
العدد العدد 44
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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

األحد األحد 4  شعبان عام شعبان عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 26 يوليو سنة يوليو سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 44 4 شعبان عام  شعبان عام 1430 هـ هـ
26 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2009 م م

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخـــصص Hـــيـــزانـــيـــة ســـنــة 2009 اعــــتــــمــاد
قــــــدره ســــتـــــمـــــائــــة وثـالثــــة وخـــــمـــــســــون مـــــلـــــيــــون ديـــــنـــــار
(653.000.000 دج)  يــــقـــيّـــد في مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر وزارة
pالــفــرع اجلــزئي األول pالــفـــرع األول pالــتـــربــيــة الــوطـــنــيــة
الــعـــنـــوان الـــثـــالث : وســـائل اHـــصـــالحp الـــقـــسم الـــســادس :
إعانات الـتسيـير وفي الباب رقم 36-58  "إعانـة للديوان

الوطني لالمتحانات واHسابقات".

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 : يــــكــــلف وزيـــر اHــــالـــيــــة ووزيـــر الــــتـــربــــيـــة
الـوطـنـيـةp كلّ فـيــمـا يـخـصّهp بـتـنــفـيـذ هـذا  اHـرسـوم الـذي
يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّـــة لــلـجــمـهــوريّـــة اجلـزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22
يوليو سنة 2009.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقممــرســوم تــنــفـيــذي رقم 09 -  - 243  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 29 رجب عـام رجب عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة p2009 يـحـــدد هوامـشp يـحـــدد هوامـش

الــربح الــقــصــوى بـاجلـمـلـة والـتـجـزئـة اHـطبـقـة عـلىالــربح الــقــصــوى بـاجلـمـلـة والـتـجـزئـة اHـطبـقـة عـلى
اإلسمنت البورتالندي اHركب اHوضـب.اإلسمنت البورتالندي اHركب اHوضـب.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
 pبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
 pادة 5 منهHالسيّما ا pتممHعدل واHا pنافسةHتعلق باHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004

 pمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 09 - 03 اHـؤرخ في 29 صـفر
عام 1430 اHوافق 25 فبـراير سنة 2009 واHتعـلق بحـماية

pستهلك وقمع الغشHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا

3 : : يــكــلّـف وزيــر اHــالــيــة وكــاتب الــدولــة لـدى اHــاداHــادّة ة 
pكـلّ فــــيـــمـــا يــــخـــصّــه pـــكـــلـف بـــاالتـــصــــالHالـــوزيــــر األول ا
بــــتــــنــــفــــيـــــذ هـــذا اHــــرســــوم الــــــذي يـــــنــــــشــــر فـي اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22
يوليو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقمرقم 09 -  - 242  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 29 رجب عـام رجب عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 22 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة p2009 يـتــضــمن نــقـلp يـتــضــمن نــقـل

اعـــتـــمــــاد في مـــيـــزانـــيـــة  تــســـيـــيـــر وزارة الـــتـــربـــيــةاعـــتـــمــــاد في مـــيـــزانـــيـــة  تــســـيـــيـــر وزارة الـــتـــربـــيــة
الوطنية.الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

 p2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 09 - 41
اHــؤرخ في 29 مــحــرم عــام 1430 اHــوافق 26  يـــنــايــر ســنــة
2009 واHــتـــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــــر

الـتــربـيــــة الـوطــنـــيــة من مــيـزانـــيـة الــتـســيـيــــر �ـوجــب
p2009 اليـة لسنةHقانـون ا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغـى مـن مـــــيــــزانـــــيـــــة ســـــنــــة 2009
اعــتـمــاد قـدره ســتـمــائـة وثالثــة وخـمــسـون مــلـيــون ديـنــار
(653.000.000 دج) مـــقـــيّـــد في مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيــــر وزارة
pالــفــرع اجلــزئي األول pالــفـــرع األول pالــتـــربــيــة الــوطـــنــيــة
الـعـنـوان الـرابع : الـتـدخـالت الـعـمـومـيـةp الـقـسم الـثـالث :
الـــنــــشـــاط الـــتـــربــــوي والـــثـــقـــافي وفـي الـــبـــاب رقم 60-43
Wتــشــجــيع تــكــوين مــوظــفي الــتــربــيــة الــوطــنــيــة وحتــسـ"

مستواهم".



4 شعبان عام  شعبان عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2844
26 يوليو  سنة يوليو  سنة 2009 م م

5 : :  يجب أن تـكـون أسعـار الـبيع في مـخـتلف اHادة اHادة 
مــــراحل تــــوزيع اإلســــمــــنـت الــــبــــورتالنــــدي اHــــركـب غــــيـــر
p(50) كيـلوغـراما Wـوضب في أكيـاس خمـسHـوضب أو اHا

معلنة طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــادةاHــــادة 6 : :  تــــطــــبـق هـــوامـش الــــربح الــــقــــصــــوى اخلـــام
اHــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اHــادة 2  عـــلى اإلســـمــنـت اHــوضب
واHــــــذكـــــــور فـي اHــــــادة األولـى أعـالهp الــــــذي يـــــــســـــــتــــــجـــــــيب
لـلـمـواصــفـات الـتـقـنـيــة والـقـواعـد اHـطـبــقـة عـلى اإلسـمـنت

طبقا للتنظيم اHعمول به.

pـــرســـومH7 : تـــعـــاين مـــخــــالـــفـــات أحـــكـــام هـــذا ا اHــادة اHــادة 
ويـعـاقب عـلـيـهـا طـبـقـا لألحـكـام التـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـية
اHــعـــمــول بـــهــاp والســيـــمــا مـــنــهـــا أحــكـــام األمــر رقم 03 -03
اHـؤرّخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424 اHـوافق 19 يـولـيو
سنة p 2003 اHعدل واHتممp والقانون رقم 04 - 02 اHؤرّخ
في 5 جــمــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة

 2004 واHذكورين أعاله.

اHادة اHادة 8 :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطية الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22
يوليو سنة 2009.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي مــرســوم تــنــفـيــذي رقمرقم 09 -  - 244  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 29 رجب عـام رجب عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة p p2009 يـعــدل اHـرســوميـعــدل اHـرســوم

الــتـنــفــيــذي رقم الــتـنــفــيــذي رقم 97 -  - 59 اHـؤرخ في أول ذي الــقـعـدة اHـؤرخ في أول ذي الــقـعـدة
عـام عـام 1417 اHـوافق  اHـوافق 9 مــــارس ســنـة  مــــارس ســنـة 1997 الــذي يــحـدد الــذي يــحـدد
تــــنــــظــــيم ســــاعــــات الــــعـــمـل وتــــوزيــــعـــهــــا فـي قـــــطــــاعتــــنــــظــــيم ســــاعــــات الــــعـــمـل وتــــوزيــــعـــهــــا فـي قـــــطــــاع

اHؤسسات واإلدارات العمومية.اHؤسسات واإلدارات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 pإن الوزير األول
-  بـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا اHــادّتــان 85 - 3  

pو125 (الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 97 - 03 اHـــــــــؤرخ في 2
رمضان عام 1417 اHوافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد

pادة 3 منهHالسيما ا pدة القانونية للعملHا
-  و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 06 - 03 اHــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 pتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 366
اHؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اHوافق 10 نوفـمبر
ســنــة 1990 واHــتــعــلق بــوسم اHــنــتــوجــات اHــنــزلــيــة وغــيـر

pالغذائية وعرضها
pنافسةHوبعد أخذ رأي مجلس ا -
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  فـي إطـار تــطـبــيق أحـكــام اHـادة 5 من
األمـر رقم 03 - 03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى األولى عام 1424
اHــوافق 19 يــولــيــو ســنـة p2003 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعـالهp يـــهــــدف هـــذا اHـــرســــوم إلى حتــــديـــد هـــوامـش الـــربح
القصوى لتوزيع اإلسمنت البورتالندي اHركب اHوضب.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : حتــــــدد هـــــوامـش الـــــربـح الــــــقـــــصــــــوى اخلـــــام
اHـطـبـقـة عـنـد تـسـويق اإلسـمـنت اHـذكـور في اHـادة األولى

أعالهp في مراحل اجلملة والتجزئةp كما يأتي :

 الهوامش الهوامش
التوضيبالتوضيب

هوامشهوامش
اجلملة (دج)اجلملة (دج)

هوامشهوامش
التجزئة (دج)التجزئة (دج)

  القنطار

  أو كيس 50 كلغ

80

40

120

60

اHــــادة اHــــادة 3 : :  تــــطـــبـق هـــوامـش الـــربـح الـــقــــصــــوى اخلـــام
للتوزيع احملددة في اHادة 2 أعالهp على ما يأتي :

- ســعــر الــبــيـع عــنــد اخلــروج من اHــصــنع مــحــتــســبــا
تــــكــــالــــيـف تــــرتــــيب الـــــســــلعp مع احـــــتــــســــاب كل الــــرســــوم

pبالنسبة لهامش اجلملة
- سعـر الـبـيع بـاجلـمـلـة مع احـتـسـاب جـمـيع الـرسوم

pبالنسبة لهامش التجزئة
- ســــعــــر خـــــالص الــــثـــــمن وأجــــرة الـــــشــــحـن وقــــيــــمــــة
الــتــأمــpW مـع احــتــســـاب كل الــرســومp بـــالــنــســبـــة لــهــامش

اجلملة عند االستيراد.

اHـادة اHـادة 4 : : يـجب أن تكـون أسـعـار الـبيع اHـطـبـقـة على
اإلســــمـــنت اHــــذكـــور في اHــــادة األولى أعاله واHــــوضب في
أكــيـــاس خـــمـــســW (50) كـــيـــلــــوغـــرامـــاp انــــطالقـــا مـن نـــفس
اإلسـمنت غير اHـوضب اHسلم لـوحدات التوضـيبp ©اثلة
ألسـعــار الـبــيعp مع احــتـســاب كل الــرسـوم اHــمـارســة عـلى
اإلســمـنت اHــوضب من طــرف مـصــانع اإلسـمــنت اHـســلـمـة

لإلسمنت غير اHوضب.


