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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 15-79 مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 جـمادى األولى جـمادى األولى
عـام عـام 1436  اHـوافق اHـوافق 8 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2015 يعـدل ويـتممs يعـدل ويـتمم
اHـــــرســــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيــــــذي رقم اHـــــرســــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيــــــذي رقم 11-241 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 8
شعـبان عام شعـبان عام 1432 اHوافق  اHوافق 10 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2011 الذي الذي

يحدد تنظيم مجلس اHنافسة وسيره.يحدد تنظيم مجلس اHنافسة وسيره.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

sتممHعدل واHا sنافسةHبا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

sالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-241 اHؤرخ
في 8 شعـبان عام 1432 اHوافق 10 يولـيو سنة 2011 الذي

sنافسة وسيرهHيحدد تنظيم مجلس ا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -  

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  يـــعـــدل ويــــتـــمم هـــذا اHــــرســـوم بـــعض
أحــــكـــام اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11-241 اHــــؤرخ في 8
شعـبان عام 1432 اHوافق 10 يولـيو سنة 2011 الذي يحدد

تنظيم مجلس اHنافسة وسيره.

اHـادة اHـادة 2 :   :  تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 3  من اHـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 11-241 اHــؤرخ في 8 شــعـــبــان عــام 1432
اHـــوافـق 10 يــــولـــيـــو ســنــة 2011 واHــذكــور أعالهs وحتــرر

كما يأتي :

" اHـــــادة 3 : تــــــتــــــكــــــون إدارة اجملــــــلـسs حتـت ســــــلــــــطـــــة
الرئـيس الذي يـساعده األمـY العـامs من الهـياكل اإلدارية

اآلتية :

1 - مـــــــديــــــريـــــــة اإلجــــــراءات ومـــــــتــــــابـــــــعــــــة اHـــــــلــــــفــــــاتمـــــــديــــــريـــــــة اإلجــــــراءات ومـــــــتــــــابـــــــعــــــة اHـــــــلــــــفــــــات
واHنازعاتsواHنازعاتs وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

sاستالم اإلخطارات وتسجيلها -
sمعاجلة كل البريد �ا فيه اإلخطارات -

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

sاخملتصة
- تـسـيـيـر اHنـازعـات ومـتـابـعتـهـا في الـقـضـايـا التي

sيعاجلها اجمللس
- حتضير جلسات اجمللس.

s مــديــريــة أنــظــمـــة اإلعالم والــتــعــاون والــوثــائقs 2 - مــديــريــة أنــظــمـــة اإلعالم والــتــعــاون والــوثــائق
وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- جمع الـوثائق واHـعلـومات واHـعطـيات ذات الـصلة
sبنشاط اجمللس وتوزيعها

sوضع نظام لإلعالم واالتصال -
sوضع برامج التعاون الوطني والدولي -

- ترتيب األرشيف وحفظه.

3 - مــــــديــــــريــــــة اإلدارة والــــــوســــــائلsمــــــديــــــريــــــة اإلدارة والــــــوســــــائلs وتــــــكــــــلـف عــــــلى
اخلصوص �ا يأتي :

...........(بدون تغيير)........

4 - مــــديـــــريــــة دراســــات األســـــواق والــــتـــــحــــقـــــيــــقــــاتمــــديـــــريــــة دراســــات األســـــواق والــــتـــــحــــقـــــيــــقــــات
االقتصاديةsاالقتصاديةs وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- إجنــــاز الــــدراســـات واألبــــحـــاث اHــــتــــعـــلــــقـــة �ــــجـــال
sاختصاص اجمللس

sنافسةHالقيام بتحليل األسواق في مجال ا -
- إجنــاز ومــتــابــعـة الــتــحــقـيــقــات اHــتــعـلــقــة بــشـروط
تطـبيـق النـصوص الـتـشريـعـية والـتنـظـيمـيـة ذات الصـلة

باHنافسة".

3 :  :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 5 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــادة اHــــــادة 
الــتـــنــفـــيــذي رقم 11-241 اHــؤرخ في 8 شــعـــبــان عــام 1432
اHـــوافـق 10 يــــولـــيـــو ســنــة 2011 واHــذكــور أعالهs وحتــرر

كما يأتي :

" اHــادة 5 : يــعـــY مــديـــرو اجملــلس �ـــقــرر مـن رئــيس
اجمللس وتدفع أجـورهم استنادا إلى أجر مدير في اإلدارة

اHركزية بالوزارة.
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يــــعــــY رؤســــاء مــــصــــالح اجملــــلـس �ــــقــــرر من رئــــيس
اجملــلـس وتـدفــع أجـورهـــم اسـتــنـــادا إلى مــنـصــب رئـيـس

مكتـب في اإلدارة اHركزية بالوزارة ".

اHـادة اHـادة 4 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 17 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 8 مارس سنة 2015.
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