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- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 90 - 367
اHــــــــؤرّخ في 22  ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عــــــام 1411 اHــــــــوافق 10
نــوفــمــبــر ســنـة 1990 واHــتــعــلق  بــوسم الــســلع الــغــذائــيـة

rوعرضها

 rنافسةHوبعد أخذ رأي مجلس ا -

يرسـم يرسـم  ما يأتـي : ما يأتـي :

اHــادة األولى: اHــادة األولى:  تــطــــبــيـــقــا ألحــــكـــام اHــادة 5 من األمــر
رقـم 03 - 03 اHـــــــــؤرّخ في 19 جـــــــــمــــــــادى األولـى عــــــــام 1424
اHـوافق 19 يـولـيـو سـنة  2003  واHـذكـور أعالهr يـحـدد هذا
اHرسوم أسـعار الـسمـيد الـناجت عن حتـويل القـمح الصلب

عند اإلنتاج وفي مختلف مراحل  توزيعه.

اHــادة اHــادة 2 :  :  يــعـــتــبــر ســـمــيـــد الــقــمح الـــصــلب اHـــنــتــوج
احملــصل عــلــيه من خالل حــبــوب الــقـمـح الـصــلب الــنــظــيــفـة

واHنقاة صناعيا.

زيــــــادة عـــــلـى اخلـــــصــــــائص احملــــــــددة أدنـــــاهr يــــــجب أن
تـــتــوفــــر في ســـمـــيــد الـــقــمـح الــصـــلب اHـــمـــيـــزات اخلـــاصــة

.(Triticum-durum) "بالقمـح الصلب "تريتيكوم دوروم

اHـادةاHـادة 3 :  :  يــصـنـف سـمــيــد الــقـمح الــصــلب اHــعـروض
لالستهالكr كما يأتي :

rالسميد العادي من القمح الصلب -

- السميد الرفيع من القمح الصلب. 

اHـاداHـادّة 4 : :  حتـدد اخلــصـائص الــتـقـنــيـة لـســمـيــد الـقـمح
الصلب اHعروض لالستهالكr كما يأتي :

مـرسرسـوم وم تنتنـفـيذييذيّ رقم  رقم 07 -  - 402  مؤر مؤرّخ في خ في 16  ذي احل  ذي احلـجّة
1428 اH اHــــوافق وافق 25  دي  ديــــســــمــــبــــر سر ســــنــــة ة r2007 يــــحــــدددد عـام ام 
أسأســــــعــــار سار ســــــمــــيــــــد الد الــــقــــــمح المح الــــصــــــلب علب عــــــنــــد اإلند اإلنــــــتــــاج وفياج وفي

مختلف مراحل توزيعه.مختلف مراحل توزيعه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

-  بناء عـلى تقـرير وزيـر التـجارة ووزيـر الصـناعة
rوترقية االستثمارات ووزير الفالحة والتنمية الريفية

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّــمـــا اHــادتــان 85 - 4
rو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 89 - 02 اHــؤرّخ في أوّل
رجب عــام 1409 اHــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واHـــتـــعــلق

rستهلكHبالقواعد العامة حلماية ا

- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــر رقم 03 - 03 اHــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى األولى عــام 1424 اHــوافق 19 يــولـــيــو ســـنــة  2003 

r ادة 5 منهHال سيما ا rنافسةHتعلق باHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرّخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

 rمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا

- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 07 - 172 اHؤرخ
في 18  جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

 rرئيس احلكومة Wتضمن تعيH2007  وا 

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 07 - 173 اHؤرخ
في 18  جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2007  وا 

تعيW اHنتوجتعيW اHنتوج
نسبة الرمادنسبة الرماد

في اHادة اجلافة في اHادة اجلافة 

نسبة احلموضة اHعبرنسبة احلموضة اHعبر

 عنها بحمض السولفيريك عنها بحمض السولفيريك

نسبـــةنسبـــة

الرطوبة القصوىالرطوبة القصوى

السميد العادي

السميد الرفيع

1,3 % على األكثر

1 % على األكثر

0,08 م ج على األكثر

0,065 م ج على األكثر

 %14,5

 %14,5
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اHــــاداHــــادّة 11 :  :  حتــــــدد شـــــروط وكــــيــــــفـــيــــات تـــطــــبـــــيق
أحــــكـــــــام هــــذا اHــــرســـــــومr عــــنــــــد احلــــاجـــــةr بــــقــــرار وزاري
مــــشــــتــــرك بــــW الــــوزيــــر اHــــكــــلّف بــــالــــتــــجــــارة والــــوزارء

.WعنيHا

اHــاداHــادّة 12 :  :  تــطـــبق أحـــكــام هـــذا اHـــرســوم ابـــتــداء من
أول يناير سنة 2008.

اHـــــاداHـــــادّة 13 : :  يـــــنــــــشـــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجــــمــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــــقـــراطـــيّـــة

الشّـعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 16 ذي احلــجّــة عــام 1428 اHــوافق
25 ديسمبر سنة 2007. 

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اHــــاداHــــادّة 7 :  :  تـــــضــــبـط أســــعـــــار اخلــــــروج مـن اHـــــصـــــنـع
احملــددة فــي اHــادة 6 أعـاله عــلــى أســـاس ســـعــر 2.280 دج/

للقنطار من القمح الصلبr عند دخول وحدة التحويل. 

اHـاداHـادّة 8 :  :  تـتـكفل الـدولـة بـالفـارق بـW سـعـر التـكـلـفة
احلـقيقي للـقمح الصلب اHـوجه للتحـويلr مع احتساب كل

الرسومr وسعر دخول وحدة التحويل احملدد أعاله.

اHـاداHـادّة 9 :  :  يـتم  وسم سـمـيـد الـقـمح الـصـلب اHـعروض
لالستـهالكr على سبـيل إعالم اHستهـلكrW طـبقا لـلتشريع
والـتــنـظــيم اHـعــمـول بــهـمــا وحـسب أصــنـاف ســمـيـد الــقـمح

الصلب احملددة في هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة 10 :  :  يـــجب أن يــكـــون ســـمــيـــد الــقـــمح الـــصــلب
اHــــعـــــروض لالســــــتــــهالك ســـــلـــــيــــمــــا وصــــحـــــيــــحــــا وصــــاحلــــا

للتسويق.

اHاداHادّة 5 : :  يعـاد تـصنـيف سمـيـد القـمح الـصلب الـذي ال يسـتـوفي اخلصـائص الـتقـنيـة احملـددة أعالهr  في أحد األصـناف
الدنيا r أو يعاد توجيهه لوجهة أخرى.

rعنـد اإلنتـاج وفي مخـتلف مـراحل توزيعـه rـذكور أعالهHادّة 6 : :  يـحدد احلـد األعلى ألسـعار سمـيد الـقمح الـصـلب اHاداHا
كما يأتي :

السميــدالسميــد

السعر ( دج / قنطار)السعر ( دج / قنطار)
السميد الرفيعالسميد الرفيعالسميد العاديالسميد العادي

سعر اخلروج من اHصنع

هامش الربح باجلملة
 

سعر البيع لتجار التجزئة

هامش الربح بالتجزئة

Wسعر البيع للمستهلك

أي كيس 25 كيلو غرام

3250

150

3400

200

3600

900

3500

200

3700

300

4000

1000
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