifération de l’innovation prédatrice 

 انتشار االبتكار االفتراس ي -2

Les marchés technologiques se caractérisent notamment par la possibilité pour les 

entreprises de modifier leurs produits qui sont déjà en circulation créant, de fait, de multiples 

opportunités de réduire la concurrence. Les systèmes de mise à jour (parfois automatiques) 

des produits en circulation peuvent en effet permettre à une entreprise dominante d’imposer 

des mises à jour qui réduisent sans raison la compatibilité avec les produits des concurrents. 

Une entreprise peut ainsi créer autant de stratégies prédatrices qu’elle élabore de mises à 

jour de ses produits. De plus, la numérisation des marchés cause une internationalisation de 

ces stratégies prédatrices; celles-ci constituent ainsi une pratique anti-concurrentielle 

souvent globalisée qui est simultanément mise en oeuvre sur plusieurs continents. 

تكنولوجية بشكل خاص بالقدرة على قيام الشركات بتعديل منتجاتها املتداولة وتتميز السواق ال

سلفا، منشئة، في الواقع، فرص متعددة للحد من املنافسة. يمكن أن تسمح أنظمة تحديث املنتجات 

)التي تكون تلقائية في بع  الحيان( املتداولة سلفا لشركة مهيمنة بفرض تحديثات تقلل دون داع من 

مع منتجات املنافسين. وبالتالي ، يمكن لشركة ما أن تنش ئ العديد من االستراتيجيات املفترسة  التوافق

تضعها عند تحديثات منتجاتها. باإلضافة إلى ذل ، فإن رقمنة السواق تتسبب في تدويل هذه 

والتي يتم االستراتيجيات املفترسة؛ هذه الخيرة تشكل ممارسة منافية للمنافسة غالبا ما يتم عوملتها 

 .تنفيذها في وقت واحد في عدة قارات

Le gain que les entreprises retirent de telles pratiques, dont la mise en oeuvre est 

relativement facile pour les grandes entreprises, fait qu’elles sont quotidiennes. Malgré ce 

constat, aucun régime juridique n’a été spécifiquement conçu pour répondre à cette 

problématique. Pour l’heure, une partie des pratiques d’innovation prédatrice sont 
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condamnées via divers instruments juridiques (dont l’interdiction des ventes liées) à défaut 

d’un régime juridique dédié. Il en ressort une jurisprudence difficilement compréhensible 

pour le juriste spécialisé et, a fortiori, pour les PME. L’autre partie des pratiques d’innovation 

prédatrice échappe à toute sanction, ce qui crée de graves distorsions de concurrence et 

freine l’innovation. 

إن الرباح التي تجنيها الشركات من مثل هذه املمارسات، والتي يْسهل نسبيا على الشركات الكبيرة 

تنفيذها، يي أنها يومية. وعلى الرغم من هذه النتيجة، لم يتم تصميم أي نظام قانوني للتعامل مع 

ار اإلفتراس ي من خالل أدوات هذه اإلشكالية. في الوقت الحالي، يتم إدانة جزء من ممارسات االبتك

قانونية مختلفة )بما في ذل  حظر البيع املقيد( في غياب نظام قانوني متخصص. والنتيجة يي اجتهاد 

قضايي يصعب على رجل القانون املتخصص فهمه، ناهي  عن املقاوالت الصغيرة واملتوسطة. يفلت 

مما يخلق انحرافات خطيرة في املنافسة  الرزء اآلخر من ممارسات االبتكار االفتراس ي من أي عقوبة،

 ويعوق االبتكار.

3. Un cadre juridique au soutien des PME et de l’innovation 

 إطار قانوني يدعم املقاوالت الصغيرة واملتوسطة واإلبتكار . 3

 

Dans ce contexte, une intervention du législateur national s’impose. Une telle 

intervention est possible en vertu du droit communautaire de l’Union européenne. 

في هذا السياق، من الضروري تدخل املشرع الوطني. مثل هذا التدخل ممكن بموجب قانون 

 .مجموعة االتحاد الوروبي

En effet, aux termes de l ’article 3, point 2, du Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 

décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 

et 82 du traité: “Le présent règlement n’empêche pas les États membres d’adopter et de 

mettre en oeuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou 

sanctionnent un comportement unilatéral d’une entreprise.” 

ديسمبر  02املدرخة  0/9113( من الئحة )املجموعة الوروبية( رقم 9النقطة ) 3وفقا للمادة 

من املعاهدة: ال يمنع النظام  89و  80بشأن تنفيذ قواعد املنافسة املنصوص عليها في املادتين  9119
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دول العضاء من تبني وتطبيق قوانين وطنية أكثر صرامة في أراضيها تحظر أو تصادق على التصرفات ال

 " .االنفرادية ملقاولة

Notre Chambre des représentants doit saisir cette opportunité et introduire une loi sur 

l’innovation prédatrice. Une loi doit ainsi permettre la condamnation de toutes les pratiques 

d’innovation prédatrice: celles qui ont trait à la modification d’une plateforme et celles qui 

sont relatives à la modification de la conception technique d’un produit. Il s’agit en effet de 

déceler ces pratiques qui se présentent comme étant une innovation sans en être réellement 

une, afin que seules de véritables innovations soient proposées aux consommateurs qui 

feront ensuite le choix de les adopter ou non. 

