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السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

طلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان. ا
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

األحد األحد 9 صفر  صفر عام عام 1439 هـهـ
وافق 29 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2017 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس 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 للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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وافق 22 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2017 يتضمن التجنس باجلنسية اجلزائرية. يتضمن التجنس باجلنسية اجلزائرية. وافق  ا مرسوم رئاسي مؤرخ في مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام  صفر عام 1439 ا
ــــــــــــــــــــــــــــ

وافق 22 أكتـوبر سـنة 2017 يتـجنس بـاجلنـسـية الــجزائـرية وجب مـرسوم رئـاسي مؤرخ في 2 صـفر عام 1439 ا
ـتضمن وافق 15 ديسـمبر سنة 1970 وا ؤرخ في 17 شوال عام 1390 ا ادة 9 مـكرر من األمر رقم 70-86 ا ضـمن شروط ا

ولودة في 21 نوفمبر سنة 1977 ببغداد (العراق).  ال مودة ا سماة : ا تمم ا عدل وا قانون اجلنسية اجلزائرية ا

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مـشــتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مــؤرخ في 7 ذي الـقــعـدة عـام  ذي الـقــعـدة عـام 1438
وافق 31 يوليو سـنة  يوليو سـنة 2017 يحدد تـعليمات األمـن يحدد تـعليمات األمـن وافق ا ا
طبـقة فـي قاعـات احلـالقة و/أو التجميل.أو التجميل. طبـقة فـي قاعـات احلـالقة واخلاصة ا اخلاصة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزير التجارة

ووزير السياحة والصناعة التقليدية
ستشفيات ووزير الصحة والسكان وإصالح ا

ـؤرخ ـرســوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا ـقـتــضى  ا  -
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تمم تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990 في 3 رجب عــــــام 1410 ا

تمم عدل وا تعلق برقابة اجلودة وقمع الغش ا وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-05 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1991 في 3 رجب عــــــام 1411 ا
ـتعلق بالقـواعد العامة لـلحماية الـتي تطبق على حفظ وا

الصحة واألمن في أماكن العمل
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-37 ا ـقـتـضى ا - و
وافق 14 يناير سنة 1997 الذي في 5 رمضان عام 1417 ا
يــــحـــــدد شــــروط وكــــيـــــفــــيــــات صـــــنــــاعــــة مـــــواد الــــتــــجـــــمــــيل
والـتنـظـيف الـبـدني وتـوضـيبـهـا واسـتـيـرادها وتـسـويـقـها

تمم عدل وا في السوق الوطنية ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 97-142 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 30 أبــريل ســنــة 1997 في 23 ذي احلــجــة عـام 1417 ا
الــذي يـــحـــدد كـــيـــفــيـــات الـــتـــســـجـــيل في ســـجل الـــصـــنـــاعــة

تمم عدل وا التقليدية واحلرف ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 01-285 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 24 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2001 في 6 رجـب عـــام 1422 ا
ــنع فــيـهــا تــعـاطي الــذي يـحــدد األمـاكـن الـعــمـومــيــة الـتي 

نع التبغ وكيفيات تطبيق هذا ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002 في 17 شــوال عــام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 ا ـقتـضى ا - و
وافق 21 نوفـمبـر سنة 2011 في 25 ذي احلـجة عام 1432 ا
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

ستشفيات ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 6 مــايـــو ســنــة في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 ا
ــــطــــبــــقــــة فـي مــــجــــال أمن ــــتــــعــــلـق بــــالــــقـــــواعــــــد ا 2012 وا

ادة 5 منه نتــوجات ال سيما ا ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 ا ـقتـضى ا - و
وافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 الذي في 5 مـحرم عام 1435 ا

ستهلك تعلقة بإعالم ا يحدد الشروط والكيفيات ا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-05 ا ـقـتـضى ا - و
وافق  10 ينـاير سنة 2016 في 29 ربـيع األول عام 1437 ا
الـــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيـــر الــــتــــهـــيــــئــــة الــــعـــمــــرانــــيـــة

والسياحة والصناعة التقليدية
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

ـرسـوم ـادة 5 من ا ـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادة األولى : ا ا
ؤرخ في 14 جمـادى الثانـية عام التـنفـيذي رقم 12-203 ا
ــذكـــور أعاله يــهــدف ــوافق 6 مــايـــو ســنــة 2012 وا 1433 ا

ــطـبـقـة هـذا الـقـرار إلـى حتـديـد تـعــلـيـمــات األمن اخلـاصـة ا
في قاعات احلالقة و/ أو التجميل.

