
العددالعدد 74
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

االثن االثن 6 ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1439 هـهـ
وافق 25  ديسمبر سنة  ديسمبر 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
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25 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2017 م

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

ـــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغـى مـن مــيــــزانــيـــة ســـنـــة 2017 ـــادا ا
اعتمـــاد قـــدره مـليار وستمائــة وتسعـة مالي ديـنـــار
(609.000.000 .1 دج)  مــقــيّـــــد فـــي مــيــزانــيـــة الــتــكــالــيف
ــشــتــركــة وفي الــبـاب رقـم 37-91 " نــفــقــات مــحــتــمــلـة - ا

احتياطي مجمع". 

ــــــيـــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2017 ــــــادّة ة 2 :  :  يــــــخـــــــصـص  ــــــادا ا
اعــتـــمــــاد قـــــدره مــلـيــــار وســتــمـائــــة وتــســعــــة مـاليـيــن
ديــــنــــــار (609.000.000 .1 دج)  يــــقـــيّـــــــد فـــي مـــيــزانـــيـــة
تــســيــيـــر  وزارة الــفالحـــة والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة والــصــيــد
الـــبـــحـــري وفي الـــبـــاب رقم 44-53 " مـــســـاهـــمـــة لـــلـــديــوان

هني للحليب". الوطني ا

ــالــيـــة ووزيــــر الــفالحـة ــادّة ة 3 : :  يــكــلــف وزيـــر ا ــادا ا
والـتـنمـيـة الـريفـيـة والـصـيد الـبـحـري كل فيـمـا يـخصـه 
رسوم الـذي ينـشــر في اجلريدة الـرّسميّـة بتـنفيذ هــذا ا

قراطيّـة الشّعبيّـة. للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ
حـــــرّر بــــاجلــــزائـــــر في أوّل ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1439

وافــق 20 ديسمبر سنة 2017. ا
 عبد العزيز بوتفليقـة عبد العزيز بوتفليقـة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 17-362 مـؤرمـؤرّخ في خ في 6 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
ـــــــوافق 25 ديـــــســـــمـــــبـــــــر ســـــنــــــة  ديـــــســـــمـــــبـــــــر ســـــنــــــة 2017 ـــــــوافق  ا عـــــــام عـــــــام 1439 ا
ـــؤرخ ـــؤرخ ا ــرســوم الــتـنــفـيــــذي رقــم 01-50 ا ــرســوم الــتـنــفـيــــذي رقــم يـعـــــدل ا يـعـــــدل ا
ــــوافـق 12 فــــبــــرايـــر فــــبــــرايـــر ــــوافـق  ا في في 18 ذي الـــقــــعـــدة عــــام  ذي الـــقــــعـــدة عــــام 1421 ا
ـــتــــضــــمن حتــــديـــــد أســـــعــــار احلـــلــــيب ـــتــــضــــمن حتــــديـــــد أســـــعــــار احلـــلــــيب وا ســــنـــــة ســــنـــــة 2001 وا
ـوضب في األكــيـاس عــنـد اإلنــتـاج وفي ـبــســتــر وا ـوضب في األكــيـاس عــنـد اإلنــتـاج وفيا ـبــســتــر وا ا

مختلف مراحل التوزيع.مختلف مراحل التوزيع.
ــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

ـشـتـرك بـ وزيـر الـتـجـارة - بـنـاء عـلى الـتـقــريـر ا
ووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

ادتان 99-4 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيّمـا 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 الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 97- 247 ــــقــــتــــضى ا - و
ـــــوافـق 8 يــــولــــيـــو ــــؤرخ فـي 3 ربــــيـع األول عــــام 1418 ا ا
ــهــني ــتــضــمن إنــشـــاء الــديــوان الــوطــني ا ســنـــة 1997 وا

تمم عدل وا للحليب ومشتقاته  ا
ــــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــــذي رقـم 01 - 50 ــــقـــتـــضى ا - و
ــوافـق 12 فــبــرايـر ــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عـــام 1421 ا ا
ـبــســتـر ـتــضـمـن حتـديـــد أســعـار احلــلـيـب ا سـنــة 2001 وا
وضب في األكياس عـند اإلنتاج و في مـختلف مراحل وا

تمم عدل وا التوزيع ا

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

ـــرســــوم بـــعـض أحـــكـــام ــــادّة األولى :ة األولى :  يـــعــــدل هــــذا ا ــــادا ا
ؤرخ في 18 ذي الـقعدة ـرسوم الـتـنفـيذي رقم 01 - 50 ا ا
ـتمم عـدل وا ـوافـق 12 فـبـرايـر سـنـة 2001 ا عــام 1421 ا

ذكور أعاله. وا

ــــــــرســـــــوم ـــــــادة 3 مـن ا 2 :  : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام ا ــــــادّة ة  ــــــادا ا
ــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عـــام الــتــنـفــيــــذي رقـم 01 - 50 ا
ــــتـــمم ـــعـــدل وا ــــوافـق 12 فـــبـــرايــــر ســـنــــة 2001 ا 1421 ا

ذكور أعاله وحترر كما يأتي: وا

ـبـسـتــر مـنـزوع الـدسم ـادة 3 : يـقـصــد بـاحلـلـيـب ا " ا
تحصل رسوم احللـيب ا دعم في مـفهوم هـذا ا جـزئيا وا
ـسـحـوق احلـلـيب وإما عـلـيه إمـا بـطـريـقة إعـادة الـتـكـوين 
ــنـزوع ــادة الــدســمــة ا ــســحـوق احلــلــيـب وا ــزج  بــإعــادة ا
ـوزع حــصـريـا مـن طـرف الـديــوان الـوطـني ـاء وا مــنـهــا ا

هني للحليب ومشتقاته. ا

ـــواد الـــدســـمـــة في احلـــلـــيـب مـــنــزوع تـــقـــدر نـــســـبـــة ا
ــــدعم بـــ 1.5%  و2 %  أي ــبـســتـــر وا الــدسم جـزئــيـا وا
ـواد الـدسـمـة فـي الـلـتـر مـا يـعادل 15 إلى 20 غـرامـا  من ا
الـــواحــد مـع نــســـبـــة أدنـى قـــــدرهــا 98 غــرامـــا فــي الـــلـــتــر
سـتخـلص اجلاف الـكلــي مــا يعادل 103 غرام الواحـد من ا
ـعاد من مـسـحـوق احلـليب فـي اللـتـر الـواحـد من احلـلـيب ا
ـادة الـدسـمة تـكـوينه و103 غـرام من مـسـحـوق احلـلـيب وا

مزوج. اء في اللتر الواحد من احلليب ا نزوع منها ا ا

يــــوجه احلـــلــــيب احملــــددة خــــصـــائــــصه أعـاله حـــصــــريـــا
للعائالت".

رسوم في اجلريـدة الرّسميّة ادّة ة 3 :  :  ينشر  هـذا ا ادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

وافق حرّر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1439 ا
25 ديسمبر سنة 2017.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى


