
العدد العدد 38

السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
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

اخلميس اخلميس 5 شوال شوال عام  عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 29 يونيو يونيو سنة سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اHـاداHـادّة ة 3 : : يـكـلف وزيـر اHـاليـة بـتـنـفيـذ هـــذا اHـرسوم
الذي ينـشر في اجلريـدة الرّسمـيّة لـلجمـهوريّة اجلـزائريّة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 27 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 22
يونيو سنة 2017.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 17-202 مـؤرخ في  مـؤرخ في 27 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1438 اHــوافق  اHــوافق 22 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة q2017 يــعـــدل ويــتــممq يــعـــدل ويــتــمم

اHرسوم الـتنـفيذي رقم اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-306 اHؤرخ في  اHؤرخ في 24 صـفر صـفر
عام عام 1437 اHوافق  اHوافق 6 ديـسـمبــر سـنة  ديـسـمبــر سـنة 2015 الـذي يحدد الـذي يحدد
شـروط وكـيـفيـات تـطـبـيق أنظـمـة رخص االسـتـيرادشـروط وكـيـفيـات تـطـبـيق أنظـمـة رخص االسـتـيراد

أو التصدير للمنتوجات والبضائع.أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
q( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-179 اHـؤرخ
في 27 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 24 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qالوزير األول Xتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 اHـؤرخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــــذي رقم 306-15
الـمـؤرخ فـي 24 صـفـر عـام 1437 الـمـوافـق 6 ديـسـمـبــر
ســنـــة 2015 الــذي يــحــدد شــروط وكـــيــفــيــات تــطــبــيـق
أنـــظــمـــة رخـص االســتـــيـــراد أو الـــتــصـــديـــر لـــلــمـــنـــتـــوجــات

 qوالبضائع

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدل هـــذا اHـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام
اHـرسوم الـتـنفـيــذي رقم 15-306 اHؤرخ في 24 صـفر عام
1437 اHـوافق 6 ديــسـمـبـــر سـنــة 2015 الـذي يــحـدد شـروط

وكيـفيـات تـطبـيق أنظـمة رخـص  االستـيراد أو الـتصـدير
للمنتوجات والبضائع .

مـرســوممـرســوم تـنــفـيـذي تـنــفـيـذي رقـم  رقـم 17-201 مـؤرخ فـي  مـؤرخ فـي 27 رمــضـان رمــضـان
q2017 عــــــام عــــــام 1438  الـــــــمــــــوافـق الـــــــمــــــوافـق 22 يــــــونـــــــيــــــو ســــــنــــــة  يــــــونـــــــيــــــو ســــــنــــــة
يـتــضــمـن نـقـل اعــتــمـاد فـي مــيــزانـيــة تــسـيــيـريـتــضــمـن نـقـل اعــتــمـاد فـي مــيــزانـيــة تــسـيــيـر

وزارة اHالية.وزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
q(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوّال
Xـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتمّمHعدّل واHا qاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عـــام 1438 اHــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2016 

q2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 179-17
اHـــؤرخ فـي 27 شـعــبــان عـام 1438 اHـوافق 24 مـايــو ســنـة

 qالوزير األول Xتضمن تعيH2017 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 اHـؤرخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

 qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-31 اHـؤرخ
في 20 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 اHــوافق 19 يــنـــايـــر ســـنــة
2017 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

اHـالــيـة من مــيـزانــيــــة الـتــسـيــيــر �ــوجـب قـانــون اHـالــيـة
q2017 لسنة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــــلـــــغــى من مــــيــــزانــــيـــــة ســــنــــة 2017
اعـــتـــمــاد قــدره مــلـــيــونــا ديــنــار (2.000.000 دج) مــقــيّــد في
مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر وزارة اHــالــيـــة - الــفــرع الـــثــاني وفي
الــــبــــاب رقم 34-04 "اHــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــــلــــمــــحــــاســــبـــة -

التكاليف اHلحقة ".

اHاداHادّة ة 2 :  : يـخصص Hـيزانـية سـنة 2017 اعتـمـاد قدره
مـلـيونـا ديـنار (2.000.000 دج) يـقـيّد في مـيـزانـية تـسـيـير
وزارة اHالـيـة - الـفرع الـثـانـي وفـي الــبـاب رقـــم 01-34

" اHديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات ". 
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مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي رقم 17-205 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 4 شـــوال عـــام شـــوال عـــام
1438  اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة q2017 يـتـضـمن إنـشـاءq يـتـضـمن إنـشـاء

مــفـتـشــيـة عــامـة لـدى الــوزيـر األول وحتــديـد مـهــامـهـامــفـتـشــيـة عــامـة لـدى الــوزيـر األول وحتــديـد مـهــامـهـا
وتنظيمها.وتنظيمها.

ـــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــنـاء عـلى الــدسـتــورq ال سـيـمــا اHـادتـان  99 (4 و6)
qو143 (الفقرة 2)  منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 179-17
اHـــؤرخ فـي 27 شـعــبــان عـام 1438 اHـوافق 24 مـايــو ســنـة

 qالوزير األول Xتضمن تعيH2017 وا

- وبـمـقــتـضـى الـمــرســوم الـرئـاسـي رقم 180-17
الـــــمـــــــؤرخ فــي 28 شـــــعــــــبـــــان عــــام 1438 الـــــمـــــوافـق 25
مــــايــــو ســــنــــة 2017 والــــمـــــتــــضــــمـن تــــعـــــيــــيـن أعــــضــــاء

 qاحلكومة

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 63-09
الــمــؤرخ فـي 11 صــفــر عـام 1430 الــمــوافـق 7 فــبــرايـر
ســــــنـــــة 2009 واHــــــتــــــضــــــمن مــــــهــــــام ديــــــوان الــــــوزيـــــر األول

 qوتنظيمه

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــنــشــأ  لــدى الــوزيــر األول مــفــتــشــيــة
عامة q تدعى في صلب النص "اHفتشية".

اHادة اHادة 2 : : تعد اHفتـشيــة جهـازا لالستعـــالم وتقييــم
 تـنـفـيـذ الـسـيـاســات الـعـمـومـيـة اHـقـررة في إطـار مـخـطط

عمل احلكومة. 

وفي هـــذا اإلطــارq تـــكــلـف بــتـــأديـــة مــهـــام الــتـــفـــتــيش
واHراقبة والتقييمq ال سيما حول :

- مــــدى تــــطــــبــــيـق الــــتـــشـــريع والـــتـــنــــظـــيم الـــلـــذين
qيــحــكـمــان ســيــر مــصــالح الــدولــة واجلــمــاعــات اإلقــلــيــمــيـة
واHــؤســـســـات والــهـــيـــئــات والـــهـــيــاكـل الــتـــابـــعــة لـــهـــا وكــذا
الهـيئـات اخلاصـة التي تـستـفيـد من مسـاهمـات مالـية من

qالدولة

- مـدى تـطبـيق وتـنـفـيـذ تعـلـيـمـات وقـرارات رئيس
اجلـــمــهــوريـــة والــوزيـــر األول وتــلك اHـــتــخــذة فـي مــجــالس

qالوزراء وفـي اجتماعات احلكومة

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 2 : : تــــــــتــــــــمـم أحـــــــكــــــــام اHـــــــادة 5 مـن اHــــــــرســـــــوم
الــــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 15-306 الـــمـــؤرخ فـي 24 صـــفـــر عــام
qـذكور أعالهH1437 الــمـوافـق 6 ديـســمـبـــر سـنـة 2015 وا

كما يأتي :

" اHادّة 5 : �كن إحداث رخص غـير تلقائية ...........
( بدون تغيير) ............... .

يــــــــمـــــــنـح هــــــــذه الــــــــرخـص الـــــــوزيـــــــر الــــــــمـــــــكـــــــلـف
بـــالـــتــجـــارة بـــنـــاء عــلـى اقـــتـــراح الـــلــجـــنـــة الـــوزاريــة
الــــمـــشـــتـــركـــة الــدائــمــة اHـــذكــورة في اHــادة 6 أدنــاهq بــعــد

موافقة الوزير األول ".

اHاداHادّة ة 3 : :  تـعدل وتـتـمم أحكـــام اHادة 6 مـن اHـرسـوم
الـتـنـفـيــذي رقــم 15-306 اHـؤرخ فــي 24 صـفــر عـام 1437
اHـوافــق  6 ديــسـمـبـــر سـنــة 2015 واHــذكـور أعالهq وحتـرر

كما يأتي:

" اHادّة 6 : حتدث ............( بدون تغيير) .............

يـرأس الـلــجـنـة �ـثل  وزيـر الــتـجـارةq وهي تـتـشـكل
من األعضاء اآلتي ذكرهم : 

q...................... ( بدون تغيير ) ..................... -

q...................... ( بدون تغيير ) ..................... -

q...................... ( بدون تغيير ) ..................... -

q...................... ( بدون تغيير ) ..................... -

- �ــثل (1) عن الــقــطــاع الــوزاري اHــعــني بــاHــنــتـوج
اخلـاضع لنـظام الـرخص عـندمـا ال يكـون للـقطـاع �ثل دائم

على مستوى اللجنة. 

....................(الباقي بدون تغيير)..................".

4 : : يـــنـــشـــر هـــذا الـــمـــرســـوم فـي الـــجـــريـــدة اHـاداHـادّة ة 
الـرّسـمــيّـة للــجـمـهـوريّــة الـجـزائــريّـة الـدّيـمــقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 27 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 22
يونيو سنة 2017.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون