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
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ـادة 2 : : تـطــبق أحــكـام هــذا الــقـرار عــلى كل قــاعـات ـادة ا ا
ماثلة. احلالقة و/أو التجميل وفي األماكن ا

ـادة 3 :  : ال تـطــبق أحـكـام هــذا الـقــرار عـلى عـمــلـيـات ـادة ا ا
الـعالج والـرعـايـة الـطـبـيـة وشـبه الـطـبـيـة واجلـراحـيـة ذات
األغـراض الـتـجـمـيــلـيـة والـتي تـدخل في اخـتـصـاص الـطب

التجميلي واجلراحة التجميلية.
ادة 4 : : يــقـصـد فــي مـفهــوم أحكــام هــذا القــرار ادة ا ا

بـما يأتي:
قـاعة احلالقة : قـاعة احلالقة : كل مؤسـسة يـقوم نـشـاطهـا الرئـيسي
عـلى تـقـد خـدمـات الـعـنـايـة بالـشـعـر خـصـوصـا تـسـريـحة
وتصـفيـف الشـعر وحالقـة اللـحـية والـشوارب واسـتعـمال
ـواد الـكـيـمـيـائـيـة لـتـصـفـيف ولـتـفـريـز ولـتـلـوين الـشـعـر ا
ـكن أن تمـارس على سـبيل اإلضافـة النـشاطات وحيث 
ـــلــحـــقــة بـــخــدمــات احلـالق كــخـــدمــات الــنـــظــافـــة واجلــمــال ا
اجلــســدي ( مــطــرّف األظــافــر ومــطــبّب األقــدام والــتــشــكــيل
ــارسـة عــمـلـيــة صـبغ الـتــجـمــيـلي والـــمـاكــيـاج...) مــاعـدا 

البشرة باإلبر.
قـاعـة الـتجـمـيل أو قـاعـة اجلـمال :قـاعـة الـتجـمـيل أو قـاعـة اجلـمال : كل مـؤسـسـة يـقوم
نـشــاطـهـا الــرئـيــسي عـلى تــقـد عـنــايـة جتـمــيـلــيـة لـلــنـسـاء
والـرجــال كــمـطــرّف األظــافـر ومــطــبّب األقــدام والـتــشــكـيل

ارسة عملية صبغ البشرة باإلبر. التجميلي ماعدا 
ــارس فـــيــهــا ــمـــاثــلــة : كل األمـــاكن الـــتي  ــمـــاثــلــة :األمــاكـن ا األمــاكـن ا
نــشــاط احلالقـة و/أو الــتــجــمــيل كــالــفــنــادق ودور الــعــجــزة

واحلمام العربي.
تـهـنـو العـنـاية ـادة 5 : : في إطـار نـشـاطهم يـلـتـزم  ـادة ا ا

التجميلية أو الشعر باحترام القواعد اآلتية :
ــــمــــارســــة ــــارســــوا أي نــــشــــاط مــــتــــعــــلق بــــا - أن ال 
الطبية أو الصـيدالنية أو شبه الطبـية ال سيما كمدلك-

صحة تأهيلية أو كممرض أو صيدلي
- أن ال يـــــــعـــــــاجلـــــــوا وال يـــــــفـــــــحـــــــصـــــــوا وال يـــــــقـــــــومــــــوا

عنى الطبي للكلمة بالتشخيص با
ــــارســــوا أي عـــمــــلـــيــــة إالّ لـــغــــرض جتـــمــــيـــلي - أن ال 
وصـــيــانــة الــبـــشــرة ومــا هــو بـــارز من الــبــشـــرة وحــامــيــهــا

(كالشعر واألظافر)
- أن ال يتجاوزوا حاجز البشرة

- أن ال يستخدموا إالّ مستحضرات التجميل
- أن ال يستخدموا أي منتوج طبي

- أن ال يـــســــتــــخــــدمــــوا مـــصــــطــــلــــحـــات ذات طــــابع أو
مدلول طبي ال سيما في الدعاية

ستحضرات التجميلية. - أن ال يقوموا بصنع ا

ـادة 6 :  : يـجب أن يـكـون الـتـشكـيل الـتـجـمـيـلي عمال ـادة ا ا
سـطحيا خـارجيا يجـري على بشرة الـوجه وجسم اإلنسان
لـــغـــرض جتـــمـــيـــلـي ورفـــاهي فــــقط ولـــيس لــــغـــايـــة طـــبـــيـــة

وعالجية.
ـكن أن يــكـون هــذا الــعـمل يــدويـا أو يــســهل بـجــهـاز

مخصص للتجميل.
ـادة 7 :  : يـسـمح فـي مـجال إزالـة الـشـعـر عـلـى اجلـلد ـادة ا ا

لقط واخليط والشمع. باستعمال ا
ويجب أن يستعمل الشمع واخليط مرة واحدة.

ـــمــارســ فـي قــاعــة ــادة 8 : : يـــجب عـــلى الــعـــمــال ا ــادة ا ا
احلـالقـــة و/أو الـــتــــجــــمـــيـل اتــــخـــاذ كـل الـــتــــدابــــيـــر الـالزمـــة

لتجنب خطر انتقال العدوى ب األشخاص.
ـــــارس في قـــــاعـــــة احلـالقــــة و/أو يـــــلـــــتـــــزم كل عـــــامـل 
الـتجميل إذا تـعرض لـمـرض معد بالـتوقف عن أداء عمله
إلى غاية االختفـاء الكلي خلطر العدوى إالّ في حالة تقد

شهادة طبية تثبت عدم قابلية مرضه  للعدوى.
ـمـارسـون في قـاعـة احلالقـة ـادة 9 :  : يـلـزم الـعـمــال ا ـادة ا ا
ــراعــاة النـظافــة في اللبـاس واجلســد و/أو التجميــل 

ال سيما نظافة األيدي واألظافر.
ـــمـــارســون ـــهـــنـــيــون ا ــادة 10 :  : يــجـب أن يــطـــبق ا ــادة ا ا
مــهــنــة احلالقــة و/أو الــتــجــمــيل تــدابــيــر الــتــعــقــيم اخلــاصــة

باألدوات والوسائل بعد كل استعمال.
في حـالـة الـشـك في وجـود مـرض الـشـعـر أو الـبـشرة
أو األظـــافـــر لــدى الـــزبـــون فـــإنّه يـــجب اتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيــر

البس التي  استعمالها. اخلاصة بتعقيم األدوات وا
ذكورين أعاله أن يعقّموا هني ا كما يجب عـلى ا

أيديهم باستخدام محلول مطهر.
11 : : يـــــــجـب أن تـــــــكـــــــون قـــــــاعــــــــة احلالقـــــــة و/أو ــــــادة  ــــــادة ا ا
التجميـل ذات مســاحة كـافية حسـب طبيـعـة استعمالها
وتـــتــــــوفــــر فــــيـــهـــــا الــــشــــــروط الـــصـــــحــــيـــــة والـــتــــــهــــويــــة
واإلضــــــاءة بــــشــــكــل كــــــاف وبــــصـــــفـــــة عـــــامـــــة  يــــجب أن
ــتـــعــلـــقــة ــتــطــلــبــــات الــنـــظــافــــة واألمــن ا تــسـتــــجــيـب 
بــأمــــاكـن الـعــمــل وهـــذا طـبــقـــا لــلـتـشــريـع والـتـنــظـيـم

عـمـول بهمـا. ا
كـــمــا يـــجب أن تـــكــون أجـــهــزة الـــتــهـــويـــة أو تــكـــيــيف
الهواء قادرة بصفة دائمة على ضمان استخراج البخار

والروائح.
ــيـاه كــمــا يــجـب أن يــكــون لــلــمـحـل جــهــاز لــتــوفــيــر ا
رافق الصـحيـة التي يجب الساخـنة والـباردة ومجـهز بـا

أن توضع حتت تصرف الزبائن.
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ـــمــارســة ــادة 12 :  : يـــجب أن يـــكــون احملل اخملـــصص  ــادة ا ا
ـتــعــلــقـة بــقــاعــة احلالقـة و/أو الــتـجــمــيل مــهــيـأ اخلــدمــات ا
ناطق اخملـصصة السـتعمال بصفـة تسمح بـالتمـييز بـ ا
شامبوا ومنـتجات أخرى وتلك اخملـصصة خلدمات احلالقة

وكذا خدمات التجميل.
13 :  : يـــــــجـب أن يـــــــكـــــــون احملـل فـي مـــــــتـــــــنـــــــاول ــــــادة  ــــــادة ا ا

عوق حركيا. األشخاص ا
ــــــادة 14 : : يــــــجـب أن جتـــــــهـــــــز قــــــاعـــــــة احلـالقــــــة و/ أو ــــــادة ا ا
ــمـــارســـة كل نـــشــاط ــهـــني الـالزم  الــتـــجـــمـــيل بـــالــعـــتـــاد ا
ويجب أن يـكـون هـذا العـتـاد سهل الـتـنظـيف وأن يـحافظ

على بقائه نظيفا.  
ويـجــب أن يـكــون سـطـح طــاوالت الـعــمل من مـادة

ستعملة. واد ا ال تسمح بنفاذ ا
تـــوضـع بــقـــايـــا الـــقـــطن والـــقـــمــامـــة....إلخ فـــورا في

حاوية محكمة الغلق توضع خارج القاعة.
ـــســـتــعـــمـــلــة من ـــعــدات ا ــادة 15 : : يـــجب صـــيـــانــة ا ــادة ا ا
ـــارسـي عـــمــــلــــيــــة الـــتــــجــــمــــيل ومــــطــــرّف طـــرف احلـالّق و
األظـافر ومـطـبـّب األقــدام وكــل األشـخـاص العــامل في
ـكـن في أي حـال أن ــارسـة احلــرفــة بــحـيـث ال  أمـــاكن 

عدية. تكون سببا النتقال األمراض ا
بـــعــد اســـتـــعــمـــال أي أداة يـــتم تـــطــهـــيـــرهــا بـــالـــطــرق

الئمة. ا
يجب أن تستعمل شفرات احلالقة مرة واحدة فقط.
ـــــآزر وتــــعــــقـــــيــــمــــهــــا أو ـــــنــــاشف وا يــــجب تـــــبــــديل ا

واد فعالة لكل زبون. تطهيرها 
ـــــادة 16 : : يـــــجـب أن تـــــتـــــوفـــــر قـــــاعـــــة احلالقـــــة و/ أو ـــــادةا ا
الـتــجـمـيل عـلى مــجـمـوعـتــ عـلى األقل من األدوات لـكل
ـــكن ـــارسي عــــمـــلــــيـــة الـــتــــجـــمـــيـل بـــحـــيـث  حالق و/ أو 

تطهير إحداهما ح استعمال األخرى.
ـــــادة 17 :  : يـــــجـب أن تـــــتـــــوفـــــر قـــــاعـــــة احلالقـــــة و/ أو ـــــادة ا ا
التجـميل على عـلبة صـيدالنيـة حتتوي علـى مواد للتـعقيم

وقفة للنزيف. واد ا وا
ـواد الــتي حتـتـوي ـادة 18 :  : ال يــسـمح بـاســتـعــمـال ا ـادة ا ا
عـــلى حـــمض تـــيــوغـــلــيـــكــلـــولــيـك وأمالحه أو أســـتــرته ذات
تركـيـز ب 8 % و 11 % من حمـض تيـوغـلـيـكـوليك إالّ من
طرف حالق مؤهلـ لتجعيد أو إزالـة جتعيد الشعر أو

لتمويج الشعر.
ـــنــتـــوجــات ــادة 19 :  : يـــجب أن يـــكــون اســـتـــعــمـــال ا ــادة ا ا
ــذيـبـات الــطـائـرة الــقـابـلــة لالشـتـعــال أو الـسـامّــة طـبـقـا وا

عمول بها. لألحكام التنظيمية ا

20 :  : يـــــــجـب أن يــــــــعــــــــلـن عن نــــــــوع اخلــــــــدمـــــــات ــــــادة  ــــــادة ا ا
واألســعــار الــتي تــقــدمــهــا قـاعــات احلـالقـة و/ أو الــتــجــمــيل

كن للزبون االطالع عليه. بالنشر في مكان ظاهر 
كـــمــــا يــــجب أيــــضــــا اإلعالن عن أيــــام وســــاعـــات فــــتح

وغلق احملل ورقم الهاتف إن أمكن. 
21 : :  كل إخـالل بـــأحـــكـــام هـــذا الــــقـــرار يـــعـــاقب ــادة  ــادة ا ا

عمول بها. عليه طبقا لألحكام التشريعية ا
ـــارسي مـــهـــنــة احلـالقــة و/أو ــادة 22 : : يــجـب عـــلى  ــادة ا ا
ــتـثــلـوا ألحــكـام هـذا الــقـرار خـالل سـتـة (6) الــتـجــمـيل أن 

أشهر ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرّسميّة.
23 : : ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرّسمـية ادة  ادة ا  ا

قراطية الشّعبية.  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
حـــــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 ذي الــــــقــــــعـــــــــدة عــــــام 1438

ــوافق 31 يوليو سنة 2017.    ا
وزير التجارةوزير التجارة

أحمد عبد احلفيظ ساسي أحمد عبد احلفيظ ساسي 

وزير السياحةوزير السياحة
 والصناعة التقليدية والصناعة التقليدية
حسن مرموريحسن مرموري

ستشفيات ستشفياتوزير الصحة والسكان وإصالح ا وزير الصحة والسكان وإصالح ا
مختار حسبالويمختار حسبالوي

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 17 يـــولـــيـــو يـــولـــيـــو ــوافق  ا قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 22 شـــوال عــام  شـــوال عــام 1438 ا
سـنة سـنة 2017 يـحـدد الـقـائـمة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجلس يـحـدد الـقـائـمة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجلس
الـــتـــوجــيـه لـــلــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتـــرقـــيـــة الـــتـــجــارةالـــتـــوجــيـه لـــلــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتـــرقـــيـــة الـــتـــجــارة

اخلارجية.اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوافق ـوجب قـرار مؤرخ في 22 شـوال عام 1438 ا
17 يــولـــيــو ســـنــة 2017 تــعــ الــســـيــدات والــســادة اآلتــيــة

رسـوم التنـفيذي ادة 10 من ا أسـماؤهم تـطبيـقا ألحـكام ا
ـــــــــؤرخ في 23 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1425 رقـم 04-174 ا
ــتـضـمـن إنـشـاء الــوكـالـة ـوافق 12 يـونـيــو سـنـة 2004 وا ا
الوطنـية لترقـية التجـارة اخلارجية وتـنظيمـها وسيرها
أعـضــاء في مـجــلس الـتــوجـيه لـلــوكـالــة الـوطـنــيـة لـتــرقـيـة

دة ثالث (3) سنوات : التجارة اخلارجية 
ــثـل وزيــر الــتــجــارة - عـــبــد الــرحــمـــان بن هــزيل 

رئيسا
ــثـل وزيــر الــشـــؤون اخلــارجــيــة - كــمــال بـــوغــابــة 

عضوا
ـــثل وزيـــر الـــداخـــلـــيــة - عـــبـــد الــبـــاقـي بــولـــقـــرون 

واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية عضوا


