
العدد العدد 70
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
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 16  ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 14  ديسمبر سنة   ديسمبر سنة 2008 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرسـوم رئـاسي رقم  08 - 392  مـؤرخ في 9 ذي احلجـة عام 1429 اJـوافق 7 ديـسمـبـر سـنة s2008 يـتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد إلى
ميزانيـة تسيير وزارة الشباب والرياضة......................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم  08 - 393  مـؤرخ في 9 ذي احلـجـة عـام 1429 اJـوافق 7 ديـسـمــبـر سـنـة s2008 يـتـضــمـن إجـــراءات عـفـــــو
�ناسبة  عـــيـد األضحــى اJبارك...................................................................................................................
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وزارة العدلوزارة العدل

قــرار مــؤرّخ في 26  ذي الـــقــعــدة عــام 1429 اJـــوافق 24  نــوفــمـــبــر ســنــة s2008 يــتــضــمّن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة إقـــامـــة
القضــاة...................................................................................................................................................

وزارة ا@اليوزارة ا@اليّـةـة

قـرار مــؤرخ في أول رمـضــان عـام 1429 اJــوافـق أول سـبــتـمــبـر ســنـة s2008 يـعــدل الـقــرار اJـؤرّخ في 21 ذي احلـجــة عـام 1428
اJـوافق 30 ديـسـمــبـر سـنـة  2007 واJـتـضــمن تـشـكــيـلـة الــلـجـان اJـتــسـاويـة األعــضـاء Jـوظـفـي اJـفـتــشـيـة الـعــامـة لـلــمـالـيـة
اJـنتـمX إلى األسالك اJـشتـركة و إلى األسـالك اخلاصـة باإلدارة اJـكلـفة بـاJالـية وإلـى أسالك العـمال اJـهنـيX وسـائقي
السيارات واحلجاب.....................................................................................................................................

وزارة الفالحـة والتنمية الريفيةوزارة الفالحـة والتنمية الريفية

قــرارمـؤرّخ في أوّل  شــعـبــان عـام 1429 اJـوافق 2  غـشـت سـنـة s2008  يــتـضـمّن تــفـويض ســلـطـة الــتـعـيــX والـتـســيـيـر اإلداري
Jديري مصالح الفالحة في الوالية................................................................................................................

قـرار مـؤرّخ في أوّل  شــعـبـان عـام 1429 اJـوافق 2  غـشـت سـنـة s2008  يــتـضـمّن تـفـويض ســلـطـة الـتـعـيــX والـتـسـيـيـر اإلداري
حملافظي الغابات في الواليات......................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح ا@ستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح ا@ستشفيات

قـرار مؤرّخ في أول ذي الـقـعـدة عام 1429 اJوافق 30  أكـتـوبر سـنة s2008  يحـدّد دفـتـر الـشـروط الـتـقنـيـة اخلاصـة بـاستـيـراد
اJـنتجـات الصيـدالنيـة واJستلزمات الطبية اJوجّهة  للطـب الـبشـري...............................................................

قـرار مؤرّخ في 2 ذي احلجّـة عام 1429 اJوافق 30  نـوفمـبر سـنة s2008  يـتعـلق �نع اسـتيـراد اJواد الـصيـدالنيـة واJسـتلـزمات
الطبية اJوجّهة للطب البشري اJصنعة في اجلزائر............................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قـرار مؤرخ في 21  رمضـان عام 1429 اJوافق 21 سـبتـمـبـر سنة s2008 يعـدّل القـرار اJؤرّخ في 28  صفــر عام 1429 اJوافـق
6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات اJرجعية اJعتمدة كأساس لتعويض األدوية و كيفيات تطبيقها...............

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 20  رمـضـان عــام 1429 اJـوافق 20  سـبـتـمـبـر سـنـة s2008  يـحـدّد الـتـنـظـيم الـداخـلي لـديـوان
مؤسسات الشباب للوالية...........................................................................................................................
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مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم  08 - - 392   مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 9 ذي احلـــجـــة ذي احلـــجـــة
1429 اJـوافق  اJـوافق 7 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة s s2008 يــتــضـمنيــتــضـمن عـام عـام 
حتــــويل اعــــتــــمـــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيـــر وزارةحتــــويل اعــــتــــمـــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيـــر وزارة

الشباب والرياضة.الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس الـجمهوريـة
sاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورs ال ســيّـــمــا اJــادّتــان 77 - 8
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اJــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اJــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واJــتــعــلّق

s تمّمJعدّل واJا sاليةJا Xبقوان
- و�قـتـضى األمر رقم 08 - 02 اJـؤرخ في 21 رجب
عام 1429 اJوافق 24  يولـيو سـنة 2008 واJتـضمن قـانون

s2008 الية التكميلي لسنةJا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــرئــــاسي اJــــؤرخ في أوّل
رمــــضــــان عـــام 1429 اJــــوافق أوّل ســــبـــتــــمــــبـــر ســــنـــة 2008
واJـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Jـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اJشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2008 الية التكميلي لسنةJا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 262
اJــؤرخ في 8 شـــعـــبـــان عـــام 1429 اJــوافق 10 غـــشت ســـنـــة
2008 واJــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الشبـاب والرياضـة من ميـزانية الـتسـيير �ـوجب قانون
s2008 الية التكميلي لسنةJا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 
اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغـى من مــــيــــزانـــيــــة ســـــنــــة 2008
اعــتــــمــــــاد قــــــدره أربــعــمـــائــة وســتـــة وتــســـعــون مــلـــيــونــا
وسـتمـائة وخـمـسون ألف ديـنار (496.650.000 دج) مـقــيّد
فــي مـيــزانـيـــة الـتـكــالــيـف اJـشـــتــركـة وفـي الـبـاب رقم

37 - 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".

اJـــــاداJـــــادّة ة 2 : :  يـــــــخـــــــصــص Jــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــــة 2008
اعـــتــــمـــــاد قــــــدره أربــعــمـــائــة وســتـــة وتــســـعــون مــلـــيــونــا
وســـــتـــــمـــــائـــــة وخـــــمـــــســـــون ألف ديـــــنـــــار (496.650.000 دج)
يـقــيّـــد فــي ميـزانيـة تسيير  وزارة الشباب والرياضة
وفـــي الـبــاب رقم 43 - 02 "اإلدارة اJــركــزيـة - اJــســاهــمـة

في اجلمعيات الرياضية".

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
3 :  يـــكــــلف وزيـــر اJــــالـــيـــة ووزيــــر الـــشـــبـــاب اJـــاداJـــادّة ة 
والـريـاضــةs كلّ فـيـمـا يـخـصّهs بـتـنـفـيـذ هـذا اJـرسـوم الـذي
يـنـشــــر في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـــة لـلـجــمـهـوريّـــة اجلـزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـرر بــاجلــزائـر في 9 ذي احلــجــة عـام 1429 اJـوافق 7

ديسمبر سنة 2008.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم  08 - - 393   مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 9 ذي احلـــجـــة ذي احلـــجـــة
عـام عـام 1429 اJـوافق  اJـوافق 7 ديـســمــبـر ســنـة  ديـســمــبـر ســنـة s s2008 يــتــضـمـنيــتــضـمـن
إجــــــراءات عـــــفــــــــو  �ـــــنــــاســـــبــــة  عــــــــيـــــد األضـــــحــىإجــــــراءات عـــــفــــــــو  �ـــــنــــاســـــبــــة  عــــــــيـــــد األضـــــحــى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاJبارك.     اJبارك.     
 s إن رئيس اجلمهورية

-  بــنـاء عـلى الــدسـتــورs ال سـيـمــا اJـادّتـان 77 (8 و9)
sو156 منه

-  و�ـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم 66 - 156  اJـــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اJـوافق 8 يــونـيــو ســنـة  1966 واJــتــضـمن

sتمّمJعدّل واJا sقانون العقوبات
- وبـنـاء عــلى الـرأي االسـتـشــاري الـذي أبـداه اجملـلس

sادّة 156 من الدستورJاألعلى للقضاء طبقا ألحكام ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــــادة األولى :اJــــادة األولى :  يـــســــتـــفــــيـــد األشــــخـــاص احملــــبـــوســـون
احملـكوم عليـهم  نهائيـا عند تاريخ إمـضاء هذا اJرسوم من
إجــراءات عــفـــو �ــنــاســبـــة عــيــد األضــحى اJـــبــاركs  طــبــقــا

ألحكام هذا اJرسوم.

اJادة اJادة 2 : :  يسـتفــيـد عفوا  كـليا  لـلعقـوبــة األشخاص
احملبـوسـون احملـكـــوم عـلـيهم نـهـائـيـا الـذين يـســـاوي بــاقي
عـقوبـتـهــم اثني عـشر ( 12)  شهـرا أو يـقل عنـهاs واJـبيـنة
أسـمــاؤهم في الـقــائـمـة اJــلـحــقـة بـأصل هــذا اJـرسـومs دون

مراعاة أحكام اJادتX  6 و7 أدناه.

اJـادة اJـادة 3 : :  يــسـتــفـيــــد األشـخــاص احملـبــوسـون احملــكـوم
عـليـهم نـهـائيـا  تـخفـيضـا جـزئيـا  من الـعقـوبـة علـى النـحو

اآلتي :
-  ثالثــة عــشـر ( 13) شـهـــرا  إذا كــان بـاقـي الـعــقــوبـة

sيساوي  ثالث (3) سنوات أو يقل عنها
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- األشــخــاص احملــكـــوم عــلــيــهم  بــســـبب ارتــكــابــهم  أو
مـحـــاولــة ارتـكـــابــهم  جــنـح وجــنــايـــات اخــتــالس األمـوال
العموميـة أو اخلاصة والرشوة واستـغالل النفوذ والفرار
وتـزويـر النـقـود والـتـهـريبs األفعـال اJـنـصـوص واJـعاقب
عـــلـــيــــهـــا بـــاJـــواد 30 و119 و119 مـــكـــرّر و126 و126 مـــكــــرّر
و127 و128 و128 مــــكــــرّر و128 مــــكـــــرّر 1 و129 و188 و197
و198 و200 و202 و203 من قــانـون الــعـقــوبـات وبــاJـواد 25
و27 و 28 و 29  و 30 و32 مـن الـــــــــــــقـــــــــــــانــــــــــــون رقـم 06 - 01
اJـؤرّخ في 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واJـتـعــلق بـالـوقـايـة من
الــفـســاد ومــكــافــحــتهs وبــاJـواد 324 و325 و326 و327 و328
من قـــانـــون اجلــمـــاركs وبـــاJــواد 10 و11 و12 و13 و14 و15
و17 و18 من األمر رقم 05 - 06 اJؤرّخ في 23 غـشت سنة

sتعلق �كافحة التهريبJ2005 وا

- األشخـاص احملكـوم علـيهم  بـسبب ارتـكابـهم جرائم
اJـتـاجــرة بـاخملـدراتs األفـعـال اJــنـصـوص واJـعــاقب عـلـيـهـا
بـاJـادتX 243 و244  من الــقـانـون رقم 85 - 05 اJـؤرّخ في
16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  1985 واJـــتــــعـــلّق  بــــحـــمــــايـــة الــــصـــحـــة

وتـرقـيـتـهـاs اJـعـدّل واJـتـمّمs وبـاJـواد 13 و14 و15 و16 و17
و18 و19 و20 و21 و22 و23 و27 من الــقــانـون رقم 04 - 18
اJـؤرّخ في 25 ديـسـمبـر سـنة 2004 واJـتعـلق بـالوقـاية من
اخملـدرات واJـؤثـرات الــعـقـلـيـة وقـمع االسـتـعـمـال واالجتـار

غير اJشروعX بها.

اJـادة اJـادة 6 : : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـجـموع الـتـخـفـيـضات
اجلزئية اJتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد احملكوم
Xبـاسـتـثــنـاء احملـبـوسـ sعـلـيــهم نـهـائـيــا في مـادة اجلـنـايــات

الذين يتجاوز سنهم خمسا وستX (65) سنة.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـجـموع الـتـخـفـيـضات
اجلــزئــيــة اJــتــتــالــيــة نــصف (2/1) الــعــقــوبــة الــصــادرة ضـد
احملــــكــــوم عـــلــــيــــهم نــــهــــائــــيـــا فـي مــــادّة اجلـــنـحs بـــاســــتــــثــــنـــاء
احملبوسX الذين يتجاوز سنهم خمسا وستX (65) سنة.

اJـاداJـادّة ة 8 : : تـطـبق أحـكـام هـذا اJـرسـوم علـى األشـخاص
اJـــســـتــفـــيـــدين مـن نــظـــام اإلفـــراج اJـــشـــروط والـــتــوقـــيف

اJؤقت لتطبيق العقوبة.

اJــــــاداJــــــادّة ة 9 :  : ال تــــــطـــــــبق أحــــــكـــــــام هــــــذا اJــــــرســـــــوم عــــــلى
األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية.

10 :  : يــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـرر بــاجلــزائـر في 9 ذي احلــجــة عـام 1429 اJـوافق 7

ديسمبر سنة 2008.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- أربــعــة عــشــر (14 ) شــهــرا إذا كــان بــاقي الــعــقــوبــة
أكــثــر من ثالث (3) ســنــوات ويـســاوي خــمس (5) ســنــوات

sأويقل عنها
- خــمــســة عــشـر (15) شــهــرا إذا كــان بــاقي الــعــقــوبــة
أكـثر مـن خمس (5) سـنـوات ويـسـاوي عـشر (10) سـنوات

sأو يقل عنها
- ستـة عشر (16) شـهرا إذا كـان باقي العـقوبـة أكثر
من عـشـر (10) سـنـوات ويــسـاوي خــمس عـشـرة (15) سـنـة

sأو يقل عنها
- ســـبــعــة عــشــر (17) شـــهــرا إذا كــان بــاقـي الــعــقــوبــة
أكــثـــر من خــمس عــشــــرة (15) ســنــة ويــســـــاوي عــشــريــن

(20) سـنــة أو يقل عنها.

اJـادة اJـادة 4 : :  تــطـبّق إجــراءات الـعـفــو اJـنــصـوص عـلــيـهـا
في هـــذا اJـــرســــوم عـــلى الـــعـــقـــوبـــة األشـــدّ في حـــالـــة تـــعـــدّد

العقوبات.

اJــادة اJــادة 5 : : يــســـتـــثــنـى من االســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اJرسوم :

-  األشخاص احملبـوسون اJعنيون بأحكام األمر رقم
06 - 01 اJؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 اJوافق 27 فبراير

ســنــة 2006 واJــتــضـمن تــنــفــيـذ مــيــثــاق الـســلم واJــصــاحلـة
sالوطنية

-  األشــخـــاص احملــكــــوم عــلــيــهــم  بــســبب ارتــكــابــهــم
اجلـــرائــم اJـــنــــصـــــــوص واJــــعـــاقـــب عـــلــــيــــهـــــا بــــاJــــرســـــوم
الــتــشــريــعــي رقم 92 - 03 اJـؤرخ في 30 ســبــتـمــبــر ســنـة
1992 واJــتـــعـــلق �ــكـــافـــحــة الـــتـــخــريـب واإلرهــابs اJـــعــدل

واJتـمم  وكـذا األشخـاص احملـكوم عـلـيهم  بـسبـب ارتكـابهم
اجلـرائم اJـنـصـوص واJـعـاقب عـلـيـهـا بـاJـواد 87 و87 مـكرر
إلى 87 مــكــرر10 و181 من قــانــون الــعـــقــوبــات واJــتــعــلــقــة

sبأعمال اإلرهاب والتخريب
- األشـــخــاص احملـــكـــوم عـــلـــيــهـم بـــســبـب ارتـــكــابـــهم أو
مــحـاولـة ارتـكـابـهم جـنح وجــنـايـات الـسـرقـات والـسـرقـات
اJــوصــوفــة وتــكــوين جــمــعــيــة أشــرارs األفــعــال اJــنــصـوص
واJــــعــــاقـب عــــلــــيـــــهـــــا  بــــاJــــــواد 30 و176 و177  و350 و351

sو352  و353 و354 و361  من قانون العقوبات
-  األشـــخـــاص احملـــكـــوم عـــلـــيـــهم  بـــســـبب ارتـــكـــابـــهــم
أومــحـاولــــة  ارتـكــابـهـــم جـرائــم الــتـقــتـيـل وجـرائم الــقـتل
الـــعــمـــدي والــقـــتل الــعـــمــدي مع ســـبق اإلصــرار والـــتــرصــد
وقـــتل األصـــول والـــتــســـمـــيم والـــضـــرب واجلــرح  الـــعـــمــدي
sـفـضي لــلـوفـاة والــضـرب واجلـرح الـعــمـدي عـلى األصـولJا
األفعـال اJنـصــوص واJـعاقــب عـليـها بـاJواد 30 و84 و254
و 255 و 256  و 257 و 258 و 260  و 261  و262 و263 و264

s(الفقرة 4) و265 و267 من قانون العقوبات
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وزارة العدلوزارة العدل
قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 26  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1429 اJـــــوافق  اJـــــوافق 24
نوفـمبر سنة نوفـمبر سنة s2008 يتضـمs يتضـمّن تعيX أعـضاء مجلسن تعيX أعـضاء مجلس

إدارة إقـامـة القضــاة.إدارة إقـامـة القضــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 26 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1429
اJــــوافق 24 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2008 يـــعـــيّـن الـــسّــــادة اآلتـــيـــة
أسمـاؤهمs تـطبـيـقا ألحـكـام اJادّة 7 من اJـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 04 - 361 اJؤرّخ في 30 رمـضان عام 1425 اJوافق 13
sــتـــضــمّن إنــشــاء إقـــامــة الــقــضــاةJنــوفــمـــبــر ســنــة 2004 وا

أعضاء في مجلس إدارة إقامة القضاة :
- مـــــحــــــمـــــد غـــــمــــــاتيs �ـــــثـل وزيـــــــر الـــــعــــــدلs حـــــافظ

sرئيسـا sاألختــام
- عــبـــد الــقـــادر خـــداوي عــبـــد الــرزاقs �ـــثل احملــكـــمــة

sعضـوا sالعليـا
sعضوا sثل مجلس الدولة� sشكرين محمد نذير -

sعضوا sاليةJثل وزارة ا� sرشيد موساوي -
- بن ســنـــوسي عــبــد الــقــادرs �ـــثل وزارة الــتــهــيــئــة

العمرانية والبيئة والسياحةs عضوا.

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
وزارة ا@اليوزارة ا@اليّـةـة

قـــــرار مــــــؤرخ في أول رمــــــضـــــان عـــــام قـــــرار مــــــؤرخ في أول رمــــــضـــــان عـــــام 1429 اJـــــوافـق أول اJـــــوافـق أول
سبـتمبر سنة سبـتمبر سنة s2008 يعـدل القرار اJؤرs يعـدل القرار اJؤرّخ في خ في 21 ذي ذي
احلـــجـــة عــام احلـــجـــة عــام 1428 اJــوافق  اJــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2007
واJــتـــضــمن تــشــكــيــلــة الـــلــجــان اJــتــســاويــة األعــضــاءواJــتـــضــمن تــشــكــيــلــة الـــلــجــان اJــتــســاويــة األعــضــاء
Jـوظــفي اJــفــتــشــيــة الـعــامــة لــلــمـالــيــة اJــنــتــمـX إلىJـوظــفي اJــفــتــشــيــة الـعــامــة لــلــمـالــيــة اJــنــتــمـX إلى
األسالك اJــشـــتــركــة و إلى األسالك اخلــاصــة بــاإلدارةاألسالك اJــشـــتــركــة و إلى األسالك اخلــاصــة بــاإلدارة
XـــهـــنـــيـــJـــالـــيـــة وإلى أسالك الـــعـــمـــال اJـــكـــلـــفـــة بـــاJاXـــهـــنـــيـــJـــالـــيـــة وإلى أسالك الـــعـــمـــال اJـــكـــلـــفـــة بـــاJا

وسائقي السيارات واحلجاب.وسائقي السيارات واحلجاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب قــــرار مــــؤرخ فـي أول رمــــضــــان عــــام 1429
اJـوافـق أول سبـتـمبـر سـنة s2008 يعـدل اجلدول اJـذكور
في الـقراراJؤرّخ في 30 ديسـمبـر سنة  2007 واJـتضمن
تـشـكـيـلـة الـلجـان اJـتـسـاويـة األعـضـاء  Jـوظـفي اJـفـتـشـية
الـعــامــة لـلـمــالــيــة اJـنــتــمــX إلـى األسالك اJـشــتــركـة و
إلى األسـالك اخلـــاصــــة بــــاإلدارة اJـــكــــلـــفــــة بـــاJــــالــــيـــة وإلى
sوسائقـي السيـارات واحلجاب XـهـنـيــJأسالك العـمال ا

كما يأتي :

�ثلو االدارة�ثلو االدارة XوظفJثلو ا�XوظفJثلو ا�

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

شعبان وهيبة
عناني آمال
توم حميد

بوضياف حكيمة
براهيتي نادية
أمداح فتيحة

كوطابلي نسيم
خلدون موسى
هاشمي مدني

عزيب علي
تراك علي

ذياب مسعودة

عزيب علي
تراك علي

ذياب مسعودة

عزيب علي
تراك علي

ذياب مسعودة

Xحمودي حس
سعيدي سيد أحمد
حرشاوي إبراهيم

Xحمودي حس
سعيدي سيد أحمد
حرشاوي إبراهيم

Xحمودي حس
سعيدي سيد أحمد
حرشاوي إبراهيم

بن لعالم سفيان
علون آمينة

شارف حفيظة

عميشي مولود
خلفي خيرة
Xسليم ياس

فشيت عبد القادر
جعالب جياللي
خرفي محمد

األسالك والرتباألسالك والرتب
األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

أ - ســـــلـك اJـــــتــــــصـــــرفــــــsX ســـــلك
اJــــســـــاعــــديـن اإلداريــــsX ســـــلك
اJـــــفـــــتــــــشـــــsX ســـــلـك مـــــراقـــــبي
الفروعs سلك اJهندسsX سلك
الـــــــــــــوثــــــــــــائــــــــــــقـــــــــــــيــــــــــــsX ســــــــــــلـك
Xوسـلك الـتقـنـي sXاألرشيـفـي

السامX في اإلعالم اآللي.
sXاإلداري Xب -  سلك احملـاسبـ
XــعـاونـJسـلك ا sســلك الـكــتـاب
اإلداريــــــــــــsX  ســــــــــــلـك األعـــــــــــوان
XــــــعــــــاونــــــJســــــلك ا sXاإلداريــــــ
sفـي اإلعالم اآللي Xالــــتـــــقــــنــــيــــ
ســـلـك األعـــوان الـــتـــقـــنـــيـــX في
اإلعـالم اآللــيs ســـــــــــــلـك أعـــــــــــــوان

الرقن وسلك أعوان اJكتب.
sXـــهــــنـــيـــJج - ســـلك الــــعـــمــــال ا 
ســـــــلك ســـــــائــــــقـي الــــــســـــــيــــــارات

واحلجاب.



16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 670
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

قــرار مـؤرقــرار مـؤرّخ في أوخ في أوّل  شـعــبـان عـام ل  شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق  اJـوافق 2  غـشت  غـشت
Xـن تــفـــويض ســلـــطــة الـــتــعـــيــXيــتـــضــمّـن تــفـــويض ســلـــطــة الـــتــعـــيــ  sيــتـــضــم  s2008 ســـنــة ســـنــة
والتسيير اإلداري حملافظي الغابات في الواليات.والتسيير اإلداري حملافظي الغابات في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير الفالحة والتنمية الريفية

- �قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اJؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمّن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدّلJا sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 90 - 12 اJؤرّخ
في 4 جـــمـــادى الـــثـــانـــيــــة عــــام 1410 اJـــوافق أوّل يـــنـــايـــــر
sســــنـــــة 1990 الّــــذي يــــحـــــدّد صـالحــــيــــات وزيــــــر الــــفالحــــــة

sتمّمJعـدّل واJا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90 - 99 اJؤرّخ
في أوّل رمــضــان عــام 1410 الــوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واJـتـعـلّق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اJركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريJوا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 95 - 333
اJــــؤرّخ في أوّل جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1416 اJــــوافق 25
أكــتــوبــر ســنـة 1995 واJـتــضــمّن إنــشــاء مــحــافــظــة والئــيـة

sعدّلJا sللغابات ويحدّد تنظيمها وعملها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اJاداJادّة األولى :ة األولى : تـخول حملـافظي الـغابـات في الواليات
Xوالـــتـــســيـــيـــر اإلداري لـــلـــمــســـتـــخـــدمــ Xســلـــطـــة الـــتــعـــيـــ
الـعـــامـلــX حتت ســلـطــتـهم بــاسـتــثـنــاء اJـقــررات اJـتــعـلــقـة

باJنـاصب العليا.

اJـاداJـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـاجلـزائــر في أوّل شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 2
غشت سنـة 2008.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزارة الفالحـة والتنمية الريفيةوزارة الفالحـة والتنمية الريفية
قــرارمــؤرقــرارمــؤرّخ في أوخ في أوّل  شــعــبــان عــام ل  شــعــبــان عــام 1429 اJــوافق  اJــوافق 2  غــشت  غــشت
Xـن تــفـــويض ســلـــطــة الـــتــعـــيــXيــتـــضــمّـن تــفـــويض ســلـــطــة الـــتــعـــيــ  sيــتـــضــم  s2008 ســـنــة ســـنــة
والــتـــســيــيـــر اإلداري Jــديـــري مــصـــالح الـــفالحــة فيوالــتـــســيــيـــر اإلداري Jــديـــري مــصـــالح الـــفالحــة في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوالية.الوالية.
sإن وزير الفالحة والتنمية الريفية

- �قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اJؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمّن

sالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدّلJا sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJسنة 2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 90 - 12 اJؤرّخ
في 4 جـــمـــادى الـــثـــانـــيــــة عــــام 1410 اJـــوافق أوّل يـــنـــايـــــر
sســــنـــــة 1990 الّــــذي يــــحـــــدّد صـالحــــيــــات وزيــــــر الــــفالحــــــة

sتمّمJعـدّل واJا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 90 - 99 اJؤرّخ
في أوّل رمــضــان عــام 1410 الــوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واJـتـعـلّق بـســلـطـة الـتـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اJركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريJوا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 90 - 195
اJـــؤرّخ في أوّل ذي احلـــجّـــة عـــام 1410 اJــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدّد قـواعـد تنـظـيم مـصـالح الـفالحة في

sالوالية وعملهــا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : تــخـــول Jــديـــري مــصـــالح الــفـالحــة في
Xوالتـسيـير اإلداري لـلمـستـخدم Xالواليـة سلـطة الـتعيـ
الــعـامــلــX حتت ســلـطــتـهـم بـاســتــثـنــاء اJــقـررات اJــتــعـلّــقـة

باJناصب العليـا.

اJـاداJـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـاجلـزائــر في أوّل شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 2
غشت سنـة 2008.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
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- و�قتضى القانون رقم 04 - 18 اJؤرخ في  13 ذي
الـــــقــــعـــــدة عــــام  1425 اJـــــوافق  25 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 2004
واJتعلق بالـوقاية من اخملدرات و اJؤثرات العقلية وقمع

   sبها XشروعJاالستعمال واالجتار غير ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في  18 جـمـادى األولى عام  1428  اJـوافق 4 يـونـيو

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007  وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 284
اJؤرخ في 5 مـحرم عام 1413 اJوافق 6 يولـيو سـنة 1992
واJتعـلق بتسـجيل اJواد الـصيدلـية اJسـتعمـلة في الطب

sالبشري

 - و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 92 - 285
اJؤرخ في 5 مـحرم عام 1413 اJوافق 6 يولـيو سـنة 1992
واJـــتــعــلـق بــرخص اســـتــغالل مـــؤســســة إنـــتــاج اJــنـــتــجــات

sتممJعدل واJا sالصيدالنية و/أو توزيعها

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 96 - 66 اJؤرخ
في 7 رمـــضـــان عــام  1416 اJــوافق  27 يــنـــايـــر ســـنــة 1996

sالذي يحدد  صالحيات وزير الصحة و السكان

- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اJــؤرخ في  28 ربـــيع الـــثــاني
عـام 1426 اJـوافق 6 يـونـيــو سـنـة  2005 الـذي يـحــدد دفـتـر
الــــشــــروط الــــتــــقــــنــــيــــة اخلــــاصــــة بــــاســــتــــيــــراد اJــــنــــتــــجــــات

sتممJا sوجهة للطب البشريJالصيدالنية ا

يقريقرّر مـــا يـــأتـــي :ر مـــا يـــأتـــي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى : يــهـدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد دفــتـر
الــــشــــروط الــــتــــقــــنــــيــــة اخلــــاصــــة بــــاســــتــــيــــراد اJــــنــــتــــجــــات
الــصــيـــدالنــيـــة و اJــســتـــلــزمـــات الــطــبـــيــة اJـــوجّــهــة لـــلــطب

البشري طبقا للملحق اJرفق بهذا القرار.

اJـادة اJـادة  2  : : تـلـغـى أحـكـام الـقـرار اJـؤرخ في  28 ربـيع
الـثاني عام  1426 اJوافق 6 يونـيو سنة  2005 الـذي يحدد
دفــتــر الــشــروط الــتــقــنــيـة اخلــاصــة بــاســتــيــراد اJــنــتــجـات

الصيدالنية اJوجهة للطب البشري. 

اJـادة اJـادة 3 : : يـنــشــرهــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر باجلـزائـر في أول ذي القـعـدة عام 1429 اJـوافق
30 أكتوبر سنة 2008.

السعيد بركاتالسعيد بركات

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح ا@ستشفياتوإصالح ا@ستشفيات

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في أول ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام خ في أول ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1429 اJـــــوافق  اJـــــوافق 30
أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة s2008  يحـدs  يحـدّد دفتــر الـشـروط الـتـقنـيةد دفتــر الـشـروط الـتـقنـية
اخلـــاصــــة بـــاســــتـــيـــــراد اJــــنــــتـــجـــــات الـــصــــيــــدالنــــيــــةاخلـــاصــــة بـــاســــتـــيـــــراد اJــــنــــتـــجـــــات الـــصــــيــــدالنــــيــــة

واJستلزمات الطبية اJوجواJستلزمات الطبية اJوجّهة  للطـب الـبشـري.هة  للطـب الـبشـري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتJإنّ وزير الصحة و السكان وإصالح ا

- �ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20 
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975 

sتمّمJعدّل و اJا sتضمن القانون التجاريJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عـام 1405 اJــوافق  16 فــبــرايــر ســنـة 1985
واJـــتــــعـــلــق بـــحـــمــــايـــة الـــصـــحـــة و تـــرقـــيــــتــهـــاs اJــعـــدّل

sتمّمJوا

- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 89 - 02 اJــؤرخ في أول
رجب عــام  1409 اJــوافق 7 فـــبــرايــر ســنــة 1989 واJــتــعــلق

sستهلكJبالقواعد العامة حلماية ا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 07 اJــــــــؤرخ في 23
شعـبـان عام  1415 اJـوافق 25 يـنـايـر سـنة 1995 و اJـتـعلق

sتممJعدل و اJا sبالتأمينات

- و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في 19
جــمـــادى األولى عـــام  1422 اJــوافق  20 غــشت ســنــة 2001

sتعلق بتطوير االستثمارJوا

- و�ـــــقـــــــتــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اJـــــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عــام  1424 اJــوافق  19 يـــولــيــو ســنــة 2003

sتممJعدل واJا sنافسةJتعلق باJوا

 - و�ـــقـــتــضـى األمــر رقـم 03  - 04 الــــمــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عام  1424 اJــوافـق  19 يـولـيـو سـنـة 2003
واJـتعلق بـالقواعـد العـامة اJطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

sالبضائع وتصديرها

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 11 اJــــــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اJــوافق 26 غــشت ســنــة 2003

 sتعلق بالنقد والقرضJوا
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األدويــة اJــوجّــهـة لــلــتــسـويـق في الــصـيــدلــيــات. ويـجب أن
حتـــمل األدويـــة الـــقــــابـــلـــة لـــلـــتـــعـــويـض من طـــرف صـــنـــدوق
الضمـان االجتماعـي لصيقـة قابلة لـلصق والفصل يـضعها
اJــســـتـــورد وجــوبـــا. ويــجـب أن حتــمـل هــذه الـــلــصـــيـــقــة كل

البيانات اJنصوص عليها في التنظيم اJعمول به.

6 :  : يـــبـــقـى اJــســـتـــورد خـــاضـــعـــا إلـى عـــمـــلـــيــات اJــادة اJــادة 
اJـراقـبـة أو الـتـقيـيم أو الـتـدقـيق الـتي تـقـوم بـهـا اJـصالح
اJــؤهــلــة قـــانــونــا فــيــمـــا يــخص شــروط إجنـــاز الــعــمــلــيــات

واخلدمات احملددة �وجب دفتر الشروط التقنية هذا.

اJادة اJادة 7 :  : يـجب على اJسـتورد حيـازة شهادة مـطابقة
فـــيـــمـــا يـــخـص كل حـــصـــة مـن اJـــنـــتـــوجــــات الـــصـــيـــدالنـــيـــة
واJسـتـلزمـات الـطـبيـة اJـسـتوردة مـسـلمـة من قـبل اخملـبر

الوطني Jراقبة اJنتجات الصيدالنية.
يــجـب عــلى اJـــســتــورد الـــتــقــيّـــد بــإجــراءات مـــراقــبــة
اJنـتـجات الـصـيدالنـيـة واJسـتـلزمـات الـطبـيـة اJسـتوردة

احملددة في التنظيم اJعمول به.   
يـــجب تـــقـــد¥ بـــيـــان اJــطـــابـــقـــة الـــذي �ــنـــحـه اJــنـــتج
واخلـاص بكل حـصة إلى اخملـبـر الوطـني Jراقـبة اJـنتـجات

الصيدالنية.
يـــــلــــتــــزم اJـــــســــتــــورد بــــتـــــقــــد¥ شــــهــــادات اJـــــطــــابــــقــــة
لـلمـنـتـجات الـصـيـدالنيـة واJـسـتلـزمـات الـطبـيـة الـصادرة
عن اخملـبــر الـوطـنـي Jـراقـبــة اJـنـتــجـات الــصـيـدالنــيـة قـبل

 .XوزعJتسويقها للباعة باجلملة ا

اJادة اJادة 8 :  : يجب أن تـكون لـكل اJنـتجات الـصيـدالنية
واJـستلزمات الـطبية اJـستوردة صالحيـة تعادل أو تفوق

ثلثي (3/2) مدة صالحيتها عند تاريخ جمركتها.

اJـادة اJـادة 9 :  : يــجب أن تــخــضع اJــنــتــجـات الــصــيــدالنــيـة
واJـستـلـزمـات الـطبـيـة ذات اJـصدر الـبـيـولوجـي قبل  كل
اســتـيــراد لــتــقـيــيم خــاص بــالـسـالمـة من الــفــيــروسـات من
قــبل سـلــطــة الـصــحـة اخملــتـصــة لــبـلــد اJـنــشــأ اJـعــتـرف بــهـا

قانونا لدى الوزارة اJكلفة بالصحة .

10 :  : يــلــتــزم اJــســتــورد بــاســتــيــراد اJــنــتــجـات اJـادة اJـادة 
الــــصـــيــــدالنـــيــــة واJــــســـتــــلـــزمــــات الـــطــــبـــيــــة الـــتـي يـــرخص
بـاسـتـيرادهـا بـطـلب من الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـةs بـصـفة

استثنائية و ألسباب خاصة بالصحة العمومية.
القسم األولالقسم األول

األدويةاألدوية

اJـادة اJـادة 11 :  : يـجب أن يــكـون تـوضـيب األدويــة مـطـابـقـا
للمعايير احملددة في مقرّر التسجيل. 

اJلحقاJلحق
دفتر الشروط التقنية اخلاصة باستيراد اJـنتجـاتدفتر الشروط التقنية اخلاصة باستيراد اJـنتجـات
الصيـدالنيـة و اJستلزمات الطبية اJوجالصيـدالنيـة و اJستلزمات الطبية اJوجّهة للطبهة للطب

البشريالبشري

الباب الباب األولاألول
بنود عامةبنود عامة

اJـادة األولى : اJـادة األولى : يـحـدد هـذا الـدفـتـر الـشـروط الـتـقـنـية
اخلـاصـة باسـتـيـراد اJـنتـجـات الـصيـدالنـيـة و اJسـتـلـزمات
الــطــبــيــة اJـــوجــهــة لــلــطب الــبــشــري احملــددة في اJــواد 169
و 170 و 173 من الــــقـــــانــــون رقم  85 - 05  اJـــــؤرخ في 16 
فبـراير سـنة  1985 واJتـعـلق بحـمـاية الـصـحة و تـرقـيتـها

وهذا مهما يكن القانون األساسي للمستورد.  

2  :   : يـــلــــتـــزم اJـــســــتـــورد بـــتــــوزيع اJـــنــــتـــجـــات اJــادة اJــادة 
الصيـدالنية و اJـستلـزمات الطـبية الـتي يستـوردها على
الــــبــــاعــــة بــــاجلـــــمــــلــــة  اJــــوزعـــــX و اJــــرخص لــــهـم قــــانــــونــــا

واJتواجدين عبر كامل التراب الوطني دون سواهم.

اJادة اJادة 3 :  : يلتزم اJستورد �ا يأتي :
- الــتــقــيّـــد بــاألحــكـــام الــتــشـــريــعــيــة و الـــتــنــظـــيــمــيــة
اJعمول بها وبـالبنود الواردة في دفتر الشروط التقنية

هذا. 
- اقــتــنــاء اJــنــتــجــات الــصــيــدالنــيــة و اJــســتــلــزمــات
الـطــبــيـة حــصــرا  لـدى اخملــابـر اJــنــتـجــة أو لـدى  �ــثّــلـيــهـا.
ويـجب أن تكـون هـذه اخملابـر اJـنـتجـة مـرخصـا لـها قـانـونا
في بـلـد اJـنـشـأ من قـبل الـسـلطـات الـصـحـيـة اJـؤهـلة و أن
تـكـون  �تـلـكـة منـشـآت تشـتـغل طـبقـا لـقـواعد اJـمـارسات

sاحلسنة اخلاصة باإلنتاج
- إسـناد اJـسـؤولـية الـتـقـنيـة عـلى نـشاط االسـتـيراد

sلصيدلي مدير تقني
- تـــقـــد¥ اJـــلف اJـــطـــلــوبs اJـــرفـــقــة قـــائـــمـــة وثــائـــقه

ومستنداته بهذا القرار. 

4 :  : يــكــون اJــســتـورد  مــســؤوال شــخــصــيـا عــلى اJـادة اJـادة 
تــطـبــيـق الــقـواعــد اJــنــصــوص عــلــيــهــا فـي فــائــدة الــصــحـة
الـــعــــمــــومـــيــــة وعــــلى نــــوعــــيـــة اJــــنــــتـــجــــات الــــصـــيــــدالنــــيـــة
واJـســتـلـزمــات الـطــبـيــة اJـســتـوردة الــتي يـتم تــسـويــقـهـا.
ويــجب عــلــيهs قــبل عــمــلـيــة اجلــمــركــةs إخــضـاعــهــا Jــراقــبـة
اJطابقة الضرورية لدى اخملبر الوطني Jراقبة اJنتجات
الـصيـدالنيـة قـبل تسـويقـها لـلبـاعة بـاجلمـلة اJـوزعX دون

اJساس �سؤولية الصيدلي اJدير التقني.

اJـــــادة اJـــــادة 5 :  : يـــــجـب أن يـــــظــــــهـــــر  ثـــــمـن الـــــبــــــيع اخلـــــاص
باجلمهور على اللصيقة اJوضوعة على أغلفة توضيب كل
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- مـدة االسـتـقــرار عـنـدمــا يـتـعــلق األمـر �ـســتـحـضـر
 sجتب إعادة تركيبه

- التـسـمـيـة أو اسم الـشـركـة و عـنـوان مـقـر الـشـركة
sبالنسبة للمنتج

- البـيـانـات األخرى الـضـروريـة  لالستـعـمـال احلسن
لـلمـنتـوجs ال سيـما الـتنـاول عن طريق الـفم والتـناول عن

طريق القضم ومحلول للمزج s الخ ...

القسم الثانيالقسم الثاني
اJؤثرات العقلية و األدوية اخملدرةاJؤثرات العقلية و األدوية اخملدرة

اJــادة اJــادة 14 :  : يــخـــضع اســـتــيـــراد األدويــة من اJـــؤثــرات
الــعــقــلــيــة و اخملــدرة لألحــكـام الــتــشــريــعــيــة والـتــنــظــيــمــيـة
اJـعمول بـها ولـبنود دفـتر الـشروط التـقنـية هذاs السـيما
فيـمـا يـخص الـتـقـديـرات وتـراخـيص االسـتـيـراد واحلـيازة
والـــتــخـــزيـن و الـــنـــقل والـــتـــوزيع عـــلـى الـــبـــاعـــة بـــاجلـــمـــلــة

.XوزعJا
يــــــجـب عـــــلـى الـــــصّــــــيــــــدلي اJــــــديـــــر الــــــتــــــقـــــنـي إعـــــداد
الـتـصريـحـات اJـنـصـوص عـليـهـا في الـتـنـظـيم اJـعـمول به

وتوقيعها.
القسم الثالثالقسم الثالث

الكواشف و اJنتجات الكيميائيةالكواشف و اJنتجات الكيميائية

اJــادة اJــادة 15 :  : يـــجب أن حتـــدّد الـــكـــواشف و اJـــنـــتـــجــات
sبـذكـر االسم الـكـيمـيـائي لـلـمـنـتوج sالـكـيـمـيـائـية بـوضـوح
وأن حتــمل الــبـيــانــات اإلجــبـاريــة و الــرمـوز و اخملــطــطـات
الـتــصــويــريـة اJــتــعــلـقــة بــسالمــة االسـتــعــمــال و الـتــدابــيـر
الـــواجـب اتــخـــاذهـــا عـــنــد وقـــوع حـــادث أو تــســـمّـم نــتـــيـــجــة
اســــتــــخـــــدام هــــذه اJــــنـــــتــــجـــــات. ويــــجب أن تـــــكــــون رمــــوز
الــتــعــريـف و أبــعــاد الــلــصـيــقــات وألــوان الــبــيــانــات الــتي

حتملها األغلفة أو اللصيقة مطابقة للمعايير الدولية.

القسم الرابعالقسم الرابع
اJستلزمات الطبيةاJستلزمات الطبية

اJــادة اJــادة 16 :  : يـــجب أن تـــكـــون اJــســـتـــلـــزمــات الـــطـــبـــيــة
وجوبا : 

- موضوع مـصادقـة أو شهـادة معـادلة في بـلد اJـنشأ
sعند تاريخ االستيراد

- مــــوضـــوع مـــصـــادقــــة و مـــراقـــبـــة مـن طـــرف اخملـــبـــر
الوطني Jراقبة اJواد الصيدالنية.

- مـرفــقـة بـبـيـان اJـطـابـقـة اخلـاص بـاJـنـتـوج مـؤشـرا
عليه من قبل السلطات الصحية لبلد اJنشأ. 

اJادة اJادة 12 :  : يجب أن يحـمل غالف التوضـيب الداخلي
واخلـارجي وجـوبـا الـبـيـانـات اآلتـيـة بـالـلـغـة العـربـيـة و كل
لــغــة أجــنــبــيــة مــســـتــعــمــلــة في اجلــزائــر بــحــروف واضــحــة

وسهلة القراءة و غير قابلة للمحو:
sاالسم التجاري - 

- الــتـســمـيـة الــدولـيــة اJـشـتــركـة مــطـبـوعــة بـحـروف
sستعملةJكبيرة و إذا تعذر ذلك التسمية ا
sرقم مقرّر التسجيل في اجلزائر -

- تـــــاريخ اإلنــــتـــــاج بــــطــــبـع احلــــروف الــــثـالثــــة األولى
sللشهر و ذكر السنة

- تـاريخ انــتــهــاء الـصالحــيــة بـطــبع احلــروف الــثالثـة
 sاألولى للشهر و ذكر السنة
 sالشكل الصيدالني -

- الـــصــــيـــغــــة اJـــئــــويـــة مع بــــيـــان اJــــواد الـــنــــشـــيــــطـــة
 sبالتدقيق

- مــحــتــوى اجلــرعــة الــواحــدة و الــعــلــبـة الــواحــدة من
s العنصر الفعّال

s رقم احلصة -
sنشأJمكان اإلنتاج  و بلد ا -

sشروط التخزين و احلفظ اخلاصة -
- الــشـروط اخلــاصـة لــتــقـد¥ األدويــة (الـتــســجـيل في

s( القوائم
- مـدة االسـتـقــرار عـنـدمــا يـتـعــلق األمـر �ـســتـحـضـر

sجتب إعادة تركيبه
sنتجJاسم وعنوان ا -

- الترميز باألعمدة.    

13 :  : يــــجب أن يــــرفق كل مــــنـــتـــوج  صــــيـــدالني اJــادة اJــادة 
ومــسـتـلـزم طــبي بـبـيــان االسـتـعــمـال سـهل الــقـراءة يـحّـرر
بـالـلـغـة العـربـيـة وكل لـغـة أجنـبـيـة مـسـتعـمـلـة في اجلـزائر
sذكورة أعالهJفروضة واJويتضمن إلى جـانب البيانات ا

اJعلومات اآلتية :  
sالبيانات العالجية -

 sقاديرJا -
 sرغوب فيهاJاآلثار غير ا -

sمضادات االستطباب -
sعند االقتضاء sالتنبيهات -

sعند االقتضاء sاحتياطات االستعمال -
sعند االقتضاء sالتفاعالت الدوائية -
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اJادة اJادة 19 :  : يلتزم اJستورد �ا يأتي :
- إجنــــــاز وارداتـه الــــــتــــــقــــــديــــــريــــــة من اJــــــنــــــتــــــجــــــات
الصيـدالنية و اJـستلـزمات الطـبية وفـقا لدفـتر الشروط

sالتقنية هذا عند االستيراد
- ضـمــان تــوفــر دائم جلــمــيع اJــنــتــجـات الــواردة في

sبرنامج االستيراد اخلاص به
- إعالم الـوزارة اJــكـلـفـة بـالــصـحـة شـهـريــا بـوضـعـيـة

اخملزونات اJتوفرة.

اJـادة اJـادة 20 :  : تــخــضع الــواردات الــتــقـديــريــة الــســنــويـة
لــتـــأشــيــرة تـــقــنـــيــة تـــســلــمـــهــا  كـل ســنــة الـــوزارة اJــكـــلــفــة

بالصحة.

اJــادة اJــادة 21 :  : يــتــعـــيّن عــلـى اJــســتــورد بـــعــد كل عـــمــلــيــة
اســــتــــيــــرادs إعالم الــــوزيــــر اJــــكـــلـف بــــالــــصـــحــــة بــــوارداته
التــقـديــريـة اJــحـقــقـة وكـذا بـوضعــية مـخـزونــاتـه التي
ال يتعX أن تـقل في أي حال من األحوال عن كميـة �كنها
تـغـطــيـة ثالثـة (3) أشـهـر مـن الـبـرنـامج الــتـقـديـريs حـسب

التصريح اJرفق بدفتر الشروط التقنية هذا.
يــــقــــدّم اJــــســــتــــورد اJــــعــــلــــومــــات اJــــذكــــورة أعاله في
نسختX (2) تودع إحداهمـا لدى الوزارة اJكلفة بالصحة
واألخـــــرى لـــــدى اخملـــــبـــــر الـــــوطـــــني Jـــــراقـــــبـــــة اJـــــنـــــتـــــجــــات

الصيدالنية قصد إجراء التحاليل. 

22 :  : يــــجب أن تـــخـــضـع عـــمـــلـــيـــات االســـتـــيـــراد اJــادة اJــادة 
اإلضـافي إلى إدراج مـلـحق بـدفـتر الـشـروط الـتـقـنـيـة هذا

حسب نفس األشكال. 

اJــــادة اJــــادة 23 :  : فـي حــــالــــة حــــدوث كــــارثــــة أو وبــــاء أو أي
حــالـة اســتـثــنـائــيـة  بــصـفـة عــامـةs يــلـتــزم اJـســتـورد فــيـمـا
sـكــلف بــالـصــحـةJيـخــصّه وبــنــاء عـلى طــلب من  الــوزيــر ا
بــتـــوفــيـــر كل الــوســـائل الـــتي يــحـــوزهــا إلجنـــاز عــمـــلــيــات
االستيراد التقديري و ذلك في فائدة الصحة العمومية.

اJادة اJادة 24 :  : دون اJـساس بالـعقوبات اJـنصوص عـليها
في الـتـشريـع و التـنـظيم اJـعـمول  بـهـماs يـتـرتب على كل
مخـالـفة مـن  قبل اJـسـتورد اللـتـزاماته الـواردة في دفـتر
الـشروط التقـنية هـذا فسخ  هذا األخيـر من قبل  الوزير
اJـكلف بـالـصـحةs بـاسـتـثنـاء حـالـة القـوة الـقـاهرة اJـثـبـتة

قانوناs السيما في احلاالت التالية : 
- عدم احـتـرام اJـستـورد لألحـكام الـتـشريـعـية و/ أو

sعمول بهاJالتنظيمية ا
- عـدم احــتـرام اJـســتـورد لـشــرط أو أكـثــر من دفـتـر
الشروط الـتقنيـة هذاs السيمـا الشروط التـقنية اJـتعلقة
sستلزمات الطبية و جودتهاJنتجات الصيدالنية و اJبا

اJادة اJادة 17 :  : يجب أن تـكون أغـلفـة التـوضيب الـداخلي
و اخلـارجي مطـابـقة لـلـمـقايـيس الـدوليـة اJـعمـول بـها وأن
حتـمل الـبيـانـات اآلتـية بـالـلغـة الـعـربيـة وكل لـغـة أجنـبـية

مستعملة في اجلزائر :

sنتوجJاسم ا -

sعند االقتضاء sنتوجJطبيعة ا -

sعند االقتضاء  sنتوجJكيفية استعمال ا -

sاخلصائص التقنية -

sطريقة التعقيم -

s شروط التخزين اخلاصة - 

sتاريخ اإلنتاج و تاريخ انتهاء الصالحية -

sرقم احلصة -

- البيانات اخلاصـةs ال سيما بالنسبـة للمستلزمات
s(غير القابلة إلعادة االستعمال ) عقمةJالطبية ا

- التسمية أو اسم الشركة و عنوان اJنتج . 

الباب الباب الثانيالثاني
التزامات اJستوردالتزامات اJستورد

اJادة اJادة 18 :  : يلتزم اJستورد �ا يأتي :

- احترام و األمر بـاحترام شروط الـنقل والتخزين
اخلــاصــة و اJــطــلــوبــة �ــا في ذلك أثــنــاء مــرحــلــة اجلــمــركــة
بالـنـسبـة لـلمـنـتجـات الـصيـدالنـية واJـسـتلـزمـات الطـبـية

sالتي تتطلب احترام سلسلة التبريد

- احـــتــــرام الـــتـــنـــظــــيم اJـــعـــمــــول به في مــــجـــال نـــقل
وتـخـزين اJـنــتـجـات الـصـيــدالنـيـة واJـسـتـلــزمـات الـطـبـيـة

sالقابلة لالشتعال واخلطيرة

- تــخـصــيص مــنــطـقــة حــجـر بــالــنـســبــة لـلــمــنـتــجـات
الـــصـــيـــدالنــيـــة و اJـــســـتـــلـــزمـــات الــطـــبـــيـــة اJـــوجـــودة قـــيــد

sالتحليل

-  تــخـــصــيص مــكـــان مــتــمـــيّــز لــتـــخــزين اJـــنــتــجــات
الــصــيـدالنــيــة و اJــســتــلــزمــات الـطــبــيــة الــتي ¨ تــســلّــمــهـا

sوالتي رفضت بعد إجراء التحليل عليها

- إعادة إرسال اJنتـجات الصيدالنيـة واJستلزمات
الـطـبـية اJـصـرح بـعـدم مطـابـقـتـها خـارج الـتـراب الـوطني
حتت مراقبة الوزارة اJـكلفة بالصحة في أجل ال يتجاوز

شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ شهادة عدم اJطابقة.
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الـصــيـدالنــيـة و مــسـتــلـزمــاته الــطـبــيـة. ويــلـتــزم فـضال عن
ذلـكs بــتــوســيع تــشـــكــيــلــة اJــنــتــجــات الــتـي يــصــنــعــهــا في

اجلزائر بصفة منتظمة و مستمرة.

اJـادة اJـادة 29 :  : عالوة عـلى بـنـود دفـتـر الـشـروط الـتـقـنـية
sـسـتوردJـتـعـلـقـة بـاالسـتيـراد الـتي يـصـادق عـلـيـهـا اJهـذا ا
يترتب عـلى كل تبـعة تـفرضـها الـدولة احلق في االسـتفادة

من تعويضات.

اJــادة اJــادة 30 :  : يــتــوقف كل تـــرخــيص جــديـــد لالســتــيــراد
عـــلــى االسـتــثـمار في اإلنــتــاج الصــيـدالنيs السـيـمــا

�ا يأتي :

- إنـــشـــاء وحـــدات صـــيــــدالنـــيـــة لإلنـــتـــاجs لـــلـــحـــســـاب
sاخلاص أو بالشراكة

- اإلنـتـاج بالـشراكـة الـتقـنـية الـعلـمـية في الـوحدات
sوجودةJالصيدالنية لإلنتاج ا

sصنع أو توسيعهJتأهيل ا -

- حـــصـص �ـــلـــفــــات اجلـــزيـــئـــات الــــتي تـــمــــثل حـــصـــة
اJشاركة في مشروع استثمار. 

�ــكن اJــسـتــورد الــذي قــدم مـلـف اسـتــثــمــار مــطـابق
لـــلـــتـــشــريـع والــتـــنـــظـــيم اJـــعــمـــول بـــهـــمــاs اســـتـــيـــراد مــواد
صــيــدالنـــيــة ومـــســتــلـــزمــات طـــبــيــة مـــدرجــة في تـــشــكـــيــلــة

منتجاته.
و في هذه احلـالةs تـسلم رخـصة االسـتيـراد Jدة سـنة
(1) واحـدة. و�ـكـن جتـديـد هـذا الـتــرخـيص إذا كـانت درجـة
الــتـــقـــدم في إجنــاز اســـتـــثـــمــاره مـــطـــابــقـــة خملـــطط تــنـــفـــيــذ

االلتزامات اJكتتبة.

اJــــادة اJــــادة 31 :  : يـــــلـــــتــــزم اJـــــســـــتــــورد الـــــذي حتـــــصل عـــــلى
التـرخيص باالسـتيـراد أن يقدم مـلف استثـمارs في إطار
إنــتــاج اJــواد الـصــيــدالنــيــة واJــســتـلــزمــات الــطــبــيــةs لـدى
الــوزيــر اJـكــلف بــالـصــحـةs وهــذا في أجل ســتـة (6) أشـهـر
ابــتـداء من تـاريخ االكـتــتـاب في دفـتـر الـشــروط الـتـقـنـيـة

لالستيراد هذا.
وفي هـذه احلـالـةs يلـتـزم اJـستـورد بـإجنـاز استـثـمار
اإلنــتـــاج في أجل ســـنــتــX (2) و إال يـــفـــقــــد االســـتـــفـــادة من
اكتتاب جديد في دفـتر الشروط التقـنية الستيراد اJواد
الــصــيـــدالنــيـــة و اJــســتـــلــزمـــات الــطــبـــيــة اJـــوجــهــة لـــلــطب

البشري.
�ـــــكن الــــوزيـــــر اJــــكـــــلف بـــــالــــصــــحـــــة تــــمـــــديــــد األجل
اJذكـورفي الفقرة  2 أعاله حسب التقـييم احلقيـقي لتقدم

اJشروع مقارنة �خطط تنفيذ االلتزامات اJكتتبة.

- عـدم  تـوفر اJـنـتجـات الـصيـدالنـية و اJـسـتلـزمات
الطبـية بـعد ثالثة (3) أشهـر من تسـلم التـأشيـرة التـقنـية

sكلّفة بالصحةJلالستيراد من قبل الوزارة ا
-  الــتـــصــريـح الــكـــاذب الــصـــادر عن اJــســـتــورد عـــنــد

sلف اخلاص بهJتكوين ا
- عــــدم تــــوفــــر اJــــنــــتــــجــــات األســـاســــيــــة الــــواردة في

برنامج استيراده.

اJـادة اJـادة 25 :  : يــلـتــزم اJــســتـورد بــإعالم الــوزيــر اJــكـلف
بــالـــصـــحــة فـــور تـــغــيـــيــر أو تـــوقـــيف أو إرجـــاع أو ســحب
ترخـيص تـسـويق منـتـوج صيـدالني أو مـستـلـزم طبي في

بلد اJنشأ و/أو خارجه. 
ويـتخذs عنـد االقتضاءs بـاالتفاق مع الوزارة اJـكلفة
بـالــصـحــةs كل الـتــدابـيــر اJـفــيـدة والــضـروريـة  فـي فـائـدة
الــصـحـة الــعـمـومــيـةs ال سـيــمـا احـتـمــال  سـحب اJــنـتـجـات
الـــصــــيــــدالنـــيــــة و اJــــســــتـــلــــزمــــات الــــطـــبــــيــــة من الــــسّـــوق.
ويــســتــعـــمل لــهــذا الــغــرض كـل وســائل اإلعالم الــضــروريــة

�ساعدة الوزارة اJكلفة بالصحة.

اJـادة اJـادة 26 :  : عـنـدمـا يـتـقـرّر تـوقـيف أو سـحب مـنـتـوج
صـيدالنـي أو مسـتـلزم طـبي من الـتراب الـوطـني من قبل
الـوزيــر اJـكــلف بـالــصــحـةs يــنـفــذ مـســتـورد  هــذا اJـنــتـوج

فورا ودون تأخير كل التدابير اJرتبطة بذلك. 
عـــنـــدمـــا يـــطــــبق الـــوزيــــر اJـــكـــلف بــــالـــصـــحـــة إجـــراء
بسحب مـستـعجل Jـنتوج صـيدالني أو مـستـلزم طبي من
التـراب الوطـنيs يتـعـX على اJـستـورد و البـاعة بـاجلمـلة
اJـــوزعــX والـــصــيـــادلــة اJـــشــاركـــة في الــتـــنــفـــيــذ الـــفــوري

للتدابير اJتخذة.

الباب الثالثالباب الثالث
بنود بنود خاصةخاصة

اJــــادة اJــــادة 27 :  : إذا كــــان اJــــســــتــــورد هــــو نـــــفــــسه مــــوضب
اJنـتجات الـصيـدالنيـة واJستـلزمـات الطـبية غـير اJـعبأة
الـــتي يـــســتـــوردهـــاs يـــلــتـــزم بـــصـــنـع هـــذه اJــــواد في أجـل

اليتعدى سنة (1) واحدة.
�ـكن الوزيـر اJـكلف بـالصـحـة تمـديد األجل اJـذكور
sـــدة ال تـــتـــجـــاوز ســـنـــة واحـــدةJ sفـي الـــفـــقـــرة األولى أعـاله
وهــذا حــسـب الــتــقــدم احلــقـــيــقي Jــشــروع الـــصــنع مــقــارنــة

�خطط تنفيذ االلتزامات اJكتتبة.

28 :  : إذا كــــان اJــــســـتــــورد هـــو نــــفـــسه مــــنـــتــــجـــا اJــادة اJــادة 
Jـنتجاته و مـالكا لفـرعه التجاري في اجلـزائرs فيجب أن
يــــكـــون هـــو اJــــســـتــــورد الـــوحـــيــــد لـــتـــشــــكـــيـــلــــة مـــنـــتــــجـــاته
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- و�ــقــتــضى الــقــانــون رقم 89 - 02 اJــؤرخ في أول
رجب عــام  1409 اJــوافق 7 فـــبــرايــر ســنــة 1989 واJــتــعــلق

sستهلكJبالقواعد العامة حلماية ا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 07 اJــــــــؤرخ في 23
شعـبـان عام  1415 اJـوافق 25 يـنـايـر سـنة 1995 و اJـتـعلق

sتمّمJعدّل واJا sبالتأمينات

- و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في 19
جــمـــادى األولى عـــام  1422 اJــوافق  20 غــشت ســنــة 2001

sتعلق بتطوير االستثمارJوا

- و�ـــــقـــــــتــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 03 اJـــــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عــام  1424 اJــوافق  19 يـــولــيــو ســنــة 2003

sتممJعدل و اJا sنافسةJتعلق باJوا

نوفمبر قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 2 ذي احلج ذي احلجّة عام ة عام 1429 اJوافق  اJوافق 30  نوفمبر 
سـنة نة s2008  يتs  يتـعلق �علق �ـنع استنع استـيراد اJواد اليراد اJواد الـصيصيـدالنيةدالنية
واJواJــــســــــتــــلــــزمزمــــــات الات الــــطــــــبــــيــــــة اJة اJــــوجوجّــــــهــــة لة لــــلــــــطب الطب الــــــبــــشــــريري

اJصنعة في اجلزائر.اJصنعة في اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتJإنّ وزير الصحة و السكان وإصالح ا

- �ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اJــــــــؤرخ في 20 
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975 

sتمّمJعدّل و اJا sتضمن القانون التجاريJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اJــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عـام 1405 اJــوافق  16 فــبــرايــر ســنـة 1985

sتمّمJعدّل و اJا sتعلق بحماية الصحة و ترقيتهاJوا

- قـائمة و كمـية اJنتـجات اJقرر استـيرادها حسب
sالنماذج التي تعدها اإلدارة اخملتصة

- تـصريح باكـتتاب اJسـتوردs حسب الـنموذج الذي
sتعده اإلدارة اخملتصة

sستوردJنتج و اJا Xااللتزام التضامني ب -

sالتعريف اجلبائي -

sالقانون األساسي للشركة -

- مخطط تنفيذ االلتزامات اJكتتبة.

32 :  : يــطـبـق دفـتــر الــشــروط الــتـقــنــيّــة اخلــاصـة اJـادة اJـادة 
باالستيراد هذاs ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.

قر¬  وصودق عليه
 حرر باجلزائر في....................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قائمة الوثائق و اJستندات اJكونة للملف اJطلوبقائمة الوثائق و اJستندات اJكونة للملف اJطلوب
- الــتـرخــيص بـاســتـغالل مــؤسـســة اسـتــيـراد تـســلـمه

sكلفة بالصحةJمصالح الوزارة ا
- نـــســــخـــة مـــصــــادق عـــلـى مـــطـــابــــقـــتــــهـــا من الــــســـجّل

sالتجاري

التسمية
الدولية
اJشتركة

االسم
التوضيبالتجاري

الشكل
ومقادير
اجلرعات

اخملبر
اJنتج

بلد
اJنشأ

وضعية
اخملزونات

التصريح الشهري باJنتجات اJستوردةالتصريح الشهري باJنتجات اJستوردة

السعر
العمومي
في اجلزائر

سعر الوحدة
بالكلفة
Xوالتأم
والشحن

بالكلفة
والشحن

الكمية رقم
احلصة

تاريخ
انتهاء

الصالحية

تاريخ
اإلنتاج
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- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 96 - 66 اJؤرخ
في 7 رمـــضـــان عــام  1416 اJــوافق  27 يــنـــايـــر ســـنــة 1996

sالذي يحدد  صالحيات وزير الصحة و السكان

يقريقرّر مـــا يـــأتـــي :ر مـــا يـــأتـــي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى مـنع اسـتـيـراد
اJـواد الـصـيـدالنـيـة واJـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة اJـوجّهـة لـلـطب

البشري التي يغطي اإلنتاج الوطني احتياجاتها.

2 :  : تــــــلــــــحق قــــــائــــــمــــــة اJــــــواد الــــــصــــــيــــــدالنــــــيــــــة اJاJــــــــــادة ادة 
sــادة األولى أعالهJــذكــورة في اJــســـتــلــزمــات الــطــبــيــة اJوا

بهذا القرار.

اJاJـادة ادة 3 :  : تـتم مـراجـعــة الـقـائـمـة اJـذكـورة في اJـادة 2
أعـالهs وحتــيــيـــنــهــا فـي كل مــرة تـــقــتــضـــيــهــا احلـــاجــةs وهــذا
حسب متطلـبات السوق وقدرات اإلنتـاج الوطني وتلبية

احلاجيات الوطنية في هذا اجملال.

4 :  : يــنــشــرهــذا الـقــرار في اجلــريــدة الــرســمــيـة اJاJـادة ادة 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 2 ذي احلـجّـة عام 1429 اJـوافق 30
نوفمبر سنة 2008.

السعيد بركاتالسعيد بركات

- و�ـــقـــتــــضى األمـــر رقـم 03  - 04 الــــمـــؤرخ في 19
جــمــادى األولى عام  1424 اJــوافـق  19 يـولـيـو سـنـة 2003
واJـتعلق بـالقواعـد العـامة اJطـبقة عـلى عمـليات اسـتيراد

sالبضائع وتصديرها

- و�قتضى القانون رقم 04 - 18 اJؤرخ في  13 ذي
الـــــقــــعـــــدة عــــام  1425 اJـــــوافق  25 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 2004
واJتعلق بالـوقاية من اخملدرات و اJؤثرات العقلية وقمع

   sبها XشروعJاالستعمال واالجتار غير ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
نـوفــمــبـر اJـؤرخ في 17 ذي الـقــعــدة عـام 1429  اJـوافق 15 

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 284
اJؤرخ في 5 مـحرم عام 1413 اJوافق 6 يولـيو سـنة 1992
واJتعـلق بتسـجيل اJواد الـصيدلـية اJسـتعمـلة في الطب

sالبشري

- و�ـقـتــضى اJـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 92 - 285
اJـؤرخ في 5 مــحـرم عـام 1413 اJـوافق 6 يـولـيـو سـنـة
 1992 واJـــتـــعـــلق بـــرخص اســـتـــغـالل مـــؤســـســـة إنـــتــاج

اJـــنــــتـــجــــات الـــصــــيـــدالنــــيـــة و/أو تــــوزيـــعــــهـــاs اJــــعـــدل
sتممJوا

قائمة اJواد الصيدالنية واJستلزمات الطبية اJمنوعة من االستيرادقائمة اJواد الصيدالنية واJستلزمات الطبية اJمنوعة من االستيراد
1 - اJواد الصيدالنية  - اJواد الصيدالنية اJمنوعة من االستيراد.اJمنوعة من االستيراد.

الرمزالرمز

06 F 067

06 H 084

07 E 033 

12 A 131 

12 A 111

14 H 086

14 H 115

14 H 144

12 E 020

أسيبوتولول

أسيتازوالميد

أسيكلوفير 

حامض أسيتيلساليسيليك

حامض أسيتيلساليسيليك

حمض أسكوربيك

حمض أسكوربيك

حمض أسكوربيك

حمض فوليك

حبوب مغلفة

حبوب 

مرهم  جلدي

حبوب

حبوب 

حبوب

أقراص حترير مطول 

مسحوق أكياس

حبوب

 200 مغ

 250 مغ

% 5

 100 مغ

 81 مغ

 500 مغ

 500 مغ

 500 مغ

 5 مغ

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة
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اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

07 C 017

21 A 001 

04 B 031

19 B 030

26 B 038

04 C 026

04 C 027

16 A 001

16 A 002

16 A 003

06 B 123

06 B 243

13 G 221

13 G 230

13 G 047 

13 G 045 

13 G 220

13 G 301

13 G 302

13 G 054

13 G 056

13 G 058

13 G 053

حمض فوسيديك

حمض نيفلوميك

حمض نيفلوميك

ألبندزول

كحول إتيليك

الفا - أميالز

الفا - أميالز

Xأميتريبتيل

Xأميتريبتيل

أميتريبتيلX ( كلورهيدرات)

Xأملوديب

Xأملودب

أملودبX (بيسيالت)

 Xأموكسيسيل

Xأموكسيسيل

Xأموكسيسيل

Xأموكسيسيل

Xأموكسيسيل

Xأموكسيسيل

أموكسيسيلX (تريهيدرات )

Xأومبيسيل

Xأومبيسيل

Xأومبيسيل

Xأومبيسيل

مرهم جلدي/مرهم

مرهم

حتميلة

حبوب  مغلفة قابلة
للتجزئة

محلول 

حبوب

 مشروب لألطفال والكبار
  

حبوب مغلفة 

حبوب مغلفة 

محلول للشرب قطرات

حبوب قابلة للتجزئة

أقراص

أقراص

حبوب

حبوب مفتتة

مسحوق معلق للشرب

أقراص 

مسحوق معلق للشرب

حبوب مفتتة 

حبوب مفتتة

مسحوق ومذيب محلول
حقنة في العضلة/في

العرق

مسحوق معلق للشرب

أقراص

مسحوق ومذيب محلول
حقنة في العضلة/في

العرق

2غ %

% 3

 400 مغ

 400 مغ

3000

CEIP 20000  و 

 25 مغ 

 50 مغ

4 % (40 مغ / مل) 

 5 مغ

 5 مغ

 10 مغ

1غ

1غ

 250 مغ/ 5 مل

 500 مغ

 500 مغ /  5 مل

 500 مغ

 250 مغ

 1غ

 250 مغ /  5 مل

 500 مغ

 500 مغ

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة
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اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

17 B 120

14 H 087

14 H 216

26 A 001

14 H 172

14 H 207

06 F 069

06 F 149

06 M 194

06 M 195

13 E 176

13 E 299

13 E 177

07 C 134

07 R 080

13 G 063

13 G 062

07 H 039

09 H 020

17 G 143

انتازولX ( سولفات)/ نافزولX ( نيترات)

أســــــــكـــــــوربــــــــات الـــــــصــــــــوديـــــــوم / غــــــــلـــــــوتــــــــامـــــــات
الصوديوم/كـلورهيدرات اللـيزين/ أسبرتات

اJغنزيوم

أســــــــكـــــــوربــــــــات الـــــــصــــــــوديـــــــوم / غــــــــلـــــــوتــــــــامـــــــات
الصوديوم/كـلورهيدرات اللـيزين/ أسبرتات

اJغنزيوم

أسبرتام

Xأسبارتات دارجن

أسبارتات دارجنX / حمض أسكوربيك

أتينولول

أتينولول

أتيروميكسول

 أتيروميكسول

Xأزيتروميس

   Xأزيتروميس

   Xأزيتروميس

أزيتروميسX ( ديهيدرات)

Xنيوميس / Xباسيتراس

بنزوات البنزيل

Xبنزيلبينيسيل

Xبنزيلبينيسيل

بيتاميتازون

بيتاميتازون ( ديبروبيونات)

بيتاميتازون صوديوم فوسفات

قطرات للعX - معقم 

أمبولة للشرب

أمبولة للشرب

حبوب

أمبولة للشرب

أمبولة للشرب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

أقراص

حبوب مغلفة قابلة للتجزئة

مسحوق معلق للشرب

مرهم جلدي

محلول جلدي

مسحوق محلول حقنة

مسحوق محلول حقنة

مرهم جلدي

محلول للشرب قطرات 

قطرات للعـX/ محلول
لألذن/محلول لألنف 

 5 مغ/   0,25 مغ / مل 

 60 مغ/ 250 مغ/

100 ملغ/ 100مغ/100 مل

 1 غرام/250 مغ/

 100 مغ/  100 مغ

 20 مغ

1غ /  5مل

1,5 غ /  500 مغ

 100 مغ

 50 مغ

 10 مغ

5 مغ

 250 مغ

 250 مغ

 500 مغ

 200 مغ/  5 مل

 250 ود/5000 ود/غ

%10

1000000 و د

  500000و د

%0,05

 0,5مغ / مل

 1مغ/ مل

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة



16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1670
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

10 L 153

16 B 098

14 G 135

14 G 037

20 C 061

20 C 062

20 C 063

06 E 052

06 E 053

06 E 137 

14 A 001

01 A 003

10 B 172 

16 D 055

16 D 054

17 D 017

07 C 015

14 G 219

21 A 002

5 K 216

06 K 216

بيساكوديل

برومازيبام

كلسيوم بيدوالت

كــلــسـيــوم تــريـفــوســفـات/فــلــيـورور الــصــوديـوم/
 VIT D2 / أسكوربات الصوديوم 

كامفر/ أوكالوبتول/ غياكول

كامفر/ أوكالوبتول/ غياكول

كامفر/ أوكالوبتول/ غياكول

كبتوبريل

كبتوبريل

كبتوبريل / هيدروكلورتيازيد

كاربوتاميد

سيتيريزين

فحم منشط

كلوربرومازين 

كلوربرومازين 

Xكلورتيتراسيكل

Xكلورتيتراسيكل

كوليكالسيفيرول/ كلسيوم/ فوسفور 

Xكيموتربس

Xسيترات البيتاي

سيـتـروفالفونـيـيد/سـيـترات اJـغـنزيـوم/ حمض
أسكوربيك

حتميلة

حبوب قابلة للتجزئة

شراب

معلق  للشرب

حتميلة للرضع

حتميلة لألطفال

حتميلة للكبار

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

محلول للفم قطرات

حبوب

مرهم  للعيون

مرهم  جلدي

مسحوق فوارأكياس

مرهم جلدي

محلول للشرب

أمبولة للشرب

 10 مغ

 6 مغ

10% أو ( 12,5غ/125مل)

 125مغ/ 0,5 مغ/
 8 مكرو غرام /22,5 مغ

0,02غ/0,03غ/0,03غ

0,04غ /0,05غ/0,02غ/
0,08غ

0,04غ/0,05غ/0,06غ/
 0,07غ

  25 مغ

 50 مغ

 50 مغ/ 25 مغ

 500 مغ

 10 مغ

 300 مغ

%4

 100مغ  

%1

%3

 500ود/ 150مغ/ 116مغ

5400 UAE  

 2 غرام / 5 مل

 200 مغ/  133مغ/
 150 مغ/ 5 مل

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـ
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

14 H 097

25 G 056

25 G 048

25 G 053

13 M 092

13 M 090

17 B 003

22 C 006

12 E 021

14 F 024 

14 F 025 

09 P 069 

01 A 007

01 A 005

16 B 028

16 B 027

21 A 004

04 B 009

04 B 005

04 B 008

04 B 006

04 B 046

04 B 004

              Xمركب فيتام

مـركــز حــمض لــتـصــفــيــة الـدم  بــالــبــيـكــاربــونـات
مسحوق

مركز  لتصفية الدم تركيبة حمضية

مركز  لتصفية الدم تركيبة قاعدية

كــونــتــري مــوكــســازول (ســولــفــامــيــتــوكــسـازول/
تر�توبر¥)

كــونــتــري مــوكــســازول (ســولــفــامــيــتــوكــسـازول/
تر�توبر¥)   

كروموغليكات الصوديوم

كروموغليكات الصوديوم

Xسيانوكوبالم

سيبروإيبتادين

سيبروإيبتادين

سيبروتيرون / أيتينيل أستراديول 

Xديكسكلورفينيغام

ديكسكلورفينيغامX( مليات)

ديازيبام 

ديازيبام 

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

شراب

محلول لتصفية الدم

 محلول لتصفية الدم

محلول لتصفية الدم

حبوب

معلق للشرب

Xقطرات للع

محلول لألنف

محلول حقنة

شراب

حبوب قابلة للتجزئة

حبوب

شراب

حبوب

حبوب

حبوب
دهن

مرهم مستحلب

حتميلة

حبوب مغلفة

حتميلة

حبوب مقاومة لألمعاء  

حتميلة

محلول حقنة

400 مغ/  80 مغ

200 مغ/ 40 مغ/5 مل

%2

%2

1000 ميكروغرام/مل

2 مغ / 5 مل

 4 مغ

 2 مغ/ 35 ميكرو غرام

0,5 مغ/ 5 مل

2 مغ

10 مغ

5 مغ

%1

%1

 100 مغ

 25 مغ 

 25 مغ

 50 مغ

 50 مغ

  75 مغ /  3 مل

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة



16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1870
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

04 B 007

04 B 043

17 J 118

04 B 007

04 B 052

04 B 037

06 G 079

15 B 021

15 B 041

06 K 108

06 K 160 

10 F 047

10 F 046

13 C 020

26 B 015

07 D 025

06 E 060

06 E 059

14 H 143

14 H 099

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك

ديكلوفيناك 

ديكلوفيناك 

ديكلوفيناك 

ديكلوفيناك

Xديكوكس

Xدهيدروأرقوتام

Xدهيدروأرقوتام

Xديوسم

Xديوسم

دومبيريدون

دومبيريدون

Xدوكسيسيكل

ماء أوكسيجيني

إيكونازول

إناالبريل

إناالبريل

إرغــوكــالــســيــفــيــرول/فــيــتــامــC X/ غــلــوكــونــات
الكالسيوم

إرغـوكــالــســيـفــيــرول/ غــلـوكــونــات الــكـالــســيـوم/
الكتات الكالسيوم

أقراص حترير مطول

حتميلة

Xقطرات للع

حبوب مقاومة لألمعاء
حترير مطول

أقراص مقاومة لألمعاء
حترير مطول

أقراص مقاومة لألمعاء
حترير مطول

حبوب حترير مطول

أقراص مقاومة لألمعاء
حترير مطول

حبوب قابلة للتجزئة

قطرات للشرب

أقراص

حبوب 

حبوب مغلفة

معلق للشرب 

حبوب

أقراص / حبوب

مرهم جلدي

حبوب

حبوب

أكياس

معلق للشرب 

 100 مغ

 12,5 مغ

%0,1

 100 مغ

 100 مغ

 50 مغ

 75 مغ

 75 مغ

 0,25 مغ

 2 مغ/مل

 5 مغ

 300 مغ

 600 مغ

 1 مغ/مل

 10 مغ

 100 مغ

حجم 10/حجم 30

1 غ %

 20 مغ

5 مغ
    

5000ود/120مغ/
500 مغ

 5000 ود/ 500 مغ/
 350 مغ / 5 مل

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـ
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

14 H 098

13 E 028

13 E 029

07 P 137

06 M 120 

06 M 169

14 F 223

12 E 125

12 E 127

12 E 025

01 A 039

01 A 040

13 R 258

13 R 155

14 G 306

14 G 142

16 A 078 

16 A 088

22 E 014

12 E 026

06 H 089

06 H 090

إرغـــوكـــالـــســـيـــفـــيـــرول/فـــيـــتـــامــCX/غـــلـــوتـــونـــات
الكالسيوم

Xإيريترومس

Xإيريترومس

عامل ®ـو جلدي (FCEHUM-REC) سولـفاديازين
فضي

فينوفيبرات

فينوفيبرات

فونوغراك

حــــــديـــــد حــــــديــــــدي / حــــــمض فــــــولــــــيـك (في شــــــكل
سولفات حديدي/حمض فوليك)

حــــديــــد حــــديــــدي II (في شــــكل كــــلــــورور حــــديــــدي
تيتريدرات)

فيريديتات الصوديوم 

فيكسوفينادين

فيكسوفينادين

فلوكونازول

فلوكونازول

فلييور

فلييور

Xفليوكست

Xفليوكست

Xفراميست

فيمرات حديدي

فيروزميد

فيروزميد

أمبولة للشرب

حبيبات معلق للشرب 

حبوب مغلفة 

مرهم

أقراص

أقراص

حبوب مغلفة 

أقراص

محلول للشرب 

شراب

حبوب مغلفة 

حبوب مغلفة 

أقراص

أقراص

حبوب معطرة قابلة
للتجزئة للمصّ 

حبوب معطرة للمصّ 

أقراص 

محلول للشرب

محلول لألنف 

حبوب

حبوب

حبوب  قابلة للتجزئة

1500ود/10مغ/129ود

 200 مغ  / 5 مل

 500 مغ

 0,001 غ/  1 غرام

 200 مغ

 250 مغ

 147 مغ

 49,197 مغ/ 0,5 مغ
(سولفات حديدي/حمض
فوليك  150 مغ/50مغ)

50 مـغ/5 مل حديد اا
(178 مغ/5 مل
كلورورحديدي)

 4,75 غ/  100 مل

 120 مغ

 180 مغ

150 مغ

 50 مغ

 0,75 مغ 

 1 مغ 

20 مغ

20 مغ/5 مل

%1,25

200 مغ

20 مغ

40 مغ

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة



16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2070
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

17 D 020

13 A 005

14 A 002

14 A 003

14 A 004

14 A 187

14 A 188 

14 A 189 

14 A 190

14 G 061

14 G 046

14 G 044

10 M 069

10 M 070

10 M 124

13 R 109

13 R 110

13 R 111

16 D 085

07 P 069

07 P 071

23 B 022

07 A 006

10 M 066

10 B 010

Xجينتاميس

Xجينتاميس

غليبنكالميد

غليبنكالميد

غليكالزيد 

غليمبيريد

غليمبيريد

غليمبيريد

غليمبيريد

غليكونات البوتاسيوم

غليكوز 

غليكوز 

غليسرين

غليسرين

غليسرين 

Xغريسيوفيلف

Xغريسيوفيلف

Xغريسيوفيلف

هالوبيريدول

هسكزامدين

هسكزامدين

Xهسكزامدين/ تيتراكاي

زيت كبدة موروه/اوكسيد زنك

Xزيت براف

هيدروكسيد األJنيوم/ هيدروكسيد اJغنزيوم

هيدروكسيد األJنيوم/ هيدروكسيد اJغنزيوم

Xقطرات للع

محلول حقنة

حبوب  قابلة للتجزئة

حبوب  قابلة للتجزئة

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

شراب

حتميلة لألطفال

حتميلة للكبار

حتميلة للرضع

حبوب

حبوب

حبوب

محلول للشرب قطرات

مرهم

محلول جلدي

بخاخ

مرهم

سائل

معلق للشرب

معلق للشرب 

3 مغ/مل

80 مغ/2 مل

2,5 مغ

5 مغ

80 مغ

1 مغ

2 مغ

3 مغ

4 مغ

 %7,46

10% / 500 مل

5% / 500 مل

1,2غ

1,98غ

0,72غ

125 مغ

250 مغ

500 مغ

2 مغ/مل

%0,1

%0,1

 0,1غ /  0,05غ

20غ/27غ/100غ

  3,50غ /4غ / 100 مل

225 مغ/200 مغ/5 مل

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـ
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

10 B 105

10 B 154

10 B 137

10 B 142

16 B 079

04 B 042

04 B 040

04 B 010

04 B 012

04 B 013

07 D 028 

04 B 034

04 B 017

04 B 032

20 A 013

10 L 062

10 B 004

14 G 038

23 B 008

هيدروكسيد األJنيوم/ هيدروكسيد اJغنزيوم

هيدروكسيد األJنيوم/ هيدروكسيد اJغنزيوم

هيدروكسيد األJنيوم/ هيدروكسيد اJغنزيوم

هيدروكسيد األJنيوم/ هيدروكسيد اJغنزيوم/
سيمتيكون

هيدروكسيزين

ابيبروفان

ابيبروفان

ابيبروفان

ابيبروفان

Xاندوميتاس

كيتوكونازول

كيتوبروفان

كيتوبروفان

كيتوبروفان 

كيتوتيفان

لكتيلوز

لكتيلوز

لكتيلوز

لـــوريل ســيــلــفــات اJــرتــيـــكــاين/امــيــنــواســيــتــات
األJنيوم/سيلفات الغالكتون

Xل-كرنت

ليفومنـتول/فيراترول/ريـسورسينول /حمض
ساليسليك

ليفومنـتول/فيراترول/ريـسورسينول /حمض
ساليسليك

معلق للشرب

حبيبات معلق للشرب
أكياس

حبوب للطحن

حبوب  للطحن

 شراب 

معلق للشرب

حبوب مغلفة 

حبوب مغلفة 

حتميلة

أقراص

مرهم جلدي

حبوب  مغلفة

حتميلة

أقراص حترير مطول

محلول للشرب 

شراب 

محلول للشرب 

محلول للشرب 

حبوب  للطحن

محلول للشرب 

محلول 

محلول مضاد لأللم

175 مغ/200 مغ/5 مل

800مغ/800 مغ
 

400 مغ/400 مغ

200 مغ/200مغ/25مغ

 0,2%  أو ( 2 مغ / مل)

100 مغ/5 مل

200 مغ

400 مغ

500 مغ

25 مغ

%2

100 مغ

100 مغ

200 مغ

1 مغ/5 مل

%61

133 غ/200 مل

%66,7

2,5 مغ/250مغ/200مغ

10% (10 غ/100 مل)

260  مغ/260 مغ/
21 مغ/10,5 مغ

250,4 مغ/ 250,4 مـغ /
20 مغ/9,6 مغ

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة



16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2270
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

14 G 167

10 H 144

10 H 056

01 A 034

01 A 033

16 B 042 

16 B 043

06 E 126

14 G 164

14 G 162

14 G 054

10 E 035

16 B 045

16 B 046

26 B 020

14 A 006

14 A 007

10 F 044

10 F 043

10 F 152

10 F 045

13 F 039

13 F 040

13 F 199

Xل - غلوتمات ل - األرجين

لوبيراميد

لوبيراميد

لوراتيدين

لوراتيدين

لورازيبام

لورازيبام

لوزرتان

مـــــغـــــنــــــزيـــــوم الكـــــتـــــات/ مـــــغـــــنـــــزيـــــوم بـــــيـــــدوالت
Xبيريدوكس/

مغنزيوم بيدوالت 

مغنزيوم بيدوالت 

مبيفرين 

ميبرو�ات

ميبرو�ات

ميركروكروم

 Xميتفورم

ميتفورمX (كلورهيدرات)

ميتوكلوبراميد

ميتوكلوبراميد

ميتوكلوبراميد

ميتوكلوبراميد

ميترونيدزول

ميترونيدزول

ميترونيدزول

محلول للشرب

شراب

حبوب / أقراص

شراب

حبوب

حبوب

حبوب قابلة للتجزئة

حبوب مغلفة

أمبولة للشرب

شراب

أمبولة للشرب

حبوب

حبوب

حبوب

محلول 

حبوب

حبوب مغلفة

محلول للشرب 

حبوب قابلة للتجزئة

حتميلة

محلول شراب قطرات

حبوب قابلة للتجزئة

شراب

حبوب

 2,5غ / أمبولة

0,2 مغ/مل

2 مغ

0,1% أو (5 مغ/5 مل)

10 مغ

1 مغ

2,5 مغ

50 مغ

186مغ/936مغ/10مغ

%15

1,5غ/5 مل

100 مغ

 200 مغ

 400 مغ

%2

500 مغ

850 مغ

  0,1 غ %

10 مغ

10 مغ

 2,60 مغ / مل
أو (0,26 %)

250 مغ

125 مغ/5 مل

500 مغ

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـ
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

07 D 031

07 B 146

07 B 091

06 C 022 

06 C 023 

04 B 030

17 D 022

06 B 018

10 C 018

10 C 017

16 C 052

07 D 032

13 R 303

07 C 020

13 K 086

13 K 271

16 D 100

10 A 113 

10 A 001

10 A 104

13 P 290

13 G 070

13 G 161

ميكونازول

ميكونازول

مينوكسيديل

مينوكسيديل

Xمولسيدوم

Xمولسيدوم

مورنيفليمات

نيوميسX سيلفات

 Xنفيدب

نيفروكسازيد

نيفروكسازيد

نيترازيبام

Xنيستات

Xنيستات

Xتريامسينلون/نيوميس/Xنيستات

Xتريامسينلون/نيوميس/Xنيستات

Xأوفلوكساس

Xأوفلوكساس

Xاولونزاب

أوميبرازول

أوميبرازول

أوميبرازول

اوسلتاميفير

Xأوكساسيل

Xأوكساسيل

مرهم جلدي

دهن جلدي

دهن الستعمال موضعي

دهن الستعمال موضعي

حبوب قابلة للتجزئة

حبوب قابلة للتجزئة

حتميلة

Xقطرات للع

أقراص حترير مطول

معلق للشرب  

أقراص 

حبوب

مرهم جلدي

محلول للشرب قطرات

مرهم جلدي

مرهم جلدي

حبوب مغلفة قابلة للتجزئة

حبوب

حبوب

أقراص
أقراص ميكرو حبيبات

مقاومة لألمعاء
حبوب مقاومة لألمعاء

أقراص

أقراص

مسحوق شراب

%2

%2

%2

%5

2 مغ

4 مغ

700 مغ

%0,35

20 مغ

%4

200 مغ

5 مغ

 100000 ود /غ

100000 و.د

 1500000 ود /  15 مـغ /
 37,5 مغ /  15 مغ

10000000ود/
0,1غ/0,25غ /  100غ

200 مغ

400 مغ

10 مغ

10 مغ

20 مغ

20 مغ

75 مغ

250 مغ

250 مغ/5 مل

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة



16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2470
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

13 G 160

07 P 074

17 D 030

13 C 023

03 B 081

03 B 006

03 B 007

03 B 044

03 B 041

03 B 091

03 B 096 

03 B 045

03 B 042

03 B 046

03 B 043

03 B 005

03 B 040

03 B 087

03 B 062

Xأوكساسيل

اوكـــــــزيـــــــكـــــــنـــــــولـــــــX/حـــــــمـض ســـــــالـــــــيـــــــســـــــلـــــــيك /
لوريلسيلفات الصديوم/ حمض تارتريك

Xاوكسيتيتراسيكل

Xاوكسيتيتراسيكل

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول/حمض أسكوربيك

أقراص

محلول

Xمرهم للع

أقراص

حبوب

مسحوق محلول للشرب/
أكياس 

محلول للشرب  

معلق للشرب

حتميلة

حتميلة

مسحوق محلول للشرب/
أكياس 

حتميلة

حبوب مفتتة في الفم

حتميلة

مسحوق محلول للشرب/
أكياس  

حتميلة

مسحوق محلول للشرب/
أكياس 

حتميلة

حبوب

أقراص

حبوب مفتتة في الفم قابلة
للتجزئة

حبيبات فوارة / أكياس 

500 مغ

 0,1غ/ 0,2غ/ 2غ / 0,1غ
/  0,7غ /  100مل

%1

250 مغ

 1000 مغ

 100 مغ

 100 مغ /  5 مل

125 مغ / 5 مل

100 مغ

120 مغ

150 مغ

150 مغ

160 مغ

170 مغ

200 مغ

200 مغ

300 مغ

300 مغ

500 مغ

500 مغ

80 مغ

 500 مغ / 300 مغ

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـ
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

03 D 059

03 D 010

20 C 213

03 B 057

07 P 075

15 A 014

15 A 013 

13 G 072

13 G 071

22 A 026

10 E 039

04 B 021

04 B 022

04 B 023

07 P 077

16 B 078

09 H 144

09 H 143

09 H 038

19 B 011

19 B 010

14 H 102

06 E 139 

براسيتامول/ديكستروبروبوكسيفان

براسيتامول/ديكستروبروبوكسيفان

براسيتامول / أوكاليبتول

براسيتامول/ بسيدوافدرين

برمنغنات البوتاسيوم

فينوبربيتال

فينوبربيتال

Xفينوكسي مثيل بنسيل

Xفينوكسي مثيل بنسيل

Xكلورهيدرات/كلورفينام Xفنيل بروبانوالم

فلوروغليسنول

بيروكسيكام 

بيروكسيكام

بيروكسيكام

بيروكسيكام

بوليفيدون ايودي

برازيبام

بريدنيسولون 

بريدنيسولون

بريدنيزون

بيرونتال

بيرونتال

 Xبيريدوكس

راميبريل

راميبريل

أقراص

أقراص

حتميلة

حبوب

حبوب قابلة للتجزئة

حبوب قابلة للتجزئة

حبوب 

حبوب 

مسحوق معلق للفم

أقراص ميكروحبيبات

حتميلة

حبوب

حبوب مفتتة قابلة
للتجزئة 

أقراص

حتميلة

محلول جلدي

حبوب

حبوب 

حبوب 

حبوب 

شراب

حبوب

حبوب

حبوب قابلة للتجزئة

أقراص

325مغ/32,5مغ

400مغ/30مغ

 170مغ /  50مغ

500مغ/30مغ

 250 مغ

 100 مغ

 50 مغ

1000000 ود

  250000 ود /  5 مل

 50 مغ / 4 مغ

 150 مغ

 10 مغ 

 20 مغ 

 20 مغ 

 20 مغ 

%10

 10 مغ

 20 مغ

 5 مغ

 5 مغ

 125 مغ /  2,5 مل

125 مغ

250 مغ

1,25 مغ

1,25 مغ

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة



16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2670
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

06 E 201

06 E 127

06 E 128

10 A 159

10 A 003

10 A 102

20 A 016

14 G 065

16 A 099

25 N 045

06 M 136

06 M 203

14 G 079

14 G 078

10 L 140

13 E 031

13 E 032

13 E 307

13 E 300

07 P 079

12 E 120

16 D 088

راميبريل

راميبريل

راميبريل

راميبريل

راميبريل

رانيتدين

رانيتدين

رانيتدين

سالبيتامول

أمالح اعادة تمييه

Xسرترال

سلدينافيل

Xسيمفاستات

Xسيمفاستات

صوديوم كلورور 

صوديوم كلورور 

سوربيتول

Xسبيراميس

Xسبيراميس

سبيراميسX/ميترونيدازول

سبيراميسX/ميترونيدازول

سيلفاديازين فضي

سيلفات حديدي /حمض أسكوربيك

سيلبيريد

حبوب قابلة للتجزئة

حبوب

أقراص

حبوب 

أقراص

حبوب فوارة

حبوب

حبوب 

شراب

مسحوق للفم

أقراص 

حبوب مغلفة

حبوب

حبوب مغلفة

محلول حقنة

محلول حقنة

أمبولة للشرب

حبوب

حبوب

أقراص مغلفة

حبوب

محلول جلدي

أقراص

حبوب

10 مغ

2,5 مغ

2,5 مغ

5 مغ

5 مغ

150 مغ

150 مغ

300 مغ

 2 مغ /  5 مل

 27,9 غ

 50 مغ

50 مغ

20 مغ

40 مغ

0,9% /1000 مل

0,9% /500 مل

 3 غ /  5 مل

1500000 و.د

3000000 و.د

1500000ود /  250 مغ 

 750000 ود /  125 مغ 

%1

 50 مغ / 30 مغ 

 200 مغ

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 70 16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـ
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

16 D 067

16 D 066

25 N 052

20 C 101

20 C 100

20 C 205

20 C 117

20 C 118

20 C 119

07 D 094

13 R 172

20 A 020

21 E 030

20 A 027

20 A 026

14 H 112

13 H 083

10 D 032

10 D 031

10 D 030

19 D 026

14 H 110

سيلبيريد

سيلبيريد

سيلبيريد

تدالفيل

تينوات الصوديوم

تينوات الصوديوم

تينوات الصوديوم/زيت أساسية لألوكاليبتوس

تينوات الصديوم/زيت أساسية لألوكاليبتوس

تينوات الصديوم/زيت أساسية لألوكاليبتوس

تــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــوات الـــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــوم/زيــت
أساسيةلألوكاليبتوس/ براسيتامول

تـــــــــيــــــــــنــــــــــوات الـــــــــصــــــــــديــــــــــوم/زيـت أســـــــــاســــــــــيـــــــــة
لألوكاليبتوس/ براسيتامول

Xتربيناف

Xتربيناف

Xتربيتال

تيترازيبام

Xثيوفيل

Xثيوفيل

ثيامX (نيترات)/بيريدوكسX (كلورهيدرات)

تيامفينيكول

ثيمونيوم مثيلسيلفات

ثيمونيوم مثيلسيلفات

ثيمونيوم مثيلسيلفات

تينيدازول

تينيدازول

ثوكوفيرول

محلول للشرب

حبوب

أقراص

حبوب قابلة للتجزئة

حتميلة لألطفال

حتميلة للرضع

حتميلة 

حتميلة 

حتميلة 

حتميلة للرضع

حتميلة لألطفال

مرهم جلدي

حبوب قابلة للتجزئة

محلول حقنة حتت اجللد/
في العرق

حبوب مغلفة قابلة للتجزئة

حتميلة لألطفال

حتميلة للكبار

حبوب قابلة للتجزئة

حبوب مغلفة

شراب

حتميلة 

محلول حقنة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

كبسولة رخوة

25 مغ/ 5 مل
أو ( 500 مغ /  100 مل)

50 مغ

50 مغ

20 مغ

190 مغ

95 مغ

95 مغ/44 مغ

190 مغ/75 مغ

285 مغ/110 مغ

0,065غ/0,044غ/150 مغ

0,130غ/0,075غ/300 مغ

%1

250 مغ

 0,5 مغ / مل

50 مغ

100 مغ

350 مغ

250 مغ  / 250 مغ

250 مغ

10 مغ /  5 مل

20 مغ

 5 مغ /  2 مل 

500 مغ

500 مغ

100 مغ

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة



16 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2870
14 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2008 م م

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الرمزالرمز

03 F 049

03 F 047

09 H 040

15 D 033

15 D 034

10 F 051

10 F 150

10 F 095

10 P 084

10 P 083

06 J 107

06 J 215

22 A 002

22 A 001

06 E 147

06 E 166

07 L 116

14 H 212

ترامادول (كلورهيدرات)

ترامادول (كلورهيدرات)

تريامسينولون

تريهكسيفنيديل

تريهكسيفنيديل

تريهكسيفنيديل

Xتر�يبوت

Xتر�يبوت

تر�يبوتX (ماليات)

Xروسكوجين /Xتر�يبوت

Xروسكوجين /Xتر�يبوت

تر�يتازيدين

تر�يتازيدين

تــريـبــرولـيـدين كــلـورهــيـدرات/بـســودوافـيـدرين
كلورهيدرات/براسيتامول

تربروليدين /بسودوافيدرين /براسيتامول

تربروليدين /بسودوافيدرين /براسيتامول

فالزارتان

فالزارتان

فازلX ساليسلي

فيتامX ب 1 / ب 6 / ب 12

أشربة  مضادة للسعال  

أشربة  مضادة للتقشيع 

بــــراســـيــــتـــامــــولs حـــمـض ســـالــــيـــســــلـــيـك وحـــمض
أسكوربيك

حتميلة

أقراص

حبوب

أقراص حترير مطول

حبوب

أقراص حترير مطول

حبوب

حبيبات معلق للشرب

حتميلة

حتميلة

مرهم شرجي

حبوب مغلفة

محلول شراب قطرات

محلول شراب

محلول شراب

حبوب

حبوب

حبوب

مرهم جلدي

حبوب مغلفة

شراب

شراب

حبوب فوارة/ أكياس 
فوارة

100 مغ

50 مغ

 4 مغ

2 مغ

2 مغ

5 مغ

 100 مغ

74.4 مغ/كيس

100 مغ

120 مغ /  10 مغ

%0,5 /5,8

20 مغ

 20 مغ / مل

 1,25 مغ/ 25 مغ/
 125 مغ / 5 مل

 0,025غ/ 0,5غ/ 2,5غ /
 100غ

   2,5 مغ/ 50 مغ/
 300 مغ 

 80 مغ

 160 مغ

%5

 125 مغ/125مغ/
0,55 مغ

كل اJقادير

كل اJقادير

كل اJقادير

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة
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2 - اJستلزمات الطبية  - اJستلزمات الطبية اJمنوعة من االستيراد.اJمنوعة من االستيراد.

بيكاربونات الصوديوم لتصفية الدم
بيكاربونات الصوديوم لتصفية الدم

آلة تصفية الدم أوعية شعرية
خطوط تصفية الدم
محقنة  5 سم مكعب

SET حقن الدم 

SET نقل الدم 

sــنــسـوج (ألــبــسـة وأغــطــيـةJــســتــلـزمــات الــطـبــيــة من الـنــســيج  غــيـر اJا
مستلزمات خاصة �جال اجلراحة  و لواحق احلماية)

خرطوشة
خرطوشة

900/750/720/700/650 غ

950/750/720/700/650 غ

اJقاديراJقاديرالشكلالشكلالتسمية  الدولية  اJشتركةالتسمية  الدولية  اJشتركة

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 21  رمــــــــضــــــــان عـــــــام   رمــــــــضــــــــان عـــــــام 1429 اJــــــــوافق  اJــــــــوافق 21
ســبــتــمــبــر ســنـة ســبــتــمــبــر ســنـة s2008 يــعــدs يــعــدّل الـقــرار اJــؤرل الـقــرار اJــؤرّخ في خ في 28
صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام 1429 اJــوافق  اJــوافق 6 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة 2008 الــذي الــذي
يــحـــدد الــتـــســعــيـــرات اJــرجــعـــيــة اJـــعــتــمـــدة كــأســاسيــحـــدد الــتـــســعــيـــرات اJــرجــعـــيــة اJـــعــتــمـــدة كــأســاس

لتعويض األدوية و كيفيات تطبيقها.لتعويض األدوية و كيفيات تطبيقها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 83 - 11 اJــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اJـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واJــتـعـلق
بـــالــتــأمـــيــنـــات االجــتــمـــاعــيـــةs اJـــعــدل و اJـــتــممs ال ســـيــمــا

sادة 59 منهJا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقـم 85 - 05 اJــؤرخ في 26
جـــمـــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
واJـــتـــعــــــلق بـــحــــــمـــايـــة الـــصــــحـــة وتــــرقـــيــــتـــهـــاs اJـــــعـــدل

sتـممJوا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم  05 - 05 اJــــــؤرخ في 18
جـمــادى الـثـانـيـة عـام  1426 اJـوافق  25 يـولـيـو سـنـة 2005
واJتضمن قانـون اJاليـة التكميلي لسنـة s 2005 ال سيما

sواد 14 إلى 18 منهJا
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم رقم 84 - 27  اJــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عــام  1404 اJــوافق 11 فــبــرايــر ســنـة 1984
الذي يحـدد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83 - 11  اJــؤرخ في 21 رمــضــان عــام 1403 اJــوافق 2
sــتــعــلق بــالـتــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةJيــولــيــو ســنـة 1983 وا

sتمّمJعدّل واJا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدّلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
-  و�ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 08 - 124
اJــؤرّخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اJــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الّذي يـحدّد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

sوالضمان االجتماعي
- و�قتـضى القرار الوزاري اJشترك اJؤرخ في15
رمـــضـــان عــام 1416 اJــوافق  4 فــبـــرايـــر ســـنــة 1996 الــذي
يــحـدد شــروط وكـيــفـيــات تـقــد¥  وإلـصــاق الـقـســيـمــة عـلى

sنتوجات الصيدالنيةJا
- و�ـــقــــتـــضى الــــقـــرار الـــوزاري اJــــشـــتــــرك اJـــؤرخ
في 17 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــام 1424 اJـــــوافق 16 غـــــشت
ســـنـــة 2003 واJــــتـــضــــمن إنــــشـــاء جلــــنـــة  تــــعــــويض األدويـــة
وحتـديـد مـهامـهـا و تـنـظيـمـهـا و سـيرهـاs ال سـيـمـا اJادة 15

sمنه
- و�ــقــتــضى الــقــرار اJـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اJــوافق 6 مــارس ســنــة 2008 الــذي يـــحــدد قــائـــمــة األدويــة

sالقابلة للتعويض من قبل الضمان االجتماعي
- و�ــقــتــضى الــقــرار اJـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اJــوافق 6 مـــارس ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الــتـــســـعـــيــرات
اJـرجــعـيـة اJـعــتـمـدة كـأســاس لـتـعـويض األدويــة وكـيـفـيـات

sادة 2 منهJال سيما ا sتطبيقها
يقـــرر ما يأتي :يقـــرر ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : يـهـدف هــذا الـقـرار إلى تـعــديل قـائـمـة
الـتــسـعـيــرات اJـرجــعـيــة لـلــتـعــويض اJـطــبـقـة عــلى األدويـة
الـقـابـلـة لـلـتـعـويـض من قـبل هـيـئـات الـضـمـان االجـتـمـاعي
اJـلـحـقــة بـالـقـرار اJـؤرّخ في 28 صــفـر عـام 1429 اJـوافق 6

مارس سنة 2008 واJذكور أعالهs كما يأتي :
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رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اJشتركةاJشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اJقاديراJقاديرالشكــلالشكــلاJشتركةاJشتركة

التسعيرةالتسعيرة
اJرجعيةاJرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

علم اآلرجياتعلم اآلرجيات 01

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اJرجعيةالتسعيرة اJرجعية

.....(بدون تغيير).....

مضادات الفطريات اJوضعيةمضادات الفطريات اJوضعية 07 D

.....(بدون تغيير).....

Xأمورولف 07 D 110

سيكلو بيروكس 07 D 151

محلول استعمال
5729.60% موضعي

محلول شريط
8121.60% الستعمال موضعي

.....(بدون تغيير).....

األدوية غدة اJوثة 25 B

أقراص

.....(بدون تغيير).....

سرينوا روبنس 25 B 00616021.62 ملغ

.....(الباقي بدون تغيير).....

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 07-173 اJـؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

sعدّلJا sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�ـقـتــضى اJـرسـوم الـتّــنـفـيـذيّ رقم 07-01 اJـؤرّخ
في 17 ذي احلـــجّـــة عــام 1427 اJــوافق 6 يــنـــايــر ســـنــة 2007
واJـتـــضـمّن حتــويــل مـراكــز إعالم الــشـبـيـبــة وتـنـشــيـطـهـا
إلى دواويـن مـؤسـســات الـشــباب لـلـواليـةs ال سيّـمـا اJادّة

s8 منه

- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـقــتـضى الــقـرار اJـؤرّخ في 19 جــمـادى الـثــانـيـة
عــــام 1428 اJـــــوافق 4 يــــولـــــيــــو ســــنــــة 2007 الـــــذي يــــحـــــدّد
شــروط إنـشـاء مــؤسـسـات الــشـبـاب ومــهـامـهــا وتـنـظــيـمـهـا
وســيـرهــا وكــذا تـعــداد ونــوع اJـســتـخــدمــX الـعــامــلـX بــهـا

sومؤهالتهم

اJـــاداJـــادّة ة 2 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـيّـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرّر بـاجلـزائـر في 21 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 21
سبتمبر سنة 2008.

الطيبالطيب لوح لوح

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 20  رمــضــان عــام   رمــضــان عــام 1429
اJـوافق اJـوافق 20  سـبـتـمـبـر سـنة   سـبـتـمـبـر سـنة s2008  يـحـد يـحـدّد الـتـنظـيمد الـتـنظـيم

الداخلي لديوان مؤسسات الشباب للوالية.الداخلي لديوان مؤسسات الشباب للوالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإنّ األم
sاليّةJووزير ا

sووزير الشباب والرياضة



اJــاداJــادّة ة 4 :  : تـــتـــــكـــوّن مــصـــلـــحـــــة اإلدارة والــــوســـــائـل
: (2) Xمــن فـرع

sاليّـةJوارد البشرية واJفرع ا -
- فرع الوسائل والصيانة.

اJـاداJـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1429 اJـوافق 20
سبتمبر سنـة 2008.
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :
اJــــــاداJــــــادّة األولى : ة األولى : يــــــهــــــدف هـــــــذا الــــــقــــــرار إلـى حتــــــديــــــد
الــتــنـظــيم الــداخــلي لـديــوان مــؤســسـات الــشــبـاب لــلــواليـة
تطبـيقا ألحـكام اJادّة 8 من اJرسـوم التّنـفيذيّ رقم 01-07
اJـؤرّخ في 17 ذي احلــجّـة عـام 1427 اJـوافق 6 يـنـايــر سـنـة
2007 واJتضمّن حتويل مـراكز إعالم الشبيبـة وتنشيطها

إلى دواوين مؤسسات الشباب للوالية.

sـادّة ة 2 :  : يــضم ديــوان مـؤســســات الـشــبــاب لـلــواليـةJـاداJا
حتت سلطة اJدير :

sمصلحة التنشيط واالتصال واحلياة اجلمعوية -
sمصلحة اإلدارة والوسائل -

- مؤسسات الشباب.

اJــاداJــادّة ة 3 :  : تـــتـــكــوّن مـــصـــلـــحـــة الـــتـــنـــشــيـط واالتـــصــال
: (2) Xواحليـاة اجلمعوية من فرع

sرافقةJفرع اإلعالم واالتصال واإلصغاء وا -
- فـرع األنــشــطـة االجــتـمــاعـيــة الــتـربــويـة ومــبـادالت

الشباب واحليـاة اجلمعوية.
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