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- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اHــــؤرخ في 24  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1424 اHــــوافق 23 
غــشت ســنــة 2003 الــذي  يــحــدد مــهـــام اجلــامــعــة والــقــواعــد
اخلـاصــة بـتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـا p اHــعـدل واHــتـممp ال ســيـمـا

pادة 25 منهHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تـــعـــدّل وتـــتـــمّم اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
التـنفـيذي رقم 01-273 اHؤرخ في 30 جمـادى الثانـية عام
1422 اHــوافق 18 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة p2001 اHـــعـــدل واHـــتــمم

واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي :

"اHـــــادّة 3 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 03 - 279 اHـؤرخ في 24  جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1424 اHــوافق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعـــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهp تضم مـديريـة اجلامعـةp زيادة عـلى األمانة
العامـة واHكتبـة اHركزية أربع (4) نيابـات مديريـة تكلف

على التواليp باHيادين اآلتية :
- الــتــكــوين الــعــالـي في الــطــوريــن األول والــثــانــي
والـــتــــكـــويــن اHــــتـــواصــل والـــشــــهـــــادات وكـــذا الــــتـــكـــويــن

pالعالــي في التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلامعي والبحث العـلمي وكذا التكوين الـعالي فيما بعد

pالتدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه".

اHاداHادّة ة 2  :   : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 28
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 - - 274 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة p2012 يــحـــدد قــائــمــةp يــحـــدد قــائــمــة

اHـنــاصــب الــعــلــيـــا في اHــصــالح اخلـارجــيـــة لــوزارةاHـنــاصــب الــعــلــيـــا في اHــصــالح اخلـارجــيـــة لــوزارة
الــــــتــــــجــــــارة وشــــــروط االلــــــتــــــحــــــاق بــــــهــــــا والــــــزيــــــادةالــــــتــــــجــــــارة وشــــــروط االلــــــتــــــحــــــاق بــــــهــــــا والــــــزيــــــادة

االستداللية اHتعلقة بها.االستداللية اHتعلقة بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير التجارة -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- وwـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم  06 - 03  اHــــؤرخ  في  19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- وwـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم  07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات

pونظام دفع رواتبهم WوظفHا
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحدد كـيفيـات منـح  الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

 pالعمومية
- وwـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم  10 - 149
اHــؤرخ في  14  جــمــادى  الــثــانــيــة  عـام  1431  اHــوافق 28

pأعضاء احلكومة Wتضمن  تعيHمايو  سنة 2010 وا
 - وwـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عام 1423  اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 342
اHؤرخ في 4 رمـضان عام 1427 اHوافق 27 سبـتمبـر سنة
2006 الـــذي يــحـــدد قــائـــمــة اHـــنـــاصب الــعـــلــيـــا في اHـــصــالح

اخلـــارجــــيـــة لــــوزارة الـــتـــجــــارة وشـــروط االلــــتـــحـــــاق بــــهـــا
pوتصنيفها

- وwـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11  مــحـرم  عـام  1429  اHـوافق  19 يـنـايـر  سـنـة 2008
WــــوظــــفــــHــــتـــــضــــمن  الــــقــــانــــون  األســـــاسي  اخلــــاص بــــاHوا
اHـنـتمـW  لألسالك  اHـشـتركـة   في اHـؤسـسات واإلدارات

pالعمومية
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 415
اHــؤرخ في 29 ذي احلــجــة عــام 1430 اHــوافق 16 ديــســـمــبــر
سـنـة  2009 واHـتـضــمن الـقـانـون األســاسي اخلـاص اHـطـبق
عـلى اHـوظـفW اHـنـتـمـW لألسالك اخلـاصة بـاإلدارة اHـكـلـفة

pبالتجارة
- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 11 - 09 اHؤرخ
في 15  صـــفـــر عــام  1432 اHــوافق 20  يــنـــايـــر  ســـنــة 2011
واHــــتــــضــــمن  تــــنــــظــــيم اHــــصــــالح  اخلــــارجــــيــــة  في  وزارة

pالتجارة وصالحياتها وعملها

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى :  يــــــحــــــدد  هــــــذا  اHــــــرســــــوم  قــــــائــــــمــــــة
اHــــنــــاصـب الــــعــــلـــــيــــا  في  اHـــــصــــالح  اخلـــــارجــــيــــة  لــــوزارة
الـتــجــارة وشــروط االلــتــحــاق بـهــا والــزيــادة االســتــداللــيـة

اHتعلقة بها.

الباب األولالباب األول
قائمة  اHناصب  العلياقائمة  اHناصب  العليا

اHـاداHـادّة ة 2 :  : زيــادة  عـلى  اHـنــاصب  الـعــلـيـا  اHــنـصـوص
عـلـيـهـا في اHـادة 76 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 09 - 415
اHــــــؤرخ  فـي 29  ذي  احلـــــــجـــــــة  عـــــــام  1430  اHــــــوافـق  16
ديـســمــبــر  ســنـــة  2009  واHــذكــــور  أعـالهp حتــدد  قــائــمـة
اHــــنــــاصـب الــــعــــلـــــيــــا  في  اHـــــصــــالح  اخلـــــارجــــيــــة  لــــوزارة

التجارة  كما  يأتي :

-  على  مستوى  اHديرية  اجلهوية  للتجارة :-  على  مستوى  اHديرية  اجلهوية  للتجارة :
pرئيس  مصلحة -

- رئيس  مكتب.

- على  مستوى  اHديرية  الوالئية  للتجارة :- على  مستوى  اHديرية  الوالئية  للتجارة :

أ - على مستوى اHديرية (اHقر) :أ - على مستوى اHديرية (اHقر) :

pرئيس مصلحة -

pرئيس مكتب -

- رئيس  فرقة  التفتيش.

ب - على مستوى اHفتشية اإلقليمية للتجارة :ب - على مستوى اHفتشية اإلقليمية للتجارة :

pرئيس  مفتشية  إقليمية  للتجارة -

- رئيس فرقة التفتيش.

ج - عـلى مـسـتــوى  مـفـتـشـيـة  مــراقـبـة اجلـودة وقـمعج - عـلى مـسـتــوى  مـفـتـشـيـة  مــراقـبـة اجلـودة وقـمع
الغش  على مستوى احلدود:الغش  على مستوى احلدود:

pرئيس مفتشية احلدود البرية -

pرئيس مفتشية احلدود البحرية -

pرئيس مفتشية احلدود اجلوية -

pناطق واخملازن حتت اجلمركةHرئيس مفتشية ا -

- رؤساء فرق التفتيش.

الباب الثانيالباب الثاني
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

الفرع  األولالفرع  األول
 على  مستوى  اHديرية  اجلهوية للتجارة على  مستوى  اHديرية  اجلهوية للتجارة

3 : :  أ -  أ - يـــعـــW رؤســاء اHـــصـــالـح اخملـــتـــصـــة من اHــاداHــادّة ة 
: Wب

1 -  مفـتشي األقـسام لقـمع الغش ومـفتـشي األقسام
pللمنافسة والتحقيقات االقتصادية

2 - رؤســـاء  اHــفـــتــشـــW الــرئـــيــســـيــW لـــقــمـع  الــغش
ورؤسـاء  اHفـتشـW الرئـيسـيW لـلمـنافـسة  والـتحـقيـقات
االقتـصاديـةp اHرسـمـpW الذين يـثبـتون ثالث (3) سـنوات

pمن األقدمية بصفة موظف

WــفـتـشـHلــقـمع الـغش وا Wالـرئـيــسـيـ WـفـتـشــH3 - ا
الـرئـيسـيـW للـمـنافـسـة والتـحـقـيقـات االقـتصـاديـةp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 pالصفة

4 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
االقـتصـاديةp الذين يـثبـتون خمس(5) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

ب  -  ب  -  يـعــW  رؤســاء مــصــالح اإلدارة والــوســائل من
: Wب

pستشارينHا WتصرفH1- ا

2- اHـتـصـرفW الـرئـيـسـيـW  الــذين يـثـبـتــون ثـالث

p(3 ) سنوات من األقدمية بصفة موظف

3 - اHـتـصــرفـW الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

4 :  : أ -أ - يــــعـــيّـن  رؤســـاء  اHــــكـــاتـب  الـــتــــابـــعـــون اHــاداHــادّة ة 
: Wللمصالح اخملتصة  من  ب

1-  مـفتـشي األقـسام لـقـمع الغش ومـفـتشي األقـسام

pللمنافسة والتحقيقات االقتصادية

2 - رؤســـاء اHـــفـــتـــشــــW الـــرئـــيـــســـيـــW لــــقـــمع الـــغش
ورؤسـاء اHـفـتـشW الـرئـيـسـيـW لـلـمـنافـسـة والـتـحـقـيـقات

pWرسمHا pاالقتصادية
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WــفـتـشـHلــقـمع الـغش وا Wالـرئـيــسـيـ WـفـتـشــH3 - ا
الـرئـيسـيـW للـمـنافـسـة والتـحـقـيقـات االقـتصـاديـةp الذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

pالصفة
4 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
االقـتصـاديةp الـذين يثـبتون ثالث (3) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.
ب   -  ب   -  يـعــW  رؤسـاء  اHــكــاتب  الـتــابــعـون Hــصـلــحـة

: Wاإلدارة  والوسائل من  ب
1 - اHتصرفـW اHستشارين ورؤساء اHهندسW في

pأمناء احملفوظات Wاإلعالم اآللي ورؤساء الوثائقي
Wالرئيسي WهنـدسHوا Wالرئـيسي WتصرفH2 - ا
فـي اإلعالم اآللـي والــــــوثــــــائــــــقــــــيــــــW أمــــــنــــــاء احملــــــفــــــوظـــــات

pWرسمHا pWالرئيسي
3 - اHـتـصـرفـW ومـهـنـدسي الـدولـة في اإلعالم اآللي
والوثـائـقـيـW أمـنـاء احملـفـوظـاتp الـذين يـثـبتـون ثالث (3)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع  الثاني الفرع  الثاني 
على  مستوى اHديريات  الوالئية للتجارة على  مستوى اHديريات  الوالئية للتجارة 

: Wصالح اخملتصة من بHادّة ة 5 :  : أ - أ - يعيّن رؤساء اHاداHا
 1- مـفتـشي األقـسام لـقـمع الغش ومـفـتشي األقـسام

pللمنافسة والتحقيقات االقتصادية
2 - رؤســـاء  اHــفـــتــشـــW الــرئـــيــســـيــW لـــقــمـع  الــغش
ورؤسـاء  اHفـتشـW الرئـيسـيW لـلمـنافـسة  والـتحـقيـقات
االقتـصاديـةp اHرسـمـpW الذين يـثبـتون ثالث (3) سـنوات

pمن األقدمية بصفة موظف
WــفـتـشـHلــقـمع  الـغش وا Wالـرئـيــسـيـ WـفـتـشــH3- ا

الرئيسـيW للـمنافـسة  والتـحقيـقات  االقتـصاديةp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 pالصفة
4 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
االقـتصـاديةp الذين يـثبـتون خمس(5) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.
ب  -  ب  -  يـعـW  رؤســاء مـصـالـح اإلدارة والـوسـائل  من

: Wب
pستشارينHا WتصرفH1- ا

2- اHتـصرفW الـرئيـسيW الـذين يثـبتون ثالث (3)

pسنوات من األقدمية بصفة موظف

3- اHــتــصــرفـW الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنــوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة. 

6 : :  أ -  أ - يـــعـــيّن  رؤســـاء  اHـــكـــاتب  الـــتـــابـــعـــون اHــاداHــادّة ة 
: Wللمصالح اخملتصة  من  ب

1 -  مفـتشي األقـسام لقـمع الغش ومـفتـشي األقسام
pللمنافسة والتحقيقات االقتصادية

2 - رؤســـاء اHـــفـــتـــشــــW الـــرئـــيـــســـيـــW لــــقـــمع الـــغش
ورؤسـاء اHـفـتـشW الـرئـيـسـيـW لـلـمـنافـسـة والـتـحـقـيـقات

pWرسمHا pاالقتصادية

WــفـتـشـHلــقـمع الـغش وا Wالـرئـيــسـيـ WـفـتـشــH3 - ا
الـرئـيسـيـW للـمـنافـسـة والتـحـقـيقـات االقـتصـاديـةp الذين
يـــثـــبـــتــون ثالث (3) ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

pالصفة

4 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
االقـتصـاديةp الـذين يثـبتون ثالث (3) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

ب  -  ب  -  يــعــW  رؤســاء  اHــكــاتب  الــتــابــعــون Hــصــلــحـة
: Wاإلدارة والوسائل من  ب

1- اHتـصرفـW اHستـشارين ورؤسـاء اHهـندسW في

pأمناء احملفوظات Wاإلعالم اآللي ورؤساء الوثائقي

WــــــهـــــنـــــدســـــHوا  Wالـــــرئــــــيـــــســـــيـــــ WـــــتــــــصـــــرفـــــH2 - ا
الــــرئـــــيــــســـــيــــW فـي اإلعالم اآللـي والــــوثـــــائــــقـــــيــــW أمـــــنــــاء

pWرسمHا pWاحملفوظات الرئيسي

3 - اHـتـصـرفـW ومـهـنـدسي الـدولـة في اإلعالم اآللي
والوثـائـقـيـW أمـنـاء احملـفـوظـاتp الـذين يـثـبتـون ثالث (3)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :  : يــــعـــــW  رؤســــاء  فـــــرق  الــــتـــــفـــــتــــيـش عــــلى
مــسـتــوى مـقــر اHـديــريـة واHــفـتــشـيــة اإلقـلــيـمــيـة لــلـتــجـارة
ومــفـــتــشـــيــة مـــراقــبـــة اجلــودة وقــمـع الــغش عـــلى مـــســتــوى
احلدود البرية والبحرية واجلوية واHناطق واخملازن حتت

: Wاجلمركة  من  ب

WــفـتــشـHلــقـمـع الـغش وا Wالـرئــيـســيـ WــفــتـشــH1- ا

pلـــلــمـــنــافـــســة والـــتــحـــقــيـــقــات االقـــتــصـــاديــة Wالــرئـــيــســـيــ
pWرسمHا

2 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات

pWرسمHا pاالقتصادية
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Wلـــقــمع الـــغش واحملـــقــقــ Wالــرئـــيــســـيــ W3 - احملــقـــقــ
الـرئـيسـيـW للـمـنافـسـة والتـحـقـيقـات االقـتصـاديـةp الذين
يــثـــبــتـــون ســبع (7) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلـــيــة بـــهــذه

pالصفة
4 - مـــــحــــقـــــقـي قــــمـع الـــــغش ومـــــحــــقـــــقـي اHــــنـــــافـــــســــة
والــتــحــقــيــقــات االقــتــصــاديــةp الــذين يــثــبــتــون عــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : يـــعــيّن  رؤســـاء  اHـــفــتـــشــيـــات  اإلقــلـــيــمـــيــة
: Wللتّجارة  من  ب

1 -  مفـتشي األقـسام لقـمع الغش ومـفتـشي األقسام
pللمنافسة والتحقيقات االقتصادية

2 - رؤســـاء  اHــفـــتــشـــW الــرئـــيــســـيــW لـــقــمـع  الــغش
ورؤسـاء  اHفـتشـW الرئـيسـيW لـلمـنافـسة  والـتحـقيـقات
االقتـصاديـةp اHرسـمـpW الذين يـثبـتون ثالث (3) سـنوات

pمن األقدمية بصفة موظف
WـفـتـشـHلـقـمع  الـغش وا Wالـرئـيـسـيـ WـفـتـشـH3 - ا
الرئيسـيW للـمنافـسة  والتـحقيـقات  االقتـصاديةp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 pالصفة
4 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
االقتصاديةp الذين يثبتون خمس (5) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــعـW  رؤســاء مـفــتــشـيــات مــراقـبــة اجلـودة
وقـــمع الـــغش عـــلى مـــســـتـــوى احلــدود الـــبـــريـــة والــبـــحـــريــة

: Wناطق واخملازن حتت اجلمركة من  بHواجلوية وا
1 -  مفـتشي األقـسام لقـمع الغش ومـفتـشي األقسام

pللمنافسة والتحقيقات االقتصادية
2 - رؤســـاء  اHــفـــتــشـــW الــرئـــيــســـيــW لـــقــمـع  الــغش
ورؤسـاء  اHفـتشـW الرئـيسـيW لـلمـنافـسة  والـتحـقيـقات
االقتـصاديـةp اHرسـمـpW الذين يـثبـتون ثالث (3) سـنوات

pمن األقدمية بصفة موظف
WـفـتـشـHلـقـمع  الـغش وا Wالـرئـيـسـيـ WـفـتـشـH3 - ا
الرئيسـيW للـمنافـسة  والتـحقيـقات  االقتـصاديةp الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

 pالصفة
4 - رؤســــاء احملــــقــــقــــW الــــرئـــيــــســــيــــW لــــقــــمع الــــغش
ورؤسـاء احملــقـقـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات
االقتصاديةp الذين يثبتون خمس (5) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

الباب الثالثالباب الثالث
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اHــاداHــادّة ة 10 :  : حتـــدد الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيـــة لـــلــمـــنـــاصب
الــعـلــيــا  اHــذكــورة  في اHــواد  من  3  إلى  9  أعالهp طــبــقـا

للجدول أدناه : 
1 - على مستوى اHديريات اجلهوية للتجارة : - على مستوى اHديريات اجلهوية للتجارة :

اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقمالرقماHستوىاHستوى
االستداللياالستداللي

رئيس مصلحة
رئيس مكتب

8

7

195

145

2 - على مستوى اHديريات الوالئية للتجارة :- على مستوى اHديريات الوالئية للتجارة :

اHناصب العليااHناصب العليا
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقمالرقماHستوىاHستوى
االستداللياالستداللي

رئيس مصلحة
رئيس مكتب

رئيس فرقة التفتيش
رئـيس اHـفـتــشـيـة اإلقـلـيـمـيـة

للتجارة
رئـــيس مـــفـــتـــشـــيـــة مـــراقـــبـــة
اجلــــودة وقـــمـع الـــغـش عـــلى
مـــســــتـــوى احلـــدود الــــبـــريـــة
والــــــــبــــــــحــــــــريــــــــة واجلــــــــويـــــــة
واHــــــنــــــاطـق واخملــــــازن حتت

اجلمركة

8

7

6

8

8

195

145

105

195

195

الباب الرابعالباب الرابع
Wإجراءات التعيWإجراءات التعي

اHــــاداHــــادّة ة 11 :   :  يـــعـــW  فـي  اHـــنـــاصـب الـــعـــلــــيـــاp  رئـــيس
مـصـلـحـة و رئـيس مـكتـب علـى مسـتـوى اHـديـريـة اجلـهـوية
للـتجارةp ورئـيس مصلـحة ورئـيس مكتب ورئـيس فرقة
تـفــتـيش ورئـيس اHـفـتــشـيـة اإلقـلـيـمـيــة لـلـتـجـارة ورئـيس
مـفتشيـة مراقبة اجلـودة وقمع الغش على مـستوى احلدود
الـــبــــريـــة والـــبــــحـــريــــة واجلـــويــــة واHـــنـــاطـق واخملـــازن حتت
اجلـمـركـة عـلى مـســتـوى اHـديـريـة الـوالئـيــة لـلـتـجـارةp عـلى
الــتـوالـي بـنــاء عــلى اقــتـراح مـن اHـديــر اجلــهــوي لـلــتــجـارة
واHــديــر الـوالئي لــلــتـجــارةp بــقــرار مــن  الـوزيــر  اHــكـلّف

بالتّجارة .



14 شعبان عام  شعبان عام 1433 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1440
4 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2012 م م

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

12 :  : دون اإلخـالل بــــالـــــســـــلــــطـــــة الـــــتــــقـــــديـــــريــــة اHــــاداHــــادّة ة 
للـمؤسـسـة أو اإلدارة التي لـها صالحـية الـتـعيـpW يحـتفظ
اHوظفـون اHعـينـون في أحد اHنـاصب العـليـا اHذكورة في
اHــادة 2 أعالهw pــنــاصـــبــهم في حــالـــة تــرقــيــتـــهم إلى رتــبــة

أعلى.

