
العدد العدد 50
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

طلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان. ا
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 5 ذو احلج ذو احلجّة ة عام عام 1438 هـهـ
وافق 27 غشت سنة غشت سنة 2017 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 5 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام  1438 هـ هـ
27 غشت سنة  غشت سنة 2017 م

ـراجـعة االسـتـثـنائـيـة لـلـقوائم ـادة 2 :   :  يـشـرع في ا ـادةا ا
االنـتـخـابيـة ابـتـداء من يـوم األربـعاء 30 غـشت سـنة 2017

وتختتم  يـوم األربـعاء 13 سبتمبر سنة 2017.
ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة ـادة 3 : : يـنشـر هـذا ا ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ـوافق 26 حرّر بـاجلـزائر في 4 ذي احلـجّـة عام 1438 ا

غشت سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 17-244 مؤرخ في مؤرخ في30 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
ـوافـق 22  غــشت سـنـة  غــشت سـنـة 2017 يـتـضـمـن إلـغـاء يـتـضـمـن إلـغـاء ـوافـق  ا 1438 ا

ــؤرّخ فــي خ فــي 4 ــؤر ا ـرسـوم الــتـنـفـيــــذي رقـــم 17 -  - 205 ا ـرسـوم الــتـنـفـيــــذي رقـــم ا ا
ــوافـق 28 يــونـــيــــو ســـنـــة يــونـــيــــو ســـنـــة 2017 ــوافـق  ا شـــــوال عــــام شـــــوال عــــام 1438 ا
ــفـتــشـيــة الـعــامـة لــدى الـوزيـر ــتــضــمـن إنــشـاء ا ــفـتــشـيــة الـعــامـة لــدى الـوزيـروا ــتــضــمـن إنــشـاء ا وا

األول وحتديد مهامها وتنظيمها.األول وحتديد مهامها وتنظيمها.
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول       
ــادتـان 99 (4 و6) - بــنــاء عـلى الــدســتــور ال سـيــمــا ا

و143 (الفقرة 2 ) منه
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 243-17 ــــــقـــــــتـــــــضى ا - و
وافق 17 غـشت سنة ؤرخ في 25 ذي القـعدة عام 1438 ا ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  2017 وا

ــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيــــذي رقم 17 - 205 ـــقـــتــــضى ا - و
وافق 28  يونـيـو سنـة ـؤرّخ فــي 4 شــوال عــام 1438 ا ا
ــفـتــشـيــة الـعــامـة لــدى الـوزيـر ــتــضــمـن إنــشـاء ا 2017 وا

األول وحتديد مهامها وتنظيمها
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

ــرســوم الــتـــنــفــيـــــذي ــادّة األولى :ة األولى :  تـــلــغى أحــكـــام ا ــادا ا
ــوافق ـــؤرّخ فــي 4 شــــوال عــــام 1438 ا رقـــم 17 - 205 ا
فتشية العامة ـتضـمـن إنـشاء ا 28 يونيـو سنـة 2017 وا

لدى الوزير األول وحتديد مهامها وتنظيمها.
ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة ـادّة ة 2 : يـنشـر هـذا ا ـادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ـوافق حـرّر بــاجلــزائـر في 30 ذي الـقــعـدة عـام 1438 ا

22 غشت سنة 2017.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 

مــرســوم تــنــفــيــذي رقممــرســوم تــنــفــيــذي رقم  17-245 مــؤرخ في  مــؤرخ في 30 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
ــــوافق 22 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة 2017 يــــتــــضـــمن يــــتــــضـــمن ــــوافق  ا 1438 ا عــام عــام 
ـؤرخ في ـؤرخ في ا ـرســوم الـتــنـفـيـذي رقم 17-202 ا ـرســوم الـتــنـفـيـذي رقم إلــغــاء  ا إلــغــاء  ا
وافق 22 يونيـــو سنة  يونيـــو سنة 2017 وافق  ا 27 رمضان عـام  رمضان عـام 1438 ا

ـرســــوم الـتــنـفــيـــذي رقــم ـرســــوم الـتــنـفــيـــذي رقــمالــــذي يـعــــــدل ويـتــمــم ا الــــذي يـعــــــدل ويـتــمــم ا
ــوافــق ــوافــق ا ــؤرخ فـــي 24 صــفــــر عـام  صــفــــر عـام 1437 ا ــؤرخ فـــي  ا 15 -  - 306 ا

6 ديـــســــمـــبــــــر ســـنــــــة  ديـــســــمـــبــــــر ســـنــــــة 2015 الـــذي يــــحـــــدد شـــــــروط الـــذي يــــحـــــدد شـــــــروط
وكـــيـــفـــيـــات تـــطـــبـــيق أنـــظـــمـــة رخـص االســـتـــيــراد أووكـــيـــفـــيـــات تـــطـــبـــيق أنـــظـــمـــة رخـص االســـتـــيــراد أو

التصدير للمنتوجات والبضائع.التصدير للمنتوجات والبضائع.
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

ادتان 99 - 4 و143 - بـناء على الـدستـور ال سيمـا ا
(الفقرة 2) منه

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 15 -306 ــــقـــتــــضى ا  - و
وافق 6 ديسمبـــر سنـــة ؤرخ فـي 24  صفر عام 1437 ا ا
2015 الـذي يحـدد شروط وكـيفيـات تطبـيق أنظمة رخص

ـعـدل االسـتـيـراد أو الـتـصــديـر لـلـمـنـتـوجــات والـبـضـائع ا
تمم وا

    يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

ـرسوم الـتـنفـيذي ـادّة األولى :ة األولى :  تُـعدّ الغـيـة أحكـام ا ـادا ا
ـوافق 22 ـؤرخ في 27 رمــضـان عــام 1438 ا رقم 17-202 ا
رسوم الـتنفيذي يونـيــو سنة 2017 الذي يعــدل ويـتمم ا
ــــوافق 6 ــــؤرخ فـي 24  صــــفــــر عــــام 1437 ا رقم 15 -306 ا
ديــســمــبـــــر ســنـــــة 2015 الــذي يــحــــدد شــروط وكــيــفــيــات
تــــــطـــــبــــــيق أنــــــظـــــمـــــة رخـص االســـــتــــــيـــــراد أو الـــــتــــــصـــــديـــــر

للمنتوجات والبضائع.

رسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة ادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا ا ادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ـوافق حـرّر بــاجلــزائـر في 30 ذي الـقــعـدة عـام 1438 ا
22 غشت سنة 2017.

أحمد أويحييأحمد أويحيي


