
العدد العدد 15
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب 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 4  ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 9  مارس سنة   مارس سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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Xالــشـــبــيـــهــ XــســـتـــخــدمـــJعـــلى ا X17 : : يـــتــعـــ اJــاداJــادّة ة 
لـلـحمـايـة اJـدنـية اخلـضـوع لـكل الفـحـوص الـطبـيـة اJـقررة

من السلطة السلّمية.  

الفرع الثانيالفرع الثاني
احلقــوقاحلقــوق

Xالـشبيهــ XـستخدمـــJادّة ة 18 : : حتمي الدولـــة اJاداJا
لــلـحـمـايـــة اJـدنــيـة �ـا قـد يـتــعـرضـــون لــه من كــل أنـواع
الــضـــغــط أو الــتــهــديــد أو اإلهــانــة أو الــشــتم أو الــقــذف أو
االعـــتـــداءq مـن أي طـــبــــيـــعـــة كــــانتq في شــــخـــصـــهـمq أثـــنـــاء

�ارسة وظائفهم أو �ناسبتها. 

وحتل الــــدولــــة في هــــذه الـــظــــروف مــــحل الــــضـــحــــيـــة
لـلـحــصـول عـلى الـتـعـويض عـن الـضـرر الـذي يـلـحق به من

طرف مرتكب تلك األفعال.

ولــلــدولــةq زيــادة عــلى ذلكq حق الــقــيــام بــرفع دعــوى
مبـاشرة عن طـريق التـأسيسq عـند احلـاجةq كطـرف مدني

أمام اجلهة القضائية اخملتصة.

اJـاداJـادّة ة 19 : : عـنــدمــا يـكــون اJـســتـخــدمــون الـشــبـيــهـون
لـلـحمـاية اJـدنـية مـحل دعـوى قضـائيـة مـباشـرة من طرف
الغير ألجل أفعـال ارتكبت أثناء اخلدمة وال تكتسي طابع
اخلـــطــــأ اJــــهــــنـيq فــــإنه يــــجب عــــلـى الـــدولــــة أن تــــمــــنــــحــــهم
اJـســاعـدة وتــتـكــفل �ـا يــتـرتب من إصـالح لـلـضــرر اJـدني

اJنطوق به حيالهم من طرف اجلهات القضائية.

20 : : يـــســـتـــفـــيـــد اJـــســـتـــخـــدمـــون الـــشـــبـــيـــهـــون اJــاداJــادّة ة 
لــلـحـمــايـة اJـدنــيـة اJـتــوفـون أثـنــاء اخلـدمـة اJــأمـور بـهـا أو
�ـــنـــاســبـــة أداء وظـــائـــفـــهمq بـــعـــد الـــوفـــاةq من تـــرقـــيـــة إلى

الرتبة األعلى مباشرة أو من زيادة استداللية.

تـقع تــكـالـيف مــراسـيم اجلــنـازة ونـقل اجلــثـامـX إلى
مكان الدفنq على عاتق إدارة احلماية اJدنية. 

اJــاداJــادّة ة 21 : : حتــدد كـــيــفـــيــات تــطـــبــيق أحـــكــام اJــادة 20
أعاله �ــوجـب تــعــلــيــمــة من الــســلـــطــة اJــكــلــفــة بــالــوظــيــفــة

العمومية. 

22 : : يزود اJـسـتخـدمـون الشـبـيهـون الـتابـعون اJاداJادّة ة 
للحماية اJدنية ببطاقة مهنية تثبت صفتهم.

حتـدد اخلصائص التقـنية للـبطاقة اJهـنية بقرار من
الوزير اJكلف بالداخلية.                           

الفصل الثالثالفصل الثالث
النظام التأديبيالنظام التأديبي

اJاداJادّة ة 23 : : يـخضع اJستـخدمون الشـبيهون لـلحماية
اJـدنيـة إلى  النـظام الـتأديـبي اJنـصوص عـليه في الـباب

الـــــــســـــــابع مـن األمـــــــر رقم 06-03 اJــــــؤرخ في 19 جــــــمــــــادى
الـثـانـيـة عـام 1427 اJـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 واJـذكور
أعاله q وكـــذا أحـــكـــام الــقـــوانـــX األســـاســـيـــة اخلـــاصــة الـــتي

حتكمهم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
التوظيفالتوظيف

اJـــــاداJـــــادّة ة 24 : : زيـــــادة عــــــلى األحــــــكـــــام  الــــــتـــــشــــــريـــــعــــــيـــــة
Xـنــصــوص عـلــيــهـا في مــخــتـلـف الـقــوانـJوالــتـنــظــيـمــيــة ا
األســـاســــيـــة اخلــــاصـــة الـــتـي يـــخــــضـع لـــهــــا اJـــســـتــــخـــدمـــون
الشـبيهون لـلحمـاية اJدنـية في أسالكهم األصـليةq ال �كن
أن يــــوظف أي شــــخص في إدارة احلــــمـــايــــة اJـــدنــــيــــة مـــالم

تتوفر فيه الشروط اآلتية :
qأن يكون مؤهال صحيا بعد فحص طبي -

- أن ال حتـمل شـهادة الـسـوابق القـضـائيـة مالحـظات
تتنافى واJمارسة في إدارة احلماية اJدنية.

اJاداJادّة ة 25 : : يـخضع اJستـخدمون الشـبيهون لـلحماية
اJدنية لتحقيق إداري.

ويتوقف ترسيمهم على نتائج التحقيق اإلداري.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
حكم ختاميحكم ختامي

26 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلــــزائـــــر في أوّل ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1432
اJوافق 6 مارس سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــرسرســــــــــوم توم تــــــــنــــــــــفــــــــيــــــــــذي رقم ذي رقم 11 -  - 108 م مــــــــؤرؤرّخ فخ فـي أوي أوّل ربل ربــــــــيعيع
q2011 ــــــــــوافـق وافـق 6 م مــــــــــارس سارس ســــــــــنــــــــــة ةJا Jالالــــــــــثــــــــــــاني عاني عــــــــــام ام 1432 ا
يــــــــحـــحـــــــــــدد الدد الــــــــســــــــعـعـــــــــر األقر األقــــــصـى  عى  عــــــــنــــــــد االسد االســــــتــــــــهـالك وكالك وكــــــذاذا
هـهــوامش الوامش الـربح الربح الـقـصـوى عوى عـنـنــد اإلند اإلنـتـتــاج واالساج واالسـتـيـيــرادراد
وعوعــــنــنــــــد الد الــــــتــتــــــوزيــع بوزيــع بــــــاجلاجلــــمــــلـــلـــــــــة والة والــــتــــجـجـــــــزئـزئـــــة Jـة Jـــــادتــيادتــي
الــالــــــــــــزيــت الزيــت الــــــــــغـــغـــــــــــــذائــي اJذائــي اJــــــــــكـكـــــــــرر الرر الــــــــــعـعـــــــــــادي والادي والــــــــســــــــــكـكـــــــــر

األبيض.األبيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه



4 ربيع الثاني  عام   ربيع الثاني  عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2815
9 مارس سنة   مارس سنة  2011 م م

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اJــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399  اJوافق 21  يولـيو سنة 1979  واJـتعلق

qتمّمJعدّل واJا qبقانون اجلمارك 
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424  اJـوافق 19 يـولـيـو سـنـة 2003  واJـتـعلق

qادّة 5 منهJال سيّما ا qتمّمJعدّل واJا qنافسةJبا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اJـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اJــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004
qـمـارسـات الـتـجـاريةJـطـبـقـة عـلى اJالـذي يـحـدد القـواعـد ا
اJعدّل واJـتمّمq ال سيّـما اJواد 22 مكرر و39 و44 و46 و47

qمنه
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون  رقم 09-03 اJــــؤرخ في 29
صـفـر عام 1430  اJـوافق 25  فـبـرايـر سـنة 2009  واJـتـعلق

qستهلك  وقمع الغشJبحماية ا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 90 -367
اJــــــــؤرخ في 22 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــــام 1411 اJــــــــوافــق 10
نــوفــمـــبــر ســنـــة 1990 واJــتــعـــلق بــوسم الـــســلع الـــغــذائــيــة

qتمّمJعدّل واJا qوعرضها
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJاداJادّة األولى : ة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اJادّة 5 من األمر رقم
03-03 اJـؤرخ في 19 جــمـادى األولى عـام 1424 اJـوافق 19

يـولـيـو سـنـة q2003 اJـعـدل واJـتــمم واJـذكـور أعالهq يـهـدف
هـذا اJـرسـوم إلى حتـديـد الـسـعـر األقـصى عـنـد االسـتـهالك
وكــذا هــوامش الـربـح الـقــصــوى عـنــد اإلنــتـاج واالســتــيـراد
وعـند الـتوزيع باجلـملـة والتـجزئـة للـزيت الغـذائي اJكرر

العادي والسكر األبيض.

2 : : حتــدد األســعــار الــقـــصــوى مع احــتــســاب كل اJـاداJـادّة ة 
الـرسـومq عـنـد االســتـهالك لـلـزيت الــغـذائي اJـكـرر الـعـادي

والسكر األبيضq كما يأتي : 

  السعراألقصى عند االستهالك مع احتساب   السعراألقصى عند االستهالك مع احتساب جميع الرسومجميع الرسوماJنتـــوج اJنتـــوج 

الزيت الغذائي اJكرر العادي

السكر األبيض

- صفيحة 5 لتـر : 600 دج
- قارورة 2 لتـر : 250 دج
- قارورة 1 لتـر : 125 دج

- الكيلوغرام غير اJوضب : 90 دج
- الكيلوغرام  اJوضب : 95 دج

اJاداJادّة ة 3 : :  يقصد في مفهوم هذا اJرسوم �ا يأتي :
- الـــســكـــر األبــيض : الـــســكـــر األبــيض اJـــبــلـــور غــيــر
اJــوضب أو اJـــعــبـــأq احملــددة خـــصــائــصـه الــتـــقــنــيـــة �ــوجب
الــقـرار الــوزاري اJــشــتــرك اJــؤرّخ في 20 ذي احلــجــة عـام
1417 اJوافق 27 أبـريل سنة 1997 الـذي يـحدد اJـواصـفات

qالتقنية للسكر األبيض

- الـزيت الـغذائي اJـكـرر الـعـادي : الـزيت اJـتـحصل
عـلــيه من خـلــيط عـلى أســاس زيت الـصـويــا الـذي �ـكن أن
qـواد الــزيـتــيـةJيــضـاف إلــيه جـزء مـن أصـنــاف أخـرى مـن ا
احملـددة خـصـائصـهـا التـقـنـية �ـوجب الـقـرار اJؤرّخ في 14
جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1416 اJـوافق 7 نــوفـمـبــر سـنـة 1995
واJــتـعــلق بــاخلــصـائص الــتــقـنــيــة والـقــواعــد اJـطــبــقـة عــنـد

استيراد اJنتجات الغذائية.

اJـاداJـادّة ة 4 : : يـحــدد هـامش الــربح األقـصـى عـنــد اإلنـتـاج
لـلـزيت الغـذائي اJـكـرر العــادي والـسكــر األبـيـض بنـسـبة
ثـمــانـيـة بـاJـائـة q(% 8) حتـسب عــلى أسـاس سـعـر الــتـكـلـفـة

خارج الرسوم.

اJاداJادّة ة 5 : : يحـدد هامش الـربح عنـد االستـيراد لـلزيت
الـغـذائي اJـكـرر الـعـادي والـسـكـر األبـيضq بـنـسـبـة خـمـسة
بـــاJـــائــة q(%5) حتـــسب عـــلى أســـاس الـــقـــيــمـــة اJـــتـــضـــمـــنــة

."CAF" والشحن Xللتكلفة والتأم

6 : : حتـــــــدد الــــــــقـــــــيــــــــمـــــــة "CAF " عـــــــلـى أســـــــاس اJــــــاداJــــــادّة ة 
Xيــــضـــاف إلـــيه كــــلـــفـــة الـــشـــحـن والـــتـــأمـــ   "FOB"الــــســــعـــر
استـنادا إلى سـعر الصـرف اJطبق مـن بنك اجلزائـرq عند

تاريخ تسجيل التصريح لدى اجلمارك.
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اJاداJادّة ة 7 : : حتـدد هوامش الربح الـقصوى اJـطبقـة عند الـتسويق وعـندالبـيع باجلمـلة والتـجزئة لـلزيت الغـذائي اJكرر
العادي والسكر األبيض اJذكورة في اJادة األولى أعالهq كما يأتي : 

هوامش الربح القصوىهوامش الربح القصوىاJنتـــوج اJنتـــوج 
عند البيع باجلملةعند البيع باجلملة

الزيت الغذائي اJكرر العادي
السكر األبيض

% 5

% 5

هوامش الربح القصوىهوامش الربح القصوى
عند البيع بالتجزئةعند البيع بالتجزئة

%10

% 10

 اJــــاد اJــــادّة ة 8 :  :  تــــطـــبـق هـــوامـش الـــربـح الـــقــــصـــوى عــــنـــد
التوزيع احملددة في اJادة 7 أعالهq على :

- ســــعــــر الـــــبــــيـع عــــنـــــداخلــــروج مـن اJــــصـــــنعq خــــارج
الـرسوم �ا فيهـا أعباء التحـميلq بالنسـبة لهامش الربح

qباجلملة
- سـعــر الــبــيع بـاجلــمــلــةq خـارج الــرســومq بــالـنــســبـة

لهامش الربح بالتجزئة.
اJاداJادّة ة 9 :  :  في حالة الـبيع بX جتار اجلـملةq يجب أن
يـقـسم هـامش الـربح بـاجلـمـلـة عـلى أسـاس قـواعـد تـعـاقـدية

مع احترام السقف احملدد في اJادة 7 أعاله.
اJـاداJـادّة ة 10 :  : يـجب أن تـعلن وتـشـهر أسـعـار البـيع عـند
اخلـــروج من اJــــصـــنـعq عـــنـــد االســــتـــيــــراد وعـــنـــد الــــتـــوزيع
بـاجلملة والتـجزئة للزيـت الغذائي اJكرر الـعادي والسكر
األبـــيضq مـــهـــمــا كـــانت طـــريـــقـــة الــعـــرض الـــتـــجــاريq وفق

التشريع والتنظيم اJعمول بهما.
اJــاداJــادّة ة 11 : : تـــعـــاين اخملـــالـــفـــات ألحـــكـــام هـــذا اJـــرســـوم
ويـعـاقب عـلـيـهـا طـبـقـا لألحـكـام التـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـية
اJـعـمـول بـهـاq ال سـيّـمـا أحـكـام الـقـانـون رقم 04-02 اJـؤرخ
في 5 جـــمـــادى األولى عــام 1425 اJــوافق 23 يــونـــيـــو ســـنــة

q2004 اJعدل واJتمم  واJذكور أعاله.

اJــــاداJــــادّة ة 12 : : �ــــنـح تــــعـــــويض مـن مــــيـــــزانــــيـــــة الــــدولــــة
للـمتـعامـلX للـتكـفل بارتـفاع أسـعارالـسكـر األحمر وزيت
الـــصـــويـــا اخلـــامq لـــضـــمـــان بـــقـــاء األســـعـــار الـــقـــصـــوى عـــنــد
االستهالك كما هي محددة في اJادة 2  من هذا اJرسوم.

اJــــاداJــــادّة ة 13 : : تــــرصــــد وتــــســــجـل االعــــتــــمــــادات اJــــالــــيــــة
اJـتعلـقة �ـبالغ التـعويـضاتq في مـيزانيـة تسـيير وزارة

التجارة.
اJـاداJـادّة ة 14 : : يــتــمــثل الــتـعــويض فـي الـتــكــفل بــالــفـارق
بـــX الـــســــعـــر اJــــتـــوسـط اJـــرجح عــــنـــد االســــتـــيــــراد لـــزيت
الـصـويـا اخلـام والـسـكـر األحـمـر داخل اخملـازن وسـعـر اJواد
األولــيــة الـتي  لـم تـتــجــاوز أســعـار مــنــتــجـاتــهــا الــنـهــائــيـة
اJـسوقة األسـعار الـقصوى اJـذكورة في اJادة 2 أعاله ذات

العالقة بتركيبات األسعار اJتصلة بها.

اJـاداJـادّة ة 15 : : يـتـمــثل إجـراء الـتـعــويض في تـقـد� طـلب
مــرفق بـــاإلثــبــاتــات الـــضــروريـــة لــدى الــلـــجــنــة الــوزاريــة

اJشتركة اJذكورة في اJادة 18 أدناه.

يـــتـــخــذ هـــذا اإلجــراء �ـــجـــرد أن يــتـــبــX لـــلــمـــتـــعــامل
االقـــتــصـــادي اJــعـــني أن األســـعــار عـــنــد االســـتــيـــراد لــزيت
الصـويـا اخلـام والسـكـر األحـمرq تـؤدي إلى جتـاوز األسـعار

القصوى عند االستهالك.

يـتـعـX عـلى اJـتعـامل االقـتـصـادي في جـمـيع احلاالت
احترام تطبيق هذه األسعار القصوى.

اJـاداJـادّة ة 16 : : يـرفـق طـلب الــتـعــويض اJـذكــور في اJـادة
15 أعاله بالوثائق الثبوتية اآلتية :

- فـواتــيــر شــراء زيت الــصــويــا اخلــام و/ أو الــســكـر
qباالرتفاع XعنيJاألحمر ا

- فـواتــيــر شــراء زيت الــصــويــا اخلــام و/ أو الــســكـر
األحــمـــر الــتي لـم تــتــجـــاوز أســعــار اJـــنــتــجـــات الــنــهـــائــيــة

qصنعة منهما األسعار القصوىJا
- تركيبـة األسعارq وفق النـموذج اJرفق في اJلحق
بـــهــذا اJــرســـومq اســتــنــادا إلـى فــواتــيــر الـــشــراء اJــذكــورة

qأعاله
- الوثائق اجلمركية D10 اJعنية.

qعنيةJستندي اJتبليغات رسائل االعتماد ا -
- الــوضـــعــيــة الــشـــهــريــة خملــازن زيـت الــصــويــا اخلــام
و/أو الـسـكـر األحــمـرq اJـضـبـوطـة عـنـد تـاريخ دخـول اJـواد
األولـيـة اJـعنـيـة بـالـتـعـويض إلى اخملـازن مـرفـقـة بـفـواتـير

qتصلة بهاJالشراء ا
- فـواتـيـر بـيع اJنـتـجـات الـنـهـائيـة اJـسـتـخـرجة من

qقترحة للتعويضJواد األولية اJفواتير شراء ا
- كل وثيقة أخـرى تطلبها اللجنة.

اJاداJادّة ة 17 : : تتـمثل تكـاليف اJقـاربة اJنـصوص علـيها
في تركيبة األسعار اJرفقة بهذا اJرسوم فيما يأتي :

qتكاليف التفريغ -
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qتكاليف العبور الوطني -
- تكالـيف النـقل منـذ دخول اJـنتـجات إلى تـسجيل

qستوردJالتصريح اجلمركي حتى مخزن ا
- الــتــكـالــيف األخــرى اJــتـصــلــة بــعـمــلــيـة االســتــيـراد

اJثبتة قانونا.

18 : : تــــنـــشـــأ جلـــنــــة وزاريـــة مـــشـــتــــركـــة تـــكـــلف اJــاداJــادّة ة 
بدراسة وتقيـيم طلبات التعويض تـتشكل من �ثلX عن

الوزارات اآلتية :
- الـــتــــجـــارة (اJـــديــــريـــة الــــعـــامــــة لـــضــــبط وتـــنــــظـــيم
األنــشـطــة واJــديـريــة الــعـامــة لـلــرقــابـة االقــتـصــاديــة وقـمع
الــغش واJــديــريــة الــعــامــة لــلــتــجــارة اخلــارجــيــة ومــديــريـة

q(الية والوسائل العامةJا
- اJــالــيـــة (اJــديــريـــة الــعــامــة لـــلــضــرائـب واJــديــريــة

q(ديرية العامة للجماركJالعامة للميزانية وا
- النقل (مديرية البحرية التجارية واJوانىء).

يرأس اللجنـة الوزارية اJشتـركة وزير التجارة أو
�ثله.

تـــتــــولى مـــصــــالح وزارة الـــتــــجـــارة أمــــانـــة الـــلــــجـــنـــة
الوزارية اJشتركة.

يـجب أن يـكـون ألعضـاء الـلـجنـة الـوزاريـة اJشـتـركة
صفة مدير باإلدارة اJركزية على األقل.

حتـــدد كــيـــفــيـــات تــنــظـــيم وســـيــر الــلـــجــنـــة الــوزاريــة
اJشتركة �وجب قرار من وزير التجارة.

حتــدد الــقـائــمـة االســمـيــة ألعــضـاء الــلـجــنـة الــوزاريـة
اJـشــتــركــة بــقــرار من وزيــر الـتــجــارة بــنــاء عــلى اقــتـراح

.XعنيJالوزراء ا
حتـدد الـلـجـنـة الـوزاريـة اJـشـتـركـة نـظامـهـا الـداخـلي

�قرر من رئيسها.

اJـاداJـادّة ة 19 : : �ــكن الــلـجــنــة الــوزاريـة اJــشــتـركــةq عــنـد
االقـتـضاءq أن تـطـلب كل خـبرة من شـأنـها مـسـاعدتـهـا على

القيام �هامها.
تـسـدد التـكـالـيف اJـتـصـلـة بهـذه الـعـمـلـيـة من الـقسم

اJناسب في ميزانية وزارة التجارة.

اJـاداJـادّة ة 20 : : في حــالــة اسـتــفــادة اJــتـعــامل االقــتــصـادي
من التعويضq يحدد هامش الربح عند اإلنتاج اJنصوص

عليه في اJادة 4 أعاله بستة باJائة (%6).

اJــاداJــادّة ة 21 : : تـــطـــبق أحـــكـــام هـــذا اJـــرســـوم عـــلى اJـــواد
األولية اJستوردة ابتداء من أول يناير سنة 2011.

اJـاداJـادّة ة 22 : : �ــكن تـوضــيح أحـكــام هـذا اJــرسـومq  عــنـد
االقتضاءq  بقرار من  وزير التجارة.

اJاداJادّة ة 23 : : ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بــــاجلــــزائـــــر في أوّل ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1432
اJوافق 6 مارس سنة 2011.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اJـلـحــقاJـلـحــق

بطاقة تركيب السعربطاقة تركيب السعر

� الزيت الغذائي اJكرر العادي (1)

� السكر األبيض اJنتج محليا (2)

 I - تعريف الصانع : - تعريف الصانع :

- اسم الشركة : .....................................................

- العنوان : ..........................................................

- رقم الهاتف ................. رقم الفاكس ...................

- النشاط الرئيسي : .............................................

- النشاط الثانوي : ...............................................

- رقم العقد في السجل التجاري : ...........................

- تاريخ استخراج السجل التجاري : .......................

- رقم التعريف اجلبائي : .......................................

II - تعريف اJنتوج : - تعريف اJنتوج :

- اسم اJنتوج : .....................................................

- البلد األصلي للمادة األولية : ................................

- اJمون : .............................................................

- تاريخ التخليص اجلمركي للمنتوج األولي : ...........

- رقم احلصة : ......................................................

- الكمية اJستلمة : ...............................................

- العملة : .............................................................

- سعر الصرف : ...................................................

......... : (FOB) سعر الشراء بالعملة الصعبة للوحدة -
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السعرالسعرالنسبةالنسبةالوعاءالوعاء

مالحظة : أضف األعباء اجلبائيةq إن وجدت.
الوثائق اJرفقة : 

- فاتورة الشراء للمادة األولية ونسخة من السجل التجاري.
" D10 " نسخة من الوثيقة اجلمركية -

أصرح بشرفي أن اJعلومات اJذكورة في هذه البطاقة صحيحة وصادقة.

حرر بـ...................... في ...........................

    االسم واللقب q الصفة q اخلتم واإلمضاء

عناصر التقييمعناصر التقييم

1 - سعر االستيراد ( - سعر االستيراد (FOB) للوحدة بالعملة الصعبة :) للوحدة بالعملة الصعبة :
- سعر الصرف

2 - سعر االستيراد ( - سعر االستيراد (FOB) للوحدة بالدينار :) للوحدة بالدينار :
Xالتأم -
- الشحن

: (: (CAF) والشحن Xسعر التكلفة والتأم - ) والشحن X3 - سعر التكلفة والتأم
- حقوق اجلمركة

qضافةJالرسم على القيمة ا -
- شبه اجلباية إن وجدت

- مصاريف اJقاربة
- مصاريف بنكية

4 - سعر التكلفة قبل التنقية : - سعر التكلفة قبل التنقية :
* تكاليف التكرير : تكاليف التكرير :

- مستهلكات
- قطع غيار

- طاقة
- ماء

* تكاليف أخرى : تكاليف أخرى :
- اليد العاملة

- اهتالكات / جتهيزات
5 - سعر التكلفة بعد التكرير (غير معلبة) : - سعر التكلفة بعد التكرير (غير معلبة) :

6 - سعر تكلفة اJنتوج اJكرر (مع) التعليب : - سعر تكلفة اJنتوج اJكرر (مع) التعليب :
* التكاليف التجاريةq والنقل حتى اJوزع : التكاليف التجاريةq والنقل حتى اJوزع :

* اجملموع اجلزئي : اجملموع اجلزئي :
- الهامش اخلام لإلنتاج

7 - سعر البيع عند اخلروج من اJصنع خارج الرسوم : - سعر البيع عند اخلروج من اJصنع خارج الرسوم :

8 - سعر البيع عند اخلروج من اJصنع مع احتساب جميع الرسوم :- سعر البيع عند اخلروج من اJصنع مع احتساب جميع الرسوم :
- هامش الربح باجلملة

9 - سعر البيع باجلملة : - سعر البيع باجلملة :
- هامش الربح بالتجزئة

10 - سعر البيع مع احتساب جميع الرسوم عند االستهالك : - سعر البيع مع احتساب جميع الرسوم عند االستهالك :


