أّول صفر عام  ١٤٤٠هـ
 ١٠أكتوبر سنة  2٠١٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 6٠
اﳉريدة الرسم ّ

– عﲇ قاشي ،ﰲ وﻻية تندوف،
– الطيب سعاده ،ﰲ وﻻية الوادي،
– جمال بلعياضي ،ﰲ وﻻية تيبازة،

م ـرس ـ ـوم رئ ـ ـاس ـي م ـ ـؤرخ ﰲ  ٩ذي اﳊ ـج ـة عـ ـ ـام ١٤٣٩
اﳌوافـق  2٠غـش ـت س ـن ـة  ،2٠١٨يتـض ـمـن تـع ـيﲔ
مك ـلفة ب ـالـدراس ـات والتـلـخ ـيص بوزارة العﻼقات
مع البرﳌان )استدراك(.

– عبد القادر بن قابلية ،ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت،
– بشيرة كيروس ،ﰲ وﻻية غرداية.
––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  25رمضان عام
 ١٤3٩اﳌـوافـق  ١٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠١8يعّين السيدان اﻵتي

اسماهما ،مديرين للحفظ العقاري ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
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––––––––––––
اﳉريدة الرسمية – العدد  53الصادر ﰲ  22ذي اﳊجة
عام  ١٤3٩اﳌوافق  2سبتمبر سنة .2٠١8
الصفحة  ،25العمود الثاني ،السطر : 7
– بدﻻ من  .... :الشيخ..... ،

– مولود مرازقة ،ﰲ وﻻية برج بوعريريج،

– يـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـرأ  .... :شيخ..... ،

– محمـد بن عزة ،ﰲ وﻻية غليزان.

) ........................الباقي بدون تغيير( ........................

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة التجارة
قرار مؤرخ ﰲ  2١رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق  6يونيو
سن ـ ـ ـ ـة  ،2٠١٨يـ ـ ـحـ ـ ـدد كـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ـات اﻹع ـ ـﻼم اﳋاصة
اﳌطـ ـبـ ـقـ ـة عﲆ خـ ـدمـ ـات الصبـ ـاغـ ـة والـ ـتـ ـبـ ـيـ ـيض
والتنظيف اﳉاف.
––––––––––––
ن وزير التجارة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3–١7اﳌؤرخ ﰲ
 25ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  ١٤38اﳌوافـ ـ ـق  ١7غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠١7
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٩–٩٠اﳌؤرخ ﰲ
 3رجب عام  ١٤١٠اﳌوافق  3٠يناير سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق
ﲟراقبة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤2٩–٩7اﳌؤرخ
ﰲ  ١٠رجـ ـب عـ ـام  ١٤١8اﳌ ـواف ـق  ١١ن ـوفم ـبر س ـنة ١٩٩7
واﳌت ـع ـل ـق ب ـاﳋصائص ال ـت ـق ـن ـي ـة اﳌط ـب ـق ـة عﲆ اﳌن ـتـجـات
النسيجية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤53–٠2اﳌؤرخ
ﰲ  ١7شوال عام  ١٤23اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  378–١3اﳌؤرخ
ﰲ  5محّرم عام  ١٤35اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة  2٠١3الذي

يحدد الشروط والكيفيات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك ،ﻻ سيما
اﳌادة  57منه،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  57من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  378–١3اﳌؤرخ ﰲ  5محّرم عام  ١٤35اﳌوافق
 ٩نوفمبر سنة  2٠١3واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ

ﲢدي ـ ـ ـد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات اﻹعـ ـﻼم اﳋاصة اﳌطـ ـبـ ـقـ ـة عﲆ خـ ـدمـ ـات
الصباغة والتبييض والتنظيف اﳉاف.
اﳌادة  : 2تطبق أحكام هذا القرار عﲆ جميع نشاطات
الصب ـاغ ـة وال ـت ـبـيـيض والـغسل والـتـنـظـيـف اﳉاف واﻷمـاكـن
اﳌماثلة ،باستثناء مغاسل اﳋدمة الذاتية.
اﳌادة  : ٣يقصد ،ﰲ مفهوم أحكام هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– التبييض أو الغسل  :كل نشاط يضمن تنظيف
اﳌﻼبس واﳌنسوجات باﳌاء والصابون والعمليات اﻷخرى
كإزالة البقع وإزالة الدهون والكي.
– الصباغة أو منظف الكي بالبخار  :كل نشاط
يضمن التنظيف اﳉاف للنسيج الذي يحتاج إﱃ معاﳉة
دق ـي ـق ـة وغ ـي ـره ـا مـن الـعـمـلـيـات كإزالـة الـبـقـع وإزالـة الـدهـون
والكي وصبغ اﳌﻼبس واﳌنسوجات.
– التنظيف اﳉاف  :عملية التنظيف التي تستخدم
مذيبا غير اﳌاء لغسل اﳌﻼبس واﳌنسوجات.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 6٠
اﳉريدة الرسم ّ
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أّول صفر عام  ١٤٤٠هـ
 ١٠أكتوبر سنة  2٠١٨م

– اﳌغاسل باﳋدمة الذاتية  :كل منشأة تضع ﲢت

– خ ـ ـدم ـ ـة ذات ج ـ ـودة ع ـ ـال ـ ـيـ ـة أو تـ ـقـ ـل ـيـ ـديـ ـة أو عﲆ

تصرف اﳌستهلك الغساﻻت اﻷوتوماتيكية للقيام بتنظيف

الطريقة القديمة أو الفاخرة  :يوفر مقدم اﳋدمة ،عﲆ اﻷقل،

اﳌﻼبس واﳌنسوجات باﳌاء والصابون.

عملية خاصة ما قبل إزالة البقع بتنحية البقع الصعبة عﲆ

– اﻷماكن اﳌماثلة  :كل مؤسسة يمارس فيها نشاط
التبييض و/أو الصباغة كالفنادق.
اﳌادة  : ٤يجب عﲆ مقدمي خدمة التبييض و/أو
الصباغة أن ينشروا عﲆ واجهة اﳌـحل ،أو إذا تعذر ذلك ،عند

الثوب و/أو اﳌنسوجات قبل التنظيف ،ثم يتم كّيه بدقة.
وإذا دعت اﳊاجـ ـة ،ي ـت ـم إع ـادة خ ـي ـاط ـة ال ـب ـط ـان ـي ـات واﻷزرار
واﳌطويات واﻷماكن غير اﳌخيطة.
اﳌادة  : ٨يسلم مقدم اﳋدمة تذكرة اﻹيداع أو سندا

مـ ـدخـ ـل اﳌـحـ ـل ،الـ ـت ـع ـري ـف ـة ب ـط ـري ـق ـة واضح ـة وم ـق ـروءة م ـن

للمستهلك يحتوي عﲆ توقيعه وختمه ،والذي يشمل ﻻ سيما

اﳋارج وال ـ ـتي ت ـ ـبـ ـّيـ ـن اﻷسعـ ـار بـ ـكـ ـل الـ ـرسوم وكـ ـذا نـ ـوعـ ـيـ ـة

البيانات اﻵتية :

اﳋدمات ﰲ حالة عرضها :

– بالنسبة للتبييض  :إزار أبيض ،إزار ملّون ،إزار
مـ ـثـ ـبت ،قـ ـمـ ـيص الـ ـرجـ ـل ،اﳌنسوج بـ ـالـ ـوزن اﳌغسول غـ ـيـ ـر
اﳌجفف ،لكل أربعة ) (٤كلغ ،عﲆ اﻷقل ،للكيلوغرام الواحد.
– بـ ـال ـنسب ـة ل ـلصب ـاغ ـة  :سروال ،ستـ ـ ـرة ،ت ـ ـن ـ ـورة،
فستان ،معطف أو معطف مقاوم للماء.
ويجب عﲆ مقدمي اﳋدمة أن ينشروا داخل اﳌـحل،
اﻷسعـ ـار ونـ ـوعـ ـيـ ـة كـ ـل اﳋدمـ ـات اﳌق ـدم ـة ب ـط ـري ـق ـة واضح ـة
ومقروءة.
غير أّن ـه إذا كان عدد اﳋدمات اﳌقدمة يفوق اﳋمسﲔ
) (5٠خدمة ،يمكن أن يشمل اﻹعﻼن فقط اﳋمسﲔ خدمة ذات
اﻻستعمال اﳌتكرر .وﰲ هذه اﳊالة ،يوضع ،ﲢت تصرف
اﳌستـ ـهـ ـلك ،ت ـع ـري ـف ـة ع ـام ـة تشم ـل ج ـم ـي ـع أسع ـار اﳋدم ـات
اﳌقدمة ،وإمكانية اﻻطﻼع عليها يجب أن ُيشار إليها ﰲ
اﻹعﻼن.

اﳌادة  : 5يجب أن يشمل اﻹعﻼم اﳌتعلق بنوعية
اﳋدمات اﳌقدمة ،واﳌـحددة ﰲ اﳌادة  ٤أعﻼه ،وصفا دقيقا
لطبيعة العمليات اﳌدرجة ﰲ اﳋدمات اﳌعلن عنها.
اﳌادة  : 6يجب عﲆ مقدمي اﳋدمة نشر داخل اﳌـحل
وبصفة مرئية ومقروءة ،الشروط اﳋاصة باﳋدمة التي
ي ـق ـدم ـون ـه ـا ،ﻻ سي ـمـا تـلك اﳌتـعـلـقـة ﲟسؤولـيـتـهـم وبشروط
ت ـ ـعـ ـويض اﳌستـ ـهـ ـلك ،ﰲ حـ ـالـ ـة ضيـ ـاع أو تـ ـلـ ـف اﳌواد الـ ـتي
سّلمها هذا اﻷخير.
اﳌادة  : ٧تصّن ـف نوعية اﳋدمات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة
 ٤أعﻼه ،ﰲ ثﻼث ) (3فئات :
– خدمة اقتصادية  :يوفر مقدم اﳋدمة ،عﲆ اﻷقل،
التنظيف اﳌناسب والكي.
– خدمة متقنة أو ذات جودة  :يوفر مقدم اﳋدمة،
عﲆ اﻷقل ،عملية ما قبل إزالة البقع والكي الدقيق ،باﻹضافة
إﱃ إجراء عملية التنظيف اﳌناسبة.

– اﻻسم التجاري أو اسم وعنوان مقدم اﳋدمة،
– تاريخ تسليم اﳌواد اﳌوكلة إليه،
– عدد ونوع هذه اﳌواد،
– نوعية اﳋدمة اﳌطلوبة،
– سعر اﳋدمة،
– التحفظات اﳌـحتملة الصادرة من مقدم اﳋدمة عن
حالة الثياب،
– قيمة شراء اﳌواد اﳌوكلة إليه عندما تكون قيمتها
أعﲆ من تلك اﳌـحددة ﰲ جدول التعويضات،
– الشروط اﳋاصة باﳋدمة،
– اﻻحتفاظ بالسند ،كدليل عﲆ تسليم اﳌادة.
اﳌادة  : ٩ي ـجب أن تك ـ ـون ت ـذكـ ـرة اﻹيـ ـداع أو ال ـسن ـد
واضحة وﻻ ﲢتوي ﻻ عﲆ شطب وﻻ عﲆ إضافات ومقتطع
مـ ـ ـن دفـ ـ ـتـ ـ ـر أرومـ ـ ـات ،سواء كـ ـ ـانت مـ ـ ـن الـ ـ ـورق أو ﰲ شك ـ ـل
إلكتروني.
اﳌادة  : ١٠يجب عﲆ مقدم اﳋدمة إعﻼم زبائنه باﳌخاطر
اﳌـحتملة التي قد تنتج عن تنظيف اﳌﻼبس واﳌنسوجات
اﳌودعة لديه.
اﳌادة  : ١١يجب عﲆ مقدمي خدمة الصباغة والتبييض
والتنظيف اﳉاف ،أن يمتثلوا ﻷحكام هذا القرار خﻼل مدة
س ـ ـتـ ـ ـ ـة ) (6أش ـ ـ ـهـ ـ ـ ـر ،ابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـداء مـ ـ ـ ـن تاري ـ ـ ـخ نش ـره ﰲ اﳉريدة
الّرسمّية.
اﳌادة  : ١2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـ ـرر بـ ـاﳉزائـ ـر ﰲ  2١رمضان عـ ـ ـ ـام  ١٤3٩اﳌوافـ ـق 6
يونيو سنة .2٠١8
سعيد جﻼب

