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اHعايير الفيزيائية  والكيماوية التي لها عالقة مع التركيبة الطبيعية للمياه (تابع)اHعايير الفيزيائية  والكيماوية التي لها عالقة مع التركيبة الطبيعية للمياه (تابع)

طرق التحليلطرق التحليلاHعاييراHعايير

الناقلية عند الدرجة  20 مئوية
االحــــتــيــاجـــات الـبــيــوكـيـــمــاويــة
مـن األوكــسـجـW  (DBO5)  عــنــد

الدرجة 20 مئوية
االحــــتـــــيــــاجـــــات الـــــكــــيـــــمــــاويـــــة من

 (DCO) Wاألوكسج
الصالبة

اHواد العلقة
البوتاسيوم

البقايا اجلافة
الصوديوم

السلفات
نسبة تشبع األوكسجW اHنحل

احلرارة

- عن طريق االلكتروكيمياء باستعمال اHسبار
- عن طريق التخفيف و التربية 

- عن طريق األكسدة التحويلية 

( TAC  و نسبة األلكنة الكلية TH نسبة األلكنة ) حتديد األلكنات  -
- عن طريق الترشيح على األلياف الزجاجية

- بواسطة اHنظار الطيفي للشعلة
- عن طريق االستضواء الطيفي لالمتصاص الذري

- حتديد البقايا اجلافة p البقايا احملترقة و بقايا السلفات
- بواسطة اHنظار الطيفي للشعلة

- عن طريق االستضواء الطيفي  لالمتصاص الذري
- قياس اجلاذبية 

- التحديد من خالل الطريقة اإللكتروكيماوية باستعمال اHسبار
- قياس احلرارة

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 09 -  - 415 مــؤر مــؤرّخ في خ في 29 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
عـام عـام 1430 اHـوافق  اHـوافق 16 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة p2009 يــتـضـمنp يــتـضـمن
WـــوظــفــHــطـــبق عــلى اHالــقـــانــون األســاســي اخلــاص اWـــوظــفــHــطـــبق عــلى اHالــقـــانــون األســاســي اخلــاص ا
اHنتمW لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالتجارة.اHنتمW لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلفة بالتجارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــور p الســيـــمــا اHــادتــان  85 - 3
 pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قتضى األمر رقم 66 - 155 اHؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

 pتممHعدل واHا pاإلجراءات اجلزائية

- و�قتضى األمر رقم 66 - 156 اHؤرخ في 18 صفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

pتممHعدل واHا pالعقوبات

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pتممHعدل واHا pنافسةHتعلق باHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 02 اHــؤرخ في 5  
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

pمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــؤرخ في 29
صـفـر عام 1430 اHـوافق 25  فـبـرايـر سـنـة 2009  واHـتـعلق

pستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات

pونظام دفع رواتبهم WوظفHا
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- و�ــــــقـــــتــــــضى 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
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق  27 أبــريل

p تضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1430  اHــوافق 27 أبــريل

pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 207
اHؤرخ في 15 ربيع الـثاني عام 1410 اHوافق 14 نوفـمبر
سـنـة 1989 واHــتـضــمن الـقــانـون األســاسي اخلـاص اHــطـبق
عـــلى الــعـــمــال اHـــنـــتــمـــW إلى األسالك اخلـــاصــة في اإلدارة

pكلفة بالتجارةHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

p 2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 454
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة
2002 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالتجارة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 409
اHؤرخ في 10 رمـضان عام 1424 اHوافق 5  نوفـمبـر سنة
2003 واHـــتــضـــمن تـــنــظـــيم اHـــصــالـح اخلــارجـــيــة في وزارة

pالتجارة وصالحياتها وعملها
- و�قتـضى 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

pوبعـد مـوافقة رئيـس اجلمهوريـة -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

البــاب األول البــاب األول 
أحكام عامة أحكام عامة 

الفصــل األول الفصــل األول 
مجال التطبيقمجال التطبيق

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اHــادتــW 3 و11 من
األمــــر رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام

1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واHذكـور أعالهp يـهدف

هــذا اHـرســوم إلى تــوضـيح األحــكـام اخلــاصــة اHـطــبـقــة عـلى
اHوظفW الذين ينتمون لألسالك اخلاصة  باإلدارة اHكلفة
بــالــتــجــارة وحتــديــد قــائـــمــة الــشــعب اHــرتــبــطــة بــهــا وكــذا
شــــروط االلـــتـــحـــاق �ـــخـــتــــلف الـــرتب ومـــنــــاصب الـــشـــغل

اHطابقة لها.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــكـون اHــوظـفــون الـذين يــنـتــمـون لألسالك
اخلـاضـعــة لـهـذا الـقــانـون األسـاسي اخلــاص في اخلـدمـة لـدى
اHصـالح اHركزيـة لإلدارة اHكلـفة بالـتجارة واHـصالح غير

اHمركزة وكذا اHؤسسات العمومية التابعة لها. 

3 : : تـــعـــتـــبـــر أسـالكـــا خـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة اHــاداHــادّة ة 
  :Wاآلتيت Wنتمية  إلى الشعبتHاألسالك ا pبالتجارة

 pشعبة قمع الغش -
- شعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصادية.

اHاداHادّة ة 4 : : تضم شعبة قمع الغش األسالك اآلتية:
pفي طريق الزوال pسلك مراقبي قمع الغش  -

 pسلك محققي قمع الغش  -
-  سلك مفتشي قمع الغش.

5 : : تـــضـم شـــعــــبـــة اHـــنــــافـــســـة والــــتـــحـــقــــيـــقـــات اHــاداHــادّة ة 
االقتصادية األسالك اآلتية:

-  ســــــلك مــــــراقـــــبـي اHـــــنــــــافـــــســــــة والـــــتــــــحـــــقــــــيـــــقـــــات
pفي طريق الزوال pاالقتصادية

pنافسة والتحقيقات االقتصاديةHسلك محققي ا  -
-  سلك مفتشي اHنافسة والتحقيقات االقتصادية.

الفصــل الثانـي الفصــل الثانـي 
احلقوق والواجبات احلقوق والواجبات 

اHــاداHــادّة ة 6 : : يـــخــضـع اHــوظـــفـــون الــذيـن تــســـري عـــلـــيــهم
أحـــــكــــــام هــــــذا الــــــقـــــانـــــون األســــــاسي اخلــــــــاص لـــــلــــــحـــــقـــــوق
والـــواجــــبـــات اHـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي األمـــر رقم 06 - 03
اHؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق 15 يـوليو

سنة 2006 واHذكور أعاله.       

7 : :  تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 188 من األمــر رقم اHـاداHـادّة ة 
06- 03 اHــؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1427 اHــوافق

15 يــولـــيـــو ســـنــة 2006 واHـــذكــور أعـالهp يـــلــزم اHـــوظـــفــون

اخلاضـعون لـهذا الـقانـون األساسي اخلـاص باخلـدمة في أي
وقت نهارا أو ليال وحتى بعد الساعات القانونية للعمل.
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اHادHادّة ة 8 : : يستفـيد اHوظفون الذين ينتمون لألسالك
اخلـــاضـــعـــة لـــهــــذا الـــقـــانـــون األســـاسـي اخلـــاص من تـــدابـــيـــر
احلــمـايــة اHـنــصــوص عـلــيــهـا في اHــادتـW 30 و31 من األمـر
رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1427
اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة 2006 واHـــذكــور أعـالهp وكــذا من
الـتـدابيـر اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 27 من الـقـانون رقم
09- 03 اHـؤرخ في 29 صــفـر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايـر

سنة 2009 واHذكور أعاله.
�ــكن اHــوظـفــW اخلــاضــعــW لـهــذا الــقــانــون األسـاسي
pطـلب تدخل أعـوان الـقوة الـعـمومـية pعـنـد احلاجـة pاخلاص
الـذين يــلـزمــون �ــد يـد اHــسـاعــدة لـهـم عـنــد أول طـلبp في

إطار ¤ارسة مهامهم.

اHـاداHـادّة ة 9 : : يــزود اHـوظــفـون اخلــاضـعــون لـهــذا الـقــانـون
األســاسي اخلــاص بــتــفـويض بــالــعــملp تــســلـمـه لـهم اإلدارة
اHــكـلــفــة بــالــتــجــارةH pــمــارســة اHــهــام اHـوكــلــة لــهم �ــوجب

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.  

اHاداHادّة ة 10 : : يحـدد ¥وذج الـتفـويض بالـعمل وكـيفـيات
إصداره وسحبه  بقرار من الوزير اHكلف بالتجارة.

اHـاداHـادّة ة 11 : : يــؤدي اHــوظــفـون اخلــاضــعـون ألحــكــام هـذا
الــقــانــون األســاسي اخلــاصp أمــام مــحــكــمــة مــقــر إقــامــتــهم

اإلداريةp اليمW اآلتي نصها :

" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال" أقــــسم بــــالــــله الــــعــــلـي الــــعـــظــــيـم أن أقــــوم بــــأعــــمـــال
وظـــيـــفـــتي بـــأمـــانـــة وصــــدق  وأحـــافظ عـــلى الـــســـر اHـــهـــنيوظـــيـــفـــتي بـــأمـــانـــة وصــــدق  وأحـــافظ عـــلى الـــســـر اHـــهـــني

وأراعي في كل األحوال الواجبات اHفروضة عليوأراعي في كل األحوال الواجبات اHفروضة عليّ ". ".
تـــســـلم احملـــكـــمــــة إشـــهـــادا بـــذلك يـــوضـع عـــلى بـــطـــاقـــة

التفويض بالعمل.

اHـاداHـادّة ة 12 : : ال جتـدد الـيـمـW مـا لم يـتم انـقـطـاع نـهـائي
عن الوظيفة.

الفصـل الثالـث الفصـل الثالـث 
التوظيف والتربص والترسيمالتوظيف والتربص والترسيم
 والترقية والترقية في الدرجة والترقية والترقية في الدرجة

الفــرع األول الفــرع األول 
التوظيف والترقية التوظيف والترقية 

اHاداHادّة ة 13 : :  يـوظف ويرقى اHـوظفون الـذين يحـكمهم
هــذا الـقـانــون األسـاسي اخلـاص حــسب الـشــروط والـنـسب

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم. 
�ـكـن تـعــديل الــنـسب اHــطــبـقــة عــلى مـخــتــلف أ¥ـاط
التـرقـيـة بـناء عـلى اقـتـراح من الـوزيـر اHكـلف بـالـتـجارة
بـعـد أخذ رأي الـلـجـنة اإلداريـة اHـتسـاويـة األعضـاءp �ـقرر

من السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

غـيـر أنهp ال �ـكن أن تــتـعـدى هـذه الـتـعـديالت نـصف
الــنـــسب احملــددة فــيــمـــا يــخص أ¥ــاط الــتـــرقــيــة عن طــريق
االمـتحـان اHهـني والتـسـجيل في قـائمـة التـأهيلp دون أن
تـتـعـدى هـذه الـنـسب 50 % من اHــنـاصب اHـطـلــوب شـغـلـهـا

كحد أقصى.

اHــاداHــادّة ة 14 : :  يــتـم الــتــوظـــيف والــتــرقـــيــة في األسالك
اHـنــصـوص عــلـيــهــا في هـذا الــقـانــون األســاسي اخلـاص من
بW اHـترشحـW احلائزيـن  شهادات في أحـد التخـصصات

اHذكورة أدناه أو شهادة معادلة لها:

أ)  شعبة قمع الغش :أ)  شعبة قمع الغش :

pميكروبيولوجيا  تطبيقية -

                            pبيوكيمياء تطبيقية -

pعلوم األغذية والتغذية -

- تــكـنــولــوجــيـا الــطــرائق (إعالم آليp إلــيــكــتــرونـيك
وإليكتروتقني).

ب) شعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصادية :ب) شعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصادية :

pعلوم إقتصادية -

pعلوم جتارية -

- علوم قانونية.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 15 : : �ــــــــكـن أن تــــــــعــــــــدل أو تـــــــتــــــــمـم قــــــــائــــــــمـــــــة
pعنـد االقتـضاء pادة 14 أعالهHذكـورة في اHالـتخـصصـات ا
بـقـرار مـشتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف بـالـتـجـارة والـسـلـطة

اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفـرع الثانـي الفـرع الثانـي 
التربص والترسيم والترقية في الدرجةالتربص والترسيم والترقية في الدرجة

اHاداHادّة ة 16 : :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادتW 83 و84 من األمر
رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1427
Wيــــعـــ pــــذكــــور أعالهHـــــوافق 15 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2006 واHا
اHــتــرشــحـون الــذين يــوظــفـون فـي األسالك والـرتـب الـتي
pWيـحكـمها هـذا القـانون األسـاسي اخلاص بـصفـة متـربص
بـــقــــرار أو �ـــقـــررp حــــسب احلــــالـــةp من الــــســـلـــطــــة اخملـــولـــة
صالحـــيــــة الـــتـــعـــيـــW. ويــــلـــزمـــون بـــاســـتـــكــــمـــال الـــتـــربص

التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.       

اHــــاداHــــادّة ة 17 : : بــــعــــد انــــقــــضــــاء فـــتــــرة الــــتــــربصp يــــرسم
اHـتربـصون أو يـخـضعـــون  إلــى تمـــديـد التـــربص مــرة
واحـــدة للمـدة نـفسهـاp أو يسرحون دون إشـعار مسبق أو

تعويض.
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اHاداHادّة ة 18 : : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اHـطبـقة
عــلـى اHــوظــفـــW الــذين يــحـــكــمــهـم هــذا الــقـــانــون األســاسي
اخلـاص حـسب اHـدد الـثالث اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 11
مـن اHــــــــرســـــــوم الــــــــرئـــــــاسـي رقم 07 - 304 اHــــــــؤرخ في 17
رمــــضــــان عــــام  1428 اHــــوافق 29 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2007

واHذكور أعاله.

الفصــل الرابـعالفصــل الرابـع
الوضعيات القانونية األساسيةالوضعيات القانونية األساسية

اHـاداHـادّة ة 19 : : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 127 من األمـر رقم
06- 03 اHــؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1427 اHــوافق

15 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2006 واHــــذكـــــور أعالهp حتـــــدد الــــنـــــسب

الــقـصــوى لـلــمـوظــفـW اخلــاضــعـW لــهـذا الــقـانــون األسـاسي
pبــنـاء عـلى طــلـبـهم pاخلــاص الـذين من شــأنـهم أن يـوضــعـوا
في الـوضعـية القـانونـية اHـتمـثلـة في االنتـداب أو اإلحالة
pبــالـــنــســبــة لـــكل ســلك pعــلى االســـتــيــداع أو خـــارج اإلطــار
ولـكل مـؤسـسـة أو إدارة عـمـومـيـةp تـابـعـة لـلـوزارة اHـكـلـفة

بالتجارة كما يأتي:

p% 5 : االنتداب -

p% 5 : اإلحالة على االستيداع -

- خارج اإلطار: 1 %.

الفصــل اخلامـس الفصــل اخلامـس 
األحكام العامة لإلدماجاألحكام العامة لإلدماج

20 : :  يـــدمـج اHـــوظـــفـــون الـــذيـن يـــنـــتـــمـــون إلى اHــاداHــادّة ة 
األسالك والرتب اHـنصوص عـليـها في اHرسـوم التنـفيذي
رقم 89 - 207 اHؤرخ في 14 نوفـمبـر سنة 1989 واHـذكور
أعـالهp ويــرســمـــون ويــعــاد تـــرتــيـــبــهم عـــنــد بــدايـــة ســريــان
مــــفــــعــــول هــــذا اHـــرســــوم فـي األسالك والــــرتب اHــــطــــابــــقـــة

اHنصوص عليها في هذا القانون األساسي اخلاص.

اHـاداHـادّة ة 21 : : �ـكنp بـصـفـة انـتـقـالـيـة وHـدة سـنـة واحـدة
(1) ابـــتـــداء مـن تـــاريخ نــــشـــر هــــذا اHـــرســـوم فـي اجلـــريـــدة
الـرسـمـيـةp إدمـاج اHـوظفـW اHـنـتـمـW إلى الـرتب الـتـابـعة
لــشـــعــبــة "اخملـــبــر والـــصــيــانـــة " الــذين يـــحــكــمـــهم اHــرســوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 -04  اHــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2008 واHـــــذكــــور أعـالهp ويــــعــــاد
تــصـنـيـفـهم فـي األسالك والـرتب اHـطـابـقــة وفـقـا لـلـشـروط

احملددة في هذا القانون األساسي اخلاص.

اHـاداHـادّة ة 22 : : يـرتب اHــوظـفـون اHـذكـورون في اHـادة 20
أعـاله في الـدرجـة اHـطــابـقـة لـلــدرجـة الـتي يــحـوزونـهـا في

رتـبــتــهم األصــلــيــة. ويـؤخــذ بــاقي األقــدمــيــة اHــكـتــسب في
الرتبة األصلية في احلسبان عند الترقية في الدرجة في

رتبة االستقبال. 

23 : : يــــدمج اHـــتـــربـــصـــون الـــذيـن عـــيـــنـــوا قـــبل اHــاداHــادّة ة 
تـاريخ نــشـر هـذا اHــرسـوم في اجلـريــدة الـرسـمـيــةp بـصـفـة
متـربصـW ويـرسمـون بـعد اسـتـكمـال الفـتـرة التـجـريبـية
اHــنــصــوص عـلــيــهــا فـي اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 89 -207
اHـؤرخ في 14 نـوفـمـبـر سـنـة 1989 و اHـرســوم الـتـنـفـيـذي
رقم 08 -  04 اHــــؤرخ في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19

يناير سنة 2008 واHذكورين أعاله.  

اHـاداHـادّة ة 24 : : يـجــمعp بـصـفــة انـتــقـالـيــة وHـدة خـمس (5)
pـرسومHابـتـداء من تـاريخ سـريـان مـفـعـول هـذا ا pسـنـوات
بـW الـرتـبـة األصـلـيـة ورتـبـة اإلدمـاج في تـقـديـر األقـدمـيـة
اHـطــلـوبـة لـلــتـرقـيـة في رتــبـة مـا أو الـتـعــيـW في مـنـصب
عــالp بـالـنــسـبـة لــلـمــوظـفـW الــذين أدمـجـوا فـي رتب غـيـر
تلك اHطـابقـة للـرتب التي سـبق إحداثـها �ـوجب اHرسوم
الـتـنـفـيـذي رقم 89 - 207 اHـؤرخ في 15 ربـيع الـثـانـي عام
1410 اHوافق 14 نوفـمبر سنة 1989 و اHرسـوم التنـفيذي

رقم 08 - 04 اHــــؤرخ في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19
يناير سنة 2008  واHذكورين أعاله. 

البــاب الثانـيالبــاب الثانـي
األحكام اHطبقة على شعبة قمع الغشاألحكام اHطبقة على شعبة قمع الغش

الفصـل األولالفصـل األول
سلك مراقبي  قمع الغشسلك مراقبي  قمع الغش

25 :  : يـــضم ســــلك مـــراقـــبـي قـــمع الــــغش رتـــبـــة اHــاداHــادّة ة 
وحيدة وهي رتبة مراقب قمع الغش.

الفـرع األولالفـرع األول
حتديد اHهام حتديد اHهام 

اHــــاداHــــادّة ة 26 : : يــــكــــلف مــــراقــــبــــو قــــمع الــــغـش ال ســــيــــمـــا
بـالــبـحث عن أيــة مـخـالــفـة لــلـتـشــريع والـتــنـظـيم اHــعـمـول
بـــهــــمـــا ومـــعـــايـــنـــتـــهــــا وأخـــذp عـــنـــد االقـــتـــضـــاءp اإلجـــراءات

التحفظية اHنصوص عليها في مجال قمع الغش.

الفــرع الثانيالفــرع الثاني
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

pــــادّة ة 27 : :  يـــــدمج فـي رتــــبـــــة مــــراقـب قــــمـع الــــغشHــــاداHا
مراقبو النوعية وقمع الغش اHرسمون واHتربصون.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
سلك محققي قمع الغشسلك محققي قمع الغش

اHـاداHـادّة ة 28 : : يــضم سـلـك مـحــقــقي قـمـع الـغش ثالث (3)
رتب:

pرتبة محقق قمع الغش -

pرتبة محقق رئيسي لقمع الغش -

- رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش.

الفرع األول الفرع األول 
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 29 : : يـكــلف مـحــقـقــو قـمع الــغش بـالــبـحث  عن
أية مخـالفة للتـشريع والتنـظيم اHعمـول بهما ومعـاينتها
وأخـذp عـنــد االقـتـضـاءp اإلجــراءات الـتـحـفـظــيـة اHـنـصـوص

عليها في  مجال قمع الغش.

ويكلفون بهذهp الصفة ال سيما �ا يأتي :

- مــراقـــبــة واقـــتـــطــاع الـــعــيـــنـــات وحتــلـــيل مـــطــابـــقــة
pنتوجات للخصائص التقنية القانونية والتنظيميةHا

- الـــقـــيــام بـــالـــتـــحــقـــيـــقــات اخلـــاصـــة حــول اخملـــالـــفــات
pعمول بهما في مجال قمع الغشHللتشريع والتنظيم ا

- اHـسـاهـمـة في عـمـلـيـة مـكـافـحـة اخملـالـفـات اHـتـعـلـقـة
pنتوجاتHطابقة وأمن ا�

- اHساهمة في نشاطات االتصال والتحسيس.

اHــاداHــادّة ة 30 : : زيـــادة عــلى اHـــهـــام اHــســـنــدة حملـــقــقـي قــمع
الغشp يكـلف احملقـقون الرئـيسـيون لقـمع الغشp ال سـيما

بـما يأتي: 

WـتــعـامــلـHــســاهـمــة في وضع بـطــاقــيـة خــاصـة بــاHا -
        .Wاالقتصادي

- اHــــســـاهــــمـــة فـي إعـــداد وتــــنــــفـــيــــذ بــــرامج الــــتـــدخل
القطاعية ومابW القطاعات.

Wـــســنـــدة لـــلـــمــحـــقـــقــHـــهـــام اHــادّة ة 31 : : عالوة عـــلى اHــاداHا
Wيــــكــــلـف رؤســــاء احملــــقــــقــــ pلــــقــــمع الـــــغش Wالــــرئــــيــــســــيـــــ

الرئيسيW لقمع الغشp ال سيما بـما يأتي :

pـراقـبـة مع مــخـابـر قـمع الـغشHتـنـسـيق أنــشـطـة ا -
p في إطار مهامهم

- اHـــســـاهــــمـــة فـي تـــنـــظــــيم وتـــطــــويـــر الـــعـالقـــات مع
.WهنيHوا WستهلكHجمعيات حماية ا

الفرع الثاني الفرع الثاني 
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHــــاداHــــادّة ة 32 : : يـــــوظـف أو يـــرقـى بــــصـــفــــة مــــحــــقق قــــمع
الغش :

pــســابـقـــة عـلـى أسـاس االخــتـبـاراتH1) عـن طــريق ا
اHــتـرشــحــون احلـائــزون شــهـادة الــبـكــالــوريـا الــذين أتــمـوا
بـنـجـاح سـنـتW (2)  من الـدراسـة أو التـكـوين الـعـالي في

pادة 14 أعالهHذكورة في اHأحد التخصصات ا
2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHــنــاصب اHـــطــلــوب شــغـــلــهــاp مـــراقــبــو قــمـع الــغش الــذين
يــثـــبــتـــون ســبع (7) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلـــيــة بـــهــذه

pالصفة
3) عـلى سـبـيل االخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
مراقبو قـمع الغش الذين يثـبتون عشر (10) سنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.   

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 2 و3
أعالهp قـبل تـرقـيـتـهمH pـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاحp حتدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير

اHكلف بالتجارة والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 33 : :  يـوظف أو يــرقى بـصــفـة مـحــقق رئـيـسي
لقمع الغش:

pـســـابــقـة عــلى أســـاس االخـتــبــاراتH1) عن طـــريق ا
اHــتـــرشــحـــون احلـــائــزون شـــهـــادة الـــدراســـات اجلـــامـــعـــيــة
الـتـطـبـيـقـيـة في أحـد الـتـخـصـصـات اHـذكورة فـي اHادة 14

أعاله أو شهادة معادلة لها.  
2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHـــنــاصب اHـــطــلـــوب شــغــلـــهــاp مـــحــقــقـــو قــمع الـــغش الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.
3)  عـلى سـبيـل االختـيـارp بـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
محـققـو قمع الغـش الذين يثـبتـون عشر (10) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.          

اHاداHادّة ة 34 : :  يرقى عـلى أسـاس الشهـادة بصـفة مـحقق
رئيسي لقمع الـغشp محققو قـمع الغش اHرسمون الذين
حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلـى شـهـادة الـدراسـات اجلـامـعـية
الـتـطـبـيـقـيـة في أحـد الـتـخـصـصـات اHـذكورة فـي اHادة 14

أعاله أو شهادة معادلة لها.
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اHــاداHــادّة ة 35 : : يـــوظف أو يـــرقى بـــصــفـــة رئـــيس مـــحــقق
رئيسي  لقمع الغش :

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـتـرشــحـون احلـائـزون  شـهـادة لـيـسـانس الـتـعـلـيم الـعـالي
pـادة 14 أعالهHـــذكــــورة في اHفـي أحـــد الـــتــخـــصـــصـــات ا

أو شهادة معادلة لها.
2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHـنــاصب اHـطــلـوب شـغــلـهــاp احملـقــقـون الــرئـيــسـيـون لــقـمع
الـــغش الــــذين يـــثـــبــــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات مـن اخلـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.    
3) عـلى سـبـيل االخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
احملـقـقـون الـرئـيـســيـون لـقـمع الـغش الــذين يـثـبـتـون عـشـر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 2 و3
أعالهp قـبل تـرقـيـتـهمH pـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاحp حتدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير
اHكلف بالتجارة والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.  

اHاداHادّة ة 36 : :  يـرقى على أسـاس الشهـادة بصـفة رئيس
محـقق رئـيـسي لـقـمع الغشp احملـقـقـون الـرئيـسـيـون لـقمع
الـــغش اHـــرســمـــون الــذيـن حتــصـــلــوا بـــعــد تـــوظــيـــفــهـم عــلى
شـهــادة لـيـســانس الـتـعــلـيم الــعـالي في أحــد الـتـخــصـصـات

اHذكورة في اHادة 14 أعالهp أو شهادة معادلة لها. 

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

pـــــادّة ة 37 : : يــــــدمج فـي رتـــــبـــــة مـــــحــــــقق قـــــمـع الـــــغشHـــــاداHا
مفتشو النوعية وقمع الغش اHرسمون واHتربصون.

اHــاداHــادّة ة 38 : : �ـــكن أن يـــدمج  بـــصـــفــة مـــحـــقق رئـــيــسي
pبـــنــاء عـــلى طــلـــبــهم وبـــعــد مـــوافــقــة اإلدارة p لــقـــمع الــغش
التقـنيون الـسامون لشـعبة "اخملبـر والصيانـة" اHرسمون
واHـتـربـصـون اخلـاضـعـون ألحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
08- 04 اHـؤرخ في 11 مــحـرم عـام 1429 اHـوافق 19 يــنـايـر

ســنــة 2008 واHــذكـــور أعالهp الــذيـن  يــكــونـــون في اخلــدمــة
لـــدى اإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــتـــجــــارة ويـــثـــبـــتـــون تـــخـــصـــصـــا
يـتـناسب مـع التـخـصصـات اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 14

أعاله.

الفصــل الثالـثالفصــل الثالـث
سلك مفتشي قمع الغشسلك مفتشي قمع الغش

اHـاداHـادّة ة 39 : : يــضم سـلـك مـفــتـشي قــمع الـغش ثالث (3)
رتب :

pرتبة مفتش رئيسي لقمع الغش -
pرتبة رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش -

- رتبة مفتش قسم لقمع الغش.

الفــرع األول الفــرع األول 
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHاداHادّة ة 40 : :  يكلف اHفتشون الرئيسيون لقمع الغش
بــالـبــحث عن  أيــة مــخــالــفـة ألحــكــام الــتـشــريع والــتــنــظـيم
اHعمول بهمـا ومعاينتها وأخـذp عند االقتضاءp اإلجراءات

التحفظية اHنصوص عليها في مجال قمع الغش.

و يكلفون بهذه الصفةp ال سيما بـما يأتي :
- اHــــســـاهــــمــــة في مــــســـار الــــتــــحـــالــــيل والــــدراســـات

pنتوجاتHتعلقة �طابقة اHاخلصوصية والتحقيقات ا
- الـــــتـــــعـــــاون مـع اجلـــــهـــــات الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة اخملـــــتـــــصــــة

pنازعاتHومساعدتها في معاجلة ملفات ا
- اHـــشـــاركـــة في إعـــداد وتـــنـــفـــيــذ بـــرامـج الــتـــدخالت

pالقطاعات Wالقطاعية وماب
- اHــــشـــــاركــــة فـي أعــــمـــــال الــــتــــقـــــيــــيـس والــــقـــــيــــاســــة

القانونية. 

WـفــتـشـHـســنـدة إلى اHـهــام اHـادّة ة 41 : : زيــادة عـلى اHـاداHا
WــــفـــتــــشـــHيــــكـــلـف رؤســـاء ا pلـــقــــمع الــــغش Wالــــرئـــيــــســـيــــ

الرئيسيW لقمع الغشp ال سيما بـما يأتي:
- اHشاركة  في األعمال الـعلمية والتقـنية اHرتبطة

pهامهم�
- ضـمـان مـتـابـعة الـدراسـات اخلـاصـة في مـجـال قمع

pالغش
pتقييم نشاط مخابر قمع الغش -

- اHـسـاهـمـة في وضع تـقــنـيـات اHـراقـبـة والـتـحـقـيق
pوتطويرها

- اHـســاهــمـة فـي تـنــشــيط دورات الــتـكــوين وجتــديـد
اHعلومات وحتسW اHستوى لفائدة أعوان قمع الغش.

اHـاداHـادّة  42 : : زيــادة عـلى اHـهــام اHـسـنــدة إلى رؤســاء
اHـــفـــتــشــW الــرئــيــســـيـــW لــقـــمـع الــغشp يـــكــلف مــفــتــشــو
األقـسـام لـقـمع الـغش فـي مـيـدان اخـتـصـاصـهمp بـنـشـاطـات

االستكشاف والتقدير والتوجيه.

و يــكــلــفــون زيــادة عــلـى ذلكp بــأيــة دراســة أو حتــلــيل
يتطلب كفاءة أكيدة في ميدان قمع الغش.         
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الفــرع الثانـي الفــرع الثانـي 
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHـاداHـادّة ة 43 : : يــوظف أو يــرقى بـصــفــة مـفــتش رئــيـسي
لقمع الغش:

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـــتـــرشـــحـــون احلـــائـــزون شـــهـــادة مـــهـــنـــدس دولـــة فـي أحــد
الــــتـــخــــصــــصـــات اHــــذكــــورة في اHـــادة 14 أعالهp أو شـــهـــادة

معادلة لها.                       
2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من

اHناصب اHطلوب شغلها : 
- رؤســاء احملــقـقــW الــرئـيــســيـW لــقــمع الـغـش الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه
الـصـفةp وتـخصـصـا يتـناسـب مع التـخصـصـات اHنـصوص

pادة 14 أعالهHعليها في ا
- اHـــهــــنــــدســــون الـــتــــطــــبـــيــــقــــيـــون لــــشــــعـــبــــة "اخملــــبـــر
والــــصـــيــــانــــة" اHـــرســــمــــون اخلـــاضــــعــــون ألحـــكــــام اHــــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اHــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008 واHـذكــور أعالهp اHـوجـودون
في اخلدمة لـدى اإلدارة اHكـلفـة بالتـجارة والـذين يثـبتون
pخــمس (5) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلـــيــة بـــهــذه الـــصــفــة
بـشرط أن يـكـون تخـصـصهم مـتـماشـيـا مع اHهـام اHـطابـقة

للرتبة . 
3) عـلى سـبـيل االخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
رؤسـاء  احملـققـW الـرئيـسـيW لـقمـع الغش الـذين يـثبـتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.    

اHاداHادّة ة 44 : :  يـرقى على أسـاس الشهـادة بصفـة مفتش
رئيـسي لـقـمع الـغشp رؤسـاء احملـقـقW الـرئـيــسـيـW لـقمع
الـغش اHـرســمـون الــذين حتــصــلـوا بـعــد تـوظـيــفــهـم عـلى
شــهـــادة مـهــنــدس دولــة فــي أحـد الــتـخــصـصــات اHـذكـورة

في اHادة 14 أعالهp أو شهادة معادلة لها. 

اHــاداHــادّة ة 45 : : يــوظف أو يـــرقى بـــصــفـــة رئــيس مـــفــتش
رئيسي لقمع الغش:

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHــــتــــرشــــحــــون احلـــائــــزون شــــهــــادة اHــــاجــــســــتـــيــــر فـي أحـــد
الــــتـــخــــصــــصـــات اHــــذكــــورة في اHـــادة 14  أعاله أو شـــهـــادة

معادلة لها.
2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHـنـاصب اHـطـلـوب شـغـلـهـاp اHـفـتـشـون الـرئـيـسـيـون لـقـمع
الـــغش الــــذين يـــثـــبــــتـــون خـــمس (5) ســـنـــوات مـن اخلـــدمـــة

الفعلية بهذه الصفة.

3)  عـلى سـبيـل االختـيـارp بـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
الـتــأهــيلp في حـدود 10 % من اHــنــاصب اHــطـلــوب شــغـلــهـا
اHفـتـشون الـرئـيـسيـون لـقـمع الغش الـذين يـثـبتـون عـشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.          

اHـاداHـادّة ة 46 : : يرقى عـلى أسـاس الشـهـادة بصـفـة رئيس
مفـتش رئيسي لقـمع الغشp اHفـتشون الـرئيسـيون لقمع
الـــغش اHـــرســمـــون الــذيـن حتــصـــلــوا بـــعــد تـــوظــيـــفــهـم عــلى
شــهــادة اHــاجــســتــيــر في أحــد الــتــخــصــصـات اHــذكــورة في

اHادة 14 أعالهp أو شهادة معادلة لها. 

اHاداHادّة ة 47 : : يرقى بصفة مفتش قسم لقمع الغش:
WــفــتــشــHرؤســاء ا pــهــنيH1) عن طــريق االمــتـــحــان ا
الرئـيسيـW لقـمع الغش الذيـن يثبـتون سبع (7) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
2) عـلى سـبـيل االخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 20 % من ا pالـتــأهـيل
رؤساء اHـفتـشW الـرئيـسـيW لـقمع الـغش الذين يـثبـتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــاداHــادّة ة 48 : :  يــدمـج في رتــبـــة مــفـــتش رئـــيــسي لـــقــمع
الغش :

- اHــفــتــشــون الــرئـــيــســيــون لــلــنــوعـــيــة وقــمع الــغش
pتربصونHرسمون واHا

- �ــكن أن يــدمجp عـــنــد تــاريخ ســريــان مــفــعــول هــذا
اHـرسومp بناء عـلى طلبهم وبـعد موافقـة اإلدارةp مهندسو
الـدولة شعبة "اخملـبر والصيـانة " اHرسمـون واHتربصون
اخلـاضعون ألحـكام اHرسـوم التنـفيذي رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واHـــذكــور أعالهp الـــذين يــكـــونــون في اخلـــدمــة لــدى اإلدارة
اHــكـلـفـة بــالـتـجـارة والــذين يـثـبـتــــون تـخـصـصــا يـتـنـاسب

مــع التخصصات اHنصــوص عليها في اHادة 14 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 49 : :  يــدمج في رتــبــة رئــيس مــفــتش رئــيـسي
لقمع الغش:

- رؤســاء اHــفــتــشــW الـــرئــيــســيــW لــلـــنــوعــيــة وقــمع
pتربصونHرسمون واHالغش ا

- �ــكن أن يــدمجp عـــنــد تــاريخ ســريــان مــفــعــول هــذا
pبــــنـــــاء عــــلى طـــــلــــبــــهـم وبــــعـــــد مــــوافــــقــــة اإلدارة pـــــرســــومHا
اHـــهـــنـــدســون الـــرئـــيـــســـيــون شـــعـــبـــة "اخملـــبــر والـــصـــيـــانــة"
اHـــرســـمـــون واHـــتـــربــصـــون اخلـــاضـــعـــون ألحـــكـــام اHـــرســوم
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الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 04 اHــورّخ في 11 مــحــرّم عــام 1429
اHـــــوافق 19 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2008 واHـــــذكـــــور أعالهp الـــــذين
يـــكـــونـــون في اخلـــدمـــة لــــدى اإلدارة اHـــكـــلـــفــــة بـــالـــتـــجـــارة
والــذين يــثــبــتــون تــخــصـصــا يــتــنــاسب مع الــتــخــصــصـات

اHنصوص عليها في اHادة 14 أعاله.

اHاداHادّة ة 50 : : يدمج في رتبة مفتش قسم لقمع الغش:

- مـفـتشـو األقـسام لـلـنـوعيـة وقـمع الغش اHـرسـمون
pتربصونHوا

- �ــكن أن يــدمجp عـــنــد تــاريخ ســريــان مــفــعــول هــذا
اHـرسـومp بـنـاء عــلى طـلـبـهم وبـعـد مـوافـقـة اإلدارةp رؤسـاء
مــهــنـدسـي الـدولــة شــعـبــة "اخملــبــر والـصــيــانـة" اHــرســمـون
واHـتـربـصـون اخلـاضـعـون ألحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
08 - 04 اHـورّخ في 11 مـحـرّم عام 1429 اHـوافق 19 يـنـاير

سنة 2008 واHذكور أعالهp الـذين يكونون في اخلدمة لدى
اإلدارة اHـــكــلـــفــة بـــالــتـــجـــارة والــذين يـــثــبـــتــون تـــخــصـــصــا
يـتـناسب مـع التـخـصصـات اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 14

أعاله.

البــابالبــاب الثالـث الثالـث
األحكام اHطبقة على شعبةاألحكام اHطبقة على شعبة

 اHنافسة والتحقيقات االقتصادية اHنافسة والتحقيقات االقتصادية

الفصــل األولالفصــل األول
سلك مراقبي اHنافسة والتحقيقات االقتصاديةسلك مراقبي اHنافسة والتحقيقات االقتصادية

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 51 : : يــــــــضـم ســـــــــلك مـــــــــراقــــــــبـي اHــــــــنــــــــافــــــــســــــــة
والتحقيـقات االقتصادية رتبة وحيدة وهي رتبة مراقب

اHنافسة والتحقيقات االقتصادية.

الفــرع األولالفــرع األول
حتديد اHهام حتديد اHهام 

اHـاداHـادّة ة 52 : : يــكــلف مــراقـبــو اHــنـافــســة والـتــحــقـيــقـات
االقتـصـاديةp ال سـيـمـا بالـبـحث عن أيـة مخـالـفـة للـتـشريع
pعنـد االقتضاء pعمـول بهما ومـعاينتـها وأخذHوالتنـظيم ا
اإلجـــراءات الــــتـــحـــفـــظـــيـــة اHـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا في مـــجـــال

اHنافسة والتحقيقات االقتصادية.

الفــرع الثانـيالفــرع الثانـي
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـــــاداHـــــادّة ة 53 : : يــــــدمج فـي رتــــــبــــــة مـــــراقـب اHــــــنــــــافــــــســـــة
والتحـقيقـات االقتصـاديةp مراقـبو األسعـار والتحـقيقات

االقتصادية اHرسمون واHتربصون.

الفصــل الثانـيالفصــل الثانـي
سلك محققي اHنافسة والتحقيقات االقتصاديةسلك محققي اHنافسة والتحقيقات االقتصادية

اHاداHادّة ة 54 : : يضم سلك محقـقي اHنافسة والتحقيقات
االقتصادية ثالث (3) رتب :

pنافسة والتحقيقات االقتصاديةHرتبة محقق ا -

- رتــبـة مــحــقق رئـيــسي لــلـمــنــافـســة والـتــحــقـيــقـات
pاالقتصادية

- رتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــحـــــقـق رئـــــيــــسـي لـــــلـــــمـــــنـــــافـــــســــة
والتحقيقات االقتصادية.

الفــرع األول الفــرع األول 
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 55 : : يـكــلف مــحــقـقــو اHــنــافـســة والــتــحـقــيــقـات
االقــتـصــاديـة بــالـبــحث عن أيـة مــخـالــفـة ألحــكـام الـتــشـريع
pعنـد االقتضاء pعمـول بهما ومـعاينتـها وأخذHوالتنـظيم ا
اإلجـــراءات الــــتـــحـــفـــظـــيـــة اHـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا في مـــجـــال

اHنافسة والتحقيقات االقتصادية.

ويكلفونp بهذه الصفةp ال سيما بـما يأتي : 

- وضع الـتـشريع والـتـنـظيـم اHتـعـلـقW بـاHـمـارسات
pضادة للمنافسة حيز التنفيذHمارسات اHالتجارية وا

- مـــتــابـــعــة تـــغـــيــرات الـــســوق في مـــجـــال الــتـــمــوين
واألسـعـار وكـذا جـمع اHعـطـيـات اإلحـصـائـية اHـرتـبـطـة بـها

pواستغاللها

pإجناز التحقيقات االقتصادية -

- متابعة تـطور األسعار عند اإلنـتاج وعند مختلف
مراحل التوزيع وإجناز احلصائل اإلحصائية.

اHــاداHــادّة ة 56 : : زيــادة عــلـى اHــهــام اHـــســنــدة إلى مـــحــقــقي
اHـــنــافــســة والــتــحــقــيــقــات االقــتــصــاديــةp يــكــلف احملــقــقــون
الرئيسيون للـمنافسة والتحقيقات االقتصاديةp ال سيما

بـما يأتي:        

-  إجنـــاز الــتـــحـــقـــيــقـــات االقـــتــصـــاديـــة اخلــصـــوصـــيــة
pرتبطة �يدان نشاطهمHا

- إعداد تقارير ومذكرات ظرفية بصفة دورية.

Wــســـنــدة إلى احملــقــقــHــهــام اHــادّة ة 57 : : زيــادة عـــلى اHــاداHا
الـرئـيسـيW لـلـمنـافـسة والـتـحقـيـقات االقـتـصاديـةp يـكلف
رؤسـاء احملــقــقـW الــرئــيـســيــW لـلــمــنـافــســة والـتــحــقـيــقـات

االقتصاديةp ال سيما بـما يأتي :
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- الــــقــــيــــام بــــكل دراســــة تــــتــــعــــلق بــــتــــطــــور الــــســــوق
pنافسةHووضعية ا

- إجنــــاز دراســــات حــــول تــــطــــور األســــعــــار والــــوضع
الـــراهـن بـــالـــتــــنـــســـيـقp عـــنـــد االقــــتـــضـــاءp مـع اHـــؤســـســـات

pتخصصةHوالهيئات ا

-  إجناز دراسات تهدف إلى ترقية اHنافسة.

الفــرع الثانـي الفــرع الثانـي 
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اHـاداHـادّة ة 58 : : يـوظف أو يـرقى بــصـفـة مـحـقق اHـنـافـسـة
والتحقيقات االقتصادية :

pــســابـقــة عـلـى أســاس االخــتـبـاراتH1) عـن طـريـق ا
اHــتـرشــحــون احلـائــزون شــهـادة الــبـكــالــوريـا الــذين أتــمـوا
بـنـجـاح سـنـتـW (2) من الـدراســة أو الـتـكـويـن الـعـالي في

أحد التخصصات اHذكورة في اHادة 14 أعاله.

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHناصب اHـطلوب شغـلهاp مـراقبو اHـنافسـة والتحـقيقات
االقـتـصـادية الـذين يـثـبـتـون سبع (7) سنـوات من اخلـدمة

الفعلية بهذه الصفة.

3) عـلى سـبـيل االخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
مــراقـــبـــو اHـــنــافـــســـة والــتـــحـــقــيـــقـــات االقــتـــصـــاديـــة الــذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.   

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 2 و3
أعالهp قـبل تـرقـيـتـهمH pـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاحp حتدد مـدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير

اHكلف بالتجارة والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 59 : : يــوظف أو يــرقى بـصــفــة مــحــقق رئــيـسي
للمنافسة والتحقيقات االقتصادية :

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـــتــــرشـــحــــون احلـــائــــزون شـــهــــادة الـــدراســــات اجلـــامــــعـــيـــة
الـتـطـبـيـقـيـة في أحـد الـتـخـصـصـات اHـذكورة فـي اHادة 14

أعالهp أو شهادة معادلة لها.  

2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHناصب اHـطلوب شغـلهاp  محـققو اHنـافسة والتـحقيقات
االقـتصـادية الذين يـثبـتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

3)  عـلى سـبيـل االختـيـارp بـعـد التـسـجـيل في قـائـمة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
محققو اHنافـسة والتحقيقات االقتصادية الذين يثبتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اHاداHادّة ة 60 : :   يرقى على أسـاس الشهادة بصفة محقق
رئـيـسي لـلـمـنـافـسـة والــتـحـقـيـقـات االقـتـصـاديـةp  مـحـقـقـو
اHــنــافـســة والــتــحــقــيــقــات االقــتــصــاديــة اHــرسـمــون الــذين
حتـصـلـوا بـعـد تـوظـيـفـهم عـلـى شـهـادة الـدراسـات اجلـامـعـية
الـتـطـبـيـقـيـة في أحـد الـتـخـصـصـات اHـذكورة فـي اHادة 14

أعالهp أو شهادة معادلة لها.

اHــاداHــادّة ة 61 : : يـــوظف أو يـــرقى بـــصــفـــة رئـــيس مـــحــقق
رئيسي للمنافسة والتحقيقات االقتصادية :

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHـتـرشــحـون احلـائـزون  شـهـادة لـيـسـانس الـتـعـلـيم الـعـالي
pـادة 14 أعالهHـــذكــورة فــي اHفـي أحـــد الـــتــخـــصـــصـــات ا

أو شهادة معـادلة لها. 
2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHناصب اHطلوب شغـلهاp احملققون الرئيسيون للمنافسة
والـــتــحـــقــيـــقــات االقـــتــصـــاديــة الـــذين يــثـــبــتـــون خــمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.       
3) عـلى سـبـيل االخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHفـي حدود 10 % من ا p الـتـأهـيل
احملققون الرئيسـيون للمنافسة والتحقيقات االقتصادية
الــذين يــثـبــتـون عــشـر (10) ســنــوات من اخلـدمــة الــفـعــلــيـة

بهذه الصفة.

يخضع اHـترشحـون اHقـبولون طـبقـا للحـالتW 2 و3
أعاله p قـبل تـرقـيتـهمH pـتابـعـة تكـوين بـنجـاحp حتـدد مدته
ومـحتواه وكـيفـيات تـنظـيمه بقـرار مشـترك بـW الوزير

اHكلف بالتجارة والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHاداHادّة ة 62 : :  يـرقى على أسـاس الشهـادة بصـفة رئيس
pمــحـقـق رئـيــسي لــلـمــنــافـســة والــتـحــقــيـقــات االقــتـصــاديـة
احملققون الرئيسـيون للمنافسة والتحقيقات االقتصادية
اHــرســـمــون الــذين حتـــصــلــوا بــعــد تـــوظــيــفــهـم عــلى شــهــادة
لـيـسانس الـتـعلـيم الـعالي في أحـد الـتخـصـصات اHـذكورة

في اHادة 14 أعالهp أو شهادة معادلة لها.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـــــاداHـــــادّة ة 63 : : يــــــدمـج في رتــــــبــــــة مــــــحــــــقق اHــــــنــــــافــــــســـــة
والتـحقـيقات االقـتصـاديةp مـفتـشو األسعـار والتـحقـيقات

االقتصادية اHرسمون واHتربصون.
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64 : :  يــدمج في رتــبــة رئــيس مــحــقق رئــيــسي اHـاداHـادّة ة 
لـــلـــمـــنـــافـــســــة والـــتـــحـــقـــيـــقـــات االقــــتـــصـــاديـــةp اHـــفـــتـــشـــون
الرئيسيون لألسـعار والتحقيقات االقتصادية اHرسمون

واHتربصون.

الفصــل الثالـثالفصــل الثالـث
سلك مفتشي اHنافسة والتحقيقات االقتصاديةسلك مفتشي اHنافسة والتحقيقات االقتصادية

65 : :  يـــــــضـم ســـــــلك مــــــــفـــــــتـــــــشـي اHـــــــنـــــــافـــــــســـــــة اHــــــاداHــــــادّة ة 
والتحقيقات االقتصادية ثالث (3) رتب :

- رتـبــة مـفــتش رئـيــسي لــلـمــنـافــسـة والــتـحــقـيــقـات
pاالقتصادية

- رتـــــبـــــة رئـــــيس مـــــفـــــتش رئـــــيـــــسـي لــــلـــــمـــــنـــــافـــــســــة
pوالتحقيقات االقتصادية

- رتـــبـــة مــفـــتش قـــسم لـــلـــمـــنــافـــســـة والـــتــحـــقـــيـــقــات
االقتصادية.

الفــرع األول الفــرع األول 
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHاداHادّة ة 66 : :  يكـلف اHـفتـشون الـرئيـسـيون لـلمـنافـسة
والــتـــحــقـــيــقـــات االقــتـــصــاديــة بـــالــبـــحث عن أيـــة مــخـــالــفــة
للـتشريع والـتنـظيم اHـعمول بـهمـا ومعـاينتـها وأخـذp عند
االقــتـضــاءp اإلجـراءات الــتـحــفـظــيــة اHـنــصـوص عــلـيــهـا في

مجال اHنافسة والتحقيقات االقتصادية.

و يكلفونp بهذه الصفةp ال سيما بـما يأتي :
pإعداد تقارير ومذكرات ظرفية بصفة دورية -

pإجناز حتقيقات اقتصادية تكتسي طابعا خاصا -
WــــتــــعـــــامــــلــــHالـــــقــــيـــــام بــــدراســــات حـــــول ســــلـــــوك ا -
االقتصاديpW وعـند االقتضاءp كل عملية جتميع أو اتفاق

�كنها عرقلة حرية اHنافسة.

WـفـتـشـHـسـنـدة إلى اHـهــام اHـادّة ة 67 : :  زيـادة عـلى اHـاداHا
الـرئـيسـيW لـلـمنـافـسة والـتـحقـيـقات االقـتـصاديـةp يـكلف
رؤسـاء اHـفـتــشـW الـرئــيـسـيـW لــلـمـنـافــسـة والـتـحــقـيـقـات

االقتصاديةp ال سيمـا بـما يأتي: 
pتقييم درجة فعالية التنظيم التجاري -

pنافسةHإجناز دراسات تهدف إلى ترقية ا -
- اHسـاهمـة في دورات التـكوين وجتـديد اHـعلـومات
وحتـسـW اHـسـتـوى لـفـائـدة أعـوان اHـنـافـسـة والـتـحـقـيـقات

االقتصادية.  

اHــاداHــادّة ة 68 : :  زيـــادة عـــلى اHـــهــام اHـــســـنـــدة إلى رؤســاء
اHــــفـــتــــشـــW الـــرئــــيـــســــيـــW لـــلــــمـــنـــافــــســـة والــــتـــحـــقــــيـــقـــات

االقــــتـــصــــاديـــةp يــــكــــلـف مــــفـــتــــشــــو األقـــســــام لـــلــــمــــنـــافــــســـة
والـــتــــحــــقـــيــــقــــات االقـــتــــصــــاديــــة في مــــيـــدان تــــخــــصـــصــــهم

بنشاطات االستكشاف والتقدير والتوجيه.
ويــكـــلــفــون زيـــادة عــلـى ذلكp بــأيـــة دراســة أو حتـــلــيل
يــتــطـلب كــفـاءة أكــيـدة فـي مـيــدان اHـنــافـســة واHـمــارسـات

التجارية.         

الفــرع الثانـي الفــرع الثانـي 
شروط التوظيف والترقية    شروط التوظيف والترقية    

اHـاداHـادّة ة 69 : :  يــوظف أو يـرقى بـصـفــة مـفـتش رئـيـسي
للمنافسة والتحقيقات االقتصادية :

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHــــــتــــــرشــــــحــــــون احلــــــائــــــزون شــــــهــــــادة مـــــــاســــــتــــــر في أحــــــد
الــــتـــخــــصــــصـــات اHــــذكــــورة في اHـــادة 14 أعالهp أو شـــهـــادة

معادلة لها.
2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
Wالـرئــيـسـيـ Wرؤسـاء احملـقــقـ pـطـلـوب شــغـلـهــاHـنـاصـب اHا
للمنافسة والـتحقيقات االقتصادية الذين يثبتون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) عـلى سـبـيل االخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
رؤسـاء  احملــقـقــW الـرئــيـســيـW لـلــمـنــافـســة والـتــحـقــيـقـات
االقتصاديـة الذين يثبـتون عشر (10) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

اHــــاداHــــادّة ة 70 : :   يــــرقى عــــلـى أســــاس الــــشــــهــــادة بــــصــــفــــة
pمـفــتش رئــيـسي لــلـمــنـافــسـة والــتـحــقـيــقـات االقــتـصــاديـة
رؤسـاء احملــقــقـW الــرئــيـســيــW لـلــمــنـافــســة والـتــحــقـيــقـات
االقتصـادية اHرسـمون الـذين حتصلـوا بعـد توظيـفهم على
شـهـادة مـاسـتــر في أحـد الـتـخـصــصـات اHـذكـورة في اHـادة

14 أعالهp أو شهادة معادلة لها.  

71 : :  يــوظف أو يــرقى بــصــفــة رئــيس مــفــتش اHـاداHـادّة ة 
رئيسي للمنافسة والتحقيقات االقتصادية :

pــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس االخـــتـــبــاراتH1) عـن طــريـق ا

اHــــتــــرشــــحــــون احلـــائــــزون شــــهــــادة اHــــاجــــســــتـــيــــر فـي أحـــد
الــــتـــخــــصــــصـــات اHــــذكــــورة في اHـــادة 14 أعالهp أو شـــهـــادة

معادلة لها.
2) عن طـريق االمــتـحـان اHــهـنيp في حـدود 30 % من
اHـــنـــاصب اHـــطـــلـــوب شـــغـــلـــهـــاp اHـــفـــتـــشـــون الـــرئـــيـــســـيـــون
للمنافسة والـتحقيقات االقتصادية الذين يثبتون خمس

(5)   سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) عـلى سـبـيل االخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطـلـوب شـغـلـهـاHـنـاصب اHفـي حدود 10 % من ا p الـتـأهـيل
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اHـــفــــتـــشـــون الـــرئـــيـــســـيـــون لـــلـــمـــنـــافـــســـة والـــتـــحـــقـــيـــقـــات
االقتصادية الذين يثبتون  عشر (10) سنوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.           

اHاداHادّة ة 72 : :  يـرقى على أسـاس الشهـادة بصـفة رئيس
pمـفــتش رئــيـسي لــلـمــنـافــسـة والــتـحــقـيــقـات االقــتـصــاديـة
اHـــفــــتـــشـــون الـــرئـــيـــســـيـــون لـــلـــمـــنـــافـــســـة والـــتـــحـــقـــيـــقـــات
االقتصـادية اHرسـمون الـذين حتصلـوا بعـد توظيـفهم على
شهادة ماجستير في أحد التخصصات اHذكورة في اHادة

14 أعالهp أو شهادة معادلة لهـا.   

اHــاداHــادّة ة 73 : :  يــرقـى بــصــفــة مــفـــتش قــسم لـــلــمــنــافــســة
والتحقيقات االقتصادية :

WــفـتــشـHرؤســاء ا pــهـنيH1) عـن طــريق االمــتـــحـان ا
الـرئـيـسـيW لـلـمـنـافـسـة والـتحـقـيـقـات االقـتـصـاديـة الذين
يــثـــبــتـــون ســبع (7) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلـــيــة بـــهــذه

الصفة.
2) عـلى سـبـيل االخـتـيــارp بـعـد الـتـسـجـيل في قـائـمـة
pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 20 % من ا pالـتــأهـيل
رؤسـاء اHـفـتـشـW الـرئـيـسـيـW لـلـمـنـافـسـة والـتــحــقـيـقـات
االقتصاديـة الذين يثبـتون عشر (10) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHـاداHـادّة ة 74 : :  يــدمج في رتــبــة رئــيس مــفــتش رئــيـسي
WـفـتـشHرؤسـاء ا p لـلـمـنـافـسـة والتـحـقـيـقـات االقـتـصـاديـة
الـرئيسيW لألسـعار والتحقـيقات االقتصـادية اHرسمون

واHتربصون. 

اHـاداHـادّة ة 75 : :  يـدمج في رتــبـة مـفــتش قـسم لــلـمـنــافـسـة
والــتــحــقـيــقــات االقــتــصــاديــة p مـفــتــشــو األقــســام لألســعـار

والتحقيقات االقتصادية اHرسمون واHتربصون.

البــاب الرابـعالبــاب الرابـع
األحكام اHطبقة على اHناصب العليااألحكام اHطبقة على اHناصب العليا

76 : :  تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 11 (الـفقرة األولى) اHاداHادّة ة 
من األمـر رقم 06 - 03 اHـؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 و اHـذكـور أعالهp حتدد

قـائـمـة اHنـاصب الـعـليـاp بـعنـوان األسالك اخلـاصـة باإلدارة
اHكلفة بالتجارةp كما يأتي :

أ) شعبة  قمع الغش :أ) شعبة  قمع الغش :
pرئيس مهمة لقمع الغش -

- رئيس حتقيق لقمع الغش.

ب) شعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصادية :ب) شعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصادية :
- رئـــــيس مـــــهــــمـــــة  لــــلــــمـــــنــــافـــــســــة والــــتـــــحــــقـــــيــــقــــات

pاالقتصادية
- رئــــيس حتــــقـــــيق  لــــلــــمــــنـــــافــــســــة والــــتــــحــــقــــيــــقــــات

االقتصادية.

اHاداHادّة ة 77 : :  يكـون شاغـلو اHـناصب الـعلـيا في اخلـدمة
لدى اHصالح غير اHمركزة لإلدارة اHكلفة بالتجارة.

78 : :  يــحـــدد عــدد اHــنــاصب الــعــلــيــا اHــنــصــوص اHـاداHـادّة ة 
Wـــوجب قـــرار مـــشـــتـــرك بــ� pـــادة 76 أعـالهHعـــلـــيــــهـــا في ا
الــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــتـــجـــارة والــوزيـــر اHـــكـــلف بـــاHـــالـــيــة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصــل األولالفصــل األول
األحكام اHطبقة على اHناصب العليا لشعبة قمع الغشاألحكام اHطبقة على اHناصب العليا لشعبة قمع الغش

الفــرع األول الفــرع األول 
حتديد اHهامحتديد اHهام

اHـاداHـادّة ة 79 : :  يــكـلـف رئـيس مـهـمـة لـشـعـبـة قمـع الغش
ال سيما بـما يأتي: 

- تــأطــيـــر  وتــقــيـــيم وتــنـــظــيم نــشـــاطــات الــتـــفــتــيش
 pوالتحقيقات والرقابة

- تطبيق مخططات العمل في ميدان قمع الغش.

اHـاداHـادّة ة 80 : :  يـكـلف رئيس حتـقـيق لـشعـبـة قـمع الغش
ال سيما �ا يأتي:

- تــــنــــســــيق نــــشــــاط األعــــوان اHــــكـــلــــفــــW بــــالــــرقــــابـــة
 pوالتحقيقات وتوجيهه ومتابعته

Wاإلشــــراف  عــــلى الــــبــــرامـج الــــقــــطــــاعــــيــــة ومــــا بـــ -
القطاعات واHشاركة في تنفيذها.

الفــرع الثانـي الفــرع الثانـي 
Wشروط التعيWشروط التعي

اHـاداHـادّة ة 81 : :  يــعـW رؤســاء مـهــمــة لـشــعـبــة قــمع الـغش
: Wمن ب

p1)  مفتشي األقسام لقمع الغش
2)  رؤساء اHـفتشـW الرئـيسـيW لـقمع الـغش الذين

pيثبتون ثالث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف
3)  اHــــفــــتــــشـــW الــــرئــــيــــســــيـــW لــــقــــمع الــــغش الــــذين

يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه
pالصفة

4) رؤسـاء احملـقــقـW الـرئـيــسـيـW لـقــمع الـغش الـذين
يــثــبــتــون ثـمــاني (8) سـنــوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيــة بــهـذه

الصفة.
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اHـاداHـادّة ة 82 : :  يـعـW رؤسـاء حتـقــيق لـشـعـبـة قـمع الـغش
:Wمن ب

1) احملـقـقW الـرئـيسـيـW لـقمع الـغش الـذين يثـبـتون
pخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2) مــحــقـقـي قــمع الــغش الــذين يــثــبــتــون ثـمــاني (8)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.  

الفصــل الثانـيالفصــل الثانـي
األحكام اHطبقة على اHناصب العليا لشعبة اHنافسةاألحكام اHطبقة على اHناصب العليا لشعبة اHنافسة

والتحقيقات االقتصاديةوالتحقيقات االقتصادية
الفــرع األول الفــرع األول 
حتديد اHهامحتديد اHهام

83 : :  يــكــلف رئــيس مــهــمــة لــشــعــبــة اHــنــافــسـة اHـاداHـادّة ة 
والتحقيقات االقتصاديةp ال سيما �ا يأتي:

-  تـــأطــــيـــر نــــشـــاطــــات الـــتـــفــــتـــيـش والـــتــــحـــقــــيـــقـــات
pوالرقابة وتنظيمها وتقييمها

-   تـطــبـيق مـخـطــطـات الـعــمل في مـيـدان اHــنـافـسـة
والتحقيقات االقتصادية.

اHـاداHـادّة ة 84 : :  يـكــلف رئــيس حتـقــيق لـشــعـبــة اHـنــافـسـة
والتحقيقات االقتصاديةp ال سيما �ا يأتي:

- تـــنـــســـيـق أنـــشـــطـــة األعــــوان اHـــكـــلـــفــــW بـــالـــرقـــابـــة
 pوالتحقيقات وتوجيهها ومتابعتها

Wاإلشــــراف عــــلـى الــــبـــــرامج الــــقـــــطــــاعــــيـــــة ومــــا بــــ -
القطاعات واHشاركة في تنفيذها.

الفــرع الثانـي الفــرع الثانـي 
Wشروط التعيWشروط التعي

اHــاداHــادّة ة 85 : :  يــعــW رؤســاء مـــهــمــة لــشــعـــبــة اHــنــافــســة
: Wوالتحقيقات االقتصادية من ب

1) مـــفـــتــشـي األقــســـام  لـــلـــمـــنــافـــســـة والـــتــحـــقـــيـــقــات

pاالقتصادية
2) رؤســـاء اHـــفـــتــــشـــW الـــرئــــيـــســـيــــW  لـــلـــمــــنـــافـــســـة
والـــتـــحـــقـــيـــقـــات االقــتـــصـــاديـــة الـــذين يـــثـــبـــتـــون ثالث (3)

pسنوات أقدمية بصفة موظف
3) اHـفـتـشـW الـرئـيسـيـW  لـلـمـنـافسـة والـتـحـقـيـقات
االقـتصـادية الذين يـثبـتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

pالفعلية بهذه الصفة
4) رؤســـــاء احملــــقــــقـــــW الــــرئــــيــــســـــيــــW لــــلــــمـــــنــــافــــســــة
والــتــحــقـــيــقــات االقــتــصـــاديــة الــذين يــثـــبــتــون ثــمــاني (8)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

86 : :  يــعـW رؤســاء حتــقــيق لــشــعـبــة اHــنــافــسـة اHـاداHـادّة ة 
: Wوالتحقيقات االقتصادية من ب

1) احملــقـقــW الـرئــيـسـيــW لـلــمـنــافـســة والـتــحـقــيـقـات
االقـتصـادية الذين يـثبـتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

pالفعلية بهذه الصفة
2) مــحــقــقي اHــنــافــســة  والــتــحــقــيــقــات االقــتــصــاديـة
الـذين  يـثبـتون  ثـماني (8) سـنوات  من  اخلـدمة الـفعـلية

بهذه الصفة.

البــاب اخلامـسالبــاب اخلامـس
تصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العلياتصنيف الرتب والزيادة االستداللية للمناصب العليا

الفصــل األولالفصــل األول
تصنيف الرتبتصنيف الرتب

اHـاداHـادّة 87 : :   تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 118 من األمـر رقم
06- 03 اHــؤرخ في 19 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1427 اHــوافق

15 يــولـــيــو ســـنــة 2006 واHـــذكــور أعـالهp  يــحـــدد تــصـــنــيف

الرتب التابعـة لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلـفة بالتجارة
:Wاآلتي Wطبقا للجدول

1 - شعبة قمع الغش :  - شعبة قمع الغش : 

التصنيفالتصنيف
األسالكاألسالك

مفتش قسم
رئيس مفتش رئيسي

مفتش رئيسي
رئيس محقق رئيسي

محقق رئيسي
محقق
مراقب

اHفتشون

احملققون

اHراقبون (سلك في طريق الزوال)

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنى الصنفالصنف
الرتبالرتب

713

621

578

537

453

418

315

16

14

13

12

10

9

6
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2 - شعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصادية :  - شعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصادية : 

التصنيفالتصنيف
األسالكاألسالك

مفتش قسم
رئيس مفتش رئيسي

مفتش رئيسي
رئيس محقق رئيسي

محقق رئيسي
محقق
مراقب

اHفتشون

احملققون

اHراقبون (سلك في طريق الزوال)

الرقم االستداللي األدنىالرقم االستداللي األدنى الصنفالصنف
الرتبالرتب

713

621

578

537

453

418

315

16

14

13

12

10

9

6

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اHــاداHــادّة 88 : : تـــطـــبـــيــقـــا لـــلـــمــادة 3 مـن اHــرســـوم الــرئـــاسي  رقم 07 - 307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29
سـبــتـمـبــر سـنـة 2007 واHـذكــور أعالهp  حتـدد الـزيــادة االسـتـداللــيـة لـلــمـنـاصب الــعـلـيــا في اإلدارة اHـكــلـفـة بــالـتـجــارةp طـبـقـا

: Wاآلتي Wللجدول
1 - شعبة قمع الغش :  - شعبة قمع الغش : 

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
اHنصب العالياHنصب العالي

رئيس مهمة
رئيس حتقيق

الرقم االستدالليالرقم االستداللي اHستوىاHستوى

195

75

8

5

2 - شعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصادية :  - شعبة اHنافسة والتحقيقات االقتصادية : 

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
اHنصب العالياHنصب العالي

رئيس مهمة
رئيس حتقيق

الرقم االستدالليالرقم االستداللي اHستوىاHستوى

195

75

8

5

الباب السادسالباب السادس
أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية

اHـاداHـادّة 89 : : تـــلــغـى أحــكـــام اHــرســـوم الـتـنــفـيـذي رقم
89 - 207 اHــؤرّخ في 15 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1410 اHــوافق

14 نوفمبر سنة 1989 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة 90 : : يــســري مــفــعــول هــذا اHــرسـوم ابــتــداء من
أوّل يناير سنة 2008.

اHاداHادّة ة 91 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر باجلزائر في 29 ذي احلجّة عام 1430 اHوافق 16
ديسمبر سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى




