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رسالة الرئيس

قرارات املجلس ألول مرة

يف النرشية الرسمية للمنافسة
إن هذا العدد من النرشية الرسمية للمنافسة مخصص حرصيا للقرارات الصادرة عن مجلس املنافسة.
النرشية الرسمية للمنافسة نشأت تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم  242-11املؤرخ يف  8شعبان عام 1432
املوافق لـ  10يوليو سنة  .2011تطبيقا ألحكام املادة  49من األمر رقم  03-03املؤرخ يف  19جامدى األوىل
عام  1424املوافق لـ  19يوليو سنة  2003املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة.
وفقا ألحكام املرسوم التنفيذي رقم  242-11املذكور أعاله ،تنرش يف النرشة الرسمية للمنافسة ،عىل الخصوص
ما ييل :
•قرارات وأراء مجلس املنافسة.
•التعليامت واألنظمة واملنشورات وكل اإلجراءات األخرى الصادرة عن مجلس املنافسة.
•القرارات أو مستخرج القرارات ،الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر واملحكمة العليا ومجلس
الدولة يف مجال املنافسة.
•قرارات وآراء سلطات الضبط القطاعية.
•التحليالت و الدراسات والخربات والتحقيقات والتعليقات املنجزة يف ميدان املنافسة.
•املداخالت والعروض املقدمة خالل امللتقيات واأليام الدراسية والورشات املنظمة حول املواضيع
املتعلقة بالضبط واملنافسة.
•كل املعلومات واملعطيات األخرى املفيدة.
وتجدر االشارة اىل أنه و ألول مرة تم نرش قرارات املجلس يف النرشية الرسمية للمنافسة.
رئيس مجلس املنافسة
عامرة زيتوين
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الفهرس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
1 .1القرار رقم  98ق  03الصادرعن مجلس املنافسة يوم  13ديسمرب 1998
املتعلق مبامرسات الرشكة الوطنية للتبغ والكربيت
2 .2القرار رقم  99ق  01الصادر عن مجلس املنافسة يوم  23جوان 1999
املتعلق مبامرسات املرتكبة من طرف املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية وحدة سيدي بلعباس
3 .3القرار رقم  2014/01املؤرخ يف  13مارس 2014
املتعلق بطلب الشهادة السلبية املقدمة من رشكة اسرتا
4 .4القرار رقم  2015/01الصادر عن مجلس املنافسة يوم  18جوان 2014
القضية رقم  : 2002/23رشكة  FARMACOPAضد UFILAB
5 .5القرار رقم  2015/02الصادر عن مجلس املنافسة يوم  18جوان 2014
القضية رقم  : 2003/24رشكة  Lakhlef Trading Companyضد Enasucre
6 .6القرار رقم  2015/03الصادر عن مجلس املنافسة يوم  18جوان 2014
القضية رقم  : 2003/28رشكة  Green Revolution Industriesضد وايل والية البيض
7 .7القرار رقم  2015/04الصادر عن مجلس املنافسة يوم  18جوان 2014
القضية رقم  29/2004رشكة  NACOضد رشكة NAFTAL
8 .8القرار رقم  2015/05الصادر عن مجلس املنافسة يوم  18جوان 2014
القضية رقم  : 2004/31رشكة  K-Point.comضد Orascom Telecom Algerie
9 .9القرار رقم  2015/06الصادر عن مجلس املنافسة يوم  18جوان 2014
القضية رقم  : 2005/33رشكة  Total Lubrifiant Bitume Algerieضد Naftal
1010القرار رقم  2015/07الصادر عن مجلس املنافسة يوم  18جوان 2014
القضية رقم  : 2006/42رشكة  A2L Santeضد الرشكات اآليت :
 رشكة  - Diomed Tek System 8رشكة  - Eurl Medjbouriرشكة Ag Medical1111القرار رقم  2015/08الصادر عن مجلس املنافسة يوم  18جوان 2014
القضية رقم  : 2004/32رشكة صناعة املستلزمات الطبية ضد الصيدلية املركزية للمستشفيات
1212القرار رقم  2015/09الصادر عن مجلس املنافسة يوم  18جوان 2014
القضية رقم  : 2006/41رشكة  EUROMAGHREBضد رشكة ECDE
1313القرار رقم  2015/10الصادر عن مجلس املنافسة يوم  18جوان 2014
القضية رقم  : 2009/44رشكة رئيس جمعية املهندسني للغاز والوقود ضد الرشكة الوطنية «نفطال»
1414القرار رقم  2015/11الصادر عن مجلس املنافسة يوم  18جوان 2014
القضية رقم  : 2009/45رشكة  ISATضد رشكة Orascom Telecom Algerie
1515القرار رقم  2015/12الصادر عن مجلس املنافسة يوم  18جوان 2014
القضية رقم  : 2010/46رشكة  SKCIضد KASPERSKY LAB France
1616القرار رقم  2015/13الصادر عن مجلس املنافسة يوم  18جوان 2014
القضية رقم  : 2003/25رشكة سليامين مجيد ضد رشكة ابراهيم وأبنائه «افري»
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الفهرس
1717القرار رقم  2015/14الصادر عن مجلس املنافسة يوم  13نوفمرب 2014
القضية رقم  : 2013/52رشكة «الفجر» ضد رشكة «نفطال»
1818القرار رقم  2015/15الصادر عن مجلس املنافسة يوم  13نوفمرب 2014
القضية رقم  : 2006/38رشكة شوكت «أند رازا» ضد رشكة «اسبات»
1919القرار رقم  2015/16الصادر عن مجلس املنافسة يوم  13نوفمرب 2014
القضية رقم  : 2003/26رشكة «ميد» ضد «املعهد الوطني لألرايض والسقي ورصف املياه»
2020القرار رقم  2015/17الصادر عن مجلس املنافسة يوم  13نوفمرب 2014
القضية رقم  : 2013/47رشكة «الهالل للورق» ضد رشكة «الريان» و «املؤسسة الجزائرية للورق والطباعة»
2121القرار رقم  2015/18الصادر عن مجلس املنافسة يوم  13نوفمرب 2014
القضية رقم  : 2005/36رشكة «رسي» ضد رشكة «اتصاالت الجزائر»
2222القرار رقم  2015/19الصادر عن مجلس املنافسة يوم  13نوفمرب 2014
القضية رقم  : 2006/40رشكة « »MED SANTEضد رشكة « »EHSعبد الرحامين محمد
2323القرار رقم  2015/20الصادر عن مجلس املنافسة يوم  16افريل 2015
القضية رقم  : 2013/49رشكة «السيد دوخانجي» ضد كل من  :رشكة «سوناطراك» و «سلطة الضبط»
2424القرار رقم  2015/21الصادر عن مجلس املنافسة يوم  16افريل 2015
القضية رقم  : 2015/23رشكة «امياكور» ضد «الفرج الجزائر»
2525القرار رقم  2015/22الصادر عن مجلس املنافسة يوم  16افريل 2015
القضية رقم  : 2006/39رشكة «واست أمبور» ضد «مجمع سيفيتال»
2626القرار رقم  2015/23الصادر عن مجلس املنافسة يوم  16افريل 2015
القضية رقم  : 2014/02رشكة «»SARL MONDIAL TRAILER
«»SARL MONTENEGRO ALGERIE
				
«»SICAME ALGERIE
				
«(»ACT SPECIALISTE (FILIALE CEVITAL
				
ضد رشكة »EURL ASMA CARROSERIE INDUSTRIELLE« :
2727القرار رقم  2015/24الصادر عن مجلس املنافسة يوم  16افريل 2015
القضية رقم  : 2013/49رشكة «السيد دوخانجي رابح» ضد كل من  :رشكة «سوناطراك» و «سلطة ضبط املحروقات»
2828القرار رقم  2015/25الصادر عن مجلس املنافسة يوم  16افريل 2015
القضية رقم  : 2014/03رشكة «رونو» ضد رشكة «سوفاك»
2929القرار رقم  2015/26الصادر عن مجلس املنافسة يوم  04نوفمرب 2015
القضية رقم  : 2013/50رشكة « »GREIF SPA ALGضد رشكة «»PETROSER
3030القرار رقم  2015/27الصادر عن مجلس املنافسة يوم  04نوفمرب 2015
القضية رقم  : 2013/47رشكة «الهالل للورق» ضد كل من  :رشكة «الريان للورق» و «املؤسسة الجزائرية للورق والطبع»
3131القرار رقم  2015/28الصادر عن مجلس املنافسة يوم  04نوفمرب 2015
القضية رقم  : 2013/48رشكة «ستباب ألف» ضد كل من  :رشكة «الريان للورق» و «املؤسسة الجزائرية للورق و الطبع»
3232القرار رقم  2015/29الصادر عن مجلس املنافسة يوم  04نوفمرب 2015
القضية رقم  2015/01رشكة «سانويف س-أ» ضد رشكة «شيبالفارم»
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم  98ق 03
الصادر عن مجلس املنافسة يوم  13ديسمرب1998
املتعلق مبامرسات الرشكة الوطنية للتبغ و الكربيت
إن مجلس املنافسة
 بعد اإلطالع عىل الرسالة رقم /282ك و/وت 98/املؤرخة يف 05أوت  1998و املسجلة يوم  05أوت  1998تحت رقم /04م ٲ/م م98/
التي ٲخطر مبوجبها وزير التجارة مجلس املنافسة مبامرسات الرشكة
الوطنية للتبغ و الكربيت .
 بعد اإلطالع عىل املرسوم الرئايس رقم  44-96املؤرخ يف  17جانفي 1995املحدد للنظام الداخيل ملجلس املنافسة .
 بعد اإلستامع إىل املقرر ومالحظات ممثل وزير التجارة وممثيلالرشكة املعنية.
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و األسباب األيت تبيانها :

املعاينات

مصالح التحقيقات اإلقتصادية بهذه الوالية أفضتإىل معاينة الوقائع
موضوع اإلخطار .

الوقائع
يتبني من املعاينات التي قامت بها املصالح املذكورة ٲن الرشكة الوطنية
للتبغ و الكربيت تبيع لبعض الزبائن دفعة واحدة كميات من التبغ
تصل إىل ألف ( )1000علبة للزبون الواحد بينام ال يستفيد البعض
األخرإال عىل مائة ( )100علبة لكل زبون هذا يف حالة عدم رفض
حصصهم .
عالوة عىل ذلك فإن التبغ ال يباع بالكميات املطلوبة ودون منتوجات
أخرى كأوراق التبغ والكربيت .
ويف الفرتة املمتدة إىل غاية  26افريل  1998التي عرف فيها السوق
تذبذبا هاما كان من املخزون ما يكفي لتلبية كل الطلبات .

السوق و موقع الرشكة املشتيك منها

يتميز سوق التبغ و الكربيت ببقائه عىل هامش التحوالت التي افرزها
تحرير التجارة الخارجية عىل مستوى بعض األسواق التي فتحت يف وجه
املتعاملني االقتصاديني حيث ال يزال محل احتكار للرشكة الوطنية للتبغ
و الكربيت.
وبالرغم من محاولة بعض املتعاملني اإلقتصاديني الدخول يف السوق
فإن طبيعته مل تتغري بصفة ملحوظة و مرد ذلك قلة عدد املتدخلني و
إقتصار نشاطهم أساسا عيل الكربيت و عدم اتساعه إلىاملنتجاتالتبعية
مام يجعل الرشكة املعنية تضطلع دون سواها بتموين السوق بهذه
املنتوجات .
ونظرا للنقص املسجل يف اإلنتاج و االختالل بني العرض والطلب الناجم
عنه فإن السوق يعرف من حني ألخر تذبذبات هامة كتلك التي حدثت
عىل مستوى والية تيسمسيلت والتي كانت محل تحقيقات من طرف

وعليه فإن املجلس
من حيث الشكل

اعتبارا ٲن الصفة القانونية ملبارشة اإلخطار متوفرة لدى الطرف املخطر
وذلك وفقا ألحكام املادة  23من األمر املتعلق باملنافسة.
اعتباراأن اإلخطار رفع يف ٲجل ثالث سنوات ( )03املنصوص عليه باملادة
 28من األمر املتعلق باملنافسة مام يجعل الوقائع مل تتقادم بعد.

من حيث اإلجراءات

اعتبارا أن كل األطراف متكنت من اإلطالع عىل اإلخطار والتقرير ومن
إبداء مالحظاتها الكتابية أثناء التحقيق ومالحظاتها الشفاهية يف
الجلسة وبذلك استوفيت اإلجراءات املنصوص عليها باألمر املتعلق
باملنافسة والنظام الداخيل .
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
من حيث املوضوع

احتباس املخزون
اعتبار ٲنه يعاب عىل الطرف املشتىك منه احتباس املخزون يف الوقت
الذي يعاين فيه السوق من نقص ملحوظ يف املنتجات التبغية .
لكن اعتبارا أن املخزون الذي متت معاينته من طرف مصالح التحقيقات
اإلقتصادية ليس مخصصا لتموين والية تيسمسيلت وحدها بل ملنطقة
تيارت بكاملها مام يستوجب معه استبعاد هذه املامرسة .
البيع التمييزي
اعتبارا أن الرشكة الوطنية للتبغ والكربيت تتذرع لتربير سلوكها تجاه
الزبائن بنظام الحصص الذي أقرته بسبب عدم قدرتها عيل تزويدهم
بالكميات املطلوبة.
لكن إذا كانت الرشكة املذكورة مجربة نظرا لضعف اإلنتاج عىل اعتامد
نظام الحصص يف البيع فإن ذلك اليربر معاملة بعض الزبائن بصفة
تفضيلية وإقصاء البعض األخر .
اعتبارا أن موقع الرشكة املشتيك منها يف السوق موقع احتكار أو هيمنة
وأن وضعية الزبائن وضعية تبعية فإن التعامل معهم عىل هذا النحو
يعد مامرسة تعسفية مام يتعني معه األخذ بأحكام الفقرة  2من املادة
 7من األمر املتعلق باملنافسة.
البيع املرشوط
اعتبارا أن الرشكة املشتيك منها تخضع بيع السجائر إلقتناء منتوجات
أخرى وتربر ترصفها بالصعوبات التي تواجهها يف تسويق هذه
املنتوجات وبحرصها عىل تحسني وضعيتها املالية والحفاظ عىل مناصب
العمل .
لكن حتى عىل فرض أن الصعوبات املحتج بها تؤثر سلبا عىل سري
الرشكة فإن مع ذلك ال تربر هذه املامرسة يف نظر قانون املنافسة السيام
وأنها تحتل موقع هيمنة عىل السوق بدرجة يستحال معها إيجاد بدائل
ملنتوجاتها .
اعتبارا والحال هذه أن املامرسة التي أقدمت الرشكة عىل ارتكابها
تشكل يف حد ذاتها تعسفا يف استغالل وضعية الهيمنة أو اإلحتكار مام
يستوجب معه األخذ بأحكام الفقرتني  1و  3من املادة  7من األمر
املتعلق باملنافسة .
اعتبارا أن التعسف يف استغالل وضعية الهيمنة أو االحتكار يعاقب عليه
حسب املادة  14من قانون املنافسة بغرامة مالية يرتاوح قدرها بني مرة
ونصف وثالث أضعاف الربح غري املرشوع أو تساوي عىل األكرث  %7من
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رقم األعامل ألخرى سنة مالية مختتمة.
اعتبارا أن املجلس يأخذ يف غياب تقييم الربح غري املرشوع برقم أعامل
الرشكة ألخر سنة مالية مختتمة.
اعتبارا أن املجلس يعتمد يف تحديد مبلغ الغرامة املالية عىل مبدأ
التدرج بحسب خطورة املامرسات املندد بها ومدى تأثريها عىل السوق .
اعتبارا ٲنه يتعني إفادة الرشكة املعنية بظروف استثنائية ومتكينها من
فرصة تدارك األسباب التي ألت بها إىل اإلخالل بأحكام املادة  7من األمر
املتعلق باملنافسة.

وعليه فإن املجلس يقرر
املادة األوىل

عىل الرشكة الوطنية للتبغ والكربيت (وحدة تيارت ) أن تكف عن
املامرسات املشار إليها أنفا واملتمثلة يف البيع املرشوط والبيع التمييزي
مبفهوم املادة  7من األمر رقم  95-06املؤرخ يف 25جانفي 1994
املتعلق باملنافسة .

املادة الثانية

تسلط عىل الرشكة املشتيك منها غرامة قدرها سبع مائة ومثانية وستون
ألف دينارا ( 786.000دج )
متت املداولة بناء عىل التقرير الشفوي للسيدة دوم من قبل:
 عبد القادر بوفامة  ٬رئيسا .األعضاء:
السيدة  :عائشة مطالوي .
السيد  :محمد يس عيل .
السيد :عبد القادر فضالة .
السيد :عامر بن سالمة .
السيد  :عبد املجيد دنوين .
السيد:حواس بليل .
السيد  :عبد العزيز زكري .
السيد  :لزهر غمري .
السيد  :منري قوار .
الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم  99ق 01
الصادرة عن مجلس املنافسة يوم  23جوان 1999
املتعلق باملامرسات املرتكبة من طرف املؤسسة الوطنية للصناعات االلكرتونية
( وحدة سيدي بلعباس )
بعض املتعاملني الذين يستوردون بصفة غري منتظمة هذا النوع من
إن مجلس املنافسة
التجهيزات.
بعد اإلطالع عىل الرسالة رقم /194وت/ﺃع 98/املؤرخة يف  11فيفري
مجموعة هامة من املوزعني بالجملة .
 1998واملسجلة يوم  15فيفري  1998تحت رقم /01مﺃ/مم 98/التي التجار املختصني يف إعادة البيع .
اخطر مبوجبها السيد وزير التجارة مجلس املنافسة باملامرسات التي
والجدير باملالحظة أن تشكيلة األجهزة اٳللكرتونية التي تنتجها املؤسسة
تكون قد ارتكبتها املؤسسة الوطنية للصناعات االلكرتونية
املذكورة غري قابلة إلستبدال حيث يفضلها املستهلكون نظرا لجودتها
(وحدة سيدي بلعباس) .
وتوفر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع التي تتكفل بها املؤسسة فضال
بعد اإلطالع عىل األمر رقم  06-96املؤرخة يف  25جانفي  1995املتعلق
عن إمكانية اإلستعانة بالعديد من التقنيني الخواص ذوي الخربة يف
باملنافسة .
صيانة وتصليح هذه األجهزة بصفة خاصة .
بعد اإلطالع عىل املرسوم الرئايس رقم  44-96املؤرخ يف  17جانفي
 1995املحدد للنظام الداخيل ملجلس املنافسة .
 موقع املؤسسات املشتيك منهابعد اإلطالع عىل أوراق امللف .
يستخلص من معطيات مختلفة أن املؤسسة املشتيك منها تعد يف الفرتة
بعد اإلستامع إىل املقرر وممثل وزير التجارة .
التي حدثت فيها الوقائع موضوع اإلخطار ( )1996املمون الرئييس
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و األسباب األيت تبيانها:
للسوق من املنتجات االلكرتونية و الهوائيات..الخ السيام يف املنطقة
الغربية من الوطن .
املعاينات
وتؤكد اإلحصائيات الجمركية هذا الواقع حيث تفيد أن قيمة األجهزة
املستوردة خالل هذه الفرتة ( )1996بلغت  408.716.036.00دينارا
السوق املعنية و موقع املؤسسة املشتيك بها
بينام بلغ رقم أعامل املؤسسة املذكورة خالل نفس الفرتة  3988مليون
 السوق املعنيةدينار  .مام يجعل قيمة الواردات من هذه املنتجات ال تتجاوز %20
تتميز السوق املعنية لألجهزة التلفزيونية و الهوائيات..الخ بنذرة
من رقم أعاملها .
املتدخلني فيها عيل مستوي اإلنتاج وتبعية جل املتعاملني من حيث
اعتبارا باإلضافة إيل ما سبق إن حصة املؤسسات املختصة يف الرتكيب
التوزيع عىل املستوى الوطني وبوجه ﺃخص عىل مستوى املنطقة
حصة متواضعة فان املؤسسة املشتيك منها كانت تحتل يف الفرتة
الغربية للبالد .
املذكورة وبدون منازع وضعية هيمنة يف السوق عىل املستوي الرتاب
ويتقاسم هذه السوق بدرجة متفاوتة عدد من املتعاملني وهم :
املؤسسة الوطنية للمؤسسات اإللكرتونية التي تحتل الصدارة من حيث الوطني وبصفة اخص يف املنطقة الغربية منها .
اإلنتاج .
عدد قليل من املؤسسات الناشئة التي يقترص نشاطها عىل الرتكيب .
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
الوقائع
ﺃخطر السيد وزير التجارة مجلس املنافسة وفقا ألحكام املادة  23من
األمر املتعلق باملنافسة مشريا إىل قيام مصالح التحقيقات بوالية سيدي
بلعباس بتحريات حول بعض املامرسات الصادرة عن املؤسسة الوطنية
للصناعات االلكرتونية  .وذلك اثر الشكوى التي تقدم بها املسمى
رشيفي يحى بائع بالجملة لألجهزة اٳللكرتونية والتي تحمل توقيع كل
من  :بن ميموين محمد و زروق شعبان و زبريي مصطفي .
وتتلخص الوقائع الواردة يف اإلخطار يف معاملة املؤسسة املشتيك منها
معاملة تفضيلية لبعض الزبائن حيث يستفيدون بامتيازات تتمثل عىل
وجه الخصوص يف  :ٳستعامل مخازن املؤسسة .
الحصول عىل كميات هامة من املنتجات عيل حساب باقي الزبائن .
كيفيات الدفع .
التخفيضات يف األسعار .

و عليه فٳن املجلس
من حيث الشكل

اعتبارا أن الصفة القانونية ملبارشة اإلخطار متوفرة لدى املخطر وذلك
وفقا ألحكام املادة  23من األمر املتعلق باملنافسة.
اعتبارا أن اإلخطار رفع يف اآلجال املنصوص عليها يف املادة  28من األمر
املذكور مام يجعل الوقائع مل تتقادم بعد .

من حيث اإلجراءات

اعتبارا أن األطراف مكنت من اإلطالع عىل اإلخطار و التقرير ومن إبداء
مالحظاتهام الكتابية أثناء رسيان التحقيق .
اعتبارا أن قضية الحال سبق وأن أدرجت يف جلسة  13ديسمرب 1998
لتسحب من جدول األعامل بطلب من املؤسسة لتمكينها من الحضور
وتقديم املالحظات الشفوية التي تراها رضورية .
اعتبارا أن الطرف املذكور قد استدعى لحضور جلسة  23جوان 1999
التي أدرجت فيها هذه القضية من جديد إىل أنها مل يرتئ رضورة
حضورها مام جعل املجلس يقرر البت فيها يف غيابه .
اعتبارا من ذلك أن اإلجراءات املنصوص عليها يف األمر املتعلق باملنافسة
و النظام الداخيل قد استوفيت .
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يف املوضوع

حول استعامل مخازن املؤسسة املشتيك منها من قبل بعض الزبائن
اعتبار انه يستفاد من معاينات املحققني أن املؤسسة املشتيك منها تضع
مخازنها تحت ترصف بعض الزبائن دون اآلخرين .
اعتبار أن مثل هذا اإلمتياز يسمح للمستفيدين به بتقليص مصاريف
التخزين بل رمبا بتفاديها كلية.
اعتبارا أن ترصف املؤسسة املذكورة عىل هذا النحو يعد متييزا يف رشوط
التسليم .
حول الكميات املسلمة
اعتبارا ٲنه يعاب عىل املؤسسة املشتيك منها التمييز بني الزبائن من
حيث الكميات املسلمة لهم ال تستجيب لطلبات البعض بحجة عدم
توفر املنتجات و تسلم البعض األخر كميات تفوق طلباتهم .
اعتبارا أن هذه املؤسسة تنكر القيام مبثل هذه الترصفات و تأكد
استجابتها لكل الطلبات مبا فيها طلبات املسمى رشيفي يحي الذي
يتمون لديها بصفة منتظمة .
لكن اعتبارا انه يستخلص من تفحص طلبات البضاعة املودعة سنة
 1996و مقارنتها مع الكميات املسلمة فعال لبعض الزبائن إن كال من
السيدين بن يونس ميلود و موساوي بوبكر قد استفادا بحصص تفوق
بكثري حصص باقي الزبائن من حيث الحجم .
اعتبارا ٲنه يتجىل من الوثائق امللحقة بامللف أن املسمى رشيفي الذي
أودع طلبات يومي  6جانفي و 17افريل  1996إلقتناء خمسني تلفازا
( )50وسبعامئة هوائية ( )700ﺃشعر بعدم توفرها بينام ﺃستجيب كلية
يومي 7جانفي و 17ﺃفريل  1996لطلبات املسمي منصوري بو بكر من
نفس املنتجات .
اعتبارا والحال هذه أن التذرع بعدم توفر املنتجات لتربير عدم تلبية
طلبات زبونا يف الوقت الذي تسلم فيه لزبون آخر تعد رفضا مقنعا
للبيع .
حول التمييز يف كيفية البيع
اعتبارا ٲنه يستخلص من أوراق امللف أن الطرف املشتيك منه اقر
لفائدة الزبائن كيفيات دفع يتم مبوجبها تسديد  %30من املبلغ
اإلجاميل عند رفع املنتجات ويدفع املبلغ الباقي يف شكل أقساط عىل
مدى فرتة ترتاوح بني أربعة وستة أشهر .
اعتبارا أن الطرف املذكور يشري إىل أن كيفية الدفع هذه تتدخل ضمن

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
و عليه فٳن املجلس يقرر

السياسة التجارية التي تطبق عىل كافة املتعاملني معه .
لكن اعتبارا ٲنه يتبني من أوراق امللف انه إذا كان جل الزبائن يسددون
النسبة املذكورة أعاله فان هناك من الزبائن من يستفيد عند أول دفع املادة األوىل
بنسبة ٲقل بكثري حيث ال تتعدى  %19من املبلغ اإلجاميل .
عىل املؤسسة الوطنية للصناعات االلكرتونية (وحدة سيدي بلعباس ) أن
حول التخفيضات يف األسعار
تكف فورا عن املامرسات املشار إليها أنفا واملحظورة مبوجب املادة 7
اعتبارا ٲنه يستفاد من معاينات املحققني أن املؤسسة املشتيك منها متنح
من األمر رقم  95-06املؤرخ يف  25جانفي  1995املتعلق باملنافسة .
الزبائن الذين يقتانون كميات هامة من املنتجات تخفيضات معتربة .
املادة الثانية
اعتبارا أنها تربر ذلك بالسياسة التجارية التي تنتجها والتي تهدف إىل
سلط عىل املؤسسة الوطنية للصناعات اإللكرتونية (وحدة سيدي
تسويق ٲكرب كمية ممكنة من املنتجات لتغطية األجور .
بلعباس) غرامة قدرها أربعة ماليني وثالمثائة ومثان وأربعون ألف
لكن اعتبارا أن ما يعاب عىل املؤسسة ليس توخي سياسة تجارية معينة
وخمسامئة وستون دينارا (  4.348.560.00دج)
ولكن تطبيقها بصفة انتقائية  .وذلك نتيجة تفضيل بعض الزبائن من حيث متت املداولة بناء عيل التقرير الشفوي للسيدة دوم من قبل :
الكميات املسلمة لهم مام يجعلهم يحصلون عىل تخفيضات اليستهان بها  .السيد عبد القادر بوفامة – رئيسا .
اعتبارا ٲنه إذا كان للمؤسسة كامل الحرية يف تحديد السياسة التجارية التي -السيدة عائشة مطالوي – عضو .
تخدم مصالحها فٳنه ال يجوز لها من منظور قانون املنافسة استعامل هذه
السيد محمد يس عيل – نائب الرئيس .الحرية للحد من املنافسة بني مختلف البائعني أو إلضعاف قدرة البعض
السيد عامر بن سالمة – نائب الرئيس .عىل منافسة البعض األخر.
السيد حواس بليل – عضو.اعتبارا والحالة هذه أن املامرسات التي أقدمت املؤسسة عيل ارتكابها قامئة  -السيد عبد العزيز زكري  -عضو.
و تشكل يف حد ذاتها تعسفا يف استغالل وضعية الهيمنة طاملا أنها من فعل  -السيد لزهر غمري – عضو .
مؤسسة يف وضعية هيمنة مام يستوجب معه األخذ بأحكام املادة  7من
السيد عبد القادر شاكر -عضو.األمر املتعلق باملنافسة .
 السيد عبد الوهاب بن لطرش -عضو.اعتبارا أن التعسف يف وضعية الهيمنة يعاقب عليه حسب املادة  14من
األمر املذكور بغرامة مالية ترتاوح قيمتها بني مرة ونصف وثالثة أضعاف
الرئيس
			
الربح الغري مرشوع أو تساوي  %7عىل األكرث من رقم األعامل ألخر سنة
مختتمة .
اعتبارا أن املجلس يأخذ يف غياب تقييم الربح غري املرشوع برقم أعامل
املؤسسة آلخر سنة مختتمة .
اعتبارا أن املجلس يعتمد يف تحديد مبلغ الغرامة عيل مبدٲ التدرج بحسب
خطورة املامرسات التي يأخذبها ومدي تأثريها عيل السوق .
اعتباراٲنه مل يسبق إدانة املؤسسة املشتيك منها من ٲجل مثل هذه
املامرسات فإن املجلس يقرر إفادتها بظروف استثنائية ومتكينها من تدارك
األسباب التي أدت بها إىل اإلخالل بأحكام املادة  7من األمر املتعلق
باملنافسة.
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2014/01
املؤرخ يف يوم  13مارس 2014
املتعلق بطلب الشهادة السلبية املقدم من رشكة ﺃسرتا «»ASTRA
إن مجلس املنافسة

اعتبارا أن الشهادة السلبية ال ميكن أن تثبت بأنه ال وجود ألي اتفاق
بني الرشكتني وال إلثبات أن قواعد املنافسة قد تم احرتامها خارج
أي اتفاق أو اتفاقية أو املامرسات التي تدخل يف حيز رقابة مجلس
املنافسة.

بعد اإلطالع عىل الرسالة رقم /SV/AVI/SM/IP/Pb/107/2013
املؤرخة يف  25سبتمرب تحت رقم /05ﺃ.ر/م.م 2013/املسجلة يف 30
سبتمرب  2013والتي تقدمت مبوجبها رشكة «ﺃسرتا» ٬املقيمة يف إيطاليا٬
و عليه فٳن املجلس يقرر
ملجلس املنافسة بطلب الشهادة السلبية .
بعد اإلطالع عىل املادة  08األمر  03-03املؤرخ يف  19جويلية 2003
املادة الوحيدة
املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة .
يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول طلب الشهادة السلبية املسجلة
بعد اإلطالع عىل املرسوم التنفيذي  175-05املؤرخ يف  12ماي 2005
تحت رقم /01م ٳ م م /م م  2013/لعدم التأسيس القانوين .
املحدد كيفية استصدار الشهادة السلبية .
بعد اإلطالع عىل املرسوم الرئايس رقم  44-96املؤرخ يف  17جانفي  1996متت املداولة بناء عىل التقرير الشفوي للسيد عبد الكريم مصطفي من
طرف مجلس املنافسة مشكل من :
املحدد للنظام الداخيل ملجلس املنافسة .
السيد عامرة زيتوين – رئيسا
بعد سامع املقرر العام وممثل السيد وزير التجارة .
السادة حمياين رضا (وكيال عنه السيد بلعبد الوهاب محمد منري)
بعد اإلطالع عىل باقي أوراق امللف .
عبيدي محمد–نواب الرئيس
اعتبارا أن مؤسسة «ﺃسرتا» تقدمت بطلب الشهادة السلبية بناءا عىل
السادة جياليل سليامين  ٬حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬الباي محمد
طلب رشكة « »ANAGEOوهذا قصد تبيان عدم وجود أي ٳتفاق
عبد الواحد  ٬بلعبد الوهاب محمد منري  ٬بو قندورة عبد الحفيظ-
بينها وبني رشكة «ايفيكو» وأن قواعد املنافسة محرتمة .
ﺃعضاء
اعتبارا أن مجلس املنافسة قد راسل الرشكة الطالبة بتاريخ
 07/10/2013تحت رقم /265ﺃ.ر/م.م 2013/من ٲجل تقديم ملف
الرئيس
		
كامل وهذا استندا للمرسوم التنفيذي  05-175املذكور أعاله.
اعتبارا أن امللف تم إيداعه أمام األمانة العامة للمجلس بتاريخ 09
ديسمرب 2013مرفقا بالوثائق املطلوبة يف املرسوم التنفيذي املذكور
أعاله.
اعتبارا أن الشهادة السلبية هي وثيقة تثبت ﺃنه ال داعي ملجلس
املنافسة أن يتدخل يف نطاق املامرسات املنصوص عليها يف املادة  6و 7
من األمر  03-03املذكور أعاله.
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/01
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  18جوان 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر
قضية رقم2002/23 :
رشكة «»FARMACOPEA
الكائن مقرها ب:حي بن عمر عامرة(ا)  10رقم  178القبة  -الجزائر
ضد رشكة «»UFILAB
الكائن مقرها ب  17 :نهج هيدي جواسيان كوش رشاقة فيال رقم 26
دايل إبراهيم  -الجزائر .

إن مجلس املنافسة٬
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل و املتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
أعضاء مجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013املحدد للنظام
الداخيل ملجلس املنافسة .
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /23م.م/م.أ.ر 2002/املودع يف  16فيفري
 2002والذي تقدمت به رشكة « »UFLABضد رشكة
« »FARMACOPEAملجلس املنافسة التي تشتيك من عدم مطابقة
ملف اإلسترياد ٬البيع بالخسارة ٬الفوترة املفرطة .
حيث يتبني من امللف املسجل أن مجلس املنافسة مل يفصل يف القضية
بسبب تجميد نشاطه .
حيث أن مبدأ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب استمرارية
املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره .
اعتبارا أن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب

إرسالية رقم /354 :م.م/م.ﺃ.ر 2013/بتاريخ  7جويلية  2013واملتعلقة
بطلب تأكيد التمسك بالشكوى .
لتأكيد التمسك بالشكوى .
اعتبارا ٲنه لعدم تلقي أي رد من رشكة «»FARMACOPEA
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يتقدم إىل مجلس املنافسة لتدعيم شكواه
بأي عنرص يثبت وجود مثل هذه املامرسات أوأي دليل عيل قيامها أو
قد يؤدي إلخالل باملنافسة حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار
معلل بعدم قبول اإلخطارإذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة غري مدعمة
مبا فيه الكفاية طبقا للفقرة الثالثة من املادة  44من األمر 03-03املعدل
واملتمم املتعلق باملنافسة.
بناءا عيل املواد  63٬47٬3 /44من األمر  03-03املعدل واملتمم املتعلق
باملنافسة .
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة االوىل

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجلة تحت رقم /23 :م.م/م.ﺃ.ر2002/

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
رشكة «»FARMACOPEA رشكة «»UFILAB -السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر ٬من قبل
األطراف املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف ﺃجل ال يتجاوز شهرا واحدا
ٳبتداء من تاريخ استالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين ألعضائه :
السيد حمياين رضا  -رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد جودي بوراس  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ﺃو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ  ٬عضو غري دائم

			
الجزائر يف  03مارس 2015
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الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/02
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  18جوان 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2003/24 :
الرشكة ذات األسهم «»LAKHLEF Trading Company
الكائن مقرها باملنطقة الصناعية عامرة ٬رقم  4الرشاقة – الجزائر
ضد
الرشكة الوطنية للسكر «»Enasucre
الكائن مقرها ب  21:شارع كريم بلقاسم الجزائر العاصمة
إن مجلس املنافسة٬
مبتقىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي  2013املتضمن التعيني
أعضاء مجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013املحدد للنظام
الداخيل ملجلس املنافسة .
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /24م.م/م.أ.ر 2003/املودع يف  16فيفري
 2003والذي تقدمت به رشكة «»Lakhlef Trading Company
ملجلس املنافسةضد رشكة « »Enasucreالتي تشتيك من خالله من
خرق مبدأ املساواة بني املكتتبني و الشفافية يف إجراءات االنتقاء .
حيث يتبني من امللف املسجل أن مجلس املنافسة مل يفصل يف القضية
بسبب تجميد نشاطه.
حيث أن مبدأ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب استمرارية
املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره.

اعتبارا أن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب إرسالية
رقم/355:م.م/م.ﺃ.ر ٬2013/بتاريخ  7جويلية  2013واملتعلقة بطلب
تأكيد التمسك بالشكوى.
اعتبارا ﺃنه لعدم تواجد رشكة  Lakhlef Trading Companyبالعنوان
املذكور يف االخطار.
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يعلم املجلس بتغيري عنوانه وفقا للفقرة
الثانية من املادة  20من القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية 2013
املحدد للنظام الداخيل للمنافسة التي تنص عيل « :يتعني عىل أي طرف
أو ممثل أو مفحوص أو املحامي الذي اختار لديه املوطن ٬أن يبلغ
املجلس فورا بأي تغيري يف العنوان ٬تحت طائلة عدم التذرع بهذا التغيري
مستقبال» .
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يتقدم إىل مجلس املنافسة لتدعيم شكواه
بأي عنرص يثبت وجود مثل هذه املامرسات أو أي دليل عىل قيامها أو
قد يؤدي لإلخالل باملنافسة .
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار
إذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة غري مدعمة مبا فيه الكفاية طبقا للفقرة
الثالثة من املادة  44من األمر 03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة.
بناءا عيل املواد  63٬47٬3 /44من األمر  03-03املعدل واملتمم املتعلق
باملنافسة .
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة االوىل

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجلة تحت رقم /24 :م.م/م.ﺃ.ر2003/

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
 رشكة «»Lakhlef Trading Company الرشكة الوطنية للسكر «»Enasucre -السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر ٬من قبل
االطراف املعنية ﺃو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف اجل ال يتجاوز شهرا واحدا
ابتداءا من تاريخ استالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد ٳمتام النصاب القانوين العضائه :
السيد حمياين رضا  -رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد جودي بوراس  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا او سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ  ٬عضو غري دائم

الجزائر يف  03مارس 2015
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/03
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  18جوان 2014
مبقره الكائن ب  44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم 2003/28
رشكة «»Green Revolution Industrues
الكائن مقرها ب  3 :شارع ساميت بشري  -الجزائر
ضد
وايل والية البيض

إن املجلس املنافسة
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم املؤرخ يف 19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
أعضاء مجلس املنافسة.
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013املحدد للنظام
الداخيل ملجلس املنافسة.
بعد االطالع عىل اإلخطار رقم /28 :م.م/م.ﺃ.ر 2003/املودع يف 19
نوفمرب  2003والذي تقدمت به رشكة
« »Green RevolutionIndustriesضد وايل والية البيض ملجلس
املنافسة التي تشتيك من خالله من خرق املواد  45و 48من قانون
الصفقات العمومية .
حيث يتبني من امللف املسجل أن مجلس املنافسة مل يفصل يف القضية
بسبب تجميد نشاطه .
حيث أن مبدأ التقادم اليطبق يف القضية الحال بسبب استمرارية
املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره.

اعتبارا أن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة االخطار مبوجب إرسالية
رقم /358م.م/م.ﺃ.ر ٬2013/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة بطلب
تٲكيد التمسك بالشكوى.
لتاكيد التمسك « »Green Revolution Industriesاعتبارا أنه و
لعدم تلقي ٲي رد من بالشكوى يف اإلرسالية السالفة الذكر .
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يتقدم إىل مجلس املنافسة لتدعيم شكواه
بأي عنرص يثبت وجود مثل هذه املامرسات أو أي دليل عىل قيامها أو
قد يؤدي إلخالء باملنافسة.
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار
إذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة غري مدعمة مبا فيه الكفاية طبقا للفقرة
الثالثة من املادة  44من األمر  03-03املعدل باملنافسة.
بناءا عىل املواد  63٬47٬3 /44من األمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة األوىل

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم /28م.م/م.أ.ر2003/

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
 رشكة «»Green RevolutionIndustriesالسيد الوايل والية البيض-السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر ٬من قبل األطراف
املعينة أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف أجل ال يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ
استالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين ألعضائه :
السيد حمياين رضا-رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد ٬عضو غري دائم –نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين ٬عضو دائم
السيد جودي بوراس ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري ٬عضو غري دائم
السيد بابا ٲوسامعيل عيىس ٬عضو غري دائم
السيد بوقندورة عبد الحفيظ ٬عضو غري دائم

الجزائر يف  03مارس 2015
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الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/04
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  18جوان 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2004/29 :
رشكة «»NACO
الكائن مقرها بحي ( )DNCعامرة  Gحيدرة – الجزائر
ضد:
رشكة «»NAFTAL
الكائن مقرها ب :شارع الكثبان ٬بلدية الرشاقة – الجزائر

إن مجلس املنافسة
مبتقىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
أعضاء مجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013املحدد للنظام
الداخيل ملجلس املنافسة .
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /29م.م/م.أ.ر 2004/املودع يف  28فيفري
 2004والذي تقدمت به رشكة « »NACOضد رشكة «»NAFTAL
ملجلس املنافسة التي تشتيك من خالله من تطبيق مامرسات مقيدة
للمنافسة خالل عملية مناقصة .
حيث يتبني من امللف املسجل أن مجلس املنافسة مل يفصل يف القضية
بسبب تجميد نشاطه .
حيث ٲن مبدٲ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب استمرارية
املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره .

اعتبارا ٲن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة االخطار مبوجب إرسالية
رقم/359:م.م/م.ﺃ.ر 2013/بتاريخ  7جويلية  2013واملتعلقة بطلب
تاكيد التمسك بالشكوى.
اعتبارا انه لعدم تواجد رشكة « »NACOبالعنوان املذكور يف اإلخطار.
اعتبارا ٲن الطرف املخطر مل يعلم املجلس بتغيري عنوانه وفقا للفقرة
الثانية من املادة  20من القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية 2013
املحدد للنظام الداخيل للمنافسة التي تنص عيل  :يتعني عيل اي طرف
ٲو ممثل مفوض ٲو املحامي الذي اختار لديه املوطن ٬ٲن يبلغ املجلس
فورا بٲي تغيري يف العنوان ٬تحت طائلة عدم التذرع بهذا التغيري
مستقبال .
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يتقدم إىل مجلس املنافسة لتدعيم شكواه
بأي عنرص يثبت وجود مثل هذه املامرسات ٲو ٲي دليل عيل قيامها ٲو
قد يؤدي إلخالل باملنافسة .
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار
إذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة غري مدعمة مبا فيه الكفاية طبقا للفقرة
الثالثة من املادة  44من األمر  03-03املعدل واملتمم املتعلق باملنافسة
بناءا عىل املواد  63٬47٬3 /44من األمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة.
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة األوىل

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطاراملسجلة تحرتقم / 29م.م/م.ﺃ.ر2004/

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من:
 رشكة «»NACO رشكة « »NAFTAL -السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر ٬من قبل األطراف
املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف ﺃجل ال يتجاوز شهرا واحدا ٳبتدءا من تاريخ
استالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد امتام النصاب القانوين العضائه:
السيد حمياين رضا  -رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين ٬عضو دائم
السيد جودي بوراس ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري ٬عضو غري دائم
السيد بابا او سامعيل عيىس ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيض ٬عضو غري دائم
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الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/05
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  18جوان 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم 2004/31
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «»k-point.com
الكائن مقرها ب :شارع قمبيطة رقم 10مكرر القبة – الجزائر
ضد:
رشكة «»orascom telecom Algerie
الكائن مقرها ب 1 :مجموعة شيكيكان شارع حميدوش محمد –
الجزائر

ٳن مجلس املنافسة
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل و املتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلقة باملنافسة .
مبقتيض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتيض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي 2013املتضمن تعيني
أعضاء مجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف 24جويلية  2013املحدد للنظام
الداخيل ملجلس املنافسة .
بعد اإلطالع عىل االخطار رقم /31م.م/م.ﺃ.ر 2004/املودع يف 04
جويلية  2004والذي تقدمت به رشكة « »k-point.comضد رشكة
« »orascom telecomAlgerieملجلس املنافسة التي تشتيك من خالله
من التعسف من وضعية التبعية االقتصادية.
حيث يتبني من امللف املسجل ان مجلس املنافسة مل يفصل يف القضية
بسبب تجميد نشاطه.
حيث ٲن مبدٲ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب استمرارية

املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره .
اعتبارا ٲن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة االخطار مبوجب إرسالية
رقم  /360 :م.م/م.ﺃ.ر 2013٬/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة
بطلب تاكيد التمسك بالشكوى .
اعتبارا ٲنه و لعدم تواجد رشكة « »k-point.comبالعنوان املذكور يف
اإلخطار.
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يعلم املجلس بتغيري عنوانه وفقا للفقرة
الثانية من املادة  20من القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية 2013
املحدد للنضام الداخيل للمنافسة التي تنص عيل :
يتعني عىل أي طرف أو ممثل أو مفوض أو املحامي الذي اختار لديه
املوطن ٬أن يبلغ املجلس فورا بأي تغيري يف العنوان ٬تحت طائلة عدم
التذرع بهذا التغيري مستقبال .
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يتقدم إىل مجلس املنافسة لتدعيم شكواه
بأي عنرص يثبت وجود مثل هذه املامرسات أو ﺃي دليل عىل قيامها أو
قد يؤدي لإلخالل باملنافسة .
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار
إذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة غري مدعمة مبا فيه الكفاية طبقا
للفقرة الثالثة من املادة  44من اآلمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة .
بناءا عيل املواد  44/63٬47٬3من االمر 03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة .
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة االوىل

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول االخطار املسجلة تحت رقم /31م.م/م.ﺃ.ر2004/

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار ايل كل من :
 رشكة «»k-point.com رشكة «»orascom telecom Algerie -السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن ٲمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر ٬من قبل
اٲلطراف املعنية ٲو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف ٲجل ال يتجاوز شهرا واحدا
ابتداءا من تاريخ إستالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد امتام النصاب القانوين ٲلعضائه :
السيد حمياين رضا  -رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين ٬عضو دائم
السيد جودي بوراس ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري ٬عضو غري دائم
السيد بابا او سامعيل عيىس ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيض ٬عضو غري دائم
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الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/06
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  18جوان 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2005/33 :
رشكة «»Total Lubrifiant Bitume Algerie
الكائن مقرها ب :طريق المادالن اٲلبيار -الجزائر
ضد:
رشكة «»Naftal
الكائن مقرها ب :شارع الكثبان بلدية الرشاقة  -الجزائر

إن مجلس املنافسة
مبقتىض االمر رقم  03/03املعدل و املتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلقة باملنافسة .
مبقتيض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة.
مبقتيض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي 2013املتضمن تعيني
ٲعضاء مجلس املنافسة .
مبقتيض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013املحدد للنظام
الداخيل ملجلس املنافسة .
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /33م.م/م.ﺃ.ر 2005/املودع يف  30افريل
 2005والذي تقدمت به رشكة «»Total Lubrifiant Bitume Algrie
ضد رشكة  ٬Naftalملجلس املنافسة التي تشتيك من خالله من تطبيق
رشكة نفطال ٲلسعار مرتفعة باتجاهها .
حيث يتبني من امللف املسجل أن مجلس املنافسة مل يفصل يف القضية
بسبب تجميد نشاطه .
حيث أن مبدأ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب استمرارية

املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره.
اعتباراأن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب
إرساليةرقم  /362 :م.م/م.ٲ.ر 2013/بتاريخ  07جويلية  2013واملتعلقة
بطلب تأكيد التمسك بالشكوى .
اعتبارا ٲنه ولعدم تواجد رشكة
« »Total Lubrifiant Bitume Algérieبالعنوان املذكور يف اإلخطار .
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يعلم املجلس بتغيري عنوانه وفقا للفقرة
الثانية من املادة  20من القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية 2013
املحدد للنضام الداخيل للمنافسة التي تنص عيل  :يتعني عىل أي طرف
أو ممثل أو مفوض أو املحامي الذي اختار لديه املوطن ٬أن يبلغ
املجلس فورا بأي تغيري يف العنوان ٬تحت طائلة عدم التذرع بهذا التغيري
مستقبال .
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يتقدم إىل مجلس املنافسة لتدعيم شكواه
بأي عنرص يثبت وجود مثل هذه املامرسات أو أي دليل عيل قيامها أو
قد يؤدي لإلخالل باملنافسة .
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار
إذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة غري مدعمة مبا فيه الكفاية طبقا
للفقرة الثالثة من املادة  44من األمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة .
بناءا عيل املواد  44/63٬47٬3من االمر 03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة .
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة األوىل

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطاراملسجلة تحرتقم /33م.م/م.ﺃ.ر2004/

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار ايل كل من :
 رشكة «»Total Lubrifiant Bitume Algrie رشكة «»NAFTAL -السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادةالثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر ٬من قبل األطراف
املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف ٲجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ
استالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين ألعضائه:
السيد حمياين رضا  -رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين ٬عضو دائم
السيد جودي بوراس ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري ٬عضو غري دائم
السيد بابا أوسامعيل عيىس ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيض ٬عضو غري دائم
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الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/07
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  18جوان 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2006/42 :
 A2L SANTEالكائن مقرها ب :شارع ٳمان ٳلياس – الجزائر
ضد الرشكات االيت ذكرها :
رشكة «»Diomed tek system8
الكائن مقرها ب 31 :شارع ﺃحمد رشيفي القبة  -الجزائر
رشكة «»Eurl Medjbouri
الكائن مقرها ب  37 :شارع بركات لخرض املنظر الجميل  -قسنطينة
رشكة «»Ag Medical
الكائن مقرها ب  :طريق دودو مختار بن عكنون -الجزائر

إن مجلس املنافسة
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل و املتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلقة باملنافسة .
مبقتيض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة.
مبقتيض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي 2013املتضمن تعيني
أعضاء مجلس املنافسة .
مبقتيض القرار رقم  01املؤرخ يف 24جويلية  2013املحدد للنظام
الداخيل ملجلس املنافسة .
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /42م.م/م.ﺃ.ر 2006/املودع يف  24ديسمرب
 2006و الذي تقدمت به رشكة  A2L SANTEضد رشكة
« »Diomed tek system8و رشكة « »Ag Medicalملجلس املنافسة
التي تشتيك من خالله من إتفاق حول األسعار حيث يتبني من امللف
املسجل أن مجلس املنافسة مل يفصل يف القضية بسبب تجميد نشاطه.

حيث أن مبدأ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب استمرارية
املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره .
اعتبارا أن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب
إرساليةرقم  /368 :م.م/م.ﺃ.ر 2013٬/بتاريخ  07جويلية  2013واملتعلقة
بطلب تأكيد التمسك بالشكوى .
لتأكيد التمسك « »Sarl A2L SANTEاعتباراٲنه ولعدم تلقي أي رد
من رشكة بالشكوى يف اإلرسالية السالفة الذكر.
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يتقدم إىل مجلس املنافسة لتدعيم شكواه
بأي عنرصيثبت وجود مثل هذه املامرسات أوأي دليل عيل قيامها أو قد
يؤدي لإلخالل باملنافسة .
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار
إذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة غري مدعمة مبا فيه الكفاية طبقا
للفقرة الثالثة من املادة  44من األمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة .
بناءا عىل املواد  63٬47٬3 /44من االمر 03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة .
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادةاألوىل

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجلة تحت رقم /2006 42م.م/م.ﺃ.ر

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار ايل كل من :
 رشكة «»A2L SANTE رشكة «»Diomed tek system8 رشكة «»Eurl Medjbouri -السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن ٲمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر ٬من قبل
االطراف املعنية او من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف ٲجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداءا
من تاريخ استالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد امتام النصاب القانوين ٲلعضائه :
السيد حمياين رضا  -رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين ٬عضو دائم
السيد جودي بوراس ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري ٬عضو غري دائم
السيد بابا او سامعيل عيىس ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيض ٬عضو غري دائم
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الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/08
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  18جوان 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم 2004/32
رشكة صناعة املستلزمات الطبية
الكائن مقرها باملنطقة الصناعية ص.ب  140الحجار – عنابة
ضد
الصيدلية املركزية للمستشفيات
الكائن مقرها ب  :طريق الوالية واد السامر ص.ب  354الدارالبيضاء –
الجزائر

إن مجلس املنافسة

		
مبتقىض األمر رقم  03/03املعدل و املتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي  2013املتضمن التعيني
أعضاء مجلس املنافسة
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013املحدد للنظام
الداخيل ملجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /32م.م/م.أ.ر 2004/املودع يف 28
ديسمرب 2004والذي تقدمت به ضد الصيدلية املركزية للمستشفيات
ملجلس املنافسة الذي تشتيك من خالله من مامرسات مقيدة
من طرف الصيدلية املركزية للمستشفيات .
حيث يتبني من امللف املسجل أن مجلس املنافسة مل يفصل يف القضية
بسبب تجميد نشاطه.
حيث أن مبدأ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب إستمرارية

املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره.
اعتبارا أن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب إرسالية
رقم/ 361:م.م/م.ﺃ.ر 2013/بتاريخ  7جويلية  2013واملتعلقة بطلب
تأكيد التمسك بالشكوى.
استنادا اىل مراسلة رشكة صناعة املستلزمات الطبية الواردة اىل مجلس
املنافسة بتاريخ  15/09/2013و التي تتنازل فيها عن الدعوى املذكورة .
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يتقدم إىل مجلس املنافسة لتدعيم شكواه
بأي عنرص يثبت وجود مثل هذه املامرسات أوأي دليل عيل قيامها أو
قد يؤدي لإلخالل باملنافسة .
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول
اإلخطارإذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة غري مدعمة مبا فيه الكفاية
طبقا للفقرة الثالثة من املادة  44من األمر 03-03املعدل و املتمم
املتعلق باملنافسة.
بناءا عيل املواد  63٬47٬3 /44من األمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة االوىل

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول االخطار املسجلة تحت رقم / 32م.م/م.ﺃ.ر2004/

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من
 رشكة صناعة املستلزمات الطبية الصيدلية املركزية للمستشفيات - -السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر  ٬من قبل
األطراف املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف ٲجل ال يتجاوز شهرا واحدا
إبتداء من تاريخ استالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين ألعضائه:
السيد حمياين رضا  -رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد جودي بوراس  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا او سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ  ٬عضو غري دائم
		
الجزائر يف  03مارس 2015
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الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/09
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  18جوان 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2006/41 :
رشكة Euromaghreb Matériaux de Construction
الكائن مقرها ب:حي زعبانة رقم  158البليدة .
ضد
الكائن مقرها ب  :املنطقة الصناعية الشلف ECDE .رشكة

إن مجلس املنافسة
مبتقىض األمر رقم  03/03املعدل و املتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
أعضاء مجلس املنافسة
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013املحدد للنظام
الداخيل ملجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم / 41م.م/م.أ.ر 2006/املودع يف  15اوت
 20066و الذي تقدمت به  ECDEضد الرشكة الوطنية�Euroma
 ghreb Matériaux de Constructionرشكة
ملجلس املنافسة الذي تشتيك من خالله من رفض البيع.
حيث يتبني من امللف املسجل أن مجلس املنافسة مل يفصل يف القضية
بسبب تجميد نشاطه.
حيث أن مبدأ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب استمرارية
املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره.
اعتبارا أن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب إرسالية

رقم/367:م.م/م.ﺃ.ر ٬2013/بتاريخ  7جويلية  2013و املتعلقة بطلب
تأكيد التمسك بالشكوى.
اعتبارا ٲنه و لعدم تلقي أي رد من الرشكة صاحبة اإلخطارلتأكيد
التمسك بالشكوى يف اإلرسالية السالفة الذكر .
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يتقدم إىل مجلس املنافسة لتدعيم شكواه
بأي عنرص يثبت وجود مثل هذه املامرسات أوﺃي دليل عيل قيامها أو
قد يؤدي لإلخالل باملنافسة .
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول
اإلخطارإذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة غري مدعمة مبا فيه الكفاية
طبقا للفقرة الثالثة من املادة  44من األمر  03-03املعدل و املتمم
املتعلق باملنافسة.
بناءا عيل املواد  63٬47٬3 /44من األمر  03-03املعدل و املتمم
املتعلق باملنافسة
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة االوىل

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول االخطار املسجلة تحت رقم / 41م.م/م.ﺃ.ر2006/

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من
– رشكة Euromaghreb Matériaux de Construction
رشكة ECDE -السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر  ٬من قبل
اإلطراف املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف ٲجل ال يتجاوز شهرا واحدا
ابتداءا من تاريخ استالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين ألعضائه:
السيد حمياين رضا  -رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد جودي بوراس  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ٲو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ  ٬عضو غري دائم
		
الجزائر يف  03مارس 2015
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الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/10
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  18جوان 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2009/44 :
رشكة رئيس جمعية املهنيني للغاز و الوقود الكائن مقرها ب :املنطقة
الصناعية واد السامر رقم  57ب – الجزائر -
ضد
الرشكة الوطنية نفطال الكائن مقرها ب :شارع الكثبان بلدية الرشاقة
– الجزائر -

إن مجلس املنافسة
مبتقىض األمر رقم  03/03املعدل و املتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
أعضاء مجلس املنافسة
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013املحدد للنظام
الداخيل ملجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /44م.م/م.أ.ر 2009/املودع يف  01فيفري
 2009و الذي تقدم به رئيس جمعية املهنيني للغاز و الوقود ضد
الرشكة الوطنية نفطال ملجلس املنافسة الذي يشتيك من
kits GPLخالله من التخفيض التعسفي ألسعار
حيث يتبني من امللف املسجل أن مجلس املنافسة مل يفصل يف القضية
بسبب تجميد نشاطه.
حيث أن مبدأ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب استمرارية
املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره.

اعتبارا أن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب إرسالية
رقم/369:م.م/م.ﺃ.ر ٬2013/بتاريخ  7جويلية  2013و املتعلقة بطلب
تأكيد التمسك بالشكوى.
استنادا إىل مراسلة رئيس جمعية املهنيني للغاز و الوقود الواردة
للمجلس بتاريخ  14جويلية  2013و التي يلتمس فيها تعليق الشكوى.
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يتقدم ٳىل مجلس املنافسة لتدعيم شكواه
بأي عنرص يثبت وجود مثل هذه املامرسات أوأي دليل عيل قيامها أو
قد يؤدي لإلخالل باملنافسة .
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول
اإلخطارإذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة غري مدعمة مبا فيه الكفاية
طبقا للفقرة الثالثة من املادة  44من األمر  03-03املعدل و املتمم
املتعلق باملنافسة.
بناءا عىل املواد  63٬47٬3 /44من األمر  03-03املعدل و املتمم
املتعلق باملنافسة
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة االوىل

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجلة تحت رقم / 44م.م/م.ﺃ.ر2009/

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من
– رئيس جمعية املهنيني للغاز و الوقود
– الرشكة الوطنية نفطال رشكة-
– السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر  ٬من قبل األطراف
املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف اجل ال يتجاوز شهرا واحدا إبتداءا من تاريخ
استالمه.

متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين ألعضائه:
السيد حمياين رضا  -رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد جودي بوراس  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ﺃو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ  ٬عضو غري دائم
الجزائر يف  03مارس 2015
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الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/11
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  18جوان 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2009/45 :
الرشكة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية املحدودة Isat
الكائن مقرها ب 4 :جنان املاليك حيدرة -الجزائر-
ضد
ﺃوراسكوم الجزائر الكائن مقرها ب:شارع مولود فرعون رقم  08الدار
البيضاء – الجزائر-

إن مجلس املنافسة
مبتقىض األمر رقم  03/03املعدل و املتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
أعضاء مجلس املنافسة
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013املحدد للنظام
الداخيل ملجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /45م.م/م.أ.ر 2013/املودع يف  26فيفري
 2009و الذي تقدمت به  ISATالرشكة ذات الشخص الوحيد و ذات
املسؤولية املحدودة ﺃوراسكوم الجزائر ملجلس املنافسة الذي يشتيك
من خالله من التوقف التعسفي للعقد و كذا ضد التعسف التمييزي يف
إستغالل وضعية الهيمنة .
حيث يتبني من امللف املسجل أن مجلس املنافسة مل يفصل يف القضية
بسبب تجميد نشاطه

حيث أن مبدأ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب إستمرارية
املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره.
اعتبارا أن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب إرسالية
رقم/370:م.م/م.ﺃ.ر ٬2013/بتاريخ  7جويلية  2013و املتعلقة بطلب
تاكيد التمسك بالشكوى.
بالعنوان ISATاعتبارا ٲنه و لعدم تواجد الرشكة ذات الشخص الوحيد
و ذات املسؤولية املحدودة
املذكور يف اإلخطار .
اعتبارا ﺃن الطرف املخطر مل يعلم املجلس بتغيري عنوانه وفقا للفقرة
الثانية من املادة  20من القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية 2013
املحدد للنظام الداخيل للمنافسة التي تنص عىل:يتعني عىلﺃي طرف أو
ممثل مفوض أو املحامي الذي اختار لديه املوطن٬أن يبلغ املجلس فورا
باي تغيري يف العنوان٬تحت طائلة عدم التذرع بهذا التغيري مستقبال.
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول
اإلخطارإذا ما ارتأىأن الوقائع املذكورة غري مدعمة مبا فيه الكفاية طبقا
للفقرة الثالثة من املادة  44من األمر
 03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة.
بناءا عىل املواد  63٬47٬3 /44من األمر  03-03املعدل و املتمم
املتعلق باملنافسة
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة األوىل

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطاراملسجل تحت رقم / 45م.م/م.ﺃ.ر2009/

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من
الرشكة ذات الشخص الوحيد و ذات املسؤولية املحدودة رشكةISAT -
رشكة ﺃوراسكوم تيليكوم الجزائر
 -السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر  ٬من قبل األطراف
املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف ٲجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداءا من تاريخ
استالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين ٲلعضائه:
السيد حمياين رضا  -رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد جودي بوراس  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ٲو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ  ٬عضو غري دائم
الجزائر يف  03مارس 2015
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/12
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  18جوان 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2010/46 :
رشكة SkcI
الكائن مقرها ب 1 :شارع سعيد بلفوضيل الجزائر وسط – الجزائر -
ضد
Kaspersky Lab France

إن مجلس املنافسة
مبتقىض األمر رقم  03/03املعدل و املتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
أعضاء مجلس املنافسة
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013املحدد للنظام
الداخيل ملجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /46م.م/م.أ.ر 2010/املودع يف  01فيفري
2010و الذي تقدمت به  Kaspersky Lab Franceضد رشكة SKCI
رشكة ملجلس املنافسة الذي يشتيك من خالله من استغالل وضعية
الهيمنة و تطبيق أسعار متييزية .
حيث يتبني من امللف املسجل أن مجلس املنافسة مل يفصل يف القضية
بسبب تجميد نشاطه
حيث أن مبدأ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب استمرارية
املجلس رغم تجميد
نشاطه كام سبق ذكره.

اعتبارا أن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب إرسالية
رقم/371:م.م/م.ﺃ.ر ٬2013/بتاريخ  7جويلية  2013و املتعلقة بطلب
تٲكيد التمسك بالشكوى.
اعتبارا انه و لعدم أي رد من قبل الرشكة صاحبة اإلخطارلتأكيد التمسك
بالشكوى يف اإلرسالية السالفة الذكر .
اعتبارا أن الطرف املخطر مل يتقدم إىل مجلس املنافسة لتدعيم شكواه
بأي عنرص يثبت وجود مثل هذه املامرسات أوأي دليل عيل قيامها أو
قد يؤدي لإلخالل باملنافسة .
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول
اإلخطارإذا ما ارتأىأن الوقائع املذكورة غري مدعمة مبا فيه الكفاية طبقا
للفقرة الثالثة من املادة  44من األمر
 03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة.
بناءا عيل املواد  63٬47٬3 /44من األمر  03-03املعدل و املتمم
املتعلق باملنافسة
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة األوىل

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم / 46م.م/م.ا.ر2010/

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من
 رشكة SKCI رشكة Kaspersky Lab France -السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر  ٬من قبل
األطراف املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف ٲجل ال يتجاوز شهرا واحدا
ابتداءا من تاريخ استالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين ألعضائه:
السيد حمياين رضا  -رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد جودي بوراس  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ﺃو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ  ٬عضو غري دائم
الجزائر يف  03مارس 2015
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/13
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  18جوان 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
القضية رقم2003/25 :
السيد سليامين مجيد الكائن مقره بحي  280مسكن عامرة رقم – 18
ظهر الربج – البويرة .
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة إبراهيم وابنائه افري الكائن مقرها
باملنطقة الصناعية اهرج – بجاية .

إن مجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم  25/2003املسجل بتاريخ 21افريل 2003
و الذي تقدم به السيد سليامين مجيد ضد ش.ذ .م.م ٳفري ٳىل مجلس
املنافسة و الذي يشتيك من املامرسات التمييزية لهذه األخرية .
مبقتىض األمر رقم  95/06املؤرخ يف 25جانفي 1995
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل و املتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلقباملنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة و املحدد للنظام الداخيل للمجلس .
بعد اإلطالع عىل أوراق امللف .
بعد اإلستامع إىل املقرر.
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و األسباب اآلتية:
حيث ﺃن املشتيك السيد سليامين مجيد موزع دون سواه عىل مستوي
والية البويرة ملنتوجات مؤسسةٳفري منذ ﺃفريل  1998تربطه مع هذه
املؤسسة اتفاقية مبقابل كفالة مالية قدرها  500.000.00دج .
حيث أن املشتيك يف بداية األمر كان يشرتي قارورة املاء املعدين ذات
سعة  1٬5لرت بسعر  15.42دج بينام كانت املؤسسة تبيع نفس املنتوج

لزبناء اخرين من واليات ٲخرى بسعر  12دج .
حيث ٲنه يف سنة  2001اكتشف أن مؤسسة ٳفري قد مارست أسعار
أخرى اتجاه املوزعني اآلخرين بحيث أنها كانت تبيع لهم القارورة بسعر
 11دج بينام يقتنيها هو بسعر  13دج .
حيث ٲنه قام السيد سليامين مجيد بإشعار املؤسسة بتلك الترصفات
التي سببت له خسائر مالية و بعد محاولة صلح بينهام التي باءت
بالفشل قرر املشتيك بتاريخ  12/11/2001تعليق عالقته التجارية بصفة
مؤقتة مع هذه املؤسسة .
حيث أن السيد سليامين مجيد أشارٳىل وضعية التبعية اإلقتصادية التي
تربطه مع مؤسسة ٳفري نوعية مكونات ماء إفري املفضلة من طرف
املستهلك  ٬املادة املستعملة للقارورات  ٬العمل مع املؤسسة طيلة 5
سنوات و التي سمحت له بإنشاء شبكة توزيع ملنتوجات ٳفري مفضال
إياها عىل باقي العالمات األخرى.
حيث أن املشتيك استنكر اعتامد مؤسسة ٳفري لثالثة موزعني ٲخرين
عيل مستوى والية البويرة  ٬كون أن االتفاقية املربمة مع املؤسسة متنحه
هذه الخصوصية دون غريه يف هذه الوالية .
حيث أن املشتيك قد قدر خسائره املالية من جراء هذه املامرسات بـ:
 4532512.32دج حيث أن املشتيك أشار يف شكواه إىل أن مؤسسة
ٳفري قد خرقت نصوص املواد  7 :الفقرة الثالثة املتعلقة بالبيع
التمييزي 6٬الفقرة الخامسة املتعلقة بالتشجيع املصطنع سواء بارتفاع
أو انخفاض األسعار  7الفقرة السادسة املتعلقة بقطع العالقات التجارية
مبجرد رفض املتعامل لرشوط تجارية غري مرشوعة من األمر رقم 95/06
املتعلق باملنافسة .
حيث ٲنه و بخصوص إخالل املشتيك بالبند  4من االتفاقية املربمة بني
الطرفني برر ذلك بعدم إمكانية تسويقه للسلع نظرا للمنافسة الغري
نزيهة التي تسبب فيها مؤسسة ٳفري باجراء ات التخفيض املنتهجة
من طرفها ٬اليشء الذي أدى ٳىل تفضيل موزعني آخرين عليه و
املستفيدين من هذه التخفيضات حيث أن السيد سليامين مجيد التمس
من مجلس املنافسة وقف هذه املامرسات املنافية للمنافسة .
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
عدم اكتامل النصاب القانوين لألعضاء من اجل الفصل يف القضايا .
حيث أن السيد سليامين مجيد قام بإرسالية تذكري بشكوى ملجلس
املنافسة عن طريق األستاذة مخلويف حورية محامية لدي املحكمة
العليا و مجلس الدولة بتاريخ  18فيفري  2013أي بعد حوايل شهر من
إعادة تنشيط املجلس .
قرر السيد رئيس مجلس املنافسة بتاريخ  25/26/2013تعيني مقررا
للتحقيق من جديد يف هذه القضية.
حيث أن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحب اإلخطار مبوجب
إرساليةرقم/ 356:م.م/م.ﺃ.ر. 2013/
بتاريخ  18جويلية  2013و املتعلقة بطلب تأكيد التمسك بالشكوى.
حيث أن صاحب اإلخطارأجاب بتاريخ  25جويلية  2013مبوجب
إرسالية تحمل رقم /216م.م/م.ﺃ.ر 2013/بأنه يتمسك بشكواه .

حيث أن رشكة ٳفري رصحت بعدم اختصاص مجلس املنافسة يف هذه
القضية .حيث أن رشكة ٳفري نفت ادعاء املشتيك الخاص بوضعية
هيمنتها عيل السوق.
حيث ٲنه و بخصوص البيع التمييزي اعتربت رشكة ٳفري أن عالقاتها مع
الزبناء مل تبني عىل أي متييز و أن ما تقوم به يتطابق مع نص املادة 4
من األمر رقم  95/06املتعلق باملنافسة إالأن هناك تخفيضات متناسبة
مع الكميات املباعة للموزعني الذين تتجاوز مشرتياتهم للكميات املتفق
عليها مع املؤسسة و التي تم إشعار املوزعني بهذا اإلجراء مسبقا .
حيث أن الرشكة املشتيك منها أشارت إىل أن رقم ﺃعامل املشتيك قد
ارتفع و بلغ مستويات عالية جدا يف سنة  2001مقارنة مع أرقام أعامل
موزعي واليات الجزائر  ٬وهران  ٬قسنطينة .
حيث أن رشكة ٳفري اعتربت أن السيد سليامين مجيد قد اخل بالبند
 4الفقرة السابعة من اإلتفاقية املربمة بني الطرفني بالنسبة للكميات
الشهرية الواجب اقتناؤها .
وعليه ٬إن مجلس املنافسة
حيث أن رشكة ٳفري أشارت أنها وضعت عيل الخصوص تحت ترصف
السيد سليامين شاحنة خاصة بتوزيع منتوجاتها .
من حيث الشكل
حيث ٲنه و بخصوص قطع العالقة التجارية بني الطرفني أشارت رشكة
أن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطارمتوفرتان لدى املخطر و ذلك وفقا
ٳفري أنها الحظت انخفاض محسوس ملستوى منتوجاتها بوالية البويرة
إلحكام املادة  44فقرة  1من األمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
من طرف السيد سليامين باإلضافةإىل شكاوى التجار لجأت إىل اعتامد
باملنافسة.
موزعني آخرين لسد العجز املسجل.
حيث أن اإلخطار رفع يف اآلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
حيث أن رشكة ٳفري تدعي بأنهاأشعرت مجلس املنافسة بعدم قطع
من األمر  03-03املعدل و املتمم.
عالقاتها التجارية مع السيد سليامين مجيد .
حيث أن مبدأ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب استمرارية
حيث أن املامرسات التمييزية التي أقدمت مؤسسة ٳفري عيل
املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره و عىل هذا األساس تكون
ارتكابها قامئة و تشكل يف حد ذاتها تعسفا يف استغالل وضعية
هذه الشكوى قابلة للنظر فيها من الناحية الشكلية.
الهيمنة مام يستوجب معه األخذ بأحكام املادة  7من االمر 95/06
من حيث اإلجراءات
املتعلق باملنافسة املذكور سلفا  ٬البت يف املخالفات ألحكام املواد
اعتبارا أن األطراف مكنت من اإلطالع عىل األخطار و التقرير و من
 9٬7٬6٬12٬11٬10من هذا األمر .
إبداء مالحظاتهام الكتابية أثناء رسيان التحقيق.
اعتبارا أن التعسف يف وضعية الهيمنة يعاقب عليه حسب املادة 14
اعتبار أن اإلجراءات املنصوص عليها يف األمر املتعلق باملنافسة و النظام
من األمر املذكور أعاله بغرامة مالية ترتاوح قيمتها بني مرة و نصف و
الداخيل قد استوفيت .
ثالثة أضعاف الربح الغري مرشوع أوتساوي  7باملئة عىل األكرث من رقم من حيث املوضوع
األعامل ألخر سنة مختتمة.
بعد اإلطالع عىل التقرير النهايئ املعد بتاريخ  19/12/2013من طرف
حيث يتبني من امللف املسجل أن مجلس املنافسة مل يفصل يف القضية
املقرر السيد بومارس سليامن
بالرغم من اكتامل إجراءات التحقيق و ذلك بسبب تجميد نشاطه ٬
 بناءا عيل املواد  14.7من األمر  95/06املتعلق باملنافسة .
بعد إلغاءاإلطار القانوين املتعلق باملنافسة و تعويضه باألمر 03-03
بناءا عىل املواد  44فقرة  1و فقرة  63/1 47٬٬ 4٬من األمر 03-03
املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة و كذلك املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة.
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة األوىل

يف الشكل  :قبول اإلخطارشكال
يف املوضوع  :يرصح مجلس املنافسة بإقرار عقوبة مالية
عىل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة إفري للمامرسات
التمييزية و حددت العقوبة بالنسبة األدىن املنصوص
عليها يف املادة  14من األمر رقم  95/06املتعلق
باملنافسة .

املادة الثانية

طبقا ألحكام املادة  14من األمر  95/06املؤرخ يف 25
جانفي  1995املتعلق باملنافسة  ٬تم تحديد الغرامة
املالية عىل أساس معامل  1/10000املطبق عىل رقم
األعامل املحقق من طرف رشكة إفري لعام  2003و
التي تقدر مببلغ  :ثالمثائة و تسعة أالف و مائة و ثالثة
و أربعون دينار جزائري و ثالثة سنتيم  309143.03دج
 ٬مع التذكر أن مبلغ الغرامة تم تحديده بالنسبة لرقم
األعامل للرشكة املعنية لسنة  2003الذي بلغ للمجلس
من طرف املديرية الجهوية للتجارة لوالية بجاية و
املديرية العامة للرضائب لوزارة املالية .

املادة الرابعة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية
ملجلس قضاء الجزائر  ٬من قبل األطراف املعنية أو من
طرف الوزير املكلف بالتجارة يف ٲجل ال يتجاوز شهرا
واحدا ابتداءا من تاريخ استالمه .
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام
النصاب القانوين ألعضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ٲو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم ممثال يف
شخصه و نيابة عن السيد بو قندورة عبد الحفيظ ٬
عضو غري دائم

املادة الثالثة

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
 السيد سليامين مجيد
 الرشكة ذات املسؤولية املحدودة إبراهيم و أبنائه إفري
 السيد الوزير املكلف بالتجارة
الجزائر يف  15مارس 2015

الرئيس
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/14
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  13نوفمرب 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم 2013/52
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة الفجر الكائن مقرها مبنطقة النشاطات
التجارية عني البيضاء والية أم البواقي.
ضد:
الرشكة ذات األسهم نفطال الكائن مقرها بشارع الكثبان الرشاقة الجزائر

إن مجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم  2013/ 52املسجل بتاريخ  1ٲكتوبر
 2013الذي تقدمت به ش.ذ .م.م الفجر ضد الرشكة ذات األسهم
نفطال إىل مجلس املنافسة و الذي تشتيك من خالله بإنتهاك لحقوقها
من طرف هذه األخرية .
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل واملتممفي  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  11 – 241املؤرخ يف 10جويلية 2011
املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة و املحدد للنظام الداخيل للمجلس .
بعد اإلطالع عىل أوراق امللف .
بعد االستامع إىل املقرر وممثل وزير التجارة .
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و األسباب األيت تبيانها
حيث قامت رشكة نفطال يف شهر ماي  2012بإبرام عقود ذات صيغة
جديدة  Contrats processinsمع ش.ذ.م.م الفجر تتعلق بنقل الغاز
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بوتان غري معبأ و تعبئته يف قارورات غاز ذات وزن  13كيلوغرام .
قرر السيد رئيس مجلس املنافسة بتاريخ  24/10/2013تعيني مقرر
السيد « بومارس سليامن» للتحقيق يف هذه القضية .
حيث تعترب املامرسات املنصوص عليها يف املواد 6و7و10و11و ٬ 12من
األمر  03-03مامرسات مقيدة للمنافسةحسب املادة  14من االمر 03-
 03املذكور اعاله
حيث ينظر مجلس املنافسة إذا كانت املامرسات و األعامل املرفوعة
إليه تدخل ضمن إطار تطبيق املواد 6و7و10
و 11و 12من األمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة ٬أو تستند
عىل املادة  9من نفس األمراملذكور.
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول
اإلخطارإذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة ال تدخل ضمن اختصاصه طبقا
للفقرة الثالثة من املادة  44من األمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة .

وعليه ٬إن مجلس املنافسة

من حيث الشكل

أن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطار متوفرتان لدى املخطر و ذلك
وفقا ألحكام املادة  44فقرة  1من اآلمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة.
حيث أن اإلخطار رفع يف اآلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
من األمر  03-03املعدل و املتمم.

من حيث االجراءات

اعتبارا أن األطراف مكنت من االطالع عيل األخطار و التقرير و من
إبداء مالحظاتهام الكتابية أثناء رسيان التحقيق .
اعتبار أن اإلجراءات املنصوص عليها يف األمر املتعلق باملنافسة و النظام
الداخيل قد استوفيت .

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
من حيث املوضوع

من خالل دراسة موضوع الشكوى يتبني لنا ما ييل :
أوال  :أن أطراف النزاع يربطهم عقد يتضمن مجموعة من البنود اتفق
عليها.
ثانيا  :أن الشايك (ش.ذ.م.م .الفجر) يشتيك من انتهاك حقوق من جراء
تطبيق بنود العقد املربم من طرف ش..ذ.ا.نفطال .
ثالثا  :أن عنارص الشكوى تتعلق مبامرسات ال عالقة لها باملامرسات
املنافية للمنافسة املنصوص عليها يف األمر  03-03املعدل و املتمم
املؤرخ يف  19/07/2003املتعلق باملنافسة.
رابعا  :ميكن حرص املامرسات املثارة يف الشكوى كالتايل :
العقد محرر بكامل الرسوم  :املادة  106من القانون املدين الجزائري
تنص عىل أن :العقد رشيعة املتقاعدين ال يجوز نقده و ال تعديله إال
باتفاق املتقاعدين أو بنص القانون ففي قضية الحال عىل املشتيك
التوجه أو اللجوء إىل الجهات املختصة يف النزاع.
اقتناء املادة األولية بسعر قارورة الغاز و ليس بسعر الغاز السائل
فهذه املامرسة تعترب من املامرسات التجارية التدليسية املنصوص عليها
يف املادة  24من القانون رقم  06-02املؤرخ يف  23/06/2004املتعلق
بالقواعد املطبقة عيل املامرسات التجارية  ٬و قمع هذه املامرسات
تدخل ضمن صالحيات املصالح الخارجية لوزارة التجارة (مصالح
املراقبة) .
مسالة تحمل الرضيبة وارتفاع نسبتها زائد مسالة فرض مدة الدورة
السنوية للقارورة من طرف سلطة ضبط املحروقات  :ال يجوز للمجلس
التعدي عىل صالحيات هيئات أخرى.
مسالة مكان التزود باملادة األولية :تخص كيفية تطبيق بنود العقد املربم
و ميكن للشايك اللجوء إىل الجهات القضائية املختصة .
و بناءا عيل ما تقدم ذكره تعترب املامرسات املثارة من قبل املشتيك من
النزاعات حول تنفيذ العقد املربم و مامرسات غري رشعية (تدليسية) ال
صلة لها باملامرسات املنافية للمنافسة التي يختص بها املجلس .
بعد االطالع عيل التقرير النهايئ املعد بتاريخ  27/10/2013من طرف
املقرر السيد بومارس سليامن.
بناءا عىل املواد  44فقرة  1و فقرة  3و فقرة 63٬47٬4٬فقرة 1من األمر
 03-03املعدل و املتمم املتعلق املنافسة.

وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة االوىل

يف الشكل  :قبول اإلخطارشكال
يف املوضوع  :يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت
رقم /52م.م/م.ﺃ.ر 2013/لعدم االختصاص. .

