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مالحظات تمهيدية :
أ
مع ان الحصيلة السنوية لنشذاطات الم سسذة التذي تضذمن هاتذ الفتذرة ٬تمذ إعذدادها و
أ
مذن تذ إرسذالها إلذه الهيذبت البرلمانيذذة إلذه الذذوزير الول و إلذه الذوزير المكلذج بالتجذارة وذلذ قبذذل
أ
نشرها في النشرية الرسمية لمجلس المنافسة و رذا عله الموقع الرسمي للمجلس ٬وهذا طبقا لالمذر
رق  03- 03الم ري في  ٬ 2003 /07 /19المعدل و المتم  ٬المتعلق بالمنافسة ٬تذذريرا بالنشذاطات
المنجزة من طرف الهيئة في إطار المهام المحددة بموجب القانون ٬فيبقذه مذن الضذروري تقذدير دور
هات الهيئة في تنظي السوق.
أ
وفي هذا الصدد؛ و رمرجعية لخبرة السلطات الجنبية التي تمتل نفس الختصاص
أ
فمن المناسب ذرر تصريح السيد :اندريا موندت رئيس السلطة ال لمانية للمنافسة و رئيس
الشبكة العالمية لسلطات المنافسة خالل الم تمر الثالث عشر لهذه المنظمة و الذي ت
تنظيم في مرارش المغرب ٬من  22إله  25افريل ٬ 2014و الذي يقول في فحواه ل يقتصر تقيي
سلطة المنافسة فقط عله عدد القضايا التي يت معالجتها و ل عله مبلغ الغرامات المنطوق بها
أ
ولكن بالخذ بعين العتبار وقعها عله السوق.
و علي من الواجب تسليط الضوء بالترريز عله الطابع اإلطار المضمون السياق المقيد
الملزم الذي تطور في مجلس المنافسة و هذا منذ إعادة تفعيل في جانفي  ٬ 2013بعد تجميد
أ
انشطت لمدة عشر سنوات (.)10
تكمن الصعوبات في القيود التي عرقلت عمل أداء مجلس المنافسة فيما يلي :

 /1إالطار القانوني الهجين لمجلس المنافسة و المتمثل في رون سلطة إدارية « ملحقة » بدائرة
وزارية؛
أ
 /2النظام الوظيفي لالرتقاء المهني الغير مغر و الغير محفز لعضاء و إطارات مجلس المنافسة
التي ل تسمح ل تمكن من توظيج موظفين رفيعي المستوى(خبير قانوني محامون ٬خبراء
اقتصاديين؛
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أ
ان وضع هذه الهيئة لدى دائرة وزارية هو الطبع الذي يشجع عله التداخل في عمل
أ
هذه الخيرة و بقلل من مصدقي قراراتها
أ
 /3إالطار القانوني المتعلق بالمنافسة ( المر رق  03- 03الم ري في  ٬ 2003/07/19المعدل
و المتم  ٬المتعلق بالمنافسة)٬غير مالئ .
أ
أ
أ
ضرورة تعديل ( المر السابق ذرره الذذي تذ تسذليط الضذوء عليذ إذ تجذدر اإلاذارة التاريذد بذالراي
أ
اصدره مجلس المنافسة بتاريخ نوفمبر ٬ 2016و بخبرة ت انجازها مذن قبذل الونكذتذاد بطلذب مذن
الحكومة الجزائرية و التي ت تسليمها بصفة رسمية لوزارة التجارة بشهر ماي . 2017
 /4غياب مقر مناسب.
أ
أ
ولقد تم استضاف مصالح مجلس المنافسة عله مستوى احد اجنحة وزارة العمل ٬و التشغيل
و الضمان الجتماعي ٬و هذا منذ سنة  1995إله يومنا هذا.
إن ضذيق المقذذار الذذي تذ تخصيصذ لمجلذس المنافسذذة لذ يسذذمح إل بشذذغل  30منصذب فقذذط و لذ
أ
يمكنذ مذذن التعيذذين اذذغل الوظذذائذج حسذذب مناصذذب العمذذل المذذالي المذذاذون بهذذا (مذذن جميذذع رذذل
الفبت) المدرجة في الميزانية 72 .منب مالي متاح.
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الج ـ ــزء الول  :حوصـ ـ ــلة نش ـ ـ ـ ات مجل ـ ــس المنافسـ ـ ــة خـ ـ ــالل سـ ـ ــنوات
2019/2013
 .Iمواض ــيل الي ــام الدراس ــية الت ــي نظمه ــا مجل ــس المنافس ــة م ــا ب ــين س ــنة  2013إال ــا غاي ــة
سنة .2019
 .IIقائمـ ــة الء ـ ــراء الـ ــوطنيين والجانـ ــب الـ ــذين أـ ــارلوا فـ ــي اليـ ــام الدراسـ ــية التـ ــي نظمهـ ــا
مجلس المنافسة ما بين سنة  2013و 2019
 .IIIملءص النش ة الخرى لمجلس المنافسة لسنة 2020
 - 1التعاون علا المستوى الوطني خالل سنة .2020
 - 2التعاون الدولي خالل سنة .2020
 - 3متابعة تصميم ونشر النشريات الرسمية للمنافسة خالل سنة .2020
 - 4اليام دراسية التي نظمها مجلس المنافسة خالل سنة .2020
 - 5الندوة الصحفية لرئيس مجلس المنافسة.
 - 6اي ــام إاعالمي ــة و تحسيس ــية ع ــن دور و مه ــام إواج ــراءات إالحال ــة لمجل ــس المنافس ــة الت ــي
تنظم بالتعاون مل غرف التجارة والصناعة والمديريات الولئية للتجارة.
 - 7المش ــارلة ف ــي الملتقيـ ــات و الن ــدوات واليـ ــام الدراس ــية عل ــا المسـ ــتوى ال ــوطني خـ ــالل
سنة .2020
 - 8المشارلة في الملتقياتو الندوات واليام الدراسية علا المستوى الدولي خالل سنة .2020
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 - Iاليام الدراسية التي نظمها مجلس المنافسة حول مواضيل ذات صلة بالمنافسة :
ما بين سنة  2013و سنة :2014
أ
" التعسج في استغالل وضعية الهيمنة" نظ هذا اليوم الدراسي بدع من التحاد الوروبي
في إطار برنامج دع تنفيذ عقد الشرارة ( )P3A؛
" عالقة المنافسة بالنمو وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر والبتكار و التنافسية" نشط هذا
اليوم الدراسي السيد  Bruno LASSEREرئيس هيئة المنافسة الفرنسية ؛
" البيئة الم سساتية لمجلس المنافسة" نظ هذا اليوم الدراسي من طرف مجلس المنافسة بدع
أ
من الونكذتاد مع مشاررة خبراء دوليين.
خالل سنة :2015
" اقتصاد مضبوط مستهل محمي م سسة فعالة و تنافسية" نشط هذا اليوم الدراسي خبراء
أ
وطنيين واجانب متخصصون في المجال.
" م ارات التواط في ميدان الصفقات العمومية" نشط هذا اليوم الدراسي خبراء مختصين وطنيين
أ
واجانب.
خالل سنة :2016
" دور مجلس المنافسة في ضبط السوق".
" برنامج المطابقة لقواعد المنافسة" ت تنظي هذا اليوم بدم من برنامج دع تنفيذ عقد
الشرارة( ) P3Aالمخصص للمدراء التنفيذيين في اإلدارة المررزية.
خالل سنة:2017
" برنذذامج المطابقذذة لقواعذذد المنافسذذة" تذ تنظذذي هذذذا اليذذوم مذذن قبذذل مجلذذس المنافسذذة و تنش ذ ط
أ
من طرف خبراء جزائری ن و اجانب مختص ن في قانون المنافسة خصص للمديرين التنفيذذيين
أ
للشررات وجمعيات ومنظمات اصحاب العمل.
" دور المنافسة في حماية القوة الشرائية والحفاظ وخلق فرص العمل".
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خالل سنة :2018
 المنافسة وضبط السوق.
 حيادية قواعد المنافسة.
خالل سنة :2019





أ
المنافسة و سوق التامين.
مراقبة التجميعات القتصادية.
برنامج المطابقة لقواعد المنافسة.
إاكالية المنافسة في سياق القتصاد الرقمي".

 - IIقائمة الء راء الوطنيين والجانب الذين أارلوا في اليام الدراسية التي نضمها مجلس
المنافسة:
 - 1الء راء الوطنيون:
 السيد سليمان جياللي عضو دائ بمجلس المنافسة.
أ
 الدرذتور دنوني عبد المجيد استاذ جامعي وعضو بمجلس المنافسة و نائب رئيس مجلس
المنافسة.
 الدرذتور مجاهد محمد الطيب عضو دائ بمجلس المنافسة.
 السيد عبد الكري مصطفه المقرر العام السابق لمجلس المنافسة.
أ
أ
 الستاذ بن ايخ نور الدين استاذ القانون بجامعة سطيج.
أ
أ
 الدرذتورة اقرور مري استاذة بكلية الحقوق بالجزائر العاصمة.
 السيد ميكيداش مصطفه  -درذتور في القتصاد  -نائب الرئيس السابق المجلس القتصادي
و الجتماعي .
أ
 السيد بلحيمر عمار  -وزير اإلتصال و الناطق الرسمي للحكومة  -استاذ جامعي.
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أ
 السيد رفيق رابيا – استاذ محاضر وباحث في جامعتي  Cergy Pontoiseو Paris Est Créteil
(بفرنسا) ومحامي في نقابة المحامين بباريس (فرنسا).
أ
 السيد جياللي ليبيبات  -المدير الوطني لبرنامج التحاد الوروبي  -برنامج دع تنفيذ عقد الشرارة
(. )P3A
 مراد مجناح درذتور في قانون المنافسة بجامعة السوربون (باريس  ) 1بفرنسا و محامي لدى
محكمة باريس (فرنسا).
أ
 السيد محمد اريج بلميهوب استاذ جامعة الجزائر.
أ
 الدرذتور محمد صائيب ميس  -مدير البحاث  -رئيس قس التنمية البشرية والقتصاد الجتماعي
أ
بمررز البحث في القتصاد المطبق من اجل التنمية ()CREAD
 السيد إبراهي حطابي المدير العام لشررة الستشارات "."PROSPECT PLUS
أ
 الدرذتورة جالل مسعد زوجة محتوت استاذة محاضر بجامعة مولود معمري  -تيزي وزو.
أ
 السيد محمد توفيق بساي استاذ محاضر بكلية الحقوق بجامعة الجزائر (.)1
 السيد علي رحالن نائب رئيس م سسة فكرية حول الشررات و السياسة القتصادية
( . )Think Tank CARE
ب  -الء راء الجانب:
• السيد  Jacques TALLINEAUخبير في التجارة والتكامل القتصادي لبرنامج الدع لتنفيذ
أ
اتفاقية الشرارة مع التحاد الوروبي (.)P3A
• السيد  Renato FERRANDIعضو بهيئة المنافسة اإليطالية.
• السيد  Piotr ADAMCZEWSKIعضو بالهيئة المنافسة البولندية.
• السيدة  Natalie HARSDORFعضو بالهيئة الفيدرالية النمساوية للمنافسة.
• السيد  KALTENBRUNNER Rainerمستشار وزاري بالهيئة الفيدرالية النمساوية للمنافسة.
• السيد  Emmanuel Combeنائب رئيس بالهيئة المنافسة الفرنسية
• السيد  Stéphane Hautbourgمحامي لدى مكذتب  Loyrette Nouelببرورسال.
• السيد  Andrea Filippoخبير في التكامل القتصادي لبرنامج دع تنفيذ اتفاقية الشرارة مع
أ
التحاد الوروبي (.)P3A
• السيد  Frank Bertrandمقرر في التحقيق لدى هيئة المنافسة الفرنسية.
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• السيدة  Barbara Seelosعضو بالهيئة الفيدرالية النمساوية للمنافسة.
أ
• السيد  Alain Van HAMMEمستشار السمع المعني بالمنافسة بالمفوضية الوروبية.
• السيد  Lionel LESURمحامي لدى محكمة باريس (فرنسا) وروما (إيطاليا) و اري
في  McDermott Will & Emeryبباريس (فرنسا).
• السيد  Marco PLANKENSTEINERمحامي و اري بمكذتب المحامات Kramer Levin
( Naftalis et Frankelباريس).
أ
• السيد  David SPECTORخبير اقتصادي واستاذ بكلية باريس لالقتصاد والمررز الوطني
للبحث العلمي (.)CNRS
• السيدة  Evelyne AMEYEمحامية بنقابة المحاميين ببرورسل ومدريد.
أ
• السيد  Tarek MADARBUXخبير لدى برنامج دع تنفيذ اتفاقية الشرارة مع التحاد الوروبي
( ) P3Aو محامي في نقابة المحامين في باريس.
• السيد  Henri Piffautنائب رئيس هيئة المنافسة الفرنسية.
أ
• السيدة  Ebru Gokceمستشارة قانونية بقس المنافسة وسياسة المستهل في الونكذتاد.
ج  -المشارلة في ايام الدراسة:
أ
أ
اارك في هذه اليام الدراسية ارذثر من  100ممثل عن اإلدارات المررزية والشررات والجمعيات
أ
ومنظمات ارباب العمل والجامعات والمحار (مجلس الدولة ومجلس قضاء الجزائر) ومحامو نقابة
المحامين بالجزائر العاصمة  ...إلخ.
د  -نشر مداخالت اليام الدراسية التي ينظمها مجلس المنافسة:
أ
ت نشر فعاليات هذه اليام بالكامل في النشرة المسابقة الرسمية ( )BOCوعله موقع اإللكذتروني
لمجلس عله اإلنترن ()www.conseil-concurrence.dz
أ
إن نشر فعاليات اليام الدراسية يهدف إله نشر ثقافة المنافسة الغير الراسخة بالجزائر.
جـ  -التعاون الدولي:
أ
تخول المادة  43من المر  03 - 03الم ري في  19جويلية  2003المعدل والمتم المتعلقة
أ
بالمنافسة لمجلس المنافسة صالحية إبرام اتفاقيات مع السلطات الجنبية المعنية بالمنافسة.
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أ
وبموجب هذه المادة ابرم مجلس المنافسة اتفاقيات تعاون مع رل من هيئة الفرنسية للمنافسة
و الهيئة الفيديرالية النمساوية للمنافسة.
 - 1السل ة الفرنسية للمنافسة
وقع مجلس المنافسة الجزائري وسلطة المنافسة الفرنسية اتفاقية تعاون ودع م سساتي بتاريخ 25
فيفري . 2014
جدد الطرفان في  14فيفري 2018اتفاقية التعاون والدع الم سسي بعد انقضاء الفترة المحدد لها
أ
أ
اي سنة  2016من اجل مواصلة تبادل الخبرات في مجال قانون وسياسة المنافسة.
رما تشمل التفاقية ما يلي:
أ
أ
استقبال اعضاء ومقررين وموظفين تقنيين او إداريين بمجلس المنافسة الجزائري من قبل سلطةأ أ
أ
المنافسة الفرنسية لتنشيط ايام دراسية او انشطة تدريبية قصيرة المدى لتغطية مختلج الجوانب
 :تنظي تنافسي) برامج المطابقة تعلي المنافسة مراقبة التجميعات الدراسات المواضيعية
التحقيقات إلخ(؛
أ
أ
أ
 استقبال اعضاء هيئة القرار او مقررون او غيره من موظفي سلطة المنافسة الفرنسية من قبلأ
مجلس المنافسة الجزائري بهدف استضافة الم تمرات او وراات العمل والتكوين؛
أ
 تبادل المعلومات العامة عن انشطة الم سسات وعن تنفيذ قوانين وسياسات المنافسة مثلآ
القرارات والراء والدراسات القطاعية والمنشورات وموجز التشريعات والدراسات في إطار يحتفظ
أ
أ
بالتشريعات المطبقة عله اراضي رل طرف من الطراف بما في ذل السرية التجارية وامتيازات
المحامي ومورل وحماية البيانات؛
 ( 2السل ة الفيدرالية النمساوية للمنافسة
ت التوقيع عله اتفاق تعاون والدع الم سساتي بمالطا في  25جانفي  2016بين مجلس المنافسة
الجزائري وهيئة الفيدرالية النمساوية للمنافسة .
يهدف هذا التفاق إله:
تعزيز القدرات بما في ذل القدرات البشرية للسلطات المعنية بالمنافسة في البلدان المعنية ؛تحسين قوانين المنافسة وحماية المستهل .9

 )3نتائج هذا التعاون:
أ
أ
اتاح التوقيع عله هذه التفاقيات لعضاء مجلس المنافسة والمديرين التنفيذيين متابعة
دورات تدريبية و تكوينية قصيرة المدى مع السلطات المعنية ودعوة ممثلين عن هذه السلطات
لتنشيط الم تمرات ووراات العمل المنظمة بالجزائر العاصمة من قبل مجلس المنافسة في مواضيع
تتعلق بقانون المنافسة.
أ
أ
علما ان التبادلت بين مجلس المنافسة وهذه الهيبت قد تجمدت خالل الزمة الصحية في
اهر مارس من سنة .2020
 )4تكوين العضاء والمديرين التنفيذيين لمجلس المنافسة في الءارج (برنامج النكـتاد –
من قة الشرق الوس و أمال افريقيا :)2020- 2016
أ
أ
أ
يجدر التذرير بان برنامج النكذتاد – منطقة الشرق الوسط و امال افريقيا )2020- 2016
الذي يهدف بشكل خاص إله تعزيز القدرات البشرية لسلطات المنافسة في البلدان المستفيدة
أ
ّ
مكن مجلس المنافسة من تكوين بعض اعضائ و مقرري و مديري التنفيذيين ة هذا بالمشاررة
أ
في الندوات ووراات العمل التي ينظمها الونكذتاد في الخارج (تونس بيروت جنيج باريس).
 )5مشارلة مجلس المنافسة في المؤتمرات والمنتديات والندوات الدولية:
 - 1مشارلة رئيس مجلس المنافسة والمين عام وعضو بمجلس المنافسة في المؤتمر الثالث عشر
للش كة العالمية لهيائت المنافسة الذي عقد بمرالش (المغرب) من  22إالا  25افريل .2014
أ
جمع هذا الم تمر ارذثر من  400ممثل عن هيبت المنافسة والجامعات والجمعيات
والشررات الكبرى ووسائل اإلعالم  ....إلخ.
أ
للتذرير فان انضمام مجلس المنافسة رعضو بهذه المنظمة في سنة  2014و التي تض ارذثر من 140
هيئة منافسة في العال .
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أ
و قد استفاد مجلس المنافسة من خبرات الهيبت الجنبية التي تمتل نفس المهارات من
أ
خالل مشاررة اعضائ والمقررين في م تمرات ووراات العمل التي تنظمها هده الخيرة من خالل
تبادل معلومات.
 - 2مشارلة رئيس واعضاء مجلس المنافسة في جلسات مجموعة الء راء الحكوميين الدوليين
حول قانون وسياسة حماية المستهلك (سويسرا  -جنيف) خالل السنوات ، 2018 ، 2017
.2019
خالل هذه الدورات قدم مجلس المنافسة الجزائري مساهمات رذتابية حول مواضيع مدرجة
أ
في جدول اعمال هذه الدورات.
قدم السي د سليمان جياللي عضو بمجلس المنافسة مداخلة رذتابية و بعنوان "مشالل
أ
المنافسة في القتصاد الرقمي  -حالة الجزائر" و التي تمت المصادقة عليها من قبل المانة التقنية
أ
أ
لالونكذتاد ونشرها عله موقعها اإللكذتروني لالونكذتاد.
وقد قام رئيس مجلس المنافسة بعرض ملخص لهذه المساهمة الكذتابية خالل الجلسة العامة
لهذا المنتدى.
وتجدر اإلاارة إله أان مجلس المنافسة أارسل ً
سابقا مساهمات رذتابية حول موضوع "تسوية
المنازعات في قانون حماية المستهلك  -حالة الجزائر" و التي ت المصادقة عليها و نشرها عله
أ
الموقع اإللكذتروني الخاص بذ الونكذتاد.
للتذرر ت نشر هذه المساهمات الكذتابية عله الموقع اللكذتروني لمجلس المنافسة:
(.)www.conseil-concurrence.dz
 - 3مشارلة رئيس واعضاء مجلس المنافسة في منتدى منظمة التعاون القتصادي والتنمية
العالمي حول المنافسة يومي  29و  30نوفم ر  2018و  26إالا  28فيفري  2019ب اريس
(فرنسا) .
تم دعوة المجلس الجزائري للمنافسة للمرة الخامسة إله منتدى المنافسة العالمي الذي تنظم
منظمة التعاون القتصادي والتنمية ً
سنويا بباريس (فرنسا) والذي اارك في باإلضافة إله ممثلي
أ
أ
الدول العضاء في هذه المنظمة وفود من الدول الخرى لعرض تجاربها في مجال المنافسة
أ
والمشاررة في المناقشات حول تاثير المنافسة في المجالت السياسية والقتصادية والجتماعية.
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 - 4مشارلة عضو دائم بمجلس المنافسة في الفترة الممتدة من  26إالا  28فيفري  2019ب اريس
أ
أ
(فرنسا) في اعمال وراة العمل حول التحديات الخيرة من حيث المنافسة والملكية الفكرية
أ
أ
أ
في اسواق الدوية و وراة عمل حول المنافسة في السواق الممولة من طرف القطاع العام
أ
وفي يوم المنافسة لمنظمة التعاون والتنمية القتصادية لسنة  2019و التي نظمتها المانة العامة
لهذه المنظمة.
 - 5مساهمة خ ية من مجلس المنافسة الجزائري.
أ
قدم المجلس الجزائري للمنافسة مساهمات رذتابية حول احد المواضيع الخمسة ( )05المدرجة
أ
في جدول اعمال هذه الدورة من بين هذه المواضيع موضوع التالي ":قانون المنافسة
والمؤسسات العامة"
اين قدم السيد السيد سليمان جياللي عضو دائ بمجلس المنافسة مداخلة رذتابية بعنوان
أ
"ت يق قواعد المنافسة علا الشرلات العامة  -حالة الجزائر" ت المصادقة عليها من قبل المانة
التقنية لمنظمة التعاون و التنمية القتصادية ونشرت عله موقع هذه المنظمة.
قدم ملخص لهذه المساهمة من قبل السيد سليماني جياللي خالل الجلسة العامة لهذا
المنتدى.
للتذرير فان ت نشر هذه المداخلة عله الموقع اإللكذتروني لمجلس المنافسة:
(.)www.conseil-concurrence.dz
أ
للتذرير ايضا فان مجلس المنافسة نظ بتاريخ  5ديسمبر  2018بالجزائر العاصمة يوما دراسيا
حول موضوع "حيادية قواعد المنافسة".
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 - 6مشارلة عضو بمجلس المنافسة في مؤتمر دولي بالرباط (المملكة المغربية) يومي  13و 14
نوفم ر  2019حول موضوع" :سياسة المنافسة و قانون المنافسة :التجارب الوطنية
و الشرالات الدولية".
اارك عضو بمجلس المنافسة يومي  13و  14نوفمبر  2019بالرباط (المملكة المغربية)
أ
أ
تلبية لدعوة رئيس مجلس المنافسة للمملكة المغربية من اجل المشاررة في اعمال الم تمر دولي
حول موضوع" :سياسة وقانون المنافس ة :الء رات الوطنية والشرالات الدولية".
أ
و تجدر اإلاارة إله ان ممثل مجلس المنافسة قدم مداخلة رذتابية ح موضوع" :المنافسة
والضواب إالعالنية الكاذبة في السواق الرقمية".
 - 7مشارلة مدير دراسات السوق والتحقيقات القتصادية بمجلس المنافسة في اعمال منتدى
اس ن ول للمنافسة ( ) ICFالذي نظمته هيئة المنافسة الترلية بالأتراك مل الونكـتاد يومي
 25و  26نوفم ر  2019في اس ن ول.
أ
مشاررة مدير دراسات السوق والتحقيقات القتصادية بمجلس المنافسة في اعمال منتدى
أ
اسطنبول للمنافسة الذي نظمت هيئة المنافسة التررية بالاتراك مع الونكذتاد يومي  25و 26
نوفمبر  2019في اسطنبول.
هذه المهمة تندرج في اطار تبادل الخبرات حول سياسة وقانون المنافسة في مجال
التكنولوجية الرقمية ومكافحة الكارتالت والتعاون الدولي في تنفيذ القوانين المتعلقة بالمنافسة.
و تتمثل المواضيع التي ت التطرق إليها فيما يلي:
-1سياسة و قانون المنافسة في المجال الرقمي.
-2التعاون الدولي في مجال تطبيق قوانين المنافسة.
-3المكافحة الناجعة ضد العصابات.
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اارك ف ذ ذي هذا المنتدى ممثلو هيئ ذ ذات المنافسذ ذة و المنظمات الحكومي ذ ذة و جامعيون
و محامون في قانون المنافسة و خبراء محليون و دوليون و ممثلو المتعاملين العموميين و الخواص
و رذا المنظمات الدولية للتعاون في هذا المجال مثل الشبكة العالمية لهيبت المنافسة النكذتاد
منظمة التعاون و التنمية القتصادية البن العالمي.
أ
و اه استنتاجات هاذين اليومين الدراسيين هي:
 ضذرورة تكييذج التشذريعات الوطنيذة المتعلقذة بالمنافسذة مذع الصذيغة الجديذدة لالقتصذاد الرقمذيعن طريق إعادة تحديد السوق ذي الصذلة عتبذة طلذب التذرخيص التجميعذات القتصذادية وضذعية
الهيمنة حواجز الدخول ...الخ ؛
 المراقبذة الدائمذة لمنصذات الرقميذة  :و هذذا ل يذت ال عذن طريذق القيذام بالعديذد مذن التحقيقذاتو دراسة السوق حول هذه المنصات ؛
 إاكالية معطيات مستخدمي المنصات الرقمية ؛أ
أ
 توقيذع اتفاقيذة او اتفاقيذات مذن طذرفين او بذين عذدة اطذراف للتعذاون علذه تبذادل المعلومذات بذينهيبت المنافسة ؛
أ
 انشاء قاعدة بيانات متاحة لجميع الهيبت الخاصة بالمنافسة في جميع انحاء العال . - 8مشارلة مقرر ومدير دراسات السوق و التحقيقات القتصادية بمجلس المنافسة في المؤتمر
نصف السنوي لمنتدى المنافسة إالفريقية ( )ACFيومي  11و  12الـتوبر  2018ي بمرالش
(المغرب).
قدم مدير دراسات السوق بمجلس المنافسة في هذا الم تمر مداخلة حول موضوع الجوانب
اإلجرائية لدراسات السوق.
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أ
و عرض هذا الخير التجربة الجزائرية في مجال دراسات السوق فيما يتعلق بمنهجية إجراء
دراسات السوق من قبل مجلس المنافسة من مرحلة الفكرة حته النتهاء.
ررزت المناقشات عله النقاط التالية:
 اإلطار القانوني العام والوضع القانوني لدراسات السوق في م سستنا عله النحو المنصوص عليأ
في المر رق  03- 03بتاريخ  2003/07/19المعدل والمتم المتعلق بالمنافسة؛
أ
 اهمية دراسات السوق في نشاط سلطة المنافسة ؛أ
أ
 اختيار القطاعات او المواضيع التي يمكن ان تكون محل دراسة السوق؛ اإلجراءات والمنهجيات المشارل التي واجهتها الهيئة والتحديات التي يجب تخطيها والحلول المقترحة؛أ
 فاعلية دراسات السوق :الثر الحقيقي عله السوق.انتءاب اللجنة التوجيهية الجديدة ومناقشة خ ة العمل لعامي  2019و .2020
أ
أ
فعله هامش اجتماع اعضاء منتدى المنافسة الفريقية ت إجراء انتخابات لتجديد اللجنة
أ
التوجيهية للمنتدى لمدة عامين  2020- 2019اين ت تعيين المجلس الجزائري للمنافسة في
أ
اللجنة التوجيهية لمنتدى المنافسة الفريقي ( )ACFلمدة سنتين.
تذرر فان ت قبول المجلس الجزائري للمنافسة رعضو في منتدى المنافسة اإلفريقية خالل
أ
اجتماع  28افريل  2016بسنغافورة.
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ح  -مواصلة إاعداد إواصدار النشرية الرسمية للمنافسة ووثائق اخرى) م ويات ودليل إاللتزامات
؛
آ
نشر قرارات واراء مجلس المنافسة عله النشرية الرسمية للمنافسة وعله الموقع اللكذتروني لمجلس
أ
أ
المنافسة ( )www.conseil-concurrence.dzإلزامي بموجب احكام المادة  49من المر عدد - 03
 03الم ري في  19جويلية  2003سالج الذرر.
أ
و في إطار انشطت قام مجلس المنافسة بإعداد وتوزيع  22عددا من النشرية الرسمية
للمنافسة خالل الفترة الممتدة من  2013إله 2019
رما قام باعداد وتوزيع مطويات عن مهام وتنظي عمل مجلس المنافسة الجراءات
أ
المتعلق بالشكاوى وطلبات الراي وطلبات الترخيص لعمليات التجميع.
خ /اعداد ونقل تقارير النشاط السنوية لمجلس المنافسة:
أ
للتذرر فان مجلس المنافسة اصدر تقارير نشاطات الهيئة خالل الفترة الممتدة من سنة
أ
 2013إله غاية سنة  2019والتي ارسل إله الهيئة البرلمانية و الوزير الول و الوزراء المكلج
أ
بالتجارة تطبيقا للمادة  27من المر  03- 03بتاريخ  2003/07/19المعدل والمتم المتعلق
بالمنافسة والمتعلق بالمنافسة قبل نشرها عله النشرية الرسمية للمنافسة والموقع اإللكذتروني
للمجلس:
(.)www.conseil-concurrence.dz
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د /ايام إاعالمية وتحسيسية حول دور ومهام إواجراء إالحالة الءاص بمجلس المنافسة التي
نظمها بالتعاون مل غرف التجارة والصناعة و المديريات الولئية للتجارية:
في اطار برنامج التواصل (الدعوة) لمجلس المنافسة الذي قام ب مجلس المنافسة منذ
أ
إعادة تفعيل بتاريخ  2013من اجل نشر ثقافة المنافسة و التحسيس نظ مجلس المنافسة
بالتعاون مع مختلج غرف التجارة والصناعة للبالد أاياما دراسية وتحسيسية حول موضوع "دور
ومهام إواجراء إالحالة الءاص بمجلس المنافسة".
الغرف التجارية و الصناعية المعنية هي:
 غرفة التجارية و الصناعية بعين الدفلة بتاريخ.2018- 27- 09 : غرفة التجارة والصناعة بالمدينة بتاريخ.2018- 27- 09 : غرفة التجارة والصناعة ببومرداس بتاريخ.12- 04- 2018 : غرفة التجارية الصناعية بالبليدة بتاريخ.03- 05- 2018 : غرفة تجارة وصناعة بتيبازة بتاريخ.27- 06- 2018 : غرفة تجارة وصناعة بجاية بتاريخ.2018- 13- 12 : غرفة تجارة وصناعة بتلمسان بتاريخ.2018- 12- 20 : غرفة تجارة وصناعة بالواد بتاريخ.2020- 10- 20 : غرفة تجارة وصناعة بوهران بتاريخ.2020- 17- 11 : غرفة تجارة وصناعة بتبسة ورذل جامعة العربي التبسي بتبسة بتاريخ.2020- 01- 08 :و خالل هذه أاليام العالمية قدم أاعضاء و اطارات مجلس المنافسة مداخالت حول دور
ومهام حول دور و مهام و وإجراءات اإلحالة الخاصة بمجلس المنافسة.
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أ
و تم دعوة ممثلي الم سسات ومنظمات ارباب العمل وجمعيات حماية المستهل
أ
والجامعات ومعاهد التكوين واإلدارات المعنية ووسائل اإلعالم من رل منطقة إله هذه اليام
الدراسية.
أ
و من المقرر ان يمتد خالل سنة  2021برنامج التواصل الذي بادر ب مجلس المنافسة
أ
بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة إله مناطق اخرى من البالد.

ذ /التعاون بين مجلس المنافسة و الجامعات :
 - 1توقيل اتفاقيات تعاون بين مجلس المنافسة والجامعات ومعاهد التدريب العالي:
واصل مجلس المنافسة جهوده لالنفتاح عله الجامعات ومعاهد التعلي العالي بهدف تطوير
التبادلت في مجالت محددة للتدريب و التكوين المستمر و الدراسات و اإلدماج المهني.
أ
وقد اسفرت هذه المبادرات عن التوقيع عله ستة ( ) 06اتفاقيات تعاون وبموجبها يتعهد
أ
الطراف عله تطوير التبادلت الثنائية في مجال التكوين والبحث في مجال قانون المنافسة.
وقع مجلس المنافسة اتفاقيات تعاون مع رل من:
خالل سنة 2016
 المدرسة الوطنية العليا للمناجمن بالقليعة ولية تيبازة. جامعة قالمة .خالل سنة 2018
 جامعة مولود معمري بتيزي وزو. جامعة محمد بوضياف بالمسيلة. جامعة اإلخوة منتوري بقسنطينة .خالل سنة 2019
 جامعة علي لونسي بالبليدة.18

 - 2إاستق ال و تاطير المتربصين و ال ل ة الجامعيين
خالل الفترة الممتدة من سنة  2013إله غاية سنة  2019استقبل مجلس المنافسة العديد
من الطالب من مختلج الجامعات إلعداد أالطروحات ومذررات التخرج الجامعية و التي تتمحور
مواضيعها حول قانون المنافسة و ت توفير له جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمنافسة.
منذ توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعات استقبل مجلس المنافسة العديد من الطالب من
أ
مختلج الجامعات المذرورة سابقا إلعداد الطروحات ومذررات التخرج و التي تتمحور مواضيعها
حول قانون المنافسة و ت توفير له جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمنافسة
ت توفير جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمسابقة للطالب المعنيين.

ر /ت وير عالقات التعاون مل سل ات الض

الق اعية )(ARPCE, CREG et ARH

:

فذذي إطذذار برنذذامج النشذذاط لمجلذذس المنافسذذة لسذذنة  2017و الهذذادف إلذذه تطذذوير عالقذذات
التعذذاون التشذذاور و تبذذادل المعلومذذات بذذين مجلذذس المنافسذذة و سذذلطات الضذذبط القطاعيذذة تطبيقذذا
أ
للمذادتين  39و  50مذذن المذذر رقذ  03- 03المذ ري فذذي  19جويليذذة  2003المعذذدل و المذذتم المتعلذذق
بالمنافسة مجلس المنافسة نظ ثالثة ( )03إجتماعات عمل مع الثالث ( )03السلطات التالية :
 سلطة الضبط للبريد و المواصالت ) (ARPCE؛
 سلطة الضبط للكهرباء و الغاز ) (CREG؛
 سلطة الضبط للمحروقات ).(ARH
 -1إالجتماع مل سل ة الض للكهرباء و الغاز ): (CREG
أ
عقذد إجتم ذ ذاع بتذاريخ  15ارذتذوبر  2017بذين مجلذس المنافسذة و سذلطة الضذبط للكهرب ذ ذاء
و الغاز ) (CREGبمقر المجلس.
حضره من جانب مجلس المنافسة :
 رئيس مجلس المنافسة ؛أ
 خمس ( )0اعضاء من مجلس المنافسة ؛ المقرر العام ؛19

أ
 مدير دراسات السواق ؛ مديرة اإلدارة و الوسائل ؛ مديرة اإلجراءات ؛ مديرة اإلعالم.حضره من جانب سلطة الضبط للكهرباء و الغاز ):(CREG
 رئيس سلطة الضبط للكهرباء و الغاز ؛ المدير العام سلطة الضبط للكهرباء و الغاز ؛ مديرة المنازعات و الش ون القانونية ؛أ
 مديرة دراسات السواق ؛ عضو من سلطة الضبط للكهرباء و الغاز.فمن خالل تبادل وجهات النظر و النقااات بين الطرفين خلص اإلجتماع عله ما يلي :
 تطذذوير عالقذذات التعذذاون التشذذاور و تبذذادل المعلومذذات بذذين مجلذذس المنافسذذة و سذذلطة الض ذذبطللكهرباءو الغاز ) (CREG؛
 التعاون إلعداد و تنفيذ برنامج المطابقة لقواعد المنافسة ؛في الختام اتفق عله ما يلي :
 إمضاء اتفاقية تعاون بين الهيئتين في مجالت إختصاص رل منهما ؛أ
 تنظي منتدى وطنيمرتقب يجمع بينمجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعيذة لمناقشذة مسذالةتنظي السوق في الجزائر الدور والمهام التي تفوضها الدولة لكل جهة ضبط.
 - 2إالجتماع مل سل ة الض لل ريد و المواصالت ): (ARPCE
أ
نظذ ذ ذ ذ مجل ذ ذ ذذس المنافسذ ذ ذ ذة ف ذ ذ ذذي  24ارذت ذ ذ ذذوبر  2017اجتماعذ ذ ذ ذ ذا م ذ ذ ذذع سلطذ ذ ذ ذ ذة البري ذ ذ ذذد
و المواصالت( )ARPTفي مقره.
وفي الجلسة اتفق عله ما يلي:
• توقيذع اتفذاق تعذاون بذين الم سسذتين فذي مجذالت اختصذاص رذل مذن سذلطة البريذد و المواصذذالت
و مجلس المنافسة ؛
• تنظذي منتذذدى وطنذي مرتقذذب يجمذع بذذين مجلذس المنافسذذة والسذلطات الضذذبط القطاعيذة لمناقشذذة
أ
مسالة تنظي السوق في الجزائر الدور والمهام التي تفوضها الدولة لكل جهة ضبط.
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 - 3إالجتماع مل سل ة الض للمحروقات ): (ARH
عقدت جلسة عمل بتاريخ  13نوفمبر  2017بين مجلس المنافسة و سلطة الضبط للمحروقات
آ
بمقر هذه الخيرة بذ بن عكنون بالجزائر العاصمة.
علذذه ضذذوء هذذذا الجتمذذاع إقتذذرح مجلذذس المنافسذذة إبذرام مرتقذذب إلتفاقيذذة تعذذاون بذذين الهيئتذذين
في مجالت إختصاص رل منهما و التعاون إلعداد و تنفيذ برنامج المطابقة لقواعد المنافسة.
مساهمة مجلس المنافسة و إاعداد مشروع و استيراتيجية للوقاية و مكافحة الفساد خالل سنوات
 2017؛  2018و : 2019
أ
من المه التذرير بان مجلس المنافسة قد ساه خالل العام  2017في الاغال المنجزة من
أ
جهذاز الذذوطني للوقايذذة و مكافحذة الفسذذاد ووزارة العذذدل فذي إطذذار تطبيذذق الوقايذة لالمذ المتحذذدة ضذذد
الفساد.
أ
أ
و ايضذا فمذن النذذاجع اإلاذارة إلذه ان مجلذذس المنافسذة قذذد اسذتفاد مذن برنذذامج التكذوين الموجذ
أ
لتعزيذذز اإلمكانيذذة و البشذذرية لهيذذبت المنافسذذة التذذي قذذام بهذذا مذ تمر المذ المتحذذدة للتجذذارة والتنميذذة
أ
و الممولة من الحكومة السذويدية الموجهذة إلذه دول الشذرق الوسذط واذمال إفريقيذا ()2019- 2016
و التذذي يذذدور موضذذوعها علذذه وج ذ الخصذذوص حذذول سياسذذات المنافسذذة حسذذن التسذذيير و مكافحذذة
الفساد (انظر تقرير نشاط مجلس المنافسة لسنة  2018المنشور في ن ر.م رق .)19
لق ذذد اغت ذذن مجل ذذس المنافس ذذة فرص ذذة إع ذذداد تقريذ ذذر الس ذذنوي الم ذذذرور و تذ ذ ارس ذذال إل ذذه الهيئذ ذذة
أ
أ
التشريعية و الوزير الول و الوزير المكلج بالتجارة تطبيقا للمادة  27من المر رقذ  03- 03المذ ري
فذذي  2003- 07- 19المعذذدل و المذذتم المتعلذذق بالمنافسذذة لتسذذليط الضذذوء علذذه العالقذذة بذذين تطبيذذق
قواعد المنافسة و النزاهة سيما في مجال الصفقات العمومية و مكافحة الفساد.
أ
أ
أ
من جهة اخرى و فذي ذات السذياق ايضذا فيجذدر التذذرير بذان مجلذس المنافسذة قذد دعذي إلذه اجتمذاع
تشذذاوري مذذن ..و.و.ف.م (السذذلطة الوطنيذذة للوقايذذة مذذن الفسذذاد ومكافحت ذ ) بتذذاريخ 2019- 10- 17
إلعداد مشروع الوقاية من الفساد.
و تذتلخص مالحظذات و اقتراحذذات مجلذس المنافسذذة حذول المنافسذذة حذول مشذذروع التوثيذق المرسذل
من السلطة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحت بتاريخ  2019- 10- 23رما يلي:
ا  -تذلير بدور و مهام مجلس المنافسة .
يتدخل مجلس المنافسة بطريقة مضاعفة في تحضير السياسة الوطنية للوقاية من الفساد:
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 - 1بصذذفة عضذذو مراقب ذذة بالسذذهر علذذه احتذ ذرام قواعذذد المنافس ذذة فذذي إطذذار تنظ ذذي المشذذروع ب ذذالتفويض
مذن الدولذة و بالتشذاور مذع هيذبت التنظذي القطذذاعي و ذلذ تطبيقذا للمذادة  43مذن الدسذتور المعدلذذة
أ
بتاريخ  2016بموجب المر رق  03- 03بتاريخ  2003/07/19المعدل و المتم المتعلق بالمنافسة
آ
 -2بصفة هيئة استشارية ترسل اراء بمبادرة منها او بطلذب الحكومذة الم سسذات و الجمعيذات إلذخ
...حول مسائل متعلقة بالمنافسة.

ب  -تقليص اخ ار الفساد في الق اع القتصادي :
أ
أ
اظهذرت الدراسذات التذي قذام بهذذا مذ تمر المذ المتحذدة للتجذذارة والتنميذة منظمذة التعذاون القتصذذادي
و التنمية و البن العالمي عالقة السببية بين التطبيق الفعلي لقواعد المنافسة و النزاهة في القطاع
القتصادي و انتشار الفساد.
ت  -ترقية القيم الخالقية و الصالة و النزاهة و إاعداد ميثاق المنافسة :
أ
أ
بذاد مجلذذس المنافسذذة سذنة  2015برنذذامج مطابقذذة لقواعذد المنافسذذة التذذي تشذير اهذذدافها و تاسيسذذها
أ
و قيمها إله توجي الم سسات إله احترام قواعد المنافسة و النزاهة و الخالقيات بطريقة إرادية.

س /إطالق برنامج الم ابقة لقواعد المنافسة :
قام مجلذذس المنافسذة بذذإطالق برنذذامج المطابقذة لقواعذذد المنافسذة للمتعذذاملين القتصذذاديين
نهاية سنة .2015
إن برنذذامج المطابق ذذة لقواع ذذد المنافسذذة ه ذذو نظذ ذ ذام تواف ذذق طذذوعي بموجب ذ ذ ذ تحت ذذرم الشررذ ذ ذات
أ
و الم سسذات لقواعذد المنافسذة واللتذزام بذالقي والهذداف التذي تسذذتند إليهذا وتتخذذ بذذل مجموعذذة
مذن اإلجذراءات الملموسذة التذي تهذدف إلذه تمكينهذا مذن ضذمان المتثذال لهذذه القواعذد للكشذج عذذن
النتهارات المحتملة واتخاذ التدابير الالزمة لوضع حد لها و منع تكرارها.
الساس القانوني ل رنامج الم ابقة لقواعد المنافسة:
المادة  34من المرسوم رق  03- 03الم ري  19في جويلية  2003المعدلة والمتم المتعلقة
بالمنافسة" يقوم مجلس المنافسة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات وتقدي المقترحات وإبداء
آ
أ أ
آالراء التي يمارسها بمبادرة من أاو ً
بناء عله طلب من وزير التجارة او اي طرف معني اخر بذالترويج
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أ أ
أ
أ
والضذذمان بكذذل الوسذذائل المناسذذبة التنظذذي الفعذذال للسذذوق وتبنذذي اي إج ذراء او حكذ مذذن اذذان ان
أ
يضذمن حسذن سذذير المنافسذ ذذة و تعزيذذز المنافسذة فذي المنذذاطق الجغرافيذة او قطاعذذات النشذاط التذذي ل
أ
توجد فيها منافسة او غير متطورة بما في الكذفاية " ...

محتوي برنامج الم ابقة لقواعد المنافسة الذي اعده مجلس المنافسة الجزائري:
أ
 .1وثيقذذة إطذذار م رخذذة  10فيفذذري  2012بشذذان ب ذرامج المطابقذذة لقواعذذد المنافسذذة الصذذادرة عذذن هيئذذة
المنافسة الفرنسية؛
أ
أ
 .2بذرامج المطابقذذة لشذررة لمكذتذذب المنافسذذة الكنذدي تكمذذن اهميذذة رذال البرنذذامجين فذذي انهمذا قذذد تذ
تطبيقهمذذا بالفعذذل و قذذد اظهذذروا نتذذائج مشذذجعة فذذي تطبيقهمذذا ومحتواهمذذا مشذذاب جذ ًذدا مذذع برنذذامج
المطابقة لقواعد المنافسة في بالدنا.
محتوي برنامج الم ابقة لقواعد المنافسة:
 -1وجود موقج واضح وحازم للهيبت العمومية وبشكل عام لجميع المديرين وموظفي الشررات
- 2تعين اخص او ارذثر من المس ولين او داخل الشررة او الم سسة لتطبيق برنامج المطابقة
- 3تنفيذ تدابير فعالة لإلعالم والتوعية
- 4تنفيذ تدابير فعالة للمعلومات والتدريب والتوعية
- 5انشاءنظ ام مراقبة وفقا لقانون العمل
أ
الدع المقدم من طرف برنامج تنفيذ اتفاقية ارارة بين الجزائر التحاد الوروبي ()P3A
أ
اسذذتفاد مجلذذس المنافسذذة مذذن إج ذراء محذذدد بشذذان موضذذوع "دع ذ تنفيذذذ برنذذامج المطابقذذة لقواع ذذد
أ
المنافسة" رجزء من برنامج الدع لتنفيذ اتفاقية ارارة الجزائر التحاد الوروبي (.)P3A
 .1الهداف العامة والءاصة لهذا إالجراء الوظيفي
الهدف العام للعمل المخصص هو تعزيز سياسة المنافسة في الجزائر.
الهدف المحدد هو صياغة المبذاد التوجيهيذة لبرنذامج المطابقذة لقواعذد المنافسذة مذن جانذب
متعاملي السوق في الجزائر.
 - 2النش ة المستمرة المتعلقة ب رنامج الم ابقة لقواعد المنافسة من عام 2015إالىيومنا:
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أ
- 1نشذذير إلذذه ان مجلذذس المنافسذذة قذذد اذذرع فذذي تنفيذذذ برنذذامج لالمتثذذال للمنافسذذة رجذذزء مذذن بعثات ذ
أ
أ
الستش ذذارية بموجذ ذذب احكذ ذذام المذ ذذادة  34م ذذن المذ ذذر  03- 03المذ ذ ري  19تموز/يوليذ ذ  2003المعذ ذذدل
والمت المتعلق بالمنافسة.
أ
 - 2يبدا العمل في برنامج المطابقة لقواعد المنافسة في عام 2015؛
 - 3إرسال برنامج المطابقة لقواعد المنافسة بتاريخ  2016/04/27إله:
  71اذذررة اقتصذذادية فذذي قطاعذذات مختلفذذة (البتروليذذة الهواتذذج النقالذذة والثابتذذة النقذذل الجذذويأ
أ
أ
الصناعية الغذائية التامين المصارف البناء والاغال العامة الدوية توزيع السيارات إلخ).
 ثم ذ ذذاني ( )08سذ ذ ذلطات الض ذ ذذبط القطاعي ذ ذذة ( ALNAFT CREG ARH ARPCEس ذ ذذلطةأ
الضبط القطاعية للنقل المرصد الوطني للنقد والئذتمان اللجنة الوطنية للتامينات .إلخ)
 تسعة وعشرين جمعية ومنظمة مهنية في جميع القطاعات اعتبارا ً من  2017/1/31ويقارب عددأ
اعضائها 32 000؛
تلقه المجلس ردود فعل إيجابية مذن ثمانيذة ( )08مذن المتعذاملين القتصذاديين الذوطنيين
أ
من القطاعين العام والخاص سوناطراك سذونلغاز نفطذال اسذمدال بريذد الجزائذر مذوبليس
روندور لإللكذترونيات الذين وافقوا طواعية للمطابقة لقواعد المنافسة.
 - 4عقذدت اجتماعذذات فذي مقذذر مجلذس المنافسذذة مذع ممثلذذي ثذالث ( )03اذذررات وهذي اذذررة رونذذدور
لإللكذترونيات بتاريخ  2016- 06- 14والبريد الجزائر ( )2016- 06- 06واررة "موبليس" بتاريخ (- 15
)2016- 06؛
إذ ُنظم ذ وراذذة عم ذذل ااذذترك ف ذذي تنظيمهذذا مجلذذس المنافس ذذة وبرنذذامج دعذ ذ تنفيذذذ اتف ذذاق
أ
أ
الشذرارة والمفوضذية الوروبيذة فذي  20ديسذمبر  2016فذذي الجزائذر العاصذمة بشذان موضذوع "الممارسذذة
والنتائج المترتبة عله التنفيذ" برنامج المطابقة لقواعد المنافسة.
أ
أ
ادار هذا اليوم خبراء اوروبيون من إيطاليا وبولندا والنمسا عرضوا تجارب بلدانه في هذا المجال.
هذذذا اليذذوم الدراسذذي الذذذي يسذذتهدف حص ذرا ً ممثلذذي اإلدارات والم سسذذات العموميذذة هذذو جذذزء مذذن
أ
أ
انشطة التوعية التي يقوم بها مجلس المنافسة بشان فوائد المنافسة الصحية والنزيهة
آ
أ
 - 5و بالمثل تجدر اإلاارة إله ان هذا البرنامج ران موضوع يوم دراسي اخر نظم مجلس المنافسة
في  2017/04/27في الجزائر العاصمة حول موضوع 'برنامج المطابقة لقواعد المنافسة'.
أ
أ
رذذان هذذذا اليذذوم موجهذذا ً اساسذ ًذا إلذذه الشذذررات والهيذذبت التنظيميذذة القطاعيذذة ومنظمذذات اصذذحاب
أ
أ
أ
العمل و جمعيات حماية المستهل وادارها خبذراء وطنيذون واجانذب مذن بلجيكذا وفرنسذا والمانيذا
مختصين في هذا المجال.
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 - 6النشر:
 و ثيقة عن برنامج المطابقة لقواعد المنافسة (منشور خاص)؛ ورقة وصج لبرنامج المطابقة لقواعد المنافسة في اكل رذتيب.أ
أ
وقذذد وزع ذ ه ذذذه الوثذذائق عل ذذه جميذذع الش ذذررات و اربذذاب العم ذذل والمنظمذذات المهني ذذة المتذذاثرة به ذذذا
المخطط.
أ
ً
 - 7و للقيام بذل ونظرا لتعقيد هذا البرنامج الطويل الجل تلقه مجلس المنافسة في سنة 2019
أ
ً
دعما من برنامج دع اتفاق الشرارة بين الجزائر والتحاد الوروبي من خالل خبيرين.
 - 8و الهذدف المتوقذذع مذن هذذذا اإلجذراء غيذذر المنقطذع هذذو دعذ الجهذذات الفاعلذة القتصذذادية فذي وضذذع
مكيذج ّ
برنذامج لالمتثذال ّ
يمكنهذا مذذن ضذمان المتثذال لهذذذه القواعذد بمذذا فذي ذلذ مذذن خذالل تقذذدي
المشورة العملية ورش العمل التي سيت إعدادها في وق لحق.
أ
فمن المه ان نتذرر المصلحة المزدوجة للشررات في برنامج المطابقة لقواعد المنافسة.
أ
اول و قبذذل رذذل ا ذذيء فإن ذ يس ذذمح له ذ لتجن ذذب الغرامذذة المالي ذذة العاليذذة المرتبط ذذة بانتهذذاك قواع ذذد
أ
أ
المنافسذذة (العقوبذذة الماليذة لمجلذذس المنافسذذة والتذذي يمكذذن ان تصذذل إلذذه  %12مذذن رقذ العمذذال
ا لعمل وفقدان سمعة الشررة المخالفة).
أ
أ
ثذ فإنذ سيسذمح للشذررات ان تذذرى الطلذب رقذ اعمالهذا يرتفذذع وزيذادة اإلنتاجيذة فذي المذذدى
المتوسط.
أ
ف الواقع ان قواعد المنافسة تدفع الشررات إله تشذجيع انخفذاض التكذاليج والبتكذار والبحذث
أ
عذن الجذودة لصذالح المسذتهل الذذذي يذرى ان قدرتذ الشذرائية تذزداد .باإلضذذافة إلذه ذلذ فإنذ يسذذمح
أ
أ
أ
له بان يكونوا اقوى في مواجهة المنافسة من جانب اطراف ثالثة في السوق المحلية والدولية.
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 - 9النتائج المتوقعة لهذا إالجراء غير المنق ل:
النتيجة :1

إعداد برنامج مطابقة عام يتضمن م ارات نموذجية عن الممارسات المانعة للمنافسة والممارسات
أ
الم يدة للمنافسة او التي يمكن تبريرها بموجب قواعد المنافسة.

النتيجة :2
إع ذذداد برن ذذامج المطابق ذذة لقواع ذذد المنافس ذذة قطذ ذذاعي م ذذع م اذ ذرات نموذجي ذذة للممارس ذذات المنافيذ ذة
للمنافسة والممارسات الم يدة للمنافسة أاو التي يمكن تبريرها ً
وفقا لقواعد المنافسة.
النتيجة :3
يجري تكوين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية والشررات التي انضم إله مبادرة مجلس
أ
المنافسة بشان برنامج المطابقة لقواعد المنافسة.
دليل عملي لتنفيذ برنامج المطابقة لقواعد المنافسة للشررات.
أ
 تنظي  7ورش عمل عملية عله القل مع اررات مختارة انضم إله برنامج المتثال. تنظي  3وراات عمل عملية مع اررات خضع للمراقبة الالحقة من قبل مجلس المنافسة.النتيجة :4
تقدي برنامج المطابقة لقواعد المنافسة للمتعاملين القتصاديين و للمحامين ومكاتب الستشارة
وغرفة التجارة ومناهج القطاعات والم سسات الجامعية.
تنظي ملتقيات لتقدي برنامج المطابقة لقواعد المنافسة العام والبرامج القطاعية والدليل العملذي
لتنفيذ برنامج المطابقة من قبل الشررات.
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 - 10تنظيم يوم دراسي حول برنامج المتثـال لقواعـد المنافسـة بتـاري  17جـوان  ، 2019تحـ
إاأراف خ راء وطنيين واوروبيين متءصصين في هذا الموضوع.
لقد نظ مجلس المنافسة بدع من برنامج الدع لتنفيذ اتفاقية الشرارة بين الجزائر والتحاد
أ
الوروبي ( ) P3Aيوم دراسي حول موضوع الطذرق العمليذة لتطذوير وتنفيذذ برنذامج المطابقذة لقواعذد
المنافسة.
جدول العمال هذا اليوم يتمحور عله النقاط التالية:
أ
 - 1اهداف ومقاصد البرنامج المطابقة لقواعد المنافسة ؛
 - 2البرنامج العام للمطابقة القطاعي ورذل الدليل العملي لتنفيذ هذا البرنامج ؛
 - 3الشروط العملية لتطوير وتنفيذ برنامج المطابقة الشررات لقواعد المنافسة.
يعذذد هذذذا اليذذوم للمتعذذاملين القتص ذذاديين والمنظمذذات المهنيذذة والهيذذبت التنظيميذذة القطاعي ذذة
وجمعيات حماية المستهل ومكاتب المحاماة والستشارات وممثلي اإلدارات والم سسات العمومية
ج ًذزءا مذن إجذراءات التوعيذة التذذي يقذوم بهذذا مجلذس المنافسذة علذذه فوائذد المنافسذذة الشذريفة والنزيهذذة
لتحقيق الكذفاءة القتصادية بشكل عام وحماية المستهل بشكل خاص.
يهدف برنامج المطابقة لقواعد المنافسة هذا إله تشجيع الشررات عله احترام قواعد المنافسة
ال طواعيذذة حيذذث قذذام مجلذذس المنافسذذة فذذي جذذوان 2016ببعذذث البرنذذامج إلذذه  71اذذررة تمثذذل جميذذع
أ
قطاعات النشاطات القتصادية (المحروقات والهواتج المحمولة والثابتة النقل الجوي الغذية
أ
أ
الزراعية التامين البنوك اإلنتاج والبناء والاغال العمومية الطب توزيع السيارات .)...
حيذذث ر ذذان رد فع ذذل ه ذذذه الش ذذررات الوطني ذذة والخاص ذذة والجمعي ذذات الوطني ذذة باإلض ذذافة إل ذذه
التحادات المهنية ايجابي لمبادرة مجلس المنافسة.
وتش ذذمل ه ذذذه  SONELGAZ SONATRACHرون ذذدور ALGERIE ASMIDAL
أ أ
APAB NAFTAL POSTEوصيدال من بين امور اخرى.
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أ
للقيام بذل وبالنظر إله تعقيد هذا البرنامج طويل الجذل ،استفاد مجلس المنافسة ،لما هـو
مـذلور اعــاله ،مــن الــدعم المقــدم مــن برنــامج الــدعم لتنفيــذ التفــاق الشــرالة الجزائــر  /التحــاد
الوروبي ( ) P3Aعن طريق تسءير خ يرين دوليين متءصصين في هذا الموضوع.
إلتق ذذه الخبيذ ذران اللذ ذذذان بذ ذ أذدا مهمتهمذ ذذا فذ ذذي  01أارذتذ ذذوبر  2018لمذ ذذدة ً 75
يومذ ذذا مذ ذذع المتعذ ذذاملين
القتص ذذاديين والجمعي ذذات المهنيذ ذذة المعني ذذة بهذ ذذذا البرن ذذامج لتقي ذذي مسذ ذذتوى مع ذذرفته بالممارسذ ذذات
الرئيسية المناهضة للمنافسة والممارسات المنافية للمنافسة .
عقد ه لء الخبراء برفقة مدير دراسات السوق والتحقيقذات القتصذادية لمجلذس المنافسذة
اجتماعذذات عمذذل مذذع متعذذاملين اقتصذذاديين مذذن القطذذاعين العذذام والخذذاص مذذن مختلذذج قطاعذذات
أ
أ
النشاط مثل الطاقة ( )SONATRACHوالتامين ( ) SAA CAAR CAATتحالج اليانس
أ
 )MACIR VIEالبنوك (بن الجزائر) صناعة الغذية ( )CEVITALالسذيارات ()SNVI
التصذ ذذالت الهاتفيذ ذذة المتنقلذ ذذة ( )DJEZZYالتصذ ذذالت ( ALGERIA TELECOM
 ) )ALGERIA POSTEالمخذذدرات (  )BIOPHARM SAIDALوالمنظمذذات المهنيذذة
( UAR APAB CONFEDERATION DES ENTREPRISES DE BTPH FCE
أ
أ
المجلس الستشاري لتنميذة الشذررات الصذغيرة والمتوسذطة) مذن اجذل مناقشذة النطذاق و الهذداف
أ
و اسس هذا البرنامج و رذل وضع ميكانيزمات الخاصة ب .
أ
تذ تنظذي اجتماعذات اخذرى مذع المذديرين التنفيذذيين مذن الذوزارات القتصذادية وهذي التجذذارة
( )DGCERF DGROAالصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذناعة والتعذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذدين ( )DGCالتمويذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذل ()CNSA DMP
و السلطات التنظيمية القطاعية ( .)CREG ARPCE
الهدف المرجو من هذا اإلجراء المخصص هو دع المتعاملين القتصذاديين فذي تنفيذذ برنذامج
أ أ
المطابقة محدد من اان ان يسمح له بضمان المطابقة لهذه القواعد ل سيما من خالل المشورة
آ
العملية المقدمة خالل حلقات العمل المنظمة مع اخر ل .
أ
تجدر اإلاارة إله ان الشررات لديها مصلحة مزدوجة في احترام قواعد المنافسة.
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فمذذن ناحيذذة س ذذتمكنه مذذن تجن ذذب الغرامذذة الماليذذة المرتفع ذذة المرتبطذذة بانته ذذاك قواعذذد المنافس ذذة
(العقوبذات الماليذة مذذن مجلذس المنافسذة والتذذي قذد تصذل إلذذه  ٪ 12مذن قيمذة التذذداول فذي العمذذل
تعويض الضحايا تنقل الزبائن إله المنافسين فقدان سمعة الشررة المعنية).
أ
مذن ناحيذذة اخذذرى سيسذذمح لهذ برطيذذة الطلذذب و بالتذذالي زيذذادة حجذ مبيعذذاته علذذه المذذدى
المتوسط و البعيد.
ففي الواقع ي دي اللتزام بقواعد المنافسة إله تشجيع الشررات عله خفض التكاليج التي
سذذيت التذذرويج لمنتوجاتهذذا والبتكذذار وتحسذذين جذذودة المنتجذذات والخذذدمات والحفذذاظ علذذه مناصذذب
أ
أ
الشغل .باإلضافة إله ذل فهي تتذيح لهذ ان يكونذوا ارذثذر رذفذاءة وتنافسذية فذي مواجهذة المنافسذين
لها في السوق الوطنية والدولية.
- 11تقديم برنامج المتثال لقواعد المنافسة واهدافه واساسه لصالح مؤسسة نف ال :
ا ذ ذذارك عض ذ ذذو ومذ ذ ذذدير دراس ذ ذذات السذ ذ ذذوق والتحقيق ذ ذذات القتص ذ ذذادية لمجلذ ذ ذذس المنافس ذ ذذة فذ ذ ذذي
أ
 2019/11/12فذذي عم ذذل ي ذذوم الدراسذ ذي ال ذذذي نظمت ذ  NAFTALبش ذذان برن ذذامج المطابق ذذة لقواع ذذد
المنافسة.
أ
هذذذا الحذذدث هذذو جذذزء مذذن برنذذامج المرافعذذة الذذذي بذذداه مجلذذس المنافسذذة لتثقيذذج المتعذذاملين
القتصاديين بفوائد المنافسة الصحيحة والعادلة للشررة بشكل خاص و القتصاد بشكل عام.
تقذذدي و عذذرض دور و مهذذام مجلذذس المنافسذذة يلي ذ عذذرض لطريقذذة تشذذغيل برنذذامج المطابقذذة لقواع ذذد
المنافسة المخصصة للمديرين التنفيذيين في ( NAFTALالتجارة و الدراسات و اإلدارة القانونية).
أ
فاعقب هذه المراسالت نقاش بين المشاررين ح ول احترام قواعد المنافسة من قبل الشررات
أ
أ
أ
ومحتذذوى واهذذداف برنذذامج المطابقذذة لقواعذذد المنافسذذة التذذي بذذداتها  NAFTALفذذي اسذذلوبها الجديذذد
للحكذ وهذذذا مذذن خذذالل إنشذذاء قسذ جديذذد المطابقذذة مذع مراعذذاة فوائذذد تبنذذي هذذذا البرنذذامج مذذن قبذذل
الشررة.
تقذدي عذرض حذذول موضذوع "تقذذدم برنذامج المطابقذة لقواعذذد المنافسذة" خذذالل يذوم الدراسذذة
أ
أ
الذي نظم التحاد الوروبي ( )P3Aومجلس المنافسة بشان .17/6/2019
أ
تقدي عرض حول موضوع "دراسات السوق التي اطلقها مجلس المنافسة وبرنامج المطابقة لقواعدأ
المنافسة" خالل ايام الدراسية.
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ش  -إنجاز مجلس المنافسة لدراسة حول التنافسية على سوق األدوية ذات اإلستخدام البشري:

أ
إن هذه الدراسة هي ثمرة مبادرة من مجلس المنافسة الجزائري بموجب المادة  37من المر
أ
 03- 03الم ذ ري ف ذذي 2003 /07/19المعذذدل والم ذذت المتعل ذذق بالمنافسذذة وال ذذذي يذذنص عل ذذه انذ ذ
أ
أ
أ
"يمكن لمجلس المنافسة ان يضطلع بذ " اي إجراءات مفيدة في مجال اختصاصها بما في ذل اي
تحقيق ودراسة وخبرة".

أ
وتقتذذرح الدراسذذة إطذذارا ً متسذ ًذقا لصذذحاب المصذذلحة فذذي القطذذاع المعنذذي والسذذلطات العموميذذة
المسذ ولة عذذن تنظيمهذا الذذذي يهذذدف إلذه غذذرس المزيذد مذذن المنافسذذة فذي هذذذا القطذاع وتعزيذذز توزيذذع
الدواء في الجزائر.
أ
للقيذام بذذل تشذاور المجلذس مذذع اصذحاب المصذلحة مثذل ممثلذذي الذوزارات المعنيذة بمذا فذذي
أ
ذلذ ذ الصذ ذذحة والتجذ ذذارة والعمذ ذذل والصذ ذذناعة والماليذ ذذة ورذ ذذذل صذ ذذناديق التذ ذذامين الجتمذ ذذاعي
والمنظم ذذات غي ذذر الحكومي ذذة الجمعيذ ذة المهني ذذة للص ذذيادلة ( )SNAPOوالتح ذذاد ال ذذوطني لمش ذذغلي
الصيدلة ()UNOP
وممثلي المنتجين والمستوردين والموزعين الرئيسيين.
أ
أ
صناعة الدوية قطاع منظ  .وتبرر هذه الالئحة عدة اسباب:
' '1الحماية الخاصة الالزمة للصحة العمومية؛
أ
آ
' '2إخفاقات السوق (بسبب بعض الثار الخارجية اإليجابية الناجمة عن تعاطي الدوية وعدم تماثل
ًأ
ذمنا ان المنافسذة الحذرة لذن تذ دي بالضذرورة إلذه الكذفذاءة
المعلومات التي تصج المرضه) مما يعنذي ض
القتصادية في جميع الظروف؛
أ
أ
''3الهميذذة السذذتراتيجية للقطذذاع بالنسذذبة لالقتصذذاد بسذذبب تذذاثيره علذذه الماليذذة العامذذة فبالتذذالي
عله دافعي الضرائب.
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أ
أ
إن قطاع الدوية هو قطاع معقد بشكل خاص لن الطبيب يصج الدواء الصيدلي الريح
أ
و المريض يستهل ذل وفي حالة الدوية القابلة لالسترداد الضمان الجتماعي يذدفع ثمذن ذلذ
أ
(رليا او جزئيا).
أ
و يسل مجلس المنافسة بضرورة حماية المصلحة العامذة الكامنذة فذي تنظذي صذناعة الدويذة
أ
أ
أ
من اجل ضمان السالمة والحصول عله الدوية .ومع ذل يجب ان يكون هناك توازن بين حماية
ه ذذذه المص ذذلحة العام ذذة وحم اي ذذة عل ذذه ق ذذدم المس ذذاواة م ذذن الناحي ذذة المش ذذروعة للمص ذذلحة الخاصذ ذذة
أ
أ
لمختلج الجهات الفاعلة في سلسلة توزيع الدوية .وتاخذ الضوابط الفعالة اقتصاديا هذين القطبين
أ
أ
أ
فذذي العتبذذار مذذن اجذذل تحقيذذق اقصذذه قذذدر مذذن الجذذودة لالدويذذة مذذع خفذذض تكذذاليج الحصذذول عليهذذا.
أ
أ
و لذذل مذن الضذروري ان يكذون التنظذي القطذاعي ضذروريا ومتناسذبا مذع الهذداف التذي يسذعه إليهذا.
و ل ذذذل ينبغذ ذذي تجن ذذب فذ ذذرض قيذ ذذود ل مب ذذرر لهذ ذذا عل ذذه المنافسذ ذذة الحذ ذذرة تح ذذول دون زيذ ذذادة الكذفذ ذذاءة
أ أ
القتصادية في قطاع الدوية او تجعل من الصعب عله نحو لئق عله حساب رفاه السكان.
رمذذا دعذ منظمذذة التعذذاون والتنميذذة القتصذذادية إلذذه إجذراء دراسذذات مواضذذيعية عذذن سذذوق
أ
الدوية في المنتدى العالمي الثالث عشر للمنافسة في  27و  28فبراير  2014الذي جمع بين وفود
أ
مذذن حذذوالي  100بلذذد يمثلهذذا رطسذذاء السذذلطات والبلذذدان العضذذاء فذذي المنتذذدى العذذالمي الثالذذث عشذذر
أ
أ
للمنافسذة .وبعذذض اعضذذائها واسذذاتذة الجامعذذات والخبذراء والمنظمذذات غيذذر الحكوميذذة ووسذذائل
أ
اإلعالم والمنظمات الدولية (الونكذتاد ومنظمة التجارة العالمية والبن الدولي).
ف فذي المنتذذدى العذالمي الثالذذث عشذر ّمثذذل الجزائذر السذذيد زيتذوني رئذذيس مجلذس المنافسذذة
والسيد سليماني العضو الدائ في مجلس المنافسة .خصص هذا المنتدى ً
يوما لموضوع المنافسة
أ
أ
أ
في توزيع الدوية وافضه مررز التنمية في الجزائر إلذه إطذالق دراسذة مواضذيعية حذول سذوق الدويذة
في الجزائر وافق عليها هيئة اتخاذ القرار لمجلس المنافسة لعام .2015
أ
أ
صحيح ان مخاطر البلدان الصناعية جدا في قطاع الدوية تختلج عن مخاطر الجزائر .وتررز
هذه البلدان عله بناء القدرات في مجال البتكذار والبحذث فذي حذين تتقذارب تحذديات الجزائذر حذول
الحاجذذة إلذذه تطذذوير صذذناعة المستحضذرات الصذذيدلنية المحليذذة مذذن خذذالل اسذذتبدال اإلنتذذاج المحلذذي
أ
للواردات تلبية الحتياجات الصحية المتزايدة وتبسيط اإلنفاق عله الضمان الجتماعي .غير ان هذا
الختالف في القضايا ل ي ثر عله الطبيعة الستراتيجية للقطاع.

اهداف الدراسة:

أ
تهدف الدراسة إله إجراء تشخيص تنافسي لسلسلة توزيع الدوية في الجزائر.
31

أ
فذ ال تسذذعه الدراسذذة إلذذه تحديذذد خصذذائص سذذلوك المتعذذاملين مذذن منظذذور قذذانوني تنافسذذي او فذذرض
جزاءات عليه .
فتحقيقا لهذه الغاية فإن الدراسة:
أ
أ
يحلل سلسلة الدوية بارملها من مجال اإلنتاج إله المستهل النهائي؛
أ
أ
(ا) تحليل التشريعات واللوائح القطاعية القائمة واي حواجز للمنافسة تنشا عنها؛
أ
يحدد مجالت الخطر المحتملة من حيث المنافسة في السواق ذات الصلة فذي سلسذلة توزيذع
أ
الدوية ؛
أ
 تقدي توصيات ومباد توجيهية للتم كين من اإلنفاذ الفعال لقواعد المنافسة في صناعة الدوية.فتحلل الدراسة القيود المحتملة عله المنافسة في قطاع أالدوية الجزائري التي ت بحثها من منظور
أ
فع ذذال ف ذذي مج ذذال التنظ ذذي القتصذ ذذادي م ذذن اج ذذل تق ذذدي توصذ ذذيات ته ذذدف إل ذذه تحس ذذين الكذفذ ذذاءة
القتصادية للقطاع مع القيام في ال وق نفس ضمان حماية الصحة العامة.
ف لذذذل فذذإن الدراسذذة جذذزء مذذن الذذنهج الذذذي اعتمذذده المجلذذس منذذذ إعذذادة تنشذذيط فذذي عذذام 2013
الذي ي يد الجوانب الوقائية والتربوية والرادعة عله التدابير القمعية (العقوبات النقدية) بالنظر إله
السياق المحدد للعقوبة اقتصاد الجزائر النتقالي (النتقال من اقتصاد ُمدار إله اقتصاد سوقي).
أ
أ
أ
واخي ذ ًرا يشذذير مجل ذذس المنافسذذة إلذذه ان ه ذذذه الدراسذذة ق ذذد اسذذتفادت مذذن دعذ ذ التحذذاد الوروب ذذي
من خالل برنامج دع ودع اتفذاق الشذرارة مذن خذالل تعبئذة  3خبذراء دوليذين مختصذين فذي مجذال
الموضوع.
إذ تتضمن خطة الدراسة الفصول التالية:
أ
أ
فلقذذد ت ذ جمذذع الفصـ ــل : 1المفذذاهي العام ذذة عذذن سذذوق الدويذذة الجزائري ذذة (عذذرض سذذوق الدوي ذذة
الجزائري مع بعض المجاميع القتصادية الكلية).
أ
أ
أ
الفصـل  :2تحليذذل اداء سذوق الدويذة فذذي الجزائذر (خصذذائص سذوق الدويذة والفذذاعلين فيهذا وهيكذذل
أ
أ
اسعار الدوية).
أ
الفصل  :3ت تحليل بنية سوق الدوية (هيكل العرض وهيكل الطلب).
أ
الفصل  :4ت تحليل النصوص التي تحك سوق الدوية.
أ
الفصــل  : 5اجذذري تحليذذل سذذوقي ذو صذذلة يشذذمل دراسذذة لترريذذز السذذوق والحذذواجز التنظيميذذة التذذي
أ
أ
تعترض دخول السواق وخروجها والتاخيرات من حيث المدة وإجراءات اتخاذ القرارات.
فقد قدم الفصل  : 6المقترحات والتوصيات.
أ
أ
أ
رما تجدر اإلاارة إله ان هذه الدراسة قد ارذتمل في اوائل عام  2019و ابلغ إله اإلدارات الوزاريذة
و
المعني ذذة بالس ذذوق ذات الص ذذلة لل ذذدواء لالس ذذتخدام البش ذذري (الص ذذحة والص ذذناعة و العم ذ ذ ذل
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أ
الضمان الجتماعي و التجارة) و المتعاملين و المنظمات المهنية في القطاع قبل ان يت نشرها عله
موقع مجلس المنافسة.
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ص /حصيلة القرارات و االراء الصادرة عن مجلس المنافسة خالل سنة  2014الى غاية سنة 2020

عدد
القرارات

رقم القرار

االطراف

طبيعة االخطار
او الطلب

عدد
القرارات

سنة 2014

13

01

02

03

04

الموضوع

منطوق القرار

2014/01
المؤرخ في 13
مارس 2014
2014/02
المؤرخ في 18
جوان 2014

2014/03
المؤرخ في 18
جوان 2014

2014/04
المؤرخ في 18
جوان 2014

طلب شهادة سلبية
مسجل في
2013 /09/ 30
اخطار
2002/23
المودع في
2002/02/16
اخطار
2002/24
المودع في
2002/02/16
اخطار
2003/28

شركة استرا ASTRA

شركة FARMACOPEA

ضد
شركة

طلب شهادة سلبية

بعدم قبول طلب الشهادة السلبية لعدم
التأسيس.

عدم مطابقة ملف االستيراد ،البيع عدم قبول االخطار للتقادم.
بالخسارة ،الفوترة المفرطة.

UFILAB

LAKHLEF Trading Company
خرق مبدأ المساواة بين المكتتبين عدم قبول االخطار.
SPA
و الشفافية في اجراءات االنتقاء ،عدم
مطابقة ملف االستيراد ،البيع
ضد
بالخسارة و الفوترة المفرطة.
الشركة الوطنية للسكر Enasucre
شركةRevolution Green Industries

ضد

خرق للمواد  45و  48من قانون عدم قبول االخطار.
الصفقات العمومية.

05

06

2014/05
المؤرخ في 18
جوان 2014
2015/06
المؤرخ في 18
جوان 2014

07

08

09

2014/07
المؤرخ في 18
جوان 2014

2014/08
المؤرخ في 18
جوان 2014

2014/09
المؤرخ في 18

المودع في
2003/11/19
اخطار
2004/29
المودع في
2004/02/28
اخطار
2004/31
المودع في
2004/07/04
اخطار
2005/33
المودع في
2005/04/30
اخطار
2006/42
المودع في
2006/12/24
اخطار

والي والية البيض
شركة NACO

تطبيق ممارسات مقيدة للمنافسة خالل عدم قبول االخطار.
عملية مناقصة.

ضد
شركة NAFTAL
شركة SARL k-point.com

ضد

ممارسات مقيدة للمنافسة  :التعسف عدم قبول االخطار.
في وضعية التبعية االقتصادية.

Orascom télécom Algérie
شركة Bitume

 Total Lubrifiantممارسات مقيدة للمنافسة  :تطبيق عدم قبول االخطار.
Algérie
شركة
باتجاهها.

ضد

نافطال

ألسعار

مرتفعة

شركةNAFTAL
شركةA2L SANTE

ضد
الشركات:

ممارسات مقيدة للمنافسة  :اتفاق حول عدم قبول االخطار.
االسعار.

- Diomed tek system8
- EURL Medjbouri
- Ag Medical

شركة صناعة المستلزمات الطبية
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ممارسات مقيدة للمنافسة .

عدم قبول االخطار لتنازل الشركة

جوان 2014

10

11

12

13

2014/10
المؤرخ في 18
جوان 2014
2014/11
المؤرخ في 18
جوان 2014
2014/12
المؤرخ في 18
جوان 2014
2014/13
المؤرخ في 18
جوان 2014

2004/32
المودع في
2004/12/28
اخطار
2006/41
المودع في
2008/08/15
اخطار
2009/44
المودع في
2009/02/01
اخطار
2009/45
المودع في
2009/02/26
اخطار
2009/46
المودع في
2010/02/01

صاحبة االخطار.

ضد الصيدلية المركزية للمستشفيات

شركة

 Euromaghreb Matériauxممارسات مقيدة للمنافسة  :رفض عدم قبول االخطار.
de Construction
البيع.

ضد شركة ECDE

الجمعية المهنية للغاز و الوقود

ممارسات مقيدة للمنافسة  :التخفيض عدم قبول االخطار.
التعسفي ألسعار .Kits GPL

ضد
الشركة الوطنية نافطال
شركة ISAT

ضد
شركة  ORASCOMاوراسكوم الجزائر
شركة SKCI

ممارسات مقيدة للمنافسة :استغالل عدم قبول االخطار.
وضعية الهيمنةو تطبيق أسعار
تمييزية.

ضد
شركة

ممارسات مقيدة للمنافسة :التوقف عدم قبول االخطار.
التعسفي للعقد و كذا التعسف التمييزي
في استغالل وضعية الهيمنة.

Kaspersky Lab France
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عدد
القرارات

سنة 2015

29
01

02

03

04

05

2015/01
المؤرخ في 18
جوان 2014
2015/02
المؤرخ في 18
جوان 2014

2015/03
المؤرخ في 18
جوان 2014
2015/04
المؤرخ في 18
جوان 2014
2015/05
المؤرخ في 18
جوان 2014

اخطار
2002/23
المودع في
2002/02/16

شركة FARMACOPEA

ضد
شركة

اخطار
2003/24
المودع في
2002/02/16
اخطار
2003/28
المودع في
2003/11/19
اخطار
2004/29
المودع في
2004/02/28
اخطار
2004/31
المودع في

عدم مطابقة ملف االستيراد ،البيع عدم قبول االخطار.
بالخسارة ،الفوترة المفرطة.

UFILAB
LAKHLEF Trading Company
 SPAخرق مبدأ المساواة بين المكتتبين عدم قبول االخطار.

و الشفافية في اجراءات االنتقاء.

ضد
الشركة الوطنية للسكر

Enasucre

شركةRevolution Green Industries

ضد

خرق للمواد  45و  48من قانون عدم قبول االخطار.
الصفقات العمومية.

والي والية البيض
شركةNACO

تطبيق ممارسات مقيدة للمنافسة خالل عدم قبول االخطار.
عملية مناقصة.

ضد
شركةNAFTAL
شركة SARL k-point.com

ممارسات مقيدة للمنافسة  :التعسف عدم قبول االخطار.
في وضعية التبعية االقتصادية.

ضد
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2004/07/04

06

07

08

09

2015/06
المؤرخ في 18
جوان 2014

2015/07
المؤرخ في 18
جوان 2014

2015/08
المؤرخ في 18
جوان 2014
2015/09
المؤرخ في 18
جوان 2014

اخطار
2005/33
المودع في
2005/04/30
اخطار
2006/42
المودع في
2006/12/24
اخطار
2004/32
المودع في
2004/12/28
اخطار
2006/41
المودع في
2008/08/15

شركةOrascom télécom Algé

شركة Bitume

 Total Lubrifiantممارسات مقيدة للمنافسة  :تطبيق عدم قبول االخطار.
Algérie
شركة
باتجاهها.

ضد

نافطال

ألسعار

مرتفعة

شركةNAFTAL
شركةA2L SANTE

ممارسات مقيدة للمنافسة  :اتفاق حول عدم قبول االخطار.
االسعار.

ضد الشركات:
- Diomed tek system8
- EURL Medjbouri
– Ag Medical

شركة صناعة المستلزمات الطبية
ضد

ممارسات مقيدة للمنافسة .

عدم قبول االخطار.

الصيدلية المركزية للمستشفيات
شركة  Euromaghreb Matériaux deممارسات مقيدة للمنافسة  :رفض عدم قبول االخطار.
Construction
البيع.

ضد
شركة ECDE
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10

11

12

13

14

2015/10
المؤرخ في 18
جوان 2014
2015/11
المؤرخ في 18
جوان 2014

2015/12
المؤرخ في 18
جوان 2014
2015/13
المؤرخ في 18
جوان 2014

اخطار
2009/44
المودع في
2009/02/01
اخطار
2009/45
المودع في
2009/02/26
اخطار
2010/46
المودع في
2010/02/01

الجمعية المهنية للغاز و الوقود

ممارسات مقيدة للمنافسة  :التخفيض عدم قبول االخطار.
التعسفي ألسعار .Kits GPL

ضد
الشركة الوطنية نافطال
شركة ISAT

ضد
شركة  ORASCOMاوراسكوم الجزائر
شركة SKCI

ضد
شركة Kaspersky Lab France

اخطار  2003/25السيد سليماني مجيد
المسجل في
2003/04/21

ممارسات مقيدة للمنافسة :التوقف عدم قبول االخطار.
التعسفي للعقد و كذا ضد التعسف
التمييزي في استغالل وضعية الهيمنة.

ممارسات مقيدة للمنافسة :استغالل عدم قبول االخطار.
وضعية الهيمنةو تطبيق أسعار
تمييزية.

ممارسات مقيدة للمنافسة  :ممارسات تسليط عقوبة مالية على شركة . IFRI

تمييزية.

ضد
شركة SARL IFRI
شركة الفجر SARL EIfejr

اخطار 2013/52
2015/14
المسجل في
المؤرخ في
ضد شركة نفطال Faftal SPA
13نوفمبر 2013/10/01 2014

ممارسات مقيدة للمنافسة.
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عدم قبول االخطار لعدم االختصاص.

15

16

2015/15
المؤرخ في
13نوفمبر 2014
2015/16
المؤرخ في
13نوفمبر 2014

اخطار 2006/38
المسجل في
2006/07/11
اخطار
2003/26
المسجل في
2003/09/03

17

18

19

شركة شوكت اندرازاSPA

ممارسات مقيدة للمنافسة :التعسف في عدم قبول االخطار لعدم االختصاص.
وضعية الهيمنة.

ضد
شركة اسبات IsbatSPA
شركة ميد SARL

خرق لقواعد الصفقات العمومية.

ضد

عدم قبول االخطار الن الوقائع ال تدخل
ضمن صالحياته.

المعهد الوطني لألراضي و السقي و
صرف المياه

2015/17
طلب اتخاذ التدابير المؤقتة الغاء عدم قبول طلب التدابير المؤقتة لعدم
اخطار 2013/47شركة الهالل للورق SARL
توفره على الشروط الموضوعية للخطر
المؤرخ في
تطبيق االسعار الجديدة و الرجوع الى
ضد
التدابير
بطلب
متعلق
االسعار القديمة  2012الى غاية المحدق يهدد استمرارية و بقاء الشركة
13نوفمبر 2014
2013
/
78
المؤقتة
المدعية او االضرار بالمصلحة
 شركة الريان للورق SARLالبت في الموضوع.
االقتصادية على المدى المتوسط.
 شركة المؤسسة الجزائرية للورقالمسجل في
و الطباعة SARL
2013/05/05
2015/18
المؤرخ في
13نوفمبر 2014
2015/19
المؤرخ في

اخطار  2005/36شركة سري
المسجل في
2005/10/19
اخطار
2006/40

ممارسات مقيدة للمنافسة :التعسف في عدم قبول االخطار لعدم االختصاص.
وضعية الهيمنة.

ضد
شركة اتصاالت الجزائر
شركة MEDSANTE

عدم دعوته لعرض المنتجات الطبية
التي يسوقها.

ضد
40

عدم قبول االخطار لعدم االختصاص.

13نوفمبر 2014

20

2015/20
المؤرخ في
16افريل 2015

21

22

2015/21

المسجل في
2006/06/24

اخطار
2013/49
المسجل في
2013/03/31

اخطار

شركة EHSعبد الرحمان محمد

السيد دوخاني رابح

ممارسات مقيدة للمنافسة وقف
التموين

ضد
 شركة سوناطراك -سلطة ضبط المحروقات

شركة ايماكور SARL

قبول االخطار و عدم الحكم عليها بأي
غرامة مالية مقابل تعهدها كتابيا بعدم
ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبيق
احكام االمر  03 - 03المتعلق
بالمنافسة .و اعادة تموين الموزعين
الخواص بصفة عادية ،مع االلتزام
بمعاملة جميع الموزعين نفس المعاملة
من حيث األسعار النوعية و كمية
المنتوج.

طلب اتخاذ التدابيرالمؤقتة بأمر عدم قبول طلب التدابير المؤقتة لعدم
شركة الفارج تموينها بمادة االسمنت .وجود ضرر محدق بالمدعي او
بالمصلحة االقتصادية العامة و عدم
توفر الظروف المستعجلة.

المؤرخ في
16افريل  2015متعلق بطلب التدابير ضد
المؤقتة 2015/23
شركة الفارج SPA
المسجل في
2015/02/19
2015/22
شركة واست امبور SARL
اخطار
2006/36
المؤرخ في
ضد
16افريل 2015
في
المسجل
شركة مجمع سيفيتال

ممارسات مقيدة للمنافسة  :عرقلة عدم قبول االخطار الن الوقائع غير
تحديد االسعار حسب قواعد السوق مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية
بالتشجيع المصطنع النخفاض سعر طبقا للفقرة  3المادة  44من االمر
 03 - 03المتعلق بالمنافسة.
مادة السكر.
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2006/05/21

23

2015/23
المؤرخ في
16افريل 2015

اخطار
2014/02

الشركات:

خرق احكام قانون المالية التكميلي
 - SARL MONDIAL TRAILER-لسنة .2010

المسجل في
2014/03/02
ضد

عدم قبول االخطار لعدم االختصاص.

DISTRIBUTEUR DE COMET.
- SARL MONTENEGRO
ALGERIE
- SICAME ALGERIE.
- FILIALE CEVITALE, ACT
Spécialiste.

- EURL ASMA CARROSSERIE
INDUSTRIELLE.
- SARL TIRSAM.
24

2015/24
اخطار 2013/49السيد دوخاني رابح ممثل الموزعين طلب التدابير المؤقتة بالوقف الفوري عدم قبول طلب التدابير المؤقتة الن
إلجراءات تحويل التموين من الطلب اصبح بدون موضوع بعد تراجع
الخواص للمزلقات.
المؤرخ في
التدابير
بطلب
متعلق
شركة سوناطراك عن قرارها.
سوناطراك الى نفطال.
16افريل 2015
المؤقتة  2013/29ضد
المسجل في
2013/04/01

25

2015/25
المؤرخ في
16افريل 2015

اخطار
2014/03

 شركة سوناطراك سلطة ضبط المحروقاتشركة رونو SPA

ممارسات مقيدة للمنافسة  :االشهار
المقارن لالسعار

ضد
42

عدم قبول االخطار لعدم االختصاص.

المسجل في
2005/10/19
2014/08/31
26

27

28

29

2015/26
المؤرخ في
04نوفمبر 2015
2015/27
المؤرخ في
04نوفمبر 2015

2015/28
المؤرخ في
04نوفمبر 2015

اخطار
2013/50
المسجل في
2013/04/02
اخطار
2013/47
المسجل في
2013/02/18
اخطار
2013/48
المسجل في
2013/03/10

شركة سوفاك SPA

شركة PETROSER SARL

ضد
شركةSPA- ALGERIE -GREIF
شركة الهالل للورق SARL

ضد
 -شركة الريان للورق SARL

 شركة المؤسسة الجزائرية للورقو الطباعة SARL

ممارسات مقيدة للمنافسة :التعسف في عدم التأسيس.
وضعية الهيمنة.

ممارسات مقيدة للمنافسة  :اتفاق على عدم التأسيس.
تخفيض مبالغ فيه و غير مبرر
لألسعار لعرقلة مؤسسة من الدخولها
للسوق

ممارسات مقيدة للمنافسة  :اتفاق على
شركة ستباب الف SARL
تخفيض مبالغ فيه و غير مبرر عدم التأسيس.
لألسعار
ضد
عرض و ممارسة اسعار بيع مخفضة
 شركة الريان للورق SARLبشكل تعسفي مقارنة بتكاليف االنتاج
 شركة المؤسسة الجزائرية للورقو و تحويل و التسويق .عرقلة مؤسسةالطباعة SARL
من الدخولها للسوق.

طلب ترخيص
2015/29
شركة سانوفي س ا و شركة شيبالفارم طلب ترخيص
لعملية تجميع
المؤرخ في
اقتصادية.
اقتصادية رقم
04نوفمبر  2015/01 2015المسجل
في 2013/04/02
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لعملية

تجميع تأجيل البت في الطلب الى غاية تقديم
المعني مقرر التسجيل المعد من قبل
وزارة الصحة و السكن وإصالح
المستشفيات.

عدد
القرارات

سنة 2016

06
01

02

03

04

الرأي رقم
2016/01
صادر في 21
جوان 2016

المسجل في
2016/04/24

الرأي رقم
2016/02

طلب رأي

طلب رأي

.

صادر في 21
جوان 2016

المسجل في
2015/05/18

الرأي رقم
2016/03

طلب رأي

صادر في 21
ديسمبر 2016

المسجل في
2016/10/05

الرأي رقم
2016/04

طلب رأي

الطلب متعلق بالمسافة بين محطتين يعتبر المجلس بان المسافة بين محطات
الخدمات المتواجدة عبر الطرق السيارة
للخدمات  ،بيع الوقود.
ليس لها اثر سلبي على المنافسة اضافة
الى ان اسعار الوقود محددة عن طريق
التنظيم.

سلطة ضبط المحروقات

حول ممارسات مقيدة للمنافسة مطابقة المناقصة الوطنية المحدودة
المختارة من طرف كوسيدار لقانون
مرتكبة من طرف شركة كوسيدار.
الصفقات العمومية.و ان شرط الحد
االدنى لراس المال المدرج من قبل
كوسيدار ال يشكل حاجز للدخول الى
سوق التامين.

شركة التامين اليانس للتامين

شركة هنكل الجزائر

SPA

ضد
شركتين - :بروكتر & غمبل
 -ستار براندز في الجزائر

ممارسات تجارية غير نزيهة :اعتبر المجلس ان الوقائع المبينة في
استعمال العبوات الخاصة بمنتج  leالملف ال تدخل ضمن اختصاص
 Chat liquideفي حمالت اشهارية المجلس.
لتسويقمنتج Ariel gelمما ينتج عنه
تغليط المستهلك.
رأي مجلس المنافسة الرامي الى
تعديل االمر رقم  03- 03الصادر في
 19جويلية  ،3003المعدل و المتمم،
المتعلق بالمنافسة ،و ذلك طبقا ألحكام
المادة  34من هذا االمر.

مجلس المنافسة

صادر في 22
ديسمبر 2016
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التعديالت االساسية المقترحة على
احكام االمر رقم  03- 03الصادر في
 19جويلية  ،3003المعدل و المتمم،
المتعلق بالمنافسة.

05

06

2016/01

اخطار2013/51

المؤرخ في
18ماي 2016

المسجل في
2013/04/16

2016/02
المؤرخ في 21
ديسمبر 2016

شركة ايماكورSARL

ضد

شركة الفارج

المسجل في
2016/05/02

بلدية باب الواد  -الجزائر العاصمة.

الرأي رقم
2017/02
صادر في 21
نوفمبر 2017
الرأي رقم
2017/03
صادر في 27
نوفمبر 2017

03

خرق ألحكام المرسوم الرئاسي
 15- 247المتضمن تنظيم الصفقات عدم اختصاص المجلس.
العمومية السيما المادة  05منه التي مبادرة المجلس الطالق اخطارا ذاتيا
تفرض مراعاة مبادئ المنافسة في للبحث في امكانية وجود تواطؤ بين
العارضين في هذه الصفقة.
مجال الصفقات العمومية.

سنة 2017

03

02

SPA

اخطار 2016/02شركة H KIM 23ضد

عدد
القرارات

01

ممارسات مقيدة للمنافسة :رفض البيع عدم التأسيس النقضاء الخصومة بسبب
بدون مبرر شرعي و البيع التمييزي .الصلح.

طلب رأي
المسجل في
2017/11/17
طلب رأي
المسجل في
2017/11/19

مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد
هوامش الربح القصوى بالجملة و ان اثر هذه التعديالت في الهوامش
التجزئة المطبقة على االسمنت المطبقة على هذا المنتوج االستراتيجي
ستنعكس سلبا على المستهلك.
البورتالندي المركب الموضب.

وزارة التجارة

وزارة التجارة

مؤسسة االواني النحاسية و التنك
اخطار
2017/01
متعلق بطلب التدابير  ECFERALضد
المؤرخ في
13جويلية  2017المؤقتة 2017/03
الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت SNTA
المسجل في
2017/03/12
45

مشروع اعداد قرار وزاري مشترك ال يمكن للمجلس ان يعطي رأيا مؤيدا
يتضمن الموافقة على دفتر االعباء لمشروع هذا القرار بصيغته الحالية.
المحدد لشروط و كيفيات الحصول
على الحصص او اجزائها عن طريق
المزاد.
بطلب التدابير المؤقتة :الوقف الفوري انقضاء الخصومة بسبب تنازل المدعية.
إلجراءات المنح النهائي للصفقة على
مستوى المدعى عليها.

سنة 2018

عدد
القرارات
13
01

02

03

04

2018/01
المؤرخ في
16جانفي 2018
2018/03
المؤرخ في
09ماي 2018

2018/04
المؤرخ في
09ماي 2018

2018/05
المؤرخ في
19جويلية 2018

اخطار 2017/03مؤسسة االواني النحاسية و التنك
المسجل في
2017/03/12
اخطار
2017/04
المسجل في
2017/04/11

اخطار
2018/01
المسجل في
2017/12/31
اخطار
2017/02
المسجل في
2017/02/14

طلب الغاء المناقصة :تفضيل متعامل عدم قبول الدعوى لتنازل المدعية عنها
و عدم المساس بالمنافسة.
اخر.

ECFERAL

ضد

الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت SNTA

الموزعين الخواص للزيوت و المزلقات .الفسخ االنفرادي للعقود الموقعة معهم .رفض االخطار النعدام العناصر مقنعة
معاملة تمييزية إلبرامها عقود جديدة .
ضد
مع موزعين اخرين لنفس المنتجات.
شركة سوناطراك

شركة Véolia Djouhri
Algerie

ضد

 SARLوضع حد للممارسات المخلة لقواعد عدم قبول االخطار لعدم االختصاص.
المنافسة النزيهة.

شركةAitek Algerie

المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد
المستهلك APOCE
ضدجمعية المنتجين الجزائريين
للمشروباتAPAB
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التصريح العلني باللجوء الى الرفع رفض الشكوىلعدم التأسيس.
الجماعي ألسعار المشروبات مع
تحديد نسبة الزيادة المرتقبة و المحددة
ب  3و  %6خالل شهر فيفري و
مارس .2017

05

06

07

2018/06
المؤرخ في
19جويلية 2018

مجلس المنافسة
ضد

قرار المجلس صادر
في 2017/01/08

 شركة Pub City شركة Pub Top -شركة Odv+

المنظمة الجزائرية لحماية و ارشاد
2018/07
ممارسات مقيدة للمنافسة :تعسف في عدم قبول االخطار لعدم وجود عناصر
اخطار  2017 /05المستهلكAPOCE
استغالل وضعية احتكار لسوق توفير مقنعة بما فيه الكفاية .
المؤرخ في
ضد
خدمة الربط لشبكة االنترنت بواسطة
المسجل في
15نوفمبر 2018
خطوط االشتراك الرقمية غير
 2017/09/25شركة اتصاالت الجزائر
ALGERIE
TELECOM
المتماثلة . ADSL
2018/08
المؤرخ في
15نوفمبر 2018

08

اخطار ذاتي
2017/01

اكتشاف بعض مؤشرات التواطؤ بين تأكيد المخالفة و تسليط غرامة مالية
المؤسسات خالل مشاركتها في بنسبة  %1من رقم اعمال سنة 2016
المزايدة المعلن عنها من طرف بلدية ثم تطبيق نسبة  %95كتخفيض لمبلغ
باب الواد.
الغرامة بعد استفادة المؤسسات المعنية
من احكام المادة  60من االمر 03- 03
المتعلق بالمنافسة.

اخطار 2018/02
المسجل في
2018/01/25

ممارسات مقيدة للمنافسة :اتفاق لرفع رفض االخطار الن الوقائع غير مدعمة
اسعار مادة الياوورت بشكل جماعي بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية طبقا للفقرة
و في نفس الفترة بمقدار  3 5المادة  44من االمر 03 - 03
المتعلق بالمنافسة.
دج/للوحدة.

وزارة التجارة
ضد
المؤسسات - :ملبنة الصومام.
 دانون. -بطوش.

2018/09
الوكالة الوطنية لترقية
اخطار 2018/05
التيكنولوجيا و تطويرها.
المؤرخ في
المسجل في
15نوفمبر 2018
 2018/07/29ضد
الشركات - :اليف كليم.
 توشيبا. -ب ا ايكيبمونتال.

الحظائر االخالل بقواعد المنافسة النزيهة عدم قبول االخطار لعدم االختصاص
و الصادقة في قضية النصب طبقا للفقرة  3المادة  44من االمر
و االحتيال المضاربة و التخريب  03 - 03المتعلق بالمنافسة.
االقتصادي.
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09

10

2018/02
طلب ترخيص
لعملية تجميع
المؤرخ في
16جانفي  2018اقتصادية2017/01

الرأي رقم
2018/01
صادر في  09ماي
2018

11

12

الرأي رقم
2018/02

PRAXAIR INC

المسجل في
2017/08/28
طلب رأي
2017/04
المسجل في
2017/12/10
طلب رأي
2018/02

صادر في 19
جويلية 2018

المسجل في
2018/05/23

الرأي رقم
2018/03

طلب رأي

صادر في 19
جويلية 2018

الشركتين :

طلب ترخيص لعملية تجميع قبول طلب الترخيص لعملية تجميع
اقتصادية بدون تحفظ.
 LINDE AG etاقتصادية :ادماج بين الشركتين.

شركة  SARL HYDRAPHARMاتفاق االطراف على بند عدم المنافسة يقرر ان البند  1/17من اتفاق االطراف
الوارد في االتفاقية الخاصة بالشركة المتعلق بشرط عدم المنافسة يعتبر
حيدرة فارم
مخالف ألحكام المادة  06من االمر
حيدرة فارم.
 03- 03المتعلق بالمنافسة و منافي
لقواعد المنافسة.
المؤسسة الجزائرية للطرق السيارة.

الجمعية الجزائرية لترقيم المواد

الطلب متعلق بسوق الحواجز االمنية
المعدنية :في تأكيد او نفي الوضعية
االحتكارية للمؤسسة الوطنية لألنابيب
و تحويل المنتجات المسطحة لسوق
الحواجز االمنية المعدنية.

لضمان نجاعة الطلب العمومي
و االستعمال الحسن للمال العام و بهدف
تفعيل و تكريس مبادئ المنافسة يتعين
على المصلحة المتعاقدة احترام احكام
المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات
العمومية.

الطلب متعلق بالرمز الشريطي يعتبر المجلس ان الوقائع المبينة
CODE BARRE
في الطلب ال ترتبط بالمنافسة.
حاالت الغش و التقليد التي تطال
بعض المنتجات من طرف جهات
غير قانونية تقوم باستخدام الرمز
الشريطي اجنبي في منتجات
جزائرية.

المسجل في
2018/04/18

48

13

عدد
القرارات

الرأي رقم
2018/04

طلب رأي

وزارة التجارة

صادر في 25
جويلية 2018

سنة 2019

05
01

2019/01رقم
المؤرخ في 07
فيفري 2019

02

رقم 2019/02
المؤرخ في
15افريل 2019

طلب ترخيص
لعملية تجميع
الشركتينSIEMENS et ALSTOM :
اقتصادية2018/01
المسجل في
2018/10/14
طلب ترخيص
لعملية تجميع
اقتصادية
2019/01
المسجل في
2019/01/09

03

مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بوضع احتماالت االخالل قواعد المنافسة و قد
رسم اضافي مؤقت وقائي حيز التنفيذ .تترك آثار سلبية على القدرة الشرائية
للمستهلك.

طلب ترخيص لعملية تجميع تحفظ القضية بسبب سحب طلب
اقتصادية :التجميع بين احد اقسام ترخيص لعملية تجميع اقتصادية
SIEMENSو هو قسم نشاط التنقل للشركتين.
ALSTOMعن طريق المساهمة
العينية مقابل اسهم صادرة حديثا من
.ALSTOM

طلب ترخيص لعملية تجميع رفض طلب الترخيص لعملية تجميع
SAE EXACT SPA
الشركتين:
 SPA EXALاقتصادية :االدماج بين كل فروع و اقتصادية لعدم التأسيس الن الطلب جاء
اصول و خصوم الشركتين المعنيتين .يتعارض مع الالئحة  01المؤرخة في
الشركة الجزائرية للخبرة و المراقبة
 12ديسمبر  2018الصادرة عن
التقنية للسيارات
مجلس مساهمات الدولة .و ان القبول
و
بالتجميع يؤثر مباشرة على المنافسة
شركة المساهمة خبرة الجزائر
داخل السوق الجزائرية.

2019/01
اخطار  2018/04االتحاد الجزائري لشركات التامين و
المؤرخ في
اعادة التامين
UAR
15افريل 2019
المسجل في
 2018/06/27ضد
شركة

VFS Global Services
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ممارسات مقيدة للمنافسة :التعسف في
االحتكارية
الوضعية
استغالل
و وضعية الهيمنة و العرقلة من
الدخول الى سوق التامين السيما
التامين على السفر.

عدم قبول االخطار لعدم وجود عناصر
مقنعة و غير مدعم بوسائل ثبوتية بما
فيه الكفاية طبقا للفقرة  3المادة  44من
االمر  03 - 03المتعلق بالمنافسة.

04

05

2019/02
اخطار 2019/01
المسجل في
المؤرخ في
16جوان  2019/04/07 2019ضد
متعلق بطلب التدابير
الشركة المتحدة للتبغUTC
المؤقتة
المسجل في
2019/04/24
2019/03
المؤرخ في
02اكتوبر 2019

اخطار2019/01
المسجل في
2019/04/07
متعلق بالغرامة
التهديدية

شركةArchipel Distribution

طلب التدابير المؤقتة :اعادة التموين يأمر المجلس بإعادة التموين الشركة
شركةArchipel Distributionبالمواد الشاكية بصفة عادية ابتدأ من تاريخ
التبغية الى حين البت في الموضوع  .تبليغ القرار الى حين البت في
الموضوع و يحكم بغرامة تهديدية عن
كل يوم تأخير.

شركةArchipel Distribution

الغرامة التهديدية المسلطة على ال مجال لتطبيق الغرامة التهديدية
المتثال المدعى عليها بالتنفيذ الفوري
الشركة المتحدة للتبغUTC
لقرار مجلس المنافسة.

ضد
الشركة المتحدة للتبغUTC
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الجزء الثاني  :حصيلة نشاطات مجلس المنافسة حالل سنة 2020
تذلير بالمهام الموللة لمجلس المنافسـة بموجـب المـر رقـم 03- 03المـؤرخ فـي  2003/07/19المعــدل و
المتمم ،المتعلق بالمنافسة.

يعد مجلس المنافسة هيئة مكلفة بضمان السير الحسن للمنافسة في السذوق رهيئذة إداريذة
أ
مسذذتقلة تتمتذذع بالصذذفة القانونيذذة و اإلسذذتقاللية الماليذذة (المذذادة  23مذذن المذذر رق ذ  03- 03الم ذ ري
فذي  2003/07/19المعذذدل و المذتم المتعلذق بالمنافسذة) يمذارس باسذ و لصذالح الدولذة  03مهذام
رئيسىية:
 -1معاقبة الممارسات المنافية للمنافسة راإلتفاقات الكارتالت والتعسج في وضعية الهيمنة.
أ
 -2ممارسة مهمة استشارية بطلب من السلطات العمومية الشررات الجمعيات او بمبادرة من .
أ
 - 3مراقبة عمليات التجميع و ذل لتجنب تعزيز وضعية الهيمنة و التعسج الممكن ان تنجر عنها.
 - 1معاق ة السلولات المنافية للمنافسة:
أ
إن التفاقذذات الفقي ذذة ب ذذين المتنافس ذذين والتفاقذذات العمودي ذذة ب ذذين الم ذذوردين والم ذذوزعين
والسذذلوك التعسذذفي (الغلذذق اإلزاحذذة) مذذن طذذرف مهذذيمن هذذي الممارسذذات التذذي تذ دي إلذذه تضذذخي
أ
السعار بشكل مصطنع عله حساب المستهلكين.
أ
أ
أ
وقذد اظهذذرت الدراسذذات الدوليذة ان الكذذارتالت المنظمذذة تنظيمذذا جيذدا يمكذذن ان تولذذد إرتفذذاع
أ
أ
لالسعار ما يقارب  ٪25فه و السبب في رون العقوبات المفروضة تشكل اهمية ربيرة للمشرع.
أ
فذذي الواقذذع يجذذب ان تكذذون العقوبذذات رادعذذة و قمعيذذة لتشذذجيع الفذذاعلين القتصذذاديين علذذه عذذدم
آ
العود و عدم تشجيع الخرين إله تبني سلوك مماثل.
 - 2إابداء اراء لتنوير السل ات العمومية والشرلات وجمعيات حماية المستهلك علـا السـواق
التنافسية:
هذذذه مهمذذة عامذذة لالستشذذارة و الخبذذرة مورلذذة لمجلذذس المنافسذذة وفقذذا للمذذواد  35 34و 36
أ
من المر رق  03- 03الم ري في  19جويلية  2003المعدل والمتم المتعلق بالمنافسة.

أ
أ
المــادة  " :34يتمتذع مجلذذس المنافسذة بسذذلطة اتخذاذ القذرار و اإلقتذراح وإبذذداء الذراي بمبذذادرة منذ او
آ
أ
بطلب من الوزير المكلج بالتجارة او رل طرف اخر معني بهدف تشذجيع وضذمان الضذبط الفعذال
للسوق"...
أ
أ
المادة  " :35يبدي مجلس المنافسة راي في رل مسالة ترتبط بالمنافسة إذا طلب الحكومة منذ
ذل و يبدي رل اقتراح في مجالت المنافسة.
أ
أ
و يمكن ان تستشيره ايضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية و الهيبت اإلقتصادية و المالية
و الم سسات والجمعيات المهنية و النقابية و رذا جمعيات المستهلكين".
أ
المادة  " :36يستشار مجلس المنافسة في رل مشروع نص تشريعي وتنظيمي ل صلة بالمنافسة او
أ
يدرج تدابير من اانها لسيما :
أ
أ
 إخضاع ممارسة مهنة ما او نشاط ما او دخول سوق ما إله قيود من ناحية الك ؛أ
 وضع رسوم حصرية في بعض المناطق او النشاطات ؛ فرض اروط خاصة لممارسة نشاطات اإلنتاج و التوزيع و الخدمات؛ تحديد ممارسات موحدة في ميدان اروط البيع.أ
المادة " : 37يمكن مجلس المنافسة القيام بكل العمال المفيدة التي تندرج ضمن اختصاص
أ
أ
لسيما رل تحقيق او دراسة او خبرة.
يقذوم مجلذذس المنافسذة فذذي حالذة مذذا إذا رانذ اإلجذراءات المتخذذة تكشذذج عذن ممارسذذات
أ
مقيدة للمنافسة بمباارة رل العمال الضرورية لوضع حد لها بقوة القانون.
أ
إذا اثبتذ ذ التحقيقذ ذذات المتعلقذ ذذة بشذ ذذروط تطبيذ ذذق النصذ ذذوص التشذ ذذريعية والتنظيميذ ذذة ذات الصذ ذذلة
أ
بالمنافسذة بذذان تطبيذذق هذذذه النصذوص يترتذذب عليذ قيذذود علذه المنافسذذة فذذإن مجلذذس المنافسذذة
أ
يتخذ رل إجراء مناسذب لوضذع حذد لهذذه القيذود(".ت تعذديلها عذن طريذق المذادة رقذ  20مذن المذر
رق .)12- 08
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 - 3مراق ة هيكل السوق:
أ
أ
يتعلذق المذذر بمراقبذذة التجميعذذات طبقذذا للمذذواد 15و مذا يتبعهذذا مذذن المذذر رقذ  03- 03المذ ري
في  19جويلية  2003المعدل والمتم المتعلق بالمنافسة و التي بموجبها يجب علذه الشذررات
أ
أ
ان تخطذر مجلذذس المنافسذة بكذذل عمليذات الذذدمج  -اذراء عنذذدما تتجذاوز عتبذذة  ٪40مذن المبيعذذات او
المشتريات في السوق.
إن مجلس المنافسة يتفحص نوعا ما بصفة سريعة و معمقة تبليغات الدمج ويقرر إن يعطي
آ
أ
اإلذن للقيام بعملية الدمج دون اروط او فرض اروط (إلتزامات مكذتوبة لتخفيج اثذار الترريذز علذه
أ
المنافسة) او منع صريح.
هذا الفحص يكمن في مراقبة قبلية لهيارل السوق ومنع إن وجدت تكوين وضعية هيمنة
أ
أ
قويذذة او الحتكذذارات التذذي قذذد تشذذجع علذذه سذذوء اسذذتغالل وضذذعية هيمنذذة حيذذث يجذذب التذذذرير ان ذ
ليسذ وضذذعية الهيمنذذة التذذي يمنعهذذا قذذانون المنافسذذة ولكذذن التعسذذج الذذذي ينجذذر عنهذذا بخصذذوص
أ
و العروض و النوعية.
السعار
أ
ل يتلقه مجلس المنافسة الكذثير من اإلخطارات لحالت الترريز التجميع او الدمج.
إن انخفاض عدد اإلخطارات للتجميعات القتصادية بصورة رئيسية حسب مجلس المنافسة ينتج
عن العوامل التالية:
 -1حج الم سسات الخاصة في الجزائر و ثقافة الشرارة التي تسود (الم سسات العائلية عموما) التي
أ
أ
ل تحفز اصحاب الشررات الخاصة عله التجميع او الدمج.
أ
أ
 -2ام ذذا فيمذ ذذا يتعلذ ذذق بشذ ذذررات القطذ ذذاع العذ ذذام ف ذذإن الجهذ ذذل او عذ ذذدم مراعذ ذذاة للنصذ ذذوص القائمذ ذذة بمذ ذذا
أ
في ذل المر رق  03- 03الم ري فذي  19جويليذة  2003المعذدل و المذتم المتعلذق بالمنافسذة
أ أ
أ
و التذي تلذزم إخطذار مجلذذس المنافسذة بذاي عمليذة إعذذادة الهيكلذة التذي مذن اذذانها ان تذ دي إلذه زيذذادة
حصة جديدة في السوق تفوق عتبة  ٪40من المبيعات التي تت في السوق قد يفسر غياب إخطار
أ
أ
أ
مجلذس المنافسذة فذذي هذذا الشذذان .رمذا تجذدر اإلاذذارة هنذا إلذذه ان إعذادة الهيكلذة الخيذذرة التذي قامذ
تمذ فذذي القطذذاع الصذذناعي العمذذومي و خاصذذة إنشذذاء مجمعذذات صذذناعية جديذذدة لذ يذذت إخطذذار
مجلس المنافسة بها.
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أ
إن قذرار رفذض التجميذذع الصذادر مذذن قبذل مجلذذس المنافسذة يمكذذن الطعذن فيذ امذام مجلذذس
أ
الدولذذة وفقذذا للمذذادة  19مذذن المذذر رق ذ  03- 03الم ذ ري فذذي  19جويليذذة  2003المعذذدل و المذذتم
المتعلق بالمنافسة.
أ
فعندما تبرر المصلحة العامة يمكن للحكومة و بموجب المادة  21من المر السالج ذرذره
أ
أ أ
ان تاذن تلقائيا الدمج او التجميع دون مراعاة الرفض من قبل مجلس المنافسة.
أ
رم ذذا تجذ ذذدر اإلا ذذارة ان مجلذ ذذس المنافس ذذة اذ ذذرع ف ذذي إجذ ذراءات للتوعي ذذة مذ ذذن  2016لتذ ذذذرير
الم سسذذات المعنيذذة باإللتزامذذات المتعلقذذة بإخطذذار لمشذذاريع التجميعذذات القتصذذادية و ذلذ وفقذذا
أ
أ
أ
لحكام المادة  15المر رق  03- 03الم ري في  19جويليذة  2003منذوه عنذ اعذاله .و قذد نشذرت هذذه
التزامذ ذذات فذ ذذي الصذ ذذحافة ونشذ ذذر مجلذ ذذس المنافسذ ذذة منشذ ذذورات عذ ذذن اإلجذ ذراءات ذات الصذ ذذلة إلعذ ذذالم
أ
المتعاملين القتصاديين ومنظمات ارباب العمل .إلخ.
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أ
ا  -تنظيم و عمل مجلس المنافسة :
ت تحديد تنظي وتشغيل مجلس المنافسة بموجب المرسوم التنفيذي رق  241- 11الم ري
فذذي  10جويلي ذذة  2011ال ذذذي يح ذذدد تنظ ذذي وتشذذغيل مجل ذذس المنافس ذذة المع ذذدل والمذ ذتم للمرس ذذوم
التنفيذي رق  79 - 15بتاريخ  8مارس .2015
أ
تميزت انشطة مديرية اإلدارة والوسائل لمجلس المنافسة لعام  2020بالعديد من اإلجراءات
المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والموارد البشرية والتدريب والموارد العامة.
ب  -ميزانية تسيير مجلس المنافسة لسنة 2020
التالي:

وضع وتنفيذ الميزانية لعام  2020مظروفا بمبلغ  106.195.000دينار موزعة عله النحو

 تكاليج الموظفين 78.085.000 :دج تشغيل الخدمات 28.110.000 :دج.أ
فمذن المفيذد التذذرير بذان مجلذس المنافسذذة اذغل م ًقتذا مكاتذب منذذ إنشذائ فذي عذذام 1995
في الطابق الثامن بوزارة العمل والتشغيل والضمان الجتماعي.
ل يذزال المجلذذس يعذاني مذذن عجذذز فذي المذذوظفين .ويرجذذع هذذا العجذذز بشذذكل رئيسذي إلذذه صذذغر
حج المكاتب المخصصة لهذه الم سسة.
نشذذاطات مديريذذة اإلدارة و الوس ذذائل لمجلذذس المنافس ذذة لسذذنة  2020تمي ذذزت بعذذدة عملي ذذات
متعلقة بالميزانية و المحاسبة و الموارد البشرية و رذل التكوين و الوسائل العامة.
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أ
أ
رما تجدر اإلاارة إله ان مقترحات التعيين في المناصب العليا لالمين العذام ثالثذة ()03
أ
أ
اعضذذاء مذذن هيئذذة إتخذذاذ القذرار وثالثذذة ( )03مقذذررين ارسذذله مجلذذس المنافسذذة فذذي جويليذذة 2017
إله اإلدارات المعنية من خالل وزارة التجارة ل تكذتمل بعد.
أ
حاليذذا مذع تسذعة ( )09اعضذاء بذ ً
تتذداول هيئذة اتخذاذ القذرار لمجلذس المنافسذة ً
ذدل مذن اثنذي عشذذر ()12
المنصذوص عليهذذا فذذي القذانون وهيئذذة التحقيذذق فذي مجلذذس المنافسذذة لذديها ثالثذذة ( )03مقذذررين مذذن
أ
أاصذذل سذذتة ( ) )06التذذي يجذذب تقذذديمها ً
وفقذذا للتشذذريعات ذات الصذذلة النافذذذة .منصذذب المذذين العذذام
لمجلس المنافسة ااغر منذ مايو .2017
أ
رما تجدر اإلاارة إله ان مجلس المنافسذة اتخذذ خطذوات لسذتئجار مبذاني بهذدف وضذع مصذالح
هناك في ً
انتظار تخصيص السلطات العمومية لمقر رسمي.
يبل ذذغ عذ ذذدد م ذذوظفي مجلذ ذذس المنافسذ ذذة جمي ذذع الفذ ذذبت مجتمعذ ذذة المس ذذجلة فذ ذذي  31ديسذ ذذمبر
أ
2020من ً 29
اخصا في حين ان إجمالي  72منصبا متوفر في الميزانية موزعة عله النحو التالي:
طبيعة المنصب
المناصب العليا
مستخدمي التصمي
مستخدمي التنفيذ
مستخدمي التحك
مستخدمي الدع
مستخدمي المتعاقدين
المجموع

عدد المناصب
الشاغلة

عدد المناصب نظريا

عدد المناصب
الشاغرة

13

17

04

05

12

07

03

14

11

02

5

03

01

1

0

05

23

18

29

72

43
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فذذي رذذل س ذذنة ماليذذة يضذذع مجل ذذس المنافسذذة خطذذة اإلدارة وخط ذذة التكذذوين بالتعذذاون م ذذع
المديرية العامة للخدمة العمومية واإلصالح اإلداري لتمكين من تنظي وإدارة وظائذج الموظفين
وترقيته وتكوينه .
ب -تكوين الموظفين:
أ
ف ً
عمال بالتفاق المبرم بين مجلس المنافسة وجامعة الجزائر بشان تكوين الموظفين اإلداريين
أ
أ
وت ذذدريبه اتبعذ ذ عش ذذرة ( )10مذ ذوظفين ف ذذي دورة تكوينيذ ذة م ذذدتها ثالث ذذة اا ذذهر .إل انذ ذ و للظ ذذروف
أ
الصذذحية المسذذتجدة لجائحذذة رورونذذا روفيذذد –  19فقذذد ت ذ توقذذج هذذذا البرنذذامج التكذذويني علذذه ام ذذل
متابعت عند تحسن الظروف الصحية للبالد.
ث  -الوسائل العامة:
دفذذع مجلذذس المنافسذذة التكذذاليج المتعلقذذة باجتماعذذات هيئذذة اتخذذاذ الق ذرار و رذذذل مصذذاريج
المهمات عله المستوى الوطني و الدولي وطبعإثنان ( )02منشورين لعام .2020
أ
أ
أ
أ
رم ذذا انذ ذ مذ ذذن المفيذ ذذد تحدي ذذد ان السذ ذذيد الذ ذذوزير الولذ ذذرخص لمجل ذذس المنافسذ ذذة بتعيذ ذذين  9اعذ ذذوان
(دائموتعاقدى) لتلبية احتياجات المصالح في المقر الجديد (إرسال رق .)2020/27/02 )414
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ج  -التعاون الدولي خالل سنة :2020
 - 1- 1مشارلة عضو بمجلس المنافسة بمنتدى المنافسة الول لالسكوا ،ومؤتمر المـم المتحـدة
للتجارة والتنمية ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي للمن قة العربية ،يومي 23
و  24جانفي  2020ب يروت (ل نان):
اارك مجلس المنافسة في هذا المنتدى بحضور عضو دائ بالمجلس و الذي قدم مداخلة
بعنوان":دعم بناء قدرات سل ات المنافسة الشابة  ،عنصر اساسي لنجاح برنامج الونكـتاد
للشرق الوس وأمال افريقيا".
 - 1- 2مشارلة مقرر مجلس المنافسة في اعمال منتدى اس ن ول للمنافسة الذي نظمته هيئة
المنافسة الترلية بالأتراك مل الونكـتاد يومي  9و  10مارس  2020في باس ن ول (ترليا).
المواضيع التي تناولها هذا المنتدى هي رالتالي:
 قانون المنافسة وخصوصيات المنصات الرقميةأ
 تعريج السواق في المنصات الرقميةأ
 تقيي نظرية الهيمنة والضرار المترتبة عله المستهلكين في المنصات الرقمية.اارك في هذا المنتدى ممثلون عن هيبت المنافسة بالتحاد أالوروبي وسلطات منطقة للشرق
أ
أ
الوسط و امال افريقيا و منظمات التعاون الدولية المختصة في هذا المجال مثل :منظمة التعاون
أ
القتصادي و التنمية و الونكذتاد و البن الدولي و المنتدى العالمي لسلطات المنافسة  ...إلخ.
 - 1- 3مشارلة مجلس المنافسة عن طريق الفيديو في اعمال المؤتمر الثامن لالونكـتاد الذي عقد
في الفترة الممتدة من  19إالا  23الـتوبر  2020في جنيف (سويسرا):
المواضع التي يت تناولها هي رما يلي:
أ
 تنفيذ مباد الم المتحدة التوجيهية لحماية المستهل ومجموعة المباد والقواعد العادلةأ
المتفق عليها بين الطراف المتعددة للتحك في الممارسات التجارية التقييدية ؛
 تعزيز حماية المستهل والمنافسة في القتصاد الرقمي. التعاون الدولي بين هيبت حماية المستهل في مجال التجارة اإللكذترونية.58

 تحسين سالمة المنتجات الستهالرية حول العال  :بيانات جيدة لسياسة جيدة ؛ حيادية المنافسة. محاربة الكارتالت العابرة للحدود ؛ استعراض بناء القدرات والمساعدة التقنية في حماية المستهل وقانون وسياسة المنافسة؛ مراجعة النظراء الطوعية لتشريعات وسياسات حماية المستهل في بعض بلدان ؛أ
وتجدر اإلاارة إله ان المجلس الجزائري للمنافسة قد نظ يومين دراسيين ( )02حول بعض
أ
المحاور المدرجة في جدول اعمال هذا الم تمر وهي" :حيادية قواعد المنافسة و قضية المنافسة
في سياق القتصاد الرقمي ".
أ
أ أ
أ
و في ختام اعمال هذه اليام اوصه الخبراء الوطنيين والجانب عله:
• مراجعة قانون المنافسة المحلي.
• مراجعة قانون حماية المستهل .
• مراجعة قانون حماية البيانات.
ً أ
أ
أ
أ
ضمنا ان القواعد تنطبق
و ااار ه لء الخبراء إله ان مبدا حياد قواعد المنافسة يعني
أ
عله المتعاملين القتصاديين بنفس الطريقة و بغض النظر عن وضعه القانوني (عام او خاص).
خ  -التعاون علا المستوى الوطني خالل لسنة :2020
 - 2- 1توقيل اتفاقية تعاون بين المجلس القتصادي والجتماعي ومجلس المنافسة:
أ
وقع المجلس الوطني القتصادي والجتماعي ومجلس المنافسة عله افاقية تعاون يوم الربعاء - 29
أ
 2020- 07بالجزائر العاصمة من اجل تعزيز مباد المنافسة في القتصاد الوطني.
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تنص هذه التفاقية بشكل خاص عله مايلي:
أ
تنظي انشطة مشتررة مثل اللقاءات مع الشرراء الجتماعيين والمنظمات المختلفة وإجراء
دراسات حول القضايا ذات الهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين ورذل مداخالت
أ
اخرى مثل مراجعة بعض النصوص القانونية والتحقق من مطابقتها لمباد المنافسة.
 - 2- 2توقيل اتفاقية تعاون بين مجلس المنافسة والمعهد العالي للتسيير والتء ي :
وقع مجلس المنافسة و الذمعذهذد الذعذالذي للتسيذير و التخذطيط يوم  11نوفمبر  2020عله اتفاق
ارارة لتطوير التبادلت الثنائية في مجال البحث والتكوين في ميدان قانون المنافسة.
وتشمل مجالت التعاون ما يلي :
التنظي المشترك للندوات المعنية بالمواضيع التي ته الطرفين ؛ انجاز الدراسات من قبل و الذمعذهذد الذعذالذي للتسيذير و التخذطيط وفقا لحتياجات مجلسالمنافسة؛
 إاراك المختصين لمجلس المنافسة في مجالس مناقشة مذررات التخرج ذات الصلة بقانونالمنافسة؛
أ
 استقبال مجلس المنافسة لالساتذة والطالب الذمعذهذد إلعداد مذررات نهاية الدراسة الجامعيةأ
الماستير او الدرذتوراه في قانون المنافسة ؛
 التشاور في تحديد للمواضيع المتعلقة بمذررات نهاية الدراسة الجامعية (الماستير والدرذتوراه)؛أ
أ
 دعوة اساتذة الذمعذهذد الذعذالذي للتسيذير و التخذطيط لحضور الم تمرات والندوات واليام الدراسيةالتي ينظمها مجلس المنافسة.
أ
للتذرير فان هذه التفاقية سبقها إمضاء اتفاقيات اخرى للتعاون مع رل من جامعات :قالمة  -تيزي
وزو -محمد بوضياف بالمسيلة و جامعة قسنطينة  1و المدرسة الوطنية العليا للمانجمن بالقليعة
(تيبازة).
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أ
رما إن جاري التفاوض إلمضاء اتفاقيات تعاون مماثلة مع جامعات و معاهد اخرى.

أ
ف الهدف المنشود من إبرام مثل هذه التفاقي ذ ذات هو العمل عله إاراك الجذ ذامعيين (اسذ ذ ذاتذة
و طلبة) في ترسيخ و نشر ثقافة المنافسة في بلدنا.
 - 2- 3مشارلة مدير دراسات السوق والتحقيقات القتصادية لمجلس المنافسة في فعاليات
اأغال ال عة الثالثة ليام الصناعة الصيدلنية الجزائريةوالتي ينظمها التحاد الوطني
للمتعاملين في الصيدلة ( )UNOPيومي  29و  30جانفي  2020بمرلز الجزائر الدولي
للمؤتمرات.
أ
يهدف هذا الحدث قبل رل ايء إله ان يكون ملتقه للجهات الفاعلة والمعنية بقطاع الصيدلة
أ
في الجزائر ورذا الشررات واإلدارات وال راديميين وغيره من المتخصصين لمناقشة سبل و وسائل
تطوير الصناعة الصيدلنية.
أ
رما تجدر اإلاارة إله ان مجلس المنافسة قام في إطار مهامها الستشارية بدراسة قطاعية
حول تنافسية سوق المنتجات الطبية لالستخدام البشري في الجزائر.
 - 2- 4مشارلة رئيس مجلس المنافسة وعضو مجلس المنافسة في اعمال ندوة الجزائر حول:
"الحماية القانونية والقضائية للمستثمرين" والتي نظم يومي  7و  8فيفري  2020بنادي
الصنوبر بالجزائر العاصمة  ،من ق ل التحاد الدولي للمحامين ( )UIAبالتعاون مل نقابة
المحامين للجزائر العاصمة  ،تح الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
أ
اارك مجلس المنافسة في اعمال ندوة الجزائر حول" :الحماية القانونية والقضائية
للمستثمرين" التي نظمها التحاد الدولي للمحامين يومي  7و  8فيفري  2020بنادي الصنوبر بالجزائر
العاصمة بالتعاون مع نقابة المحامين للجزائر العاصمة تح الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
تم دعوة مجلس المنافسة لتقدي مداخلة حول هذا الموضوع وقد حضرها رل من رئيس مجلس
المنافسة وعضو دائ بالمجلس.
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و قدم العضو بمجلس المنافسة مداخلة بعنوان" :مساهمة قانون المنافسة في حماية
الستثمارات  -دور مجلس المنافسة".
و انتهزت هذه الفرصة لتوزيع بعض الوثائق المتعلقة بالمنافسة رالنشرة الرسمية للمنافسة
و المنشورات و المطويات ...إلخ) عله المشاررين في المنتدى.
 - 2- 5مشارلة رئيس مجلس المنافسة وعضو دائم بمجلس المنافسة بالمؤتمر الوطني السنوي
الثالث عشر للصيدلة الذي نظمته النقابة الوطنية الجزائرية لصيادلة (سنابو) بتاري  9مارس
 2020حول موضوع " قانون الصحة الجديد وعالم الصيدلة ".
قدم عضو دائ بمجلس المنافسة خالل هذا الم تمر مداخلة تح عنوان "تحليل سوق
أ
الدوية  -السياسات  -وسائل الضبط".
أ
أ
للتذرير فان مجلس المنافسة اجرى خالل سنة  2019دراسة قطاعية حول تنافسية سوق
أ
المنتجات الصيدلنية لالستخدام البشري في الجزائر والتي ارسلها إله الوزارات المعنية (الصحة
العمل و الضمان الجتماعي المالية التجارة والصناعة).
 - 2- 6في اطار المؤتمر الوطني الذي انعقد يومي  18و  19اوت  2020بمرلز المؤتمرات الدولي
بالجزائر العاصمة حول خ ة انتعاش القتصاد الجديدة  ،أارك عضو دائم بمجلس المنافسة
والمقرر العام للمجلس في ورأة العمل رقم  6حول موضوع" :ليفية تسهيل الستثمار  ،إانشاء
أ اك موحد".
أ
أ
تجدر اإلاارة إله ان مجلس المنافسة اجرى في سنة  2019دراسة قطاعية حول تنافسية
أ
سوق المنتجات الطبية لالستخدام البشري في الجزائر والتي احالها إله الوزارات المعنية (الصحة
العمل والضمان الجتماعي المالية التجارة والصناعة).
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 - 2- 7مشارلة رئيس مجلس المنافسة السيد عمارة زيتوني بتاري  5الـتوبر  2020في اأغال
المنتدى
ا لوطني الذي نظمه الجهاز الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته ) (ONPLCبمرلز
المؤتمرات الدولي بس اوالي (الجزائر العاصمة) حول موضوع" :المجتمل المدني أريك اساسي
في محاربة الفساد".
 - 2- 8مشارلة رئيس مجلس المنافسة و عضو الدائم بمجلس المنافسة في يومين دراسيين
نظمهما المعهد الوطني للدراسات الستراتيجية الشاملة ( )INESGحول موضوع" :تنظيم
ونظام تسيير المؤسسات العمومية الجزائرية :الواقل والفاق" ،يومي  15و  16ديسم ر 2020
بمقر المعهد بالجزائر العاصمة.
اارك رل من رئيس مجلس المنافسة وعضو دائ بمجلس المنافسة في يومين دراسيين
( ) 02نظمهما المعهد الوطني لدراسات الستراتيجية الشاملة ( )INESGحول موضوع" :تنظيم
آ
ونظام تسيير المؤسسات العمومية الجزائرية :الوقائل والفاق" يومي  15و  16ديسمبر  2020بمقر
المعهد بالجزائر العاصمة.
وقدم السيد سليمان جياللي مداخلة حول موضوع" :فحص الشررة الجزائرية من منظور
قانون المنافسة".
ح  -متابعة تصميم ونشر النشريات الرسمية للمنافسة خالل سنة .2020
نشرية الرسمية للمنافسة رقم ( 22التقرير السنوي لنشاطات مجلس المنافسة لسنة :)2019
أ
رما بالنسبة للسنوات الماضية اي من سنة 2013إله سنة  2018قام مجلس المنافسة
بتقدي تقريره السنوي لسنة  2019بعرض رل من مهام القضائية والستشارية والرقابية لهيارل
أ
السوق ورذا مهام الخرى.
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يت نشر هذه الوثيقة عله النشرية الرسمية للمنافسة و عله الموقع اإللكذتروني لمجلس
أ
ً
تطبيقا
المنافسة بعد إحالتها عله السلطة البرلمانية والوزير الول والوزير المكلج بالتجارة
أ
أ
لحكام المادة  27من قانون المنافسة من المر رق  03- 03الم ري  19جويلية  2003المعدل
والمتم والمتعلق بالمنافسة.
أ
و فيما يتعلق بمحتوى هذا التقرير فإن يشمل عله المهام الرئيسية الثالثة التي اسندها
القانون إله مجلس المنافسة وهي:
• المهام الستشارية
• المهام القضائية
• مهام مراقبة هيارل السوق.

64

المهام القضائية و الستشارية و مراق ة الهيالل القتصادية
 .Iالمهام القضائية :
معالجة قضايا إالخ ارات:
- 1الخ ار رقم  ،2018/03و المسجل بتاري  10جوان  ،2018أرلة جازي Optimum
 S.P.A .Telecom Algérieضد أرلة موبيليس :
ت ايداع اكوى من طرف اررة جازي  S.P.A Optimum Telecom Algérieضد اررة
موبيليس حيث ان الشارية تتساءل عن مدى قانونية المزايا القتصادية التي تستفيد منها اررة
موبيليس في سوق تجزئة لالتصالت اإلليكذترونية.
قام مجلس المنافسة ببرمجة دراسة القضية في جلسة  13جانفي  2019اين اجتمع
المجلس لمناقشة القضية و التداول فيهاو بعد الطالع عله تقرير المقرر المعد بتاريخ جلسة اجتماع
المجلس.
و بناءا عله قرار هيئة اتخاذ القرار لمجلس المنافسة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  13جانفي
 2019ت طلب تحقيقا تكميليا في القضية.
ت برمجة القضية في جدول اعمال مجلس المنافسة في جلست المنعقدة بتاريخ  26فيفري
 2020اين اجتمع لمناقشة القضية و التداول فيها و خالل الجلسة ت الطالع عله وثائق
أ
جديدة التي ت تقديمها من الطرف المدعه علي م سسة موبيليس و طلب تاجيل الجلسة.
أ
أ
و علي قرر المجلس تاجيل الفصل في القضية طبقا لحكام المادة  38من النظام الداخلي لمجلس
أ
المنافسة اله حين دراسة الوثائق الجديدة و التصال بهيئة مجلس الدولة للتارد من وجود روابط
سببية بين موضوع القضيتين.
ت برمجة القضية في جدول اعمال مجلس المنافسة في جلست المنعقدة بتاريخ  29سبتمبر
أ
 2020اين اجتمع لمناقشة القضية و التداول فيها
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اعتبر المجلس الشررة المدعه عليها في حالة تعسج في وضعية الهيمنة بممارسات مقيدة للمنافسة
أ
أ
وفقا لحكام المادة  7من المر  03- 03الم ري في  19جويلية  2003المعدل و المتم و المتعلق
بالمنافسة
و اقر بتسليط غرامة مالية عله الشررة المشتكه منها بمبلغ مئة و سبعة عشر مليون و مئتين و ستة
و سبعون الج و خمسة مئة و ثمانية و ستون دينار و سبعة و خمسون سنتي ( 117.276.568 ,57
دج) و ذلك طبقا ألحكام المادة  56من األمر  03- 03المؤرخ في  19جويلية  2003المعدل و المتمم و
المتعلق بالمنافسة.

 - 2إالخ ار رقم  2019/03و المسجل بتاري  16الـتوبر  ،2019المودع من طرف الشرلة ذات
السهم يسير ضد الشرلة ذات المسؤولية المحدودة هيتش الجزائر:
بعد الطالع عله اإلخطار رق  2019/03المسجل بمديرية الجراءات و متابعة الملفات بتاريخ
أ
 16ارذتوبر  2019المودع من طرف الشررة ذات السه يسير ضد الشررة ذات المس ولية المحدودة
هيتش الجزائر و المتعلق بسوق منصات حجز و رراء سيارات النقل مع سائق حيث ان الشارية
أ
تشير إله انتهاك للمادة  12من المر  03- 03الم ري في  19جويلية  2003المعدل و المتم و
المتعلق بالمنافسة من طرف المشتكه منها.
قام مجلس المنافسة ببرمجة دراسة القضية في جدول اعمال خالل جلست المنعقدة بتاريخ 26
فيفري  2020اين اجتمع لمناقشة القضية و التداول فيها
قررت هيئة صنع القرار بعدم قبول الخطار لن الوقائع المذرورة في الخطار غير مدعمة بعناصر
أ
مقنعة بما في الكذفاية تثب ادعاء الشررة الشارية طبقا للفقرة  3من المادة  44من المر 03- 03
الم ري في  19جويلية  2003المعدل و المتم و المتعلق بالمنافسة.
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 - 3إالخ ار رقم  2019/04المودع من طرف الشرلة ذات اسهم يسير ضد أرلة ذات اسهم
لريم نتورلس:
بعد الطالع عله اإلخطار رق  2019/04المسجل بمديرية الجراءات و متابعة الملفات
أ
بتاريخ  25نوفمبر  2019و المودع من طرف الشررة ذات السه يسير ضد اررة ذات اسه رري
نتوررس و المتعلق بسوق منصات حجز و رراء سيارات النقل مع سائق حيث ان الشارية تشير إله
أ
انتهاك للمادة  12من المر  03- 03الم ري في  19جويلية  2003المعدل و المتم و المتعلق
بالمنافسة من طرف المشتكه منها.
قام مجلس المنافسة ببرمجة دراسة القضية في جدول اعمال خالل جلست المنعقدة بتاريخ
 26فيفري  2020اين اجتمع المجلس لمناقشة القضية و التداول فيها
قررت هيئة المجلس بعدم قبول الخطار لن الوقائع المذرورة في الخطار غير مدعمة
أ
بعناصر مقنعة بما في الكذفاية تثب ادعاء الشررة الشارية طبقا للفقرة  3من المادة  44من المر
 03- 03الم ري في  19جويلية  2003المعدل و المتم و المتعلق بالمنافسة.
 - 4إالخ ار رقم  2019/05المودع من طرف الشرلة ذات المسؤولية المحدودة هيتش الجزائر ضد
الشرلة ذات اسهم يسير:
بعد الطالع عله اإلخطار رق  2019/05المسجل عله مستوى مديرية الجراءات و
متابعة الملفات بتاريخ  05ديسمبر  2019المودع من طرف الشررة ذات المس ولية المحدودة
أ
هيتش الجزائر ضد الشررة ذات السه يسير و المتعلق بسوق منصات حجز و رراء سيارات النقل
أ
مع سائق حيث ان الشارية تشير إله خرق متكرر للمادة  10من المر  03- 03الم ري في  19جويلية
 2003المعدل و المتم و المتعلق بالمنافسة من طرف المشتكه منها.
قام مجلس المنافسة ببرمجة دراسة القضية في جلسة  26فيفري  2020اين اجتمع
المجلس لمناقشة القضية و التداول فيها
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قررت هيئة المجلس بعدم قبول الخطار لن الوقائع المذرورة في الخطار غير مدعمة
أ
بعناصر مقنعة بما في الكذفاية تثب ادعاء الشررة الشارية طبقا للفقرة  3من المادة  44من المر
 03- 03الم ري في  19جويلية  2003المعدل و المتم و المتعلق بالمنافسة.
 - 5إالخ ار رقم  2019/02المودع من طرف الشرلة ذات المسؤولية المحدودة SARL PUB CITY
ضد الولالة الوطنية للنشر و إالأهار :ANEP
بعد اإلطالع عله اإلخطار رق  2019/02المسجل عله مستوى مديرية اإلجراءات و متابعة
الملفات بتاريخ  16سبتمبر  2019المودع من طرف الشررة ذات المس ولية المحدودة بيب سيتي
 SARL PUB CITYضد الورالة الوطنية للنشر و الاهار  ANEPالمتعلق بممارسات مخلة
أ
أ
ل قواعد المنافسة النزيهة في سوق النشر و الاهار طبقا للمادة  06من احكام المر  03- 03الم ري في
 19يوليو  2003و المتعلق بالمنافسة.
ت برمجة القضية في جدول اعمال مجلس المنافسة في جلست المنعقدة بتاريخ 29
أ
سبتمبر  2020اين إجتمع لمناقشة القضية و التداول فيها
قرر مجلس المنافسة ب عدم قبول الخطار لعدم وجود عناصر مقنعة و الوقائع غير مدعمة
بوسائل ثبوتية بما في الكذفاية تثب ادعاء اررة  PUB CITYطبقا للفقرة  3من المادة  44من
أ
المذذر  03 - 03المذ ري في  19جويلية  2003المعذذدل المتم و المتعلق بالمنافسة لحيازة
المدعه عليها الورالة الوطنية للنشر و اإلاهار  ANEPعله تراخيص قانونية صادرة عن المصالح
المخولة لها قانونا.
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- IIالمهام الستشارية :
دراسة طل ات الراي و طل ات التراخيص لعمليات التجميل القتصادية:
ا  -دراسة طل ات الراي:
 - 1طلب راي رقم  ،2018/03المسجل بتاري  09جويلية  2018والذي تم احالته من طرف
مجلس الدولة في النزاع القضائي بين أرلة اوبتيموم تيليكوم  OTAو سل ة ض ال ريدو
المواصالت السلكية و الالسلكية : ARPCE
أ
بعد الطالع عله طلب الراي مجلس الدولة رق  2018/03و الذي ت احالت عله مجلس
أ
المنافسة إلبداء راي في النزاع القضائي القائ بين اررة المساهمة اوبتيموم تيليكوم  OTAو سلطة
ضبط البريد و المواصالت السلكية و الالسلكية  ARPTبناء عله احكام المادة  38من المر رق
 03 – 03المعدل و المتم المتعلق بالمنافسة.
أ
و بتاريخ  26افريل  2018و حته يتسنه للمجلس ابداء راي في القضية ت طلب من
مجلس الدولة موافات بالمحاضر و تقارير التحقيق المتعلقة بالقضية المرفوعة امام و المتعلقة
بالملج .إل ان مجلس المنافسة ل يتلقه اي ردا.
و علي قررت هيئة اتخاذ القرار لمجلس المنافسة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  16جوان
أ
أ
 2019بان ل يبدي مجلس المنافسة راي بناءا عله احكام المادة  38من المر رق 03 – 03
المعدل و المتم المتعلق بالمنافسة إل اذا ران المجلس قد درس القضية المعنية .لعدم تبليغ
مجلس المنافسة بملج الطلب من قبل الجهات القضائية ) مجلس الدولة ( بناءا عله طلب
المحاضر او تقارير التحقيق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلي .
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أ
و بعد استشارة اعضاء مجلس المنافسة عن طريق البريد اإللكذتروني لستحالة اجتماع في
جلسة عله مستوى مقره بسبب جائحة فايروس رورونا  -روفيد  - 19المستجد
أ
أ
و نظرا لغياب الوثائق (المحاضر او تقارير التحقيق) المنصوص عليها في احكام المادة 38
أ
أ
من الفقرة  02من المر السالج الذرر ل يكن بإمكان مجلس المنافسة إبداء راي في القضية بصفة
معللة.
أ
غير ان و بعد الطالع عله الوثائق المرفقة لسيما القرار الصادر عن سلطة الضبط للبريد و
أ
المواصالت السلكية و الالسلكية ) (ARPTو التي تتضمن الترخيص بتطبيق اسعار التوصيل
البيني
أ
أ
قرر المجلس بتاريخ  14ماي  : 2020ان هذا القرار يتبين ان اعطه امتياز لشررة موبيليس
أ
أ
مما يتنافه مع احكام المواد  06و  07من المر  03- 03الم ري في  19جويلية  2003المعدل و
أ
أ
المتم المتعلق بالمنافسة و رذا مع قاعدة حيادية المنافسة التي تمنع منح اي امتياز لي
أ
أ
متعامل دون اخر مهما ران طبيعت القانونية ( خاص او عام ).
 .2طلب راي رقم  2019/02المسجل بتاري  04ديسم ر  2019المودع من طرف الجزائرية
لل رق السيارة:
أ
بعد الطالع عله طلب الراي المودع من طرف الم سسة الجزائرية للطرق السيارة و
أ
المسجل بمديرية الجراءات و متابعة الملفات بتاريخ  09جويلية  2018المتعلقة بطلب راي
مجلس المنافسة بخصوص مدى تمتع الشررة الجزائرية للمياه بوضعية احتكارية في مجال الربط و
التزويد بالمياه الصالحة للشرب لنجاز ااغال منشبت وتجهيزات الطريق السيار ارق -غرب
أ
بالربط بالمياه الصالحة للشرب .و هذا وفقا لنص المادة  35من المر  03 - 03الم ري في  19جويلية
 2003المعدل و المتم ذ و المتعلق بالمنافسة.
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قام مجلس المنافسة ببرمجة دراسة الطلب في جلسة  26فيفري  2020اين اجتمع
المجلس لمناقشة الطلب و التداول في
قررت هيئة صنع القرار للمجلس لضمان نجاعة الطلبات العمومية و الستعمال الحسن
للمال العام إلبرام أاي صفقة في اطار الاغال و العمال التي تقوم بها الم سسة الجزائرية للطرق
السيارة يجب ان تراعه فيها مباد حرية الوصول للطلبات العمومية و المساواة في المعاملة و
افافية اإلجراءات ضمن احترام احكام قانون المنافسة و قانون الصفقات العمومية.

ب  -دراسة طل ات التراخيص لعمليات التجميل القتصادية :
أ
ل يسجل ضمن القضايا المعروضة لعمال مجلس المنافسة اي طلبات التراخيص لعمليات
التجميع القتصادي خالل سنة .2020

القضايا قيد المعالجة:
اول :المهام القضائية:
 .1القضية رقم  ،2019/01المتعلقة إباخ ار أرلة ارأي ال للتوزيل ضد الشرلة المتحدة
للت غ : UTC
يتعلق الخطار بممارسات مقيدة للمنافسة المتمثلة في استغالل تعسفي لوضعية الهيمنة عله
سوق التبغ و امكانية الحتكار لها استغالل تعسفي لوضعية التبعية القتصادية.
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 .2القضية رقم  ،2019/06المتعلقة ب إالخ ار المودع من طرف وزير التجارة ضد أرلة
المساهمة دانون جرجرة الجزائر:
أ
أ
يتعلق الخطار بالممارسات المقيدة للمنافسة خرق احكام المادة  10من المر  03- 03المتعلق
بالمنافسة تحرير عقد استئثاري لفائدة متعامل اقتصادي من اان السماح ل باحتكار التوزيع في
السوق المعنية.
 .3القضية رقم  ،2020/01المتعلقة إباخ ار الشرلة ذات المسؤولية المحدودة في تي سي
الجيري  TEMTEMضد ذات اسهم لريم نتورلس . Careem
أ
يتعلق الخطار بالممارسات المقيدة للمنافسة خرق احكام المادة  12من المر  03- 03الم ري في 19
أ
جويلية  2003المعدل و المتم و المتعلق بالمنافسة بيع خدمة باسعار مخفضة بشكل تعسفي.
 .4القضية رقم  ،2020/02المتعلقة إباخ ار الشرلة ذات المسؤولية المحدودة في تي سي
الجيري  TEMTEMضد الشرلة ذات المسؤولية المحدودة  HEETCHهيتش الجزائر:
أ
يتعلق الخطار بالممارسات المقيدة للمنافسة خرق احكام المادة  12من المر  03- 03الم ري في 19
أ
جويلية  2003المعدل و المتم و المتعلق بالمنافسة عرض اسعار مخفضة بشكل تعسفي.
 .5القضية رقم  ،2020/03المتعلقة إباخ ار أرلة  EURL NUTRIPHATلصناعة
السمدة الفالحية ضد : SORFERT
أ
يتعلق الخطار بالممارسات المقيدة للمنافسة التعسج في وضعية الحتكار طبقا المر 03- 03
الم ري في  19جويلية  2003المعدل و المتم و المتعلق بالمنافسة.
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 .6القضية رقم  ،2020/04المتعلقة إباخ ار المودع من طرف وزير التجارة ضد أرلة
حضنة:
أ
يتعلق الخطار بالممارسات المقيدة للمنافسة خرق احكام المواد  11- 07- 06من المر 03- 03
الم ري في  19جويلية  2003المعدل و المتم و المتعلق بالمنافسة ممارسات و اعمال مدبرة و
التفاقيات و التفاقات الصريحة او الضمنية التعسج لوضعية الهيمنة عله السوق او احتكار لها او
عله جزء منها التعسج في استغالل للوضعية التبعية القتصادية.
 .7القضية رقم  ،2020/05المتعلقة إباخ ار أرلة ALLIANCE GLOBALE
 EXPRESS MESSAGERIEضد ORAN MESSAGERIE EXPRESS
OMEX
–TNT EXPRESS INTERNATIONAL – FALKON EXPRESS ALGERIE
FEDESS EXPRESS - TNT FAA
يتعلق الخطار بالممارسات المقيدة للمنافسة عرقلة حرية المنافسة اقتسام السواق و تقليص
أ
أ
عدد المتعاملين في السوق المعنية خرقا لحكام المادة  06من المر  03 - 03الم ري في 19
جويلية  2003المعدل و المتم و المتعلق بالمنافسة.
 .8القضية رقم  ،2020/06المتعلقة ب إاخ ار الشرلة ذات المسؤولية المحدودة SARL
ADARAضد الشرلة ذات المسؤولية المحدودة :REMEDA
أ
يتعلق الخطار بالممارسات المخلة لقواعد المنافسة النزيهة المنصوص عليها في المر 03 - 03
الم ري في  19جويلية  2003المعدل و المتم و المتعلق بالمنافسة.
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ثانيا  -المهام الستشارية:
 - 1طل ات الراي :
.2020

أ
أ
ل يسجل ضمن القضايا قيد الدراسة لعمال مجلس المنافسة اي طلب راي خالل سنة

 - 2طل ات الرخيص لعمليات التجميل القتصادي:
 .1القضية رقم  2020/01المتعلقة ب لب الترخيص لعملية التجميل القتصادية المودع
من طرف ممثلو الطراف السادة مراد الصغير و محمد دبوش ،لفائدة الشرلـتي :أي لفارم
 Cheplapharmو سانوفي : Sanofi
يتضمن الطلب رخصة من مجلس المنافسة من اجل عملية التجميع اقتصادي لتحويل ملكية
أ
أ
عنصر من عناصر اصول اررة سانوفي لصالح اررة ايبالفارم وفقا للمادة  15من المر 03- 03
أ
الم ري في  19جويلية  2003المعدل و المتم و المتعلق بالمنافسة و يتمثل هذا الصل في
محل تجاري"  " Fonds de commerceو المتعلق بتسويق عله مستوى العال احد المنتجات
الصيدلنية.
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عدد
القرارات

سنة 2020

07
01

الرأي رقم
2020/01
صادر في
2020/05/14

طلب رأي
المسجل في
2018/06/21

مجلس الدولة

يلتمس رأي مجلس المنافسة في قضية
شركة المساهمة اوبتيموم تيليكوم
OTA

ضد قرار سلطة الضبط للبريد
و المواصالت السلكية و الالسلكية
. ARPT

02

الرأي رقم
2020/02
صادر في
2020/02/26

03

04

2020/01
المؤرخ في
26فيفري 2020
2020/02
المؤرخ في
26فيفري 2020

طلب رأي
2019/09

المؤسسة الجزائرية للطرق السيارة

المسجل في
2020/01/06

اخطار 2019/03
المسجل في
2019/10/16
اخطار 2019/04
المسجل في
2019/11/25

شركة يسير SPA

ضد
شركة هيتش الجزائر SARL
شركة يسير SPA

ضد
شركة كريم نتوركز SPA

تبين لهيئة المجلس ان قرار ARPT
اعطى امتياز لشركة موبيليس مما
يتنافى مع احكام االمر  03 - 03المتعلق
بالمنافسة ،و كذا مع قاعدة حيادية
المنافسة التي تمنع منح اي امتياز ألي
متعامل دون اخر مهما كانت طبيعته
القانونية خاص او عام.

الطلب متعلق بمدى تمتع الشركة لضمان نجاعة الطلبات العمومية
الجزائرية للمياه بوضعية احتكارية و االستعمال الحسن للمال العام ،إلبرام
في مجال الربط و التزويد بالمياه أي صفقة في اطار االشغال و االعمال
التي تقوم بها المؤسسة الجزائرية
الصالحة للشرب.
للطرق السيارة يجب ان تراعى فيها
مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية
و المساواة في المعاملة و شفافية
اإلجراءات ضمن احترام احكام قانون
المنافسة و قانون الصفقات العمومية.
ممارسات مقيدة للمنافسة :منصات عدم قبول االخطار لعدم وجود عناصر
حجز و كراء سيارات النقل مع سائق مقنعة و غير مدعم بوسائل ثبوتية بما
انتهاك المادة  12من االمر  03 - 03فيه الكفاية طبقا للفقرة  3المادة  44من
االمر  03 - 03المتعلق بالمنافسة.
المتعلق بالمنافسة.
ممارسات مقيدة للمنافسة :منصات عدم قبول االخطار لعدم وجود عناصر
حجز و كراء سيارات النقل مع سائق مقنعة و غير مدعم بوسائل ثبوتية بما
انتهاك المادة  12من االمر  03 - 03فيه الكفاية طبقا للفقرة  3المادة  44من
االمر  03 - 03المتعلق بالمنافسة.
المتعلق بالمنافسة.

05

06

07

2020/03
المؤرخ في
26فيفري 2020
2020/04
المؤرخ في
29سبتمبر
2020
2020/05
المؤرخ في
29سبتمبر
2020

اخطار 2019/05
المسجل في
2019/12/12

ممارسات مقيدة للمنافسة :منصات عدم قبول االخطار لعدم وجود عناصر
حجز و كراء سيارات النقل مع سائق مقنعة و غير مدعم بوسائل ثبوتية بما
انتهاك المادة  10من االمر  03 - 03فيه الكفاية طبقا للفقرة  3المادة  44من
االمر  03 - 03المتعلق بالمنافسة.
المتعلق بالمنافسة.

شركة هيتش الجزائر SARL

ضد
شركة يسير SPA

اخطار  2018/03شركة اوبتيموم تيليكوم جازي OTA
المسجل في
2018/06/10

ضد
شركة موبيليس

اخطار  2019/02شركة
ضد
المسجل في
 2019/09/16الوكالة الوطنية للنشر و
االشهار ANEP

SARL PUB CITY

76

ممارسات مقيدة للمنافسة :المزاية االقرار بالتعسف في وضعية الهيمنة
االقتصادية التي تستفيد منها شركة لشركة موبيليس المادة  07و  14من
موبيليس في سوق التجزئة االمر  03 - 03المتعلق بالمنافسة.
و تسليط غرامة مالية عليها طبقا 56
لالتصاالت االلكترونية.
من نفس االمر.
ممارسات مقيدة للمنافسة :خرق
للمادة  06من االمر 03 - 03
المتعلق بالمنافسة ،و جود فضاءات
مخصصة لالعالنات االشهارية في
عدة بلديات بالجزائر العاصمة
لوكالة . ANEP

عدم قبول االخطار لعدم وجود عناصر
مقنعة و الوقائع غير مدعمة بوسائل
ثبوتيةبما فيه الكفاية طبقا المادة 44
فقرة  3من األمـــر  03 - 03المــؤرخ
في  19جويلية  ،2003المعـــدل
و المتمم،و المتعلق بالمنافسة.

 -IIمرافعة إلعادة تاهيل المنافسة في الجزائر
 - Iحول مهام مجلس المنافسة.
أ
تذ إنشذذاء مجلذذس المنافسذذة سذذنة  1995بموجذذب المذذر رق ذ  06- 95المذ ري فذذي  20جذذانفي 1995
أ
وذل ذ تماا ذذيا م ذذع اإلصذذالحات السياس ذذية و القتص ذذادية التذذي اق ذذدم عليه ذذا بالدنذذا خ ذذالل س ذذنوات
التسعينيات و خاصة فيما يتعلق بخيار اقتصاد السوق.
أ
تتمثذ ذذل مهذ ذذام هذ ذذذه الهيئذ ذذة التذ ذذي انشذ ذذئ رسذ ذذلطة إداريذ ذذة مسذ ذذتقلة ذات الشخصذ ذذية القانونيذ ذذة
أ
و الستقاللية المالية المحددة بالمر المذرور سالفا :
معاقبذذة الممارسذذات المنافيذذة للمنافسذذة مثذذل التك ذذتالت الحتكاريذذة الكذذارتيالت و إسذذاءة اس ذذتعمال
وضعية الهيمنة عله السوق ؛
 مراقب ذ ذذة التجميعذ ذ ذذات القتص ذ ذذادية ( اإلدمذ ذ ذذاج  -الشذ ذ ذراء) لغذ ذ ذذرض الوقاي ذ ذذة مذ ذ ذذن وض ذ ذذعيات الهيمنذ ذ ذذة
أ
و الستغالل التعسفي لها الذي قد يترتب عن ذل فيما يتعلق بالسعار ٬العرض النوعية و البتكار؛
أ
آ
إبذداء الراء بطلذذب مذذن :السذذلطات العموميذذة مذن الم سسذذات مذذن جمعيذذات حمايذذة المسذذتهل او
بمبذذادرة من ذ فيمذذا يتعلذذق بالمسذذائل المرتبطذذة بالمنافسذذة و ذل ذ لضذذمان التطبيذذق الفعذذال لقواعذذد
المنافسة في السوق.
آ
 – IIحول اراء مجلس المنافسة  ٬مشاريل النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بالمنافسة
او اسـتحداث تـدابير تقيـد إامكانيـة الـدخول إالـا السـواق (المـادة رقـم  36مـن المـر رقــم 03- 03
المؤرخ في .)2003/07/19
أ
رما تسمح هذه الستشارة لمجلس المنافسة بالكشج عن احكام محتملة لمش ذاريع نصوص
أ
( قادرة عله ان تقيد قواعد المنافسة و الشفافية).
أ
آ
إن اراء مجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التي عرض علي في إطذار احكذام المذادة 36
أ
أ
أ
مذن المذذر رقذ  03- 03المذذذرورة سذذابقا ليسذ ملزمذذة بالنسذذبة لالطذراف التذذي قامذ بطلبهذذا .رمذذا انهذذا
ليس ملزمة بالنسبة لمجلس المنافسة.

 - IIIحول مكانة مجلس المنافسة في الصرح المؤسساتي.
 - /1تعيــين مجلــس المنافســة بصــفة متتاليــة ل ــدى رئــيس الجمهوريــة  ،رئــيس الحكومــة و ال ــوزير
المكلف بالتجارة.
أ
أ
أ
بموجب احكام المر  06- 95المذرور اعاله فقد ت وضع مجلس المنافسة لدى رئيس الجمهورية
أ
أ
أ
أ
قصذد منحذ سذذلطة معنويذذة تخولذ لداء مهامذ بكذذل حريذذة دون ايذذة تذذدخالت او ضذذغوطات ايذذا رذذان
أ
أ أ
مصدرها ،من الجهات التنفيذية؛ او من اوساط العمال ( اللوبيات)؛ مع التذرير بان المهام التي خولها
القذانون لهذذه الهيئذة هذي عالميذة وواسذعة النطذاق مادامذ تشذمل جميذع النشذاطات القتصذادية دون
استثناء.
أ أ
رمذذا تج ذذدر اإلا ذذارة إل ذذه ان الم ذذر رقذ ذ  06- 95الس ذذابق ذر ذذره وم ذذع انذ ذ ر ذذان يس ذذتجيب للمع ذذايير
أ
والمقذذاييس العالميذذة فذذي مجذذال المنافسذذة قذذد ت ذ إلغذذاطه و اسذذتبدال بذذالمر رق ذ  03- 03الم ذ ري فذذي
 2003/07/19المعدل و المتم بتاريخ  2008و .2010
أ
إن عدم استقرار اإلطار القانوني المتعلق بالمنافسة ٬ل ينف من ان ينعكس سلبا عله الوضع القانوني
لمجلس المنافسة و عله دوره و مهام في تنظي السوق.
قذ د تذ بالفعذذل وضذذع هذذذه الهيئذذة بصذذفة متتاليذذة لذذدى رئذذيس الحكومذذة و الذذوزير المكلذذج بالتجذذارة
أ
نتيج ذذة للتغييذ ذرات الت ذذي طذ ذرات عل ذذه اإلط ذذار القذ ذذانوني المتعل ذذق به ذذا وه ذذذا بع ذذدما عينذ ذ ل ذذدى رئذ ذذيس
أ
الجمهورية لالسباب التي ت ذررها سابقا.
 - /2تجميد نشاطات مجلس المنافسة (.) 2013/2003
أ
لقد ت تجميد نشاطات هذه السلطة لمدة عشر ( )10سنوات بسبب عدم تجديد عهذدات اعضذاء
أ
مجلذس المنافسذذة ممذذا ٬ادى إلذذه عذذدم تذذوفر النصذاب القذذانوني الذذذي ل يسذذمح لمجلذذس المنافسذذة (هيئذذة
آ
اتخذاذ القذرارات) بالمداولذذة فذذي الملفذذات المكلفذة بهذذا (ادعذذاءات  ٬طلبذذات الراء إخطذذارات التجميعذذات
القتصادية).
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 - /3إاعادة تفعيل مجلس المنافسة في جانفي . 2013
تم إعادة انطالق الهيئة في جانفي  2013تطبيقا لتعليمات المجلس الشعبي الوطني الذي
قام بإنشاء لجنة تحقيق و مراقبة ٬وذل نتيجة للتذبذبات الخطيرة التي عرفها السوق في جانفي 2011
 ٬فيمذا يخذص بعذض المذواد الغذائيذة الحساسذة (الزيذ السذكر) و اضذطرابات النظذام العذام التذي تلذ
أ
ذل ذ متذذاثرة بالسذذياق السياسذذي اإلقليمذذي (الربيذذع العربذذي) والتذذي سذذرعان مذذا ت ذ احتواطهذذا مذذن طذذرف
السلطات العمومية .
 - /4تعيين مجلس المنافسة لدى الوزير المكلف بالتجارة.
أ
ت ذ وضذذع مجلذذس المنافسذذة لذذدى الذذوزير المكلذذج بالتجذذارة بمناسذذبة تعذذديل المذذر رقذ ذ 03- 03
الم ري في  2003/07/19السابق ذرره سنة .2008
أ
يه ذذدف ه ذذذا التعي ذذين بذ ذذالرجوع إل ذذه ع ذذرض اسذ ذذباب مش ذذروع الق ذذانون ذي الصذ ذذلة  ٬م ذذن اج ذذل تحسذ ذذين
المشاررة التعاون و تبادل المعلومات بين مجلس المنافسة و الوزير المكلج بالتجارة.
أ
و مع ذل تتضح محدودية هذا القانون و بعد سنوات من التطبيق حيث انها عززت تدخالت
أ
بعض المصالح المررزية لدى الوزارة في اداء مجلس المنافسذة علذه انذ هيئذة تحذ وصذاية وزاريذة مذع
أ
ان القانون جعل سلطة إدارية مستقلة تتمتع بشخصية قانونية واستقاللية مالية.
 - /5حول سياق اعتماد قواعد المنافسة في الجزائر.
أ
فمن المناسب ان نذرر بان قانون المنافسة قد ت اعتماده في الجزائر في سياق خاص تميز
أ
ببرنذامج إعذذادة الهيكلذذة الذذذي تفاوضذ بشذذان الجزائذذر خذذالل سذذنوات التسذذعينيات مذذع صذذندوق النقذذد
أ
الدولي في إطار تسديد ديونها الخارجية وعله هذا الساس استفادت الجزائر من خبرة هذه الهيئة قصد
إعداد تشريع داخلي يحدد قواعد المنافسة مطابقة للمعايير والمقاييس الدولية في هذا المجال.
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 - IVدور مجلس المنافسة في السهر علا النظام القتصادي العام.
- /1مجلس المنافسة  :سل ة محورية في مجال تنظيم السوق.
رذان مذن الضذذروري بذان يذذت إرفذاق النتقذذال مذن القتصذاد الموجذ إلذه اقتصذذاد السذوق الذذذي
تبنت السلطات العموميذة فذي التسذعينيات ٬بذإجراءات موجهذة لمنذع انحذراف الليبراليذة الجامحذة لكذي ل
أ
أ
نقول الراسمالية المتوحشة التي تحكمها قاعدة البقاء لالقوى المناسبة لخلق الحتكار التفاقات
التكذتالت الحتكارية ) ) cartelsو إله سوء استخدام وضعية الهيمنة.
أ
أ
رما تبين في البلدان التي قام بفتح اسواقها بصفة مباغتة دون القيام بوضع ادوات الضبط
أ
المالئمذة فذان هذذه الوضذذعية سذتعود بالسذلب مذذن جهذة علذه النجاعذذة القتصذادية للم سسذات منهذذا
أ
الصغيرة و المتوسطةومن جهة اخرى عله حماية المستهل .
و عليذ فذإن إنشذذاء مجلذذس المنافسذذة يعتبذذر اسذذتجابة لهذذذا الهذذدف رمذذا ت ذ التذذذرير بذ بصذذفة
أ
خاصة من خالل عرض اسذباب مشذاريع النصذوص المتعلقذة بالمنافسذة التذي توضذح بذان هذذه الهيئذة
مكلفة بالمشاررة مع سلطات الضبط القطاعية باس و لصالح الدولة لضمان تنظي السوق.
أ
أ
تجذذدر اإلاذذارة إلذذه ان المذذادة ( )43مذذن الدس ذذتور المعذذدل سذذنة  2016اسذذندت مهمذذة تنظ ذذي
السوق للدولة.
أ
غير ان الدولة ل تمل الطابع التنظيمي للسوق بصفة مباارة رمذا ي رذده القذانون المقذارن فذي
أ
هذا المجال ،حته ل تفقد الدولة حياديتها باتخاذ قرارات قد تشوبها اكوك او انحياز تجاه متعاملين
اقتصاديين ل سيما الم سسات العمومية.
ففي حالة قيام الدولة بتفويض صالحيات تنظي السوق لكل من مجلس المنافسة و سلطات
الضبط القطاعية ،لن يجعلها تتخله عن مهامهذا رذقذوة للرقابذة العموميذة ،للتوجيذ واإلعذداد حرصذا علذه
السير الجيد و استمرارية الخدمة العمومية.
أ
رم ذ ذذا ااذ ذ ذذار مذ ذ ذ خرا ثذ ذ ذذالث خبذ ذ ذراء اقتصذ ذ ذذاديين مذ ذ ذذن بيذ ذ ذذنه الفذ ذ ذذائز بجذ ذ ذذائزة نوبذ ذ ذذل (جوزيذ ذ ذذج
أ
ستيقليتز« )Joseph Stiglitzيحتاج ال سوق لدع دولة قوية وعملية ،لجل البقاء».
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 - /2اإلجراءات المطبقة عله مستوى مجلس المنافسة.
القواعد المطبقة عله مستوى مجلس المنافسة مشابهة لتل المطبقة في الهيبت القضائية من
أ
آ
أ
الدرجة الوله (إجراءات التناقض ،الجال ،حق الدفاع) و هذا من اجل ضمان محارمة عادلة.
أ
يمكذن الطعذن فذذي القذرارات التذذي يتخذذها مجلذذس المنافسذة امذام (مجلذذس قضذاء) مجلذذس قضذاء الجزائذذر
أ
العاصمةو مجلس الدولة .حيث تهدف هذه الرقابة القضائية إله حماية حقوق الطراف (الم سسات)
ضد التجاوزات المحتملة في استعمال السلطة من طرف الهيئة.
أ
 - /3إلزامية عرض حصيلة النشاط  ( :المادة رق  27من المر رق  03- 03الم ري في .) 2003/07/19
فيما عدا الرقابة القضائية لقرارات  ٬يلتزم مجلس المنافسة بإعداد تقرير سنوي لنشاطات حيث
أ
يقوم بإرسالهإله رل من السلطة التشريعية ،إله الوزير الول و إله الوزير المكلج بالتجارة.
يت نشر هذا التقرير من خالل النشرية الرسمية للمنافسة و الموقع الرسمي لمجلس المنافسة.
 - /4العالقة التي ترب مجلس المنافسة بالجهات القضائية (المادة رقم  38من المـر رقـم 03- 03
المؤرخ في  2003/07/19المعدل و المتمم ،المتعلق بالمنافسة:
 - 1- 4طلب راي مجلس المنافسة :
أ
يمكذن للجهذات القضذذائية اللجذوء إلذه طلذذب راي مجلذس المنافسذة حذذول المخالفذات التذي رفعذ
أ
إليها في القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ،رما هو محدد في المر رق  03- 03الم ري
في .2003/07/19
أ
إذ ل ي ذذت إب ذذداء راي مجلذ ذذس المنافس ذذة إل بع ذذد اإلجذ ذراءات الحض ذذورية إل ف ذذي حالذ ذذة م ذذا إذا قذ ذذام
المجلس بالتحقيق في القضية المعنية.
أ
تق ذذوم الجه ذذات القض ذذائية بتق ذذدي المحاض ذذر او تقذ ذذارير التحقيق ذذات ،ذات الص ذذلة بالوق ذذائع الت ذذي رفعذ ذ
إله مجلس المنافسة وبطلب من .
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 - 2- 4نشر قرارات مجلس المنافسة  ٬مجلس قضاء الجزائر ٬المحكمة العليا و مجلس الدولة فيما
يتعلــق بالمنافســة فــي النش ـرية الرســمية للمنافســة (المــادة رقــم  49مــن المــر رقــم 03- 03
المؤرخ في  2003/07/19المذلور سابقا.
باإلضذذافة إلذذه نشذذر هذذذه الق ذرارات فذذي النشذذرية الرسذمية للمنافسذذة التذذي ت ذ إنشذذاطها بموجذذب
المرسذذوم التنفيذذذي رقذ  242- 11الم ذ ري فذذي ، 2011/07/10يذذت نشذذر مسذذتخرج القذرارات و معلومذذات
أ
اخرى عله مختلج الدعائ اإلعالمية.
 - Vالتشاور بين مجلس المنافسة و سل ات الضـ الق اعيـة (المـادتين رقـم  39و 50مـن المـر
رقم  03- 03المؤرخ في .)2003 /07 /19
« حينما ترفع قضية إله مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط يكون تحذ مراقبذة
آ
أ
سذذلطة ضذذبط فذإن المجلذذس يرسذذل نسذذخة مذذن الملذذج إلذذه السذذلطة المعنيذذة إلبذذداء الذراي فذذي اجذذال ل
تتجاوز  30يوما»
يقوم مجلس المنافسة في إطار مهام بتوطيد عالقات التعاون و تبادل المعلومات مع سلطات
الضبط.
 - VIحق الطراف في الدفاع (المادة  30من المر رقم  03- 03المؤرخ في  2003/07/19السـابق
ذلره).
أ
رما هو مذرور اعذاله  ،فذإ ن اإلجذراءات المطبقذة مذن طذرف مجلذس المنافسذة فذي القضذايا المرفوعذة
أ أ
أ
أ
أ
إليذ تذذت حضذذوريا.وعلي  ،فمذذن الممكذذن لالط ذراف المعنيذذة ان تعذذين ممذذثال لهذذا او تورذذل محاميذذا او اي
اخص تختاره لذل .
 - VIIحماية سرية العمال( المادة رقم  29و  30من المر رقم  03- 03المؤرخ في ) 2003/07/19
أ
يلزم اعضاء مجلس المنافسة بالسر المهني.
أ
يمكن لرئيس مجلس المنافسة رفذض تسذلي المسذتندات او الوثذائق المتعلقذة بذالملج التذي تمذس
أ
بسرية العمال.
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 - VIIIالمنافسة لعنصر اساسي للحماية القانونية ل إالستثمارات و تحسين مناخ العمال:
إن إصذذدار الدولذذة لقواعذذد المنافسذذة و رذذذا وجذذود سذذلطة مسذذتقلة تقذذوم بالسذذهر علذذه التطبيذذق
الفعال لها ،و ل سيما ضمان الشفافية وعدم التمييز بذين المتعذاملين القتصذاديين فذي الوصذول إلذه
أ
أ
السواق العمومية يعد عامال حاسما في تحسين مناي العمال.
أ
آ
تمكذذن ال ليذذة القانونيذذة المعمذذول بهذذا و المتعلقذذة بالمنافسذذة ،للم سسذذات التذذي تعتبذذر انهذذا تذ ذ
أ
إقصاءها ظلما من مناقصة عمومية ( بما في ذل الطلب العمومي ) بإحالة المر إله السلطة المكلفة
أ
أ أ
بالسذذهر علذذه احتذ ذرام قواعذذد المنافس ذذة ،الشذذيء الذذذي م ذذن ا ذان ان ُيطم ذذان المسذذتثمرين ال ذذوطنيين و
أ
الجانب.
تعتب ذذر مصذ ذذداقية و فعاليذ ذذة الحمايذ ذذة و الضذ ذذمانات الت ذذي يمنحهذ ذذا التشذ ذذريع المتعلذ ذذق بالمنافسذ ذذة
أ
للمستثمرين الوطنيين و الجانب بقدر السلطة المس ولة عن تطبيقها و استقالليتها بالنسبة للهيبت
أ
أ
التنفيذيذذة واوسذذاط العمذذال فيمذذا يخذذص اتخذذاذ الق ذرارات رمذذا تقذذوم بتطبيذذق قواعذذد اإلج ذراءات خذذالل
آ
تحقيقاتهذذا(اإلجراءات الحضذذورية ،الحذذق فذذي الذذدفاع ،الجذذال ) قصذذد تحقيذذق محارمذذات عادلذذة و نزيهذذة
حيث تكون قرارات قابلذة للطعذن القضذائي .فالجذدير بالذذرر فذإن القاضذي هذو الكذفيذل  ،بحمايذة حقذوق
أ
الاخاص و الم سسات في دولة القانون.
 - XIالمنافســة لعامــل نمــو ،خلــق و ال محافظــة علــا مناصــب الشــغل ،حمايــة القــدرة الشــرائية
للمواطن ٬مكافحة الفقرو البتكار....ال
إن الدراسذذات التذذي قذذام بهذذا خبذراء مذذن الونكذتذذاد ،منظمذذة التعذذاون القتصذذادي و التنميذذة ،البن ذ
أ
الع ذذالمي والش ذذبكة الدولي ذذة للمنافس ذذة ( I.C.Nا ذذبكة عالمي ذذة تضذ ذ ارذث ذذر م ذذن  140س ذذلطة مكلف ذذة
أ
بالمنافسة) خلص باإلجماع إلذه ان التطبيذق الفعذال لقواعذد المنافسذة يسذه فذي تعزيذز السذتثمارات
في خلق و المحافظة عله مناصب الشغل و حماية القدرة الشرائية للمواطن ،و مكافحة الفقر و تعزيز
البتكار.....إلخ
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 - Xالمنافسة لعالج ضد الفساد:
- /1حول الوقاية من الفساد:
بحسذب الخبذراء الذدوليين فذذي هذذا المجذذال يعتبذر رذذل مذن المنافسذذة و الفسذاد وجهذذان لعملذذة
أ
أ
واحدة حيث ان عدم تطبيق قواعد المنافسة في السوق يسمح بتفشي الفساد ،بيد ان التطبيق الفعال
لها يعمل عله تراجع .
 - /2محاربة الفساد:
يسذاه مجلذذس المنافسذذة فذذي مكافحذة الفسذذاد و ذلذ تطبيقذذا للمذادة  32مذذن قذذانون اإلجذراءات
أ
الجزائية ،بتبليغ وريل الجمهوريذة المخذتص إقليميذا بالوقذائع والدلذة التذي يشذتب فذي طابعهذا الجنذائي و
أ
ذل في إطار ادائ لمهام القانونية (التحقيقات) التي خول إياها القانون.
 - XIمجلس المنافسة  :سل ة أ ه قضائية.
- /1صالحيات التحقيق:
أ
يتمتع مجلس المنافسة بصالحيات اب قضائية تمكنذ مذن اداء مهامذ بفعاليذة ( فذرض غرامذات
أ
أ
مالية يمكن ان تصل إله  % 12من رق العمال المحقق في الجزائر خالل سنة مالية).
رما تمنح هذه الصالحيات الشب قانونية لهذه الهيئة قوة التحقيق ( الرقابة عله الوثائق و إصدار
أ
أ
المعلومات ،جلسات استماع ) من طرف اعوان خاضعين لسلطت او هيئة من المحققين المختصين.
 - /2إاجراءات النزاعات لدى مجلس المنافسة:
يت التحقيق في القضايا من طرف المقررين و ذل تح إاراف المقرر العام .رما يقوم المقررون
أ
أ
بالتحقيق لصالح وضدو علي يقومون بجمع الدلة بواسطة التفتيش عند اقتضاء المر ذل .
أ
أ
وعليذ و لسذذباب تتعلذذق بحمايذذة حقذذوق اإلنسذذان و رذذذل حذذق اي فذذرد فذذي محارمذذة عادلذذة ،ل يمكذذن
لمجلس المنافسة القيام بإجراء ت تفتيشية في إطار تحقيق ما إل بتسريح من طرف القاضي.
إن اإلجذراءات المطبقذذة علذذه مسذتوى مجلذذس المنافسذذة مطابقذة لإلجذراءات المعمذذول بهذا علذذه مسذذتوى
آ
أ
أ
المحار القضائية مذن الدرجذة الوله(إجذراءات حضذورية  ،تبليذغ الدعذاءات لالطذراف ،اجذال الذرد علذه
أ
التقارير ،دراسة سر العمال ،الحق في توريل محام).
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أ
يذذت اسذذتكمال إجذذراءات تحقيذذق القضذذية الحض ذذورية المدونذذة بذذإجراءات اذذفهية تمكذذن الطذ ذراف
أ أ
المعنيذة بمذذا فذذي ذلذ المذذدعي ،بتقذذدي وقذذائع جديذدة لهذذا عالقذذة بذذالملج و تمكذن ايضذذا اعضذذاء الجلسذذة
أ
خذالل (هيئذة القذرار ) مجلذس المنافسذة مذن طذذرح اسذئلة قصذد توضذيح بعذض نذواحي القضذية المطروحذذة
للتحقيق.
 - /3ت يق م دا الفصل بين هيئة التحري وهيئة إاصدار العقوبات:
ف علذه غذرار المحذار يذت الفصذل بذين الهيئذة المكلفذة بالمتابعذة (هيئذة التحقيذق ) و الهيئذة المكلفذة
(بالقرار)و التي لديها سلطة العقاب لدى الهيبت القضائية.
 - /4الرقابة القضائية لقرارات مجلس المنافسة.
أ
تتمت ذذع الم سس ذذات (الطذ ذراف) بذ ذذالحق ف ذذي رف ذذع طعذ ذذن ف ذذي حال ذذة اعتراضذ ذذها عل ذذه قذ ذرارات مجلذ ذذس
المنافسة.
ا)  -الطعن ضد قرارات مراقبة التجميعات القتصادية لدى مجلس الدولة.
ب)  -الطعن ضد القرارات المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة.
 - /5هل ينتمي مجلس المنافسة إالا النظام القضائي؟
أ
« إن مبدا قانون المنافسذة الذذي تذ إنشذاطه علذه مذدى القذرارات الناتجذة عذن تحاليذل اقتصذادية صذارمة
و سياسذذة منافسذذة محذذددة بوض ذذوح مذذن طذذرف س ذذلطة المنافسذذة و ذل ذ تحذ ذ رقابذذة مجلذذس الدول ذذة
أ
او محكمذذة السذذتئناف ،الذذذي يمذذنح السذذتحقاق لهذذذا الفذذرع الجديذذد مذذن القذذانون و يدمجذ فذذي النظذذام
أ
القذانوني» حسذب السذيد قيكذانيفي ،GUY CANIVETعضذو المجلذس الدسذتوري ،اول رئذيس اذذرفي
لمحكمة الستئناف الفرنسية.
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 - /6إاسـتقاللية مجلـس المنافســة بت عزيـز الشءصــية القانونيـة و السـتقاللية الماليــة التـي يمنحهــا
القانون لهذه المؤسسة تدل علا انها منفصلة عن الدولة.
أ
إضذافة إلذذه ذلذ  ،يجذذب ان تكذذون اسذذتقاللية مجلذذس المنافسذذة معذذززة بضذذمانات قانونيذذة تمذذنح
أ
لعضائ  ،اروط التعيين قصد تجنب تضارب المصالح  ،عدم توقيج العهدات ،الفصل بين التنظيمي
و الذوظيفي فيمذا يتعلذق بالجانذذب التنفيذذي ،و رذذل تعيينذ لذدى سذلطة عليذا رمذذا دعذ إليهذا الخبذذرة
التذي أاجرتهذذا الونكذتذاد سذذنة  2017المذذرورة أادنذذاه و رمذا هذذو الحذال فذذي إطذار أالمذذر رقذ  06- 95المذذذرور
سابقا.
 - XIIالمنافسة  :لعامل اساسي لسترجاع عالقة الثقة بين الحكومة و المواطنين.
قام البن الدولي بإصدار جملة من التعليمات من خالل تقريره أالخير الموج إله دول الشرق
أ
الوسط و امال إفريقيا (مينا ( MENAتهدف إله استعادت الثقة بين الحكومة و المواطنين.
ففي هذا اإلطار ،يقذوم البنذ الذدولي بتشذجيع الحكومذات علذه تعزيذز المنافسذة فذي القطاعذات الرئيسذية
التي يعتمد عليها المواطنون.
 - XIIIالمنافسة و السوق الرقمي.
إن السياق الذي يفرض السوق الرقمي يشك في القواعد و المفاهي التقليدية لقانون المنافسة.
وعليذ فمذذن الضذذروري تكييذذج اإلطذذار القذذانوني الذذذي يذذنظ المنافسذذة ث ذ قذذانون حمايذذة المسذذتهل
و الذي يتعلق بحماية البيانات.
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