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مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 113 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمادى األولى جمادى األولى
1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 18 أبـــــريـل ســـــنــــة  أبـــــريـل ســـــنــــة r r2010 يـــــعـــــــدليـــــعـــــــدل عــــام عــــام 
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

r2010 حسب كـل  قطـاعr حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّـق

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 09 اHــؤرخ في 13
مـــــحــــــرم عـــــام 1431 اHـــــوافق 30  ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2009

r2010 الية  لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 98 - 227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلّق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اHـعـدّل

   rتممHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2010
اعـتـمـاد دفع قـدره مـائــتـا مـلـيـون ديـنـار (200.000.000 دج)
ورخــــــصـــــة بـــــرنــــــامج قـــــدرهــــــا مـــــائـــــتــــــا مـــــلـــــيــــــون ديـــــنـــــــار
(200.000.000 دج) مـــقـــيـــدان فــي الـــنــفـــــقـــات ذات الـــطــابع
الـنــهــائي (اHــنــصـــوص عــلـيــهـا فـــي الـقــانـون رقم 09 - 09
اHـؤرخ في 13 مـحرم عام 1431 اHـوافق 30  ديـسـمبـر سـنة
2009  واHــــتـــضـــمن قــــانـــون اHـــالـــيــــة  لـــســـنـــة 2010) طـــبـــقـــا

للجدول  "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخــصـص Hـيـــزانـيــة سـنــة 2010  اعــتـمـاد
دفع قـدره مائـتا مـلـيون ديـنار (200.000.000 دج) ورخـصة
بــرنــامج قــدرهــا  مــائــتــا مــلــيــون ديــنـار (200.000.000 دج)
يــقـيــدان في الــنــفــقـات ذات الــطــابع الــنـهــائي (اHــنــصـوص
عليـهـا فـي القانون رقم 09 - 09 اHؤرخ في 13 محرم عام
1431 اHـوافق 30  ديـسـمـبـر سـنة 2009  واHـتـضـمن قـانـون

اHــالــيــة  لــســنـة 2010)  طــبــقــا لــلـجــدول  "ب" اHــلــحق بــهـذا
اHرسوم.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 3 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1431

اHوافق 18 أبريل سنة 2010.
أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــقاHلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

القــطاعــاتالقــطاعــات

- احتيـاطي لنفـقات غير
متوقعة

الـمـجــمـــــوع .......الـمـجــمـــــوع .......

رخصةرخصة
الدفعالدفع

200.000

200.000

200.000

200.000

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

القــطاعــاتالقــطاعــات

- اHــــنـــــشــــآت الــــقـــــاعــــديــــة
االقتصادية واإلدارية

الـمـجــمـــــوع .......الـمـجــمـــــوع .......

رخصةرخصة
الدفعالدفع

200.000

200.000

200.000

200.000

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 114 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمادى األولى جمادى األولى
عام عام 1431 اHوافق  اHوافق 18 أبـريل سنة  أبـريل سنة r r2010 يعـدل ويتمميعـدل ويتمم
اHـــــرســـــوم الــــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم اHـــــرســـــوم الــــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 97 - - 37 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 5
رمـــضـــان عـــام رمـــضـــان عـــام 1417 اHــــوافق  اHــــوافق 14 يـــنـــايــــر ســـنــــة  يـــنـــايــــر ســـنــــة 1997
الذي يحدد شروط وكـيفيات صناعـة مواد التجميلالذي يحدد شروط وكـيفيات صناعـة مواد التجميل
والـــتــنــظــيف الــبــدنــي وتــوضــيــبــهـــا واســتــيــرادهــــا والـــتــنــظــيف الــبــدنــي وتــوضــيــبــهـــا واســتــيــرادهــــا 

وتسويقها في السوق الوطنيةوتسويقها في السوق الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن ّ الوزير األول
-  بـنـاء علـى التـقـريـر اHـشـترك بـW وزيـر الـتـجارة
ووزيـر الــصـحــة والـسـكــان وإصالح اHــسـتــشـفــيـات ووزيـر

rالصناعة وترقية االستثمارات



6 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 626
21 أبريل سنة  أبريل سنة 2010 م م

"اHــــادة 6 : تـــــبـــــيّن قـــــائـــــمــــة اHـــــواد الـــــتي ال �ـــــكن أن
حتـتـويـهـا مـواد الـتـجـميـل والـتـنظـيـف الـبدنـي إال �ـراعاة

قيود معينةr  في اHلحق الثالث بأصل هذا اHرسوم".

اHــادة اHــادة 5 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 7 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-37 اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1417

اHوافق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHــادة 7 : تـــبـــيّـن قـــائــــمـــة اHـــلــــونـــات الـــتـي �ـــكن أن
حتـتـويـهـا مـواد الـتجـمـيل والـتـنـظـيف الـبـدني في اHـلـحق

الرابع  بأصل هذا اHرسوم".

اHــادة اHــادة 6 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 8 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-37 اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1417

اHوافق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHـادة 8 : تبـيّـن قائـمـة الـعـنـاصـر احملـافـظـة اHـسـموح
بـهــا في مــواد الـتــجـمــيل والـتــنـظــيف الـبــدني في اHــلـحق

اخلامس  بأصل هذا اHرسوم.
وتــــبــــيّن قــــائــــمــــة مــــواد احلــــمــــايــــة مـن األشــــعــــة فـــوق
الـبـنـفـسـجـيـة الـتـي �ـكن أن حتـتـويـهـا مـواد الـتـجـمـيل في

اHلحق السادس بأصل هذا اHرسوم".

اHـادة اHـادة 7 :  :  تــدرج في اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 37-97
اHـؤرخ في 5 رمــضـان عـام 1417 اHـوافق 14 يـنـايـــر سـنـــة

1997 واHذكور أعالهr مادة 8 مكرر حترر كما يأتي :

"اHــادة 8 مـــكـــرر : تـــوجـــد نــــسخ من اHــــلـــحق الــــثـــاني
والـثـالث والـرابع واخلـامـس والـسـادس اHرفـقـة بـأصـل هذا
rــديـــريــات اجلــهــويـــة لــلــتــجــارةHـــرســوم  عــلى مـــســتــوى اHا
واHـديريـات الوالئـية لـلتـجارةr واHـركز اجلـزائري Hـراقبة

النوعية والرزمr وغرف التجارة والصناعة".

اHـادة اHـادة 8 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 13 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-37 اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1417

اHوافق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :
"اHــادة 13 : تـــخـــضع مـــواد الـــتـــجـــمـــيل والـــتـــنـــظـــيف
البـدني عـند صـنـعهـا أو تـوضـيبـهـا أو استـيـرادها لـرخـصة
مـــســــبــــقـــة تــــســـلّـم عـــلى أســــاس مـــلـف يـــرسـل إلى مــــصـــالح
اHديرية الوالئية لـلتجارة اخملتصة إقليميا ويحتوي على

العناصر اآلتية :
1 - نـــســـخــــة مـــصــــادق عـــلى مــــطـــابـــقــــتـــهـــا لـألصل من
مــــســـــتــــخــــرج الــــســــجل الــــتــــجــــاري لـــــصــــانع أو مــــوضب أو

rنتوجHمستورد ا
2 - نـسـخـة مصـادق عـلى مـطابـقـتهـا ألصل الـتـعريف

rاجلبائي

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اHــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 37 اHؤرخ
في 5 رمضان عام 1417 اHوافق 14 يناير سنة 1997 الذي
يــــحـــــدد شــــروط وكــــيـــــفــــيــــات صـــــنــــاعــــة مـــــواد الــــتــــجـــــمــــيل
والـتنـظـيف الـبـدني وتـوضـيبـهـا واسـتـيـرادها وتـسـويـقـها

rفي السوق الوطنية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 467
اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 10 ديــســـمــبــر
سنة 2005 الذي يحدد شروط مـراقبة مطابـقة اHنتوجات

rستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكHا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يـــعـــدل هـــذا اHــرســـوم ويـــتـــمم أحـــكــام
اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 97 - 37 اHــؤرخ في 5 رمــضــان

عـام 1417 اHوافـق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 97 - 37 اHــؤرخ في 5 رمــضــان عــام 1417

اHوافق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHــادة 3 : تــعـــتــبــر مـــــواد جتــمـــيـل ومــواد تـــنــظــيـف
بــدنـي كــمـا هي مــعـرفــة في اHـادة 2 أعالهr اHــواد اHــذكـورة

في اHلحق األول بهذا اHرسوم".

اHــادة اHــادة 3 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 5 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-37 اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1417

اHوافق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHادة 5 : تبيّن قائـمة اHواد احملظور استـعمالها في
تـركـيب مــواد الـتـجــمـيل والــتـنـظــيف الـبـدنـي في اHـلـحق

الثاني بأصل هذا اHرسوم".

اHـادة اHـادة 4 : :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 6 مـن اHــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-37 اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1417

اHوافق 14 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :
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اHـــــادة اHـــــادة 10 :  : تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمــم أحـــــــكـــــام اHـــــــادة 14 من
اHــرســـوم الـــتــنــفــيـــذي رقـم 97-37 اHـــؤرخ في 5 رمــضــان
rــذكــور أعالهHــوافـق 14 يــنــايــر ســنـة 1997 واHعــام 1417 ا

كما يأتي :
"اHــادة 14 : يــوجه طـــلب الـــرخــصــة اHـــســبـــقــة لـــصــنع
مــــواد الــــتــــجــــمــــيـل والــــتــــنــــظــــيف الــــبــــدني وتــــوضــــيــــبــــهــــا
rرسومHنصوص عليها �وجب أحكام هذا اHواستيرادها ا
عـن طــريق الــبــريـــد أو بــاإليــداع من اHــتـــدخل اHــعــني لــدى

اHديرية الوالئية للتجارة اخملتصة إقليميا.
ويـجب أن يـرسل هـذا الـطـلب عن طـريق الـبـريد في

ظرف موصى عليه مع إشعار باالستالم.
وفـي حــــالـــــة إيــــداع هـــــذا الــــطــــلـب مــــبـــــاشــــرةr يـــــســــلّم

للمتدخل وصل إيداع.
وال يـــقــوم وصل اإليــداع أو اإلشــعـــار بــاالســتالمr بــأي

حال من األحوالr مقام الرخصة اHسبقة.
تـرسل اHـلـفـات اHـتـعـلـقـة بـطـلـبـات الـرخـصـة اHـسـبـقة
اHنـصـوص عـليـهـا �ـوجب أحـكام هـذا اHـرسـوم بعـد الـتـأكد
مـن قــبــولـــهــا من قـــبل اHــديــريـــة الــوالئـــيــة لــلـــتــجــارةr إلى
الــلـجــنــة الـعــلـمــيـة والــتــقـنــيـة لــلـمــركــز اجلـزائــري Hـراقــبـة

النوعية والرزمr للدراسة وإبداء الرأي".

11 :  :  تـــدرج فـي اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــــذي رقم اHـادة اHـادة 
97 - 37 اHؤرخ في 5 رمضان عام 1417 اHوافق 14 ينايـر

سـنــة 1997 واHـذكـور أعالهr مـادتـان 14 مـكرر و 14 مـكرر
1 حترران كما يأتي :

rـكــلّف بــالـتــجـارةHـادة 14 مـكـرر : يـبــلّغ الــوزيــر اHا"
حسب احلالـةr اHتدخل في أجل خمـسة وأربعW (45) يوما
ابـــتـــداء مـن تـــاريخ تــــســـلـــيم وصـل إيـــداع طـــلـب الـــرخـــصـــة

اHسبقةr إما :
- مــقـرر الــرخــصـة اHــسـبــقــة لـصــنع مــواد الـتــجــمـيل

والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادهاr أو 
- اHقرر اHعلّل بـرفض الرخصة اHسبقة لصنع مواد

التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها.
و�كن تمديد أجل اخلمسة واألربعW (45) يوما عند
الضرورةr �هلة جديدة ال تتعدى خمسة عشر (15) يوما".

"اHــادة 14 مــكــرر1 : إذا انـــتــفى أحــد الــعـــنــاصــر الــتي
ســلّــمت عــلـى أســاسه الــرخــصــة اHــســـبــقــةr تــرسل مــصــالح
اHديرية الوالئية لـلتجارة اخملتصة إقليميا إعذارا كتابيا
لـــلــــمــــتـــدخـل اHـــعــــني تــــدعــــوه فـــيـه إلى االمــــتـــثــــال ألحــــكـــام
الــتـــشــريع والـــتــنـــظــيم اHـــعــمـــول بــهـــمــا في أجـل شــهــر (1)
ابــتــداء من تــاريخ الــتــبــلــيـغr وإال ســحــبت مــنه الــرخــصــة

حسب األشكال نفسها ".

3 - نـــســـخــــة مـــصــــادق عـــلى مــــطـــابـــقــــتـــهـــا لـألصل من
rالقانون األساسي للشركة

4 - نــســخــة مــصـــادق عــلى مــطــابــقـــتــهــا ألصل شــهــادة
إيــداع حــســـابــات الــشــركـــة لــدى اHــركـــز الــوطــني لـــلــســجل

rالتجاري
5 - مــسـتــخــرج من شـهــادة عـدم اخلــضــوع لـلــضـريــبـة

rمصفاة
6 - نــســخــة مــصـــادق عــلى مــطــابــقـــتــهــا ألصل شــهــادة
اسـتــيـفــاء إزاء الـصـنــدوق الـوطـنـي لـلـعــمـال األجـراء و/أو

rالصندوق الوطني لغير األجراء
7 - تـســمـيـة وتــعـيــW اHـنـتــوج طـبـقــا لـلــمـلـحق األول

rرسومHادة 3 من هذا اHنصوص عليه في اHا
rنتوجH8 - كيفية ووجه استعمال ا

9 - حتــديــد الــتــركــيــبــة الــنــوعــيــة لــلـمــنــتــوج وكــذلك
الـنـوعـيـة الـتـحـلـيـلـيـة Hـواده األولـيـة. ويـجب تـعـيـW اHـواد
الـكيـميائـية بتـسمـيتهـا اHألـوفة وبتـسميـتهـا العلـميةr إن
وجـدتr أو بالـتسـميـة اHشـتركة الـدوليـة التي أوصـت بها
اHنـظمة الـعاHيـة للصحـة. ويجب تعـيW اHواد ذات األصل
الـنــبـاتي أو احلــيـواني بــتـسـمــيـتــهـا اHــألـوفــة مع الـتــذكـيـر

rبكيفية احلصول عليها
10 - نــتـائـج الـتــحــالـيـل واالخـتــبــارات الـتـي أجـريت

rصنعةHنتوجات اHواد األولية واHعلى ا
11 - نـــــتـــــائـج الـــــتـــــجـــــارب الـــــتـي أجـــــريت والـــــطـــــرق

اHســتـعـمــلــة فيـما يـتــعـلــق خصـوصا بـدرجـة تسـمم اجلـلد
rأو ما وراء اجللد أو األغشية

r12 - طريقة تمييز حصص الصنع

rنتوجH13 - االحتياطات اخلاصة الستعمال ا

14 - ¡ـــوذج و/أو مــــجــــسم تــــصــــمــــيم وسم اHــــنــــتـــوج

rعنيHا
15 - االسم والــوظـيــفـة واHــؤهل اHـهــني لـلــشـخص أو

األشــــخـــــــاص الــــطـــــبــــيـــــعــــيــــــW اHـــــســــؤولـــــW عن الـــــصــــنــع
أوالتوضيــب أو االستيراد ومراقبة اHطابقة".

اHـادة اHـادة 9 :  : تـدرج في اHــرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 37-97
اHـؤرخ في 5 رمــضــان عـام 1417 اHـوافق 14 يــنـايــر ســــنـة

1997 واHذكور أعالهr مادة 13 مكرر حترر كما يأتي :

"اHــادة 13 مــكــرر : يــســلّم وزيـــر الــتــجـــارة الــرخــصــة
اHـسبـقـة اHذكـورة في اHادة 13 من هـذا اHـرسوم  بـعـد أخذ
رأي الـلجنـة العلـمية والـتقـنية لـلمركـز اجلزائري Hـراقبة

النوعية والرزم".
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- مـــســـاحـــيـق لـــلـــتـــجـــمـــيلr ومـــســـاحــــيق تـــوضع بـــعـــد
االســتــحــمــام ومــســاحـيـق لـلــتــنــظــيف الــبــدني ومــسـاحــيق

rأخرى ¢اثلة
rمواد التجميل وإزالة جتميل الوجه والعيون -

rمنتوجات تمويج الشعر -
rوغـسـول rومـسـاحــيق rمــواد الـتـنــظـيف (مــحـالـيـل -

r(وبلسم
rمواد للتمويج وإزالة التجعيد والتثبيت -

rعطور ومياه معطرة وماء الكولونيا -
rورغـــــــوة rوكــــــــر�ـــــــات rمـــــــواد احلـالقـــــــة (صــــــــابـــــــون -

r(...ومحاليل
rمواد العناية بالشعر -

rمواد العناية باألسنان والفم -
rمواد العناية اخلاصة اخلارجية -
rمواد العناية وجتميل األظافر -

rمواد شمسية -
rأصباغ الشعر وإزالة األلوان -

rمواد معدة لطالء الشفاه -
- صـابــون احلـمـام والــتـجــمـيل والـتــعـطــيـر ومـزيالت

rالعرق
rحفاظات لألطفال والكبار -

rمنشفات وصمامات صحية -
rمناديل مبللة ومنشفات إلزالة التجميل -

- مناديل من ورق معـطرة وأية مادة أخرى مشابهة
مبلّلة (رطبةr مرطبةr منقوعةr مبللة ....).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 10 -  - 115 مؤرخ في  مؤرخ في 3 جمادى األولى جمادى األولى
عــــام عــــام 1431 اHـــــوافق  اHـــــوافق 18 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــة r r2010 يــــتـــــعــــلقيــــتـــــعــــلق
بــحـــظــائــر الـــســيــارات اإلداريــــة اخملــصــصـــة Hــصــالـحبــحـــظــائــر الـــســيــارات اإلداريــــة اخملــصــصـــة Hــصــالـح
الدولـة واجلـماعــات احمللـيـة واHؤسـسـات الـعمـوميـةالدولـة واجلـماعــات احمللـيـة واHؤسـسـات الـعمـوميـة
ذات الـــــطـــــابـع اإلداري والـــــهـــــيـــــئـــــات واHـــــؤســـــســـــاتذات الـــــطـــــابـع اإلداري والـــــهـــــيـــــئـــــات واHـــــؤســـــســـــات

العموميـة اHمولـة كليـا من ميزانيـة الدولـةالعموميـة اHمولـة كليـا من ميزانيـة الدولـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن ّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تممHعدل واHا rاليةHا Wبقوان

اHـــــادة اHـــــادة 12 :  : تـــــعــــدل وتـــــتـــــــمـم أحـــــكـــــــام اHــــادة 17 مــن
اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقــم 97 - 37 اHـؤرخ في 5 رمـضــان
rــذكــور أعالهHــوافـق 14 يــنــايــر ســنـة 1997 واHعــام 1417 ا

كما يأتي :

"اHـادة 17 : يـجب أن يــخـضـع كل تـعــديل يـجــري عـلى
صـيـغــة الـصـنع إجـبـاريـا إلى رخـصـة مـسـبـقـة تـسـلم حـسب

الشروط نفسها اHبينة أعاله".

13 :  :  تــــدرج فـي اHـــرســوم الــتـــنـــفـــيـــذي رقـم اHـادة اHـادة 
97 - 37 اHـــــــــؤرخ في 5 رمــــــــضـــــــان عـــــــام 1417 اHــــــــوافق 14

يـنـايـــر سـنـــة 1997 واHــذكـور أعالهr مـادة 18 مــكـرر حتـرر
كما يأتي :

"اHادة 18 مـكرر : يجب اسـتظـهار الـرخـصة اHـسبـقة
اHـــنـــصـــوص عـــلــيـــهـــا فـي اHــادة 13 أعالهr أثـــنـــاء كـل رقـــابــة
يجـريـهـا األعـوان اHـؤهـلون �ـقـتـضى الـقـانـون وإال تـعرض
اHـــتــدخـل اHــعـــني إلى الـــعـــقــوبـــات اHــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما".

14 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 3 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1431
اHوافق 18 أبريل سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلـحــق األولاHـلـحــق األول
القائمة اHبيالقائمة اHبيّنة Hواد التجميل والتنظيف البدنينة Hواد التجميل والتنظيف البدني

حسب الفئةحسب الفئة
rمواد ضد التجاعيد -

rمواد تسمح بتبييض البشرة -
rــــراشي (أمالحHمـــســـتــــحـــضــــرات لالســـتــــحـــمـــام وا -

r(............ وهالميات rوزيوت rورغوة
rمواد االسمرار دون شمس -

r(وملمعات rوالك rمحاليل) مواد احلالقة -
- كـــر�ـــات ومـــســـتــــحـــلـــبـــات ومـــحـــالــــيل وهالمـــيـــات

r(األقدام rالوجه rاأليادي) وزيوت للبشرة
rمزيالت الشعر -

rمزيالت الروائح ومضادات العرق -
rوكـــر�ـــات rمـــواد الـــعـــنــــايـــة بـــالـــشــــعـــر (مـــحـــالــــيل -

r(وزيوت
r(ومساحيق rوعجائن rسوائل ) كر�ة أساس -

- أقــــنـــعــــة لـــلــــتــــجـــمــــيلr بـــاســــتــــثـــنــــاء مـــواد الــــكـــشط
rالسطحية للبشرة بطريقة كيماوية
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