
العدد العدد 39
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 11  شعبان عام شعبان عام 1432 هـ هـ
اJوافق اJوافق 13 يوليو سنة يوليو سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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- في باب النفقات :- في باب النفقات :
qنفقات التسيير -
- نفقات التجهيز.

اJـاداJـادّة ة 37 : : تــمــسك مـحــاســبـة اJــدرسـة حــسب قــواعـد
احملاسبة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 38 : : يـتـولى الـرقـابـة اJـاليـة لـلـمـدرسـة مراقب
يعX وفقا للتنظيم اJعمول به.

39 : : يــــــرسـل احلــــــســــــاب اإلداري والــــــتــــــقــــــريــــــر اJـــــاداJـــــادّة ة 
السنوي عن النشاط إلى وزير العدلq حافظ األختام.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJاداJادّة ة 40 : :  تـلغى اJــواد من 2  إلـى 37 مـن اJـرسـوم
الـتـنــفــيــذي رقــم 91 -184 اJـؤرخ فـي 18 ذي الـقــعـدة عـام

1411 اJوافق أوّل يونيو سنـة 1991 واJذكور أعاله.

41 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 11 -   -  241   مؤر مؤرّخ في  خ في  8 شعـبان عام شعـبان عام
1432 اJـوافـق  اJـوافـق 10 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة q2011 يـحــــدد تـنـظـيمq يـحــــدد تـنـظـيم

مجلس اJنافسة وسيره.مجلس اJنافسة وسيره.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 -3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اJــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واJــتــعــلق بــاJـنــافــســةq اJــعـدّل واJــتــمّمq ال ســيــمــا اJـادة 31

qمنه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرّخ في 19
جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1427 اJــــوافق 15 يــــولــــيــــو ســــنــــة
2006واJــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســــاسي الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

qالعمومية
- و�ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 96 - 44 اJـؤرّخ
في 26 شـــعـــبـــان عـــام 1416 اJــوافق 17 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1996

qنافسةJالذي يحدد النظام الداخلي في مجلس ا

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 226
اJــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام 1411 اJــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين �ـارسـون وظائف

qعليا في الدولة وواجباتهم
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 227
اJــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عـــام 1411 اJــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـــذي يــحـــدد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

qؤسسات والهيئات العموميةJبعنوان اإلدارة وا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اJؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمJا XـوظفـJتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باJوا
qؤسسات واإلدارات العموميةJشتركة في اJلألسالك ا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اJؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـJــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اJوا

qوسائقي السيارات واحلجاب
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 08 اJؤرّخ
في 19 مـحرّم عام 1429 اJوافق 27 ينـاير سـنة 2008 الذي
يـحدد شروط التـعيX في اJـنصب العالي لـرئيس مكتب

qرتبطة بهJركزية والزيادة االستداللية اJفي اإلدارة ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اJــادة 31 من األمــر
رقـم 03 - 03 اJـــــــــؤرّخ في 19 جـــــــــمــــــــادى األولـى عــــــــام 1424
اJـوافق 19 يـولـيــو سـنـة 2003 واJـذكـور أعالهq يــهـدف هـذا
qــنــافــســة وســيــرهJــرســوم إلى حتــديــد تــنــظــيم مــجــلس اJا

ويدعى في صلب النص "اجمللس".

الفصل األولالفصل األول
تنظيم اجمللستنظيم اجمللس

اJـاداJـادّة ة 2 : : مـجــلس اJــنـافــسـة ســلــطـة إداريــة مـســتـقــلـة
يـتمـتع بالشـخصـية الـقانـونيـة واالستقـالل اJالي ويوضع

لدى الوزير اJكلف بالتجارة.
اJـاداJـادّة ة 3 :  :  تـضم  إدارة اجملــلسq حتت سـلـطـة الـرئـيس
qـــقــررونJـــقــرر الـــعــام واJالــعـــام وا Xالـــذي يــســـاعــده األمـــ

الهياكل اآلتية :
1 - مــديـريـة اإلجــراءات ومـتــابـعـة اJــلـفـات - مــديـريـة اإلجــراءات ومـتــابـعـة اJــلـفـات q وتـكـلف

على اخلصوص �ا يأتي :

qاستالم اإلخطارات وتسجيلها -
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qمعاجلة البريد -

- إعـــداد اJــــلـــفـــات ومــــتـــابـــعــــتـــهـــا فـي جـــمـــيـع مـــراحل
اإلجـــراءات عـــلـى مـــســـتـــوى اجملـــلس واجلـــهـــات الـــقـــضـــائـــيــة

qاخملتصة

- حتضير جلسات اجمللس.
2 - مــديــريــة الــدراســات والـوثــائـق وأنـظــمــة اإلعالم - مــديــريــة الــدراســات والـوثــائـق وأنـظــمــة اإلعالم

والتعاونqوالتعاونq وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :
- إجنــاز الـــدراســات واألبــحـــاث ذات الــصــلـــة �ــجــال

qاختصاص اجمللس
- جــمع الــوثـائـق واJـعــلــومــات واJـعــطــيــات اJـتــصــلـة

qبنشاط اجمللس وتوزيعها
qوضع نظام لإلعالم واالتصال -

qتسيير برامج التعاون الوطنية والدولية -
- ترتيب األرشيف وحفظه .

3 - مـــــديــــــريـــــة اإلدارة والـــــوســــــائل - مـــــديــــــريـــــة اإلدارة والـــــوســــــائل q وتــــــكــــــلف عــــــلى
اخلصوص �ا يأتي :

- تــــســـيــــيــــر اJـــوارد الــــبـــشــــريــــة والـــوســــائل اJــــاديـــة
qللمجلس

qحتضير ميزانية اجمللس وتنفيذها -
- تسيير وسائل اإلعالم اآللي للمجلس.

4 - مـــــديـــــريـــــة حتــــــلـــــيل األســـــواق والــــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات - مـــــديـــــريـــــة حتــــــلـــــيل األســـــواق والــــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات
واJنازعاتواJنازعات q وتكلف  على اخلصوص �ا يأتي :

qنافسةJالقيام بتحليل األسواق في مجال ا -
- إجناز ومـتـابعـة التـحـقيـقات حـول شـروط تطـبيق
الـــنـــصـــوص الـــتـــشــــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــظــــيـــمـــيـــة ذات الـــصـــلـــة

qنافسةJبا
- تـســيـيـر ومـتــابـعـة اJـنــازعـات اJـتـعــلـقـة بـالــقـضـايـا

التي يعاجلها اجمللس.

اJــــاداJــــادّة ة 4 : : يــــحــــدد تــــنــــظــــيم اJــــديــــريــــات في مــــصــــالح
�ـــوجب قـــرار مــــشـــتـــرك بـــX الــــوزيـــر اJـــكـــلـف بـــاJـــالـــيـــة
والـسـلـطـة اJـكــلـفـة بـالـوظـيـفـة الـعــمـومـيـة ورئـيس مـجـلس

اJنافسة. 

اJــاداJــادّة ة 5 : :  يــصـــنـف مــديـــرو اجملـــلس وتـــدفع أجـــورهم
اسـتـنـادا إلى الــوظـيـفـة الـعــلـيـا لـلــدولـة كـمـديـر في اإلدارة

اJركزية بالوزارة.

يــــصــــنف رؤســــاء مــــصــــالـح اجملـــلـس وتــــدفع أجــــورهم
اسـتــنـادا إلى اJــنـصب الـعــالي لـرئـيـس مـكـتب في اإلدارة

اJركزية بالوزارة.

اJــــاداJــــادّة ة 6 : : يـــــخــــضـع مــــســـــتـــــخــــدمـــــو اجملــــلـس لألحـــــكــــام
التشريعية والتنظيمية اJعمول بها.

اJـاداJـادّة ة 7 : : تـسـجل مـيـزانيـة اجملـلس بـعـنـوان مـيـزانـية
وزارة الــــتــــجــــارة وذلـك طــــبــــقــــا لـألحــــكــــام الــــتــــشــــريــــعــــيــــة

والتنظيمية اJعمول بها.

