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مــــايــــو قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ فـي أوخ فـي أوّل رجب عــــام ل رجب عــــام 1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 22 مــــايــــو 
WــعـــيــWيــتـــضــمّـن  تــفـــويض ســلـــطــة الـــتـن  تــفـــويض ســلـــطــة الـــتّــعـــيــ sيــتـــضــم s2012 ســـنــة ســـنــة
والـتـسـيـيـر اإلداري لـلـمـديـرين اجلـهـويـW لـلـتـجـارةوالـتـسـيـيـر اإلداري لـلـمـديـرين اجلـهـويـW لـلـتـجـارة

واHديرين الوالئيW للتجارة.واHديرين الوالئيW للتجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التجارة

- �ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمّن

sالقانون األساسي العامّ للوظيفة العمومية

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 66-145 اHــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمHعدّل واHا sWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلّق بـسـلـطـة التـعـيـW والـتـسـيـيـر اإلداريs بـالـنـسـبة
للموظفـW وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-342 اHؤرّخ
في 4 رمــضـان عـام 1427 اHـوافق 27 سـبــتـمـبــر سـنـة 2006
الـذي يحـدّد قـائـمة اHـنـاصب الـعلـيـا في اHـصالح اخلـارجـيّة

sلوزارة التّجارة وشروط االلتحاق بها وتصنيفها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاصّ باHوا
sؤسسات واإلدارات العموميّةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-05 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاصّ بــالـعــمـال اHوا

sوسائقي السيّارات واحلجّاب

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-415 اHؤرّخ
في 29 ذي احلجّة عام 1430 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2009
واHــــتـــــضــــمّـن الـــــقــــانـــــون األســـــاسي اخلـــــاصّ اHــــطـــــبق عـــــلى
اHـــوظـــفـــW اHــنـــتـــمـــW لألسـالك اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلّـــفــة

sبالتّجـارة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-09 اHـؤرّخ
في 15 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 20 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHتـضـمّن تـنظـيم اHـصالح اخلـارجـيّة في وزارة الـتّـجارة

sوصالحيتها وعملها

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 21 رمـــضـــان عـــام 1432 اHــــوافق 21 غــــشت ســــنـــة 2011

sتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتّجارةHوا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 17 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 13 نوفـمبـر سنة 2011
واHـتضـمّن إنـشـاء مـفتـشـيـات Hراقـبـة اجلـودة وقـمع الغش
على مسـتوى احلـدود البـرية والبـحريـة واجلويـة واHناطق

sواخملازن حتت اجلمركة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادّة 2 (الـفقرة 2) من
اHــرسـوم الــتّــنــفــيـذيّ رقم 90-99 اHــؤرّخ في أوّل رمــضـان
sـــذكــور أعالهHــوافق 27 مـــارس ســـنــة 1990 واHعــام 1410 ا
تـمـنح للـمديـرين اجلـهويـW واHـديرين الـوالئيـW لـلتّـجارة
Wوالـــتّـــســيـــيـــر اإلداري لـــلـــمــســـتـــخـــدمــ Wســلـــطـــة الـــتّــعـــيـــ

اHوضوعW حتت سلطتهم.

اHاداHادّة ة 2 :  : يبقى من صالحيات السلطة اHركزية :
sناصب العلياHهام في اHوإنهاء ا Wالتّعي -

sوالتوازن اإلجمالي للتعداد WوظفHتنقل ا -
- تــــنـــظـــيم الــــتـــكـــويـن وحتـــســـW اHـــســــتـــوى وجتـــديـــد

sWوظفHمعلومات ا
- توظيف وتسيير اHوظفW األجانب.

اHاداHادّة ة 3 :  : تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائـــر في أوّل رجب عــام 1433 اHــوافق 22
مايو سنة 2012.
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