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 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.

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
اﳉريدة الرسم ّ

– تنفيذ اﳌيزانية ومتابعتها وإنجازها وفقا لﻸهداف
اﶈّددة،
– اﻻستعمال العقﻼني واﻷمثل للوسائل واﳌوارد اﳌوضوعة
ﲢت تصرف الهياكل التابعة للمديرية العامة للميزانية،
– السير العادي واﳌنتظم لﻺدارة اﳌركزية للميزانية والهياكل
واﳌصالح غير اﳌمركزة التابعة لها،
– ﲡسيد مبدأ الصرامة ﰲ تنظيم العمل ﰲ ظل احترام
القوانﲔ والتنظيمات اﳌعمول بها.
اﳌاّدة  : ٣دون اﳌساس بالصﻼحيات التي تخولها القوانﲔ
والتنظيمات اﳌعمول بها ﳌؤسسات وأجهزة الرقابة اﻷخرى،
يمكن تكليف اﳌفتشية العامة للقيام ،باﻻتصال والتشاور
مع اﻵمرين بالصرف اﳌعنيﲔ ،بتقييم مشاريع اﻻستثمار
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يؤهل اﳌفتشون للحصول عﲆ كل اﳌعلومات والوثائق
الضرورية التي تفيدهم ﰲ تنفيذ مهامهم وطلبها من مسؤوﱄ
الهياكل واﳌصالح التي يتم تفتيشها.
وبهذه الصفة ،يلزم اﳌفتشون بالسر اﳌهني وباﳊفاظ
عﲆ سّرية الوثائق واﳌعلومات التي يقومون بتسييرها
ومتابعتها واﻹطﻼع عليها.
اﳌاّدة  : 7يـ ـع ـد اﳌ ـف ـتـ ـش العام تقري ـرا سـنويا عن النشاطات
يرسل إﱃ اﳌ ـ ـديـ ـر العـ ـام للمي ـزاني ـة ،ي ـقـ ـدم ف ـ ـيه اﳌـ ـﻼحـ ـظات
واﻻقتراحات اﳌتعلقة بتقييم سير الهياكل اﳌركزية واﳌصالح
الﻼمركزية.
اﳌاّدة  : ٨يشرف عﲆ اﳌفتشية العامة مفتش عام يساعده
ثمانية ) (8مفتشﲔ وثمانية ) (8مكلفﲔ بالتفتيش.
وينشط اﳌفتش العام وينسق ويتابع نشاطات اﳌفتشﲔ.

العمومي طبقا ﻻستحقاقات إنجازها واختتامها .ويمكن أن

اﳌاّدة  : ٩وظ ـ ـائف اﳌـ ـف ـتـ ـش العـ ـام واﳌفـ ـت ـشـ ـﲔ واﳌكلفﲔ

تنفذ هذه التدخﻼت بإشراك الهياكل اﻷخرى لﻺدارة اﳌركزية

بالتفتيش وظائف عليا ﰲ الدولة ويتم تعيينهم طبقا للتنظيم

للمديرية العامة للميزانية.

اﳌعمول به.

كما يمكن أن تكلف اﳌفتشية العامة ،بالقيام بأعمال
الدراسة والتفكير التي تدخل ضمن مجال اختصاصها.
اﳌاّدة  : ٤تتدخل اﳌفتشية العامة عﲆ أساس برنامج
تفتيش سنوي بعد اﳌوافقة عليه من اﳌدير العام للميزانية.

وتنهى مهامهم حسب اﻷشكال نفسها.
تصنف وظائف اﳌفتش العام واﳌفتش واﳌكلف بالتفتيش
وتدفع مرتباتهم استنادا ،عﲆ التواﱄ ،إﱃ وظيفة مفتش عام
ﰲ الوزارة ومدير ﰲ اﻹدارة اﳌركزية ونائب مدير ﰲ اﻹدارة
اﳌركزية.

وزيادة عﲆ ذلك يمكنها التدخل ،بصفة فجائية ،بناء عﲆ

اﳌاّدة  : ١٠تل ـ ـغى جمـ ـي ـع أحكـ ـام اﳌـ ـرس ـوم التن ـفيـذي رقم

تع ـلي ـ ـمـ ـات اﳌـ ـديـ ـر العـ ـام للم ـي ـ ـزان ـ ـيـ ـة ،عﲆ م ـ ـس ـتـ ـوى اﳌـ ـصـ ـالـ ـح

 1٥٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ  2٠جمادى اﻷوﱃ عام  1٤29اﳌوافق 26

التـ ـ ـابـ ـعة للـ ـم ـدي ـريـ ـة العـ ـامة للميزانية فقط ،للقيام بأية مهمة

مايو سنة  2٠٠8واﳌتضمن مهام مفتشية مصالح اﳌيزانية

ﲢقيق ظرفية ﳌراقبة ملفات محددة أو طلبات تكون ضرورية

وتنظيمها وسيرها.

بفعل ظروف خاصة.

اﳌاّدة  : ١١يـ ـن ـشـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـدة الّرس ـمـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

تباشر مهام التفتيش واﳌراقبة عﲆ أساس مذكرة يحدد
من خﻼلها الهيكل أو اﳌصلحة التي يتم تفتيشها ومضمون
اﻷعمال اﳌراد القيام بها وكذا اﻷهداف اﶈددة لكل تدخل.

ح ـ ـّرر باﳉ ـ ـزائر ﰲ  2٤شـ ـوال عـ ـام  1٤٤3اﳌـ ـوافـ ـق  2٥ماي

سنة .2٠22

أيمن بن عبد الرحمان

اﳌاّدة  : ٥تتوج مهام التفتيش والرقابة والتقييم بتقرير
يتضمن اﳌعاينات واﳌﻼحظات والتوصيات اﶈتملة التي
من شأنها أن تساهم ﰲ ﲢسﲔ وتعزيز عمل وتنظيم الهياكل
واﳌصالح التي يتم تفتيشها.
اﳌاّدة  : ٦تـ ـب ـلغ ن ـس ـخـ ـة مـ ـن التـ ـق ـري ـر أو م ـس ـتخرج منه،

`````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفـ ـيـذي رقـ ـم  ٢٠١-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٤شـ ـوال عـ ـ ـام
 ١٤٤٣اﳌـ ـوافـ ـق  ٢٥مـ ـاي سـ ـنة  ،٢٠٢٢يت ـمم اﳌـرسوم
التنفيذي رقم  ٣٠٦-١٥اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٤صفر عام ١٤٣7
اﳌـ ـوافـ ـق  ٦ديسمـ ـبر سنـ ـة  ٢٠١٥الـ ـ ـذي يحـ ـ ـدد شـ ـروط

حسب اﳊالة ،إﱃ مسؤوﱄ الهياكل واﳌصالح التي ﰎ تفتيشها،

وكيفيـات تطبيق أنظمة رخص اﻻستيراد أو التصدير

الذي ـ ـن يتـ ـعّين علـ ـيـ ـ ـهم الرد عﲆ كـ ـل اﳌ ـعايـ ـنـ ـات واﳌـ ـﻼحـ ـ ـظـ ـات

للمنتوجات والبضائع.
––––––––––––

اﶈررة.
وب ـ ـن ـ ـاء عﲆ الـ ـردود اﳌق ـ ـدم ـ ـة ﰲ هـ ـذا الشـ ـأن ،ت ـعد م ـذك ـ ـرة
تـ ـوج ـي ـهـ ـي ـة وتـ ـرس ـل إﱃ مسؤوﱄ الهياكل واﳌصالح التي ﰎ
تفتيشها ،تتضمن التوصيات والتدابير التي يجب التكفل
بها.

ول،
ن الوزير اﻷ ّ
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
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 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٤-٠3اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ

مرسوم تنفيذي رقم  ٢٠٢-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٤شوال عام

عام  1٤2٤اﳌوافق  19يوليو سنة  2٠٠3واﳌتعلق بالقواعد

 ١٤٤٣اﳌوافق  ٢٥ماي سنة  ،٢٠٢٢يعـدل اﳌرس ـوم

العامة اﳌطبقة عﲆ عمليات استيراد البضائع وتصديرها،

التنفي ـذي رقم  ١٨٨-٩٨اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  7صفر عام ١٤١٩
اﳌوافق  ٢يونيو سنة  ١٩٩٨واﳌتضمن إنشاء مركز

اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة  6مكرر  6منه،

وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسـ ـوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌ ـ ـوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠6-1٥اﳌؤرخ ﰲ

–––––––––––
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الصحة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

 2٤صفر عام  1٤37اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2٠1٥الذي يحدد

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠1-88اﳌؤّرخ ﰲ  22جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٠6اﳌوافق  12يناير سنة  1988واﳌتضمن

للمنتوجات والبضائع،

القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية اﻻقتصادية ،ﻻ سيما

شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص اﻻستيراد أو التصدير

الباب الثالث منه،

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تتمم أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 3٠6-1٥
اﳌؤرخ ﰲ  2٤صفر عام  1٤37اﳌوافق  6ديسمبر سنة 2٠1٥

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠6اﳌؤّرخ ﰲ  19جمادى الثانية

عام  1٤27اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن القانون

واﳌذكور أعﻼه ،ﲟواد  ٤مكرر و ٤مكرر  1و ٤مكرر  ،2وﲢرر

اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،

كما يأتي :

– وﲟقتضى القانون رقم  11-18اﳌؤّرخ ﰲ  18شّوال عام
 1٤39اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠18واﳌتعّلق بالصحة ،اﳌعّدل

''اﳌاّدة  ٤م ـ ـ ـك ـ ـ ـرر  :تسّل ـم الـرخصة الـتـلـقـائـيـة لـﻼستـيـراد
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤أعﻼه ،لكل عملية استيراد،
وتكون صاﳊة ﳌدة سنة ) (1واحدة''.
''اﳌاّدة  ٤مكرر  : 1يتعّين عﲆ القطاعات الوزارية اﳌعنية

ﲟنح الرخص طلب الرأي اﳌسبق للوزير اﳌكلّف بالتجارة
قبل تسليم الرخصة.

يبدي الوزير اﳌكّلف بالتجارة رأيه طبقا ﻷحكام اﳌادة 6
مكرر  6من اﻷمر رقم  ٠٤-٠3اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ عام
 1٤2٤اﳌوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق  19يـ ـ ـولـ ـ ـيـ ـ ـو سنـ ـ ـة  ،2٠٠3اﳌعـ ـ ـدل واﳌت ـ ـم ـ ـم
واﳌذكور أعﻼه ،ﰲ أجل أقصاه عشرة ) (1٠أيام''.
''اﳌاّدة  ٤مكرر  : 2تنشأ عﲆ مستوى وزارة التجارة
م ـ ـ ـنصة رق ـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـة مـ ـ ـخصصة لـ ـ ـتسيـ ـ ـيـ ـ ـر رخص اﻻستـ ـ ـيـ ـ ـراد
الـتـلـقـائـيـة ،وتـكـون مـوصولـة بـالـقـطـاعـات الـوزاريـة اﳌعـنـيـة

واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤2اﳌواف ـ ـ ـق  3٠يـ ـونـ ـي ـو سن ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سـنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  188-98اﳌؤّرخ ﰲ 7

صفر ع ـام  1٤19اﳌوافق  2يونيو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء
اﳌركز الوطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله،
يرسم ما يأتي :

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يه ـ ـدف هـ ـذا اﳌ ـرسـ ـوم إﱃ تعـ ـدي ـل أح ـكـ ـام

وكذا إدارة اﳉمارك''.
اﳌاّدة  : 2يـ ـج ـ ـب عﲆ اﳌـ ـتـ ـع ـامل ـ ـﲔ اﳊـ ـائزي ـ ـن الرخ ـ ـص
اﳌـ ـ ـمـ ـ ـنوحـ ـة لهـ ـم مـ ـن القـ ـط ـاعـات اﳌعنية اﻻمتثال ﻷحكام هذا

اﳌ ـ ـادتﲔ  7و 13مـ ـن اﳌـرسوم التنفيذي رقم  188-98اﳌؤّرخ

ﰲ  7صفر ع ـام  1٤19اﳌوافق  2يونيو سنة  1998واﳌتضمن

اﳌرسوم ﰲ أجل أقصاه ستة ) (6أشهر ،ابتداء من تاريخ نشره

إنشاء اﳌركز الوطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله ،كما

ﰲ اﳉريدة الرسمية.

يأتي :

اﳌاّدة  : ٣يـ ـنـ ـ ـشر هذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريدة الّرسـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  2٥ماي
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

''اﳌاّدة  : 7يتكون مجلس التوجيه من :
– ) ................................بدون تغيير حتى( الوكالة الوطنية
للدم،
– ﳑثل الوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية،
) ..................................الباقي بدون تغيير(.''.............................

