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مجلس مجلس اCنافسةاCنافسة
قـــرار وزاري مـشـتـــرك مؤرخ فـيقـــرار وزاري مـشـتـــرك مؤرخ فـي28  ربـيع الـثـانـي عـام  ربـيع الـثـانـي عـام
1437 اHـوافق  اHـوافق 7  فـبـرايـر سـنـة   فـبـرايـر سـنـة r2016 يـحـد يـحـدّد تـنـظـيمد تـنـظـيم

مديريات مجلس اHنافسة في مصالح.مديريات مجلس اHنافسة في مصالح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rنافسةHورئيس مجلس ا

- �ـقــتــضى األمـر رقم 03-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلّق

rتمّمHعدّل واHا rنافسةHبا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-241 اHؤرّخ
في 8 شعـبان عام 1432 اHوافق 10 يولـيو سنة 2011 الذي
rـتمّمHـعدّل واHا rنـافســة وسـيـرهHيحـدّد تنـظـــيم مجـلس ا

rادة 4 منـهHال سيما ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضـــان عـــام 1435 اHــوافق 3 يــــولـــيــــو ســـنــــة 2014
الـذي يـحـدّد صالحـيـات اHـديــر الـعــامّ لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـية

rواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 11-241 اHــؤرّخ في 8 شــعـــبــان عــام 1432
اHــوافق 10 يــولــيــو ســنـة r2011 اHــعــدّل واHــتــمّم واHــذكــور
أعالهr يــهــدف هــذا الــقــرار إلـى حتــديــد تــنــظــيم مــديــريــات

مجلس اHنافسة في مصالح.

2 : : تــنــظم مــديــريــات مــجــلس اHــنــافــســةr حتت اHـاداHـادّة ة 
سلطة الرئيس و�ساعدة األمY العامr كما يأتي :

1 - مـــــــديــــــريـــــــة اإلجــــــراءات ومـــــــتــــــابـــــــعــــــة اHـــــــلــــــفــــــات - مـــــــديــــــريـــــــة اإلجــــــراءات ومـــــــتــــــابـــــــعــــــة اHـــــــلــــــفــــــات
: (2) Yوتضم مصلحت rنازعاتHوا rنازعاتHوا

* مـصـلـحـة االستـقـبـال والـتـسجـيل ومـعـاجلـة اHـلـفات
rواإلخطارات

* مـصــلــحـة مــتـابــعــة اHـلــفــات واHـنــازعــات وحتـضــيـر
جلسات اجمللس.

rمــديـــريــة أنــظــمــة اإلعالم والــتــعـــاون والــوثــائق - r2 - مــديـــريــة أنــظــمــة اإلعالم والــتــعـــاون والــوثــائق
وتضم ثالث (3) مصالح :

rمصلحة اإلعالم واالتصال *
rمصلحة التعـاون *

* مصلحة الوثائق واألرشيف.
3 - مـــــديـــــريـــــة اإلدارة والـــــوســـــائلr - مـــــديـــــريـــــة اإلدارة والـــــوســـــائلr وتـــــضم ثالث (3)

مصالح :
rوالتكوين YستخدمHمصلحة تسيير ا -

rيزانية واحملاسبةHمصلحة ا -
- مصلحة الوسائل العامة.

4 - مــــديـــــريــــة دراســــات األســـــواق والــــتـــــحــــقـــــيــــقــــات - مــــديـــــريــــة دراســــات األســـــواق والــــتـــــحــــقـــــيــــقــــات
: (2) Yاالقتصادية االقتصادية وتضم مصلحت

rمصلحة الدراسات واألبحاث وحتليل األسواق *
*  مصلحة إجناز ومتابعة التحقيقات.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق 7 فبراير سنة 2016.
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عن الوزير األول عن الوزير األول 
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

رئيس مجلس اHنافسةرئيس مجلس اHنافسة
عمارة زيتونيعمارة زيتوني

وزير اHاليةوزير اHالية
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة


