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عن حكومة اجلمهورية اجلزائريةعن حكومة اجلمهورية اجلزائرية
قراطية الشعبية قراطية الشعبيةالد الد
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب
ناجم ناجموزير الصناعة وا وزير الصناعة وا

ـكن فـوج الـعمل 3 - كـلمـا اقـتـضت الـضـرورة ذلك 
ــثـلـ عن مـؤسـسـات حـكـومـيـة ومـؤسـسـات مـالـيـة دعـوة 
وشـركــات من البلـديـن للمشـاركة في اجتمـاعات العمــل
ـعـنـيـة بـاجملـاالت ـنـصـوص عـلـيـهـا في الـفـقرة 2 أعاله وا ا

فتوحة للنقاش. التي يشملها هذا االتفاق - اإلطار وا
ادّة ة 6 ادا ا
أحكام عامةأحكام عامة

1 - يسـهـــر الـطرفــان عـلـى تنـفـيذ االتـفــاق - اإلطار
ـــســـاواة في احلـــقـــوق والـــواجـــبــات هـــذا عـــلـى أســـاس من ا
ــتـــبــادلــة واحــتـــرام الــقــوانــ ــصـــلــحــة ا واالمـــتــيــازات وا

ـفعـول في الـبـلـدين واألولـويات والتـنـظـيـمات الـسـاريـة ا
ترتبة عن استراتيجياتهما وبرامجهما التنموية. ا

 2 - ال يـــغــــيــــر هـــــــذا االتــــفـــــاق - اإلطــــار مـن صــــحـــة

ــــــبـــــرمــــــة بـــــ اجلــــــمـــــهــــــوريـــــة اجلــــــزائـــــريـــــة االتـــــفــــــاقـــــات ا
ـقراطـيـة الـشعبـيـة وجـمهـورية الـص الـشعـبيـــة أو الد

بـ كـل طرف مع أي طـرف آخـر.
3 - بــــاســـتـــثـــنـــاء إشــــارة خـــاصـــة يـــتـــكــــفل كـل طـــرف
ـوجب بـحـصـته فـي الـنـفـقـات ذات الـصلـة بـالـتـزامـاتـهـمـا 

أحكام هذا االتفاق - اإلطار.
ادّة ة 7 ادا ا

حل اخلالفاتحل اخلالفات
يــتم حـل اخلالفــات الـنــاشـئــة عن تــفـســيــر أو تــنـفــيـذ
ـبــاشــر بـ هـذا االتــفــاق - اإلطـار عـن طـريـق الـتــفــاوض ا

الطرف عبر الطرق الدبلوماسية.
ادّة ة 8 ادا ا

أحكام نهائيةأحكام نهائية
1 - يدخل هذا االتفـاق - اإلطار حيز التـنفيذ ابتداء
من تــــــاريـخ اســــــتـالم آخــــــر إشــــــعــــــار بــــــإتــــــمــــــام االجـــــراءات

ـطلـوبـة في هـذا اجملال فـي كال البـلـدين وعـبر الـقانـونـيـة ا
الطرق الدبلوماسية.

ـــدة خـــمس (5) ســـنــــــوات ـــفـــعــــول  يـــبـــقــى ســـاري ا
اثلـة ما لم يخطر ويـجدد تلقائـيـا لفتـرة أو عـدة فترات 
ـادة 8 الـطرف اآلخر أحد الـطرفـ طـبقـا لـلفـقرة  3 من ا

برغبته في إنهاء العمل بهذا االتفاق - اإلطار.
كــن تـعـديــل هــذا االتـفـــاق - اإلطــار بـاتـفــاق  - 2
مــــشـــتــــرك بــــــ الـــطــــرفــــــ كـــتــــابــــيـــــا وعــــبــــــر الـــقــــنـــــاة
الــدبــلــومــاســيــــة. ويــدخـــل كــل تــعــديــل حــيــــز الــتــنــفــيــــذ
ـنــصـــوص عــلـيــهـــا لــدخـــول هـــذا وفــق نــفــس األحـكــــام ا

االتفــاق - اإلطــار حيــز التنفيــذ.
ـــتــــعـــــاقـــديــن إنـــهـــاء ـــكـن كــل مـن الـــطــــرفـــ ا  - 3
العـمـل بهذا االتـفاق - اإلطـار بـواسطة تـبليغ كـتابي عبر
القنـاة الدبلوماسية. ويدخـل إنهاء العمل حيز التنفيــــذ
سـتـة (6) أشـهـــر مـن تــاريخ اسـتـالم الـتــبـلــيغ من الــطـرف

تعـاقد اآلخر. ا
في حــالـــة إنــهـــاء الــعـــمل بــهـــذا االتــفـــاق - اإلطــار لن
ـــشـــاريـع أو الـــبـــرامج قـــيـــد اإلجنـــاز في يــــؤثـــر ذلك عـــلى ا

إطار هذا االتفاق - اإلطار.
حــرر بـاجلـزائــر بـتـاريخ 16 أكـتـوبــر سـنـة 2016 في
نـــســـخــتـــ أصـــلـــيــتـــ بـــالـــلـــغــات الـــعـــربـــيـــة والــصـــيـــنـــيــة
والفـرنسيـة وللنـصوص الثالثـة نفس احلجـية. وفي حالة

االختالف في التفسير يرجح النص باللغة الفرنسية.

عن حكومة جمهوريةعن حكومة جمهورية
الص الشعبيةالص الشعبية
كيان كيمينغكيان كيمينغ

نائب وزير التجارةنائب وزير التجارة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 17-246 مـؤرخ في  مـؤرخ في 4 ذي احلــج ذي احلــجّــة عـامــة عـام
ــــــوافـق 26 غــــــشـت ســــــنــــــة  غــــــشـت ســــــنــــــة 2017 يــــــتـــــــضــــــمـن يــــــتـــــــضــــــمـن ــــــوافـق  ا 1438 ا

اســتــدعــــاء الــهــيــئـــة االنـــتــخــابــيــة النـــتــخــاب أعــضــاءاســتــدعــــاء الــهــيــئـــة االنـــتــخــابــيــة النـــتــخــاب أعــضــاء
اجملالس الشعبية البلدية والوالئية.اجملالس الشعبية البلدية والوالئية.

ــــــــــــــــــــ
إنّ رئيس اجلمهورية

ـادة 91 - 6 منه -  بنـاء علـى الدستـور ال سيّمـا ا

ـؤرخ ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-10 ا - و
ـوافق 25 غــشت ســنـة 2016 في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 ا
ــادتـان 14 و25 ــتــعـلق بــنــظــام االنـتــخــابــات ال سـيــمــا ا وا

منه
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ــــادة األولى :  تــــســــتــــدعى الــــهــــيــــئــــة االنــــتــــخــــابــــيـــة ــــادة األولى :ا ا
النتـخاب أعضاء اجملـالس الشعـبية البـلدية والـوالئية يوم

اخلميس 23 نوفمبر سنة 2017.
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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


