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سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس ٠23.٤1.18.76

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.

 ١٢شعبان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٥مارس سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ١٨
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌاّدة  : ٩يلزم اﳌفتش العام واﳌفتشون ،باﻻلتزام بالسّرية

11

يتعّين عﲆ اﳌصالح اﳌختصة إقليميا ﳌديرية الصناعة

الت ـ ـامة لكل اﳌع ـ ـلومات والوث ـ ـائق واﳌـعطيات التي يطلعون

والقطـ ـاع ـ ـات اﳌع ـ ـ ـنـ ـية بالنشـ ـاطـ ـات ،اﳌخـ ـصـ ـصة لها خطوط

عليها ﲟناسبة تأدية مهامهم وبعد انتهائها.

ومع ـ ـدات اﻹنـ ـتـ ـاج ،الق ـ ـيام بزي ـ ـارة تفـ ـتيشية من أجل معاينة

اﳌاّدة  : ١٠يـ ـنـ ـشـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـ ـدة الّرس ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  11شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤مارس

سنة .2٠22

وجود خطوط أومعدات اﻹنتاج هذه ،وكذا سيرها اﳊسن''.
اﳌادة  : ٢تلغى أحكام اﳌادة  ٤مكرر من اﳌـرسوم التنفيذي
رقـ ـ ـم  312-2٠اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  29ربـ ـيع اﻷول عام  1٤٤2اﳌوافق 1٥
نوفمبر سنة  ،2٠2٠اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه.

أيمن بن عبد الرحمان
––––––––––– –––––––––––H
مرسوم تنفيذي رقم  ١٠٠-٢٢مؤّرخ ﰲ  ١١شعبان عام
 ١٤٤٣اﳌوافق  ١٤مارس سنة  ،٢٠٢٢يعدل ويتمم
اﳌـرسـ ـ ـوم التـنـ ـفـ ـيـ ـذي رقم  ٣١٢-٢٠اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ ٢٩

اﳌاّدة  : ٣ي ـ ـنـ ـش ـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرس ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  11شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤مارس
سنة .2٠22

ربـ ـيـ ـع اﻷول عـ ـام  ١٤٤٢اﳌـ ـوافـق  ١٥نوفمبر سنـة

أيمن بن عبد الرحمان

 ٢٠٢٠واﳌتضمن شروط وكيفـ ـ ـي ـات منح رخـ ـصة

––––––––––– –––––––––––H

جمرك ـة خطوط ومعدات اﻹنت ـاج الت ـ ـي ﰎ ﲡـ ـدي ـ ـ ـده ـ ـا
ﰲ إطار نشـ ـاطـ ـات إنـ ـتـ ـ ـاج السـ ـلع واﳋدمات.
–––––––––––

مرسوم تنفيذي رقم  ١٠١-٢٢مؤّرخ ﰲ  ١١شعبان عام
 ١٤٤٣اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  ١٤مـ ـ ـارس سـ ـ ـنـ ـ ـة  ،٢٠٢٢يـ ـتـ ـمم

ول،
ن الوزير اﻷ ّ
إ ّ

اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رق ـم  ١٢٦-٢١اﳌؤرخ ﰲ ١٥

– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،

شعبان عام  ١٤٤٢اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـ ـق  ٢٩مـ ـ ـارس س ـ ـن ـ ـ ـة ٢٠٢١

– وب ـ ـن ـ ـاء عﲆ الدسـ ـتـ ـور ،ﻻ سـ ـيـ ـما الـمـ ـادت ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ

الـ ـذي ي ـح ـدد كيـ ـفيات تسييـ ـر حسـ ـاب التخصي ـ ـص
اﳋ ـ ـ ـ ـاص رق ـ ـم  ٣٠٢-٠٩٦الـ ـ ـ ـذي عـ ـنـ ـوان ـ ـ ـه ''ص ـن ـ ـ ـدوق
اﻻستعجاﻻت ونشاطات العﻼجات الطبية''.
–––––––––––

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرس ـوم ال ـرئاسي رق ـم  281-21اﳌـؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعييـن أعضـ ـاء اﳊـ ـ ـكومـ ـ ـ ـة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌـرسوم التنفيذي رقـم  312-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 29رب ـ ـي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام  1٤٤2اﳌـ ـواف ـ ـق  1٥نـ ـوفـ ـمـ ـب ـر سنة 2٠2٠
واﳌت ـ ـضـ ـم ـن ش ـ ـروط وكـ ـي ـفـ ـيات من ـح رخ ـ ـصـ ـة جمركة خطوط
ومعـ ـ ـدات اﻹنتـ ـ ـ ـاج التي ﰎ ﲡـ ـدي ـدهـ ـا ﰲ إطـار نشاطات إنتاج
السلع واﳋدمات ،اﳌعدل واﳌتمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تتمم أحكام اﳌادة  12من اﳌـرسوم التنفيذي
رقـم  312-2٠اﳌؤرخ ﰲ  29ربيع اﻷول عام  1٤٤2اﳌوافق 1٥
نوفمـ ـبر س ـ ـنة  ،2٠2٠اﳌعـ ـدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه وﲢرر
كما يأتي :
''اﳌاّدة  : 12يـ ـج ـ ـب أن يت ـ ـم إع ـ ـداد شـ ـهـ ـادة الدخـ ـول ح ـ ـيز

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ التقريراﳌشترك بﲔ وزير اﳌالية ووزير
الصحة،
– وبناء عﲆ الدس ـ ـتـ ـور ،ﻻ سـ ـيـ ـما ال ـم ـ ـادت ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  21-9٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محرم عام
 1٤11اﳌـ ـ ـوافـ ـق  1٥غـ ـش ـت س ـ ـنـ ـة  199٠واﳌـ ـتـعلق باﶈاسبة
العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-21اﳌؤرخ ﰲ  2٥جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،2٠22ﻻ سيما اﳌادة  182منه،

اﻻسـ ـت ـغ ـ ـﻼل للـ ـخـ ـط أو مـ ـع ـ ـدات اﻹنـ ـتـ ـاج التـ ـي ﰎ ﲡ ـ ـديـ ـده ـ ـا

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19

) .........................بدون تغيير حتى( ﰎ ﲡديدها واستيرادها

ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

ودخولها حيز اﻻستغﻼل الفعﲇ.

تعيﲔ الوزير اﻷول،