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة الفجر
الرشكة ذات األسهم نفطال
السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء
الجزائر  ٬من قبل األطراف املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة
يف اجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداءا من تاريخ استالمه .
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين
ألعضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ﺃو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم ممثال يف شخصه و نيابة
عن السيد بو قندورة عبد الحفيظ ٬
عضو غري دائم

الجزائر يف  15مارس 2015

الرئيس
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/15
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  13نوفمرب 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2006/38 :
الرشكة ذات اٲلسهم «إسبات» عنابة الكائن مقرها بسيدي عامر –عنابة
ضد :
 الرشكة ذات اٲلسهم «شوكت اندرازا» الكائن مقرها بإقامة شعبايناملنظر الجميل عامرة رقم  06مسكن رقم  01وادي حيدرة – الجزائر .

إن مجلس املنافسة
بعد اإلطالع عيل اإلخطار رقم  2006/ 38املسجل بتاريخ 11جويلية
 2006و الذي تقدمت به الرشكة ذات اٲلسهم إسبات عنابة إىل مجلس
املنافسة عن طريق اٲلستاذ بن ميلود  ٬محامي لدى املجلس الكائن
مكتبه بتجزئة شعباين وادي حيدرة الجزائر و التي تشتيك من خالله
بالتعسف يف وضعية الهيمنة من طرف هذه االخرية .
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم املؤرخفي  19جويليةاملتعلق
باملنافسة.
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  11 – 241املؤرخ يف  10جويلية 2011
املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة و املحدد للنضام الداخيل للمجلس .
بعد اإلطالع عىل ٲوراق امللف  .بعد اإلستامع إىل املقرر .
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و االسباب االتية:
حيث ٲنه بتاريخ  01ديسمرب  2003قامت الرشكة ذات اٲلسهم شوكت
اند رازا بإبرام عقد مع الرشكة ذات اٲلسهم إسبات عنابة املختصة يف
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إنتاج اٲلنابيب الفوالذية ٬من ٲجل تزويدها بأنابيب غري ملحمة مغلفة
داخليا مبادة « »EPOXYو خارجيا بـ « »PEو ذات عيار 5/8 8
حيث ٲن الرشكة ذات اٲلسهم شوكت اند رازا ابرمت كذلك عقد مع
مقاول فرعي تحت رقم  1/2004مع الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
املسامة « ENCOTESTالكائن مقرها بطريق عني أمناس – ايرارا -
حايس مسعود إلنجاز خط انبوب غاز بطول 27كلم .
حيث أن الرشكة املخطرة تدعي آن الرشكة ذات األسهم إسبات عنابة
كبدتها خسائر مادية بسب عدم إحرتامها لبنود العقد املربم بينهام
واملتمثلة يف عدم إحرتام االسعار املتفق عليها بالعقد وكذلك التٲخر يف
ٲجال تسليم املادة ٬علام ٲن الرشكة ذات االسهم إسبات عنابة توجد يف
وضعية هيمنة يف السوق املعني و املتمثل يف انتاج االنابيب الفوالذية
املغلقة داخليا مبادة  EPOXYوخارجيا بـ PEوذات عيار .5/8 8
حيث تدعى الرشكة صاحبة اإلخطار أنها قد تعرضت ملامرسات من
طرف الرشكة املدعي عليها تدخل ضمن ٲحكام االمر رقم  03-03املؤرخ
يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم ٬املتعلق باملنافسة و تتمثل فيام
ييل :
1 .1إستغالل وضعية الهيمنة التي تتحىل بها الرشكة ذات اٲلسهم
إسبات عنابة وذلك من جراء قيام هذه اٲلخرية برفع اٲلسعار
املتفق عليها من جانب واحد و كذا عدم احرتام ٲجال تسليم املادة
يف املواعيد املحددة .
2 .2وجود الرشكة صاحبة اإلخطار يف وضعية تبعية للرشكة ذات
اٲلسهم إسبات عنابة بحجة عدم امتالكها لبدائل تتيح لها فسخ
العقد املربم بينهام .
حيث ٲن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحب اإلخطار مبوجب إرسالية
رقم /364:م.م /م.ٲ.ر 2013/بتاريخ  07جويلية 2013و املتعلقة بطلب
تٲكيد التمسك الشكوى حيث ٲن صاحب اإلخطار ٲجاب بتاريخ 16
جويلية  2013مبوجب إرسالية تحمل رقم /208م.م/م.ٲ.ر 2013/بٲنه
يتمسك بشكواه .

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
قرر السيد رئيس مجلس املنافسة بتاريخ  01اوت  2013تعيني السيد
نارص تيميمنت كمقرر للتحقيق يف هذه القضية .
حيث ينظر مجلس املنافسة إذا كانت املامرسات و اٲلعامل املرفوعة
إليه تدخل ضمن إطار تطبيق املواد 6و7و10و11و 12من اٲلمر 03-03
املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة ٬ٲو تستند عىل املادة  9من نفس
اٲلمر املذكور .
حيث تعترب املامرسات املنصوص عليها يف املواد 6و7و10و11و ٬ 12من
اٲلمر  03-03مامرسات مقيدة للمنافسة حسب املادة  14من االمر 03-
 03املذكور ٲعاله  .حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل
بعدم قبول اإلخطار إذا ما ارتأى ان الوقائع املذكورة ال تدخل ضمن
اختصاصه طبقا للفقرة الثالثة من املادة  44من اٲلمر  03-03املعدل و
املتمم املتعلق باملنافسة بعد اإلطالع عىل مضمون القرار رقم 03983
 08/املؤرخ يف  01/2009 /21الصادر عن الغرفة التجارية و البحرية
ملجلس قضاء عنابة يتبني من خالله ان الرشكة ذات اٲلسهم شوكت اند
رازا مل تلتزم ببنود العقد املربم مع الرشكة ذات اٲلسهم إسبات عنابة
السيام فيام تعلق بدفع التسبيقات و التي اعتربت رشطا ٲساسيا إلنتاج
اٲلنابيب موضوع العقد  ٬مام نتج عنه تذبذب يف تسليم املنتوج .

وعليه ٬إن مجلس املنافسة

من حيث الشكل

حيث ٲن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطار متوفرتان لدى املخطر و
ذلك وفقا ٲلحكام املادة  44فقرة  1من االمر  03-03املعدل و املتمم
املتعلق باملنافسة٬
حيث ٲن اإلخطار رفع يف االجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
من االمر  03-03املعدل و املتمم.
حيث ٲن مبدٲ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب استمرارية
املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره و عيل هذا اٲلساس تكون
هذه الشكوى قابلة للنظر فيها من الناحية الشكلية .

من حيث االجراءات

اعتبارا آن اٲلطراف مكنت من اإلطالع عىل اإلخطار و التقرير و من
إبداء مالحظاتهام الكتابية ٲثناء رسيان التحقيق .
اعتبار ٲن اإلجراءات املنصوص عليها يف اٲلمر املتعلق باملنافسة و النظام
الداخيل قد استوفيت .

من حيث املوضوع

فيام يخص التعسف يف إستغالل وضعية الهيمنة
إن املادة رقم  07من اٲلمر رقم  03-03املؤرخ يف  19جويلية ٬ 2003
املعدل و املتمم تنص عىل ٲن املامرسات املحظورة الناتجة عن التعسف
الناتج عن وضعية الهيمنة عىل السوق ٲو االحتكار لها ٲو عىل جز منها
والتي تخص احدى اٲلفعال التالية :
الحد من الدخول يف السوق ٲو يف مامرسة النشاطات التجارية فيها .تقليص ٲو مراقبة اإلنتاج ٲو منافذ التسويق ٲو االستثامرات ٲو التطورالتقني .
اقتسام اٲلسواق ٲو مصادر التكوين . عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع املصطنعإلرتفاع اٲلسعار و إلنخفاضها .
 تطبيق رشوط غري متكافئة لنفس الخدمات تجاه الرشكاء التجاريني٬مام يحرمهم من منافع املنافسة ٬
 إخضاع إبرام العقود مع الرشكاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لهاصلة مبوضوع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها ٲو حسب اٲلعراف
التجارية .
من جهة ٲخرى ٬فإن الفقرة الثالثة للامدة  3من اٲلمر  03-03املؤرخ يف
 19جويلية  2003املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة قد عرفت وضعية
الهيمنة عىل ٲنها الوضعية التي متكن مؤسسة ما من الحصول عيل
مركز قوة إقتصادية يف السوق املعني من شٲنها عرقلة قيام منافسة
فعلية فيه و تعطيها امكانية القيام بترصفات منفردة إىل حد معترب إزاء
منافسيها ٲو زبائنها ٲو ممونيها.
و عليه فإن املعلومات املقدمة من طرف الرشكة التي تقدمت باإلخطار
ال تدخل ضمن اٲلفعال املتضمنة باملادة املذكورة ٲعاله  ٬وذلك ٲلن اٲلمر
ال يتعلق بعرقلة املنافسة يف السوق املعني  ٬و إمنا بعدم إحرتام بنود
عقد تجاري طبقا ٲلحكام القسم الثاين من اٲلمر رقم  75-58املؤرخ يف
 20رمضان عام  1395املوافق ل  26سبتمرب  1975املتضمن القانون
املدين املعدل و املتمم و املتعلق برشوط العقد املتمثلة يف الرضا ٬املحل٬
السبب .
كام ٲن الرشكة التي تقدمت باإلخطار مل ترش إىل ٲية عالقة بني الرشكة
املمونة لٲلنابيب ٲو ٲحد فروعها ٲو عالقة الرشكة املمونة برشكات اخرى
عىل صلة بالصفقة املربمة بالرتايض قصد إبعادها ٲو إقصائها .
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فيام يخص وضعية التبعية
إن املادة رقم  11من االمر  03-03املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل
و املتمم املتعلق باملنافسة التي تنص عىل ٲنه يحظر عىل كل مؤسسة
التعسف يف استغالل وضعية التبعية ملؤسسة اخرى بصفتها زبونا ٲو
ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد املنافسة و الذي ميكن ٲن يٲخذ شكل
من اٲلشكال التالية :
 رفض البيع بدون مربر رشعي ٬ البيع املتالزم ٲو التمييزي ٬ البيع املرشوط باقتناء كميا دنيا ٬ اإللزام باعادة البيع بسعر ٲدىن٬ قطع العالقة التجارية ملجرد رفض املتعامل الخضوع لرشوط تجاريةغري مربرة ٬
 كل عمل اخر من شٲنه ٲن يقلل ٲو يلغي منافع املنافسة داخلالسوق ٬
من جهة أخرى عرف املرشوع الجزائري وضعية التبعية االقتصادية عىل
أنها العالقة التجارية التي ال يكون فيها ملؤسسة ما حل بديل مقارن إذا
ٲرادت رفض التعاقد بالرشوط التي تفرضها عليها كمؤسسة ٲخرى سواءا
كانت زبونا أو ممونا  ٬هذا التعريف يعطي نظرة واضحة لإلدعاء التي
تقدمت به الرشكة ذات األسهم شوكت اند رازا و التي مل ترش إىل ٲية
رشوط مسبقة من طرف الرشكة املمونة إسبات عنابة قبل إبرام العقد
التجاري و إمنا اإلخطار جاء بعدما قامت الرشكة اٲلخرية بإعادة النظر يف
بعض بنود العقد و التي تبقى ٲسبابها بني ٲيدي الرشكة املمونة .
إضافة إىل ما تم ذكره ٲعاله و بعد استغالل مضمون القرار رقم 03983
 08/الصادر يف  21/01/2009عن مجلس قضاء عنابة  ٬حيث تبني ٲن
الرشكة صاحبة الشكوى املتمثلة يف الرشكة ذات اٲلسهم شوكت اند رازا
مل تلتزم ببنود العقد املربم مع الرشكة ذات اٲلسهم إسبات عنابة ال
سيام فيام تعلق بدفع التسبيقات و التي اعتربت رشطا ٲساسيا إلنتاج
اٲلنابيب موضوع العقد مام نتج عنها تذبذب يف تسليم املنتوج موضوع
الشكوى .
بعد اإلطالع عىل الرٲي املعلل املعد بتاريخ  27/10/2013من طرف
املقرر السيد نارصتيميمنت  .بناءا عيل املواد  44فقرة  1و فقرة
 4٬63٬47فقرة  1من اٲلمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة .
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وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬يقرر
املادة االوىل

يف الشكل :قبول اإلخطارشكال
يف املوضوع :يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت
رقم /38م.إ/م.م  2006/ل:
1 .1عدم تطابقه لٲلفعال املنصوص عليها باملواد 7و 11من االمر
السالف الذكر .
2 .2عدم خضوع مضمونه إلختصاص املجلس  ٬بحيث ٲن عدم احرتام
بنود العقود التجارية يدخل ضمن صالحيات القايض املدين .

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
الرشكة ذات االسهم شوكت اند رازا
الرشكة ذات االسهم إسبات عنابة
السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن ٲمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء
الجزائر  ٬من قبل اٲلطراف املعنية ٲو من طرف الوزير املكلف بالتجارة
يف ٲجل ال يتجاوز شهرا واحدا إبتداءا من تاريخ استالمه .
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد امتام النصاب القانوين
ألعضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ٲو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم ممثال يف شخصه و نيابة
عن السيد بو قندورة عبد الحفيظ  ٬عضو غري دائم
الجزائر يف  15مارس 2015

الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/16
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  13نوفمرب 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم 2003/26
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «ميد» الكائن مقرها  04شارع قالياقوحسني داي – الجزائر .
ضد :
املعهد الوطني لٲلرايض و السقي و رصف املياه الكائن مقره بحيبوراوي عامر الحراش – الجزائر – ص ب  185الجزائر محطة .

إن مجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم  26/2003املسجل بتاريخ 03جوان  2003و
الذي تقدمت به الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ميد ضد املعهد الوطني
لٲلرايض و السقي و رصف املياه إىل مجلس املنافسة ٬متعلق بالصفقات
العمومية .
مبقتىض اٲلمر رقم  95/06املؤرخ يف  25جانفي  1995املتعلق باملنافسة .
مبتقىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  11 – 241املؤرخ يف  10جويلية 2011
املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة و املحدد للنظام الداخيل للمجلس .
بعد االطالع عىل اوراق امللف .
بعد االستامع إىل املقرر .
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و اٲلسباب االيت تبيانها:

تدعي الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «ميد» ان املدعى عليها قد
عرضت مناقصة القتناء ٲربعة حصص من تجهيزات اإلعالم االيل  ٬و بعد
فتح اٲلظرفة احتلت الرشكة صاحبة اإلخطار املرتبة الثالثة و بعد دراسة
امللفات تم اقصاء املناقصني االول و الثاين  ٬حيث ٲقيص املناقص اٲلول
لعدم تقدميه للعتاد املطلوب  ٬و الثاين لغياب الضامن البنيك ..
حيث ٲن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة « ميد» التي استوفت الرشوط
املتعلقة باٲلسعار و النوعية و كذا الضامن البنيك  ٬ضنت ٲنها سترتبع عيل
املرتبة اٲلوىل بعد إقصاء املتناقصني اٲلول و الثاين .
حيث ٲنه و بتاريخ  11ماي ٬ 2002ٲعلم املعهد الوطني لٲلرايض و السقي
و رصف املياه عن طريق الفاكس الرشكة ذات املسؤولية املحدودة « ميد»
ٲنها مل تتحصل عىل املناقصة و الرشكة التي تحتل الوضعية السابعة هي
التي تحصلت عيل املناقصة بالرغم ٲن صاحبة اإلخطار هي من قدمت
ٲخفض عرض إجاميل و ٲخفض عرض متعلق بثالث حصص لتجهيزات ذات
نوعية مقارنة بالرشكة التي تم اختيارها .
حيث ٲنه قد تم الرد من طرف املعهد الوطني لٲلرايض و السقي و رصف
املياه عيل مضمون اإلخطار طبقا لإلرسالية رقم  239/2004بتاريخ 7
افريل  2004املوجهة ملجلس املنافسة  ٬و التي تضمنت املعلومات التالية:
املناقصة الوطنية املعلن عنها من طرف املعهد الوطني لٲلرايض و السقي
و رصف املياه خصت  4حصص منفصلة و مستقلة عن بعضها البعض .
مداوالت لجنة الصفقات العمومية املعهد الوطني لٲلرايض و السقي و
رصف املياه املنعقدة يومي  29جوان و  02جويلية  2002قد جرت وفقا
للنصوص القانونية املعمول بها السارية املفعول  ٬و املتعلقة باملرسوم رقم
 434 91بتاريخ بتاريخ  9نوفر  ٬ 1991املعدل و املتمم للمرسوم رقم 98-97بتاريخ  7مارس  1998وعليه فاملناقصة متت قبل صدور املرسوم
الرئايس رقم  250-02بتاريخ  24جويلية  2002عكس ما ٲشارت اليه
الرشكة صاحبة االخطار و التي استندت عيل املرسوم الجديد لسنة 2002
لجنة تقييم العروض للمعهد الوطني لٲلرايض و السقي و رصف املياه التي
رقم  - 8النرشية الرسمية للمنافسة | 51

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
قامت بدراسة العروض من الناحية التقنية و املالية استندت عىل طريقة
املوازنة التالية :
• 70نقطة بالنسبة للمعيار اٲلول (التقني) باعتباره املرجع ٲو املتفوق.
•  30نقطة بالنسبة للعامل الثاين (املايل).
اإلختيار جاء عىل ٲساس التجزءات و طبقا لطريقة حسابية و كذا اختيارية
مصادق عليها طرف لجنة الصفقات العمومية  ٬و عليه فإنه بالنسبة ل :
1 .1التجزئة رقم : 1الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «ميد» قد تحصلت
عيل  78.60نقطة ( 51نقطة متعلقة باملعيار التقني و 27.60
نقطة متعلقة باملعيار املايل ) .تحصلت عيل  94.23نقطة ( 70نقطة
بالنسبة للجانب التقني و )handy-net( 24.23رشكة نقطة بالنسبة
للجانب املايل .
2 .2التجزئة رقم : 2الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «ميد» تحصلت
عيل  74.51نقطة ( 50بالنسبة للمعيار التقني و  24.51نقطة
بالنسبة للمعيار للجانب املايل ) .تحصلت عيل  89.73نقطة (70
نقطة بالنسبة للجانب التقني و  )selectronic( 19.73رشكة بالنسبة
للجانب املايل ) و لإلشارة هنا فإن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
«ميد» تحصلت عىل املرتبة الرابعة بالنسبة لهذه التجزئة .
3 .3التجزئة رقم : 3مل يتم قبول عرض الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
«ميد» لعدم مطابقة التجهيزات املقرتحة للمعايري املطلوبة و
الخصوصيات املدرجة يف دفرت الرشوط .
4 .4التجزئة رقم : 4مل يتم قبول عرض الرشكة ذات املسؤولية املحدودة
« ميد» بالنسبة لهذه التجزئة  ٬لعدم مطابقته لدفرت الرشوط و
العرض مل يكن كامال  ٬بل جزئيا .
حيث تجدر اإلشارة إىل ٲن لجنة الصفقات العمومية للمعهد الوطني
لٲلرايض و السقي و رصف املياه قد اختارت ٲفضل عرض و ليس ٲقل عرض
حسب معايري اإلختيار املحددة و املصادق عليها من طرف ٲعضاء اللجنة .
قرر السيد رئيس مجلس املنافسة بتاريخ  20/06/2013تعيني مقرر السيد
نارص تيميمنت للتحقيق يف هذه القضية .
حيث ٲن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحب اإلخطار مبوجب إرسالية
رقم/ 357 :م.م/م.ٲ.ر ٬ 2013/بتاريخ  ٬07جويلية  2013و املتعلقة بطلب
تٲكيد التمسك بالشكوى.
حيث ٲن صاحب اإلخطار ٲجاب بتاريخ  29ٲوت  2013مبوجب إرسالية
تحمل رقم /256م.م/م.ٲ.ر 2013/بٲنه يتمسك بشكواه .
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حيث ٲن اإلخطار رفع يف اٲلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة  4من
املر  03-03املعدل و املتمم .
حيث ٲن مبدٲ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب استمرارية املجلس
رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره و عىل هذا اٲلساس تكون هذه
الشكوى قابلة للنظر فيها من الناحية الشكلية .
حيث تعترب املامرسات املنصوص عليها يف املواد 6و7و10و11و ٬ 12من
االمر  03-03مامرسات مقيدة للمنافسة حسب املادة  14من االمر 03-03
املذكور أعاله .
حيث ينظر مجلس املنافسة إذا كانت املامرسات و اٲلعامل املرفوعة إليه
تدخل ضمن إطار تطبيق املواد 6و7و10و11و 12من االمر  03-03املعدل
و املتمم املتعلق باملنافسة ٬ٲو تستند عىل املادة  9من نفس اٲلمر املذكور
حيث ميكن للمجلس ٲن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار
إذا ما ارتأى ٲن الوقائع املذكورة ال تدخل ضمن صالحياته ٲو غري مدعمة
بعنارص مقنعة طبقا للفقرة الرابعة من املادة  23لألمر  95-06املؤرخ يف
 25جانفي  1995املتعلق باملنافسة .

وعليه ٬إن مجلس املنافسة

من حيث الشكل

حيث إن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطار متوفرتان لدى املخطر و ذلك
وفقا ٲلحكام املادة  44فقرة  1من اٲلمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة.
حيث ٲن اإلخطار رفع يف اٲلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة  4من
االمر  03-03املعدل و املتمم.

من حيث االجراءات

اعتبارا ٲن اٲلطراف مكنت من اإلطالع عىل اإلخطار و التقرير و من إبداء
مالحظاتهام الكتابية ٲثناء رسيان التحقيق .
اعتبار ٲن اإلجراءات املنصوص عليها يف اٲلمر املتعلق باملنافسةو النظام
الداخيل قد استوفيت.

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة االوىل

يف الشكل  :قبول اإلخطارشكال
يف املوضوع  :يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم/26م.م
/م.ٲ.ر 2003/
ٲلن الوقائع املذكورة ال تدخل ضمن صالحياته .

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «ميد».
املعهد الوطني لٲلرايض و السقي و رصف املياه .
السيد الوزير املكلف بالتجارة .

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن ٲمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر  ٬من قبل
اٲلطراف املعنية ٲو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف ٲجل ال يتجاوز شهرا واحدا
ابتداءا من تاريخ استالمه .
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد امتام النصاب القانوين ٲلعضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ٲو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم ممثال يف شخصه و نيابة عن السيد بو
قندورة عبد الحفيظ  ٬عضو غري دائم
			
الجزائر يف  15مارس 2015

الرئيس
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/17
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  13نوفمرب 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2013/47 :
اخطار متعلق ب(:طلب التدابري املؤقتة)
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «الهالل للورق» الكائن مقرها باملنطقة
الصناعية واد السامر -الجزائر -
ضد كل من :
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «الريان للورق» الكائن مقرها ب 26
طريق البوين –عنابة –
و -الرشكة ذات املسؤولية املحدودة املؤسسة الجزائرية للورق و
الطباعة الكائن مقرها باملنطقة الصناعية البوين – عنابة -

إن مجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل طلب إتخاذ التدابري املؤقتة رقم  78/2013املسجل
بتاريخ  5ماي  2013و الذي تقدمت به الرشكة ذات املسؤولية
املحدودة «الهالل للورق» عن طريق اٲلستاذ بولعشب مراد محامي
لدى املجلس ضد كل من الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «الريان
للورق» و الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «املؤسسة الجزائرية للورق
و الطباعة» إىل مجلس املنافسة و التي تطلب من خالله باتخاذ التدابري
املؤقتة ضد هاتني اٲلخريتني .
مبتقىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم يف  19جويلية املتعلق
باملنافسة.
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  11 – 241املؤرخ يف 10جويلية 2011
املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
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مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة و املحدد للنظام الداخيل للمجلس .
بعد اإلطالع عىل ٲوراق امللف .
بعد اإلستامع إىل املقرر .
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و االسباب االيت تباينها
حيث ٲن املامرسات التي تم اإلبالغ عنها تخص املنتجات التالية :
•الكراريس املدرسية (32ص48ص 64ص 96ص 120ص 192ص 288ص)
()2mains ٬ 3mains ٬ ٬4mains 5mains
• السجالت
• رزم االوراق البيضاء .
حيث اعترب املدعي ٲن املامرسات املطبقة من طرف املتعاملني املعنيني ٬
مامرسات مقيدة للمنافسة كونها اتفاقا موضوعه :
• تخفيض مامثل  ٬مبالغ فيه و غري مربر ٲلسعار الكراريس املدرسية
(من ٲجل إزاحة رشكة املدعي من السوق باعتباره متدخل جديد يف
السوق .
• عرض و تطبيق ٲسعار منخفضة بشكل تعسفي .
حسب املدعي فإن املامرسات التي تم اإلبالغ عنها تتمثل يف وضع حيز
التنفيذ من طرف املؤسستني املعنيتني و بصفة متفق عليها :
عرض مامثل و انتقايئ ٲلسعار البيع حسب املادة  6رقم  03-03املعدلو املتمم املتعلق باملنافسة يتمثل يف تخفيض معترب و غري مربر مس
بعض السلع يف تشكيلة املنتجات املنتجة من طرف املؤسستني املعنيتني
عرض ومامرسة ٲسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي حسب املادة 12
من اٲلمر رقم  03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة .
و حسب املدعي تهدف هذه الترصفات إىل إضعاف بصفة تدريجية
القدرة التنافسية لرشكة الهالل و باقي املتنافسني من ٲجل ارغامهم
الحقا عيل توقيف نشاطهم و هذا ما يلحق و بصفة جلية رضرا محدقا
باملصلحة اإلقتصادية العامة .

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
إلتمست الرشكة صاحبة الشكوى من مجلس املنافسة اتخاذ التدابري
املؤقتة طبقا للامدة  46من اٲلمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة فيام يخص الغاء تطبيق اٲلسعار الجديدة التي تم عرضها
من طرف االطراف املعنية بالدعوى و الرجوع إىل اٲلسعار املطبقة سنة
 2012و ذلك إىل غاية البث يف املوضوع من طرف املجلس.
قرار السيد رئيس مجلس املنافسة بتاريخ  24/10/2013تعيني مقرر
السيد عسيل جيالليللتحقيق يف هذه القضية .
حيث ٲن اإلخطار رفع يف اٲلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
من اٲلمر  03-03املعدل و املتمم .
حيث تعترب املامرسات املنصوص عليها يف املواد 6و7و10و11و ٬ 12من
االمر  03-03مامرسات مقيدة للمنافسة حسب املادة  14من االمر 03-
 03املذكور ٲعاله .
حيث ميكن ملجلس املنافسة  ٬بطلب من املدعي ٲو من الوزير املكلف
بالتجارة  ٬اتخاذ تدابري مؤقتة للحد من املامرسات املقيدة للمنافسة
موضوع التحقيق ٬إذا اقتضت ذلك الظروف املستعجلة لتفادي وقوع
رضر محدق غري ممكن اصالحه  ٬لفائدة املؤسسات التي تٲثرت
مصالحها من جراء هذه املامرسات ٲو عند اإلرضار باملصلحة اإلقتصادية
العامة وفقا ٲلحكام املادة  46من االمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة .
حيث ينظر مجلس املنافسة اذا كانت املامرسات و االعامل املرفوعة
اليه تدخل ضمن اطار تطبيق املواد 6و7و10و11و 12من اٲلمر 03-03
املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة ٬ٲو تستند عىل املادة  9من نفس
اٲلمر املذكور .

وعليه ٬إن مجلس املنافسة

من حيث الشكل

إن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطار متوفرتان لدى املخطر و ذلك
وفقا الحكام املادة  44فقرة  1من اٲلمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة .حيث ان االخطار رفع يف االجال املنصوص عليها يف املادة 44
فقرة  4من االمر  03-03املعدل و املتمم.

من حيث االجراءات

اعتبارا ٲن اٲلطراف مكنت من اإلطالع عىل االخطار و التقرير و من

إبداء مالحظاتهام الكتابية ٲثناء رسيان التحقيق .
اعتبار ٲن اإلجراءات املنصوص عليها يف اٲلمر املتعلق باملنافسة و النظام
الداخيل قد استوفيت .

من حيث املوضوع

حتى يتمكن املدعي من تبيان الرضر  ٬الذي لحق مبصالحه  ٬يجب ٲن
يثبت ٲن املامرسات التي ٲبلغ عنها قد تسببت يف إحداث رضر جسيم
بالوضعية املالية ملؤسسته قد يرهن حتى بقاءها يف السوق ٲو عىل
اٲلقل ٲضعاف قدرتها التنافسية  .و يف هذا السياق قدم املدعي وثائق
يبني من خاللها الرضر الذي لحق به ممثال يف فقدان مبلغ يقدر ب:
 111مليون دج معرب عنه كربح فائت .إن املامرسات التي رشع يف
تطبيقها من طرف الرشكتني املعنيتني مل يصدر عنها يف ذلك الوقت ٬ٲي
ٲثر سلبي واضح املعامل عىل القطاع اإلقتصادي املعني .
و من جهة ٲخرى و عشية الدخول املدريس مل يتم تسجيل اي اضطراب
للسوق سواء من ناحية وفرة املنتجات او من ناحية اٲلسعار املطبقة .
و لكن عىل املدى املتوسط و حسب ترصيحات و ٲقوال مسؤولو
الرشكات املتاثرة باملامرسات التي تم اإلبالغ عنها  ٬لو استمرت هذه
الوضعية (إنخفاض اٲلسعار)  ٬فإن ٲغلبية املنتجون سيجربون عىل وقف
نشاطهم خاصة فيام يخص إنتاج الكراريس املدرسية ٬إضافة إىل ذلك
فإن هذه الوضعية سوف تٲدي إىل رصف نظر املتعاملني الذين يرغبون
يف دخول السوق املعني لسبب واحد هو ضعف املردودية الناتج عن
ضالة هامش الربح .اعتامدا عىل ما تم ذكره سابقا  ٬فان مجرد اثبات
من طرف املدعي بوجود رضر لحق به متمثال يف انخفاض يف رقم
االعامل او يف املردودية غري كاف لالستفادة من التدابري املؤقتة  ٬كون ان
االجراء االستعجايل ال يهدف اىل تعويض الربح الفائت كون ان مثل هذا
الرضر ال ميكن باي حال من االحوال اعتباره تهديدا وشيكا قد يؤدي
اىل ازاحة الرشكة صاحبة الشكوى من السوق  .ولذلك فاننا نرى بان
الرشوط الواجب توافرها يف طلب املعني حتى يتمكن مجلس املنافسة
من اتخاذ تدابري مؤقتة غري متوفرة ال سيام فيام يتعلق باثبات وجود
خطر يوشك ان يقع يهدد استمرارية بقاء رشكة املدعي يف السوق او
االرضار باملصلحة االقتصادية العامة .بعد اإلطالع عىل التقرير الخاص
بطلب اتخاذ التدابري املؤقتة املعد بتاريخ  07/01/2014من طرف املقرر
السيد عسيل جياليل  .بناءا عىل املواد  44فقرة  1وفقرة 63٬47٬46٬4
فقرة  2من االمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة .
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة االوىل

يف الشكل  :قبول طلب التدابري املؤقتةشكال
يف املوضوع  :يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول طلب التدابري املؤقتة املسجل تحت رقم
/47م.ٲ /م.م 2013/لعدم توفره عىل الرشوط املوضوعية و املتمثلة يف عدم اثبات وجود
خطر محدق يوشك ٲن يقع يهدد إستمرارية و بقاء رشكة املدعي يف السوق ٲو اإلرضار
باملصلحة اإلقتصادية عىل املدى املتوسط .

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «الهالل للورق».
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «الريان للورق».
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «املؤسسة الجزائر للورق و الطباعة».
السيد الوزير املكلف بالتجارة .

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن ٲمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر  ٬من قبل
اٲلطراف املعنية ٲو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف ٲجل ال يتجاوز  20يوما ابتداءا
من تاريخ استالمه .
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد امتام النصاب القانوين العضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا او سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم ممثال يف شخصه و نيابة عن السيد بو
قندورة عبد الحفيظ  ٬عضو غري دائم
الجزائر يف  15مارس 2015
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/18
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  13نوفمرب 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم 2005/36
رشكة «رسي» الكائن مقرها ب 02:شارع باستور – تلمسان -
ضد:
الرشكة «اتصاالت الجزائر» الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 05
الديار الخمس املحمدية  – 16130الجزائر –

إن مجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم  36/2005املسجل بتاريخ 19
اكتوبر 2005و الذي تقدمت به رشكة «رسي» ضد رشكة»اتصاالت
الجزائر» إىل مجلس املنافسة املتعلق بالتعسف يف وضعية الهيمنة .
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  11 – 241املؤرخ يف 10جويلية 2011
املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة و املحدد للنضام الداخيل للمجلس .
بعد اإلطالع عيل اوراق امللف .
بعد اإلستامع إىل املقرر.
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و اٲلسباب االيت تباينها
حيث ٲن املشتيك املمثل لرشكة «رسي» بروفيدال ٲنرتنت معتمدة من
طرف سلطة الضبط للربيد و املواصالت ضد إتصاالت الجزائر .
« »Adslحيث ٲن املشتيك اتفق مع مؤسسة إتصاالت الجزائر عىل إنجاز

خدمات مبعايري مبوجب إتفاقية مؤرخة يف  28ماي  2004بوالية تلمسان
تم توقيف هذه اإلتفاقية بطريقة شفوية من طرف إتصاالت الجزائر
بتاريخ  15ديسمرب  2004بعد ٲن عرفت بدايتها يف ٲوائل شهر ٲكتوبر
من نفس السنة .
حيث ٲن إتصاالت الجزائر دعت رشكة رسي إىل إمضاء إتفاقية ٲخرى
جديدة رغم ٲن اإلتفاقية اٲلوىل مل تلغى حسب هذه اٲلخرية و بالتايل
رفضت التوقيع عىل اإلتفاقية الجديدة بدعوى ٲنها تعسفية .
حيث ٲن املشتيك يثري خرق املادة  06من االمر  95/06من طرف
مؤسسة إتصاالت الجزائر لوجود اتفاق رصيح يرمي إىل الحد و عرقلة
حرية املنافسة  ٬و يشري كذلك إىل خرق املادة  09من نفس االمر.
حيث ٲن اتصاالت الجزائر ٲقدمث عىل تجديد ابرام إتفاقية مع
املتعاملني و رفض مشاركة رشكة «رسي» فاملشتيك يشري ٲيضا إىل خرق
املادة  95/06للتعسف الناتج عن وضعية الهيمنة و املادة  22من نفس
االمر .
قرر السيد رئيس مجلس املنافسة بتاريخ  01/08/2013تعيني مقرر
السيد سعدي بومدين للتحقيق يف هذه القضية .
حيث ٲن مبدٲ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب استمرارية
املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره و عىل هذا االساس تكون
هذه الشكوى قابلة للنظر فيها من الناحية الشكلية .
حيث ٲن اإلخطار رفع يف االجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
من االمر  03-03املعدل و املتمم  .حيث تعترب املامرسات املنصوص
عليها يف املواد 6و7و10و11و ٬ 12من اٲلمر  03-03مامرسات مقيدة
للمنافسة حسب املادة  14من االمر  03-03املذكور ٲعاله .
حيث ينظر مجلس املنافسة إذا كانت املامرسات و اٲلعامل املرفوعة
إليه تدخل ضمن اطارتطبيق املواد 6و7و10و11و ٬ 12من االمر 03-03
املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة  ٬أو تستند عىل املادة  9من نفس
األمر املذكور.
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حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار
اذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة ال تدخل ضمن إختصاصه طبقا للفقرة
الثالثة من املادة 44من االمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬

من حيث الشكل

حيث أن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطار متوفرتان لدى املخطر و
ذلك وفقا ٲلحكام املادة  44فقرة  1من اٲلمر  03-03املعدل و املتمم
املتعلق باملنافسة.
حيث أن اإلخطار رفع يف اٲلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
من األمر  03-03املعدل و املتمم.

من حيث االجراءات

اعتبارا أن األطراف مكنت من اإلطالع عيل اإلخطار و التقرير و من
إبداء مالحظاتهام الكتابية ٲثناء رسيان التحقيق .
اعتبار ٲن اإلجراءات املنصوص عليها يف اٲلمر املتعلق باملنافسة و النظام
الداخيل قد استوفيت .

من حيث املوضوع

إرتأى املجلس آنه ال وجود لتأسيس قانوين لهذه اإلدعاءات بحيث
ظاهريا ال ميكننا ملس و مالحظة مؤرشات من خالل فحوى اإلخطار
تدل عىل وجود أعامل مدبرة و إتفاقيات رصيحة و من جهة أخرى
عدم وجود أدلة ملموسة حول التعسف يف وضعية الهيمنة بحيث
آن إتصاالت الجزائر هي املتعامل التاريخي الوحيد  ٬كام آنه مل يرد يف
اإلخطار عن ماهية تلك الرشوط التجارية التي أرادت إتصاالت الجزائر
إخضاعها لها و بالتايل ال يوجد ألي مؤرش يوحي لهذه املامرسات .
اعتبارا أن رد رشكة «رسي» املتعلق بتأكيد الشكوى اشار ان الخسائر
التي تسببت فيها رشكة اتصاالت الجزائر ملؤسستهم كانت كبرية و بالتايل
ميكن افرتاض ان الرشكة املترضرة تسعى للحصول عىل تعويضات و هذا
ليس من اختصاص املجلس .
بعد االطالع عىل التقرير النهايئ املعد بتاريخ  27/10/2013من طرف
املقرر السيد سعدي بومدين .
بناءا عىل املواد  44فقرة  1وفقرة 3و فقرة  63٬47٬4فقرة1من االمر
 03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة .
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وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر

		

املادة االوىل

يف الشكل  :قبول اإلخطار شكال
يف املوضوع  :يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل
تحت رقم/52م.ا /م.م  2013/لعدم االختصاص

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار ٳىل كل من :
رشكة «رسي»
رشكة «اتصاالت الجزائر»
السيد الوزير املكلف بالتجارة .

املادة الثالثة

يكون هذا اقرار قابل للطعن امام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر٬
من قبل االطراف املعنية او من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف اجل ال
يتجاوز شهرا واحداإبتداءا من تاريخ استالمه .
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين
ٲلعضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا او سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم ممثال يف شخصه و نيابة
عن السيد بو قندورة عبد الحفيظ ٬
عضو غري دائم

		
الجزائر يف  15مارس 2015

الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/19
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  13نوفمرب 2014
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم 2006/40
رشكة MED SANTEالكائن مقرها ب  12شارع االخوة لعريبي – تلمسان –
ضد:
 EHSعبد الرحامن محمد  -الكائن مقرها ببرئ مراد رايس – الجزائر

ان مجلس املنافسة
بعد اإلطالع عيل اإلخطار رقم  40/2006املسجل بتاريخ  24جوان
 2006و الذي تقدمت به رشكة « »MED SANTEضد «»EHS
عبد الرحامن محمد اىل مجلس املنافسة املتعلق بعدم الدعوة
لإلستشارة .
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  11 – 241املؤرخ يف 10جويلية 2011
املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة و املحدد للنظام الداخيل للمجلس .
بعد اٳلطالع عىل ﺃوراق امللف  .بعد اٳلستامع ٳىل املقرر.
يصدر القرار املؤسس عيل املعاينات و االسباب االيت تباينها
حيث ٲن الشايك يندد عىل عدم دعوته لعرض املنتوجات الطبية التي
يسوقها و ال سيام ( )ATS MEDICALالصاممات القلبية كون الرشكة
املشتكية املمثل الحرصي لرشكة الجزائر مبتعاملني  EHSحيث أن

الشايك يثري قضية عدم دعوته لإلستشارة التي جمعت مؤسسة إثنني
ينشطان يف مجال التموين باملواد و اللوازم الطبية و الجراحية و عدم
إحرتام قواعد الصفقات العمومية من طرف اإلدارة .
الجزائر بدعوى ٲنEHSحيث ٲن الشايك مل يتمكن من إستخراج دفرت
الرشوط لدى مؤسسة هذه اٲلخرية مل تتصل به لهذا الغرض .
حيث ﺃن الشايك يشري يف مراسالته االضافية ٳىل العراقيل و الصعوبات
التي يتلقاها عىل مستوى مصالح ادارة الجامرك و وزارة الصحة
للحصول عىل الرتاخيص االزمة
حيث ٲن الشايك يدعي ٲنه قام مبراسلة مجلس املنافسة عن طريق
الربيد اإللكرتوين  ٬مراسلة رقم  267املؤرخة يف  15سبتمرب  2013تحتوي
عىل بعض العنارص من ٲدلة و قرائن يبني فيها اإلخالل بقواعد املنافسة
الحرة و النزيهة و يشري إىل ٲنه كان ينبغي عىل ٲمانة املجلس تسجيله .
حيث ٲن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحب اإلخطار مبوجب إرسالية
رقم  /356ٲ.ر /م.م  2013 /بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة
بطلب تٲكيد التمسك بالشكوى .
تحمل رقم  267املؤرخة يف  15سبتمرب  2013بعد اإلطالع عىل مراسلة
رشكة  MED SANTEإىل مجلس املنافسة عن طريق بريده اٳللكرتوين
 Contact.concurrence@gmail.comحيث ﺃن صاحب االخطار
اجاب بتاريخ  15نوفمرب  2013مبوجب ٳرسالية تحمل رقم /216م.م/
م.ٲ.ر 2013/بٲنه يتمسك بشكواه .
قرر السيد رئيس مجلس املنافسة بتاريخ  27/10/2013تعيني مقرر
السيد سعدي بومدين للتحقيق يف هذه القضية .
حيث ٲن مبدٲ التقادم ال يطبق يف قضية الحال بسبب إستمرارية
املجلس رغم تجميد نشاطه كام سبق ذكره وعىل هذا اٲلساس تكون
هذه الشكوى قابلة للنظر فيها من الناحية الشكلية .
حيث ﺃن اإلخطار رفع يف االجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة  4من
االمر  03-03املعدل و املتمم .
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حيث تعترب املامرسات املنصوص عليها يف املواد 6و7و10و11و ٬ 12من
االمر  03-03مامرسات مقيدة للمنافسة حسب املادة  14من اٲلمر 03-
 03املذكور ٲعاله .
حيث ينظر مجلس املنافسة إذا كانت املامرسات و اٲلعامل املرفوعة
إليه تدخل ضمن إطارتطبيق املواد 6و7و10و11و ٬ 12من اٲلمر 03-03
املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة ٬ﺃو تستند عىل املادة  9من نفس
اٲلمر املذكور .
حيث ميكن للمجلس ﺃن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار
اذا ما ارتٲى ٲن الوقائع املذكورة ال تدخل ضمن اختصاصه طبقا للفقرة وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
الثالثة من املادة 44من االمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة		 .

بعد اإلطالع عىل محتوى الرسالة اإللكرتونية اتضح ٲن املعلومات املرسلة
ال عالقة لها بالقضية موضوع الحال و ٲنها مجرد مراسالت عادية خالية
من القرائن و اٲلدلة .
بعد اإلطالع عىل التقرير النهايئ املعد بتاريخ  27/10/2013من طرف
املقرر السيد سعدي بومدين .
بناءا عىل املواد  44فقرة  1وفقرة 3و فقرة  63٬47٬4فقرة1من االمر
 03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة .

وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬

من حيث الشكل

إن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطار متوفرتان لدى املخطر و ذلك
وفقا ٲلحكام املادة  44فقرة  1من اٲلمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة.
حيث ٲن اإلخطار رفع يف اٲلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
من اٲلمر  03-03املعدل و املتمم.

من حيث االجراءات

اعتبارا ٲن اٲلطراف مكنت من اإلطالع عىل اإلخطار و التقرير و من
إبداء مالحظاتهام الكتابية ٲثناء رسيان التحقيق .
اعتبار ٲن اإلجراءات املنصوص عليها يف اٲلمر املتعلق باملنافسة و النظام
الداخيل قد استوفيت .

من حيث املوضوع

تبني ٲن املشتيك مل يتطرق للقوانني و النصوص التي متت مخالفتها و
انتهاكها و اكتفى بذكر العموميات و ٲن العملية مل تتم عن طريق
صفقة عمومية واضحة املعامل و من جهة ٲخرى إن الطابع الجدي
لإلخطار قد يستدعي وجود قرائن تدل عىل وجود املامرسات املدعي
بوجودها عىل اٲلصح و ليس بوجود تخمينات من قبل املدعي قد ال
ميكن ٲن تشكل عنارص مقنعة و ال ميكن ٲن تجعلنا نعتقد بٲن املشتىك
منها قد ارتكبت فعال ترصفات و ٲفعال تشكل مامرسات مقيدة
للمنافسة .
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املادة االوىل

يف الشكل  :قبول اإلخطارشكال
يف املوضوع  :يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت
رقم /40م.م/م.ٲ.ر2006/لعدم اإلختصاص
املادة الثانية :يبلغ هذا القرار ٳىل كل من :
 MED SANTEرشكة
عبد الرحامين محمدEHS
السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن ٲمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء
الجزائر  ٬من قبل اٲلطراف املعنية ٲو من طرف الوزير املكلف بالتجارة
يف ٲجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداءا من تاريخ استالمه .
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد امتام النصاب القانوين
ٲلعضائه :السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا او سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ ٬عضو غري دائم
الجزائر يف  15مارس 2015

الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/20
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  16أفريل 2015
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم 2013/49
السيد دوخانجي رابح
الكائن مقره ب  :حي اللوز رقم  32بني عمران – بومرداس -
ضد كل من :
رشكة سوناطراك الكائن مقرها ب  :جنان املليك حيدرة –الجزائر -
و
سلطة ضبط املحروقات الكائن مقرها ب  :مبنى وزارة وادى حيدرة
– الجزائر -

إن مجلس املنافسة
بعد االطالع عىل االخطار رقم  49/2013املسجل بتاريخ  31مارس
 2013و الذي تقدم به
السيد دوخانجي رابح ممثل املوزعني الخواص للمزلقات ضد كل من
رشكة سوناطراك و سلطة ضبط املحروقات اىل مجلس املنافسة و الذي
يشتيك من خالله املامرسات املقيدة للمنافسة .
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  11 – 241املؤرخ يف 10جويلية 2011
املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسةو املحدد للنضام الداخيل للمجلس .
بعد االطالع عىل اوراق امللف  .بعد االستامع إىل املقرر.

يصدر القرار املؤسس عيل املعاينات و االسباب االيت تباينها
حيث انه بتاريخ  31/12/2010تم توقيف متوين املوزعني باملزلقات من
طرف رشكة سوناطراك و بعد شهر من ذلك تم اشعار املوزعني بواسطة
ارسالية رقم  101مؤرخة يف  31/01/2011صادرة عن قسم التسويق
لرشكة سوناطراك تعلمهم بوجود صعوبات تقنية يف انتاج املزلقات و
عليه فان التموين متوقف خالل شهري فيفري و مارس غري ٲن التموين
بقي مستمرا لصالح رشكة نفطال من نفس املصفاة .
عىل اثر ذلك قام املوزعني الخواص مبراسلة كل من وزير الطاقة و
املناجم  ٬الرئيس املدير العام لرشكة سوناطراك و رئيس سلطة صبط
املحروقات من اجل ابالغهم بالتمييز يف املعاملة بني املوزعني الخواص و
رشكة نفطال حيث بقيت دون رد .
حيث ٲنه بتاريخ  26/01/2012قد متت مراسلة املوزعني االحرار من
طرف رشكة سوناطراك مبوضوع تحويل نشاط املزلقات من رشكة
سوناطراك اىل رشكة نفطال حيث ابلغت رشكة سوناطراك املوزعني
اٲلحرار عن بداية اجراءات تحويل نشاط املزلقات من رشكة سوناطراك
اىل رشكة نفطال و هذا عمال بالبند رقم  23من العقد التجاري املربم
بني سوناطراك و املوزعني االحرار و الذي يعطي لرشكة سوناطراك حق
التنازل عن حقوقها و واجباتها لصالح رشكة اخرى او فرع من فروعها .
حيث انه بتاريخ  14/05/2012تم استدعاء املوزعني الخواص من
طرف رشكة سوناطراك لحضور جلسة عمل مبقر هذه االخرية حيث
تم ابالغهم بالقرار املتخذ تطبيقا لتعليامت سلطة ضبط املحروقات و
املتمثل يف تحويل نشاط توزيع املزلقات من رشكة سوناطراك اىل رشطة
نفطال .
حيث ٲنه بتاريخ  03/09/2012عقدت جلسة عمل بحضور ممثلني عن
وزارة الطاقة و املناجم٬سلطة ضبط املحروقات و رشكة سوناطراك و
كذا املوزعني الخواص لدراسة جملة من املطالب و اهمها بقاء العالقة
التجارية بني املوزعني الخواص و رشكة سوناطراك و النتيجة كانت رفض
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قاطع لهذه الفرضية حيث انتهت الجلسة بالتوقيع عىل محرض اجتامع
و الذي يدعي املوزعني االحرار انهم ارغموا عىل امضائه دون الحصول
عىل نسخة من املحرض .
حيث انه بتاريخ  14/01/2013تلقى السيد دوخانجي برقية من سلطة
ضبط املحروقات اهم ما جاء فيها النقاط التالية :
 البقاء عىل العالقة التجارية بني املوزعني الخواص و رشكة سوناطراكان هذه النقطة ال نقاش فيها حيث ان القرار اتخذ و تم قبوله بتحويل
النشاط ايل رشكة نفطال و ذلك منذ جانفى ٬ 2012
ان سلطة ضبط املحروقات جاهزة لرعاية عملية كتابة العقود الجديدةبني رشكة نفطال و املوزعني االحرار .
 24%اىل - %20عن توزيع الحصص فقد تقرر باجامع االطراف رفع
حصة املوزعني الخواص من خالل االجتامع املنعقد بتاريخ 26/08/2012
التي تقررت 10- %فيام يخص سعر البيع الزيادة ب من سعر بيع
 %9.5متت مراجعتها اىل رشكة سوناطراك اىل املوزعني الخواص .
 فيام يخص مواصلة التموين فقد تقرر مواصلته اىل غاية التحويلالفعىل لنشاط التوزيع ٳىل رشكة نفطال وفق النتائج املذكورة اعاله .
حيث انه بتاريخ  31مارس  2013اودع السيد دوخانجي رابح اخطار
لدى مجلس املنافسة باسم  85متعامل ميارسون نشاط توزيع املزلقات
و الذي من خالله تطرق اىل ترصفات متارس من طرف رشكة سوناطراك
و سلطة ضبط املحروقات و املتمثلة يف النقاط التالية :
1 .1عدم احرتام املرسوم التنفيذي رقم 97/43
2 .2عدم احرتام املادة رقم  6من رخصة مامرسة نشاط توزيع املزلقات
قرار وزير الطاقة و املناجم
3 .3عدم احرتام املواد  39٬ 21٬ 10من االمر رقم  03-03املؤرخ يف 19
جويلية  2003املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة .
4 .4تحويل النشاط نحو موزع اخر .
5 .5رفض بيع املزلقات من طرف رشكة سوناطراك للموزعني االحرار
مخالف للامدة  6من رخصة مامرسة نشاط توزيع املزلقات – قرار
وزير الطاقة و املناجم .
6 .6اجبار سلطة الضبط للمحروقات املوزعني عىل امضاء العقود مع
رشكة نفطال .
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مبوجب هذه النقاط طالب صاحب االخطار مباييل :
احرتام القوانني بخصوص الرشكات العمومية و الخاصة .استمرار التموين من رشكة سوناطراك املجمد منذ 31/12/2012البقاء العقود مع رشكة سوناطراك .ادخال التاخريات الخاصة ب  19شهرا من توقف النشاط يف العقوداملقبلة .
حيث انه بتاريخ  17/02/2014تلقى مجلس املنافسة رسالة من رشكة
سوناطراك قسم السوق الداخيل و الفروع ردا عىل طلب معلومات
حول كيفيات و اثار هذا التحويل للنشاط موضوع النزاع عىل توزيع
هوامش الربح بني رشكة سوناطراك و املوزعني الخواص حيث ٲكد ان
هذا التحويل تقرر و باتفاق يف االجتامع املنعقد بتاريخ 03/09/2012
يف مقر سلطة ضبط املحروقات بني رشكة سوناطراك  ٬رشكة نفطال
و املوزعني الخواص تحت رعاية سلطة ضبط املحروقات و هذا وفقا
للامدة رقم  23من العقد التجاري املميض من طرف كافة املوزعني
الخواص و الذي يعطي لرشكة سوناطراك حق التنازل عن حقوقها و
واجباتها لصالح رشكة ٲخرى او فرع من فروعها .
قرر السيد رئيس مجلس املنافسة بتاريخ  24/10/2013تعيني مقرر
السيد كوريد مصطفى للتحقيق يف هذه القضية .
حيث ان االخطار رفع يف االجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة  4من
االمر  03-03املعدل و املتمم .
حيث تعترب املامرسات املنصوص عليها يف املواد 6و7و10و11و ٬ 12من
االمر  03-03مامرسات مقيدة للمنافسة حسب املادة  14من االمر 03-
 03املذكور اعاله .
حيث ينظر مجلس املنافسة اذا كانت املامرسات و االعامل املرفوعة
اليه تدخل ضمن اطارتطبيق املواد 6و7و10و11و ٬ 12من االمر 03-03
املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة  ٬او تستند عىل املادة  9من نفس
االمر املذكور .

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬

من حيث الشكل

حيث ان الصفة و املصلحة ملبارشة االخطار متوفرتان لدى املخطر و
ذلك وفقا الحكام املادة  44فقرة  1من االمر  03-03املعدل و املتمم
املتعلق باملنافسة .حيث ان االخطار رفع يف االجال املنصوص عليها يف
املادة  44فقرة  4من االمر  03-03املعدل و املتمم.

من حيث االجراءات

اعتبارا ان االطراف مكنت من االطالع عيل االخطار و التقرير و من
ابداء مالحظاتهام الكتابية اثناء رسيان التحقيق .
استفاء االجراءات املنصوص عليها يف االمر املتعلق باملنافسة و النظام
الداخيل .

من حيث املوضوع

من خالل كل ما تم ذكره فان رشكة سوناطراك اقدمت عىل عرقلة حرية
املنافسة و الحد منها يف سوق توزيع املزلقات و هذا وفقا للامدة رقم
 10من االمر  03-03املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة باتخاذها قرار
اعادة رشكة نفطال موزعا حرصيا للمزلقات و تطبيقها السعار تفضيلية
لصالح رشكة نفطال عىل غرار املوزعني الخواص .
حيث ان املادة رقم  13من نفس االمر املذكور اعاله تبطل كل التزام او
اتفاقية او رشط تعاقدي يتعلق باحدى املامرسات املحظورة و املبينة
اعاله .
حيث ان املادة رقم  14من نفس االمر املذكور اعاله تعترب املامرسات
املنصوص عليها يف املواد  6و  7و 10و  11و  ٬ 12اعاله مامرسات
مقيدة للمنافسة .
حيث ان املادة رقم  56من نفس االمر املذكور اعاله تعاقب عىل
املامرسات املقيدة للمنافسة و املنصوص عليها يف املادة  14من نفس
االمر  ٬بغرامة التفوق  %12من مبلغ رقم االعامل من غري الرسوم ٬
املحقق يف الجزائر خالل اخر سنة مالية مختتمة  ٬او بغرامةتساوي عىل
االقل ضعفي الربح املحقق بواسطة هذه املامرسات ٬عىل اال تتجاوز
هذه الغرامة اربعة اضعاف هذا الربح  ٬واذا كان مرتكب املخالفة ال
ميلك رقم اعامل محدد  ٬فالغرامة التتجاوز ستة ماليني دينار .

حيث ان رشكة سوناطراك اعرتفت باملخالفة املنسوبة اليها يف العارضة
املبينة ٲعاله و املمضية من طرف السيد الرئيس املدير العام و التزمت
بان تضع حد للمامرسات املقيدة للمنافسة و عليه و وفقا
الحكام املادة  60من نفس االمر املذكور اعاله التي تنص عىل انه ميكن
ملجلس املنافسة ان يقرر تخفيض مبلغ الغرامة او عدم الحكم بها
عىل املؤسسات التي تعرتف باملخالفات املنسوبة اليها اثناء التحقيق
يف القضية  ٬و تتعاون يف االرساع بالتحقيق فيها و تتعهد بعدم ارتكاب
املخالفات املتعلقة بتطبيق احكام هذا االمر .
بعد االطالع عىل اقرتاح املقرر الذي يتمثل يف مايىل:
عدم الحكم باي غرامة مالية عىل رشكة سوناطراك عىل ان تلتزم هذه
االخرية كتابيا بان تبادر يف مدة ال تتجاوز شهرين منذ تبليغ قرار مجلس
املنافسة مبايىل:
•تحويل ملفات املوزعني الخواص من رشكة نفطال اىل رشكة
سوناطراك و ذلك لتموينهم بصفة عادية.
•ان تلتزم رشكة سوناطراك مبعاملة جميع املوزعني املعتمدين سواء
كانوا عموميني او خواص بنفس املستوى من حيث االسعار و
نوعية و كمية املنتوج .
بعد االطالع عىل التقرير النهاىئ املعد بتاريخ  11/11/2014من طرف
املقرر بناءا عىل املادة ( 44الفقرة 1و ) 4و املواد  47و  60من االمر
 03-03املعدل و املتمم املتعلق املنافسة .
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وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة االوىل

يف الشكل  :قبول اإلخطارشكال
يف املوضوع  :قبول االخطار مع تطبيق املادة  60من االمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة عىل رشكة سوناطراك وعدم الحكم عليها باي غرامة مالية مقابل تعهدها بعدم
ارتكاب املخالفات املتتعلقة بتطبيق احكام هذا االمر ٬عىل ان تلتزم هذه االخرية كتابيا بان
تبادر يف مدة ال تتجاوز شهرين تبدا من التبليغ الرسمي لقرار مجلس املنافسة مباييل
تحويل ملفات املوزعني الخواص من رشكة نفطال اىل رشكة سوناطراك وذلك لتموينهم
بصفة عادية
ان تلتزم رشكة سوناطراك مبعاملة جميع املوزعني املعتمدين سواء كانوا عموميني او خواص
بنفس املستوى من حيث االسعار و نوعية و كمية املنتوج

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار ٳىل كل من :
السيد دوخانجي رابح
رشكة سوناطراك
سلطة ضبط املحروقات
السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن ٲمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر  ٬من قبل
اٲلطراف املعنية ٲو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف ٲجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداءا
من تاريخ استالمه .
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد امتام النصاب القانوين ٲلعضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا او سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ ٬عضو غري دائم
الجزائر يف  09جوان 2015
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الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/21
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  16أفريل 2015
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
القضية رقم 2015/23
ٳخطارمتعلق بطلب التدابري املؤقتة
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «امياكور» الكائن مقرها ب  255 :شارع
ياغموراسن  ٬حي السالم (سانت هيبار سابقا ) – وهران -
ضد:
الرشكة ذات األسهم الفارج الجزائر الكائن مقرها ب  :املركز التجاري لباب
الزوار الطابق السادس برج  2بلدية باب الزوار – الجزائر –
		

إن مجلس املنافسة

بعد اٳلطالع عىل الطلب رقم  23/2015املسجل بتاريخ  19فيفري 2015
و الذي تقدمت به الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «امياكور» ٳىل
مجلس املنافسة و التي تطلب من خالله باتخاذ تدابري مؤقتة قصد ﺃمر
رشكة الفارج متوينها مبادة اٳلسمنت .
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  11– 241املؤرخ يف 10جويلية 2011
املعدل واملتمم ٬املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة و املحدد للنظام الداخيل للمجلس .
بعد اٳلطالع عىل الوثائق املرفقة امللف .
بعد االستامع ٳىل املقرر.

يصدر القرار املؤسس عيل املعاينات و االسباب االيت تباينها:
حيث ﺃن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «امياكور» تدعي من خالل
طلبها رفض الرشكة ذات األسهم الفارج الجزائر فرع سيق متوينها مبادة
االسمنت الرمادي دون مربر رشعي .
حيث أن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «امياكور» تدعي أن وضعية
الرشكة تتعقد من جراء رفض املوزعني بالجملة بيعها مادة االسمنت
بحجة أن الرشكة متلك سجل تجاري للبيع بالجملة .
حيث أن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «امياكور» تشغل حوايل 20
عامل ٬و اعتبارا أن االسمنت هو املادة األساسية لنشاطها وجدت نفسها
مقصية من السوق مام يهدد توقيف هذا النشاط و ترسيح العامل .
حيث أن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «امياكور» تلتمس من مجلس
املنافسة إصدار ﺃمر استعجايل يوجب رشكة الفارج بيعها مادة االسمنت .
حيث أن السيد رئيس مجلس املنافسة كلف بتاريخ  19فيفري  201املقرر
السيد نارصتيميمنت لدراسة القضية .
حيث تعترب املامرسات املنصوص عليها يف املواد 6و7و10و11و ٬ 12من
األمر  03-03مامرسات مقيدة للمنافسة حسب املادة  14من األمر 03-03
املذكور أعاله .
حيث ميكن ملجلس املنافسة  ٬بطلب من املدعي أو من الوزير املكلف
بالتجارة  ٬اتخاذ تدابري مؤقتة للحد من املامرسات املقيدة للمنافسة
موضوع التحقيق  ٬إذا اقتضت ذلك الظروف املستعجلة لتفادي وقوع
رضر محدق غري ممكن إصالحه  ٬لفائدة املؤسسات التي تأثرت مصالحها
من جراء هذه املامرسات أو عند اإلرضار باملصلحة االقتصادية العامة وفقا
ألحكام املادة  46من األمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة .
حيث ينظر مجلس املنافسة إذا كانت املامرسات و األعامل املرفوعة إليه
تدخل ضمن اطارتطبيق املواد 6و7و10و11و ٬ 12من األمر  03-03املعدل
و املتمم املتعلق باملنافسة  ٬أو تستند عىل املادة  9من نفس األمر املذكور
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬

من حيث الشكل

حيث أن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطار متوفرتان لدى املخطر و ذلك
وفقا ألحكام املادة  44فقرة  1من اآلمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة.
حيث أن اإلخطار رفع يف اآلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة  4من
األمر  03-03املعدل و املتمم.
حيث أن املشتيك تقدم بدعوى يف املوضوع مسجلة لدى املجلس بتاريخ
 16/04/2013تحت
رقم . 51/2013

من حيث االجراءات

اعتبارا أن اإلجراءات املنصوص عليها يف األمر املتعلق باملنافسة و النظام
الداخيل قد استوفيت .
يشرتط يف طلب التدابري املؤقتة حسب أحكام املادة السالفة الذكر أن
يكون معلال و ملحقا بإخطار يف
املوضوع  ٬كام ميكن أن يودع لدى املجلس يف أي وقت خالل فرتة
التحقيق .
كام تجدر اٳلشارة ٳىل ﺃن طلب التدابري املؤقتة الميكن قبوله ٳال ٳذا تبني ﺃن
املامرسات التي تم االبالغ عنها قد تؤدي ٳىل ٳحداث رضر ال ميكن ٳصالحه
سواء باملدعي ﺃو باملصلحة اٳلقتصادية.

من حيث املوضوع

حيث ﺃن هذا الطلب يجب ﺃن يؤخذ بصفة استعجالية لبعض األسباب
املتمثلة يف :
 مدة إيداع الشكوى لدى املجلس و التي تعود إىل  16افريل . 2013 اٳلستثامرات املعتربة التي قامت بها الرشكة ٳلنشاء رشكة التوزيع بالجملة ال وجود ملصدر اخر للتموين ما عادا رشكة الفارج.بعد اٳلطالع عىل التقرير الخاص بطلب اتخاذ التدابري املؤقتة املعد بتاريخ
 19/02/2015حيث ﺃن املدعى قدم إىل مجلس املنافسة طلب التدابري
املؤقتة بتاريخ  19فيفري  2015و قدم اإلخطار املتعلق باملامرسات
املقيدة للمنافسة بتاريخ  16افريل  ٬ 2013حيث أن عدم الفصل يف
القضية  ٬قد أدى إىل أضعاف وضعية املؤسسة يف السوق مام أدى بها إىل
طلب التدابري املؤقتة .
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بناءا عىل املواد  44فقرة  1وفقرة 3و فقرة  63٬47٬4فقرة1من االمر 03-
 03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة .

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة االوىل

يف الشكل :قبول طلب التدابري املؤقتة شكال
يف املوضوع:عدم قبول طلب التدابري املؤقتة املسجل تحت رقم
/23م.ا /م.م  2015/لعدم وجود رضر محدق ال ميكن إصالحه  ٬سواء
باملدعي أو باملصلحة االقتصادية العامة  ٬و عدم توفر الظروف املستعجلة.

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة « امياكور».
الرشكة ذات االسهم « الفارج الجزائر»
السيد الوزير املكلف بالتجارة .

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر٬
من قبل األطراف املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف اجل ال
يتجاوز عرشون  20يوما ابتداءا من تاريخ استالمه .
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين
ألعضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ﺃو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ٬عضو غري دائم
			
الجزائر يف  27ماي 2015

الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/22
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  16أفريل 2015
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2006/39 :
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة واست امبور الكائن مقرها ب  :شارع
بن توهامي عبد القادر فروحة – معسكر -
ضد:
مجمع سيفيتال الكائن مقره ب :تجزئة «د» قاريدي 2القبة – الجزائر

ٳن مجلس املنافسة
بعد اٳلطالع عىل اإلخطار رقم  36/2006املسجل بتاريخ  21ماي 2006
و الذي تقدمت به الرشكة ذات املسؤولية واست امبور ضد مجمع
سيفيتال إىل مجلس املنافسة و املتعلق باملامرسات املقيدة للمنافسة .
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  11 – 241املؤرخ يف 10جويلية 2011
املعدل و املتمم املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة و املحدد للنظام الداخيل للمجلس .
بعد اٳلطالع عىل أوراق امللف .
بعد اٳلستامع ٳىل املقرر.
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و األ سباب االيت تباينها :
حيث أن الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «واست امبور» تشتيك من
مامرسات اعتربتها مقيدة للمنافسة تتمثل يف عرقلة تحديد األسعار
حسب قواعد السوق بالتشجيع املصطنع النخفاض سعر مادة السكر

املبلور الذي يتم اقتناؤه يف إطار الحصة املحددة ضمن اتفاق الرشاكة
مع االتحاد األورويب و الذي اعتربه املدعى انه ترصف يهدف إىل إزاحة
رشكة واست امبور من السوق باعتباره املنافس الوحيد يف السوق .
حيث أن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحب اإلخطار مبوجب إرسالية
رقم /365م.م/م.ﺃ.ر ٬ 2013/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة بطلب
تأكيد التمسك بالشكوى .
حيث أن صاحب اإلخطار أجاب بتاريخ  30جويلية  2013مبوجب
إرسالية تحمل رقم /187م.م/م.ﺃ.ر 2013/بأنه جدد متسكه بشكواه .
عني السيد رئيس مجلس املنافسة بتاريخ  24/10/2013مقرر
السيدعسيل جياليل للتحقيق يف هذه القضية .
حيث أن اإلخطار رفع يف اآلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة  4من
األمر  03-03املعدل و املتمم .
حيث تعترب املامرسات املنصوص عليها يف املواد 6و7و10و11و ٬ 12من
األمر  03-03مامرسات مقيدة للمنافسة حسب املادة  14من األمر 03-
 03املذكور أعاله .
حيث ينظر مجلس املنافسة إذا كانت املامرسات و األعامل املرفوعة
إليه تدخل ضمن ٳطارتطبيق املواد 6و7و10و11و ٬ 12من األمر 03-03
املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة  ٬أو تستند عىل املادة  9من نفس
األمر املذكور .
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار
إذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة ال تدخل ضمن اختصاصه أو غري
مدعمة بعنارص مقنعة مبا فيه الكفاية طبقا للفقرة الثالثة من املادة 44
من األمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة .

رقم  - 8النرشية الرسمية للمنافسة | 67

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
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من حيث الشكل

حيث ٳن الصفة و املصلحة ملبارشة االخطار متوفرتان لدى املخطر و
ذلك وفقا الحكام املادة  44فقرة  1من االمر  03-03املعدل و املتمم
املتعلق باملنافسة.
حيث ان االخطار رفع يف االجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
من االمر  03-03املعدل و املتمم.
من حيث االجراءات:
استيفاء اإلجراءات املنصوص عليها يف األمر املتعلق باملنافسة و النظام
الداخيل .

من حيث املوضوع

اعتبار أن املعني باألمر مل يتمكن من تقديم أي وثائق أو معلومات
لتدعيم شكواه  ٬فقد اعتربنا أن الوقائع املذكورة يف العريضة غري مدعمة
بعنارص مقنعة مبا فيه الكفاية .
بعد االطالع عىل التقرير الخاص املعد بتاريخ  30/03/2014من طرف
املقرر .
بناءا عىل املادة ( 44الفقرة ٬ )٬3٬1٬4و املواد  47و ( 63الفقرة  )1من
األمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق املنافسة.

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر

		

املادة االوىل

يف الشكل  :قبول االخطار شكال
يف املوضوع  :عدم قبول اٳلخطار املسجل تحت رقم /39م.م /م.ﺃ.ر
 2006/الن الوقائع املذكورة غري مدعمة بعنارص مقنعة مبا فيه الكفاية
لكون أن املدعي مل يرفق عريضته بأي وثائق أو معلومات ميكن
اعتامدها كمؤرش لوجود املامرسات التي تم اإلبالغ عنها.

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة «واست امبور».
مجمع سيفيتال.
السيد الوزير املكلف بالتجارة .

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء
الجزائر  ٬من قبل األطراف املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة
يف اجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداءا من تاريخ استالمه .
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين
ألعضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ﺃو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ ٬عضو غري دائم

		
الجزائر يف  27ماي 2015
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الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/23
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  16أفريل 2015
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2014/02 :
Sarl mondial trailer - distributeur de comet
الكائن مقرها ب  :املنطقة الصناعية واد سامر – الجزائر -
Sarl montenegro algérie
الكائن مقرهاب :تجزئة  06و 07املنطقة الصناعية واد سامر – الجزائر -
Sicame algérie
الكائن مقرها ب  :طريق  118رقم  08املنطقة الصناعيةواد سامر –
الجزائر -
)filiale CEVITAL( ٫ ACT spécialiste
الكائن مقرها ب :طريق بودواو الرغاية– الجزائر -
ضد
Eurl asma carrosserie industrielle
الكائن مقرها ب  44:شارع عمر ادريس فيصل عني بنيان– الجزائر –
Sarl tirsam
الكائن مقرهاب :املنطقة الصناعية كشيدة – خنشلة -

ٳن مجلس املنافسة
بعد اٳلطالع عىل اإلخطار رقم  02/2014املسجل بتاريخ  02مارس 2014
و الذي تقدمت به مجموعة من الرشكات مختصة يف اسرتاد و تسويق
املقطورات ضد مجموعة من الرشكات املحلية املختصة يف تركيب
القاطرات إىل مجلس املنافسة و التي تشتيك من خالله بخرق أحكام
قانون املالية التكمييل لسنة . 2010
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل و املتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة .

مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  11 – 241املؤرخ يف 10جويلية 2011
املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املعدل و املتمم
املتضمن التعيني مبجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة و املحدد للنظام الداخيل للمجلس .
بعد االطالع عىل أوراق امللف  .بعد اٳلستامع ٳىل املقرر.
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و األسباب األيت تبيانها :
حيث أن املامرسات التي تم اإلبالغ عنها تتعلق بخرق و تعدي من
طرف مجموعة من الرشكات املحلية املختصة يف تركيب القاطرات عىل
قانون املالية التكمييل لسنة  2010فيام يتعلق بالرسم املفروض عىل
اقتناء السيارات الجديدة .
حيث أن قانون املالية لسنة  2010ادخل تعديل يف هذه املسالة  ٬بنص
املادة  13منه تتمثل يف إعفاء بعض السيارات و املركبات من فرض
الرسم املعني عندما تكون منتجة محليا ٬و لكن تطبيق هذا اإلعفاء
مرتبطا بصدور نص تنظيمي يحدد السقف الذي يبدأ منه تطبيق هذا
اإلعفاء .
حيث أن املنتجون املحليون طبقوا اإلعفاء قبل صدور النص التنظيمي
و هو اإلجراء الذي اثار حافظة املستوردون باعتباره خرق واضح لقانون
املالية التكمييل لسنة  2010سبب لهم خسائر جسيمة يف رقم األعامل
و نفور الزبائن منهم بطلب إلغاء طلباتهم و االتجاه نحو املنتجون
املحليون .
حيث أن السيد رئيس مجلس املنافسة كلف بتاريخ  15سبتمرب2014
املقرر السيد عسيل جياليل لدراسة القضية .
حيث أن اإلخطار رفع يف اآلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة  4من
األمر  03-03املعدل و املتمم .
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حيث تعترب املامرسات املنصوص عليها يف املواد 6و7و10و11و٬ 12
من األمر  03-03مامرسات مقيدة للمنافسة حسب املادة  14من
األمر 03-03املذكور أعاله .
وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
حيث ينظر مجلس املنافسة إذا كانت املامرسات و األعامل املرفوعة
إليه تدخل ضمن اطارتطبيق املواد 6و7و10و11و ٬ 12من األمر 		 03-03
املادة االوىل
املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة  ٬أو تستند عىل املادة  9من نفس
يف الشكل  :قبول اٳلخطار شكال
األمر املذكور .
حيث ميكن للمجلس أن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار يف املوضوع  :عدم قبول اٳلخطار املسجل تحت رقم
/02م.م /م.ﺃ.ر  2014 /لعدم االختصاص .
إذا ما ارتأى أن الوقائع املذكورة ال تدخل ضمن اختصاصه أو غري
مدعمة بعنارص مقنعة مبا فيه الكفاية طبقا للفقرة الثالثة من املادة  44املادة الثانية :يبلغ هذا القرار ٳىل كل من :
Sarl mondial trailer - distributeur de comet
من األمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة .
– Sarl montenegro algérie
– Sicame algérie
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬
– )filiale CEVITAL( ٫ ACTspécialiste
من حيث الشكل
– Eurl asma carrosserie industrielle
حيث أن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطار متوفرتان لدى املخطر و
– Sarl tirsam
ذلك وفقا ألحكام املادة  44فقرة  1من األمر  03-03املعدل و املتمم
 السيد الوزير املكلف بالتجارةاملادة الثالثة
املتعلق باملنافسة.
يكون هذا القرار قابل للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء
حيث أن اإلخطار رفع يف اآلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
الجزائر  ٬من قبل األطراف املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة
من األمر  03-03املعدل و املتمم.
من حيث اإلجراءات
يف ﺃجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداءا من تاريخ استالمه .
استيفاء اإلجراءات املنصوص عليها يف األمر املتعلق باملنافسة و النظام
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين
الداخيل .
ألعضائه:
من حيث املوضوع
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
اعتبارا أن األطراف املعنية وجهت شكواها إىل مجلس املنافسة وهيالسيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
بذلك تعتقد أن املامرسات التي أبلغت عنها تدخل ضمن اختصاص
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
مجلس املنافسة .
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
 اعتبارا أن املامرسات و الوقائع التي تم رسدها يف الشكوى ليست لها السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائمأي صلة بقانون املنافسة ما دامت مل تشري إىل أي املامرسات و األعامل
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
املحضورة عن طريق املواد  12٬11٬10٬7٬6من األمر  03-03املعدل
السيد بابا ﺃو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
و املتمم املتعلق باملنافسة ٬و هي بذلك ليست مامرسات مقيدة
السيد بو قندورة عبد الحفيظ ٬عضو غري دائم
للمنافسة طبقا للامدة  14من نفس األمر .
بعد االطالع عىل التقرير الخاص املعد بتاريخ  30/03/2014من طرف
الرئيس
			
الجزائر يف  09جوان 2015
املقرر  .بناءا عىل املادة ( 44الفقرة ٬ )٬3٬1٬4و املواد  47و ( 63الفقرة
 )1من األمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق املنافسة.
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قرار رقم 2015/24
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  16أفريل 2015
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2013/49 :
ٳخطار متعلق بطلب التدابري املؤقتة
السيد دوخانجي رابح ممثل املوزعني الخواص للمزلقات الكائن مقره
ب  :حي اللوز رقم  32بني عمران – بومرداس -
ضد كل من :
رشكة سوناطراك الكائن مقرها ب  :جنان املليك حيدرة –الجزائر -
و
سلطة ضبط املحروقات الكائن مقرها ب  :مبنى وزارة الطاقة و
املناجم وادي حيدرة – الجزائر -

إن مجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل الطلب رقم  29/2013املسجل بتاريخ  01افريل
 2013و الذي تقدم به السيد دوخانجي رابح ممثل املوزعني الخواص
للمزلقات ضد كل من رشكة سوناطراك و سلطة ضبط املحروقات اىل
مجلس املنافسة و الذي يطلب من خالله باتخاذ التدابري املؤقتة ضد
هاتني االخريتني .
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  11 – 241املؤرخ يف 10جويلية 2011
املعدل و املتمم  ٬املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة و املحدد للنظام الداخيل للمجلس .

بعد اإلطالع عىل ٲوراق امللف  .بعد اإلستامع إىل املقرر.
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و اٲلسباب االيت تبيانها :
حيث ٲن املامرسات موضوع النزاع تتمثل يف تحويل متوين املوزعني
الخواص املرخصني من طرف وزارة الطاقة و املناجم ملامرسة نشاط
تخزين و توزيع املزلقات من ممونهم املعتاد رشكة سوناطراك إىل رشكة
نفطال .
حيث ٲن السيد دوخانجي رابح ممثل املوزعني الخواص للمزلقات
يطلب اتخاذ التدابري املؤقتة للوقف الفوري إلجراءات تحويل متوين
املوزعني الخواص من املنتج رشكة سوناطراك إىل رشكة نفطال وهذا
لوجود خطر محدق  .حيث ٲن السيد رئيس مجلس املنافسة كلف
بتاريخ املقرر السيد نارصتيميمنت لدراسة القضية .
حيث ٲن اإلخطار رفع يف اٲلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
من االمر  03-03املعدل و املتمم .
حيث تعترب املامرسات املنصوص عليها يف املواد 6و7و10و11و ٬ 12من
االمر  03-03مامرسات مقيدة للمنافسة حسب املادة  14من االمر 03-
 03املذكور ٲعاله
حيث ميكن ملجلس املنافسة  ٬بطلب من املدعي ٲو من الوزير املكلف
بالتجارة  ٬اتخاذ تدابري مؤقتة للحد من املامرسات املقيدة للمنافسة
موضوع التحقيق  ٬اذا اقتضت ذلك الظروف املستعجلة لتفادي
وقوع رضر محدق غري ممكن إصالحه  ٬لفائدة املؤسسات التي تاثرت
مصالحها من جراء هذه املامرسات ٲو عند اإلرضار باملصلحة اإلقتصادية
العامة وفقا الحكام املادة  46من االمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة .
حيث ينظر مجلس املنافسة إذا كانت املامرسات و االعامل املرفوعة
اليه تدخل ضمن اطارتطبيق املواد 6و7و10و11و ٬ 12من االمر 03-03
املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة  ٬او تستند عىل املادة  9من نفس
اٲلمر املذكور .
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من حيث الشكل

حيث إن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطار متوفرتان لدى املخطر و
ذلك وفقا الحكام املادة  44فقرة  1من االمر  03-03املعدل و املتمم
املتعلق باملنافسة.
حيث ٲن اإلخطار رفع يف اٲلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
من االمر  03-03املعدل و املتمم.
حيث ٲن املشتيك تقدم بدعوى يف املوضوع مسجلة لدى املجلس بتاريخ
 31/03/2013تحت رقم . 49/2013

من حيث االجراءات

استفاء اإلجراءات املنصوص عليها يف ٲمر املتعلق باملنافسة و النظام
الداخيل .
يشرتط يف طلب التدابري املؤقتة حسب ٲحكام املادة السالفة الذكر ٲن
يكون معلال و ملحقا بإخطار يف املوضوع  ٬كام ميكن ٲن يودع لدى
املجلس يف ٲي وقت خالل فرتة التحقيق .
كام تجدر اإلشارة إىل ٲن طلب التدابري املؤقتة ال ميكن قبوله إال إذا تبني
ٲن املامرسات التي تم االبالغ عنها قد تؤدي إىل احداث رضر ال ميكن
إصالحه  ٬سواء باملدعي او باملصلحة اإلٲقتصادية .

من حيث املوضوع

حيث ٲن طلب التدابري املؤقتة غري مؤسس عىل بيانات  ٬كام ٲن القرار
املتخذ من رشكة سوناطراك يعترب تحويل و ليس توقيف للتموين
اضافت اىل ذلك ان سوق املزلقات حرة حيث ميكن لكل موزع ٲن يختار
ممون له .
حيث ٲن التدابري املؤقتة املطلوب إتخاذها متس باملوضوع  ٬باإلضافة
إىل ٲنها ٲصبحت بدون موضوع لكون ٲن رشكة سوناطراك تراجعت
عن قرارها فيام يخص تكليف رشكة نفطال متوين املوزعني الخواص
باملزلقات بعد استقرار السوق الخاص بهذه املواد .
بعد اإلطالع عىل التقرير الخاص بطلب اتخاذ التدابري املؤقتة املعد من
طرف املقرر .
بناءا عىل املادة ( 44فقرة  1وفقرة )4و املواد  (63٬47فقرة) 2من االمر
 03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة .
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وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة االوىل

يف الشكل  :قبول طلب التدابري املؤقتة شكال
يف املوضوع  :عدم قبول طلب التدابري املؤقتة املسجل تحت رقم
/29م.م /م.ٲ.ر  2013/لكونها ٲصبحت بدون موضوع .

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
السيد دوخانجي رابح
رشكة سوناطراك
سلطة ضبط املحروقات
السيد الوزير املكلف بالتجارة .

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن ٲمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء
الجزائر  ٬من قبل اٲلطراف املعنية ٲو من طرف الوزير املكلف بالتجارة
يف ٲجل ال يتجاوز  20يوما ابتداءا من تاريخ استالمه .
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد امتام النصاب القانوين
ٲلعضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ٲو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ ٬عضو غري دائم

			
الجزائر يف  27ماي 2015

الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/25
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  16أفريل 2015
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم 2014/03
الرشكة ذات اٲلسهم رونو الكائن مقرها ب  13:طريق الدار البيضاء
املنطقة الصناعية واد السامر ص.ب  – 218الجزائر -
ضد:
الرشكة ذات االسهم سوفاك الكائن مقرها ب  :تتابع الساحل الطريق
السيار جنوب مجموعة  924الرشاقة – الجزائر -

إن مجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم  03/2014املسجل بتاريخ  31اوت 2014
و الذي تقدمت به الرشكة ذات اٲلسهم رونو ضد الرشكة ذات االسهم
سوفاك إىل مجلس املنافسة و املتعلق باإلشهار املقارن لٲلسعار
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  11 – 241املؤرخ يف 10جويلية 2011
املعدل و املتمم املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعيني
مبجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة و املحدد للنظام الداخيل للمجلس .
مبقتىض مقرر التعيني رقم  02املؤرخ يف  15سبتمرب املتضمن تعيني مقرر
السيد بومارس سليامن للتحقيق يف القضية
بعد االطالع عىل ٲوراق امللف  .بعد اإلستامع اىل املقرر.
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و اٲلسباب االيت تبيانها :
حيث ٲن الرشكة ذات اٲلسهم رونو تقدمت إىل مجلس املنافسة بإخطار
حول نرش الرشكة ذات االسهم سوفاك ٲسعار مقارنة للسيارات .

حيث ٲن اإلخطار رفع يف االجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
من االمر  03-03املعدل و املتمم .
حيث ٲن هذه املقارنة تخص سيارة سكودا حيث ٲن الرشكة ذات
اٲلسهم رونو قد طلبت من مجلس املنافسة اإلعالن عن عدم رشعية
طريقة اإلشهار املقارن بسيارات ٲخرى من بينها سيارة رونو الذي قامت
به الرشكة ذات اٲلسهم سوفاك التي تعتربها :
 تشويها و تطفال و إحداث خلل يف تنظيم مؤسسة املنافس بالنظرإىل القانون رقم  04/02املؤرخ يف  23/06/2004املتعلق باملامرسات
التجارية السيام املادة  27منه .
 اعتبار اإلشهار املقارن مامرسة منافية للمنافسة ما دام ٲن املنافس مليخضع لقواعد الشفافية و النزاهة و املوضوعية باتجاه املستهلك .
حيث ٲن املامرسات املنصوص عليها يف املواد 6و7و10و11و ٬ 12من
اٲلمر  03-03مامرسات مقيدة للمنافسة حسب املادة  14من االمر 03-
 03املذكور ٲعاله .
حيث ٲن مجلس املنافسة ينظر يف املامرسات و اٲلعامل املرفوعة إليه
اذا كانت تدخل ضمن إطارتطبيق املواد 6و7و10و11و ٬ 12من االمر
 03-03املعدل و املتمم املتعلق باملنافسة  ٬ٲو تستند عىل املادة  9من
نفس اٲلمر املذكور .
حيث ٲن املجلس ميكنه ٲن يرصح مبوجب قرار معلل بعدم قبول
اإلخطار إذا ما ارتٲى ٲن الوقائع املذكورة ال تدخل ضمن إختصاصه طبقا
للفقرة الثالثة من املادة  44من االمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق
باملنافسة .
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من حيث الشكل

حيث إن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطار متوفرتان لدى املخطر و
ذلك وفقا ٲلحكام املادة  44فقرة  1من اٲلمر  03-03املعدل و املتمم
املتعلق باملنافسة.
حيث ٲن اإلخطار رفع يف اٲلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
من االمر  03-03املعدل و املتمم.

من حيث اإلجراءات

استيفاء االجراءات املنصوص عليها يف االمر املتعلق باملنافسة و النظام
الداخيل .

من حيث املوضوع

اعتبارا لعدم توفر اٲلساس القانوين لإلشهار املقارن لٲلسعار غري معاقب
عليه يف القانون رقم  03-03املعدل و املتمم املتعلق املنافسة .
حيث ٲن املامرسات املبنية يف الشكوى هي  :التشويه ٬التطفل و إحداث
خلل يف تنظيم مؤسسة املنافس مخالفات خاصة باملامرسات التجارية
املعاقب عليها بالقانون رقم  04/02املؤرخ يف  23/06/2004املعدل و
املتمم الذي يضبط القواعد املطبقة عىل املامرسات التجارية السيام
املادة  27منه  ٬و عليه اعتبار الشكوى مرفوضة لعدم التٲسيس القانوين
بعد اإلطالع عىل التقرير النهاىئ املعد بتاريخ  16/09/2014من طرف
املقرر .
بناءا عىل املادة ( 44الفقرة ٬ )٬3٬1٬4و املواد  47و ( 63الفقرة  )1من
اٲلمر  03-03املعدل و املتمم املتعلق املنافسة .

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر

		

املادة االوىل

يف الشكل  :قبول اإلخطار شكال
يف املوضوع  :الترصيح بعدم اإلختصاص

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
الرشكة ذات اٲلسهم رونوالرشكة ذات اٲلسهم سوفاك-السيد الوزير املكلف بالتجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن ٲمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء
الجزائر  ٬من قبل اٲلطراف املعنية ٲو من طرف الوزير املكلف بالتجارة
يف ٲجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداءا من تاريخ استالمه .
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد امتام النصاب القانوين
ٲلعضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ٲو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ ٬عضو غري دائم

			
الجزائر يف  09جوان 2015
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قرار رقم 2015/26
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  04نوفمرب2015
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
القضية رقم2013 / 50 :
رشكة ذات املسؤولية املحدودة «  ، »PETROSERالكائن مقرها
بقطعة عيسات إيدير رقم  208-209الرشاقة – الجزائر
ضد:
الرشكة ذات األسهم «  ، »GREIF-SPA-ALGERIEالكائن مقرها
باملنطقة الصناعية  ،ارزيو -وهران.

إن مجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم  2013/ 50املسجل بتاريخ  02أفريل
 2013و الذي تقدمت به الرشكة ذات املسؤولية املحدودة برتوسار
«  ،»Petroserضد الرشكة ذات أسهم غرايف الجزائر
«  ، »GREIF-SPA-ALGERIEالكائن مقرها باملنطقة الصناعية ،
ارزيو -وهران.
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل و املتمم ،املؤرخ يف  19جويلية ، 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي  2013املتضمن التعيني يف
مجلس املنافسة.
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  ، 11-241املؤرخ يف  10جويلية ، 2011
املعدل و املتمم املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة.
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة  ،املحدد للنظام الداخيل للمجلس.
مبقتىض مقرر التعيني رقم  05املؤرخ يف  24أكتوبر  2013الصادر عن
رئيس مجلس املنافسة املتضمن تعيني املقرر كوريد مصطفى للتحقيق
يف القضية.

بعد اإلطالع عىل الوثائق املرفقة بامللف .بعد االستامع إىل املقرر .
بعد االستامع إىل أطراف النزاع.
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و األسباب األيت تبيانها:
بتاري خ  02أفريل  2013تقدمت الرشكة ذات املسؤولية املحدودة �Pe
 troserالكائن مقرها االجتامعي بقطعة عيسات إيدير رقم 208-209
الرشاقة الجزائر ،بإخطار لدى مجلس املنافسة ضد رشكة  Greifالجزائر
الكائن مقرها باملنطقة الصناعية  ،ارزيو -وهران بتهمة التعسف
يف وضعية الهيمنة عىل سوق الرباميل الحديدية املخصصة لتوضيب
الزيوت.
حيث أن رشكة برتوسار ادعت أن رشكة غرايف أخلت ببنود العقد
الذي ابرم بني الطرفني فيام يخص الكمية املتفق عليها و أصبحت متونها
بكميات اقل و غري كافية مام أدى إىل عرقلة عمل الرشكة الشاكية .
حيث أن رشكة برتوسار ادعت أن رشكة غرايف أخلت ببنود العقد فيام
يخص كيفية تسديد مثن املنتج إذ أصبحت هذه األخرية تشرتط عىل
الرشكة الشاكية رضورة دفع تسبيق ليك تزودها باملنتج املعني رغم أن
العقد يشري إىل إمكانية التسديد بعد التسليم.
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬

من حيت الشكل

قبول اإلخطار وفقا للامدتني  02و  44فقرة 01من األمر رقم 03-03
املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة و مبا
أن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطار متوفرتان لدى املخطر .
حيث أن اإلخطار رفع يف اآلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 04
من األمر رقم  03-03املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم و
املتعلق باملنافسة .
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من حيت اإلجراءات

استيفاء اإلجراءات املنصوص عليها يف األمر  03-03املؤرخ يف 19
جويلية  2003املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة.

من حيت املضمون

قبول اإلخطار بحكم أنه يدخل ضمن مجال تطبيق األمر رقم 03-03
املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة و
خاصة املواد  7و  11منه.
حيث أن الفقرة ج من املادة رقم  3من األمر رقم  03-03املؤرخ يف
 19جويلية  2003املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة تعرف وضعية
الهيمنة بأنها الوضعية التي متكن مؤسسة ما من الحصول عىل مركز
قوة اقتصادية يف السوق املعني من شأنها عرقلة قيام منافسة فعلية
فيه و تعطيها إمكانية القيام بترصفات منفردة إىل حد معترب إزاء
منافسيها ،آو زبائنها أو ممونيها
أما الفقرة د من نفس املادة أعاله فتعرف وضعية التبعية االقتصادية
بأنها العالقة التجارية التي ال يكون فيها ملؤسسة ما حل بديل مقارن
إذا أرادت رفض التعاقد بالرشوط التي تفرضها عليها مؤسسة أخرى
سواء كانت زبونا أو ممونا.
و بعد االطالع عىل التقرير النهايئ املعد بتاريخ  17ديسمرب  2014من
طرف املقرر .
و مبا أن وضعية الهيمنة غري موجودة بسبب اختالف السوق املعني،و
انه كان بإمكان الرشكة املشتكية اقتناء الرباميل من موزعني آخرين ؛
و مبا أن رشكة برتوسار مل تلجأ للطرق الودية لحل النزاع رغم أن العقد
يشري اىل الطرق الودية يف حل النزاع ؛
و مبا أن رشكة غرايف الجزائر مل تخل ببنود العقد و كانت متون رشكة
برتوسار بكميات أكرب من الكميات املتفق عليها يف العقد؛
و مبا أن السوق املعني مل متسه أي اضطرابات أو انقطاع يف التموين
بهذا املنتج؛
و بعد مداولة األعضاء ؛
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وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة األوىل
يف الشكل :قبول اإلخطار .
يف املوضوع  :عدم الــتأســـيس .
املـادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة برتوسار « »Petroser
الرشكة ذات األسهم غرايف الجزائر « GREIF-SPA-ALGERIE
السيد وزير التجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابال للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء
الجزائر من قبل األطراف املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف
اجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين
ألعضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد محمد لعبيدي  -عضو غري دائم ،نائب الرئيس
السيد سليامين جياليل -عضو دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري -عضو غري دائم
السيد محمد عبد الواحد الباي -عضو غري دائم
السيد بابا اوسامعيل عيىس  -عضو غري دائم
السيد حجاز محمد رشيد  -عضو دائم
السيد بوقندورة عبد الحفيظ -عضو غري دائم
			
الجزائر يف  27ديسمرب 2015

الرئيس

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/27
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  04نوفمرب 2015
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
القضية رقم2013 / 47 :
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة»الهالل للورق» ،الكائن مقرها ب:
املنطقة الصناعية  ،تجزئة رقم  ، 02القطعة «  » Cوادي السامر ،
الجزائر .
ضد:
الرشكتني ذات املسؤولية املحدودة :
« الريان للورق»  ،الكائن مقرها ب :املنطقة الصناعية املني  ،البوين،
عنابة
« املؤسسة الجزائرية للورق و الطبع» الكائن مقرها ب :املنطقة
الصناعية املني  ،البوين ،عنابة

إن مجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم  2013/ 47املسجل بتاريخ  18فيفري
 ،2013املودع من طرف األستاذ بولعشب مراد محامي لدى املجلس
الكائن مكتبه ب  03شارع اإلخوة عمروش الجزائر ،الشكوى األوىل من
طرف رشكة ذات املسؤولية املحدودة املسامة «الهالل للورق»،مسجلة
تحت رقم  ،47أبلغت من خاللها مبامرسات ،تزعم أنها مقيدة للمنافسة،
مارستها ضدها رشكتني منافستني هام الريان للورق و املؤسسة
الجزائرية للورق و الطباعة .و بتاريخ  11أفريل  2013أودعت رشكة
الهالل شكوى تكميلية للشكوى األوىل بواسطة موكلها األستاذ بولعشب
مراد تشتيك من نفس املامرسات و من نفس املؤسستني و لكن طالت
هذه املرة منتجني آخرين و يتعلق األمر بالسجالت و رزم الورق األبيض.
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل و املتمم ،املؤرخ يف  19جويلية ، 2003
املتعلق باملنافسة.

مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي  2013املتضمن التعيني يف
مجلس املنافسة.
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  ، 11-241املؤرخ يف  10جويلية ، 2011
املعدل و املتمم املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة.
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة  ،املحدد للنظام الداخيل للمجلس.
مبقتىض مقرر التعيني رقم  01املؤرخ يف  01أفريل  2013الصادر عن
رئيس مجلس املنافسة املتضمن تعيني املقرر عسيل جياليل للتحقيق يف
القضية.
بعد اإلطالع عىل الوثائق املرفقة بامللف.
بعد االستامع إىل املقرر .
بعد االستامع إىل أطراف النزاع.
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و األسباب األيت تبيانها:
استنادا إىل أحكام الفقرة األوىل من املادة  44من قانون املنافسة،
تلقى مجلس املنافسة بتاريخ  18فيفري  ،2013بواسطة األستاذ
بولعشب مراد محامي لدى املجلس الكائن مكتبه ب  03شارع اإلخوة
عمروش الجزائر ،الشكوى األوىل من طرف رشكة ذات املسؤولية
املحدودة املسامة «الهالل للورق»،مسجلة تحت رقم  ،47أبلغت من
خاللها مبامرسات ،تزعم أنها مقيدة للمنافسة ،مارستها ضدها رشكتني
منافستني و يتعلق األمر بـ:
• الرشكة ذات املسؤولية املحدودة « الريان للورق»
• الرشكة ذات املسؤولية املحدودة « املؤسسة الجزائرية للورق و
الطبع.
حيث اعترب املدعي أن املامرسات املطبقة من طرف املتعاملني املعنيني،
هي مامرسات مقيدة للمنافسة مبوجب أحكام املادة  14من قانون
املنافسة باعتبارها:
اتفاق بني الرشكتني املذكورتني أعاله قصد تخفيض مبالغ فيه و غري مربر
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لألسعار يهدف إىل إزاحة رشكة املدعي من السوق باعتبارها متدخل
جديد يف السوق ،حيث اعترب املدعي هذا الترصف مامرسة مقيدة
للمنافسة ،محظورة بنص املادة  6من قانون املنافسة.
عرض و مامرسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي مقارنة بتكاليف
اإلنتاج و التحويل و التسويق ،الهدف من وراء ذلك إبعاد مؤسسة
املدعي أو عرقلة دخول أحد منتجاتها إىل السوق( مامرسة أسعار
افرتاسية).
حيث ان املنتجات موضوع املامرسات هي الكراريس املدرسية من نوع
( .)Piqués
و بتاريخ  11افريل  2013أودعت رشكة الهالل شكوى تكميلية
للشكوى األوىل بواسطة موكلها األستاذ بولعشب مراد تشتيك من نفس
املامرسات و من نفس املؤسستني و لكن طالت هذه املرة منتجني
آخرين و يتعلق األمر بالسجالت و رزم الورق األبيض
حيث و عىل أساس أحكام املادة  46من قانون املنافسة ،و بتاريخ
 05ماي  2013تقدم املدعي ،بواسطة محاميه ،بطلب يلتمس من
مجلس املنافسة اتخاذ تدابري مؤقتة تهدف إىل توقيف املامرسات التي
تم اإلبالغ عنها ،أي وقف العمل بالعرض املقدم من طرف املؤسستني
املعنيتني ،إىل غاية الفصل يف املوضوع من طرف املجلس.
حيث رفض املجلس طلب الرشكة لغياب الظروف املستعجلة التي ميكن
أن تؤدي إىل وقوع رضر ال ميكن إصالحه بالنسبة إىل املؤسسة الشاكية
أو بالنسبة للمصلحة االقتصادية العامة.
حيث تم قبول إخطار مؤسسة الهالل كونه استوىف كل الرشوط الشكلية
و املوضوعية املطلوبة.
حيث و أثناء عملية التحري طلب املقرر ،من املؤسسات املعنية تقديم
مجموعة من الوثائق و املعلومات الرضورية.
حيث استدعى املقرر مسؤويل املؤسسات املعنية لسامع أقوالهم ،حول
القضية ،يف محارض رسمية.
حيث أنكر و رفض مسؤوال املؤسستني املعنيتني كل ادعاءات املؤسسة
الشاكية و اعتربوها غري مؤسسة .و قد ارجعا سبب تخفيض األسعار إىل
عدة أسباب أهمها انخفاض سعر املادة األولية للورق يف السوق الدولية
و أن قرار تخفيض أسعار املنتجات املعنية اتخذ بطريقة مستقلة و
بدون أي اتفاق مسبق بني الطرفني.
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وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬

من حيت الشكل

قبول اإلخطار وفقا للامدتني  02و  44فقرة 01من األمر رقم 03-03
املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة و مبا
أن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطار متوفرتان لدى املخطر .
حيث أن اإلخطار رفع يف اآلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 04
من األمر رقم  03-03املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم و
املتعلق باملنافسة .

من حيت اإلجراءات

استيفاء اإلجراءات املنصوص عليها يف األمر  03-03املؤرخ يف 19
جويلية  2003املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة.

من حيت املضمون

قبول اإلخطار بحكم أنه يدخل ضمن مجال تطبيق األمر رقم 03-03
املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة و
خاصة املاد ة  14منه.
و بعد االطالع عىل التقرير النهايئ املعد بتاريخ  08جانفي  2015من
طرف املقرر ؛
و بالرجوع إىل نتائج التحقيق املعد من طرف املديرية الجهوية للتجارة
لوالية عنابة ؛
و حيث أن األسعار املطبقة كانت أعىل من سعر التكلفة و لو بهامش
ربح ضعيف؛
و حيث أن السوق املعني مل يشهد أي اختالل أو عدم توازن منذ بداية
تطبيق هذه األسعار؛
و بعد مداولة األعضاء ؛

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املـادة األوىل

يف الشكل :قبول اإلخطار .
يف املوضوع  :عدم الــتــأســيس .

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة»الهالل للورق»
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة « الريان للورق»
« املؤسسة الجزائرية للورق و الطباعة»
السيد وزير التجارة

املـادة الثالثة

يكون هذا القرار قابال للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء الجزائر من قبل
األطراف املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف اجل ال يتجاوز شهرا واحدا
ابتداء من تاريخ استالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين ألعضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد محمد لعبيدي  -عضو غري دائم ،نائب الرئيس
السيد سليامين جياليل -عضو دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري -عضو غري دائم
السيد محمد عبد الواحد الياي -عضو غري دائم
السيد بابا اوسامعيل عيىس  -عضو غري دائم
السيد حجاز محمد رشيد  -عضو دائم
السيد بوقندورة عبد الحفيظ -عضو غري دائم

الجزائر يف  27ديسمرب 		 2015
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/28
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  04نوفمرب 2015
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
القضية رقم2013 / 48 :
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة»ستباب ألف»  ،الكائن مقرها ب،50 :
املنطقة الصناعية  ،الطاهر الصغري  ،الحجار  ،23200عنابة .
ضد:
الرشكتني ذات املسؤولية املحدودة :
« الريان للورق»  ،الكائن مقرها ب :املنطقة الصناعية املني  ،البوين،
عنابة
« املؤسسة الجزائرية للورق و الطبع» الكائن مقرها ب :املنطقة
الصناعية املني  ،البوين ،عنابة

إن مجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم  2013/ 48املسجل بتاريخ  10مارس
 ،2013املودع من طرف رشكة ذات املسؤولية املحدودة املسامة
«ستباب ألف للورق»،مسجلة تحت رقم  ،48أبلغت من خاللها
مبامرسات ،تزعم أنها مقيدة للمنافسة ،مارستها ضدها رشكتني
منافستني هام الريان للورق و املؤسسة الجزائرية للورق و الطباعة..
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل و املتمم ،املؤرخ يف  19جويلية ، 2003
املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف  15جانفي  2013املتضمن التعيني يف
مجلس املنافسة.
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم  ، 11-241املؤرخ يف  10جويلية ، 2011
املعدل و املتمم املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة.
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلس
املنافسة  ،املحدد للنظام الداخيل للمجلس.
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مبقتىض مقرر التعيني رقم  01املؤرخ يف  01أفريل 2013الصادر عن
رئيس مجلس املنافسةاملتضمن تعيني املقرر عسيل جياليل للتحقيق يف
القضية.
بعد اإلطالع عىل الوثائق املرفقة بامللف .بعد االستامع إىل املقرر .
بعد االستامع إىل أطراف النزاع
يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و األسباب األيت تبيانها:
استنادا إىل أحكام الفقرة األوىل من املادة  44من قانون املنافسة،
تلقى مجلس املنافسة بتاريخ  10مارس  2013شكوى من طرف الرشكة
ذات املسؤولية املحدودة املسامة «ستباب ألف للورق» أبلغت من
خاللها مبامرسات ،تزعم أنها مقيدة للمنافسة ،مارستها ضدها رشكتني
منافستني و يتعلق األمر بـ:
• الرشكة ذات املسؤولية املحدودة « الريان للورق «؛
• الرشكة ذات املسؤولية املحدودة « املؤسسة الجزائرية للورق و
الطبع».
حيث اعترب املدعي أن املامرسات املطبقة من طرف املتعاملني املعنيني،
هي مامرسات مقيدة للمنافسة مبوجب أحكام املادة  14من قانون
املنافسة باعتبارها:
• اتفاق بني الرشكتني املذكورتني أعاله قصد تخفيض مبالغ فيه و غري
مربر لألسعار،
• عرض و مامرسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي مقارنة بتكاليف
اإلنتاج و التحويل و التسويق،
حيث اعترب املدعي أن الهدف من هذه املامرسات هو إلحاق الرضر به
و بباقي املنافسني و إرغامهم عىل الخروج من السوق ،كام اعترب املدعي
هذا الترصف مامرسة مقيدة للمنافسة ،محظورة بنص املادة  6و املادة
 12من قانون املنافسة.
حيث أن املنتجات موضوع املامرسات هي الكراريس املدرسية من نوع
(  )Piquésو السجالت و رزم الورق األبيض.

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
حيث تم قبول إخطار مؤسسة ستباب ألف كونه استوىف كل الرشوط
الشكلية و املوضوعية املطلوبة.
حيث و أثناء عملية التحري طلب املقرر ،من املؤسسات املعنية تقديم
مجموعة من الوثائق و املعلومات الرضورية.
حيث استدعى املقرر مسؤويل املؤسسات املعنية لسامع أقوالهم ،حول
القضية ،يف محارض رسمية.
حيث أنكر و رفض مسؤوال املؤسستني املعنيتني كل ادعاءات املؤسسة
الشاكية و اعتربوها غري مؤسسة .و قد ارجعا سبب تخفيض األسعار
إىل عدة أسباب أهمها انخفاض سعر املادة األولية للورق يف السوق
الدولية و أن قرار تخفيض أسعار املنتجات املعنية اتخذ بطريقة
مستقلة و بدون أي اتفاق مسبق بني الطرفني.
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬

من حيت الشكل

قبول اإلخطار وفقا للامدتني  02و  44فقرة 01من األمر رقم 03-03
املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة و مبا
أن الصفة و املصلحة ملبارشة اإلخطار متوفرتان لدى املخطر .
حيث أن اإلخطار رفع يف اآلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 04
من األمر رقم  03-03املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم و
املتعلق باملنافسة .

من حيت اإلجراءات

استيفاء اإلجراءات املنصوص عليها يف األمر  03-03املؤرخ يف 19
جويلية  2003املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة.

من حيت املضمون

قبول اإلخطار بحكم أنه يدخل ضمن مجال تطبيق األمر رقم 03-03
املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة و
خاصة املاد ة  14منه.
و بعد االطالع عىل التقرير النهايئ املعد بتاريخ  08جانفي  2015من
طرف املقرر ؛و بالرجوع إىل نتائج التحقيق املعد من طرف املديرية
الجهوية للتجارة لوالية عنابة ؛
و حيث أن األسعار املطبقة كانت أعىل من سعر التكلفة و لو بهامش
ربح ضعيف؛

و حيث أن السوق املعني مل يشهد أي اختالل أو عدم توازن منذ بداية
تطبيق هذه األسعار؛
و بعد مداولة األعضاء ؛

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املـادة األوىل
يف الشكل :قبول اإلخطار .
يف املوضوع  :عدم الــتـأســـــيس .
املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إىل كل من :
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة»ستباب الف للورق»
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة « الريان للورق»
« املؤسسة الجزائرية للورق و الطباعة»
السيد وزير التجارة

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابال للطعن أمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء
الجزائر من قبل األطراف املعنية أو من طرف الوزير املكلف بالتجارة يف
اجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استالمه.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين
ألعضائه:
السيد عامرة زيتوين -الرئيسالسيد محمد لعبيدي  -عضو غري دائم ،نائب الرئيسالسيد سليامين جياليل -عضو دائمالسيد بلعبد الوهاب محمد منري -عضو غري دائمالسيد محمد عبد الواحد الياي -عضو غري دائمالسيد بابا اوسامعيل عيىس  -عضو غري دائمالسيد حجاز محمد رشيد  -عضو دائمالسيد بوقندورة عبد الحفيظ -عضو غري دائمالجزائر يف  27ديسمرب 2015
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القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة

قرار رقم 2015/29
صادر عن مجلس املنافسة يف جلسته املنعقدة يوم  04نوفمرب 2015
مبقره الكائن ب 44٬42 :شارع محمد بلوزداد – الجزائر-
قضية رقم2015/01 :
رشكة «سانويف س ٲ» و «شيبال فارم»
املتعلقة بطلب الرتخيص لعملية التجميع

إن مجلس املنافسة
بعد اإلطالع عىل طلب الرتخيص لعملية التجميع رقم 01/2015املسجل بتاريخ  02افريل  2013و الذي تقدمت به رشكة «سانويف» و
الرشكة ذات املسؤولية املحدودة « شيبالفارم ازنيميتيل» .
مبقتىض األمر رقم  03/03املعدل واملتمم املؤرخ يف  19جويلية 2003املتعلق باملنافسة.
مبقتىض املرسوم الرئايس الصادر يف 15جانفي  2013املتضمن التعينيمبجلس املنافسة .
مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم ٬241– 11املؤرخ يف 10جويلية 2011٬املعدل و املتمم املحدد لتنظيم و سري عمل مجلس املنافسة .
مبقتىض القرار رقم  01املؤرخ يف  24جويلية  2013الصادر عن مجلساملنافسة و املحدد للنظام الداخيل للمجلس .
 مبقتىض مقرر التعيني رقم  02املؤرخ يف  08جويلية  2015الصادر عنرئيس مجلس املنافسة املتضمن تعيني املقرر عسىل جياليل للتحقيق يف
القضية .
بعد االطالع عىل الوثائق املرفقة بامللف  .بعد اإلستامع إىل املقرر.يصدر القرار املؤسس عىل املعاينات و اٲلسباب االيت تبيانها :
بتاريخ  02افريل  2013تقدمت الرشكة ذات املسؤولية املحدودةشيبالفارم ازنيميتيل ج م ب ح الكائن مقرها االجتامعي ب17498 :
مسيسكنهاغن  ٬ٲملانيا  ٬و رشكة املساهمة )الكائن مقرها ب  24 :شارع
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دو ال بوايس  75008 ٬باريس سانويف ( مغفلة  )anonymeفرنسا بطلب
الرتخيص لعملية التجميع عن طريق ممثليهام مراد صغري محمد دبوش
الكائن مقرهام بالعنوان  :تعاونية محمد بوضياف  15 ٬شارع حمداين
لحسن  ٬سيدي يحي ٬حيدرة  ٬الجزائر ٬
 حيث تنص املادة  15من اٲلمر املتعلق باملنافسة عىل ما ييل :يتم التجميع يف مفهوم هذا االمر إذا :
• اندمجت مؤسستان ٲو ٲكرث كانت مستقلة من قبل .
• حصل شخص ٲو عدة ٲشخاص طبيعيني لهم نفوذ عىل مؤسسة عىل
اٲلقل  ٬ٲو حصلت مؤسسة ٲو عدة مؤسسات عىل مراقبة مؤسسة ٲو
عدة مؤسسات ٲو جزء منها ٬بصفة مبارشة ٲو غري مبارشة  ٬عن طريق
ٲخذ ٲسهم يف رٲس املال ٲو عن طريق رشاء عنارص من ٲصول املؤسسة
ٲو مبوجب عقد ٲو بٲي وسيلة ٲخرى .
• ٲنشئت مؤسسة مشرتكة تؤدي بصفة دامئة جميع وظائف مؤسسة
إقتصادية مستقلة .
حيث تنص املادة  17من اٲلمر رقم  03-03املؤرخ يف  19جويلية 2003املتعلق باملنافسة  ٬املعدل و املتمم ( ٬فيام ييل اٲلمر املتعلق باملنافسة)
عىل ما ييل :كل تجميع من شٲنه املساس باملنافسة  ٬و ال سيام بتعزيز
وضعية هيمنة مؤسسة عىل سوق ما  ٬يجب ٲن يقدمه ٲصحابه إىل
مجلس املنافسة الذي يبت فيه يف ٲجل ثالثة ( )3ٲشهر .
حيث تنص املادة  18من اٲلمر السالف الذكر عىل ما ييل :
 تطبق ٲحكام املادة  17ٲعاله  ٬كلام كان التجميع يرمي إىل تحقيق حديفوق  %40من املبيعات او املشرتيات املنجزة يف سوق معينة .
 وقد وضعت املادة  16من اٲلمر املتعلق باملنافسة رشط حتى يتمفعال اعتبار التجميع عملية مراقبة  ٬حسب مفهوم الفقرة الثانية من
املادة  15من اٲلمر السالف الذكر ٬وهو مامرسة النفوذ اٲلكيد و
الدائم عىل نشاط املؤسسة املراقبة .

القرارات الصادرة عن مجلس املنافسة
وعليه ٬إن مجلس املنافسة٬

من حيث الشكل

يشرتط ٲن يكون املنتج مسجال و مسوقا يف بلد املنشا من ٲجل التمكني
من تسجيله و تسويقه يف الجزائر  ٬كام ال ميكن إصدار مقرر التسجيل
باسم صاحب املنتوج الجديد إال عندما يكون امللف املقدم مطابقا
لٲلحكام التنظيمية املعمول بها يف هذا املجال .
 وبعد اإلطالع عىل رٲي وزير التجارة املؤرخ يف  21اكتوبر  ٬ 2015طبقاٲلحكام املادة  19من اٲلمر رقم  03-03املؤرخ يف  19جويلية 2003
املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة .
 -وبعد مداولة اٲلعضاء .

قبول اإلخطار وفقا للامدتني  02و  44من االمر  03-03املؤرخ يف 19
جويلية  2003املعدل
و املتمم و املتعلق باملنافسة و مبا ٲن الصفة و املصلحة ملبارشة
اإلخطار متوفرتان لدى املخطر.
حيث ٲن اإلخطار رفع يف اٲلجال املنصوص عليها يف املادة  44فقرة 4
من االمررقم  03-03املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم و
وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املتعلق باملنافسة .
حيث ٲن عملية فحص و مراقبة ملف طلب الرتخيص لعملية التجميع 		
املادة االوىل
الذي تقدمت به الرشكتني املعنيتني تبني ٲن كل الرشوط الشكلية
املنصوص عليها سواء يف املرسوم التنفيذي السالف الذكر  ٬ٲو يف النظام يف الشكل  :قبول الطلب .
يف املوضوع  :تاجيل البت يف القضية إىل غاية تقديم املعني مقرر
الداخيل تم احرتامها يف اعداد و تقديم الطلب .
التسجيل املعد من طرف وزارة الصحة و السكان و إصالح املستشفيات.
حيث ٲن كل الوثائق املكونة مللف الطلب تم إلحاقها بالطلب طبقا
ٲلحكام املادة  6من املرسوم التنفيذي و عليه فإن طلب ترخيص لعملية املادة الثانية :يبلغ هذا القرار إىل كل من :
رشكة ذات املسؤولية املحدودة شيبالفارم ازنيميتيل .التجميع املقدم من طرف املؤسستان مقبول من الناحية الشكلية .
رشكة املساهمة سانويف .من حيث اإلجراءات
 السيد وزيرالتجارة .استيفاء االجراءات املنصوص عليها يف االمر 03-03املؤرخ يف 19جويلية
 2003املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة .

من حيث املضمون

قبول اإلخطار بحكم ٲنه يدخل ضمن مجال تطبيق االمر رقم 03-03
املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم و املتعلق باملنافسة و
خاصة املواد 17و18و 19منه .
و بالتايل فإن رشطي إخضاع عملية تجميع ملراقبة مجلس املنافسة
متوفران يف عملية التجميع موضوع الدراسة مام يعني ٲن طلب
الرشكتني املعنيتني لرتخيص عملية التجميع مقبول من ناحية املوضوع .
 و بعد اإلطالع عىل التقرير املعد بتاريخ  07سبتمرب  2015من طرفاملقرر .
 واستنادا عىل الراي املرسل من طرف وزير الصحة و السكان و إصالحاملستشفيات املؤرخ يف  22ٲكتوبر  2015طبقا ٲلحكام املادة  19من
االمر رقم  03-03املؤرخ يف  19جويلية  2003املعدل و املتمم و املتعلق
باملنافسة  ٬و الذي يوضح من خالله ٲن التنظيم الصيدالين الجزائري

املادة الثالثة

يكون هذا القرار قابل للطعن ٲمام الغرفة التجارية ملجلس قضاء
الجزائر  ٬من قبل اٲلطراف املعنية ٲو من طرف الوزير املكلف بالتجارة
يف ٲجل ال يتجاوز شهرا واحدا ابتداءا من تاريخ استالمه .
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة بعد إمتام النصاب القانوين
ٲلعضائه :السيد عامرة زيتوين -الرئيس
السيد عبيدي محمد  ٬عضوغري دائم – نائب الرئيس
السيد جياليل سليامين  ٬عضو دائم
السيد حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬عضو دائم
السيد الباي محمد عبد الواحد  ٬عضو غري دائم
السيد بلعبد الوهاب محمد منري  ٬عضو غري دائم
السيد بابا ٲو سامعيل عيىس  ٬عضو غري دائم
السيد بو قندورة عبد الحفيظ ٬عضو غري دائم
الرئيس
الجزائر يف  14جانفي 		 2016
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قرار رقم 2014/02
صادر عن مجلس املنافسة املؤرخ يف يوم  18جوان 2014
املتعلق باإلخطار املقدم من رشكة «»FARMACOPEA
إن مجلس املنافسة
 بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /23م.ا/م.م 2002 /املودع يف  16فيفري  2002و الذيتقدمت به رشكة
« »Farmacopeaضد رشكة « »Ufilaملجلس املنافسة يف تشكيلته االوىل الذي تشتيك
من خالله عدم مطابقة ملف االسرتاد  ٬البيع بالخسارة  ٬الفوترة املفرطة .
 اعتبارا ان مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحب اإلخطار مبوجب ارسالية رقم :/354ا.ر/م.م 2013/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة بطلب تأكيد التمسك بالشكوى.
 اعتبار انه و لعدم تلقي اي رد من الرشكة صاحبة اإلخطار بعد انقضاء املدة املحددةلتأكيد التمسك بالشكوى يف االرسالية السالفة الذكر .

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة الوحيدة

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم /23م.ا/م.م. 2002/
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة مشكل من :
السيد حمياين رضا – رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد – نائب رئيس
السادة جياليل سليامين  ٬حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬الباي محمد عبد الواحد ٬
بلعبد الوهاب محمد منري ٬بو قندورة عبد الحفيظ ممثال يف شخصه و نيابة عن بابا او
سامعيل عيىس  ٬جودي بوراس – ٲعضاء

				
الرئيس

كاتبة الجلسة
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قرار رقم 2014/03
صادر عن مجلس املنافسة املؤرخ يف يوم  18جوان 2014
املتعلق باإلخطار املقدم من رشكة «»Lakhlef Trading Company
إن مجلس املنافسة
 بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /24م.ا/م.م 2002 /املودع يف  16فيفري  2002والذي تقدمت به رشكة «  »Lakhlef Trading Companyضد رشكة «٬»Enasucre
ملجلس املنافسة يف تشكيلته األوىل الذي تشتيك من خالله من خرق مبدآ املساواة بني
املكتتبني و الشفافية يف اجراءات االنتقاء  ٬عدم مطابقة ملف االسرتاد  ٬البيع بالخسارة ٬
الفوترة املفرطة .
 اعتبارا ان مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب ارسالية رقم:/355ا.ر/م.م 2013/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة بطلب تاكيد التمسك بالشكوى.
 اعتبارا ٲنه و لعدم تواجد الرشكة صاحبة اإلخطار« »Lakhlef Trading Companyبالعنوان املذكور يف اإلخطار.

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة الوحيدة

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم /24م.ا/م.م. 2002/
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة مشكل من :
السيد حمياين رضا – رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد – نائب رئيس
السادة جياليل سليامين  ٬حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬الباي محمد عبد الواحد  ٬بلعبد
الوهاب محمد منري٬
بو قندورة عبد الحفيظ ممثال يف شخصه و نيابة عن بابا او سامعيل عيىس  ٬جودي
بوراس – ٲعضاء
الرئيس 		
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قرار رقم 2014/04
صادر عن مجلس املنافسة املؤرخ يف يوم  18جوان 2014
املتعلق باإلخطار املقدم من رشكة «»Green Révolution Industries
			

إن مجلس املنافسة

 بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /28م.ا/م.م 2003 /املودع يف  19نوفمرب 2003و الذيتقدمت به رشكة « »Green Révolution Industriesضد وايل والية البيض  ٬ملجلس
املنافسة يف تشكيلته اٲلوىل الذي تشتيك من خالله من خرق املواد  45و  48من قانون
الصفقات العمومية .
 اعتبارا ٲن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحب اإلخطار مبوجب ارسالية رقم :/358ا.ر/م.م 2013/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة بطلب تأكيد التمسك بالشكوى.
 اعتبارا انه و لعدم تلقي اي رد من رشكة « »Green Révolution Industriesبعدانقضاء املهلة املحددة لتأكيد التمسك بالشكوى يف االرسالية السالفة الذكر .

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة الوحيدة

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم /28م.ا/م.م. 2003/
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة مشكل من :
السيد حمياين رضا – رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد – نائب رئيس
السادة جياليل سليامين  ٬حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬الباي محمد عبد الواحد  ٬بلعبد
الوهاب محمد منري ٬
بو قندورة عبد الحفيظ ممثال يف شخصه و نيابة عن بابا ٲو سامعيل عيىس  ٬جودي
بوراس – ٲعضاء
الرئيس 		

كاتبة الجلسة
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قرار رقم 2014/05
صادر عن مجلس املنافسة املؤرخ يف يوم  18جوان 2014
املتعلق باإلخطار املقدم من رشكة «»NACO
إن مجلس املنافسة
 بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /29م.ا/م.م 2004 /املودع يف  28فيفري  2004و الذيتقدمت به رشكة  »NACO« ٬ضد رشكة «٬ »NAFTALملجلس املنافسة الذي يف
تشكيلته اٲلوىل تشتيك من خالله من تطبيق مامرسات مقيدة للمنافسة خالل عملية
مناقصة .
 اعتبارا ٲن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب إرسالية رقم :/359ا.ر/م.م 2013/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة بطلب تأكيد التمسك بالشكوى.
 اعتبارا ٲنه و لعدم تواجد الرشكة صاحبة اإلخطار رشكة « »NACOبالعنوان املذكوريف اإلخطار.

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة الوحيدة

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم /29م.ا/م.م. 2004/
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة مشكل من :
السيد حمياين رضا – رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد – نائب رئيس
السادة جياليل سليامين  ٬حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬الباي محمد عبد الواحد  ٬بلعبد
الوهاب محمد منري ٬
بو قندورة عبد الحفيظ ممثال يف شخصه و نيابة عن بابا او سامعيل عيىس  ٬جودي
بوراس –ٲعضاء
الرئيس
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قرار رقم 2014/04
صادر عن مجلس املنافسة املؤرخ يف يوم  18جوان 2014
املتعلق باإلخطار املقدم من رشكة «»K-Point.com
إن مجلس املنافسة
 بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /31م.ا/م.م 2004 /املودع يف  04جويلية  2004و الذيتقدمت به رشكة « »Telecom Algérie Orascomضد رشكة «»K-Point.com
ملجلس املنافسة يف تشكيلته األوىل الذي تشتيك من خالله من التعسف من وضعية
التبعية اإلقتصادية .
 اعتبارا ٲن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب إرسالية رقم :/360ا.ر/م.م 2013/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة بطلب تأكيد التمسك بالشكوى.
 اعتبارا ٲنه و لعدم تواجد الرشكة صاحبة اإلخطار رشكة  »K-Point.com« :بالعنواناملذكور يف اإلخطار.

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة الوحيدة

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم /31م.ا/م.م. 2004/
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة مشكل من :
السيد حمياين رضا – رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد – نائب رئيس
السادة جياليل سليامين  ٬حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬الباي محمد عبد الواحد  ٬بلعبد
الوهاب محمد منري ٬
بو قندورة عبد الحفيظ ممثال يف شخصه و نيابة عن بابا او سامعيل عيىس  ٬جودي
بوراس – ٲعضاء
الرئيس

		

كاتبة الجلسة
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قرار رقم 2014/07
صادر عن مجلس املنافسة املؤرخ يف يوم  18جوان 2014
املتعلق باإلخطار املقدم من رشكة «»Total Lubrifiant Bitume Algérie
إن مجلس املنافسة
 بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /33م.ا/م.م 2005 /املودع يف  30افريل  2005و الذيتقدمت به رشكة « »Total Lubrifiant Bitume Algérieضد رشكة «»Naftal
٬ملجلس املنافسة يف تشكيلته األوىل الذي تشتيك من خالله من تطبيق رشكة نفطال
لألسعار مرتفعة باتجاهها .
 اعتبارا ٲن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحب اإلخطار مبوجب ارسالية رقم/362 :ا.ر/م.م 2013/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة بطلب تأكيد التمسك
بالشكوى.
 اعتبارا ٲنه و لعدم تواجد الرشكة صاحبة االخطار رشكة :« »Total Lubrifiant Bitume Algérieبالعنوان املذكور يف االخطار.

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة الوحيدة

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم /33م.ا/م.م. 2005/
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة مشكل من :
السيد حمياين رضا – رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد – نائب رئيس
السادة جياليل سليامين  ٬حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬الباي محمد عبد الواحد ٬
بلعبد الوهاب محمد منري ٬
بو قندورة عبد الحفيظ ممثال يف شخصه و نيابة عن بابا او سامعيل عيىس  ٬جودي
بوراس – ٲعضاء
الرئيس
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قرار رقم 2014/08
صادر عن مجلس املنافسة املؤرخ يف يوم  18جوان 2014
املتعلق باإلخطار املقدم من رشكة «»A2L SANTE
إن مجلس املنافسة
 بعد االطالع عىل اإلخطار رقم /42م.ا/م.م 2006 /املودع يف  24ديسمرب  2006و الذيتقدمت به رشكة « »A2L SANTEضد رشكة « ٬»System8 Diomed tekو رشكة
« »Eurl Medjbouriو رشكة « »Ag Medicalملجلس املنافسة يف تشكيلته األوىل
الذي تشتىك من خالله من اتفاق حول األسعار .
 اعتبارا ان مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب ارسالية رقم :/368ا.ر/م.م 2013/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة بطلب تأكيد التمسك بالشكوى.
اعتبارا آنه و لعدم تلقي اي رد من الرشكة صاحبة اإلخطار «»Sarl A2L SANTEبعد انقضاء املهلة املحددة لتأكيد التمسك بالشكوى يف االرسالية السالفة الذكر .

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة الوحيدة

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم /42م.ا/م.م. 2006/
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة مشكل من :
السيد حمياين رضا – رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد – نائب رئيس
السادة جياليل سليامين  ٬حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬الباي محمد عبد الواحد ٬
بلعبد الوهاب محمد منري ٬بو قندورة عبد الحفيظ ممثال يف شخصه و نيابة عن بابا ٲو
سامعيل عيىس  ٬جودي بوراس – ٲعضاء

الرئيس

		

كاتبة الجلسة
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قرار رقم 2014/09
صادر عن مجلس املنافسة املؤرخ يف يوم  18جوان 2014
املتعلق باإلخطار املقدم من رشكة صناعة املستلزمات الطبية
إن مجلس املنافسة٬
 بعد االطالع عىل اإلخطار رقم /32م.ا/م.م 2004 /املودع يف  28ديسمرب  2004والذي تقدمت به رشكة صناعة املستلزمات الطبية ضد الصيدلية املركزية للمستشفيات
ملجلس املنافسة يف تشكيلته االوىل الذي تشتيك من خالله من مامرسات مقيدة
للمنافسة من طرف الصيدلية املركزية للمستشفيات
 اعتبارا ان مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحبة اإلخطار مبوجب ارسالية رقم :/361ا.ر/م.م 2013/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة بطلب تأكيد التمسك بالشكوى.
اعتبارا انه و استنادا اىل مراسلة رشكة صناعة املستلزمات الطبية الواردة اىل مجلساملنافسة بتاريخ  15/09/2013و التي تتنازل فيها عن الدعوة املذكورة

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة الوحيدة

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم / 32م.ا/م.م2004/
لتنازل الرشكة صاحبة اإلخطار.
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة مشكل من :
السيد حمياين رضا – رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد – نائب رئيس
السادة جياليل سليامين  ٬حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬الباي محمد عبد الواحد ٬
بلعبد الوهاب محمد منري ٬بو قندورة عبد الحفيظ ممثال يف شخصه و نيابة عن بابا او
سامعيل عيىس  ٬جودي بوراس – ٲعضاء
الرئيس
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قرار رقم 2014/10
صادر عن مجلس املنافسة املؤرخ يف يوم  18جوان 2014
املتعلق باإلخطار املقدم من رشكة «»Euromaghreb materiaux de construction
إن مجلس املنافسة٬
 بعد االطالع عىل اإلخطار رقم /41م.ا/م.م 2006 /املودع يف  15ٲوت  2008و الذيتقدمت به
ضد الرشكة  CONSTRUCTION Euromaghreb matériaux deرشكة
ملجلس املنافسة يف تشكيلته األوىل الذي تشتيك من خالله من رفض البيع ECDE .
الوطنية
 اعتبارا ٲن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحب اإلخطار مبوجب ارسالية رقم :/367ا.ر/م.م 2013/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة بطلب تأكيد التمسك بالشكوى.
اعتبارا ٲنه و لعدم تلقي اي رد من الرشكة صاحبة اإلخطار بعد انقضاء املهلة املحددةلتأكيد التمسك بالشكوى يف االرسالية السالفة الذكر .

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة الوحيدة

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم /41م.ا/م.م. 2006/
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة مشكل من :
السيد حمياين رضا – رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد – نائب رئيس
السادة جياليل سليامين  ٬حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬الباي محمد عبد الواحد ٬
بلعبد الوهاب محمد منري ٬بو قندورة عبد الحفيظ ممثال يف شخصه و نيابة عن بابا ٲو
سامعيل عيىس  ٬جودي بوراس – ٲعضاء
الرئيس
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قرار رقم 2014/11
صادر عن مجلس املنافسة املؤرخ يف يوم  18جوان 2014
املتعلق باإلخطار املقدم من رئيس جمعية املهنيني للغاز و الوقود
إن مجلس املنافسة٬
 بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /44م ٲ/م.م 2009 /املودع يف  1فيفري  2009و الذيتقدم به رئيس جمعية املهنيني للغاز و الوقود ضد الرشكة الوطنية «نفطال» ملجلس
املنافسة يف تشكيلته األوىل الذي يشتيك من خالله من التخفيض التعسفي ألسعار .
Kits GPL
 اعتبارا ان مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحب اإلخطار مبوجب ارسالية رقم :/369ا.ر/م.م 2013/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة بطلب تأكيد التمسك بالشكوى.
اعتبار انه و استنادا اىل مراسلة رئيس جمعية املهنيني للغاز و الوقود الواردة للمجلسبتاريخ  14جويلية  ٬ 2013و التي يلتمس فيها تعليق الشكوى .

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة الوحيدة

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم /44م.ٲ/م.م. 2009/
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة مشكل من :
السيد حمياين رضا – رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد – نائب رئيس
السادة جياليل سليامين  ٬حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬الباي محمد عبد الواحد ٬
بلعبد الوهاب محمد منري ٬بو قندورة عبد الحفيظ ممثال يف شخصه و نيابة عن بابا او
سامعيل عيىس  ٬جودي بوراس – ٲعضاء
الرئيس

 | 96النرشية الرسمية للمنافسة  -رقم 8

كاتبة الجلسة

قرار رقم 2014/12
صادر عن مجلس املنافسة املؤرخ يف يوم  18جوان 2014
املتعلق باإلخطار املقدم من رشكة ISAT
إن مجلس املنافسة٬
 بعد اإلطالع عىل اإلخطار رقم /45م.ا/م.م 2009 /املودع يف  26فيفري  2009و الذيتقدمت به « »ISATضد ٲوراسكوم تيليكوم الجزائر الرشكة ذات الشخص الوحيد و
ذات املسؤولية املحدودة ملجلس املنافسة يف تشكيلته األوىل الذي يشتيك من خالله من
التوقف التعسفي للعقد و كذا التعسف التمييزي يف استغالل وضعية الهيمنة .
 اعتبارا ٲن مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحب اإلخطار مبوجب إرسالية رقم :/370ٲ.ر/م.م 2013/بتاريخ  07جويلية  2013و املتعلقة بطلب تأكيد التمسك بالشكوى
 اعتبارا انه و لعدم تواجد الرشكة ذات الشخص الوحيد و ذات املسؤولية املحدودةضد  ISATبالعنوان املذكور يف اإلخطار.

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة الوحيدة

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول اإلخطار املسجل تحت رقم /45م.ٲ/م.م. 2009/
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة مشكل من :
السيد حمياين رضا – رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد – نائب رئيس
السادة جياليل سليامين  ٬حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬الباي محمد عبد الواحد ٬
بلعبد الوهاب محمد منري ٬بو قندورة عبد الحفيظ ممثال يف شخصه و نيابة عن بابا او
سامعيل عيىس  ٬جودي بوراس – ٲعضاء
الرئيس 			
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قرار رقم 2014/13
صادر عن مجلس املنافسة املؤرخ يف يوم  18جوان 2014
املتعلق باإلخطار املقدم من رئيس جمعية املهنيني للغاز و الوقود
إن مجلس املنافسة٬
بعد االطالع عىل االخطار رقم /46م.ا/م.م 2009 /املودع يف  01فيفري  2010و الذي
تقدمت به رشكة « »France Kaspersky Labضد رشكة « »SKCIملجلس املنافسة
يف تشكيلته االوىل الذي يشتيك من خالله من استغالل وضعية الهيمنة و تطبيق اسعار
متييزية .
اعتبار ان مجلس املنافسة قام مبراسلة صاحب االخطار مبوجب ارسالية رقم /371 :ا.ر/
م.م 2013/بتاريخ  072013و املتعلقة بطلب تأكيد التمسك بالشكوى.
اعتبار انه و لعدم اي رد من قبل الرشكة صاحبة االخطار بعد انقضاء املهلة املحدد
لتأكيد التمسك بالشكوى يف االرسالية السالفة الذكر .

وعليه ٬إن مجلس املنافسة ٬يقرر
املادة الوحيدة

يرصح مجلس املنافسة بعدم قبول االخطار املسجل تحت رقم /46م.ا/م.م. 2010/
متت املداولة من طرف مجلس املنافسة مشكل من :
السيد حمياين رضا – رئيسا بالنيابة
السيد عبيدي محمد – نائب رئيس
السادة جياليل سليامين  ٬حجاز محمد رشيد عز الدين  ٬الباي محمد عبد الواحد ٬
بلعبد الوهاب محمد منري ٬بو قندورة عبد الحفيظ ممثال يف شخصه و نيابة عن بابا او
سامعيل عيىس  ٬جودي بوراس – اعضاء

الرئيس 			
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