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وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 2  رمـــضـــان عـــام   رمـــضـــان عـــام 1432
اHوافـق اHوافـق 2 غـشت سنة  غـشت سنة p2011 يحـدp يحـدّد قائمـة الدد قائمـة الدّراساتراسات
والـلـوازم واخلـدمـات اخلـاصـة بـتـكـنـولوجـيـات اإلعالموالـلـوازم واخلـدمـات اخلـاصـة بـتـكـنـولوجـيـات اإلعالم

واالتصال والتي ال تتطلب اللجوء إلى مناقصة.واالتصال والتي ال تتطلب اللجوء إلى مناقصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pاليّةHإنّ وزير ا

pووزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

pتمّمHعدّل واHا pتضمّن تنظيم الصفقات العموميةHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمـضـان عام 1415 اHـو افق  15 فـبـرايـر سـنة 1995

pاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-57 اHـؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اHــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
الـــذي يــحـــدّد صالحـــيـــات وزيــر الـــبـــريــد وتـــكـــنــولـــوجـــيــات

pاإلعالم واالتصـال

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــهـــدف هـــذا الـــقـــــرارp طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHــادّة 44 من اHـــرســـــوم الــــــرئـــاسيّ رقم 10 - 236 اHــؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واHـــــذكـــــــــور أعـالهp إلى حتــــــــديــــــــد قـــــائــــــمـــــــة الــــــدّراســـــات
والـــلــــوازم واخلـــدمــــات اخلـــاصـــة بــــتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالم

واالتصـال والتي ال تتطلب اللجوء إلى مناقصة.

اHاداHادّة ة 2 :  : حتدّد قائـمة الدّراسات واللّوازم واخلدمات
اخلاصة بتكـنولوجيات اإلعالم واالتـصال والتي ال تتطلب

اللجوء إلى مناقصةp كما يأتي :

دراســات مــتــعـلــقــة بــإقــامــة مــنـشــآت تــكــنــولــوجــيـاتدراســات مــتــعـلــقــة بــإقــامــة مــنـشــآت تــكــنــولــوجــيـات
اإلعالم واالتصال أو بتطوير وإدراج حلول معلوماتية :اإلعالم واالتصال أو بتطوير وإدراج حلول معلوماتية :

- دراســـات ذات طـــابع اســـتـــراتـــيـــجي : مـــخـــطـــطـــات
تــوجــيـــهــيــة مــعــلـــومــاتــيــةp مـــعــايــيــر ومــقـــايــيسp خــيــارات

pتكنولوجـية

- دراســــات الـــــرصــــد وإمـــــكــــانـــــيــــة اإلجنـــــاز واخلــــبــــرة
pواالستشارة وتدقيق احلسابات

- دراسـات االستشـارة واHسـاعدةp ابتـداء من حتديد
االحـتـيــاجـات إلى غـايـة اسـتالم اHـشـاريع اHـتـعـلّـقـة بـإقـامـة
مـــنــشــآت تـــكــنـــولــوجــيـــات اإلعالم واالتـــصــال أو بــتـــطــويــر

وإدراج حلول معلوماتية.

خدمات خاصة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :خدمات خاصة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال :
pالرقمية WضامHتطوير ا -
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احلـرف وقـواعــد اHـعـطـيـات والـبــوابـات ومـواقع اإلنـتـرنت
pوكذا اخلدمات عبر اإلنترنت

pإيواء بوابات ومواقع اإلنترنت -
- الـــــتـــــكـــــوين فـي مــــجـــــال تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات اإلعالم

pWواألعوان العمومي WوظفHواالتصال لفائدة ا
- صــيـانـة مــنـشـآت تـكــنـولـوجــيـات اإلعالم واالتـصـال

pعلوماتيةHوالتطبيقات ا
pتصديق التكوين -

- وضع مـشاريع جتـريـبـية لـتـقيـيم احلـلـول التي هي
pبصدد تعميمها

- وضع منشآت لشبكات سلبية متعددة الوسائط.
اللاللّــوازم :ــوازم :

- اقـتــنــاء الـرخـص الـلــوجــسـتــيــة ورخص االســتـغالل
pوجتـديـدهــا

- اقـــتــــنـــاء مــــنـــشــــآت لـــشــــبـــكــــات ســـلــــبـــيــــة مـــتــــعـــددة
pالـوسـائط

- اقـــتــنـــــــاء بــــــرامج مـــعــلـــومــــاتــــيـــة وتـــطــبـــيـــقــــات
اإلعـالم اآللي.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 2 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 2
غشت سنة 2011.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير البريد وتكنولوجياتوزير البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
موسى بن حماديموسى بن حمادي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ}قراطيّة الشّعبيّة. 

- تـطـوير أنـظـمة اإلعـالم ووضعـهـا في حيّـز الـتّنـفـيذ
واعـتـمـاد حـلـول لــوجـسـتـيـة ونـشـرهـا وتــطـويـر تـطـبـيـقـات




