
                  
        

         
         

       

       
     

       
    

 
 
 

     
       

      
      

      
        

          
         

       

       
      

     

       
       

      
        

      

     
      

   

            
         
       

   

      
 

                  
                  
              

            

  

       
 

      
         

 

      
        

      

     
        

    

   

  
      

        
        

        
 

         
        
       

      
     

      
     

    
     

     
        

      

11 36 العدد ∑ العددة ∑ اجلزائريّة اجلزائرية للجمهوريّة للجمهورية الرّسميسميّة الراجلريدة اجلريدة هـهـ 1429 عام الثانية عامجمادى الثانية جمادى 28 

مم 2008 سنة سنةيوليو يوليو 2 

رقم األمـر من 3اRـادةأحــكـام وتــتـمم تـعـدل ¬¬3ةةّاRـاداRـاد
03 µ 03ؤرخRوافق1424عام األولى جمادى 19في اR19ا 

 ¬ يأتي كما حترر و واRذكورأعاله‹2003يوليوسنة

 ¬مايأتي األمر هذا مفهوم في يقصد ¬3اRادة™
أيــا مــعـــنـــوي أو طـــبـــيــعـي شـــخص كل ¬اRـــؤســســـةµأ
أو اإلنتــاج نشاطــات دائمـة بصفة Hارس طبيعـته كانت

االستيراد‹ أو اخلدمات أو التوزيع
 ± ∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂تغيير بدونµ ∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂ ∞ب
 ± ∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂تغيير بدونµ ∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂ ∞ج
 ± ∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂تغيير بدونµ ∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂ ∞د
صـادر طــبــيـعــته‹ كـانت أيــا إجــراء كل ¬ الـضــبط µ هـ

 تــدعــيم إلـى بـــاخلــصــوص يـــهــدف عــمـــومــيــة هــيـــئــة أيــة عـن

ورفع اRـــنــافـــســة‹ وحـــريــة الـــســوق‹ قـــوى تــوازن وضــمـــان
 وســيــرهـا إلــيــهـا الـدخــول عــرقــلــة بــإمـكــانــهـا الــتي الـقــيــود

 Rوارد األمثـل االقـتـصـادي بـالـتـوزيع الـسـمـاح وكـذا اRـرن‹

هـذا ألحــكــام طــبــقــا وذلك أعــوانــهــا مــخــتــلف بــTالــســوق
™∂األمر

 µ 03 03رقم األمـر من 5اRادةأحـكـام تـعـدل ¬¬4ةةّاRـاداRـاد

يـولـيو 19اRـوافق1424عام األولى جـمـادى 19في اRـؤرخ
 ¬ يأتي كما وحترر أعاله‹ واRذكور2003 سنة

تقنـT¬5اRادة™  التي واخلدمات السـلع أسعار Hكن

 طــريق عـن اســـتـــراتــيـــجي‹ طـــابع ذات الــدولـــة تـــعـــتــبـــرهـــا

∂اRنافسة مجلس رأي أخذ بعد التنظيم

ارتفاع من للحد استثنائية تـدابير اتخاذ Hكن كما
اRـفـرط ارتـفـاعـهـا حـالـة في السـيـمـا حتـديـدهـا‹ أو األسـعـار
 صـــعــــوبـــات أو كـــــارثـــة أو الـــســــوق اضــــطــــرابـــات بــــســـبب

في أو مــعــT نـــشــاط قــطــاع داخل الــتــمــويـن فــي مــزمــنـــة
 االحــــتــــكـــار حــــاالت في أو مـــعــــيــــنــــة جــــغــــرافــــيــــة مــــنــــطــــقـــة

∂الطبيعية
 طـــريق عن االســــتـــثـــنـــائـــيــــة الـــتـــدابـــيـــر هــــذه تـــتـــخـــذ

بعد للتـجديد‹ قابـلة أشهر ±6∞ستة أقصـاها Rدة التنـظيم
™∂اRنافسة مجلس رأي أخذ

 µ 03 03رقم األمر من 6اRادةامـأحك ممـتت ¬¬5ةةّاRاداRاد

R1424امـع األولى ادىــمــج 19في ؤرخـاRوـيــولــي 19وافقـا
 ¬يأتي كما وحترر أخيرة kطةأعاله‹ واRذكور2003سنة

األعراف ∂∂∂ حتى تغيـير بـدون ∂∂∂∂∂∂∂حتظر ¬¬6اRادة™
∂التجارية

 µ نح السـماحk هذه أصحاب لفائـدة عـموميـة صـفقة
 اRمارسات اRقيدة ™∂

رقم ق المججــــ21 يفّـممµµ 08 12 رقمــــانانــــونون عيـــــانانثـالــــادىادى امامـعــــةة فيؤرؤرخخ
1429RاRسـيـونونـيي25 وافقوافقـا يعيع2008 نةنةـس وو ويـ‹‹ تـممتـممـوي دلدل

رقـم ىاألولــــمججــــ 19 يفاRاRــــµµ 03 03رقـم األمـاألمـــــرر األولى ادىادىفي ؤرخؤرخ
ســــيـــــولولي 19 وافقوافقـاRا1424R امامـع لقلقـعـتواRواRــــ 2003 ةـنســــوو