االبتكار االفتراس ي.  يجب على مجلس النواب لدينا اغتنام هذه الفرصة وإدخال قانون حول 

وبالتالي، يجب أن يسمح القانون بإدانة جميع ممارسات االبتكار االفتراس ي: تل  املتعلقة بتعديل منصة 

وتل  املتعلقة بتغيير التصميم الفني للمنتج. إنها مسألة تحديد تل  املمارسات التي تطرح نفسها على 

 كذل ، لكي يتم عرض
ً
االبتكارات الحقيقية فقط على املستهلكين الذين  أنها ابتكار دون أن تكون حقا

 .سيختارون بعد ذل  اعتمادها أم ال

Un seul test de légalité permettra d’assurer cet objectif: le test amélioré de l’absence de 

justification économique. En application de ce dernier, les modifications d’un produit qui 

procurent un avantage économique à l’entreprise propriétaire du produit du seul fait de 

l’élimination ou de la restriction de la concurrence doivent être sanctionnées. Il reviendra à 

l’Autorité belge de la Concurrence de sanctionner les pratiques qui satisfont à ce test. 

سن لغياب التبرير االقتصادي. تطبيقا  اختبار واحد للشرعية سيضمن هذا الهدف: اختبار محَّ

لهذا الخير ، يجب أن تخضع للعقاب التغييرات الطارئة على منتج التي تمنح ميزة اقتصادية للمقاولة 

ا لهيئة املنافسة البلريكية املالكة للمنتج فقط بمبرر إقصاء املنافسة أو تقييدها. سيكون 
ً
المر متروك

 .ملعاقبة املمارسات التي تستوفي هذا االختبار

Elle devra également analyser, si nécessaire, si différentes modifications ont été faites 

sur un même produit au même moment et, le cas échant, ne sanctionner que celles qui 

visent à avantager économiquement l’entreprise concernée en raison de leur effet 

d’élimination ou de restriction de la concurrence. 
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كما يتعين تحليل، إذا لزم المر، ما إذا تم إجراء تعديالت مختلفة على نفس املنتج في نفس 

لتي تهدف إلى تفضيل املقاولة املعنية اقتصادًيا بسبب الوقت، وعند اإلقتضاء، معاقبة فقط تل  ا

 .تأثيرها في إزالة أو تقييد املنافسة

Consacrer un tel régime pour l’innovation prédatrice aidera les PME à deux titres: 

— en les protégeant de pratiques anti-concurrentielles qui échappent aujourd’hui en 

partie aux sanctions; 

— en unifiant une jurisprudence aujourd’hui éclatée, ce qui améliorera leur sécurité 

juridique. 

En d’autres termes, sanctionner l’innovation prédatrice permettra de consacrer le 

principe du “think small first” et favorisera l’innovation réelle au bénéfice du consommateur. 

وسيساعد تكريس هذا النظام بالنسبة لالبتكار االفتراس ي املنشآت الصغيرة واملتوسطة الحرم 

 :بطريقتين

 بحمايتها من املمارسات املنافية للمنافسة التي تفلت اآلن في جزء منها  من الرزاءات؛  -

 .يددي إلى تحسين المن القانونيمن خالل توحيد اجتهاد قضايي واضح، مما س  -

  "
ً
وبعبارة أخرى ، فإن معاقبة االبتكار االفتراس ي ستسمح بتكريس مبدأ "التفكير في الصغير أوال

(think small first. وسيعزز االبتكار الحقيقي لصالح املستهل ) 

PROPOSITION DE LOI 

Article 1er 

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. 

 مقترح القانون 

 0املادة 

 .من الدستور  14ينظم هذا القانون مسألة مشار إليها في املادة 

Art. 2 

L’article IV.2 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013, est 

complété par l’alinéa suivant: 
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“Est en outre prohibée l’innovation prédatrice qui s’entend comme l’altération d’un ou 

plusieurs éléments techniques d’un produit dont le seul but est de restreindre ou d’éliminer 

la concurrence. Toutes les pratiques visant à modifier un produit qui n’ont d’autre raison 

économique que d’éliminer la concurrence sont interdites. En cas de modifications 

simultanées sur un même produit, la légalité de ces dernières doit être analysée 

individuellement dans la mesure où elles sont effectivement dissociables les unes des 

autres.” 

 9ة املاد

تمم املادة  
ُ
درجت بموجب قانون   IV.2ت

ُ
،  9103أبريل  3من مدونة القانون االقتصادي ، التي أ

 :بالفقرة التالية

"ُيحظر، باإلضافة إلى ذل ، االبتكار اإلفتراس ي الذي يفهم على أنه، تغيير عنصر أو أكثر من 

لحد منها. تحظر جميع املمارسات العناصر التقنية ملنتج يكون غرضه الوحيد هو تقييد املنافسة أو ا

الهادفة إلى تعديل منتج والتي ليس لها مبرر اقتصادي آخر غير التخلص من املنافسة. في حالة حدوث 

تغييرات متزامنة في نفس املنتج، يجب تحليل شرعية هذه الخيرة بصفة انفرادية بقدر ما يمكن فصلها 

 عن بعضها على نحو فعال. "
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