حرحكز املهام امرئُس َة نومدٍرًة اموالئَة نوخجارة حول  3حماور رئُس َة:

بؼد ظدور املرسوم امخنفِذي رمق  514-90املؤرخ يف  11دٌسمرب  9990املخضمن املاهون الأسايس اخلاص املطبق ػىل املوظفني املنمتني م ألسالك اخلاظة
ابالؤدارة امللكفة ابمخجارة  ،ظدر املرسوم امخنفِذي رمق  90-11بخارخي  9911/91/99املنظم نومعاحل اخلارجِة يف وزارة امخجارة وظالحِاهتا و معوها .وكد ثضمن هذا
املرسوم وهط ػىل رسد املهام املنوطة ابملدٍرًة اموالئَة نوخجارة واملمتثةل اساسا يف:

تنفُر انسُبست انىعنُت املمسزة يف يُداٌ انتجبزة اخلبزجُت و املنبفست و اجلىدة و محبَت املستههك و تنظُى اننشبعبث انتجبزَت و املهٍ املمننت و انسلببت

االلتصبدَت و لًغ انغش وبذكل فهيي ملكفة بــ :
* انسهس ػهً تغبُك انتشسَغ و انتنظُى املتؼهمني ببنتجبزة اخلبزجُت و املًبزسبث انتجبزَت و املنبفست و انتنظُى انتجبزٌ و محبَت املستههك و لًغ
انغش.
* املسبمهت يف وضغ َظبو إػاليٍ حىل وضؼُت انسىق ببالتصبل يغ اننظبو انىعين نإلػالو
* الرتاح كم انتدابري ذاث انغببغ انتشسَؼٍ و انتنظًٍُ املتؼهمت مبًبزست املهٍ املمننت .
* الرتاح كم انتدابري انيت هتدف إىل حتسني ظسوف إَشبء و إلبيت و دمبزست اننشبعبث انتجبزَت و املهنُت.
* املسبمهت يف تغىَس و تنشُظ كم ينظًت أو مجؼُت انيت َكىٌ يىضىػهب ذاث صهت بصالحُبهتب.
* وضغ حُص انتنفُر كم َظبو حمدد يٍ عسف اإلدازة املسكصَت يف جمبل تأعري و تسلُت انصبدزاث.
* الرتاح كم انتدابري انسايُت إىل تغىَس انصبدزاث.
* تنسُك و تنشُظ َشبعبث اهلُبكم و انفضبءاث انىسُغت ذاث املهبو املتصهت برتلُت تببدالث انتجبزة اخلبزجُت .
* وضغ حُص انتنفُر بسَبيج انسلببت االلتصبدَت ولًغ انغش والرتاح كم انتدابري انسايُت إىل تغىَس ودػى وظُفت انسلببت.
* ضًبٌ تنفُر بسَبيج اننشبط يببني انمغبػبث ببنتؼبوٌ يغ اهلُبكم املؼنُت.
* انتكفم مبتببؼت املنبشػبث املستبغت بنشبعهب.
و يف إعبز تنفُر املهبو املركىزة أػاله ٍ ،لكف املدٍر امواليئ نوخجارة بضًبٌ انتنسُك بني خمتهف املؤسسبث و اهلُئبث انتببؼت نمغبع انتجبزة ومتثُههب ػهً
املستىي احملهٍ .

كٌل ثخضمن املدٍرًة اموالئَة نوخجارة فرق ثفذُشٌ ،سريها رؤساء فرق.
ثنظـم مدٍرًــة امخجــارة فــي معامـح ًلـدر ػددهــا خبمســة ( ، )94لك معوحة ثضم ػىل الأكرث ثالثة ( )93مكـاثب .
 . 1معوحة االؤدارة واموسائل:




مكذب املس خخدمني وامخكوٍن
مكذب احملاس بة  ،املزياهَة واموسائل
مكذب االؤػالم الآيل وامواثئق والأرص َف

 . 9معوحة مالحظة امسوق واالؤػالم الاكذعادي:


مكذب مالحظة امسوق واالؤحعائَات



مكذب ثنظمي امسوق واملهن امللننة
مكذب حركِة امخجارة اخلارجِة و أأسواق املنفؼة امؼمومِة



 . 3معوحة مراكبة املٌلرسات امخجارًة واملضادة نومنافسة:


مكذب مراكبة املٌلرسات امخجارًة



مكذب مراكبة املٌلرسات املضادة نومنافسة



مكذب امخحلِلات املخخععة

 . 5معوحة حٌلًة املس هتكل ومقع امغش:


مكذب مراكبة املنخوجات امعناغَة واخلدمات



مكذب مراكبة املنخوجات امغذائَة



مكذب حركِة اجلودة وامؼالكات مع احلركة ادلؼوًة

 . 4معوحة املنازػات وامضؤون املاهوهَة:


مكذب منازػات املٌلرسات امخجارًة



مكذب منازػات مقع امغش



مكذب امضؤون املاهوهَة ومذابؼة امخحعَل

زًـادة ػوــى ذكل  ،ثضم املدٍرًـة اموالئِــة نوخجارة:

ثالث (  ) 05مفدض َات ؤاكوميَة نوخجارة ويه :
 . 1املفدض َة ا ؤالكوميَة نوخجارة  -هلاوس
 . 9املفدض َة ا ؤالكوميَة نوخجارة  -ارٌس
 . 3املفدض َة ا ؤالكوميَة نوخجارة – برٍكة
 . 5املفدض َة ا ؤالكوميَة نوخجارة  -املؼذر
 . 4املفدض َة ا ؤالكوميَة نوخجارة – ػني امخوثة
اؤضافة اؤيل ثدصني مفدض َه ملراكبـــة اجلـــودة ومقع امغـــش ػوـــى مس خوى احلـــدود اجلوًة واماكئنة ػًل مس خوي مطار معطفي بن بومؼَد -ابثنة
فضال غن ذكل حزود مدٍرًة اموالًة نوخجارة ،حسب احلاجة  :ابملفدض َات ا ؤالكوميَة نوخجارة ،غندما ًلذيض ذكل جحم امنضاط الاكذعادي و امخجاري أأو
ثباػد اهمتركزات املؼٌلرًة غن ملر اموالًة .و مبفدض َات مراكبة اجلودة و مقع امغش ػىل مس خوى احلدود امربًة و امبحرًة و اجلوًة و املناطق و اخملازن حتت ادلركة ،غندما
ًلذيض جحم ثدفق امسوع امؼابرة هبا ذكل.
ثنضأأ املفدض َة الاكوميَة نوخجارة و مفدض َة مراكبة اجلودة و مقع امغش ػىل مس خوى احلدود امربًة ،امبحرًة ،اجلوًة ،و املناطق و اخملازن حتت ادلركة
بلرار مضرتك بني اموزٍر امللكف ابملامَة و امسوطة امللكفة ابموظَفة امؼمومِة .
حزود املفدض َات ا ؤالكوميَة نوخجارة و مفدض َات مراكبة اجلودة ومقع امغش ػىل مس خوى احلدود امربًة ،وامبحرًة ،و اجلوًة ونومناطق و اخملازن حتت ادلركة
بفرق ثفذُش.
حيدد ػدد فرق امخفذُش ػىل مس خوى املدٍرايت اموالئَة نوخجارة و املفدض َات ا ؤالكوميَة و مفدض َات مراكبة اجلودة ومقع امغش ػىل مس خوى احلدود امربًة،
امبحرًة،اجلوًة ،و املناطق و اخملازن حتت ادلركة  ،مبوجب كرار مضرتك بني اموزٍر امللكف ابمخجارة و اموزٍر امللكف ابملامَة و امسوطة امللكفة ابموظَفة امؼمومِة.
جسري املفدض َة ا ؤالكوميَة نوخجارة و مفدض َة مراكبة اجلودة ومقع امغش ابحلدود امربًة،امبحرًة،اجلوًة و املناطق و اخملازن حتت ادلركة ، ،من طرف رؤساء
املفدض َات ٌساػدمه رؤساء فرق امخفذُش.

