املخالفـ ــات و العقوبـ ــات

 إن نياطات البيع عل ال الة لمنيتيجيات ردتي ية
النوعية جستيورد بيأسيميار ة يييد جي الي يار
ججفولة المصدر تمارس جنيافسية رييير ةيرعييية
سم ت بتي يطييي نسيييإ اليميؤسيسيات الياليانيونييية
الصغير والمتوسطة الجزائرتية قنيفيا تيتيمير
ل زجة ج الضرائب و الرسيوم تيجيميليفيا رييير
قادر عل المنافسة.
 إن وتييير تيوسيع الياليطياز اليميواة سيمي ييت
بالالضاء عل المبرر اقكبير ليوجيودل إلي رياتية
اليوم ،فتوفير اليغل ليبيميل الييبياط اليبيطيالييي
ت ف ف ال اليالة ت طي اليميزتيد جي اليمينيا يب
ال اليالية ف الالطاز الاليانيوني  ،نيتيييجية اليمينيافسية
رير اليرعية عل المؤسسات الم لية اليتي تياليع
ت ت ضغط الالطاز المواة الذ تجبير اليكي ييير
جنفا عل توقيف نياطف التجار كما تيمينيع أ
جتماجل اقتصاد ج التفكير ف انياء جؤسسة.

تيتي يالي إ
إن اقتصاد السوق الناجع و التنافسي
بالرقابة الفاعلة و ب مالت توعية و بيراجيإ إعيالجييية
و بتطبي الالانون واحترام الالواعد واليتيييرتيميات جي
طرف جميع المتماجلي ف السوق سيما الممارسيات
المنافية للمنافسة وذلك با ستناد والممل بأحكام الميواد
 60-60المنصوص عيليييفيا في اقجير رقي 60-60
المؤرخ ف 91جوتلييية  3660اليميتيميلي بياليمينيافسية
الممدل والمتم بالالانون رقـــي  93-60اليميؤرخ في
 52جوان  ،5002و أحيكيام اليميواد رقي  52و 52
المنصوص عليفا ف الالانون رقـــ  05-00اليميؤرخ
ف  52جوان  5000الم دد للالواعد اليميطيبيالية عيلي
الممارسات التجارتة الممـــدل و المتم .
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بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني و التسيير
Ex CFA
الكائن مقره بطريق بني تامو بن بوالعيد  -البليدة

لالد استف لت اليتيجيار اليميواةتية عيلي حسياط
التيجيار اليمينيايمية واليميالينينية بيتينيوز في سيليميفيا
الممروضة و تدفالفا باستمرار و بأسمار ا المغرتة
حت أ ب يت تيمي يل نسيبية كيبييير في ا قيتيصياد
الوطني وحيوليتيى إلي اقيتيصياد ‘‘ باااار ’‘ عيلي
حساط ا ست مار المنتإ.
فما يو تيأرييير يذل اليايا ير عيلي اليمينيافسية
الميروعة؟
السوق الموااية
تمرف ا طالحا بالسوق رير الرسيمييية و يو
نوز ج التجار رييير جسيتيوفيا الييروط تيميارس
بدون ترخيص قانون دففيا اليبي ي عي تي يالييي
الربح اققص خار المناوجة الضرتبيـــــــــــة و
الجبائية و استممال اليد الماجلة رير المكلفيـيـيـيـيـيـيـية
و رييييير الييمييصييرم بييفييا لييد جصييالييح الضييمييان
ا جتماع .
المنافسة النزيهة والمشروعة
تستند إل أعراف تجارتة نايفة و ليفيا الياليدر
الت تدفع دائما إل ت الي ا بتكار و تممل كي يافيز
فمال عل اإلبداز ف ال يا التجارتة و الصينياعييية
و ال دجاتية ج الالة بذلك النتائإ و اقربام .

المنافسة غير المشروعة
و
كل عمل جناف للالانون واقعراف
ا ستالاجة التجارتة و ذلك ع طرت ب اليائمات و
ا دعاءات الكاذبة لتيوتى السممة التجارتة لمنافس أو
است دام وسائل تؤد إل اللبس أو ال لط بي
أو
اقنيطة التجارتة بفدف اجتذاط ةبائ تاجر
جصنع جنافس.

آثار السوق الموااية على المنافسة
رياط اليفافية ف التجار المواةتة عل جستو
المماجالت ا قتصادتة ف السوق الداخلية لما تكتسيى
ج رمو و للمسالك المجفولة الت تتبمفا و كذلك
للتفاوت الصارخ بي تكلفتفا والتكلفة ال اليالية للتجار
المالننة جما تجمل المنافسة بي ج تلف اقطراف
التجارتة رير ةرتفة في ل تداعيات سلبية ج ةأنفا
أن تضمف النسيإ ا قتصاد و ا جتماع الوطن .

 بتفاق التجار اليميواةتية تيتيراجيع ا سيتي يميار
الداخل الموجى لألسواق المالننة سواء كان ج لييا أو
أجنبيا ،ستالطابفا لجزء ام ج الطالبي للسلع
و البضائع داخليا.
 بتروتإ السوق اليميواة ليبيضيائيع جياليليد
تستجيب بالضرور للموا فات اليميميميول بيفيا في
اقسواق المالننة و لما توفرل ج إطار تسمح بالتيزود
و تسوت جنتجات رذائية خا ة ج أ يل حيييواني
و
ف تجيار بيدون ةيفياد سيالجية ي ييية
ية فف تم ل خيطير
جنتجات أخر دون جراقبة
ة المستفلك فالسمر الرخيص اليذ
حاليال عل
ي يتيى و ي ية
تجذبى لليراء قيد تيكيليفيى خسيار
عائلتى ،لجفلى لنوعية البضاعة و جصدر ا و يوتية
التاجر و بالتالي تي يسير حياليى في اليتيالياضي عينيد
اكتيافى ل الة الغش أو الضرر.

