
العدد العدد 63
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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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
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الية عضوا ثل وزير ا - محند السعيد لزام 
ثل وزيـر األشـغال الـعـمومـية - عـبد الـكـر رزال 

والنقل عضوا
ـــثل وزيـــر الــصـــنـــاعــة - عـــبــد الـــعـــزيــز بـــولـــغـــبــرة 

ناجم عضوا وا
ــثل وزيــر الــفالحــة والــتــنــمــيـة - شــريف عــمــاري 

الريفية والصيد البحري عضوا
ــــديـــر الـــعـــام لــــلـــجـــمـــارك ـــثل ا - الــــعـــربي صـــيــــد 

عضوا
ـديـرة الـعـامـة للـغـرفـة اجلـزائـرية - وهـيـبـة بـهلـول ا

للتجارة والصناعة عضوا
ـــديــر عـــام لــلـــشــركــة - جــيـاللي تــاركـــات الــرئـــيس ا

اجلزائرية للتأم وضمان الصادرات عضوا.

وزارة االتصالوزارة االتصال
ــوافق 31 غــشت غــشت ــوافق  ا قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 9 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1438 ا
سنة سنة 2017 يتضمن تعـي أعضاء اللجـنة القطاعية يتضمن تعـي أعضاء اللجـنة القطاعية

للصفقات العمومية لوزارة االتصال.للصفقات العمومية لوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 9 ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1438
ـــــوافق 31 غـــــشـت ســـــنــــة 2017 يـــــعــــ األعــــضــــاء اآلتــــيــــة ا
ـرسوم ـادت 185 و187 من ا أسمـاؤهم تطـبيـقا ألحـكام ا
ــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام 1436 الــرئـــاسي رقم 15-247 ا
ـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيم ــــوافق 16 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2015 وا ا
ـــرفق الـــعــام في الــصـــفــقـــات الـــعــمـــومــيـــة وتـــفــويـــضــات ا
اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة االتصال :

 األعضاء الدائمون األعضاء الدائمون السيدة والسادة :
ـكلف باالتصال ثل الوزير ا - إلياس بوالـريش 

رئيسا
ــكـلف بــاالتـصـال ـثـلــة الـوزيـر ا - فــطـومــة دردار 

نائبا للرئيس
ثل قطاع االتصال عضوا - زوبير يحياوي 

ثل قطاع االتصال عضوا - عبد الكمال حاجي 
ــالــيـة ــكــلف بــا ــثل الــوزيــر ا - مــحــمـد مــزيــانـي 

ديرية العامة للميزانية) عضوا (ا
ـالــيـة ـكــلف بــا ــثل الـوزيــر ا - مــبـالــيـا خــردوش 

ديرية العامة للمحاسبة) عضوا (ا
ــــــكـــــــلف ـــــــثـل الــــــوزيـــــــر ا - نـــــــور الــــــديـن بــــــوزارة 

بالتجارة عضوا.

ستخلفون السيدات والسادة : ستخلفون          األعضاء ا          األعضاء ا

ثلة قطاع االتصال - ياسم حركوك 

ثل قطاع االتصال - احلس شهاب بن الشيخ 

ـالــيـة ــكــلف بــا ــثــلـة الــوزيـر ا - فــايـزة بــلــحـوس 
ديرية العامة للميزانية) (ا

ـالــيـة ــكـلف بــا ــثـلــة الـوزيــر ا - ســمــيـرة حــمـودي 
ديرية العامة للمحاسبة) (ا

كلف بالتجارة. ثل الوزير ا - فاروق حمداوي 

تـتولى األمـانة الـدائـمة لـلجـنـة القـطاعـيـة للـصفـقات
العمومية لوزارة االتصال :

- نادية اجلوزي عضوا دائما

- عبد القادر عالن عضوا مستخلفا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 12 أكــتــوبـر أكــتــوبـر ــوافق  ا قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 21 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1439 ا
ســـنــة ســـنــة 2017 يــتـــضــمن تـــفــويـض اإلمــضـــاء إلى نــائب يــتـــضــمن تـــفــويـض اإلمــضـــاء إلى نــائب

مدير الوسائل العامة بوزارة االتصال.مدير الوسائل العامة بوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير االتصال

ؤرخ ـرســوم الرئـاسي رقم 17-243 ا قتـضـى ا  -
ـوافق 17 غشـت سـنة 2017 في 25 ذي القـعـدة عام 1438 ا

تضمـن تعيـ أعضـاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 11-216 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 12 يـــونـــيـــــو ســـنـــة 2011 فـي 10 رجــب عــــام 1432 ا

الذي يحــدد صالحيـات وزير االتصال

ــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 217-11 ــــقـــتــــضى ا - و
ــوافق 12 يـــونــيــو ســنـــة ــؤرخ في 10 رجـب عـــام 1432 ا ا
ـــــركـــــزيـــــة لـــــوزارة ـــــتــــضـــــمــن تــــنـــــظــــيـم اإلدارة ا 2011 وا

االتصال

ــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقم 182-17 ــــقــــتــــضى ا - و
ــوافق 29 مــايــو سـنــة ــؤرخ في 3 رمــضـان عــام 1438 ا ا
2017 الـــــــذي يـــــــرخـص ألعـــــــضــــــــاء احلــــــكــــــــومــــــة تــــــفـــــــويض

إمضــائهم

ـــؤرخ ــــرســـوم الــرئـــاسي ا - وبـــعـــد االطالع عــلـى ا
ــوافق 19 أبــريل ســنـة في 27 جــمــادى األولـى عــام 1433 ا
ــتــضـــمـن تــعـــيــ الـــســيـــد رضــــوان ذبــيح نــائب 2012 وا

مدير للوسائل العامة بوزارة االتصال


