
العدد العدد 13
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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

األربعاء األربعاء 22 جمادى األولى جمادى األولى عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 2 مارس مارس سنة  سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



22 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2613
2 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  تـــعـــدل وتــــتـــمم أحــــكـــام اHـــادة 18 من
اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 11-108 اHـــؤرخ في أول ربـــيع
الـثـاني عام 1432 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2011 الـذي يـحدد
الـــســـعـــر األقـــصى عـــنـــد االســـتـــهـالك وكـــذا هـــوامش الـــربح
القصـوى عند اإلنـتاج واالسـتيراد وعـند الـتوزيع باجلـملة
والـتـجـزئة Hـادتي الـزيت الـغذائي اHـكـرر الـعادي والـسـكر

األبيضs وحترر كما يأتي :

"اHـــادة 18 :  تــنــشـــأ جلــنــة وزاريــة مـــشــتــركـــة تــكــلف
بدراسة وتقيـيم طلبات التعويض تـتشكل من �ثلY عن

الوزارات اآلتية :

- الــتــجـــارة (اHــديــريـــة الــعــامــة لـــضــبط الـــنــشــاطــات
وتـنـظـيـمـهـا واHديـريـة الـعـامـة لـلرقـابـة االقـتـصـاديـة وقمع
الــغش واHــديــريــة الــعــامــة لــلــتــجــارة اخلــارجــيــة ومــديــريـة

s(الية والوسائل العامةHا

- اHــالــيـــة (اHــديــريـــة الــعــامــة لـــلــضــرائـب واHــديــريــة
s(ديرية العامة للجماركHالعامة للميزانية وا

- النقل (مديرية البحرية التجارية واHوانئ).

حتــدد الــقـائــمـة االســمـيــة ألعــضـاء الــلـجــنـة الــوزاريـة
اHـــشـــتـــركـــة الـــدائـــمـــY واHـــســـتـــخــلـــفـــY �ـــقـــرر مـن وزيــر

.YعنيHبناء على اقتراح الوزراء ا sالتجارة

يرأس اللجنـة الوزارية اHشتـركة وزير التجارة أو
�ثله.

تـــتــــولى مـــصــــالح وزارة الـــتــــجـــارة أمــــانـــة الـــلــــجـــنـــة
الوزارية اHشتركة.

حتـدد كـيـفـيـات تــنـظـيم الـلـجـنــة الـوزاريـة اHـشـتـركـة
وسيرها �وجب قرار من وزير التجارة.

حتـدد الـلـجـنـة الـوزاريـة اHـشـتـركـة نـظامـهـا الـداخـلي
�قرر من رئيسها".

اHـادة اHـادة 2 : :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق أوّل مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـرسـوم تنـفـيـذي رقم مـرسـوم تنـفـيـذي رقم 16-87 مؤرخ في  مؤرخ في 21 جـمادى األولى جـمادى األولى
1437 اHـــوافق أو اHـــوافق أوّل مــــارس ســـنـــة ل مــــارس ســـنـــة s2016 يــــعـــــدلs يــــعـــــدل عــام عــام 
ويـتــمـم اHـرســـوم الـتــنــفــيــذي رقـم ويـتــمـم اHـرســـوم الـتــنــفــيــذي رقـم 11-108 اHـــؤرخ اHـــؤرخ
فـي أول ربـــــــــيـع الــــــــثــــــــــاني عــــــــــام فـي أول ربـــــــــيـع الــــــــثــــــــــاني عــــــــــام 1432 اHــــــــوافــق  اHــــــــوافــق 6
مــارس سـنة مــارس سـنة 2011 الـذي يـحـدد الـسـعـر األقـصى عـنـد الـذي يـحـدد الـسـعـر األقـصى عـنـد
االســــتــــهالك وكــــذا هــــوامـش الـــربـح الــــقــــصــــوى عــــنـــداالســــتــــهالك وكــــذا هــــوامـش الـــربـح الــــقــــصــــوى عــــنـــد
اإلنــــتــــاج واالســـــتــــيــــراد وعــــنــــد الــــتــــوزيـع بــــاجلــــمــــلــــةاإلنــــتــــاج واالســـــتــــيــــراد وعــــنــــد الــــتــــوزيـع بــــاجلــــمــــلــــة
والـــتــجــزئـــة Hــادتي الـــزيت الــغـــذائي اHــكـــرر الــعــاديوالـــتــجــزئـــة Hــادتي الـــزيت الــغـــذائي اHــكـــرر الــعــادي

والسكر األبيض.والسكر األبيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزيـر األول
sبناء على تقريـر  وزيـر التجارة  -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شـعـبـان عـام 1399 اHـوافق 21 يـولـيـو سـنـة 1979 واHــتـعـلق

sتممHعدل واHا sبقانون اجلمارك
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

sادة 5 منهHال سيما ا sتممHعدل واHا sنافسةHبا
 - و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
sـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا
اHـعــدل واHــتـمـمs ال سـيــمــا اHـواد 22 مـكـرر و 39 و 44 و 46

sو47 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

sستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-367 اHؤرخ
في 22 ربـيع الــثــاني عـام 1411 اHـوافق 10 نــوفـمـبــر سـنـة
1990 واHــتــعـلـق بـوسم الــســلع الـغــذائــيـة وعــرضــهـاs اHــعـدل

sتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-108 اHؤرخ
في أول ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة
2011 الــذي يـــحــدد الــســعــر األقــصى عــنــد االســتــهالك وكــذا

هــوامش الـربح الـقــصـوى عـنــد اإلنـتـاج واالسـتــيـراد وعـنـد
الـتوزيع باجلمـلة والتجـزئة Hادتي الزيت الـغذائي اHكرر

sادة 18 منهHال سيما ا sالعادي والسكر األبيض
sوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -


