
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



11 شعبان عام   شعبان عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2039
13 يوليو  سنة   يوليو  سنة  2011 م م

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.
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