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ــــــــــــــــــــــــــــــ★

6 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني 17-362 مـؤرمـؤرّخ فيخ في مـرســوم تــنـفــيـذي رقممـرســوم تــنـفــيـذي رقم
2017 25 ديـــــســـــمـــــبـــــــر ســـــنــــــة ديـــــســـــمـــــبـــــــر ســـــنــــــة ـــــــوافق ـــــــوافق ا 1439 ا عـــــــامعـــــــام
ـــؤرخ ـــؤرخ ا 01-50 ا ــرســوم الــتـنــفـيــــذي رقــم ــرســوم الــتـنــفـيــــذي رقــميـعـــــدل ا يـعـــــدل ا
12 فــــبــــرايـــر فــــبــــرايـــر ــــوافـق ــــوافـق ا 1421 ا 18 ذي الـــقــــعـــدة عــــام ذي الـــقــــعـــدة عــــام فيفي
ـــتــــضــــمن حتــــديـــــد أســـــعــــار احلـــلــــيب ـــتــــضــــمن حتــــديـــــد أســـــعــــار احلـــلــــيب وا 2001 وا ســــنـــــةســــنـــــة
ـوضب في األكــيـاس عــنـد اإلنــتـاج وفي ـبــســتــر وا ـوضب في األكــيـاس عــنـد اإلنــتـاج وفيا ـبــســتــر وا ا

مختلف مراحل التوزيع.مختلف مراحل التوزيع.
ــــــــــــــــــــــ

إّن الوزير األول

ـشـتـرك بـ وزيـر الـتـجـارة - بـنـاء عـلى الـتـقــريـر ا
ووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

ادتان 99-4 و143 سّيمـا ا - وبـناء على الـدستـور ال 
(الفقرة 2) منه

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 97- 247 ــــقــــتــــضى ا - و
ـــــوافـق 8 يــــولــــيـــو ــــؤرخ فـي 3 ربــــيـع األول عــــام 1418 ا ا
ــهــني ــتــضــمن إنــشـــاء الــديــوان الــوطــني ا ســنـــة 1997 وا

تمم عدل وا للحليب ومشتقاته  ا
ــــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــــذي رقـم 01 - 50 ــــقـــتـــضى ا - و
ــوافـق 12 فــبــرايـر ــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عـــام 1421 ا ا
ـبــســتـر ـتــضـمـن حتـديـــد أســعـار احلــلـيـب ا سـنــة 2001 وا
وضب في األكياس عـند اإلنتاج و في مـختلف مراحل وا

تمم عدل وا التوزيع ا

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

ـــرســــوم بـــعـض أحـــكـــام ــــادّة األولى :ة األولى :  يـــعــــدل هــــذا ا ــــادا ا
ؤرخ في 18 ذي الـقعدة ـرسوم الـتـنفـيذي رقم 01 - 50 ا ا
ـتمم عـدل وا ـوافـق 12 فـبـرايـر سـنـة 2001 ا عــام 1421 ا

ذكور أعاله. وا

ــــــــرســـــــوم ـــــــادة 3 مـن ا تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام ا :  : 2 ــــــادّةة ــــــادا ا
ــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عـــام الــتــنـفــيــــذي رقـم 01 - 50 ا
ــــتـــمم ـــعـــدل وا ــــوافـق 12 فـــبـــرايــــر ســـنــــة 2001 ا 1421 ا

ذكور أعاله وحترر كما يأتي: وا

ـبـسـتــر مـنـزوع الـدسم ـادة 3 : يـقـصــد بـاحلـلـيـب ا " ا
تحصل رسوم احللـيب ا دعم في مـفهوم هـذا ا جـزئيا وا
ـسـحـوق احلـلـيب وإما عـلـيه إمـا بـطـريـقة إعـادة الـتـكـوين 
ــنـزوع ــادة الــدســمــة ا ــســحـوق احلــلــيـب وا ــزج  بــإعــادة ا
ـوزع حــصـريـا مـن طـرف الـديــوان الـوطـني ـاء وا مــنـهــا ا

هني للحليب ومشتقاته. ا

ـــواد الـــدســـمـــة في احلـــلـــيـب مـــنــزوع تـــقـــدر نـــســـبـــة ا
ــــدعم بـــ 1.5%  و2 %  أي ــبـســتـــر وا الــدسم جـزئــيـا وا
ـواد الـدسـمـة فـي الـلـتـر مـا يـعادل 15 إلى 20 غـرامـا  من ا
الـــواحــد مـع نــســـبـــة أدنـى قـــــدرهــا 98 غــرامـــا فــي الـــلـــتــر
سـتخـلص اجلاف الـكلــي مــا يعادل 103 غرام الواحـد من ا
ـعاد من مـسـحـوق احلـليب فـي اللـتـر الـواحـد من احلـلـيب ا
ـادة الـدسـمة تـكـوينه و103 غـرام من مـسـحـوق احلـلـيب وا

مزوج. اء في اللتر الواحد من احلليب ا نزوع منها ا ا

يــــوجه احلـــلــــيب احملــــددة خــــصـــائــــصه أعـاله حـــصــــريـــا
للعائالت".

الّرسمّية رسوم في اجلريـدة  3 :  : ينشر  هـذا ا ادّةة ادا ا
الّشعبّية. قراطّية  الّد اجلزائرّية  للجمهورّية 

وافق حّرر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1439 ا
25 ديسمبر سنة 2017.
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