الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التجـــــــــــــــــــــــارة
مديرية التجــــــــــارة لوالية
سيـــــــــــدي بلعبـــــــــاس
مصلحـــــــــــة مراقبـــــــــة
الممارســـــــات التجاريـــــة
والمضــــادة للمنافســــــــة
مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة

بطـــــــــــــاقة مؤشرات
الرصد واالعداد:
•

بن شيخ مراد رئيس محقق رئسي للمنافسة والتحقيقات االقتصادية

•

جفال منير محقق للمنافسة والتحقيقات االقتصادية

السوق المعنية:
األجبان
قطاعات التوزيع المعنية:
على مستوى تجار التجزئة /الجملة /االنتاج

المتعاملين االقتصاديين المعنيين:
•

مجبنة بال الجزائر ش ذ أ منطقة النشاطات طريق بوفاريك تيبازة

•

مجبنة فالي ش ذ أ المنطقة الصناعية رويبة قطعة  65الجزائر

•

ش ذ م م بروماسيدور الجزائر المنطقة الصناعية عمارة رقم  01الشراقة الجزائر

مصدر المعلومات:
التحقيق الميداني
وصف المؤشرات المكتشفة:
تقوم الشركات المذكورة أعاله بتحديد أسعار بعض من منتجاتها مسبقا على أغلفة المنتج وهو ما يخالف المادتين  04فقرة  01و06
فقرة  04من األمر  03-03المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم.
المنتجات (العالمات) المعنية:
•

جبن البربر ( )le berbère originalعلبة من  8قطع ) (portionsبسعر  85دج (مجبنة بروماسيدور)

•

جبن ) La vache qui rit (chefوزن 320غ بسعر  230دج (مجبنة بال)

•

جبن  La vache qui rit (chef) gout ail et fines herbesوزن  320غ بسعر  240دج (مجبنة بال)

•

جبن  La vache qui ritعلبة من  8قطع ) (portionsبسعر  105دج (مجبنة بال)

•

جبن  la vache qui ritعلبة من  16قطعة ) (portionsبسعر  200دج (مجبنة بال)

•

جبن  la vache qui ritعلبة من  24قطعة ) (portionsبسعر  300دج (مجبنة بال)

•

جبن  la nouvelle vacheعلبة من  8قطع ) (portionsبسعر  70دج (مجبنة بال)

•

جبن  la nouvelle vacheمن  16قطعة ) (portionsبسعر  130دج (مجبنة بال)

•

جبن  cheezyعلبة من  16قطعة ) (portionsبسعر  130دج (مجبنة فالي)

•

جبن  tartinoعلبة من  16قطعة ) (portionsبسعر  160دج (مجبنة فالي)

األثر المحتمل على المنافسة:
* مخالفة المادتين  04فقرة  01و 06فقرة  04من األمر  03-03المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم.

*احتمال وجود خرق من طرف الشركات المذكورة أعاله للمادة  12من األمر  03-03المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم.
رأي المسؤول المباشر المكلف بملف المنافسة
وجود مؤشر مقيد للمنافسة
مالحظات واقتراحات المدير الوالئي للتجارة:
من األجدر فتح تحقيق على مستوى الشركات المعنية