الرئيس هو اآلمر بصرف ميزانية اجمللس.

تـخـضع مـيـزانـيـة اجملـلس لـلـقـواعـد الـعـامـة لـلـتـسـيـير
واJراقبة اJطبقة على ميزانية الدولة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
سير اجمللسسير اجمللس

اJاداJادّة ة 8 :  : يخطر اجملـلس بعريضة مـكتوبة ترسل إلى
رئيس اجمللس.

حتـــــدد كــــيـــــفــــيـــــات إخــــطــــار اجملـــــلس �ـــــوجب نـــــظــــامه
الداخلي.

اJاداJادّة ة 9 : : تعقد جلـسات اجمللس وتتخـذ قراراته طبقا
ألحـكام اJواد 28 إلى 30 من األمـر رقم 03 - 03 اJـؤرّخ في

19 يوليو سنة 2003 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 10 : :  �كن أن يدرس اجملـلس اJلفـات اJعروضة
عــلــيه فـي إطــار جلــان مــصــغــرة قــبـل دراســتــهــا في جــلــســة

علنية.

يـــرأس الــــلــــجــــنـــة اJــــصــــغــــرة رئـــيـس اجملـــلـس أو أحـــد
نـــائـــبـــيه وتـــضم عـــلـى األقــل عـــضـــوا واحـــدا من الـــفـــئـــــات
اJــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اJـــادة 24 مـن األمـــر رقم 03 - 03

اJؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 واJذكور أعاله.

يـحــدد الـرئـيسq عــنـد احلـاجـةq عــدد الـلـجــان اJـصـغـرة
ويعX أعضاء اجمللس غير الدائمX في كل جلنة.

11 : : �ــكن اجملــلس أن يــنــشئq عــنــد احلــاجـةq أي اJـاداJـادّة ة 
فـوج عمل وأي جلنـة تقـنية لـلتـفكـير والدراسـة والتـحليل
وحتـدد تـشــكـيـلــتـهـا وطــبـيـعــة ومـدة أشـغــالـهـاq بــعـد مـداولـة
اجملـــلـس �ـــوجب مـــقـــــرر صـــــادر من الـــرئـــيس يـــرسل إلى
الــــوزيــــــر اJــــكـــلـف بــــالــــتـــجــــــارة ويـــــنــــشــــر فـي الــــنــــشـــرة

الرسمية للمنافسة.

12 :  :  يحـدد تـوزيع األعمـال واJهـام بX أعـضاء اJاداJادّة ة 
اجملـلس في نـظـامـه الـداخـلي اJـنـصـوص عـلـيه في اJـادة 15

من هذا اJرسوم.

13 :  :  يـــــــرسل اجملــــــلـس إلـى الــــــوزيــــــر اJــــــكــــــلف اJـــــاداJـــــادّة ة 
بـــالــتـــجــارةq الـــقــرارات الـــتي يـــتــخـــذهــا وال ســـيــمـــا مــنـــهــا

األنظمة والتعليمات واJنشورات.
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اJــاداJــادّة ة 14 :  :  طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اJــادة 27 من األمــر رقم
qـذكـور أعالهJـؤرّخ في 19 يـولـيــو سـنـة 2003 واJ03 - 03 ا

يـــرفع اجملـــلس تـــقـــريــرا ســـنـــويـــا عن نـــشــاطه إلـى الــهـــيـــئــة
التشريعية والوزير األول والوزير اJكلف بالتجارة.

ويــــنـــشــــر هــــذا الـــتــــقـــريــــر في الــــنــــشـــرة الــــرســـمــــيـــة
للمنافسة.

اJــاداJــادّة ة 15 :  :  يــعـــد اجملــلـس نــظـــامه الـــداخــلي ويـــصــادق
عليه ويرسله إلى الوزير اJكلف بالتجارة.

يـــنـــشـــر الـــنـــظــام الـــداخـــلي فـي الــنـــشـــرة الـــرســـمـــيــة
للمنافسة.

اJــاداJــادّة ة 16 :  :  تــلـــغى كـل األحــكـــام اخملـــالـــفــة ألحـــكـــام هــذا
اJرسوم.

اJـــــاداJـــــادّة ة 17 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 11 -   -  242   مؤر مؤرّخ في  خ في  8 شعـبان عام شعـبان عام
1432 اJـوافـق  اJـوافـق 10 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q q2011 يـتـضـمن إنـشاءيـتـضـمن إنـشاء

النشرة الرسمـية للمنافسة ويـحدد مضمونها وكذاالنشرة الرسمـية للمنافسة ويـحدد مضمونها وكذا
كيفيات إعدادها.كيفيات إعدادها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة  -
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اJـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واJــتــعـلق
بــاJـنــافـسـةq اJــعـدل واJـتــممq السـيــمـا اJـادة 49 (الــفـقـرة 3)

 qمنه
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـــوم الـــتـــنـــفــــيـــذي رقــم 453-02
اJـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اJـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اJـادة 49 (الــفـقـرة 3)
مـن األمـــر رقم 03-03 اJــــؤرخ في 19 جــــمــــادى األولى عــــام

1424 اJـــــوافق 19 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة q2003 اJـــــعـــــدل واJــــتـــــمم

واJــذكـور أعالهq يــهــدف هـذا اJــرسـوم إلـى إنـشــاء الـنــشـرة
الــرســـمــيـــة لــلـــمــنـــافــســة وحتـــديــد مـــضــمـــونــهـــا وكــيـــفــيــات

إعدادها.

اJـادة اJـادة 2 :   :  تـنـشـأ نــشـرة رسـمـيـة لــلـمـنـافــسـةq  يـعـدهـا
ويطبعها وينشرها مجلس اJنافسة.

اJـادة اJـادة 3  :  :  يـعـدّ مـجـلس اJـنـافـسـة الـنـشـرة الـرسـمـيـة
لــلــمــنــافــســة ويـطــبــعــهــا ويــنــشـرهــا إمــا بــواســطــة وسـائــله

اخلاصة أو باللجوء إلى خدمات هيئة أخرى.

qـادة 4 :  : تـنـشـر فـي الـنـشــرة الـرسـمـيــة لـلـمــنـافـسـةJـادة اJا
على اخلصوص :

qنافسةJقرارات وآراء مجلس ا -
- الـــــتـــــعـــــلـــــيــــــمـــــات واألنـــــظـــــمـــــة واJـــــنـــــشـــــورات وكل

qنافسةJاإلجراءات األخرى الصادرة عن مجلس ا
- القـرارات أو مـستـخرج الـقـراراتq الـصــادرة عن
مـــجـــلــس قــضـــــاء اجلـــزائـــر واحملـــكــمــــة الــعـــلـــيــــا ومـــجــلـس

qنافسةJالدولـة في مجال ا
qقرارات وآراء سلطات الضبط القطاعية -

- الـتـحـلـيالت والـدراسـات واخلـبـرات والـتـحـقـيـقات
qنافسةJنجزة في ميدان اJوالتعليقات ا

- اJـــداخالت والـــعـــروض اJـــقـــدمـــة خـالل اJـــلـــتـــقـــيــات
واأليــام الــدراســيــة والــورشــات اJـــنــظــمــة حــول اJــواضــيع

qنافسةJتعلقة بالضبط واJا
-  الـنـصـوص الـتـشـريعـيـة والـتـنـظـيمـيـة الـرئـيـسـية

qنافسةJذات الصلة بالضبط وا
- كل اJعلومات واJعطيات األخرى اJفيدة.

اJـادة اJـادة 5 :  : تــنـشــر الــنـشــرة الــرسـمــيـة لــلــمـنــافــسـة كل
شهرين (2).

غيـر أنهq  وعنـد الضـرورةq �كن نـشرهـا خالل فترة
هذين الشهرين.

اJــــادة اJــــادة 6 : :  تــــقـــيّــــد االعــــتــــمـــادات الــــضــــروريــــة إلعـــداد
الــنـــشــرة الـــرســمــيـــة لــلــمـــنــافــســـة وطــبــعـــهــا ونـــشــرهــا في

ميزانية مجلس اJنافسة.

اJادة اJادة 7 : :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى


