
العدد العدد 09
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 8 جمادى األولى جمادى األولى عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 17 فبراير سنة فبراير 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



8 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1809
17 فبراير سنة  فبراير سنة 2016 م

ســـــــعــــــر الــــــبــــــيع فـي رصــــــيف
اHصنع

هامش ربح التوزيع باجلملة

ســـعـــر بــــيع اHـــنـــتــــوج اHـــســـلم
للبائع بالتجزئة

هــــــــــــــامــش ربـح الـــــــــــــــتــــــــــــــوزيـع
بالتجزئة

Yالسعر للمستهلك

مـرسـوم تـنـفيــذي رقم مـرسـوم تـنـفيــذي رقم 16- - 65 مـؤرخ في  مـؤرخ في 7 جـمادى األولى جـمادى األولى
يـــعـــدل  sيـــعـــدل s2016 ــــوافـق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةHــــوافـق  اHعــــام عــــام 1437 ا
ويتمم اHـرسوم التنفيـذي رقــم ويتمم اHـرسوم التنفيـذي رقــم 01-50  اHـؤرخ فـي  اHـؤرخ فـي
18 ذي الــــقــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــقــــعــــــدة عـــــام 1421 اHــــــوافـــق  اHــــــوافـــق 12 فــــبــــرايــــر فــــبــــرايــــر

سـنــة سـنــة 2001  واHـتـضــمــن حتــديـــد أسـعـــــار احلـلـيب  واHـتـضــمــن حتــديـــد أسـعـــــار احلـلـيب
اHـبـســـتــر واHـوضب في األكـيـاس عـنـد اإلنـتـاج وفياHـبـســـتــر واHـوضب في األكـيـاس عـنـد اإلنـتـاج وفي

مختلف مراحل التوزيع.مختلف مراحل التوزيع.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزيـر األول
sبناء على تقريـر  وزيـر التجارة  -

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

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

sتممHعدل واHا sنافسةHبا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
sـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

sتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

 - و�ـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقــم 50-01
اHـــــــؤرخ فــي 18 ذي الـــــــقــــــعــــــــدة عــــــــام 1421 اHــــــــوافــق 12
فـبـرايـر سـنــة 2001  واHتـضــمن حتــديد أسـعــــار احلـلـيب
اHــــبــــســــتــــــر واHــــوضب فـي األكــــيــــاس عــــنــــد اإلنــــتــــاج وفي

sمختلف مراحل التوزيع
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
sوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :
اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  تـــعـــدل أحــــكـــام اHـــواد األولى و 2 و 3
من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقــم 01-50  اHــؤرخ فــي 18 ذي
الـــقــــعـــــدة عـــــام 1421 اHــــــوافــق 12 فــــبــــرايـــر ســــنـــــة 2001
واHـتـضــمن حتــديد أسـعــــار احلـلـــيب اHـبـسـتـــر واHوضب
فــــي األكـــيــــاس عـــنــــد اإلنـــتـــــاج وفـــي مــخـــتــلـف مــراحل

التوزيعs وحترر كما يأتي :
"اHــادة األولى :  حتـدد أســعــار بـيـع احلـلــيب  مــنـزوع
sــوضب فـي أكــيـاسHــدعم واHــبـســتــر واHالــدسم جــزئــيــا وا
عــنــد اإلنــتــاج وفي جــمــيع مــراحل الــتــوزيعs وفـق اجلـدول

اHرفق بهذا اHرسوم ".

األســعــار احملــددة لـلــحــلــيب اHــبــسـتــر واHــوضب عــنــد اإلنــتـاج وفياألســعــار احملــددة لـلــحــلــيب اHــبــسـتــر واHــوضب عــنــد اإلنــتـاج وفي
مختلف مراحل التوزيع.مختلف مراحل التوزيع.

الوحدة د ج/لترالوحدة د ج/لتر

العناوينالعناوين

23.20

0.90

24.10

0.90

25.00

اHلحقاHلحق

حـــلـــيـب مـــنـــزوع الـــدسمحـــلـــيـب مـــنـــزوع الـــدسم
جزئيـا ومبسـتر ومدعمجزئيـا ومبسـتر ومدعم

وموضب في أكياسوموضب في أكياس

"اHــادة 2  :  تـشــمل األسـعــار احملـددة في اHـادة األولى
أعاله كل الــرســوم وتـطــبق ابــتــداء من أول فــبــرايــر ســنـة

."2016 

"اHــادة 3  :  يقـصـد بـاحللـيب اHـبـستـر مـنـزوع الدسم
جـزئيا واHدعم في مـفهوم هـذا اHرسومs احللـيب اHتحصل
عــلــيه بــطــريــقــة إعــادة الــتــكــوين أو إعــادة اHــزج Hــســحــوق
احلــــلـــــيـب اHــــدعـم واHـــــوزع حــــصـــــريـــــا من طـــــرف الـــــديــــوان
الـوطـني اHـهــني لـلـحـلـيب ومـشـتــقـاتهs الـذي يـحـتـوي عـلى
مـواد دســمــة بـــY  1,5 % و 2 % أي مــايــعـــادل من 15 إلى

20 غــراما من اHواد الدسمـة في اللتر الواحد".

2 : :   تــتــمم أحــكــام اHــرســــوم الــتــنــفــيــذي رقــم اHــادة اHــادة 
01-50  اHـــؤرخ فــي 18 ذي الــقــعــــدة عــــام 1421 اHــــوافــق

sــادة 3 مـــكــرر� sـــذكـــور أعالهH12 فــبـــرايـــر ســـنــــة 2001 وا

حترر كما يأتي :
sـعـمـول بهHــادة 3 مـكـرر :  �ـنع وفــقـا لـلـتـشــريع اHا"
إعـــادة تــوجـــيه و/أو اســتـــعــمـــال مــســحـــوق احلــلـــيب اHــدعم
واHـــوزع من طـــرف الـــديـــوان الـــوطـــني اHـــهـــنـي لــلـــحـــلـــيب
ومشتقاتهs إلنـتاج احلليب اHبستر كامل الدسم أو غيرها

من منتجات األلبان ومشتقاتها".
اHـادة اHـادة 3 : :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1437

اHوافق 16 فبراير سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل


