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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـقـــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 8  رب ربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــامام
1436 اH اHــــوافق وافق 29  ي يــــنــــــايايــــر سر ســــــنــــة ة s2015 يs يــــعــــــدل الدل الــــقــــراررار

الالــــــوزاري اHوزاري اHــــــشــــــــتــــــرك اHرك اHــــــؤرخ في ؤرخ في 23 ذي ال ذي الــــــقــــــعــــــدة عدة عــــــامام
1428 اH اHــــــــوافق وافق 3 دي ديــــــســــــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ة 2007 ال الــــــــذي يذي يــــــــحــــــدددد

قائمة اHواد القابلة لتعويض تكاليف النقل.قائمة اHواد القابلة لتعويض تكاليف النقل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة
sاليةHووزير ا

�ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ -
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
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- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 97-53 اHـؤرخ
في 5 شـوال عام 1417 اHـوافق 12 فـبـرايـر سـنة 1997 الـذي
يـحــدد كـيـفــيـات تـســيـيــر حـسـاب الــتـخـصــيص اخلـاص رقم
s"041-302 الـذي عنوانه "صـندوق تعـويض تكالـيف النقل

sتممHا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقــتــضى الــقـرار الــوزاري اHـشــتــرك اHـؤرخ في
23 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 3 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2007

 sواد القابلة لتعويض تكاليف النقلHالذي يحدد قائمة ا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعــــدل هــــذا الـــــقــــرار أحــــكــــام الــــقــــرار
اHــؤرخ في 23 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 3 ديـــســـمـــبــر

سنة 2007 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 : تـعـدل قـائـمـة اHواد اHـسـتـفـيـدة من تـعويض
تـكاليف النـقل للتـموين ما بY الـواليات والتوزيع داخل
الوالية في مـناطق جـنوب الـبالدs اHلـحقـة بالـقرار اHؤرخ
في 23 ذي القـعـدة عام 1428 اHـوافق 3 ديـسـمبـر سـنة 2007

واHذكور أعالهs كما يأتي :

" أ - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تـعــويض تـكــالـيف الــنـقلأ - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تـعــويض تـكــالـيف الــنـقل
للتوزيع داخل الوالية :للتوزيع داخل الوالية :

(بدون تغيير حتى)

- مواد البناء (حديد اخلرسانة واخلشب).

(الباقي بدون تغيير).

ب - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تــعـويض تــكــالـيف الــنـقلب - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تــعـويض تــكــالـيف الــنـقل
لتموين الواليات :لتموين الواليات :

(بدون تغيير حتى)

- مـواد الـبـنــاء (حـديـد اخلـرسـانـة واخلــشب والـشـبـكـة
اHلحمة).

(الباقي بدون تغيير).

ج - (بدون تغيير)."

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بــــاجلــــزائــــــر فــي 8 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1436
اHوافق 29 يناير سنة 2015.

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب
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