 باRنافسةباRنافسة∂∂

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجلمهورية‹ رئيس إن

µ واد السـيما الدستور‹ عـلى بناءR122و120و119ا

منه‹ 126و

 µـــــــقـــــــتــــــــضىk03 رقم األمــــــــرو µ 03ــــــــؤرخR19 في ا

2003 ســـنــة يــولـــيــو 19اRــوافق1424 عــام األولى جـــمـــادى

 واRتعلق باRنافسة‹

µــــقـــــتــــضىk02 رقم الــــقــــانــــونو µ 04ــــؤرخR5 في ا

2004 ســـنـــة يـــونـــيـــو 23اRــوافق1425 عـــام األولى جـــمـــادى

التجارية‹اRمارسات على اRطبقة القواعد يحدد الذي

 µــــقـــتــــضىk08 رقم الــــقــــانـــونو µ 04ــــؤرخR27في ا

2004 ســنــة غــشت 14اRــوافق1425 عــام الــثــانـــيــة جــمـــادى

التجارية‹ األنشطة ßارسة بشروط واRتعلق

 µ الدولة‹ مجلس رأي وبعد

 µ ان‹ مصادقة وبعدRالبر
يآلتا القانون ¬ اآلتي القانون يصدريصدر  ¬ نصهنصه

تــــعـــــديل إلـى الــــقـــــانــــون هـــــذا يــــهـــــدفىاألول اRـــــاداRـــــاد  ¬¬ األولى ّة
19 في اRــؤرخµ 03 03 رقم األمـــر أحــكـــام بــعض وتــتــمــيـم

2003 ســـنـــة يـــولـــيـــو 19اRــوافق1424 عـــام األولى جـــمـــادى

 ∂أعاله واRذكور

رقـم األمـر من2اRادة أحـكـام وتـتـمـم تـعدل ¬¬2 ةةّاRـاداRـاد
 03 µ 03ـــؤرخRــوافق1424 عــام األولى جــمــادى 19 فياRا

واRذكور2003 سنة يوليو 19  ¬ يأتي وحترركما أعاله‹ ‹

 ¬ على األمر هذا أحكام تطبق ¬2اRادة™
µ ــا واخلــدمـات والـتــوزيع اإلنــتــاج نـشــاطـاتkفـيــهـا

 اRــعــنــويـون األشـخــاص بــهــا يــقــوم الــتي وتــلك االسـتــيــراد
كـان أيــا اRــهـنــيـة‹ واالحتــاديـات واجلـمــعـيــات الــعـمــومـيــون

 موضوعها‹ أو وشكلها األساسي قانونها

µ عن اإلعالن مـن ابــــتـــداء الــــعــــمــــومـــيــــة الـــصــــفــــقـــات
∂للصفقة النهائي اRنح غاية إلى اRناقصة

 أداء األحــكـام هـذه تـطــبــيق يــعــيق أال يـجب أنه‹ غــيــر

الــــســــلــــطــــة صالحــــيـــــاتßـــــارســــة أو الــــعــــام اRــــرفـق مــــهــــام
 ™∂العمومية



                  
        

         
         
         

       
    

   
     

       
      

      
     

     

       
       

      
    

     

     

          
         

       
      
     

   
      

        
      

  
       

         

    

         
        

       

      
    

         
         

     

      
         

      
       

         
          

       
 

      
        
     

  

        
        

       
     

      
       
         

       
        

    
   

       
      

       
    

        
         

        
       

   
      

      

1236 العدد ∑ العددة ∑ اجلزائريّة اجلزائرية للجمهوريّة للجمهورية الرّسميسميّة الراجلريدة  اجلريدة
هـهـ 1429 عام الثانية عامجمادى الثانية جمادى 28 

مم 2008 سنة سنةيوليو يوليو 2 

RاRــامــكــأحــ دلــعــــت ¬¬10ةّةادادـاRرقـم رــاألمـ مـن24ادةـا
03 µ 03Rــوافق1424عـــام األولى جـــمـــادى 19في ؤرخــاRا 

 ¬ يأتي كما روحترّ أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو 19
عـشر اثـني من اRـنـافـسـةمـجـلس يـتـكـون ¬24اRـادة™

 ¬ اآلتية الفئات إلى ينتمون عضوا 12±∞
1µ ضـــــــــمن مـن يــــــــخـــــــــتـــــــــارون أعـــــــــضـــــــــاء ±6∞ ســـــــــتـــــــــة

 شــــهـــادة األقـل عــــلى احلــــائــــزيـن واخلــــبـــراء الــــشــــخــــصــــيــــات

مدة مـهـنـيـة وخـبـرة ßـاثـلـة جـامـعـية شـهـادة أو الـلـيـسـانس
أو∑و الــقــانـوني اجملـال فـي األقل عــلى ســنـوات ±8∞ ثــمــاني

اRـــنــافــســة مــجــاالت فـي مــؤهالت لـــهــا والــتي االقــتــصـــادي
الفكرية‹ اRلكية مجال وفي واالستهالك‹ والتوزيع

2µ ضمن من يـختـارون أعضـاء ±4∞ أربـعةTـهنـيRا 
TــمــارســRا TــؤهــلـــRذات نــشــاطــات مــارســـوا الـــذين أو ا 

 مـهنـية خبـرة ولـهم جـامـعيـة شـهادة واحلائـزين مـسؤولـيـة

اإلنـــتـــاج مـــجــــال فـي األقـل عــــلى ســــنـــوات ±5∞ خـــمس مـــدة
احلرة‹ واRهن واخلدمات واحلرف‹ والتـوزيع

3µ ــثالنمـؤهالن ±2∞ عـضـوانH حـمــايـة جـمــعـيــات
∂TستهلكRا 
بــصــفـة وظــائــفــهم اRــنــافـســة مــجــلس أعــضــاء Hـارس

™∂دائمة
رقم األمر من 25اRادةأحكام تممـوت تعدل ¬¬11ةةّاRاداRاد

03 µ 03ؤرخRوافق1424عام األولى مادىـج 19في اR19ا 

 ¬ يأتي كما وحترّر أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو
 الــرئـــيس ونـــائـــبـــا اجملـــلس رئـــيس يـــعـــT¬25اRــادة™

kــــوجب جملـــلـس اآلخـــرون واألعــــضـــاء مـــرســـوم اRـــنـــافـــســـة‹
∂رئاسي

∂نفسها باألشكال مهامهم وتنهى
أعــضـاء ضــمن من اRـنــافــسـة مــجـلـس رئــيس يــخــتـار

 الـفـئة أعـضـاء ضمن من نـائـبـاه يخـتـار كـمـا األولى‹ الفـئـة

في عـلـيـهـا واRــنـصـوص الـتـوالي‹ عـلى والـثـالــثـة‹ الـثـانـيـة
 ∂أعاله 24اRادة

أربع كل اRـنـافـسـة مـجــلس أعـضـاء عـهـدة جتــديـد يـتم
 الـفـئـات من فـئـة كل أعـضـاء نـصـف حـدود في سـنـوات 4±∞

 ™∂أعاله 24اRادة في اRذكورة

رقـم األمـر من 26اRادةأحكام تممـوت تعدل ¬¬12ةةّاRاداRاد
03 µ 03R1424امـع األولى ادىــمــج 19في ؤرخــاR19وافقــا

 ¬ يأتي كما وحترّر أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو

أمــTمــجــلس لــدى يـعــT¬¬26اRــادة™ عـام اRــنــافــســة
مــــرســــوم kــــوجـبمــــقـــــررين‹ ±5∞ وخــــمــــســــة عــــام ومـــــقــــرر
∂رئاسي

µ 03 03 رقم األمر من10اRادة امـأحك دلـتع ¬¬6 ةةّاRاداRاد

Rـوافق1424 عـام األولى جــمـادى19 في ؤرخـاRيـولـيو19ا
 ¬ يأتي وحترركما أعاله‹ واRذكور2003 سنة

احلـد أواRــنـافــســة حلـريــة عـرقــلــة يــعـتــبــر ¬¬10اRـادة™
مــهــمــا عــقــد أو∑و عـــمل كل ويــحــظــر بـــهــا اإلخالل أو مــنــهــا
في باالستئثار Rؤسـسة يسمح وموضوعه طبيعـته كانت

 ™∂األمر هذا تطبيق مجال في يدخل نشاط ßارسة

من19اRادة من األولى الفقرة أحـكام تعدل ¬¬7 ةةّاRاداRاد
1424 عام األولى جـمـادى19 في اRـؤرخµ 03 03 رقم األمـر

وحتــرر أعــاله‹ واRــــذكــور2003 ســنــة يـــولــيــو 19اRــوافـق
 ¬ يأتي كما

يـــــرخص أن اRـــــنــــافـــــســـــة مـــــجـــــلـس Hـــــكن¬19اRـــــادة™
الـوزير رأي أخـذ بـعـد مـعـلل kـقرر يـرفـضه أو بالـتـجـمـيع

اRــعـــني بـــالـــقـــطـــاع اRـــكـــلف والـــوزيــر بـــالـــتـــجـــارة اRــكـــلف
 ∂ بالتجميع

 ±∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂™∂تغيير بدون الباقي∂∂∂∂∂∂∂∂∞

فياRـؤرخµ 03 03 رقم األمـر أحـكـام تـتـمم ¬¬8 ةةّاRـاداRـاد
2003 سـنـة يـولـيـو 19اRـوافق1424 عـام األولى جــمـادى19

 ¬ يأتي كما حترر مكرر‹ k21ادة أعاله واRذكور
اRـــؤســـســـات جتـــمـــيـــعــــات تـــرخـص ¬مـــكـــرر 21اRــادة™
 ∂تنظيمي أو تشريعي نص تطبيق عن الناجتة

عــلـيه اRـنــصــوص احلــد يــطــبق ال ذلك‹ إلى بــاإلضـافــة
يـثبت أنHـكن الـتي الـتجـمـيـعات عـلى أعاله 18اRـادة في

 قـــدراتـــهـــا تـــطـــويـــر إلـى ســـيـــمـــا ال تـــؤدي أنـــهـــا أصـــحــــابـــهـــا

شأنـها من أو الـتـشغـيل حتـسT في تـساهم أو التـنافـسـية
بــتــعــزيــز واRــتــوســطــة الــصــغــيــرة لــلــمــؤســســات الــســمــاح
 ∂السوق في التنافسية وضعيتها

 ســــــوى احلـــــــكـم هــــــذا مـن تـــــــســـــــتــــــفـــــــيـــــــد ال أنـه‹ غـــــــيــــــر

 مـــجـــلس من تـــرخـــيـص مـــحل كـــانت الـــتـي الـــتـــجـــمـــيـــعـــات

17اRـواد في عـلــيـهــا اRـنــصـوص لــلـشــروط وفــقـا اRــنـافــسـة

™∂األمر هذا من20و 19و

رقـم األمـــــر مــن23اRــــادة أحــــكــام تـــعــدل ¬¬9 ةةّاRــاداRــاد
03 µ 03ؤرخRوافق1424 عام األولى جمادى 19 في اR19ا

 ¬ يأتي كما وحترّر أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو
في تـدعى مـسـتـقــلـة إداريــة سـلـطـة تـنـشــأ¬23اRـادة™
بــالــشـــخــصــيــة تـــتــمــتـع™اRــنـــافــســة مـــجــلس™ الــنص صــلـب

اRـكلف الوزيـر لـدى تـوضع اRالي‹ واالسـتقـالل القـانـونيـة
 ∂بالتجارة

™∂اجلزائر مدينة في اRنافسة مجلس مقر يكون
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ضمن اRـنـافـسـة مـجـلس مـيـزانـية تـسـجل ¬33اRـادة™
 لإلجـراءات طـبـقـا وذلك الـتـجـارة‹ وزارة مـيـزانـيـة أبـواب

 ∂بها اRعمول والتنظيمية التشريعية
 ∂بالصرف اآلمر هو اRنافسة مجلس رئيس
الـعـامـة لـلـقـواعـد اRـنـافـسـة مـجـلس مـيـزانـيـة تـخـضع

اRطبقة للتسيير  ™∂الدولة ميزانية على واRراقبة

األمــر من 34اRــادةأحـــكـــام وتـــتـــمم تـــعــدل ¬¬18ةةّاRــاداRــاد
 1424عــــــــام األولـى جـــــــــمــــــــادى 19في اRـــــــــؤرخµ 03 03 رقـم

وحتــرر أعاله‹ والـــمــذكــور 2003ســنـة يــولــيــو 19اRــوافق
 ¬ يأتي كما

اتـخـاذ بــسـلـطـة اRـنـافـسـة مـجـلـس يــتـمـتع ¬34اRـادة™
من بطلب أو منه kبادرة الرأي وإبداء واالقتـراح القرار

مــعـــني‹ آخــــر طـــرف كل أو بــالــتـــجـــارة اRــكــــلف الـــوزيــر
 بــأيـة لـلــسـوق‹ الــفـعــال الـضــبط وضـمــان تــشــجـــيع بــهــدف

 تــدبير أو عمـل كـل في القــرار اتخــاذ أو مالئـمة‹ وسيـلة

 وتـرقـيـتـها لـلـمــنـافـســة احلـسـن الـســيـر ضــمـان شــأنـه من

تـنـعدم الـتي الـنـشاط قطـاعـات أو اجلغـرافـيـة اRـنـاطق في
 ∂الكفاية فيه kامتطورة غير تكون أو اRنافسة فيها

كل اتــخــاذ اRـــنــافــســـةمـــجــلس Hــكن اإلطــار‹ هـــذا في
 في يـنـشـر مـنــشـور أو تـعــلـيـمـة أو نـظـام شــكل في تـدبـيـر

 اRادةفي عـلـيـهـا اRنـصـوص لـلـمـنـافـسـة الـرسـمـية الـنـشـرة
 ∂األمر هذا من 49

أو خــبــيـر بـأي اRـنــافــســةمــجـلـس يــسـتــعــT أن Hــكن
 ∂له معلومات تقدÌ بإمكانه شخص أي إلى يستمع

اRــــــكــــــلــــــفـــــةمـن يــــــطــــــلب أن Hــــــكـــــنـه كــــــمــــــا  اRــــــصــــــالح
 لـلوزارة الـتابـعـة تـلك السـيـمـا االقـتـصـادية‹ بـالتـحـقـيـقات

 اRسائل حول خبـرة أو حتقيق كل إجـراء بـالتجارة اRـكلفة
 ™∂اختصاصه ضمن تندرج التي بالقضايا اRتعلقة

رقـم األمـــر من 36اRــادةأحــــكـــام تــعـــــدل ¬¬19ةةّاRــاداRــاد
03 µ 03ؤرخRوافق1424عام األولى جمادى 19في اR19ا 

 ¬ يأتي كما روحترّ أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو
مشروع كل في اRنافسةمجلس ارـيستش ¬¬36اRادة™
يـدرج أو بــاRــنــافــســة صــلــة لـه وتــنــظــيــمي تــشــريــعي نص

 ¬ السيما شأنها من تدابير
 ±∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂™∂تغيير بدون الباقي∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∞

رقـم األمــــر من 37اRــادةأحــــكــام تـــعـــــدل ¬¬20ةّاRــاداRــاد
03 µ 03ؤرخRوافق1424عام األولى جمادى 19في اR19ا 

 ¬ يأتي كما روحترّ أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو
بـــكل الـــقــــيــــام اRـــنــــافـــســــة مــــجـــلـس Hــــكن¬37اRــــادة™
كل السيما اختصاصه‹ ضمن تندرج التي اRفيدة األعمال
∂خبرة أو أودراسة حتقيق

على حائزينواRقررون العام اRـقرر يكون أن يجب
وخـبرة ßـاثـلة جامـعـية شـهـادة أو اللـيـسانس شـهـادة األقل

اRهام مع تـتالءم األقل على سنـوات ±5∞ خمس مدة مهـنيـة
 ∂األمر هذا ألحكام طبقا لهم اخملولة

Tـــكـــلـف الـــوزيـــر يـــعـــRـــثال بـــالـــتـــجـــارة اßله دائـــمـــا
kـوجب مـجلس لدى له مسـتخـلفـا وßـثال قرار‹ اRـنافـسة‹

لهم يكون أن دون اRنافسة مجلس أشغال في ويشاركان
 ™∂التصويت في احلق

رقم األمــــر مــن27اRــادة أحــكـــام تــــعـــدل ¬¬13 ةةّاRــاداRــاد
03 µ 03ؤرخRوافق1424 عام األولى جمادى 19 في اR19ا

 ¬ يأتي كما روحترّ أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو

∂∂∂ حــــتى تــــغــــيـــــيــــر بــــدون ∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂ يــــرفـع¬27اRــــادة™
∂بالتجارة اRكلف الوزير

 الـــرســـمـــيـــة الـــنـــشـــرة في الـــنـــشـــاط تـــقـــريـــر يـــنـــشـــر

األمـر‹ هـذا من49اRـادة في عــلـيـهـا اRـنـصـوص لـلـمـنــافـسـة
وسيـلة أي في مـنه مـستـخـرجات أو كلـيا نـشـره Hكن كمـا

 ™∂مالئمة أخرى إعالمية

رقــم األمــــر من28اRــادة أحــكــــام تـــعــــدل ¬¬14 ةةّاRــاداRــاد
03 µ 03ؤرخRوافق1424 عام األولى جمادى 19 في اR19ا

 ¬ يأتي كما وحترّر أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو
تــــــغـــــــيــــــيــــــر بــــــدون ∂∂∂∂∂∂∂∂عــــــلـى يــــــشـــــــرف¬28اRــــــادة™
∂له مانع حدوث أو ∂∂∂∂∂∂∂حتى

بـــحـــضـــور إال اRــــنـــافـــســـة مـــجـــلس جـــلــــســـات تـــصح ال
∂األقل على أعضاء ±8∞ ثمانية

 ±∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂™∂تغيير بدون الباقي∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂ ∞

رقـم األمـــر مــن31اRــــادة أحــكــــام تـــعــدل ¬¬15 ةةّاRــاداRــاد
03 µ 03ـــؤرخRــوافق1424 عـــام األولى جـــمـــادى 19 في اRا

 ¬ يأتي كما وحترّر أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو 19
وسـيـره اRـنـافـسـة مـجـلس تـنـظـيم يـحـدد¬31اRـادة™
 ™∂تنفيذي مرسوم kوجب

رقـــم األمـــر من32اRــادة أحــكــــام تـــعــــدل ¬¬16 ةةّاRــاداRــاد
03 µ 03ؤرخRوافق1424 عام األولى جمادى 19 في اR19ا

 ¬ يأتي كما روحترّ أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو
مـــــجـــــلس أعـــــضـــــاء أجــــور نـــــظـــــام يـــــحـــــدد¬32اRـــــادة™

Tواألمـ kوجب الـعـام واRـقـرر الـعـام اRـنـافـسة واRـقرريـن
 ™∂تنفيذي مرسوم

رقـم األمـــر من33اRــادة أحــــكـــام تــعـــــدل ¬¬17 ةةّاRــاداRــاد
03 µ 03ؤرخRوافق1424 عام األولى جمادى 19 في اR19ا

 ¬ يأتي كما روحترّ أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو
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في اRؤرخµ 03 03 رقـم األمر أحكام تتمم ¬¬24ةةّاRاداRاد
 2003سـنـة يـولـيـو 19اRـوافق1424 عـام األولى جــمـادى 19

 ¬يأتي كما حتـرر مكرر k49ادةأعاله‹ واRذكور
الشرطة وأعـوان ضباط عـلى عالوة ¬مكرر 49اRادة™

اإلجـــراءات قــــانـــون في عــــلـــيــــهم اRـــنــــصـــوص الـــقــــضـــائـــيــــة
بـتـطبـيق اRـتـعـلـقـة بـالـتحـقـيـقـات لـلـقـيـام يـؤهل اجلـزائـيـة‹

اآلتي اRــوظــفــون أحــكــامـه‹ مــخـــالــفــة ومـــعــايــنــة األمــر هــذا
 ¬ذكرهم
µــــنـــتـــمـــونRا  اخلـــاصـــة األسالك إلـى اRــــســـتـــخـــدمـــون

بالتجارة‹ اRكلفة لإلدارة التابعون باRراقبة
 µ ــــعــــنــــيــــون األعــــوانRــــصــــالحالــــتــــابــــعــــون اR اإلدارة

 اجلبائية‹

µقررRقررون العام اRنافسةمجلس لدى واRا∂
اRـذكـورونالــعـام اRــقـرر يـؤدي أن يـجب  واRـقــررون

تؤدى الـتي والـكـيـفيـات الـشروط نـفس في الـيمـT أعاله‹
اRـنتـمT طرف من بهـا TـستـخدمRاخلاصة األسـالك إلى ا

Tالـــتـــابـــعـــ وأن بـــالـــتـــجـــارة اRـــكـــلـــفـــة لـإلدارة بـــاRــــراقـــبـــة
 ∂به اRعمول للتشريع طبقا بالعمل يفوضوا

اRــذكـورين عـلى يـجب TــوظـفـRالـقـيـام خـالل أعاله‹ ا
 وظيفتهم يبينـوا أن األمر‹ هـذا ألحكام وتطبـيقا kـهامهم‹

∂بالعمل تفويضهم يقدموا وأن
اRنـصوص اخملالـفـات ومـعـاينـة مـراقـبة كـيفـيات تـتم

واألشـكال الـشـروط لـنفس طـبـقـا األمر هـذا kـوجب عـلـيهـا
 5فـي اRـؤرخµ 04 02رقم الــقـانـون في حتــديـدهـا x الـتي

 2004ســـنـــة يـــونـــيـــو 23اRــوافق1425 عـــام األولى جـــمـــادى

الـتـجـاريـة اRــمـارسـاتعـلى اRـطـبـقـة الـقـواعــد يـحـدّد الـذي
™∂التطبيقية ونصوصه

رقـم األمـر من 50اRادةأحكام تممـوت تعدل ¬¬25ةةّاRاداRاد
 03 µ 03R1424امـع األولى ادىــمــج 19في ؤرخــاR19وافقــا

 ¬ يأتي كما وحترّر أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو
في واRــــقـــــررونالــــعـــــام اRــــقـــــرر يــــحـــــقـق ¬50اRــــادة™

∂اRنافسة مجلس رئيس إليهم يسندها التي القضايا
هذا من 44اRادة ألحكام طبـقا قبـولها عدم ارتأوا إذا
برأي اRـنافـسـة مجـلس رئـيس بـذلك يـعـلـموا فـإنهم األمـر‹
∂معلل

واإلشراف واRـتـابـعـةبـالـتـنـسـيق الـعـام اRـقـرر يـقـوم
∂اRقررين أعمال على

 ±∂∂∂∂∂∂∂™∂تغيير بدون الباقي∂∂∂∂∂∂∂∞ التحقيق يتم
رقـم األمـــر من 56اRــادةأحــــكـــام تــعـــــدل ¬¬26ةةّاRــاداRــاد

 03 µ 03ــؤرخRــوافق1424عــام األولى جـــمـــادى 19في اRا 
واRذكور2003 سنة يوليو 19  ¬ يأتي كما روحترّ أعاله‹ ‹

كـــانت إذا مــــا حـــالــــة فـي اRـــنــــافــــســـة‹ مــــجـــلـس يــــقـــوم
مـــــقـــــيـــــدةßــــــارســـــات عن تـــــكـــــشـف اRـــــتــــــخـــــذة اإلجـــــراءات
لها حـد لوضع الضـرورية األعمـال كل kبـاشرة للمـنافسـة

 ∂القانون بقوة
تــطـبـيق بــشـروط اRـتـعــلـقـة الــتـحـقــيـقــات أثــبـتت إذا

 الـــصـــلـــة ذات والـــتـــنـــظــــيـــمـــيـــة الـــتـــشــــريـــعـــيـــة الـــنـــصـــوص

قيود عليه يتـرتب النصوص هـذه تطبيق بـأن بـاRنافسة‹
إجــراء كل يــتــخــذاRــنــافــســة مــجــلس فــإن اRــنــافــســـة‹ عــلى

 ™∂القيود لهذه حد لوضع مناسب

من 39 ادةــاRـ من األولى رةـــقــفــال امـــكــأح دلـــعــت ¬¬21 ّة اRاRــــاداد
1424 امـــــع ىـاألول ادىــــــمــــــج19 في ؤرخــــــاµ 03R 03 رقـم رــــــاألمـ

 ¬ يأتي كما وحترّر أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو 19اRوافق
مــــجـــــلس أمـــــام قـــــضــــيـــــة تـــــرفع عـــــنــــدمـــــا¬39اRــــادة™

اخـتــصـاص ضــمن يــدخل نــشـاط بــقـطــاع تــتـعــلق اRـنــافـســة
 اRـلف من نــسـخــة فــورا يـرسل اجملــلس فــإن ضـبط‹ ســلـطــة

أقصـاها مـدة في الـرأي إلبداء اRـعنـيـة الضـبط سلـطـة إلى
∂يوما ±30∞ ثالثون

 ±∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂™∂تغيير بدون الباقي∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∞
رقــم األمـــر من47اRــــادة أحــكـــام تـــــعــدل ¬¬22 ةةّاRــاداRــاد

 03 µ 03ؤرخRوافق1424 عام األولى جـمادى 19 فياR19ا

 ¬ يأتي كما وحترّر أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو
مــجــلس يــتــخــذهــا الــتي الــقــرارات تــبــلغ¬47اRـادة™

طــريق عن لـــتــنــفـــيــذهـــا اRــعــنـــيــة األطـــراف إلى اRـــنــافـــســة
 ∂قضائي محضر

∂بالتجارة اRكلف الوزير إلى وترسل
البطالن‹ طائـلة حتت القرارات‹ هـذه تبT أن يجب

 األطــراف وعـــنــاوين وصــفــات أســـمــاء وكــذلك الــطـــعن أجل

 ∂إليها بلغت التي
للتشريع طبقـا اRنـافسة مجلس قـرارات تنفيذ يـتم
 ™∂به اRعمول

رقـم األمـــر من49اRــــــادة أحــكــام تـــعــــدل ¬¬23 ةةّاRــاداRــاد
 03 µ 03ــؤرخRــوافق1424 عــام األولى جـــمـــادى 19 فياRا

 ¬ يأتي كما روحترّ أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو 19

الــــقـــراراتاRـــنــــافــــســـة مــــجـــلـس يــــنـــشــــر¬¬49اRــــادة™
 احملـكــمـة وعن اجلــزائــر‹ قــضـاء مــجـلس وعن عــنه الــصـادرة

بـاRـنـافـسة الـدولـة‹ مـجـلس عن وكـذا الـعـليـا في واRـتعـلـقـة
 ∂للمنافسة الرسمية النشرة

وكل قـــراراته مـن مـــســـتــــخـــرجـــات نـــشــــر Hــــكن كـــمـــا
 ∂أخرى إعالمية وسيلة أي بواسطة األخرى اRعلومات

 لــــلــــمــــنــــافــــســـة الــــرســــمــــيـــة الــــنــــشــــرة إنــــشـــاء يــــحــــدد

 ™∂التنظيم طريق عن إعدادها وكيفيات ومضمونها
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 19في اRــــؤرخµ 03 03رقم األمــــر يــــتــــمم ¬¬30 ّةاRــــاداRــــاد

 2003ســـنـــة يـــولـــيـــو 19اRــوافق1424 عـــام األولى جـــمـــادى

 ¬يأتي كما حترر 1مكرر k62ادة أعاله‹ واRذكور

عليها اRنصـوصالعـقوبات تقرر ¬1مكرر 62اRادة™
قـــبل مـن األمـــر‹ هـــذا مـن 62إلى 56من اRـــواد أحـــكــــام فـي

سـيـمـا ال مـتـعـلــقـة‹ مـعـايـيــر أســاس عـلى اRـنــافـسـة مــجـلس
اRــــرتــــكـــــبــــة‹ بـــــخــــطــــورة حلق الــــذي والــــضـــــرر اRـــــمــــارســـــة
 اخملالـفة‹ مـرتكـبي طـرف من اجملمـعة والـفوائـد باالقـتصـاد‹

اRــتــهـمــة تــعــاون ومــدى  اRــنــافــسـةمــجــلس مع اRـؤســســات
اRـؤســسـة وضــعـيــة وأهـمــيـة الـقــضـيــة فـي الــتـحــقـيق خالل

 ™∂السوق في اRعنية

رقـم األمـــر من 63اRـــادةأحــــكــام تـــعــــدل ¬¬31ةةّاRــاداRــاد
 03 µ 03ؤرخRوافق1424عام األولى جـمادى 19في اR19ا 

 ¬ يأتي كما روحترّ أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو

اRـــــنــــافـــــســـــةمـــــجـــــلـس قــــرارات تــــكـــــون¬¬63اRــــادة™
اRـقـيـــدة بـاRـمـارســات  لـلـطعن قابـلـة لـلمـنـافـسـة اRـتـعلـقــة

اRــــواد فـي يـــفــــصـل الــــذي اجلـــزائــــر قــــضـــاء مــــجـــلس أمـــام
الـــوزيــر من أو اRــعـــنــيــــة األطـــراف قـــبـل مـن الـــتـــجــاريـــة‹

 ابـتداء واحدا شهـرا يتـجـاوز ال أجل في بـالـتجـارة اRـكلف

∂القرار استالم تاريخ من

اRـــنـــصـــوص اإلجـــراءات فـي الـــطـــعن يـــرفـع اRـــؤقــــتـــة
عــشـــرين أجـل في األمـــر‹ هـــذا مــن 46اRــــادة فـي عــلـــــيـــهــا

 ∂يوما 20±∞

 ±∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂™∂تغيير بدون الباقي∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∂∞ اليترتب

رقـم األمـــر مـن 70اRـــادةأحــكـــــام تــعـــدل ¬¬32ةةّاRــاداRــاد
03 µ 03ــؤرخRــوافق1424عــام األولى جـــمـــادى 19في اRا 

 ¬ يأتي كما وحترّر أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو 19

مــجــلس عن الــصــادرة الــقـرارات تـرسـل ¬70اRـادة™
 الــدولـة مــجـلس وعن الـعــلـيــا احملــكـمــة وعن اجلـزائــر قـضــاء

بـاRـنافـسة وإلى بـالتـجارة‹ اRكـلف الوزيـر إلـى واRـتـعلـقة
™∂اRنافسة مجلس رئيس

اجلـــــريـــــدة في الـــــقـــــانـــــون هـــــذا يـــــنـــــــشـــــر ¬¬33 ّةاRـــــاداRـــــاد
Hــــقـــراطـــيـّـــةالـــدّ اجلــــزائـــريــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة ـــةالـــرّســـمــــيـّ
∂ةالشّعبـيّ

 1429عــام الـــثـــانـــيـــة جـــمـــادى 21 في بـــاجلـــزائـــر حـــرّر

∂2008 سنة يونيو 25اRوافق
ليقةبوتف العزيز  بوتفليقة العزيز عبدعبد

اRــــــقــــــيـــــدة عـــــلـى يـــــعــــــاقـب ¬56اRـــــادة™ اRــــــمـــــارســــــات
هـذا من 14اRادة في عـلـيـهـا مـنـصوص هـو كـمـا للـمـنـافـسة

% تــفـوق ال بــغــرامـة األمـر‹ من األعــمـال رقم مـبــلغ من 12
 مــالـيـة ســنـة آخـر خالل اجلـزائــر فـي احملـقق الـرســوم‹ غـيــر

 الــربح ضــعــفي األقل عــلى تـــســاوي بــغــرامــة أو مــخــتــتــمــة‹

هـذه تــتــجــاوز أال عــلى اRــمــارســات‹ هــذه بـواســطــة احملــقـق
 مــرتـــكب كـــان وإذا الـــربح‹ هـــذا أضـــعــاف أربـــعـــة الـــغـــرامــة

تــتـجـاوز ال فـالــغـرامـة مــحـدد‹ أعــمـال رقم Hـلك ال اخملـالـفــة
±™∂دج6.000.000∞ دينار ماليT ستة

رقـم األمـــر من58اRــــادة أحــــكــام تـــــعــدل ¬¬27 ةةّاRــاداRــاد
03 µ 03ؤرخRوافق1424 عام األولى جمادى 19 في اR19ا

 ¬ يأتي كما روحترّ أعاله‹ واRذكور2003 سنة يوليو

تــــنــــفـــذ لـم إذا اRــــنـــافــــســــة مــــجــــلـس Hــــكن¬58اRــــادة™
اRنـصوص واإلجـراءات األوامر اRادتT في علـيهـا اRؤقـتة

يـــــــحـــــــكم أن احملـــــــددة‹ اآلجـــــــال في األمـــــــر‹ هـــــــذا مـن 46و 45
ألف وخـمـسـT مـائـة مـبـلـغ عن تـقل ال تـهـديـديــة بــغـرامـات

™∂تأخير يوم كل عن±دج 150.000∞ دينار

رقـم األمـــر من59اRـــادة أحــكــــام تــعـــــدل ¬¬28 ةةّاRــاداRــاد
03 µ 03ؤرخRوافق1424 عام األولى جمادى 19 في اR19ا

واRذكور2003 سنة يوليو  ¬ يأتي كما روحترّ أعاله‹ ‹

غـرامـة إقــرار اRـــنـافـسـة مـجـــلس Hـكـــن¬59اRـادة™
بـناء±دج 800.000∞ ديـنار ألـف ثـمـا*ـائـة مـبـلغ تـتـجـاوز ال

تــقـدÌ تــتـعــمـد الـتياRـؤســســات ضــد اRــقـرر‹ تـقــريـر عــلى
 لـلـمــعـلـومـات بـالــنـسـبــة كـامــلـة غــيـر أو خــاطـئـة مـعــلـومـات

من51اRادة ألحكام طبقا تقدHها‹ في تتهاون أو اRطلوبة
اRـطلوبة تـقدم ال التي أو األمر‹ هذا اآلجال في اRعلومات

 ∂اRقرر قبل من احملددة

تـهــديــديـة بـغـــرامـة يـحـــكم أن أيـــضـا اجملـلس Hـكــن
يـــوم كل عـن±دج 100.000∞ ديـــنـــــار ألف مـــائـــة عـن تـــقل ال

 ™∂تأخير
19 فياRــــؤرخµ 03 03 رقم األمــــر يــــتــــمم ¬¬29 ةةّاRــــاداRــــاد

2003 ســـنـــة يـــولـــيـــو 19اRــوافق1424 عـــام األولى جـــمـــادى

 ¬ يأتي كما حترر مكرر k62ادة أعاله‹ واRذكور

من كل كـــــانـت إذا مــــا حـــــالـــــة في ¬مـــــكــــرر 62اRــــادة™
اRـذكـورة الـسـنــوات اRــقـفـلــة 62و61و56اRـواد في اRـالـيـة

 فـإنه ســنــة‹ مــدة مــنـهــا واحــدة كل تــغــطي ال األمــر هــذا من

اRـــطــبــقــة الــعــقـــوبــات حــســاب يــتـم مــرتــكــبي عــلـى اRــالــيــة
 احملقق الرسوم‹ غير مـن األعمال رقم قيمة حسـب اخملالفة

 ™∂اRنجز النشاط مدة خالل اجلزائر في
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