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تزاد عليها
نفقات اﻻرسال
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حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.

 ١٥ذو القعدة عام  ١٤٤٣هـ
 ١٥جوان سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٠
اﳉريدة الرسم ّ

وزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار مؤّرخ ﰲ  ٥رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٦أفريل
سنة  ،٢٠٢٢يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ٢١صفر عام
 ١٤٤١اﳌوافـ ـ ـ ـق  ٢١أكـ ـتـ ـوب ـر سن ـة  ٢٠١٩واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية
لوزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  ٥رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق 6
أفريل سنة  ،2٠22يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  21صفر عام 1٤٤1
اﳌوافق  21أكتوبر سنة  2٠19واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
ال ـّل ـج ـن ـة ال ـق ـط ـاع ـي ـة ل ـلصف ـق ـات ال ـع ـمـومـيـة لـوزارة الـتـجـارة،
اﳌعّدل ،كما يأتي :
"– السّيد موسى مسعد ،ﳑثل الوزير اﳌكلّف بالتجارة،
خلفا للسّيد جمال الدين بعﲇ ،رئيسا،
– السّيدة سهام بوتي ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالتجارة،
خلفا للسّيد أحسن زنطار ،نائبة للرئيس.
اﻷعضاء الدائمون :
يدة هاجر لعربي ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالتجارة،
– الس ّ
خلفا للسّيدة إلهام كلو،
– السّيدة ليﲆ بن رميلة ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف باﳌالية
)اﳌديرية العامة للمحاسبة( ،خلفا للسّيدة حكيمة روماني،
– السّيد رشيد مرجي ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتجارة،
خلفا للسّيد مصطفى مرغيت.
–  ) ............................الباقي بدون تغيير( ......................
اﻷعضاء اﳌستخلفون :
يد كمال بوخداش ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتجارة،
– الس ّ
خلفا للسّيد فاروق حمداوي،
يد حميد قوميري ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتجارة،
– الس ّ
خلفا للسّيد زهير موساوي،
– السّيدة حكيمة روماني ،ﳑثلة الوزير اﳌكلّف باﳌالية

31

قرار مؤّرخ ﰲ  ٨رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٩أفريل
سـ ـن ـ ـة  ،٢٠٢٢يح ـ ـّدد ق ـ ـائم ـ ـة الن ـشاطـ ـات واﳋ ـدم ـات
واﻷشـ ـغ ـ ـال التي ي ـم ـ ـكن الوك ـ ـالة الوطـ ـن ـية لت ـرقـ ـية
التجارة اﳋارجية “ أﳉكس” القيام بها ﲟقابل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التجارة وترقية الصادرات،
إ ّ
– ﲟقتضى القانون رقم  16–2٠اﳌؤّرخ ﰲ  16جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤2اﳌوافق  31ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠21ﻻ سيما اﳌادة  12٠منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤12–98اﳌؤّرخ ﰲ
 18شعبان عام  1٤19اﳌوافق  7ديسمبر سنة  1998الذي
يح ـ ـّدد كيـ ـفـ ـيات تخـ ـص ـيص العـ ـ ـائدات النـ ـاﲡ ـ ـة عن اﳋـ ـدم ـ ـات
اﻷشغ ـ ـال التي تق ـ ـوم به ـ ـا اﳌـ ـؤسـ ـسات الع ـم ـ ـومية زيادة عﲆ
مهمتها الرئيسية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3–٠2اﳌؤّرخ ﰲ
 17شوال عام  1٤23اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحّدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  17٤–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ
 23ربيع الثاني عام  1٤2٥اﳌوافق  12يونيو سنة 2٠٠٤
واﳌتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة اﳋارجية
وتنظيمها وسيرها ،اﳌتّمم ،ﻻ سّيما اﳌادة  6منه،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـ ـب ـ ـيقا ﻷح ـكـ ـام اﳌ ـ ـادة  2من اﳌ ـرس ـوم
التـ ـن ـف ـ ـيذي رقـ ـ ـم  ٤12–98اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  18ش ـعـ ـ ـبـ ـان عـ ـام 1٤19
اﳌوافق  7ديسمبر سنة  ،1998وطبقا ﻷحكام اﳌادة  6من
اﳌرسوم التنفيذي رقم  17٤–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني
عام  1٤2٥اﳌوافق  12يونيو سنة  2٠٠٤واﳌذكورين أعﻼه،
يه ـدف هذا القـ ـرار إﱃ ﲢـ ـديـ ـد قـ ـائمة النش ـ ـاطات واﳋ ـ ـدمـ ـات
واﻷشـ ـ ـغال التي يم ـ ـكن الوكـ ـالة الوطـنـ ـية لترق ـ ـية التجارة
اﳋارجية ”أﳉكس” القيام بها ﲟقابل.
اﳌادة  : ٢ﲢـ ـ ـدد قائمـ ـة الن ـ ـشاطات واﳋـ ـدمات واﻷشغال،
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كما يأتي :
– تقدﱘ استشارات ﰲ مجال اﻻستشراف حول اﻷسواق
اﳋارجية لصالح اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ،
– تنظيم دورات التكوين وﲢسﲔ اﳌستوى ﰲ مجال
تقنيات التصدير وقواعد التجارة الدولية ،ﻻ سيما لصالح
اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ وﲡمعات اﳌؤسسات،

– السّيدة إلهام كلو ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالتجارة ،خلفا

– تنظيم الندوات واﳌلتقيات واﻷيام الدراسية واﳌعارض،
سواء بصفة حضورية أو عن طريق تقنية التحاضر اﳌرئي
عن بعد ،ﻻ سيما لصالح اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ وﲡمعات
اﳌؤسسات،

–  ) ...........................الباقي بدون تغيير( .“ .....................

– إعداد وطبع اﳌجﻼت ومختلف اﳌنشورات ﰲ مجال
تدخلها،

)اﳌديرية العامة للمحاسبة( ،خلفا للسّيدة ليﲆ بن رميلة،

للسّيد سفيان فريش،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤٠
اﳉريدة الرسم ّ
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– إنجاز اﳋدمات اﳌطبعية والتوثيق،
– إيجار مساحات الوكالة ومدّرجها وكذا قاعات اﻻجتماع،
ﻻ سيما لفائدة اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ وﲡمعات اﳌؤسسات،
– تأجير مساحات إعﻼنية داخل اﳌؤسسة،

 ١٥ذو القعدة عام  ١٤٤٣هـ
 ١٥جوان سنة  ٢٠٢٢م

كيفيات إعداد قائمة اﻷدوية اﻷساسية ،ﰲ ﳉنة اﳋبراء
متعددي التخصصات اﳌكّلفة بإبداء الرأي ﰲ قائمة اﻷدوية
اﻷس ـاس ـية ،ﳌ ـدة ث ـﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة :
– نجيب بن يلس ،ﳑثل عن وزارة الدفاع الوطني،

– منح اشتراكات ﰲ مختلف وسائل اﻻتصال الورقية

– رضا جيجيك ،ﳑثل عن وزير التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،

– تأطير اﳌبادرات ﰲ إطار إنشاء ﲡمعات اﳌؤسسات
حسب الﱡشعب اﳌوجهة للتصدير،

– فوزي هوام ،ﳑثل عن الوزير اﳌكّلف بالضمان اﻻجتماعي،

والرقمية لصالح اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ،

– تأطير ومرافقة اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ ﰲ البحث عن

– رضا كسال ،مدير مكّلف باليقظة اﻻستراتيجية بوزارة
الصناعة الصيدﻻنية،
– صارة حجاﱄ ،ﳑثلة عن الوكالة الوطنية لﻸمن الصحي،

اﻷسواق ﰲ اﳋارج.
اﳌادة  : ٣تنجز النشاطات واﳋدمات واﻷشغال اﳌذكورة
ﰲ اﳌادة  2أعﻼه ،بناء عﲆ عقود أو طلبيات أو صفقات أو
اتفاقيات طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌادة  : ٤ي ـ ـقـ ـدم كل طـ ـلب يتـ ـعلق بتـ ـأدية الن ـش ـاطـ ـات أو
اﳋدمات واﻷشغال اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه ،للمدير العام
للوكالة الوطنية لترقية التجارة اﳋارجية “أﳉكس”.
اﳌادة  : ٥تتم معاينة اﻹيرادات من قبل اﻵمر بالصرف،
صل من قبل العون اﶈاسب أو وكيل اﶈاسب اﳌعّين
وﲢ ّ
لهذا الغرض.
اﳌادة  : ٦توزع العائدات الناﲡة عﲆ النشاطات واﳋدمات
واﻷشغال بعد اقتطاع التكاليف التي ﰎ صرفها ﻹنجازها،
طبقا لﻸحكام التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بها.
اﳌادة  : 7يجـ ـ ـب أن تسـ ـجل اﻹيـ ـرادات والن ـفـ ـقات اﳌـ ـتعلقة

– كـ ـمال من ـص ـوري ،ﳑ ـثـ ـل عـ ـن الوكـ ـالـ ـة الوط ـ ـنـ ـية للم ـ ـواد
الصيدﻻنية،
– وهيبة جعفري ،ﳑثلة عن اﳌركز الوطني لليقظة بخصوص
اﻷدوية والعتاد الطبي،
– سعيد خناف ،ﳑثل عن معهد باستور باﳉزائر،
– حسان ياسﲔ دواجي ،ﳑثل عن الصيدلية اﳌركزية
للمستشفيات،
– نسيم سعدية ،ﳑثل عن الصندوق الوطني للتأمينات
اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء،
– عبد اﳊميد محند أوسعيد ،ﳑثل عن الصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي لغير اﻷجراء،
– محمـد إزم ،ﳑثل عن اﳌجلس الوطني لﻸدبيات الطبية
لﻸطباء،

بالنشاطات واﳋدمات واﻷشغال اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة

– رضا شباب ،ﳑثل عن اﳌجلس الوطني لﻸدبيات الطبية
ﻷطباء اﻷسنان،

يفتح لهذا الغرض.

– حبيب خادير ،ﳑثل عن اﳌجلس الوطني لﻸدبيات
الطبية للصيادلة،

 2أعﻼه ،ﰲ باب خارج عن اﳌيزانية ،وتدّون ﰲ سجل ملحق
اﳌادة  : ٨ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– نور الدين دعيبش ،ﳑارس طبي،

حّرر باﳉزائر ﰲ  8رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  9أفريل
سنة .2٠22
كمال رزيق

– الياس فراز ،ﳑارس طبي،

وزارة الصناعة الصيدﻻنية
قرار مؤّرخ ﰲ  ٢٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢٥أفريل
سنة  ،٢٠٢٢يتضمن تعيﲔ أعضاء ﳉنة اﳋبراء
مت ـعددي الت ـخ ـ ـصـ ـص ـات اﳌكّلفـ ـة بإب ـ ـداء ال ـ ـ ـرأي ﰲ
قائمة اﻷدوية اﻷساسية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  2٤رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق 2٥
أفريل سنة  ،2٠22يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادة  13من اﳌرسوم التنفيذي رقم  22٤–21اﳌؤّرخ
ﰲ  12شوال عام  1٤٤2اﳌوافق  2٤مايو سنة  2٠21الذي يحّدد

– صارة بوحروم ،ﳑارسة طبية،
– أحﻼم راضية باشة ،ﳑارسة طبية،
– ياسمﲔ شحامي ،ﳑارسة طبية،
– محمـد ﳌﲔ شكاوي ،صيدﱄ استشفائي،
– خالد زغدار ،صيدﱄ،
– نادية بوعبد الـله ،صيدﻻنية جالونسية،
– سمية بهلول ،مختصة ﰲ علم الصيدلة،
– ياسﲔ ميزاور ،مختص ﰲ اﻻقتصاد الصيدﻻني.
يعّين السّيد رضا كسال ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالصناعة
الصيدﻻنية ،رئيسا للجنة.
تتّمم تشكيلة الّلجنة ﻻحقا ﲟمثﲇ القطاع اﳌعني عند
تعيينهم من قبل السلطة التي يتبعون لها.

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

