
- الصفقات اJـتعلّقة �صاريف النشر واإلشهار في
rالصّحـافـة

- الــصــفــقــات اJــتــعـــلّــقــة �ــصــاريف الــنّــقل الــبــحــري
rتعلّق بإصدار سندات النّقـل والشّحنJواجلوي ا

- الـصـفـقـات اJـتـعــلّـقـة �ـصـاريف الـفـنـدقـةr ال سـيّـمـا
rكاتب والقاعاتJاإليواء وإيجار ا

rتعلّقة بالتنظيف بالوزارةJالصفقات ا -
- الـصـفـقـات اJتـعـلّـقة بـتـطـويـر البـرمـجـيـات لتـلـبـية

rاالحتياجات اخلـاصّـة
- الـصـفقـات اJـتـعـلّـقـة بالـتـحـيـX الـدائم لـلـتـراخيص

rضادّة لفيروس اإلعالم اآللي التابعة للوزارةJا
- صـــيـــانــــة ودعم أمن شــــبـــكـــة اإلعالم اآللـي لـــلـــقـــطـــاع

r(الشبكـة الداخليّـة)
- الصفقات اJتـعلقة بتجديد االشتراك السنوي في
(SHDSL)و (ADSL) نــــظـــــام الــــتـــــدفق الـــــعــــالـي لإلنـــــتــــرنت

للربط بشبكة اإلعالم اآللي الداخليّـة للوزارة.

اJــــاداJــــادّة ة 3 :  : �ــــكن تــــعــــويض كــــفــــالــــة حــــسن الــــتّــــنــــفــــيـــذ
بــــاقـــتـــطــــاعـــات حـــسـن الـــتّـــنــــفـــيــــذ فـــيـــمــــا يـــخص صــــفـــقـــات
الــدّراسـات واخلــدمــات اJــذكــورة فـي اJـادّة 2 أعاله عــنــدمـا
يــنص دفـتـر شـروط اJـنــاقـصـة عـلى ذلكr طــبـقـا لـلـمـادّة 99
من اJــرســـوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اJــؤرّخ في 28 شــوّال
عـام 1431 اJـوافق 7 أكـتـوبـر سـنة 2010 واJـتـضمّن تـنـظيم

الصفقات العمومية.

اJـاداJـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 27 صــفــر عــام 1432 اJــوافق أوّل
فبراير سنة 2011.
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قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 27 صــــفــــر عــــــام  صــــفــــر عــــــام 1432
اJـــوافـق أواJـــوافـق أوّل  فـــبـــرايـــر ســـنــة ل  فـــبـــرايـــر ســـنــة r2011 يـــحـــدr يـــحـــدّد قـــائـــمـــةد قـــائـــمـــة
صــفــقــات الــدصــفــقــات الــدّراســات واخلــدمــات اJــعــفــاة من كــفــالـةراســات واخلــدمــات اJــعــفــاة من كــفــالـة

حسن التنفيذ.حسن التنفيذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةJإنّ وزير ا
rووزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اJـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اJــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واJـــتــضـــمّن تـــنــظــــيم الـــصــفـــقــــات الــعـــمــومــــيـــةr ال ســيّـــمــا

rادّتـان 97 و99 منـهJا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اJـؤرّخ
في 15 رمـضـان عـام 1415 اJـوافـق 15 فـبـرايـر سـنـة 1995

 rاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اJؤرّخ
في 27 جمـادى الثانية عـام 1429 اJوافـق أوّل يـوليو سنة

r2008 الذي يحدّد صالحيات وزير السّكن والعمران

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادّة 97 من اJـرسوم
الــــــرئـــــاسـي رقم 10-236 اJـــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عـــــام 1431
اJـــــوافق 7 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2010 واJــــــتـــــضـــــمّن تــــــنـــــظـــــيم
الــصـفــقــــات الــعــمـومــيــةr يــعـفـي وزيـر الــسّــكن والــعــمـران
اJتـعـاملـX اJتـعاقـدين من كفـالـة حسن الـتّنـفيـذ بالـنسـبة
لـبــعض أنـواع صـفــقــات الــدّراســات واخلـدمـــات اJـذكـــورة

في اJادّة 2 أدنـاه.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : حتـدّد قـائمـة صـفـقات الـدراسـات واخلـدمات
اJعفاة من كفالة حسن التّنفيذ كمـا يأتي :

- الــصـــفــقــات اJـــتــعـــلّــقــة �ـــصــاريف رســـوم الــهــاتف
rاء والكهرباء والغـازJوا
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