الجمهــــىريـــــــت الجـــسائريــــــــت الديمقـــراطيــــــت الشعبيــــــــت
إعالن مه وزارة التجارة

ذُٓٔ ٙظاضج انرجاضج إنٗ ػهى كافح انًسرٓهكٔ ٍٛانًُٓ ٍٛٛانصًٚ ٍٚاضسٌٕ َشاغ انحالقح ٔ/أٔ
انرجًٛم ،قس ذى َشط القرار الىزاري المشترك المؤرخ في  7ذي القعدة 8341المىافق  48يىليى 7187
انص٘ ٚحسز ذؼهًٛاخ األيٍ انراصح انًطثقح ف ٙقاػاخ انحالقح ٔ/أٔ انرجًٛم ٔشنك ذطثٛقا ألكحكاو انًازج 05
يٍ انًطسٕو انرُفٛص٘ ضقى  203-12انًؤضخ ف 6 ٙيأ 2012 ٕٚانًرؼهق تانقٕاػس انًطثقح ف ٙيجال أيٍ
انًُرٕجاخ.
ٚطثق ْصا انُص انرُظ ًٙٛانجسٚس ػهٗ كم قاػاخ انحالقح ٔ/أٔ انرجًٛم ٔف ٙاألياكٍ انًًاثهح،
نًُٛح انعتٌٕ انعًاَاخ انقصٕٖ ف ٙيجال انُظافح ،انُظافح انصحٛح ٔانساليح.
ٔنٓصا انغطض ٔ ،تٓسف ذؼعٚع انرساتٛط انطايٛح إنٗ كحًاٚح صحح ٔساليح انعتائٍ  ،فًٍ انٕاجة
ػهٗ انًُٓ ٍٛٛاكحرطاو انشطٔغ انرانٛح:
في مجال ممارست النشاط:









أٌ ال ًٚاضسٕا أ٘ َشاغ يرؼهق تانًًاضسح انطثٛح ٔ انصٛسالَٛح أٔ شثّ انطثٛح،السًٛا
كًسنك  -صحح ذؤْٛهٛح أٔ كًًطض أٔ صٛسنٙ؛
أٌ ال ٚؼانجٕا ٔ ال ٚفحصٕا ٔال ٚقٕيٕا تانرشرٛص تانًؼُٗ انطث ٙنهكهًح؛
أٌ ال ًٚاضسٕا أ٘ ػًهٛح إال نغطض ذجًٛهٔ ٙصٛاَح انثشطج ٔ يا ْٕ تاضظ يٍ انثشطج
ٔكحايٓٛا (كانشؼط ٔاألظافط)؛
أٌ ال ٚرجأظٔا كحاجع انثشطج؛
أٌ ال ٚسررسيٕا إال يسرحعطاخ انرجًٛم؛
أٌ ال ٚسررسيٕا أ٘ يُرٕج غثٙ؛
أٌ ال ٚسررسيٕا يصطهحاخ شاخ غاتغ أٔ يسنٕل غث ، ٙال سًٛا ف ٙانسػاٚح ؛
أٌ ال ٚقٕيٕا تصُغ أٔ ذحعٛط انًسرحعطاخ انرجًٛهٛح .

في مجال النظافت:







َظافح جسس ٔيالتس انؼًال السًٛا َظافح األٚس٘ ٔاألظافط؛
َظافح انًحالخ ٚ :جة أٌ ٚكٌٕ انًحم شاخ يساكحح كافٛح ٔ ذرٕفط ف ّٛانشطٔغ انصحٛح ٔ
انرٕٓٚح ٔ اإلظاءج تشكم كافٚ،جة أٌ ٚكٌٕ نهًحم جٓاظ نرٕفٛط انًٛاِ انساذُح ٔانثاضزج
ٔيجٓع تانًطافق انصحٛح انرٚ ٙجة أٌ ذٕظغ ذحد ذصطف انعتائٍ؛
َظافح انغسٛم ٚ:جة ذثسٚم انًُاشف ٔانًآظض ٔذؼقًٓٛا أٔ ذطٓٛطْا تًٕاز فؼانح نكم ظتٌٕ؛
َظافح األزٔاخ ٔانٕسائم  :إنعايٛح ذطثٛق ذساتٛط انرؼقٛى انراصح تاألزٔاخ ٔانٕسائم تؼس كم
اسرؼًال؛
َظافح انؼرازٚ :جة أٌ ٚكٌٕ سٓم انرُظٛف ٔ أٌ ٚحافع ػهٗ تقائّ َظٛفا.

في مجال السالمت :





ٚجة ػهٗ انؼًال اذراش كم انرساتٛط انالظيح نرجُة ذطط اَرقال انؼسٖٔ ت ٍٛانعتائٍ؛
ٚجة أٌ ٚسرؼًم انشًغ ٔانرٛػ ٔشفطاخ انحالقح يطج ٔاكحسج فقػ؛
ٚجة أٌ ذرٕفط قاػح انحالقح ٔ/آٔ انرجًٛم ػهٗ ػهثح صٛسالَٛح ذحرٕ٘ ػهٗ يٕاز نهرؼقٛى
ٔانًٕاز انًٕقفح نهُعٚف؛
ال ٚسًح تاسرؼًال انًٕاز انر ٙذحرٕ٘ ػهٗ كحًط ذٕٛغهٛكهٕنٛك ٔأيالكحّ أٔ أسرطذّ شاخ
ذطكٛع ت% 11ٔ%8 ٍٛيٍ كحًط ذٕٛغهٛكهٕنٛك إال يٍ غطف كحالق ٍٛيؤْه، ٍٛنرجؼٛس أٔ
إظانح ذجؼٛس انشؼط أٔ نرًٕٚج انشؼط.

في مجال اإلعالم:
ٚجة اإلشٓاض ٔ اإلػالٌ ػٍ َٕع انرسياخ ٔاألسؼاض انر ٙذقسيٓا قاػاخ انحالقح ٔ/أٔ انرجًٛم
تانُشط ف ٙيكاٌ ظاْط ًٚكٍ نهعتٌٕ االغالع ػه.ّٛ
كًا ٚجة أٚعا اإلػالٌ ػٍ أٚاو ٔساػاخ فرح ٔغهق انًحم ٔضقى انٓاذف ،إٌ أيكٍ.
سٛسذم ْصا انقطاض كحٛع انرُفٛص تؼس سرح ( )06أشٓط يٍ ذاضٚد َشطِ ف ٙانجطٚسج انطسًٛح أ٘ ف02 ٙ
يا.2018 ٕٚ
نكم يؼهٕياخ إظافٛح ذرؼهق تشطٔغ ٔظغ ْصِ األكحكاو انجسٚسج كحٛع انرُفٛص  ،فاٌ انًُٓ ٍٛٛانصٍٚ
ًٚاضسٌٕ ْصا انُشاغ ٔانًسرٓهك ٍٛيسػٌٕٔ إنٗ انرقطب يٍ انًسٚطٚاخ انجٕٓٚح نهرجاضج (ٔ )00انًسٚطٚاخ
انٕالئٛح نهرجاضج ( )48أٔ انرقطب يٍ انًطكع انجعائط٘ نًطاقثح انُٕػٛح ٔانطظو.

