
 

  

 

  سعر االسمنت: -5

يوليو سنة  22مؤرخ في  243-09مرسوم تنفيذي رقم 

، يحدد هوامش الربح القصوى بالجملة و  2009

التجزئة المطبقة على االسمنت البورتالندي المركب 
 .الموضب

 

 الهوامش           
 التوضيب        

هامش 
 الجملة)دج(

 هامش التجزئة)دج(

 120 80 القنطار

 60 40 كغ 50كيس 
 

نشير إلى انه توجد منتوجات أخرى محددة بهوامش ربح منها   

نقل  ،ةالماء المستعمل في الفالحر، لشرب و التطهيا الماء

نقل ، عبر السـكـك  نقل البـضائع ،عبر السـكـك  المسافرين

الغاز الطبيعي  االجتماعي،إيجار السكن  ،عبر الطرقات الركاب

 .أدوية  الطب البشري، المضغوط
 

  :سعر غاز البوتان -6

يناير  9مؤرخ في  06/06منظم بالمرسوم التنفيذي رقم 

ع عند دخول النفط الخام يتضمن تحديد أسعار البي 2006

و أسعار الربح عند التوزيع، و أسعار بيع المصفاة،

لالستهالك في السوق المنتوجات البترولية الموجهة 

 الوطنية.

سعر  وحدة الكيل المنتوجات
الخروج 

من 
المخزن 

 )دج(

سعر البيع 
الى تجار 

 التجزئة )دج(

سعر البيع 
للمستعملين 

 )دج(

 البوتان -
 
 البروبان -

 13حمولة 

 كغ 

 35حمولة 

 كغ 

175.00 

 

360.00 

185.0. 

 

380.00 

200.00 

 

400.00 

 

 

1-  

 بيةــراطية الشعـزائرية الديمقـمهورية الجـجال 
 ــارةـــــوزارة الـتجـ

 المـةـــمديـرية التجارة لوالية ق

 
 

 

 

 

  ارارــــــــــة األسعة األسعدأ حريــــــدأ حريــــــــــــــمبمب

  وو  

ــ ار املق ار املق ــــــــاألسعاألسع   ــ ــــــــ     ننـةننـةــــــــ

 

 

 

 :المراجع القانونيــة

  جويليرررة  19المرررؤرخ فررري  03-03األمرررر رقرررم

المعدل و المتم بالقرانون رقرم  نافسةمالمتعلق بال 2003

 .2008يونيو  25المؤرخ في  12- 0 8

  يونيررو سررنة  23مررؤرخ فرري  02-04قررانون رقررم

، يحرررردد القواعررررد المطبقررررة علررررى الممارسررررات 2004

 23المرررؤرخ فررري  10/06المعررردل و المرررتمم  التجاريرررة

 .2004يونيو 
 

 

 لجميع استعالماتكم واستفساراتكــم
قالمة لواليـــــةالتجـــارة  بمديريةاتصلوا   

 عن طريــق 
  037 26 04 81الهــاتف  

037 26 04 82الفاكـس    

Email: dcwguelma@gmail.com 
Site Web: www.dcwguelma.dz 

 



 

  :الزيت و السكرسعر  -2

 6المؤرخ في  108 -11يخضع للمرسوم التنفيذي رقم 
 المحدد للسعر األقصى عند االستهالك  2011مارس 

 نتاج و االستيراد و كذا هوامش الربح القصوى عند اال
و عند التوزيع بالجملة و التجزئة لمادتي الزيت الغذائي 

 المكرر العادي و السكر األبيض.
 

الك مع السعر األقصى عند االسته المنتوج
 احتساب جميع الرسوم

 دج 600لتر: 5صحيفة  الزيت الغذائي العادي

 دج 250لتر  02قارورة 

 دج 125لتر:  1قارورة 

 دج 90ب ضالكيلوغرام غير المو السكر األبيض

 دج 95ب: ضالكيلوغرام المو

 
هوامش الربح  المنتوج

القصوى عند 
 البيع بالجملة

هوامش الربح 
القصوى عند 

 بالتجزئةالبيع 

 10% %5 الزيت العادي

 10% %5 السكر األبيض

 

  :سعر الحليب -3 -2
مؤرخ  50 -01المرسوم التنفيذي رقم  يخضع الحكام -3

من تحديد أسعار الحليب ضيت 2001فيفري  12في 

المبستر و الموظب في األكياس عند اإلنتاج و في 
-16المعدل و المتمم بالمرسوم  مختلف مراحل التوزيع

 . 16/02/2016المؤرخ في  65
4-  

 

 مستهلك تجزئة جملة سعر المصنع

 دج25.00 دج24.10 دج23.20 دج 23.20

 

 مبدأ حريــة األسعــارأوال: 

مررن أهررم المبرراد   مبرردأ حريررة األسررعار  يعتبررر     
 19المؤرخ في  03-03المكرسة بموجب األمر رقم 

صت المرادة ، حيث نبالمنافسةالمتعلق  2003جويلية 

 تحدد بصفة حرة أسعار السلع  على أنه منه 04

 . المنافسرررررةلخررررردمات اعتمرررررادا علرررررى قواعرررررد و ا
أوردت  4غيرررر أن الفقررررة المانيرررة مرررن المرررادة       

أن تقيد المبدأ العرام لحريرة استمناء حيث يمكن للدولة 
أنررره يمكرررن تقنرررين  05المرررادة  أضرررافتاألسرررعار ، و 

أسررعار السررلع و الخرردمات الترري تعتبرهررا الدولررة ذات 
 رأيطابع استراتيجي، عرن طريرق التنظريم بعرد أخرذ 

 اسررتمنائيةمجلررس المنافسررة. كمررا يمكررن اتخرراذ ترردابير 
للحررد مررن ارتفرراا األسررعار أو تحديرردها ، السرريما فرري 

أو  بسبب اضرطرابات السروق  ة ارتفاعها المفرطحال
كارمة أو صعوبات مزمنرة فري التمروين داخرل قطراا 
نشرراط معررين أو فرري منطقررة جغرافيررة معينررة أو فرري 
حرررراالت االحتكررررار الطبيعيررررة. تتخررررذ هررررذ  الترررردابير 
االسررتمنائية عررن طريررق التنظرريم لمرردة أقصرراها سررتة 

( أشرررهر قابلرررة للتجديرررد بعرررد أخرررذ رأي مجلرررس 06)

 لمنافسة.ا

المنتوجات المستثناة من الخضوع لمبدأ ثانيا: 
 حرية األسعار

  : السميدسعر  -1 -5
 25مؤرخ في  07/402منظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -6

في مختلف  اإلنتاجأسعار سميد القمح  الصلب عند  2007ديسمبر

 مراحل توزيعه.
السميد  السعر )دج/قنطار(

 العادي
السميد 
 الرفيع

 3500 3250 سعر المصنع

 3700 3400 التجزئةبسعر البيع 

 4000 3600 سعر البيع للمستهلكين

 1000 900 كيلو غرام 25كيس 

 

 

 : سعر الدقيق )فرينة( و الخبز -4

 13مؤرخ في  132-96منظم بالمرسوم التنفيذي رقم 

متضمن تحديد أسعار الدقيق و الخبز في  1996أفريل 

 مختلف مراحله.
 
 :) فرينة ( بالنسبة لسعر الدقيق السائب -ا

 السعر دج / قنطار التعييين

 سعر البيع للخبازين -      
سعر البيع لتجار التجزئة  -

 والصناعات التحويلية
 سعر البيع للمستهلكين -

2000.00 

2080.00 

 
2108.00 

 

)فرينة  بالنسبة لسعر الدقيق العادي الموظب: -ب

 (دج )الوحدةمعبأة في أكياس (

 

 التعييين
 
 

سعر البيع 
لتجار 
 الجملة

سعر البيع 
لتجار 
 التجزئة

سعر البيع 
 للمستهلكين

 كغ 1كيس 

 كغ 2كيس 

 كغ 5كيس 

 كغ 25كيس 

23.70 

45.40 

113.50 

550.00 

25.70 

48.40 

123.50 

565.00 

27.50 

51.50 

133.50 

592.50 

 

 سعر الخبز : -ج

 خبز محسن عاديخبز  الوزن

 دج 8.50 دج 7.50 غ 250

 دج 17.00 دج 15.00 غ500

 

 