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  : يــــســــتــــفــــيــــــد من الــــزيـــادة االســــتــــداللــــيـــة
اHـــوظــفـــون اHــعــيــنـــون بــصــفـــة قــانــونــيــة طــبــقــــا ألحــكــام
اHـــــــرســـــوم الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي رقم 06 - 342 اHــــــــؤرخ فـي 27
سـبـتمـبـر سـنة 2006  واHـذكور أعـالهp الذين ال يـسـتـوفون
شروط الـتعـيW اجلـديـدة احملددة wـوجب هذا اHـرسوم إلى
غـايــة إنـهـاء مـهـامـهم في اHـنــصب الـعـالي اHـشـغـول وتـعـدل
قــرارات تــعــيــيــنــهم فـي اHــنــاصب الــعــلــيــا الــســابــقــة وفــقــا

ألحكام القوانW السارية اHفعول.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHرسومp ال سيـما أحكام اHرسوم الـتنفيذي رقم 06 - 342
اHؤرخ في 4 رمـضان عام 1427 اHوافق 27 سبـتمبـر سنة

2006 واHذكور أعاله. 

15 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 28
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 - - 275 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1433 اHــوافق  اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة p2012 يــحـــدد قــائــمــةp يــحـــدد قــائــمــة

اHـــنــاصــب الــعـــلـــيـــا لــلـــمــصــالـح اخلـــارجــيـــة لـــوزارةاHـــنــاصــب الــعـــلـــيـــا لــلـــمــصــالـح اخلـــارجــيـــة لـــوزارة
البريـد وتـكنولوجـيـات اإلعـالم واالتصــال وشروطالبريـد وتـكنولوجـيـات اإلعـالم واالتصــال وشروط
االلـتـحـاق بــهـذه اHـنـاصب وكـذا الـزيـادة االسـتـداللـيـةااللـتـحـاق بــهـذه اHـنـاصب وكـذا الـزيـادة االسـتـداللـيـة

اHرتبطة بها.اHرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بــنـاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـبــريــد وتـكــنــولـوجــيـات
pاإلعالم واالتصال

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2)  منه

- وwــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم  06 - 03 اHــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- وwـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07  - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اإلدارات واHـــؤســــســـات

pالعمومية
- وwــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 454
اHـؤرخ في 15 رجب عـام 1415 اHـوافق 19 ديـســمــبـر ســنـة
1994 الـــذي يــحـــدد قــائـــمــة اHـــنـــاصب الــعـــلــيـــا في اHـــصــالح

الالمـركـزيـة الـتـابــعـة إلدارة الـبـريـد واHـواصالت وشـروط
pااللتحاق بها وتصنيفها

- وwـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03  - 233
اHـؤرخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1424 اHـوافق 24 يــونـيـو
سـنـة 2003 واHـتــضــمن إنـشــاء اHـديــريــة الـوالئــيـة لــلـبــريـد

pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وحتديد تنظيمها
- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 200
اHـؤرخ في 20 رمــضــان عـام 1431 اHـوافق 30 غــشت ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2010 وا

اHـــنـــتـــمـــW لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــبـــريـــد
pوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  يــــهـــدف هـــــذا اHــــرســــــوم إلى حتــــديـــد
قـائمة اHناصب الـعليا للـمصالح اخلارجيـة لوزارة البريد
وتـكـنـولـوجـيات اإلعـالم واالتـصـال وشـروط االلـتـحـاق بـها

وكذا الزيادة االستداللية اHرتبطة بها.

الفصل األولالفصل األول
قائمة اHناصب العلياقائمة اHناصب العليا

اHــادة اHــادة 2 :  : حتـــدد قــائــمــة اHـــنــاصب الــعـــلــيــا لـــلــمــصــالح
اخلــــارجـــــيــــة لـــــوزارة الــــبـــــريــــد وتـــــكــــنـــــولــــوجـــــيــــات اإلعالم

واالتصال كما يأتي :

pرئيس مصلحة -
- رئيس مكتب.


