
العدد العدد 73
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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 26  ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 13 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW بئر مراد رايسr 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 273
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2009 م م

4

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

20

20

20

فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسوم تـنفـيذي رقم 09 -  410 مؤرخ في 23 ذي احلجّـة عام 1430 اHوافق 10 ديـسمـبر سـنة r2009 يـحدد قـواعد األمن اHطـبقة
على النشاطات اHنصبة على التجهيزات احلساسة...........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مـرســومـان رئـاسـيـان مـؤرّخـان في 14 ذي احلـجـة عـام 1430 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنـة r2009 يـتـضـمـنـان إنـهـاء مـهـام بـعـنـوان
وزارة اHالية...............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 14 ذي احلـجــة عـام 1430 اHــوافق أوّل ديـسـمــبـر سـنـة r2009 يــتـضـمن إنــهـاء مـهــام مـديـر الــتـخـطـيط
والتهيئة العمرانية في والية ميلة.................................................................................................................

مرسـوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلجـة عام 1430 اHـوافق أوّل ديسـمبـر سنة r2009 يتـضمن إنـهاء مهـام مديـر الضرائب  في
والية تامنغست...........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مــؤرّخ في 14 ذي احلـجــة عـام 1430 اHــوافق أوّل ديــســمـبــر ســنـة r2009 يــتـضــمن إنــهــاء مـهــام مــديـرين ألمالك
.......................................................................................................................................Wالدولة في واليت

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 14 ذي احلـجــة عـام 1430 اHـوافق أوّل ديــسـمــبـر ســنـة r2009 يـتــضـمـن إنـهــاء مـهــام مـديــرين لـلــحـفظ
العقاري في الواليات...................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 14 ذي احلـجــة عـام 1430 اHــوافق أوّل ديـسـمــبـر سـنـة r2009 يـتـضـمن تــعـيـW مـديــرين في اHـديـريـة
العامة للميزانية بوزارة اHالية.....................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 14 ذي احلـجـة عـام 1430 اHــوافق أوّل ديـسـمــبـر سـنـة r2009 يـتـضــمن الـتـعـيـW في اHــديـريـة الـعـامـة
للضرائب بوزارة اHالية...............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 14 ذي احلـجـة عـام 1430 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة r2009 يتـضـمن الـتـعـيـW في اHـفـتـشـيـة الـعـامة
للمصالح اجلبائية بوزارة اHالية....................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلجة عام 1430 اHوافق أوّل ديسمبر سنة r2009 يتضمن تعـيW رئيسة دراسات باحملافظة
العامة للتخطيط واالستشراف......................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلجة عام 1430 اHوافق أوّل ديسـمبر سنة r2009 يتضمن تعيـW مدير التخطيط والتهيئة
العمرانية في والية تبسة.............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 14 ذي احلـجـة عـام 1430 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة r2009 يـتـضـمن تـعيـW مـديـرين لـلـضرائب في
الواليات.....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلجة عام 1430 اHوافق أوّل ديسـمبر سنة r2009 يتضمن تعـيW مديرين لألمالك الوطنية
.................................................................................................................................................Wفي واليت

مـرسومـان رئاسيـان مؤرّخان في 14 ذي احلجـة عام 1430 اHـوافق أوّل ديسـمبـر سنة r2009 يتـضمنـان تعيـW مديرين لـلحفظ
العقاري في الواليات...................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

( 2 ) Wيـتـضــمن إنـهــاء انـتـداب أســتـاذتـ r2009 ـوافق 30 غـشـت سـنـةHقـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 9 رمـضــان عـام 1430 ا
تابعتW لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى اHدرسة الوطنية التحضيرية لـدراسـات مـهـنـدس.................

Wيـتـضـمن جتـديـد انـتـداب أسـاتـذة تـابـعـ r2009 ـوافق 30 غـشـت سـنةHقــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 9 رمـضـان عـام 1430 ا
لـوزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي لـدى اHـدرسـة الـوطـنـيـة الـتـحـضـيـريـة لــدراســات مــهــنــدسr بـعـنـوان الـسـنة
اجلامعية 2009 - 2010 ..................................................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قــرار مــؤرخ في 9  شــوّال عــام 1430 اHـــوافق 28 ســبــتـــمــبــر ســنــة r2009 يــعــدّل ويــتـــمّم الــقــرار اHــؤرخ في 28 صــفــر عــام 1429
اHوافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات اHرجعية اHعتمدة كأساس لتعويض األدوية و كيفيات تطبيقها....
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 09 - -  410 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 ذي احلـج ذي احلـجّـةـة
عــام عــام 1430  اHــوافق اHــوافق 10 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r2009 يـــحــددr يـــحــدد
قواعـد األمن اHـطبـقة عـلى الـنشـاطات اHـنـصبـة علىقواعـد األمن اHـطبـقة عـلى الـنشـاطات اHـنـصبـة على

التجهيزات احلساسة.التجهيزات احلساسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rوزيــر الــدولـة Wـشــتــرك بـHبـنــاء عــلى الــتـقــريــر ا -
وزيـر الداخليـة واجلماعات احملـلية ووزير الـدفاع الوطني
ووزيـر الــبـريـد وتـكـنـولــوجـيـات اإلعالم واالتـصـال ووزيـر

rالنقل

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

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اHـوافق  8  يـونـيــو سـنـة 1966 واHــتـضـمن

rتممHعدل واHا rقانون اإلجراءات اجلزائية

- و�ـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم 66 - 156  اHــــؤرخ في  18
صــفــر عـام 1386 اHـوافق 8  يــونـيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

rتممHعدل واHا rقانون العقوبات

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 75 - 59  اHــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395  اHــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 16
اHـــــؤرخ في 20 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1414 اHـــــوافق 4 
ديـســمــبـر ســنـة 1993 الــذي يـحــدد شـروط �ــارسـة أعــمـال

rواد احلساسة ونقلهاHحراسة األموال وا

- و�قـتـضى األمر رقم 95 - 24 اHـؤرخ في 30 ربـيع
الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واHتعلق

rبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 97 - 06 اHــــــــؤرخ في 12
رمـضـان عام 1417 اHـوافق 21  يـنـايـر سـنة 1997 واHـتـعلق

r بالعتاد احلربي واألسلحة والذخيرة

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 98 - 06 اHــــؤرخ في 3
ربـيع األول عام 1419 اHـوافق 27  يـونـيـو سـنة 1998 الـذي
يـحـدد الـقـواعـد الـعـامـة اHتـعـلـقـة بـالـطـيـران اHـدنيr اHـعدل

rتممHوا

- و�ـــقــتـضـى الـقــــانــون رقم 2000 - 03 اHـؤرخ في
5 جــــمـــــادى األولى عــــــام 1421 اHـــــوافــق 5 غــــشـــت ســــــنــــة
2000 الـذي يحــدد القـــواعــد العـــامـة اHـتـــعلقــة بالبـريد

واHـواصــــالت الســلــكـيـة والـالســلـكــيـةr ال سـيــمـا اHــواد
4 (اHــــــطـــة اخلـــامـــــســـة) و10 و13 (اHـــطــــة الـــســــادســـة) و32

rمنه

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 01 - 14 اHــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عـــام 1422 اHــــوافق  19 غــــشت ســــنـــة 2001
واHـتــعـلق بـتــنـظــيم حـركـة اHــرور عـبــر الـطـرق وسالمــتـهـا

rتممHعدل واHا rوأمنها

- و�ـــــــقـــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقم 03 - 04 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
واHتعلـق بالقواعـد العامـة اHطبـقة على عـمليـات استيراد

rالبضائع وتصديرها

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

rتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةHوا

-  و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة  2009 وا

-  و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة  2009 وا

-  و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 97 - 40
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1417 اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة
1997  واHـتعـلق �عايـير حتـديد الـنشـاطات واHـهن اHقـننة

rتمّمHا rاخلاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 04 - 381
اHـؤرخ في 15 شـوال عام 1425 اHـوافق 28  نـوفـمـبـر سـنة

rرور عبر الطرقH2004 الذي يحدد قواعد حركة ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 05 - 163
اHـــــؤرخ في 24 ربــــيـع األول  عــــام 1426  اHـــــوافق 3 مـــــايــــو
سـنـة 2005 واHــتــعـلق بــاعــتــمـاد مــنــشــآت بـنــاء الــطــائـرات

rوصيانتها

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -
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يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــهــــدف هـــــذا اHــــرســــوم  إلـى حتــــديــــد
قـــــواعــــد األمن اHـــــطــــبـــــقــــة عـــــلى الـــــنــــشـــــاطــــات اHـــــتــــعـــــلــــقــــة
بـالـتـجــهـيـزات احلـسـاســة وكـذا شـروط وكـيــفـيـات �ـارسـة

هذه النشاطات.

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يـــقـــصـــد بـ "الـــتـــجـــهـــيـــزات احلــســـاســـة" في
مــفـهــوم هــذا اHــرسـومr كـل عـتــاد �ــكن أن �س اســتــعــمـاله

غير اHشروع باألمن الوطني وبالنظام العام.
حتـدد قائـمة الـتـجهـيزات احلـسـاسة في اHـلحق األول
Wـــرســـوم. و�ـــكن حتـــيـــيــنـــهـــا بـــقــرار مـــشـــتـــرك بــHبـــهــذا ا
الــوزراء اHـكــلــفـW بــالـدفــاع الــوطـنـي والـداخــلـيــة  والــنـقل

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  تـعـد بـطــاقـات الـشـرائح اHـسـبـقـة واHـؤجـلـة
الـــدفـع  لــلــهــاتف الــنــقــال اخلــاضــعــة ألحــكــام الــقــانــون رقم
2000 - 03 اHؤرخ في 5 جمادى األولى عام 1421 اHوافق 5

 غـــشت ســـنـــة 2000 واHـــذكـــور أعالهr جتـــهـــيـــزات حـــســـاســة
مـــصـــنـــفــة فـي الـــقــسـم الـــفــرعـي الـــرابع من الـــقـــسم "أ" من

اHلحق األول. 
يــخـــضع االجتــار بـــهــذه الـــتـــجـــهـــيـــزات واقــتــــنــاؤهـــا
وحــيـــازتــهــا واســتــعــمـالــهــا لــلــشــروط احملــددة في الــقــانـون

اHذكور أعاله وفي نصوصه التطبيقية . 
الفصل الثانيالفصل الثاني

WتعاملHاعتماد اWتعاملHاعتماد ا

rــعـــمــول بهHــادّة ة 4 : : بــغض الـــنــظـــر عن الــتـــنــظـــيم اHــاداHا
تــــخــــضع �ــــارســــة نــــشــــاطــــات االجتــــار وتــــقــــد� اخلــــدمـــات
اHــتـعـلـقـة بـالـتــجـهـيـزات احلـسـاسـة لـلــحـصـول عـلى اعـتـمـاد

مسبق تسلمه مصالح الوزارة اHكلفة بالداخلية.
يــــغـــطـي نـــشــــاط االجتــــارr الـــتــــجـــهــــيــــزات احلـــســــاســـة

واستيرادها وتصديرها وصنعها وبيعها.
ويغـطي نشاط تـقد� اخلـدماتr تركـيب التجـهيزات

احلساسة وصيانتها وتصليحها.
يـــدعـى اHـــســــتــــفـــيــــد من االعــــتــــمـــاد فـي صـــلـب الـــنص

"اHتعامل".
وال يخضع لالعتماد :

rأصحاب  رخص الهاتف النقال -
- اHــــؤســـســــات الــــتـــابــــعــــة  لــــوصـــايــــة وزارة الــــدفـــاع

الوطني.

اHــــاداHــــادّة ة 5 : : يـــخــــضع اعــــتــــمــــاد اHـــتــــعــــامــــلـــW لــــتــــقــــديـــر
الـســلـطـات اHــعـنـيــة بـاHــسـائل اHـتــعـلــقـة بـتــأهـيل اHــتـعـامل
وقــــدراته اHــــهـــنــــيـــة وكــــذا الـــشــــروط األمـــنــــيــــة لـــلــــمـــحالت

والتجهيزات.

اHــاداHــادّة ة 6 : : تــنــقـــسم االعــتـــمــادات حــسب الـــنــشــاط إلى
: Wنوع

الــــــنـــــوع األول : الــــــنـــــوع األول : الــــــنـــــشــــــاط اHــــــرتـــــبـط بــــــاســـــتــــــيـــــراد
الــتــجـــهــيــزات احلــســـاســة وتــصــديــرهـــا وصــنــعــهـــا وبــيــعــهــا

rوتركيبها وصيانتها وتصليحها

الــنـــوع الــثــاني : الــنـــوع الــثــاني : الـــنــشــاط اHـــرتــبط فـــقط بــتـــركــيب
التجهيزات احلساسة  وصيانتها وتصليحها.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يـســلم االعــتـمــاد من الـنــوع األول من طـرف
مـــصــالـح الـــوزارة اHــكـــلـــفـــة بــالـــداخـــلـــيــة بـــعـــد األخـــذ بــرأي

السلطات اآلتية :

- الـوزارة اHـكـلـفة بـتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال
ووزارة الــــدفــــاع الــــوطــــني فــــيــــمــــا يــــخص الــــتــــجــــهــــيـــزات
احلساسة اHصـنفة في القسمW الفرعيW 1 و2 من القسم

r رسومHلحق األول بهذا اHأ" من ا "

-  السلـطة اHؤهـلة اHكـلفـة باHصـادقة على جتـهيزات
وبـــرامج الـــتـــرمــيـــز اHـــصــنـــفـــة في الـــقـــسم  الـــفــرعي 3 من

r لحق األولHالقسم "أ" من ا

- الـوزارة اHــكـلـفــة بـالـنــقل ووزارة الـدفــاع الـوطـني
فــيـمــا يـخص الـتــجـهــيـزات احلـســاسـة اHـصــنـفـة فـي الـقـسم

r لحق األولHب" من ا"

- وزارة الـدفـاع الــوطـني فـيــمـا يـخص الـتــجـهـيـزات
احلساسة اHصنفة في القسم " ج" من اHلحق األول.

اHــاداHــادّة ة 8 : : يـــســـلم االعـــتـــمــاد مـن "الــنـــوع الـــثـــاني" من
طـــرف مــصـــالح الــوزارة اHـــكــلـــفــة بـــالــداخــلـــيــة بـــعــد الــرأي
بـاHــوافـقـة Hــصـالـح األمن والـســلـطــة اHـذكـورة فـي احلـالـة 2
من اHــادة 7 أعاله عـــنــدمـــا يــتــعـــلق األمــر بـــتــجـــهــيــزات من

القسم الفرعي 3 من القسم " أ" من اHلحق األول.

9 : :  يـــــقــــدم طـــــلـب االعــــتـــــمــــــاد  فـــــيــــمـــــا يـــــخص اHــــاداHــــادّة ة 
التـجهـيزات من نـفس القـسم والقسم الـفرعيr فــي ثـالث
(3) نسـخr يتم إعدادها طـبقا للنـمــوذج اHبـW فـي اHلحق

الثاني بهذا اHرسوم.

WـبHيرفق الـطلـب بتـعهـد كتـابي مـطابق لـلنـموذج ا
في اHـــلــحق الــثــالـث بــهــذا اHــرســوم و�ــلـف يــحــتــوي عــلى

مايأتي :
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: Wبالنسبة لألشخاص الطبيعي: Wبالنسبة لألشخاص الطبيعي
- بــطــاقــة احلــالــة اHــدنــيــة ومــســتــخــرج مـن صــحــيــفـة
الـسوابـق القـضـائـية (رقم 3) ال يقل تـاريـخه عن ثالثة (3)

rأشهر
- شـهـادة اجلـنـسيـة ونـسـخـة مـصادق عـلى مـطـابـقـتـها

rألصل بطاقة التعريف الوطنية
- نسـخ من الشـهـادات الـتي تثـبت الـقـدرات اHهـنـية

rقرر اعتمادهاHمارسة النشاطات اH لصاحب  الطلب
- كــشف وصــفي لــلــوســائل الــبـشــريــة واHــاديــة الـتي

rقرر اعتمادهاHمارسة النشاطات اH تستعمل
- كـشف وصــفي لـلـوسـائل والـتــدابـيـر اHـقـررة قـصـد

rاحلفاظ على التجهيزات في مأمن
- سـنــد شـغل احملل الـذي ســتـمـارس فـيـه الـنـشـاطـات

rقرر اعتمادهاHا
- سند اإلقامة بالنسبة للمقيمW األجانب. 

 : WعنويHبالنسبة لألشخاص ا : WعنويHبالنسبة لألشخاص ا
rنسخة من القانون األساسي  -

-  بـالــنــســبــة لــكل وكــيل ومــسـاهـم ومـســيــرr بــطــاقـة
احلـــالــــة اHــــدنـــيــــةr ومــــســـتــــخــــرج من صــــحـــيــــفــــة الـــســــوابق
الــقـضــائــيــة ال يـقـل تـاريــخه عـن ثالثـة (3) أشـهــرr وشــهـادة
اجلـنـســيـة ونـسـخـة مــصـادق عـلى مــطـابـقـتـهــا ألصل بـطـاقـة

rالتعريف الوطنية
- كــشف وصــفي لــلــوســائل الــبـشــريــة واHــاديــة الـتي
ستـستـعمل Hـمارسـة النـشاطـات اHقـرر اعتـمادهـاr �ا في
ذلك الــشـــهــادات الــتي تــثــبت الــقــدرات اHــهــنــيــة لــصــاحب

rالطلب
- كـشف وصـفي لـلـوسـائل والـتـدابـيـر اHـتـخـذة قـصد

rاحلفاظ على التجهيزات في مأمن
- سـنــد شـغل احملل الـذي ســتـمـارس فـيـه الـنـشـاطـات

rقرر اعتمادهاHا
WـــســـاهـــمـــHســـنـــد اإلقـــامـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــوكالء وا -

واHسيرين ذوي اجلنسية األجنبية.

اHــــاداHــــادّة ة 10 : : يـــــــودع طــــلـب االعــــتـــــمــــادr مـــــقـــــابل وصــل
إيـداعr لدى مصالح الــوزارة اHكلفــة بـالداخليــة ويدرس

فــي أجل ال يتعدى خمسة وستW (65) يوما.
يـجب أن يــكــون رفض الــطـلب مــعــلال قــانـونــا ويــبـلغ

إلى اHعني.

اHــــاداHــــادّة ة 11 : : يــــخـــضـع الـــقــــيــــد في الــــســـجـل الـــتــــجـــاري
لالعـتـمـاد اHـسـبـق اHـعـد طـبـقـا لـلـنـمـوذج اHـبـW في اHـلـحق

الرابع بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 12 : : االعـتـمـاد شـخصـي وال �ـكن الـتـنازل عـنه
وهو صالح Hدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

يــــودع طــــلـب الـــتــــجــــديــــد قــــبـل  ســــتـــة (6) أشــــهــــر من
انقضاء صالحية االعتماد الساري.

ويخضع كل تغيـير في قائمة الـتجهيزات من نفس
القسم الفرعي لتعديل االعتماد.

الفصل الثالثالفصل الثالث
 إجراء االقتناء واالستغالل والبيع والتركيب والتصليح إجراء االقتناء واالستغالل والبيع والتركيب والتصليح

اHـاداHـادّة ة 13 : : يـخــضع كل اقــتـنــاء لـتــجــهـيــزات حـســاسـة
عــلى اHـسـتــوى الـوطــني من طـرف اHـتــعـامــلـW اHـعــتـمـدين
قـانـونـا لـرخـصـة الـوالي Hـكـان �ـارسـة الـنـشـاط بـالـنـسـبة
للمـتعامـلW من األشخاص الـطبيعـيW وHكان تـواجد مقر

.WعنويHمن األشخاص ا Wالشركة بالنسبة للمتعامل
حتـــــدد شـــــروط وكـــــيـــفــــيـــات تــــطـــــبـــيـق هـــــذه اHـــادة
بـــقـــرار مـــشـــــتـــرك بـــــW الـــوزراء اHـــكـــلـــفـــW بـــالـــداخـــلـــيـــة
والـــدفـــــاع الـــوطـــنـي وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعـالم واالتـــصـــال

والنقل .

14 : : يـخضع اقـتـناء الـتـجهـيـزات احلسـاسة من اHاداHادّة ة 
الــســوق اخلــارجــيــة لــتــأشــيــرة تـعــد اســتــنــادا إلى الــرخص
اHـــــذكــــورةr حـــــسب احلـــــالــــةr فـي اHــــادتــــW 13 و17 من هـــــذا

اHرسوم.
وتعد التأشيرةr حسب احلالةr من قبل :

rـكلـفة بتـكنـولوجـيات اإلعـالم واالتصالHالوزارة ا -
بعد اHوافقة اHسبقة Hصالح الوزارتW اHكلفتW بالدفاع
الـــوطــني والـــداخــلـــيــة واســـتــنـــادا إلى رخـــصــة االســـتــغالل
اHـــذكـــورة في اHــادة 20 أدنـــاه فــيـــمـــا يــخص الـــتـــجــهـــيــزات
احلـــســـاســـة اHــصـــنـــفـــة في األقـــســام الـــفـــرعـــيــة 1 و2 و3 من

rلحق األولHالقسم "أ" من ا
- الــوزارة اHــكــلــفــة بــالــنــقل بــعــد اHــوافــقــة اHــســبــقــة
Hصـالح الوزارتـW اHكـلـفتـW بالـدفاع الـوطني والـداخلـية
فــيـمــا يـخص الـتــجـهــيـزات احلـســاسـة اHـصــنـفـة فـي الـقـسم

rلحق األولHب" من ا"
- الـــــوزارة اHـــكـــــلـــفـــة بـــالــــداخـــلـــيـــةr بـــعـــد اHـــوافـــقـــة
اHـــســـبـــقــة Hـــصـــالح وزارة الـــدفـــاع الــوطـــني فـــيـــمــا يـــخص
الـتجـهيـزات احلسـاسة اHـصنـفة في الـقسم "ج" من اHـلحق

األول.
 يجـب أن تكـون الـتـجـهـيـزات اHـقـتـنـاة مـركبـةr وفي
شـكل قـطـع و/أو مـدمـجـة ضـمن نـظـامr مـطـابـقـة لـلـمـعـايـير

والتنظيمات التقنية اHعمول بها.
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rـادةHحتــدد شــروط وكـيــفــيـات تــطــبــيق أحـكــام هــذه ا
بـقـرار مشـترك بـW الـوزراء اHكـلـفW بـالداخـلـية والـدفاع
الــــوطــــني وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم واالتــــصــــال والــــنــــقل

واHالية.  

اHــــاداHــــادّة ة 15 : : ال �ـــــكن بــــيـع الــــتــــجــــهـــــيــــزات احلــــســــاســــة
وتـركــيــبـهــا وصــيـانــتــهـا وتــصــلـيــحــهـا إال لــفــائـدة أشــخـاص

طبيعيW أو معنويW مرخص لهم قانونا.

اHــاداHــادّة ة 16 : : ال يـــتم بـــيع الـــتـــجـــهـــيـــزات احلـــســاســـة من
متعامل Hتعـامل إال لفائدة متعامـلW حائزين اعتمادا من
"النـوع األول" وبنـاء على تـقد� رخـصة االقـتنـاء اHذكورة

في اHادة 13 أعاله.

اHاداHادّة ة 17 : : يـخضع اقتـناء التجـهيزات احلـساسة على
اHــســتــوى الـوطــنـي من طــرف األشـخــاص الــطــبــيــعــيـW أو
اHـــعـــنـــويــW ألغـــراض احلــيـــازة واالســتـــعـــمــال إلى رخـــصــة
تـسـلم حـسب نـوع الـتـجـهـيـزr من قـبل الـسـلـطـات اHـذكورة

أدناه :
- مــصــالح الــوزارة اHــكـلــفــة بــتـكــنــولــوجــيـات اإلعالم
واالتــصـالr اسـتــنـادا إلى رخـصــة االسـتــغالل اHـذكـورة في
اHادة 20 أدنـاه فيما يـخص التجهـيزات احلساسـة اHصنفة
في الـقــســمــW الـفــرعــيـW 1 و2 من الــقــسـم "أ" من اHــلــحق

rاألول
- ســلــطــة ضــبط الـــبــريــد واHــواصالتr اســتــنــادا إلى
رخصة االستغالل اHذكورة في اHادة 20 أدناه فيما يخص
التـجـهـيزات اHـصـنـفة في الـقـسم الـفرعي 3 من الـقسم "أ"

اHذكور أعاله.
- مــصـــالح الـــوزارة اHــكـــلــفــة بـــالــنـــقل بـــعــد اHـــوافــقــة
اHـسـبــقـة Hـصــالح الـوزارتـW اHــكـلـفــتـW بـالـدفــاع الـوطـني
والداخلية فيـما يخص التجهيـزات احلساسة اHصنفة في

r لحق األولHالقسم الفرعي 1 من القسم " ب" من ا
- الـــوالي Hــــكـــان تــــواجـــد مــــســـكن أو مــــقـــر الــــشـــركـــة
لـلـشخص الـطـالب لـلرخـصـة بعـد رأي جلـنة األمن الـوالئـية
Wـصنفـة في القـسمHفـيما يـخص التـجهيـزات احلسـاسة ا
الـفــرعــيـW 2 و3 من الـــقــسم "ب" والـــقــسم "ج" مـن اHــلــحق

األول.

وبـغـض الـنــظــر عن أحــكــام الــفــقـرة الــســابــقــةr تـمــنح
رخـصة االقـتـنـاء من قـبل مصـالح الـوزارة اHـكـلفـة بـالـنقل
rحــسـب احلــالــة rــكــلـــفــة بـــالــداخــلـــيــةHأو مـــصــالح الـــوزارة ا
عــنــدمــا يــكــون طــلب الــرخــصــة صــادرا عن هــيــئــة أو إدارة
عــمـــومـــيـــة ذات تــســـيـــيــر مـــركـــزي ويــتـــعـــلق بـــتــجـــهـــيــزات
حسـاسـة مصـنـفة في الـقـسمـW الـفرعـيW 2 و3 من الـقسم

"ب" والقسم "ج" من اHلحق األول .

تستثـنى مصالح وزارة الدفاع الـوطني من تطبيق
إجـــراء الـــتـــرخــيـص مـــوضــوع هـــذه اHـــادةr بـــالـــنـــســـبــة لـــكل
الــتــجــهـيــزات احلــســاســة اHــذكــورة في اHــلــحـق األول بــهـذا

اHرسوم.
كـــمـــا تــســـتـــثــنـى من تـــطــبـــيق إجـــراءات الـــتـــرخــيص

موضوع هذه اHادةr اHصالح اآلتية : 
- مـــصــــالح األمن الــــعـــمـــومي فــــيـــمـــا يـــخـص اقـــتـــنـــاء
الــتـــجــهــيــزات احلـــســاســة اHــصــنـــفــة في الــقـــسم الــفــرعي 3
الــــــقــــــسـم "ب"r  والــــــتــــــجــــــهــــــيــــــزات الــــــتـي تــــــنــــــدرج ضــــــمن
االحـتـيـاجـات الـعـاديـة لــهـذه اHـصـالح واHـذكـورة في الـقـسم

rلحق األولHمن ا r"ج"
- مـصالح اجلـمارك فـيمـا يخص اقـتنـاء التـجهـيزات
احلــسـاسـة اHــصـنـفــة في الـقــسم الـفـرعي r 3 الـقـسم بr من

اHلحق األول.
- مـصـالح اHـديـريـة الــعـامـة إلدارة الـسـجــون وإعــادة
اإلدمـــاج فــيــمــا يــخـص اقــتــنــاء الــتـــجــهــيــــزات احلــســاســــة
اHـــصـــنــــفـــــة فــي الــــفـــقـــرة األولى مــن الـــقـــســم الـــفـــرعـي 1
والـفقـرة 1 (الـنقــاط 1 و2 و 3 و 4 و5) مـن القـسم الفرعي
2 والفـقـرتW 1 و2 من القـسم الـفرعي 4  من الـقسم ج من
اHـــلـــحق األول.إال أن اقــتـــنـــاء هـــذه الــتـــجـــهـــيــزات مـن قــبل
اHــصـــالح الــســـالــفــة الـــذكــر يــبـــقى خــاضـــعــا لــتـــصــريح لــدى
اHـــصــالـح اخملــتـــصــة اHـــذكــورة فـي الــفـــقــرة األولـى من هــذه

اHادة.                                                               
اHـاداHـادّة ة 18 : : تـخصـص أنظـمـة اإلشـارة الـضـوئـيـة التي
تـرسل ضـوءا لـونه أزرقr اHـصـنـفـــة في الـفـقرة r1 الـقسم
الـفرعي r3  الـقـسم "ب "من اHـلـحق األولr بصـفـة حـصـرية

Hركبات اHصالح اHذكورة في التنظيم اHعمول به.

19 : : تــــخـــصص األنـــظــــمـــة الـــصـــوتــــيـــة اخلـــاصـــة اHــاداHــادّة ة 
الــواردة في الــفــقــرة r2 الــقــسم الــفــرعي 3 الــقــسم "ب" من
اHلـحق األولr بـصـفـة حـصـريـة Hـركـبـات اHـصـالح اHـذكورة

في التنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 20 : : يــخـضـع اسـتـغـالل الـتــجـهــيـزات احلــسـاسـة
اHــصـــنــفــة في األقـــســام الــفـــرعــيــة 1 و2 و3 من  الـــقــسم "أ"
والـقـسم الـفـرعي 1 من الـقـسم "ب" والـقـسم الـفـرعي 1 من
الــقــسم "ج" من اHــلــحق األولr لــرخــصـة مــســبــقــة تـســلــمــهـا

اHصالح اآلتية :
- الـوزارة اHـكـلـفة بـتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال
أو سـلـطـة ضبـط البـريـد واHـواصالتr حـسب احلـالـةr طـبـقا
لألحـكــام الـتــشـريــعـيــة والـتــنـظــيـمــيـة اHــعـمــول بـهــاr فـيــمـا
يـــخص الـــتــــجـــهـــيـــزات احلــــســـاســـة اHـــصـــنــــفـــة في األقـــســـام
الـفــرعــيـة 1 و2 و3 من الـقـــسـم "أ" مـن اHــلــحق األول بــعــد
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موافــقـة مصـالح وزارة الـدفاع الـوطني والـوزارة اHكـلفة
بـالــداخـلــيــةr والـســلـطــة اHــذكـورة في اHــطــة 2 من اHــادة 7
أعاله فــــيـــمـــا يـــخص الـــتـــجـــهـــيـــزات اHــــصـــنـــفـــة في الـــقـــسم

rذكور آنفاHالفرعي 3 من القسم "أ" ا

- الوزارة اHـكـلـفـة بالـنـقل فـيـمـا يخص الـتـجـهـيزات
احلـســاسـة اHــصـنــفـة في الــقـسم الــفـرعي 1 من الـقـسم "ب"
مـن اHـــلــــحق األول بــــعـــد مـــوافــــقـــة مــــصـــالـح وزارة الـــدفـــاع

rكلفة بالداخليةHالوطني والوزارة ا

- الـــوالـي اخملـــتص إقــــلـــيـــمـــيـــا بــــعـــد رأي جلـــنـــة األمن
لــلــواليــة فــيــمــا يــخص الــتــجــهــيــزات اHــصــنــفــة في الــقــسم

الفرعي 1 من القسم "ج" من اHلحق األول.

ال يـطــبق إجـراء الــتــرخـيص الســتـغـالل الـتــجـهــيـزات
احلساسة اHـصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من
اHـــــلــــــحق األول عــــــلـى مـــــصــــــالح وزارة الــــــدفــــــاع الـــــوطــــــني

والوزارة اHكلفة بالداخلية.

اHــــــاداHــــــادّة ة 21 : : حتـــــــدد شـــــــروط وكـــــــيــــــفـــــــيـــــــات اقـــــــتـــــــنــــــاء
التجهـيزات احلسـاسة وحيـازتها واسـتغاللهـا واستعـمالها
والـتنـازل عنـهـا من قبل األشـخاص اHـذكـورين في الفـقرة
األولـى من اHـــادة 17 أعاله بـــقـــرار مـــشــتـــرك بـــW الــوزراء
اHــكــلــفــW بــالــداخــلـيــة والــدفــاع الــوطــني وتــكــنــولــوجــيـات

اإلعالم واالتصال والنقل.

اHـاداHـادّة ة 22 : : ال يـتـم تــركـيــب الـتــجــهـيــزات احلـســاسـة
وصـــيــانــتــهـــا وتـــصـــلــيــحــهــا مـن قــبل اHــتــعــامــلــW لــفــائــدة
أشـــخـــــاص طـــبــيـــعــيـــW أو مــعــنـــويــW إال بـــتــقـــد� رخــصــة
احليازة النظاميـة اHتعلقة بهاr اHـعدة طبقا ألحكام القرار

الوزاري اHشترك اHذكور في اHادة  21 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 23 : : بـغض الــنـظــر عن أحــكـام الــفـقــرة األخـيـرة
من اHادة 4 أعالهr تلزم اHؤسـسات التابعة لوصاية وزارة
الدفـاع الـوطـني عنـدمـا تـتـاجر في الـتـجـهيـزات احلـسـاسة

باالمتثال ألحكام اHواد 15 و16 و24 من هذا اHرسوم. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
التزامات اHتعاملالتزامات اHتعامل

اHاداHادّة ة 24 : : يجب على اHـتعامل مسك سجالت مرقمة
rومؤشـرا عليـها من طرف مـصالح األمن اخملتـصة إقلـيميا
تــذكـــر فــيـــهـــا كل الــعـــمـــلــيـــات اHــنـــجـــزة في إطــار �ـــارســة
نــشــاطــاتـهr وال ســيــمــا مــنــهــا الــبــيــانــات اHــتــعــلــقــة بــهــويــة
الـزبـون وعـنوانـه وغرضه االجـتـمـاعي ومـهنـتهr بـنـاء على
تـقــد� الـوثـائق اإلداريـة اHـتـعـلـقــة بـهـا. ويـجب أن تـشـتـمل
Wــتــعــلـقــة بــتــعــيـHهـذه الــســجالت أيــضــا عــلى الــبــيـانــات ا

الـــتـــجــهـــيـــزات (األرقـــام الـــتــســـلـــســـلــيـــةr الـــعالمـــةr الـــنــوع)
ومصـدرهـا أو وجهـتـهـاr وتاريخ احلـركـة ومراجع الـرخـصة

التي تثبت احلركة.
يـجب عــلى اHـتــعـامل أن يــتـأكـد قــبل كل عــمـلـيــة بـيع
لـــلــتـــجـــهـــيــزات احلـــســـاســة أو تـــركـــيـــبــهـــا أو صـــيــانـــتـــهــا أو
تــصــلـــيــحــهـــا من الـــهــويــة الـــصــحــيـــحــة لـــلــزبــون وعـــنــوانه
وغـرضه االجـتـماعـي أو مهـنـته بـعـد الـتـدقـيق في الـوثائق

اإلدارية اHتعلقة بذلك.
حتــدد ¦ــاذج الــســجالت اHــذكــورة في الــفــقــرة األولى

أعاله بقرار من الوزير اHكلف بالداخلية.

اHـاداHـادّة ة 25 : : يـجـب أن يـتم نــقل الــتـجــهــيـزات مــوضـوع
هـذا اHـرســومr في أحـسن الـظـروف األمـنــيـة بـحـيث تـكـون
مــحــمــيــة من الــســرقــة ومــخــاطـر الــضــيــاع أو االســتــعــمـال

االحتيالي.
ال �ــكن أن حتــول الـتــجــهــيـزات احلــســاســة من طـرف
اHــتـعــامـلــW في إطــار �ـارســة نـشــاطــاتـهمr إال حتت نــظـام

اHواكبة الذي  تقوم به الشركات اHعتمدة لهذا الغرض.
يـتـم ضـمـان اHـواكـبــة بـالـنـســبـة لـبـعض الــتـجـهـيـزات
ونظرا للظـروف احمللية اخلاصة حـصريا من طرف مصالح
األمن التابعة للدولة اHسخرة قانونا من طرف الوالي. 

حتــدد رخــصــة االقـــتــنــاء اHــذكــورة في اHــادة 13 أعاله
صراحة نظام اHواكبة ونوعه.

اHــــاداHــــادّة ة 26 : : فـي حــــالــــة ســــرقــــة أو ضــــيــــاع جتــــهــــيـــزات
حسـاسةr  يتـعW عـلى  احلائز أن يـعلم فـورا مصالح األمن
اخملـتـصـة إقـلـيـمـيـا وكـذا الـسـلـطـات الـتي سـلـمت الـرخـصـة

واHذكورة في اHواد  13 و 17 و20.
في حـالة وقوع الـسرقة أو الـضياع علـى إقليم والية
غير والية مكان التواجدr فإنه يجب إعالم أقرب مصلحة
أمن فــورا. ويـتم تــأكـيــد الـتــصــريح بـالــسـرقــة أو الـضــيـاع
بـعــد ذلك لــدى مـصــالح األمن الــوطـنـي أو الـدرك الــوطـني
وكـذا لدى اHـصالح اHـعنـية لـوالية مـكان وجـود النـشاط أو

اإلقامة.
اHــــاداHــــادّة ة 27 : : يــــجب إخــــطــــار الــــســــلــــطــــة الــــتي ســــلــــمت
االعـتـماد مـسـبقـا بـأي تـعديل في أحـكـام القـانـون األساسي

للمتعامل.
اHــاداHــادّة ة 28 : : يـــخــضـع حتــويل مـــحل أو أمـــاكن �ـــارســة
نـــشـــاطـــات اHــتـــعـــامل احلـــائـــز اعــتـــمـــادا من "الـــنــوع األول"

لرخصة تعدها مصالح الوزارة اHكلفة بالداخلية.
ويجب أن يتم الـتحويل في أجل ال يـتعدى ثالثة (3)

أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ باHوافقة.
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Wادة بقرار مشترك بHحتدد كيفيـات تطبيق هذه ا
.WعنيHالوزراء ا

اHــاداHــادّة ة 29 : : يـــخــضـع حتــويل مـــحل أو أمـــاكن �ـــارســة
نــشـــاطــات اHـــتــعـــامل احلــائـــز اعــتـــمــادا من الـــنــوع الـــثــاني
لــتــصــريح كــتــابي مــفــصل ومــســبق لــدى مــصـالـح الـوزارة

اHكلفة بالداخلية.
ويترتب على التصريح تسليم وصل.

30 : : يـتــعــW عــلى اHــتــعــامل في حــالــة تـوقــيف اHـاداHـادّة ة 
rالـنــشـاطــات إعالم الـســلـطــة الـتي ســلـمــته االعـتــمـاد فـورا
الـتي تـقـوم بـإلـغـائـه. وحتـدد الـسـلـطـة اHـذكـورة لـلـمـتـعـامل
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــواجب اتـــبـــاعـــهـــا بـــخـــصـــوص أجل إجـــراء

عمليات التنازل.
يـجـب مــواصـلــة حـفـظ الـتجـهيـزات احلساسـة التي
ال تــزال بــحــوزتـهr وال �ــكن بــيــعــهـــا أو الــتــنــازل عــنــهــا إال

HتعاملW معتمدين لالجتار فيها. 
rــذكــور في الــفـقــرة األولى أعالهHوبــانـقــضــاء األجل ا
يجب أن تـكون التجـهيزات احلـساسة غـير اHبـاعة أو غير

اHتنازل عنها موضوع تدابير حتفظية.

31 : : يــــــخــــــــضــع كـل تــــــعـــــــديل فـي خــــــصـــــــائص اHـــــاداHـــــادّة ة 
التـجـهـيــزات كمـا هـي محـددة فـي رخـصـة االقتناءr  أو
كل حتويل بـالزيـادة أو باحلـذف ألحد مـكونـات أو ملـحقات
الـتـجـهـيــز إلى رخـصـة من الـسـلـطـة اHـذكـورة في اHـادة 20

من هذا اHرسوم. 

اHــاداHــادّة ة 32 : : يـــجب أن تــكــون الـــتــجــهــيـــزات احلــســاســة
اHـــعـــيــبـــة أو الـــتي صـــرفت عن اخلـــدمـــة أو غـــيــر الـــصـــاحلــة
لالستعمالr مـوضوع طلب صرف من اخلدمة معلال قانونا

لدى السلطة اHذكورة في اHادة 14 أعاله.
حتــدد إجـراءات وشـروط الـصـرف مـن اخلـدمـة بـقـرار
مـــشــتـــرك بـــW الـــوزراء اHـــكــلـــفـــW بـــالـــداخــلـــيـــةr والـــدفــاع
rوالـــنـــقل rالـــوطــــني وتـــكــــنـــولـــوجـــيــــات اإلعالم واالتـــصــــال

واHاليةr والبيئة.
اHــــاداHــــادّة  33 : : ال �ــــكـن أن يــــقـــــوم اHــــتـــــعـــــامل  بـــــبــــيع أو
تركيب أو تصليح أو جمع أنظمة اإلشارة الضوئية التي
تـرسل ضـوءا لـونه أزرق واHـصنـفـة في  الـفـقرة r1 الـقسم
الــــفــــرعي r3  الـــــقــــسـم "ب" من اHـــــلــــحق األولr إال لـــــفــــائــــدة

اHصالح اHذكورة في التنظيم اHعمول به دون سواها.

اHــــاداHــــادّة ة 34 : : ال �ــــكـن أن يــــقـــــوم اHــــتـــــعـــــامل  بـــــبــــيع أو
r تـــركـــيـب أو تـــصـــلـــيح أو جـــمع الـــتـــجـــهـــيـــزات احلـــســـاســـة
اHـصنـفـة فـي  الـفـقرة r2 الـقـسم الـفـرعي 3  الـقـسم "ب"من
اHـلــحق األولr إال لــفـائـدة اHــصـالح اHــذكـورة فـي الـتـنــظـيم

اHعمول به دون سواها.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الرقابة والعقوباتالرقابة والعقوبات

WـــتـــعـــامـــلـــH35 : : تـــمـــسـك بـــطـــاقـــيـــة خـــاصــــة بـــا اHــاداHــادّة ة 
اHعتمدين من قبل مصالح الوزارة اHكلفة بالداخلية.

تـرسل نـسخـة عن الـبـطاقـيـة وحتيـيـنهـا إلى اHـصالح
اآلتية :

r وزارة الدفاع الوطني -
- الـوزارة اHـكـلـفة بـتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال
عــنـدمــا تــخص الــبــطـاقــيــة مــتـعــامــلــW تــتـعــلق نــشــاطــاتـهم
بالـتجهـيزات اHبـينة في الـقسم "أ" من اHلـحق األول بهذا

rرسومHا
- الــسـلــطـة اHـذكــورة في احلـالــة الـثـانــيـة من اHـادة 7
أعالهr عندما تخص البـطاقية متعاملW تتعلق نشاطاتهم
بـالـتجـهـيـزات اHـبـيـنـة في الـقـسم الـفـرعي3 من الـقـسم "أ"

من اHلحق األول.
- الـوزارة اHـكـلـفــة بـالـنـقل عــنـدمـا تـخص الــبـطـاقـيـة
مــتـعـامـلــW تـتـعــلق نـشـاطــاتـهم بــالـتـجـهــيـزات اHـبــيـنـة في

القسم "ب" من اHلحق األول.

اHــاداHــادّة ة 36 : : يــخــضـع اHــتــعــامل لــرقـــابــة مــصــالح األمن
وكـذا كل هيئة أخـرى مؤهلة قـانونا. ولهـذا الغرضr يجب
أن تـــــقــــدم لـألعــــوان اHـــــكـــــلـــــفــــW بـــــالـــــرقــــابـــــة كـل الــــوثـــــائق

وتزويدهم بكل التسهيالت الضرورية إلجناز مهمتهم.

اHــــاداHــــادّة ة 37 : : دون اHــــســــاس بــــاألحــــكــــام الــــتــــشــــريــــعــــيـــة
والتنـظيمـية اHعـمول بهـاr يترتب عـلى �ارسة نـشاطات
تتعـلق  بالتـجهـيزات احلسـاسة دون اعـتمادr تـوقيف هذه
الـنـشــاطـات فـورا ووضـع الـتـجــهـيـزات في مــأمن من قـبل

السلطات العمومية بهدف احلفاظ على األمن العام.

اHـــــاداHـــــادّة ة 38 : : �ــــــكـن أن يــــــتــــــرتب عــــــلـى عــــــدم احــــــتـــــرام
اHـــــــتــــــعـــــــامل ألحـــــــكــــــام اHــــــواد 25 و27 إلى 29 و32 من هــــــذا
اHـرسـوم الــتـعـلــيق اHـؤقت لـالعـتـمــاد ألجل ال يـتـعــدى سـنـة

واحدة (1) . وفي حالة العودr �كن سحب االعتماد.
يـصدر الـتـعلـيق اHـؤقت وسحب االعـتـماد بـقرار من

الوزير اHكلف بالداخلية.

اHــاداHــادّة ة 39 : : يــجب وضـع الــتـــجــهــيـــزات أثــنـــاء تــعـــلــيق
االعـتـمـاد  في مـأمن من قـبل الـسـلـطـات الـعـمـومـيـة بـهدف

احلفاظ على األمن العام. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 40 : : �ــــــكـن أن يــــــتــــــرتب عــــــلـى عــــــدم احــــــتـــــرام
اHـتـعـامل ألحـكـام اHـواد 13 و15 و16 و20 و22 و24 و26 و31
و33 و34 و36 من هذا اHرسوم السحب النهائي العتماده.
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ويــجب أن يــصــحـب سـحـب االعــتــمــاد بــتــدابــيـر ذات
طابع حتفظي.

اHــــاداHــــادّة ة 41 : : دون اHــــســــاس بــــاألحــــكــــام الــــتــــشــــريــــعــــيـــة
والتنظيمـية اHعمول بهاr يترتب على عدم احترام أحكام
اHـادة 17 من هـذا اHرسـومr وضع الـتـجـهيـزات اHـعـنـية في
مــأمن من قـبل الــسـلـطــات الـعـمــومـيــة بـهـدف احلــفـاظ عـلى

األمن العام. 

اHـاداHـادّة ة 42 : : حتـدد الـتــدابـيـر الـتــحـفـظــيـة اHـذكـورة في
Wـــرســـوم بـــقـــرار مـــشـــتـــرك بـــH30 و40 من هـــذا ا WـادتـHا

الوزراء اHكلفW بالداخليةr والدفاع الوطنيr واHالية.
الفصلالفصل الســادس الســادس
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

W43 : : يــــــرخـص لـألشــــــخــــــاص الـــــــطــــــبــــــيـــــــعــــــيــــــ اHــــــاداHــــــادّة ة 
واHــعـــنــويــW الـــذين �ــارســون نـــشــاطــات االجتـــار وتــقــد�
اخلدمات اHـتعلـقة بالـتجهـيزات احلسـاسة Hواصـلة مزاولة
نشاطاتها. ويجب عليهم أن يخضعوا ألحكام هذا اHرسوم
وال سـيــمــا اHـواد 9 و10 و24 و27 مــنه في أجـل ال يــتــجـاوز
سـتـة (6) أشــهـر ابــتـداء من تــاريخ نـشــر هـذا اHــرسـوم في

اجلريدة الرسمية .
غير أنه يجب عليهم خالل هذه الفترة :

- تـــقــد� تــصــريح مــفــصـل بــالــتــجــهــيــزات احلــســاســة
الـتـي بـحـوزتـهم ابــتـداء من تـاريخ نـشــر هـذا اHـرسـوم في
اجلـريدة الـرسـمـيـةr لدى مـصـالح الـدرك الـوطني أو األمن
الوطني Hـكان تـواجدهمr وفـقا للـنمـوذج اHبـW في اHلحق

rرسومH5 من هذا ا
- تـقــد�  طـلب اعــتـمـاد كــمـا هـو مــنـصـوص عــلـيه في

أحكام هذا اHرسوم.
تـوضع الــتــجـهــيـزات غــيـر اHــصــرح بـهــا خالل اآلجـال
اHــقــررة في مـأمـن من قـبـل الـســلـطــات الــعـمــومــيـة بــهـدف

احلفاظ على األمن العام. 
يترتب على رفض االعتماد وقف النشاط.

Wعــــلى األشـــخــــاص الـــطــــبـــيــــعـــيـــ Wــــادّة ة 44 : : يـــتــــعـــHــــاداHا
واHـعنـويـW اHـذكـورين فـي اHادة 42 أعالهr الــذين صـرحـوا
بــالـتــجــهـيــزات احلـســاسـة الــتي بـحــوزتــهمr ويـرغــبـون في
الـــتــوقـف عن مـــزاولــة نـــشـــاطـــاتــهـم أن يــبـــلـــغـــوا الــســـلـــطــة
اخملـــــتـــــصــــة بـــــذلـك مع احـــــتـــــرام أحـــــكـــــام اHــــادة 30 من هـــــذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 45 : : �ـكن الـوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـيـة أن يـعلق
�ـوجـب قــرارr �ـارســة الــنــشــاطــات اHــذكـورة فـي اHـادة 4

أعالهr بدافع حفظ األمن الوطني والنظام العام.

اHاداHادّة ة 46 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 23 ذي احلــجــة عــام 1430 اHــوافق
10 ديسمبر سنة 2009.

 أحمد أويحيى أحمد أويحيى

اHلحــق األولاHلحــق األول

أوال : الــقــسـم "أ" : الـــتــجــهـــيــزات احلــســـاســة اخلــاصــةأوال : الــقــسـم "أ" : الـــتــجــهـــيــزات احلــســـاســة اخلــاصــة
باHواصالت السلكية والالسلكية.باHواصالت السلكية والالسلكية.

الــــــقـــــسم الــــــفـــــرعي األول :الــــــقـــــسم الــــــفـــــرعي األول : جتــــــهـــــيــــــــزات اHـــــواصالت
الــــســـلــــكـــيــــــة والالســــلـــكــــيــــــة الـــتـي تـــقــــتـــضـي تـــعــــيـــــW أو

تخصيــص مجموعـة من الذبذبات.

الــفــقـرة األولى :الــفــقـرة األولى :  جتـهــيــزات االتـصــال بــالــراديـوr كل
الساللم والصيغr ال سيما :

r 1 - مــــحـــطـات االتــصـال بــالـراديــو مع سـلم أل أف
أم أفr أش أفr فـــــــــــــــــــــــــــــي أش أفr أو أش أفr أس أش أف
والــــعـــنــــاصـــر الــــتي تــــدخل فـي وحـــدتــــهـــا اجلــــمـــاعــــيـــة (ذات

r(االستعمال األرضي واجلوي والبحري

2 - مــحــطــات االتــصــال بـالــراديــو عـن طـريـق الــقــمـر
rالصناعي

3 - محطات الشبـكة الهرتزية للمواصالت السلكية
rوالالسلكية

الـــفـــقــرة الـــثــانـــيــة : الـــفـــقــرة الـــثــانـــيــة : جتـــهــيـــزات مــشـــعــة لـــلــطـــاقــة في
rالــفــضــاء احلــر لــطــيــوف الــتــرددات الـراديـو كـهـربـائـيـة
�ــا فــيــهــا اآلالت ضــئــيـــلــة الــقــوة والــتــحــمل خــاصــة نــواقل

اخلطوط الهاتفية اHسماة " كوردلس".

الــــــقـــــــسـم الــــــفـــــــرعـي الــــــثـــــــاني : الــــــقـــــــسـم الــــــفـــــــرعـي الــــــثـــــــاني : جتـــــــهــــــيـــــــزات أخــــــرى
للمواصالت السلكية والالسلكية :

الــــفــــقــــرة األولى : الــــفــــقــــرة األولى : جتــــهــــيـــــزات اســــتــــقــــبــــال اإلرســــال
بـالــراديــو الـكــهــربـائي بــاســتـثــنــاء الـتــجــهـيــزات اHــنـزلــيـة
اHــوجــهــة الســتــقــبــال اإلرســال الــعــمــومي لــلــراديــو والــبث

التلفزيوني.

الــــفـــــقــــرة الــــثـــــانــــيــــة :الــــفـــــقــــرة الــــثـــــانــــيــــة : جتــــهـــــيــــزات الــــتـــــمــــوقع و/ أو
الــتــمــوضـع بــالــراديــو عن طــريق الــقــمــر الــصــنــاعيr وكــذا
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أنـظـمــة اجلـيـوتـمـوقع بـالـراديـو وكـذا أنـظـمـة الـتـمـوقع عن
طـريق القـمر الـصنـاعي التي تـعمل عـبر شـبكات الـهاتف

النقال.

الـــفــــقـــرة الـــثـــالـــثـــة :الـــفــــقـــرة الـــثـــالـــثـــة : جتـــهـــيــــزات االتـــصـــاالت اHـــمـــكن
اســتـعــمـالــهـا إلرســال الـصــورة أو الـصــوت أو الـفــيـديـو أو

اHعطيات عبر القمر الصناعي.

يــــســـتـــثــــنـى مــن مــــجـــال تـــطــــبـــيـق هـــذا اHــرســوم
رواشـــد االســتـــغـــاثـــة لـــنـــظــام "كـــوســبــاس- ســارسـات".

(cospas -sarsat)  التي تبث على 406 ميغاهرتز.

الـــقــسم الـــفــرعي الـــثــالث :الـــقــسم الـــفــرعي الـــثــالث : الــتــجـــهــيـــزات والــبــرامج
اHعلوماتية للترميز.

القـسم الفرعي الرابع : القـسم الفرعي الرابع : البطاقـات اHسبقـة واHؤجلة
الدفع (شرائح الهاتف النقال).

الفقرة األولى : الفقرة األولى : بطاقات مسبقة الدفع.

الفقرة الثانية :الفقرة الثانية : بطاقات مؤجلة الدفع.

ثــانـيـا : الـقـسـم"ب" : الـتـجـهـيــزات احلـسـاسـة اخلـاصـةثــانـيـا : الـقـسـم"ب" : الـتـجـهـيــزات احلـسـاسـة اخلـاصـة
بالطيران والطرق.بالطيران والطرق.

الــــقـــسـم الـــفــــرعي األول : الــــقـــسـم الـــفــــرعي األول : الــــتــــجـــهــــيــــزات احلــــســــاســـة
للطيرانr ال سيما :

1 - الـطـائـرات أحـاديــة احملـرك الـتي تــقل عن خـمـسـة
(5) أماكن وذات كتلة قصوى تساوي 1400 كغ عند اإلقالع

.(kits"كيت") أو تقل عنها أو في شكل قطع

(u.l.m) 2 - الـــطــــائـــرات فــــائـــقــــة اخلـــفــــة ذات مـــحـــرك
.(kits"كيت") مركبة أو في شكل قطع

3 - اHنـاطـيـد احلـرة (مـنـغـولوفـيـة) أو اجملـهـزة بـنـظام
للتوجيه والدفع (اHوجهة).

4 - دالتابالن.

5 - برابونت وكذا محركاتها احملمولة.

الــقــسمالــقــسم الــفـــرعي الــثــاني :  الــفـــرعي الــثــاني : اHـــركــبــات اخلــفـــيــفـــة لــكل
األرضـــيــــــات (ذات أربـــعــــة (4) دوالــيـب ومــجـــال اهـــتــزاز
r(ــرتـفــعــات ال يـقـل عـن 20 ســنـتيـمـتراHأقــصــى عــنــد ا

�ا فيها :
1 - اHــــركــــبـــــات الــــســــيــــاحـــــيــــة الــــتي يـــــفــــوق وزنــــهــــا

rاإلجمالي عند التعبئة 1800 كغ
2 - اHركبات اخلفيفة النفعية لكل األرضيات.

الـــقــسم الـــفــرعي الـــثــالث : الـــقــسم الـــفــرعي الـــثــالث : الــتـــجــهـــيــزات احلـــســاســة
اخلاصة بالطرقr ال سيما :

الــفـقـرة األولى :الــفـقـرة األولى : أنــظـمــة اإلشـارة الــضـوئــيـة اخلــاصـة
اHــركـبــة أو اHــوجــهــة لــلــتــركــيب عــلى اHــركــبــات اHــضــيــئـة
بــــالـــلـــون األزرقr األحـــمـــر أو الــــبـــرتـــقـــالـي بـــاإلضـــافـــة إلى

األنظمة العاديةr ال سيما :

1 - األضواء اخلاصة الدوارة(الفوانيس).

 2 - األضــــــــــواء اخلـــــــــــاصـــــــــة ذات الــــــــلـــــــمــــــــــعـــــــــان أو
اHتأللئة.

3 - صف أنوار خاصة لإلشارة.

الـــفــــقـــرة الـــثــــانـــيـــة :الـــفــــقـــرة الـــثــــانـــيـــة : األنـــظــــمـــة الـــصــــوتـــيــــة اخلـــاصـــة
(صفارات اإلنذار) اHركـبة أو اHوجهة للتركيبr باإلضافة
إلى اHنـبهات الـعادية عـلى مركـبات اHصـالح اHذكورة في
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 04 - 381 اHــؤرخ في 15 شــوال
عام 1425 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2004  واHذكور أعاله.

الفـقرة الثالثة :الفـقرة الثالثة : أنظمة اإلشـارة الضوئيـة اخملصصة
حلواجز الطرقات.

ثالثا القسم "ج" : جتهيزات حساسة أخرى.ثالثا القسم "ج" : جتهيزات حساسة أخرى.

الـــقـــسـم الـــفـــرعي األول الـــقـــسـم الـــفـــرعي األول * : : جتـــهـــيــــزات اHـــراقـــبـــة عن
طـريـق الـفــيـديـو غــيـر اHـجــهــزة لـلرؤية الـليلـية والتي
rال تـسـتـعـمــل اإلرسـال عـن بـعـد عـبـر اجملاالت الهرتزية

�ا فيها :

الــــفــــقــــرة األولى : الــــفــــقــــرة األولى : جتــــهــــيــــزات اHــــراقـــــبــــة عن طــــريق
الـــفــيــــديــو اHـــثــــبــتـــة بــاســـــتــثـــنــاء تـــلك اجملـــهــزة بـــالــرؤيــة

الليلية.

الـــفـــقــرة الـــثــانـــيــة :الـــفـــقــرة الـــثــانـــيــة : جتـــهــيـــزات اHــراقـــبــة عـن طــريق
الفيديو اHنقولة.

* تــخــضع جتــهــيــزات اHــراقــبــة اجملــهــزة بــالــرؤيــة الــلــيــلــيـة
ألحكام اHرسـوم التنفيذي رقم 98 - 96 اHؤرخ في 19 ذي القعدة
عـام 1418 اHـــوافق 18 مــارس ســنــة r1998 اHــعــدل واHــتــممr الــذي
يــــحــــدد كـــيــــفــــيـــات  تــــطـــبــــيق األمــــر رقم 97 -  06 اHــــؤرخ في 12
رمضـان عام 1417 اHوافق 21 ينـاير سنة 1997 واHتعـلق بالعتاد

احلربي واألسلحة والذخيرة.
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الـقـسمالـقـسم الـفـرعي الـثـاني : الـفـرعي الـثـاني : جتـهـيـزات األمن اخملـصـصـة
للمراقبة التقنية منها :

الــفــقـرة األولى :الــفــقـرة األولى : أجــهــزة الـرقــابــة الـتــقــنــيـة اHــوجــهـة
لـتـفـتـيش الـطـرود واألمـتعـة ومـراقـبـة األشـخـاص وغـيـرها

خاصة :

1 - أجـهـزة الـكـشف لـتـفتـيش الـسـيـارات واحلـاويات
rوالطرود واألمتعة

2 - مـــولـــدات مـــحــمـــولـــة ألشـــعــة X لـــكـــشف الـــطــرود
rشكوك فيهاHا

3 - أجـــهــــزة كـــشف اHــــعـــادن ومـــواد أخــــرىH rـــراقـــبـــة
rداخلHا

r(يدوية) عادن احملمولةH4 - كاشفات ا

r تفجرات و/أو اخملدراتH5 - كاشفات ا

6 - كــــاشــــفـــات الــــغـــاز اHـــوجــــهـــة لـــعــــمـــلـــيــــات خـــاصـــة
بالبيئة.

الــفـــقــرة الــثــانــيــة :الــفـــقــرة الــثــانــيــة : الـــتــجــهــيـــزات اHــضــادة لــلـــتــســلل
الـفـعـالـة اHـتـضمـنـة أنـظـمـة الـردع و/أو الـشل اخلـطـيرة أو
�ـــكن أن تــكــون كــذلك بــاســتــثـــنــاء تــلك اHــصــنــفــة �ــوجب
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 98 - 96 اHؤرخ في 19 ذي الـقعدة
rــتــمّمHــعــدّل واHا r1998 ـوافق 18 مــارس ســنـةHعـام 1418 ا
الذي يحدد كيفيات تطبيق األمر رقم 97 - 06 اHؤرّخ في
12 رمـــــضـــــان عـــــام 1417 اHـــــوافق 21 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1997

واHتعلق بالعتاد احلربي واألسلحة والذخيرة.

الـــقــسم الـــفــرعي الـــثــالث : الـــقــسم الـــفــرعي الـــثــالث : الــتـــجــهـــيــزات احلـــســاســة
r(غـيـر اجملهـزة بـقدرات الـرؤية الـلـيلـية) اخلــاصــة بالـرؤية

ال سيما :
1 - جتــــهــــيــــزات الــــرؤيــــة بــــعــــيــــدة اHــــدىr �ــــا فــــيــــهــــا
الــشـــبــحــيــة اHــســافـــيــةr واHــنــاظــيــر الـــعــاديــة غــيــر اجملــهــزة

rسافةHبشبكية تسمح لها بتحديد ا

rناظير البانوراميةH2 - ا
rــنـاظــيـر الــفـلــكـيـةHـنــاظـيــر األسـتــرونـومــيـة واH3 - ا
بـاسـتــثـنـاء الــتـجـهـيــزات اHـهـنـيــة الـكـبــيـرة وغـيـر الــقـابـلـة

rنشأة مالئمةH للنقل والتي حتتاج

4 - الــلــواحق الــتـي يــحــتــمل اســتــعـــمــالــهــا كــوســيــلــة
تسديدr خاصة سياالت الليزر.

الــقـسـمالــقـسـم الـفــرعي الــرابع :  الـفــرعي الــرابع : جتــهــيــزات الــتـدخـل وحـفظ
النظامr ال سيما :

الفقرة الفقرة األولى: األولى: جتهيزات حفظ النظام �ا فيها :

r1 - األغالل
2 - اHـصـابـيح الــتـكـتـيـكـيـة �ـا فــيـهـا تـلك الـتي �ـكن
وضـــعـــهـــا عـــلى األســـلـــحـــةr بـــاســـتـــثـــنـــاء اHــصـــابـــيـح اHــزودة

�حددات الليزر.

الـــفــــقـــرة الـــثــــانـــيـــة : الـــفــــقـــرة الـــثــــانـــيـــة : عـــتــــاد احلـــمـــايــــة من الـــطــــلـــقـــات
بـــاســـتــثـــنــاء جتـــهـــيــزات الـــوقــايـــة من الـــرصــاص (اHـــضــادة

للرصاص والشظايا)r ال سيما :

1 - حــواجــز احلــمــايـة مـن الـضــربــات �ــا فــيــهـا دروع
r( للقبض) قعر أو احملدبHحفظ األمن ذات الشكل ا

2 - اخلــوذات ومــقـدمــات اخلــوذات اخلـاصــة بــاحلـمــايـة
من الضربات.

rالبس الــصــلــبــة حلــمــايــة اجلــسم (أعــلى اجلــسمH3 - ا 

r(الزند rسخنةHا rالساق rالركبة rالذراع rرفقHا

4 - الـصـدريـاتr الــبـزات واHـعـاطف ضــد الـضـربـات
واآلالت احلادة.

rــدرعـةHــركــبــات واآلالت غــيــر اHالــفــقــرة الــثــالــثـة :الــفــقــرة الــثــالــثـة : ا
واHضادة للشغبr ال سيما :

1 - عربـات الـتـدخل الصـلـبـة Hكـافـحـة احلريق ورمي
اHقذوفات.

2 - اآللــــيــــــات اجملــــهــــــزة بــــشــــفــــرة "دوزر" وخــــرطــــوم
اHياه.

الـــقـــسمالـــقـــسم الـــفـــرعي اخلـــامس : الـــفـــرعي اخلـــامس : الـــتـــجـــهـــيـــزات اHـــوجـــهــة
للمـنشآت اخملـصصة Hمـارسة تمـارين الرمايةr الـرياضية

أو غيرهاr السيما :

r1 - حقول الرماية وملحقاتها

2 - اخلــــــــــــــوذات الــــــــــواقــــــــــــيــــــــــــة مـن الــــــــــضــــــــــجــــــــــــيـج
rاإللكتروني

3 - جـهــاز مـقـلــد لـلـتــدريب عـلى الــرمـايــة بـاسـتــثـنـاء
تلك اخملصصة للقوات العسكرية.
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اHلحـــق الثانياHلحـــق الثاني
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

طلب اعتمادطلب اعتماد
من أجل �ارسة النشاطات اHهنية اHنصبة على التجهيزات احلساسة

اHمضي أسفله
هوية صاحب الطلب (1) : ........................................................................................................................
اHولود (ة ) في : ......................................................... بـ .......................................................................
اجلنسية :..............................................................................................................................................
العنوان (2) : ........................................................................................................................................
نوع االعتماد اHطلوب : ...........................................................................................................................
طبيعة النشاطات اHرغوب في  �ارستها : ...............................................................................................
عنوان مكان �ارسة النشاط : .................................................................................................................

يلتمس اعتمادا Hمارسة النشاطات اHهنية اHنصبة على التجهيزات احلساسة اHعينة في اجلدول أدناه :

حرر بـ.............في.....................
(إمضاء صاحب الطلب) 

(1) أذكر االسم واللقب أو الغرض االجتماعي لصاحب الطلب.

(2) أشـر إلـى الـعــنـوان الــشـخــصي إذا كــان الـطــالب شــخـصــا طـبــيـعــيــا أو عـنــوان اHـقــر االجـتــمـاعـي إذا كـان الــطـالب
شخصا معنويا.

(3) أشر إلى الـنـوع كـما هـو مـحـدد في اHادة (6) من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 09 - 410 اHـؤرخ في 23 ذي احلـجّـة عام
1430 اHوافق 10 ديسمبر سنة 2009.

(4)  يجب أن تكون التجهيزات من نفس القسم الفرعي.

التجهيزات (التجهيزات (4) نوع النشاط (نوع النشاط (3)
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اHلحـــق الثالثاHلحـــق الثالث
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية

تعــــهدتعــــهد

اHمضي أسفله
هوية صاحب الطلب (1) : .................................................................................................................
عنوان مكان �ارسة النشاط :..........................................................................................................
...................................................................................................................................................

يـتـعـهـد بـاالحـترام الـدقـيق لـلـشـروط احملـددة �ـوجب الـقوانـW و الـتـنـظـيـمات اHـسـيـرة Hـمـارسـة النـشـاطـات اHـهـنـية
اHـنصـبة عـلى التـجهـيزات احلـساسـةr ال سيـما اHـرسوم الـتنفـيذي رقم 09 - 410 اHؤرخ في 23 ذي احلـجّة عام 1430 اHوافق

10 ديسمبر سنة 2009.
                                                          

حرر بـ.............في....................
(إمضاء اHعني) 

 (1) أشر إلى االسم و اللقب أو الغرض االجتماعي لصاحب الطلب.
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اHلحق الرابعاHلحق الرابع
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية
رقم :...........................

اعتماد من النوع ......... (اعتماد من النوع ......... (1)

يرخص  لـ (2) :.....................................................................................................................................
العنوان اHهني :....................................................................................................................................
�مارسة النشاطات اHهنيـة اHنصبة على التجهيزات احلساسة اآلتي ذكرهاr و هذا وفقا ألحكام اHرسوم التنفيذي

رقم 09 - 410 اHؤرخ في 23 ذي احلجّة عام 1430 اHوافق 10 ديسمبر سنة 2009 : 

حتدد مدة صالحية هذا االعتماد بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

حرر بـ.............في.....................
(اخلتم واالمضاء) 

(1) حدد ما إذا كان االعتماد من النوع األول (1) أو النوع الثاني (2).

(2) أذكر االسم واللقب أو الغرض االجتماعي لصاحب الطلب.

(3) أشر إلى الـنـوع كـما هـو مـحـدد في اHادة (6) من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 09 - 410 اHـؤرخ في 23 ذي احلـجّة عام
1430 اHوافق 10 ديسمبر سنة 2009.

(4) يجب أن تكون التجهيزات من نفس القسم الفرعي.

التجهيزات (التجهيزات (4) نوع النشاط (نوع النشاط (3)
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إطار خاص �صالح األمنإطار خاص �صالح األمن
استلم التصريح بتاريخ :

مسجل حتت رقم : 
من طرف : كتيبة الدرك الوطني أو محافظة الشرطة 
لـ : (8) ................................................................

(ختم و إمضاء قائد الكتيبة أو محافظ الشرطة)

اHلحــق اخلامساHلحــق اخلامس
تصريح بحيازة جتهيزات حساسة (تصريح بحيازة جتهيزات حساسة (1)

شخص طبيعي أو معنوي (متعامل) صاحب التصريح :شخص طبيعي أو معنوي (متعامل) صاحب التصريح :
1 - تعريف اHتعامل : (اللقب واالسم  أو الغرض االجتماعي)

2 - العنوان الكامل :
3 - اللقب واالسم  و الصفة و العنوان الشخصي للمسؤول :

4 - طبيعة النشاطات (2) : 
5 - رقم السجل التجاري :

6 - محالت تخزين التجهيزات احلساسة (3) :
قائمة التجهيزات احملازة :قائمة التجهيزات احملازة :

األرقام
التسلسلية

(7)
الكمية اHنشأ 

(والبلد األصلي)

اHواصفات
التقنية

(6) 

النموذج
(5)

اHصنع
(العالمة)

التصنيف 
(4) تعيW التجهيز رقم

الترتيب

1

2

3

أنا اHمضي أسفلهr أصرح بصحة اHعلومات اHذكورة في هذا التصريح الذي يحتوي على (X) صفحة.
حرر بــ..............في......................
(صفةr لقب واسم اHسؤول الشرعي)  
(ختم و إمضاء اHتعامل)

(1) يستعمل هذا النموذج في التصريح بكل التجهيزات ماعدا اHركبات اخلفيفة لكل األرضيات.
(2) أذكر اHعلومة أو اHعلومات اHالئمة : تصنيع _ استيراد/تصدير- بيع باجلملة/ بالتجزئة - تقد� خدمات.

(3) حتديد العنوان الصحيحr احلدودr ووسائل األمن اخملصصة.
(4) إرجع إلى اHلحق األول من اHرسوم التنفيذي اHذكور أعاله ( حتديد القسمr القسم الفرعي و الفقرة).

(5) بالنسبة للقسم "ب" القسم الفرعي األول(جتهيزات الطيران) حتديد النوع والقسم.
(6) حدد اHواصفات التقنية األساسيةr بالنسبة لتجهيزات : 

- القسم "أ": موجات االستغاللr القوةr العلوr اHدىr إزعاج جهاز االلتقاط.
- القسم "ب" القسم الفرعي 1 : كتلة جملة احلمولة للطائرةr القوة اHتجانسة والكتلة القصوى للمحرك.

(7) حدد رقم تعريف (الرقم التسلسلي) كل التجهيزات احملازة.
(8) يـقدم التـصريح عـلى مستـوى أقرب مصـلحة أمن (كـتيبـة الدرك الـوطني أو محـافظة شـرطة ) من مكـان تواجد

محالت تخزين التجهيزات احلساسة.
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إطار خاص �صالح األمنإطار خاص �صالح األمن
استلم التصريح بتاريخ:

مسجل حتت رقم: 
من طرف : كتيبة الدرك الوطني أو محافظة الشرطة 
لـ : (4) ..................................................................

(ختم وإمضاء قائد الكتيبة ومحافظ الشرطة)

اHلحــق اخلامس (تابع)اHلحــق اخلامس (تابع)

تصريح بحيازة مركبات خفيفة لكل األرضيات (تصريح بحيازة مركبات خفيفة لكل األرضيات (1)

شخص طبيعي أو معنوي (متعامل) صاحب التصريح :شخص طبيعي أو معنوي (متعامل) صاحب التصريح :
1 - تعريف اHتعامل : (اللقب واالسم  أو الغرض االجتماعي)

2 - العنوان الكامل :
3 - اللقب واالسم  و الصفة والعنوان الشخصي للمسؤول :

4 - طبيعة النشاطات (2) : 
5 - رقم السجل التجاري :

6 - محالت تخزين التجهيزات احلساسة (3) :
قائمة السيارات اخلفيفة لكل األرضيات احملازة :قائمة السيارات اخلفيفة لكل األرضيات احملازة :

األرقام
التسلسلية جملة

احلمولة القوة الهيكل
الرقم

التسلسلي
في الطراز

الطراز الصنف رقم
عددالطاقةالنوعالترتيب

السيارات
احلمولة
اHفيدة

أنا اHمضي أسفلهr أصرح بصحة اHعلومات اHذكورة في هذا التصريح الذي يحتوي على (X) صفحة.
حرر بــ..............في......................
(صفةr لقب واسم اHسؤول الشرعي)  
(ختم و إمضاء اHتعامل)

  (1) يستعمل هـذا النموذج للتـصريح  فقط باHركـبات اخلفيفـة لكل األرضيات اHصـنفة جتهيـزات حساسة (سيارات

بأربع (4) عجالت محركة و ذات مجال اهتزاز  20 سنتيمترا فأكثر). 
(2) أذكر اHعلومة أو اHعلومات اHالئمة : تصنيع - استيراد/تصدير- بيع باجلملة/ بالتجزئة - تقد� خدمات.

(3) حدد العنوان الصحيحr احلدودr ووسائل األمن اHتوفرة.
(4) يـقدم الـتـصـريح على مـسـتـوى أقرب مـصـلـحة أمـن (كتـيـبـة الدرك الـوطـني أو مـحافـظـة شـرطة) من مـكـان تـواجد

محالت تخزين التجهيزات احلساسة.
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مـرسومـان رئـاسيـان مـؤرمـرسومـان رئـاسيـان مـؤرّخان في خان في 14 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1430
اHـوافق أواHـوافق أوّل ديــسـمـبـر سـنـة ل ديــسـمـبـر سـنـة r2009 يـتــضـمـنـان إنـهـاءr يـتــضـمـنـان إنـهـاء

مهام بعنوان وزارة اHالية.مهام بعنوان وزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجة عام
1430 اHـوافق أوّل ديـسمـبر سـنة 2009 تـنـهى مهـام اآلنـسة

والسادة اآلتية أسمـاؤهم بعنوان وزارة اHاليـةr لتكليفهم
بوظائف أخرى :

- فـــــرحــــات إيـــــكـــــانr بـــــصــــفـــــتـه مــــديـــــر دراســـــات في
rديرية العامة للميزانيةHا

- مــرزوق فــرحــاويr بــصــفـــته مــديــر اإلدارة الــعــامــة
rندوب للتخطيط - سابقاHوالوسائل �صالح ا

- مـصـطـفى بـلـقـايـدr بـصـفـته مـديـرا مـكـلـفـا بـتـطـويـر
rديرية العامة للميزانيةHالتجهيزات االجتماعية با

- بـــوعالم عـــمـــارةr بـــصــفـــته مـــديـــرا مـــكــلـــفـــا �ــنـــاهج
rندوب للتخطيط - سابقاHالتخطيط �صالح ا

- كـمــال عـيــســانيr بـصــفـتـه نـائب مــديـر Hــيـزانــيـات
الـقطـاعـات االجتـمـاعيـة واالقـتصـادية فـي اHديـريـة العـامة

rللميزانية
- نادية بلوشرانيr بـصفتها رئيـسة دراسات مكلفة
بــالـتــعـلــيم الــعـالي بــقـسم تــطـويــر الـتــجـهــيـزات اجلــمـاعــيـة

rندوب للتخطيط - سابقاHصالح ا�
- حــمــود قـرمــاشr بــصـفــته رئــيس دراســاتr مـكــلــفـا
بـــتــطــويـــر الــنـــقل اHــيـــنــائي واHـــطــاري بــاإلدارة اHـــركــزيــة
للـوزير اHنتـدب لدى رئيس احلـكومةr اHـكلف بالـتخطيط

- سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجة عام
1430 اHـوافق أوّل ديـسمـبر سـنة 2009 تـنـهى مهـام الـسادة

اآلتــيـة أسـمـاؤهـم في اHـديـريــة الـعـامـة لــلـضـرائب بـوزارة
اHاليةr لتكليفهم بوظائف أخرى :

rبصفته مدير العمليات اجلبائية rمحمد قيدوش -
- حـسـW بن يـلـولr بـصفـته مـديـر الـتـنـظيم واإلعالم

rاآللي
- مــــصــــطــــفى زيــــكــــارةr بـــصــــفــــته مــــديــــر الــــتـــشــــريع

rاجلبائي

- مـــحـــمــد ســـبــويr بـــصــفـــته نـــائب مــديـــر لـــلــتـــكــوين
rستوى �ديرية إدارة الوسائلHا Wوحتس

- مـــحــنــد إســـعــدr بــصــفـــته نــائب مـــديــر لــلــعـــمــلــيــات
rاجلبائية

- كــــمــــال الــــديـن بــــويــــكــــنيr بــــصـــــفــــته نــــائب مــــديــــر
لإلحصائيات والتالخيص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 14 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1430 اHوافق اHوافق
أوأوّل ديـسـمبـر سـنة ل ديـسـمبـر سـنة r2009 يـتضـمن إنهـاء مـهام مـديرr يـتضـمن إنهـاء مـهام مـدير

التخطيط والتهيئة العمرانية في والية ميلة.التخطيط والتهيئة العمرانية في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجة عام
1430 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 2009 تـنهـى مهـام الـسـيد

مـحــمــود نــاصـريr بــصــفـتـه مـديــرا لــلــتـخــطــيط والــتـهــيــئـة
العمرانية في والية ميلةr لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 14 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1430 اHوافق اHوافق
أوأوّل ديـسـمبـر سـنة ل ديـسـمبـر سـنة r2009 يـتضـمن إنهـاء مـهام مـديرr يـتضـمن إنهـاء مـهام مـدير

الضرائب  في والية تامنغست.الضرائب  في والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجة عام
1430 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 2009 تـنهـى مهـام الـسـيد

احلـــبـــيب مـــزيـــانr بـــصـــفــــته مـــديـــرا لـــلـــضـــرائب في واليـــة
تامنغستr لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 14 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1430 اHوافق اHوافق
أوأوّل ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة ل ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة r2009 يـــتـــضــــمن إنـــهــــاء مـــهـــامr يـــتـــضــــمن إنـــهــــاء مـــهـــام

.Wمديرين ألمالك الدولة في واليت.Wمديرين ألمالك الدولة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجة عام
1430 اHـــــوافق أوّل ديـــــســــمـــــبــــر ســـــنــــة 2009 تـــــنــــهـى مــــهــــام

الــســيـــدين اآلتي اســمــاهـــمــا  بــصــفــتــهـــمــا مــديــرين ألمالك
Wلــتـكــلـيـفــهـمــا بـوظـيــفـتـ rWاآلتــيـتـ Wالــدولـة في الــواليـتـ

: Wأخري
rفي والية البليدة rبوساعد سعداوي -

- سليم معلمr في والية قاHة.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 14 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1430 اHوافق اHوافق
أوأوّل ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة ل ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة r2009 يـــتـــضــــمن إنـــهــــاء مـــهـــامr يـــتـــضــــمن إنـــهــــاء مـــهـــام

مديرين للحفظ العقاري في الواليات.مديرين للحفظ العقاري في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجة عام
1430 اHـوافق أوّل ديـسمـبر سـنة 2009 تـنـهى مهـام الـسادة

اآلتـيـة أسـمــاؤهم بـصـفــتـهم مـديــرين لـلـحـفـظ الـعـقـاري في
الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخرى :

rفي والية باتنة rأحمد رمضان -
r®في والية مستغا rأحمد بن غربي -

rفي والية معسكر rحبيب خليل -
- صالح ياحيr في والية خنشلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 14 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1430 اHوافق اHوافق
أوأوّل ديــسـمـبــر سـنـة ل ديــسـمـبــر سـنـة r r2009 يـتـضـمن تــعـيـW مـديـرينيـتـضـمن تــعـيـW مـديـرين

في اHديرية العامة للميزانية بوزارة اHالية.في اHديرية العامة للميزانية بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجّة عام
1430 اHــــوافـق أول ديــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2009 تـــعـــW اآلنـــســـة

والــســادة اآلتــيـة أســمــاؤهم مــديــرين في اHــديـريــة الــعــامـة
للميزانية بوزارة اHالية :

- نــاديــة بــلــوشــرانيr مــديــرة اHــؤســســات الــوطــنــيـة
rوإدارات الضبط

rيزانيةHمدير عصرنة أنظمة ا rفرحات إيكان -
- مــــصـــطـــفـى بـــلـــقــــايـــدr مــــديـــر قـــطــــاعـــات الـــتــــربـــيـــة

rوالتكوين والبحث العلمي
rاليةHمدير إدارة الوسائل وا rمرزوق فرحاوي -

- حمـود قرمـاشr مديـر قـطاعـات النـقل واHواصالت
rالسلكية والالسلكية واألشغال العمومية

rيزانيةHمدير إعداد ا rبوعالم عمارة -
- كـمــال عــيــســانيr مــديــر الـتــحــويالت االجــتــمــاعــيـة

واحلماية االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 14 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1430 اHوافق اHوافق
أوأوّل ديـــســمـــبـــر ســـنــة ل ديـــســمـــبـــر ســـنــة r r2009 يـــتــضـــمن الـــتــعـــيــW فييـــتــضـــمن الـــتــعـــيــW في

اHديرية العامة للضرائب بوزارة اHالية.اHديرية العامة للضرائب بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجّة عام
1430 اHوافق أول ديـسمبـر سنة 2009 يعـW السادة اآلتية

أسماؤهم في اHديرية العامة للضرائب بوزارة اHالية :

- مــصـــطــفى زيـــكــارةr مـــديــر الــتـــشــريـع والــتــنـــظــيم
rWاجلبائي

- مــــحــــنــــد إســــعـــــدr مــــديــــر الــــعــــمــــلـــــيــــات اجلــــبــــائــــيــــة
rوالتحصيل

- حــــــــــســــــــــــW بـــن يــــــــــلــــــــــولr مــــــــــديــــــــــــر اإلعــالم اآللي
rوالتنظيم

- مـــــحــــــمــــد ســـــبــــــويr نــــــائـب مــــــديــــر لـــــلــــتـــــنـــــظــــيم
rنـاهجHوا

- إسماعيل محيزr نائب مدير للتحصيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 14 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1430 اHوافق اHوافق
أوأوّل ديـــســمـــبـــر ســـنــة ل ديـــســمـــبـــر ســـنــة r r2009 يـــتــضـــمن الـــتــعـــيــW فييـــتــضـــمن الـــتــعـــيــW في
اHفتشية العامة للمصالح اجلبائية بوزارة اHالية.اHفتشية العامة للمصالح اجلبائية بوزارة اHالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجّة عام
1430 اHـــوافق أول ديـــســـمــبـــر ســـنــة 2009 يـــعــW الــســيــدان

اآلتي اســمـاهــمــا بـاHــفـتــشـيــة الــعـامــة لـلــمـصــالح اجلــبـائــيـة
بوزارة اHالية :

rمفتشا عاما rمحمد قيدوش -
- كمال الدين بويكنيr مفتشا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 14 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1430 اHوافق اHوافق
أوأوّل ديـســمــبـر ســنـة ل ديـســمــبـر ســنـة r2009  يـتــضـمن تــعـيــW رئـيــسـةيـتــضـمن تــعـيــW رئـيــسـة
دراسات باحملافظة العامة للتخطيط واالستشراف.دراسات باحملافظة العامة للتخطيط واالستشراف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجّة عام
1430 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 2009 تـعـW السـيدة بـاية

شـــعــبــانr رئــيــســـة دراســات لــدى اHــديـــر اHــكــلف بـــتــقــيــيم
جنـاعة السياسـات االجتماعيـة في قسم تقيـيم السياسات

االجتماعية باحملافظة العامة للتخطيط واالستشراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 14 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1430 اHوافق اHوافق
أوأوّل ديـــســمـــبــر ســـنــة ل ديـــســمـــبــر ســـنــة r r2009 يـــتــضــمن تـــعــيــW مــديــريـــتــضــمن تـــعــيــW مــديــر

التخطيط والتهيئة العمرانية في والية تبسة.التخطيط والتهيئة العمرانية في والية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجّة عام
1430 اHــــوافق أول ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2009 يـــعـــW الـــســـيـــد

مـحمـود نـاصـريr مديـرا لـلـتخـطـيط والـتهـيـئـة العـمـرانـية
في والية تبسة.
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مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 14 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1430 اHوافق اHوافق
أوأوّل ديــسـمـبــر سـنـة ل ديــسـمـبــر سـنـة r r2009 يــتـضـمـن تـعـيــW مـديـرينيــتـضـمـن تـعـيــW مـديـرين

للضرائب في الواليات.للضرائب في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجّة عام
1430 اHـــوافق أول ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 2009 تـــعـــيّن الـــســـيـــدة

والـــســــيــــدان اآلتـــيــــة أســــمـــاؤهـم مــــديـــريـن لـــلــــضــــرائب في
الواليات اآلتية :

rفي والية برج بوعريريج rاحلبيب مزيان -
rفي والية ميلة rخديجة القشي -

- الساسي بن زغيبةr في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم مرسـوم رئاسي مؤررئاسي مؤرّخ في خ في 14 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1430 اHوافق اHوافق
أوأوّل ديــسـمـبــر سـنـة ل ديــسـمـبــر سـنـة r r2009 يــتـضـمـن تـعـيــW مـديـرينيــتـضـمـن تـعـيــW مـديـرين

.Wلألمالك الوطنية في واليت.Wلألمالك الوطنية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجّة عام
1430 اHـــوافق أول ديـــســـمــبـــر ســـنــة 2009 يـــعــW الــســيــدان

Wاآلتي اسـمـاهـمـا مـديـرين لألمالك الـوطـنـيـة في الـواليـت
: Wاآلتيت

rفي والية البليدة rأعمر منصوري -
- غرزولي بن هنيr في والية قاHة.

مـرسومـان رئـاسيـان مـؤرمـرسومـان رئـاسيـان مـؤرّخان في خان في 14 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1430
Wيـتضـمـنان تـعـي rWيـتضـمـنان تـعـي r2009 ـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة ل ديـسمـبـر سـنةHـوافق أواHا

مديرين للحفظ العقاري في الواليات.مديرين للحفظ العقاري في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجّة عام
1430 اHوافق أول ديـسمبـر سنة 2009 يعـW السادة اآلتية

أسماؤهم مديرين للحفظ العقاري في الواليات اآلتية :

rفي والية باتنة rصالح ياحي -

rفي والية قسنطينة rأحمد رمضان -

r®في والية مستغا rحبيب خليل -

- أحمد بن غربيr في والية معسكر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي احلـجّة عام
1430 اHـــوافق أول ديـــســـمــبـــر ســـنــة 2009 يـــعــW الــســيــدان

Wاآلتـي اسـمـاهـمـا مـديــرين لـلـحـفظ الــعـقـاري في الـواليـتـ
: Wاآلتيت

rفي والية تبسة rلزهر دغموس -

- محمد بوعنيقةr في والية ميلة.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 9 رمــــضــــان عـــام  رمــــضــــان عـــام 1430
اHوافق اHوافق 30 غـشت سنة  غـشت سنة r2009 يتضـمن إنهـاء انتدابr يتضـمن إنهـاء انتداب
أســتـاذتـW ( أســتـاذتـW ( 2 )  تــابـعــتــW لــوزارة الـتــعــلــيم الــعـالي )  تــابـعــتــW لــوزارة الـتــعــلــيم الــعـالي
والــــــبــــــحث الــــــعــــــلـــــــمي لــــــدى اHــــــدرســــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــةوالــــــبــــــحث الــــــعــــــلـــــــمي لــــــدى اHــــــدرســــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة

التحضيرية لـدراسـات مـهـنـدس.التحضيرية لـدراسـات مـهـنـدس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الدفاع الوطني

rو وزير التعليم العالي والبحث العالي

- �قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمّن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 83 - 363 اHــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

rالعالي

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 98  - 119
اHـؤرخ في 21 ذي احلـجّـة عام 1418 اHـوافق 18 أبـريل سـنة
1998 واHـتـضـمن إحـداث اHـدرسـة الـوطـنـيـة الـتـحـضـيـريـة

rتمّمHعدّل واHا rلدراسات مهندس

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في 23 ربـيع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايـو سـنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

rالوطني وصالحياته

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
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- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 94  - 260
اHـــــؤرخ في 19 ربــــــيع األول عـــــام 1415 اHـــــوافق 27 غـــــشت
سـنـة 1994 الــذي يـحــدد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

rوالبحث العلمي

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 08  - 130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمّن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

rالباحث

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 6
ربـيع األول عام 1420 اHـوافق 16 أكـتـوبـر سـنة 1999 الـذي
WدرسHا WستخدمHيحدد احلقوق والـواجبات اخلاصة با
اHــنــتــدبــW الــتــابــعــW لــوزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
الـعـلــمي لـدى اHـدرســة الـوطـنــيـة الـتــحـضـيــريـة لـدراسـات

rمهندس

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
15 ربــيع الـــثــاني عــام 1430 اHــوافق 11 أبــريل ســنــة 2009

واHـتضمّن جتديـد انتداب أساتـذة تابعW لـوزارة التعليم
الــــعـــــالي والــــبـــــحث الـــــعــــلــــمـي لــــدى اHـــــدرســــة الــــوطـــــنــــيــــة
التـحضـيريـة لدراسات مـهنـدس بعـنوان الـسنـة اجلامـعية

r2009 - 2008

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
15 ربــيع الـــثــاني عــام 1430 اHــوافق 11 أبــريل ســنــة 2009

واHـــتـــضـــمّـن جتـــديـــد انـــتـــداب مــــدرســـW تـــابـــعـــW لـــوزارة
الـتـعـليـم العـالي والـبـحث الـعـلـمي لـدى اHـدرسـة الـوطـنـية
التـحضـيريـة لدراسات مـهنـدس بعـنوان الـسنـة اجلامـعية

r2009 - 2008

يقـريقـرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

( 2 ) Wانــــتـــــداب األســــتـــــاذتــــ rـــــادة األولى : يـــــنــــهـىHـــــادة األولى :اHا
WبHا rلـوزارة لتعليم العالي والـبحث العلمي Wالتابعت
اسـمــاهـمـا فـي اجلـدول اHـلــحق بـهــذا الـقـرارr لــدى اHـدرسـة
الـوطنية الـتحضيـرية لدراسات مهـندسr ابتداء من أول

أكتوبر سنة 2009.

اHادة اHادة 2 : : يـنشر هـذا القــرار فـي اجلـريدة الرسـميــة
للجمهوريــة اجلزائريــة الد�قراطيـة الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـر في 9  رمــضـان عـام 1430 اHـوافق 30
غشت سنة 2009.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك قنايزيةعبد اHالك قنايزية

اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية الرتبة اجلامعيةالرتبة اجلامعية الشهادةالشهادة االسم واللقباالسم واللقب الرقمالرقم

جامعة اجلزائر
جامعة بومرداس

أستاذة محاضرة قسم أ
أستاذة مساعدة قسم ب

اHلحقاHلحق

1

2

غنية شتوح
Wحورية بوت

دكتوراه دولة في اللغة الفرنسية
ماجستير في الفيزياء

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 9 رمــــضــــان عـــام  رمــــضــــان عـــام 1430
اHـــــوافق اHـــــوافق 30 غـــــشـت ســـــنــــة  غـــــشـت ســـــنــــة r2009 يـــــتـــــضـــــمـن جتـــــديــــدr يـــــتـــــضـــــمـن جتـــــديــــد
انـــتــداب أســاتــذة تـــابــعــW لـــوزارة الــتــعــلـــيم الــعــاليانـــتــداب أســاتــذة تـــابــعــW لـــوزارة الــتــعــلـــيم الــعــالي
والــــــبــــــحث الــــــعــــــلـــــــمي لــــــدى اHــــــدرســــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــةوالــــــبــــــحث الــــــعــــــلـــــــمي لــــــدى اHــــــدرســــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة
الـتحـضـيـرية لــدراســات مــهـنــدسr بـعـنوان الـسـنةالـتحـضـيـرية لــدراســات مــهـنــدسr بـعـنوان الـسـنة

اجلامعية اجلامعية 2009 -  - 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الدفاع الوطني
r و وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �قـتـضى األمر رقم 06  - 03 اHؤرخ في19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمّن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 83 - 363 اHــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

rالعالي

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 98  - 119
اHـؤرخ في 21 ذي احلـجّـة عام 1418 اHـوافق 18 أبـريل سـنة
1998 واHـتـضـمن إحـداث اHـدرسـة الـوطـنـيـة الـتـحـضـيـريـة

rتمّمHعدّل واHا rلدراسات مهندس

- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في23 ربــيـع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

rالوطني وصالحياته
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 94  - 260
اHؤرخ في19 ربيع األول عام 1415 اHوافق 27 غـشت سنة
1994 الــــذي يـــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

rوالبحث العلمي
- و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم  الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 08  - 130
اHؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة
2008 واHــــتـــضــــمّن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــاألســـتـــاذ

rالباحث
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 6
ربـيع األول عام 1420 اHـوافق 16 أكـتـوبـر سـنة 1999 الـذي
WدرّسHا WستخدمHيحدد احلقوق والـواجبات اخلاصة با
اHــنــتــدبــW الــتــابــعــW لــوزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث
الـعـلــمي لـدى اHـدرســة الـوطـنــيـة الـتــحـضـيــريـة لـدراسـات

rمهندس
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
15 ربــيع الـــثــاني عــام 1430 اHــوافق 11 أبــريل ســنــة 2009

واHـتضمّن جتديـد انتداب أساتـذة تابعW لـوزارة التعليم
الــــعـــــالي والــــبـــــحث الـــــعــــلــــمـي لــــدى اHـــــدرســــة الــــوطـــــنــــيــــة
التـحضـيريـة لدراسات مـهنـدس بعـنوان الـسنـة اجلامـعية

r2009 - 2008

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
15 ربــيع الـــثــاني عــام 1430 اHــوافق 11 أبــريل ســنــة 2009

واHـتضمّن جتديـد انتداب أساتـذة تابعW لـوزارة التعليم
الــــعـــــالي والــــبـــــحث الـــــعــــلــــمـي لــــدى اHـــــدرســــة الــــوطـــــنــــيــــة
التـحضـيريـة لدراسات مـهنـدس بعـنوان الـسنـة اجلامـعية

r2009 - 2008

يقـريقـرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــجــــدد انـــــتـــــداب األســــاتـــــذة الـــــواحــــد
واخلـمسW (51) الـتابعـW لوزارة لتـعليم العـالي والبحث
rلحق بهذا القرارHبـينة أسماؤهم في اجلدول اHا rالعلمي
rـدرسـة الوطـنـيـة الـتـحـضـيـريـة لـدراسـات مـهـندسHلـدى ا

بعنوان السنة اجلامعية 2009 - 2010.

اHادة اHادة 2 : : يـنشر هـذا القــرار فـي اجلـريدة الرسـميــة
للجمهوريــة اجلزائريــة الد�قراطيـة الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـر في 9  رمــضـان عـام 1430 اHـوافق 30
غشت سنة 2009.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك قنايزيةعبد اHالك قنايزية

اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية الرتبة اجلامعيةالرتبة اجلامعية الشهادةالشهادة االسم واللقباالسم واللقب الرقمالرقم

جامعة اجلزائر

جامعة بسكرة

جامعة البليدة

أستاذة مساعدة قسم أ
أستاذة مساعدة قسم أ
أستاذ مساعد قسم أ

أستاذة مساعدة قسم ب
أستاذة محاضرة قسم أ

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذة محاضرة قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ
أستاذة مساعدة قسم ب

اHلحقاHلحق

1

2

3

4

5

6

7

8

9

غنية سنوسي
صباح عياشي

عيسى بن الذيب
جميلة أوالد يحي
فريدة زويش
عفيفة فطيمة
الزهرة حدود
اHولودة بلقاسم
زينب حميدة

مراكش اHولودة
بقادة

عزيز موزالي
�ينة مقبال

اHولودة هديبل

ماجستير في األدب اإلسباني
ماجستير في علم االجتماع

ماجستير في التاريخ
ماجستير في اللغة اإلجنليزية

دكتوراه دولة في اللغة اإلجنليزية
ماجستير في اإللكترونيك

دكتوراه دولة في علم االجتماع

ماجستير في الهندسة النووية
ماجستير في علم النفس االجتماعي
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية الرتبة اجلامعيةالرتبة اجلامعية الشهادةالشهادة االسم واللقباالسم واللقب الرقمالرقم

اHدرسة الوطنية
العليا ببوزريعة

جامعة هواري
بومدين للعلوم
والتكنولوجيا
بباب الزوار

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذ

أستاذ

أستاذ

أستاذ محاضر قسم أ

أستاذ محاضر قسم أ

أستاذ محاضر قسم أ

أستاذة محاضرة قسم أ

أستاذة محاضرة قسم أ

أستاذ محاضر قسم ب

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذ مساعد قسم ب

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم ب

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

شفيعة بليلي

أرزقي أمقران

توفيق بوخروبة

عبد القادر بن
شطارة

كر�و أزواوي

حمامة حاكم
اHولودة

بن مخلوف

عبد القادر
بن عبيد اللّه

�ينة جبارة
اHولودة قابس

فريدة سعدي

أحمد عيساني

Wسلطانة بوطم
اHولودة ¦وشي

نور الدين
بوشتوت

ياسW عدي

جمال عدو

مصطفى مرزوق

أحمد يحي

جميلة رمضان

عبد الكر�
شريفي

مليكة بن سعادة
اHولودة خيرات

أعمر أمقران

خليدة شالل

كر�ة قويقح
اHولودة تيغيوارت

ماجستير في الفلسفة

دكتوراه دولة في الفيزياء

دكتوراه دولة في الهندسة اHيكانيكية

دكتوراه دولة في الكيمياء

دكتوراه دولة في الهندسة اHيكانيكية

دكتوراه دولة في الكيمياء

دكتوراه دولة في الرياضيات

دكتوراه دولة في الكيمياء

دكتوراه دولة في الكيمياء

دكتوراه الدرجة الثالثة في علوم
الفيزياء

ماجستير في الكيمياء

ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الكيمياء

ماجستير في اإللكترونيك

ماجستير في الهندسة اHيكانيكية

ماجستير في الكيمياء

دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء

ماجستير في اHيكانيك

دكتوراه الدرجة الثالثة في الكيمياء

دكتوراه الدرجة الثالثة في الفيزياء

ماجستير في الكيمياء

ماجستير في الهندسة اHيكانيكية
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

اجلامعة األصليةاجلامعة األصلية الرتبة اجلامعيةالرتبة اجلامعية الشهادةالشهادة االسم واللقباالسم واللقب الرقمالرقم

جامعة هواري
بومدين للعلوم
والتكنولوجيا
بباب الزوار

(تابع )

جامعة بشار

اHدرسة العليا
لألساتذة بالقبة

جامعة بومرداس

جامعة باتنة

جامعة الشلف

جامعة مستغا®

جامعة تيزي وزو

جامعة تيارت

جامعة اHدية

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذ مساعد قسم ب

أستاذ مساعد قسم ب

أستاذ مساعد قسم ب

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم أ

أستاذ محاضر قسم ب

أستاذ مساعد قسم ب

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة محاضرة قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذ مساعد قسم أ

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم ب

أستاذة مساعدة قسم أ

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

سميرة ديب
اHولودة بن حديد

محمد مراد
حلنافي آيت يحي

محمد وزان

رشيد رزوق

سعاد طاب

دليلة باجي
اHولودة توزان

يوسف أوراغ

فايزة مزوري
اHولودة زموري

شهيناز فارس

حميد بوزيت

محمد محمود
باشا

فضيلة محمود
باشا اHولودة
سليماني

زوليخة مبدوعة
اHولودة طوطاوي

محمد صالح بن
حبيلس

ناصر لعمروس

وردية يحياوي

نوارة إبراهيم
اHولودة رسول

للونة بن جرار
اHولودة تيلو

زهرة إزريق
اHولودة بن زعمة

نادية أزرو

ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الرياضيات

ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الفيزياء الطاقوية

ماجستير في الفيزياء

ماجستير في الرياضيات

ماجستير في الهندسة الكيميائية

ماجستير في الهندسة الكيميائية

دكتوراه في علوم الرياضيات

ماجستير في الرياضيات

ماجستير في الرياضيات

دكتوراه في علم النفس التربوي

ماجستير في هندسة البيئة

دكتوراه الدرجة الثالثة في الطاقة

ماجستير في الهندسة الكيميائية

ماجستير في الفيزياء

ماجستير في علم النفس االجتماعي

ماجستير في الهندسة الكيميائية

ماجستير في الرياضيات
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وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 9  ش  شـوّال عام ال عام 1430 اH اHـوافق وافق 28 س سـبـتـمـبربر
ســــــنــــــة ة r2009 يr يــــــــعــــــدّل ويل ويــــــــتــــــمّـم الم الــــــقــــــــرار اHرار اHــــــؤرخ في ؤرخ في 28
صـفـر عام ر عام  1429  اH  اHـوافق وافق 6 م مـارس سارس سـنة نة 2008 ال الـذيذي
يــــحــــدّد الد الــــتــــســــعــــيــــرات اHرات اHــــرجرجــــعــــيــــة اHة اHــــعــــتــــمــــدة كدة كــــأسأســــاساس

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

rإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 83 - 11  اHــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلق
بـــالــتــأمـــيــنـــات االجــتــمـــاعــيـــةr اHـــعــدل و اHـــتــممr ال ســـيــمــا

rادة 59 منهHا

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقـم 85 - 05  اHــؤرخ في 26
جـــمـــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
واHـــتـــعــــــلق بـــحــــــمـــايـــة الـــصــــحـــة وتــــرقـــيــــتـــهـــاr اHـــــعـــدل

rتـممHوا

- و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم  05 - 05  اHــــــؤرخ في 18
جـمــادى الـثـانـيـة عـام  1426 اHـوافق  25 يـولـيـو سـنـة 2005
واHتضمن قانـون اHاليـة التكميلي لسنـة r 2005 ال سيما

rواد  14 إلى 18 منهHا

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 84 - 27  اHــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عــام  1404 اHــوافق 11 فــبــرايــر ســنـة 1984
الذي يحـدد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83 - 11  اHــؤرخ في 21 رمــضــان عــام 1403 اHــوافق 2
rــتــعــلق بــالـتــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةHيــولــيــو ســنـة 1983 وا

rتمّمHعدّل واHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

rتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08 - 124 
اHــــؤرخ في9 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1429 اHــــوافق 15 أبــــريل
سنة 2008 الذي يحــدد صالحـيات وزير العمل والتشغيل

rوالضمان االجتماعي 

- و�قتـضى القرار الوزاري اHشترك اHؤرخ في15
رمـــضـــان عــام 1416 اHــوافق  4 فــبـــرايـــر ســـنــة 1996 الــذي
يـحـدد شـروط و كـيــفـيـات تـقــد�  وإلـصـاق الـقـســيـمـة عـلى

rنتوجات الصيدالنيةHا

- و�ـــقــــتـــضى الــــقـــرار الـــوزاري اHــــشـــتــــرك اHـــؤرخ
في 17 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــــام 1424 اHـــــوافق 16 غـــــشت
ســـنـــة 2003 واHــــتـــضــــمن إنــــشـــاء جلــــنـــة  تــــعــــويض األدويـــة
وحتـديـد مـهامـهـا و تـنـظيـمـهـا و سـيرهـاr ال سـيـمـا اHادة 15

rمنه

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اHــوافق 6 مــارس ســنــة 2008 الــذي يـــحــدد قــائـــمــة األدويــة

rالقابلة للتعويض من قبل الضمان االجتماعي

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الــتـــســـعـــيــرات
اHـرجــعـيـة اHـعــتـمـدة كـأســاس لـتـعـويض األدويــة وكـيـفـيـات

rادة 2 منهHال سيما ا rتطبيقها

يقـــرر ما يأتي :يقـــرر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــعــــدّل ويــــتــــمّـم هــــذا الــــقــــرار أحــــكــــام
الـــقـــرار اHــؤرّخ في 28 صـــفـــر عــام 1429 اHــوافق 6 مــارس
سـنـة 2008 الـذي يـحــدّد الـتـسـعــيـرات اHـرجــعـيـة اHــعـتـمــدة

كأساس لتعويض األدوية وكيفيات تطبيقها.

اHـادة اHـادة 2 :  : تـتــمم أحـكــام الــفـــقـرة األولى مـن الــمـادة 4
من الـــــقـــرار الـــــمـــؤرخ في 28 صـــفـــر عــام 1429 اHــوافق 6

مارس سنة 2008 في األخيرr كما يأتي :

" اHــادة 4 : يــــعــبـــر عــن الــــتــســعـــــيــــرات اHــرجــعــيــة
(...... بــــدون تـــغــــيــــيـــر حــــتى) مــــحـــقــــنــــة �ـــلــــوءة مــــســـبــــقـــا

(أنترفيرون بيتا A 1) ومللتر غسول واجلبيرة".

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

اHادة اHادة 3  : تعدل وتتمم  قـائمة التسعـيرات اHرجعية
لــلـتــعـويض  اHـطــبـقـة عــلى األدويـة الــقـابـلــة لـلــتـعـويض من
قبل هـيئات الضـمان االجتـماعيr اHلـحقة بـالقرار اHؤرخ
في 28 صـــــــفـــــــر عــــــام 1429 اHــــــوافق  6مـــــــارس ســـــــنــــــة2008

واHذكور أعالهr كما يأتي :
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رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل
التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

علم األرجياتعلم األرجيات

مضادات هستامنيةمضادات هستامنية

ســــــــــــــــيـــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــريــــــــــــــــزيـن
دهيدروكلوريد

1006.00 مغحبوب مغلفة

01

01 A

01 A 003 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

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

Wديــــكـــســــكــــلــــور فـــنــــيــــرامـــ
مليات

Wديــــكـــســــكــــلــــور فـــنــــيــــرامـــ
مليات

ميكيتازين

Wتريتوكال

ميكيتازين

لوراتدين

لوراتدين

فيكسوفينادين

فيكسوفينادين

ســــــــــــــــيـــــــــــــــــتــــــــــــــــيــــــــــــــــريــــــــــــــــزيـن
دهيدروكلوريد

مضادات لأللممضادات لأللم

ساليسليـهساليسليـه

حبوب

شراب

حبوب

حبوب

شراب

حبوب

شراب

حبوب

حبوب

محلول للشرب

 6 مغ

 0.5 مغ/5 مل

 5 مغ

  100 مغ

 1.25 مغ/ 2.5 مل

10 مغ

5 مغ/ملعقة
قهوة

120 مغ

180 مغ

  10 مغ/مل

04.89

01.00

04.00

01.50

0.80

06.00

01.61

15.20

17.93

16.01

01 A 006

01 A 007

01 A 009

01 A 017

01 A 032

01 A 033

01 A 034

01 A 039

01 A 040

01 A 041

03

03 A

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

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــض
األسـيتـيـلـيـسالـيـسـيـليك 

مسحوق محلول
للشرب أكياس

1 غ على شكل
أسيتيل

ساليسيالت
Wليس - DL لـ
 1.8غ /أكياس -

جرعة

06.68 03 A 069

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



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
13 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

براسيتامول و مشتقاتهبراسيتامول و مشتقاته 03 B

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

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

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

محلول للشرب 

محلول للشرب
أكياس

حتميلة

مسحوق فوار
حمللول  شرب

من 100 إلى
150 مغ/5 مل

من 100
إلى 125 مغ

 100 إلى 170 مغ

150 مغ

0.77

08.52

08.50

08.52

03 B 006

03 B 007

03 B 009

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

مسحوق فميبراسيتامول
أكياس

25009.19 مغ 03 B 038

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

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

حتميلة

حتميلة

حتميلة

مسحوق محلول
للشرب أكياس

مسحوق محلول
للشرب أكياس

مسحوق محلول
للشرب أكياس

150 مغ

200 مغ

 300 مغ

150 مغ

 200 مغ

 300 مغ

08.50

08.50

11.00

08.52

09.19

10.00

03 B 041

03 B 042

03 B 043

03 B 044

03 B 045

03 B 046

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

براسيتامول

براسيتامول

محلول للشرب

مسحوق فمي
فوار أكياس

% 3

 300 مغ

0.81

10.00

03 B 061

03 B 063



26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2873
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

مسحوق فمي
فوار أكياس

مسحوق محلول
للشرب أكياس

معلق للشرب

حتميلة

حبوب فوارة

150 مغ

500 مغ

250 مغ/ 5 مل

250 مغ

 1000مغ

08.52

02.50

01.27

10.00

05.00

03 B 064

03 B 066

03 B 070

03 B 071

03 B 080

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

براسيتامول

دكستروبروبوكسيفاندكستروبروبوكسيفان

حبوب فمية
مفتتة قابلة
للتجزئة

حبوب فمية
مفتتة

حتميلة

حتميلة

 80 مغ

 160 مغ

 80 مغ

 600 مغ

02.54

03.17

05.90

10.00

03 B 087

03 B 091

03 B 100

03 B 101

03 D

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

دكـســتـروبــروبـوكــسـيــفـان/
براسيتامول

اHسكنات األخرىاHسكنات األخرى

ترامادول كلورهيدرات

مضادات االلتهابمضادات االلتهاب

مـــضــــادات االلـــتـــهـــاب غـــيـــرمـــضــــادات االلـــتـــهـــاب غـــيـــر
ستيروييدستيروييد

حبوب

أقراص 

 50 مغ / 500 مغ

50 مغ

07.00

10.75

03 D 090

03 F

03 F 047

04

04 B

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

13.00 500 مغحتميلةإبوبروفان 04 B 012



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
13 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

W2504.33 مغأقراصاندوميتاس 04 B 013

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

63.80 100 مغمحلول حقنةكيتوبروفان 04 B 018

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

بيروكسيكام

بيروكسيكام

أقراص

أقراص

10 مغ

20 مغ

07.15

14.30

04 B 021

04 B 022

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

بيروكسيكام

حمض نفلوميك

حمض نفلوميك

محلول حقنة

أقراص

حتميلة

20 مغ

 250 مغ

 700 مغ

63.80

03.95

17.14

04 B 024

04 B 029

04 B 030

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

2014.30 مغحبوب مجفدةبيروكسيكام 04 B 038

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

بيروكسيكام

إيبوبروفان

ديكلوفيناك

إيبوبروفان

ديكلوفيناك

نابروكسان صوديك 

حامض ميفيناميك

مسحوق مفور

شراب

حتميلة

حبوب

حتميلة

معلق للشرب

معلق للشرب

20 مغ

100 مغ/  5 مل

 12.5 مغ

 600 مغ

 50 مغ

125 مغ/ 5 مل

 50 مغ / 5 مل

14.30

0.98

06.35

07.85

08.85

02.35

0.60

04 B 041

04 B 042

04 B 043

04 B 044

04 B 046

04 B 047

04 B 048

كيتوبروفان 

فلورببروفان

كيتوبروفان

حبوب حترير 
مطول 

حبوب

حبوب

 200 مغ

 100 مغ

 100 مغ

16.28

08.96

08.14

04 B 032

04 B 033

04 B 034

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



26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3073
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

كيتوبروفان

كيتوبروفان

بيروكسيكام

نابروكسان 

نابروكسان 

ميلوكسيكام

إيـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــروفــــــــــــــــــان/
براسيتامول

ميلوكسيكام

علم القلب وعلم األوعيةعلم القلب وعلم األوعية

اHضاداتاHضادات

لصقة

حبوب قابلة
للتجزئة

حبوب فوارة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب

حبوب قابلة
للتجزئة

حبوب

  30 مغ 

 150 مغ

 20 مغ على
شكل مركب

بيروكسيكام -
بيتا -

سيكلوديكسترين
 191.2مغ

 250 مغ

 500 مغ

 15 مغ

 200 مغ/400 مغ

 7.5مغ

23.74

14.00

14.30

10.48

21.70

14.00

08.00

07.00

04 B 049

04 B 053

04 B 054

04 B 055

04 B 056

04 B 058

04 B 059

04 B 060

06

06 B 

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

W06.80 20 مغحبوبنيكارديب 06 B 014

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

مـــــضـــــادات إرتـــــفـــــاع ضـــــغطمـــــضـــــادات إرتـــــفـــــاع ضـــــغط
الدمالدم

06 E

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

23.32 40 مغحبوبفالسارتان 06 E 146: رجعيةHتطبق التسعيرة ا
- في مــداعي اســتـعــمـال عالج

rارتفاع ضغط الدم
- لتعـويض الوصفـات اHقدمة
Wلــــلـــمــــرضـى اجلـــدد اخلــــاضــــعـــ
للعـالج بهذا الدواء ابتداء من
تاريخ دخـول هذا القـرار حيز

التنفيذ.



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
13 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2009 م م

تــطـبق الـتــسـعــيـرة اHـرجــعـيـة
في مــداعي اســتــعـمــال : عالج

ارتفاع ضغط الدم.

تــطـبق الـتــسـعــيـرة اHـرجــعـيـة
لــتـعـويض الـوصــفـات اHـقـدمـة
Wلـــلـــمــــرضى اجلـــدد اخلــــاضـــعـــ
لـــلــعـالج بـــهـــذا الـــدواء ابـــتــداء
من تاريخ دخـول  هذا الـقرار

حيز التنفيذ.

تــطـبق الـتــسـعــيـرة اHـرجــعـيـة
لــتـعـويض الـوصــفـات اHـقـدمـة
Wلـــلـــمــــرضى اجلـــدد اخلــــاضـــعـــ
لـــلــعـالج بـــهـــذا الـــدواء ابـــتــداء
من تاريخ دخـول  هذا الـقرار

حيز التنفيذ.

تــطـبق الـتــسـعــيـرة اHـرجــعـيـة
لــتـعـويض الـوصــفـات اHـقـدمـة
Wلـــلـــمــــرضى اجلـــدد اخلــــاضـــعـــ
لـــلــعـالج بـــهـــذا الـــدواء ابـــتــداء
من تاريخ دخـول  هذا الـقرار

حيز التنفيذ.

تــطـبق الـتــسـعــيـرة اHـرجــعـيـة
في مــداعي اســتــعـمــال : عالج

ارتفاع ضغط الدم.

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

فالسارتان

أربيزارتان

أربيزارتان

أربيزارتان

فــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــان /
هيدروكلوروتيازيد

فالسارتان

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان/
هيدروكلوروتيازيد

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب 

حبوب

حبوب

  80 مغ

  75 مغ

  150 مغ

  300 مغ

 80 مغ/ 12.5 مغ

  160 مغ

 50 مغ/ 12.5 مغ

56.00

23.32

46.64

46.64

81.00

56.00

81.00

06 E 147

06 E 155

06 E 156

06 E 157

06 E 158

06 E 166

06 E 167

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

إيــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــزارتـــــــــــــــــــان
/هيدروكلوروتيازيد

إيــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــزارتـــــــــــــــــــان
/هيدروكلوروتيازيد

حبوب

حبوب

 150 مغ/ 12.5مغ

 300مغ/ 12.5مغ

55.84

75.35

06 E 219

06 E 220

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



26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3273
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

لــــــــوزارتــــــــانr عـــــــــلى شـــــــــكل
بوتاسيك

كونـدسـارتون سـيـلكـسـتيل
/ هيدروكلوروتيازيد

كونـدسـارتون سـيـلكـسـتيل
/ هيدروكلوروتيازيد

كوندسارتون سيلكستيل

فــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــارتـــــــــــــــــــان /
هيدروكلوروتيازيد

فـــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــارتــــــــــــــــــــــان
/هيدروكلوروتيازيد 

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
/هيدروكلوتيازيد

لوزارتان بوتاسيوم

أربــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــزارتــــــــــــــــــــــــــــان
/هيدروكلوروتيازيد

rفــالــســارتـان /Wأمــلــوديــبــ
Wعــــلى شــــكل أمــــلــــوديــــبـــ
بيزيالت / فالسارتان

rفــالــســارتـان /Wأمــلــوديــبــ
Wعــــلى شــــكل أمــــلــــوديــــبـــ
بيزيالت / فالسارتان

rفــالــســارتـان /Wأمــلــوديــبــ
Wعــــلى شــــكل أمــــلــــوديــــبـــ
بيزيالت / فالسارتان

تلميسارتان

تلميسارتان

حبوب مغلفة

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب

حبوب

 25 مغ

 8 مغ/  12.5 مغ

 16 مغ/ 12.5 مغ

16 مغ

 160 مغ/ 12.5مغ

 160 مغ/ 25 مغ

 100 مغ/25 مغ

100 مغ

 300 مغ/ 25 مغ

 5 مغ/ 80 مغ

 5 مغ/ 160 مغ

 10 مغ/ 160 مغ

 40 مغ

 80 مغ

23.32

58.96

62.86

46.64

81.00

81.00

81.00

46.64

75.35

76.41

76.41

78.10

46.64

46.64

06 E 229

06 E 230

06 E 231

06 E 234

06 E 237

06 E 238

06 E 239

06 E 240

06 E 256

06 E 257

06 E 258

06 E 259

06 E 263

06 E 264

تــطـبق الـتــسـعــيـرة اHـرجــعـيـة
لــتـعـويض الـوصــفـات اHـقـدمـة
Wلـــلـــمــــرضى اجلـــدد اخلــــاضـــعـــ
لـــلــعـالج بـــهـــذا الـــدواء ابـــتــداء
من تاريخ دخـول  هذا الـقرار

حيز التنفيذ.

تــطـبق الـتــسـعــيـرة اHـرجــعـيـة
لــتـعـويض الـوصــفـات اHـقـدمـة
Wلـــلـــمــــرضى اجلـــدد اخلــــاضـــعـــ
لـــلــعـالج بـــهـــذا الـــدواء ابـــتــداء
من تاريخ دخـول  هذا الـقرار

حيز التنفيذ.

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
13 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

تــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــــيــــــــــــســــــــــــارتــــــــــــان/
هيدروكلوروتيازيد

تــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــــيــــــــــــســــــــــــارتــــــــــــان/
هيدروكلوروتيازيد

احملصرات بيتااحملصرات بيتا

حبوب

حبوب

 40 مغ/ 12.5 مغ

 80 مغ/ 12.5 مغ

55.84

75.00

06 E 265

06 E 266

06 F

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

أتينولول

أتينولول

حبوب

حبوب

  100 مغ

  50 مغ

10.58

08.18

06 F 069

06 F 149

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

كارفيديلول

كارفيديلول

مــــــــــــــقـــــــــــــويـــــــــــــات الــــــــــــــقـــــــــــــلـبمــــــــــــــقـــــــــــــويـــــــــــــات الــــــــــــــقـــــــــــــلـب
ومسرعات القلبومسرعات القلب

Wديغوكس

Wديغوكس

مدرات البولمدرات البول

حبوب قابلة
للتجزئة

حبوب قابلة
للتجزئة

حبوب

حبوب

 12.5 مغ

 3.125 مغ

  0.25 مغ

 0.125 مغ

26.87

11.63

05.22

02.61

06 F 250

06 F 252

06 G

06 G 079

06 G 249

06 H

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

هــــيـــــدروكــــلــــوروتـــــيــــازيــــد/
اميلوريد

مـــــــــــوســـــــــــعـــــــــــات األوعـــــــــــيــــــــــةمـــــــــــوســـــــــــعـــــــــــات األوعـــــــــــيــــــــــة
واHضادات األقفاريةواHضادات األقفارية

5006.85 مغ/ 5 مغحبوب 06 H 094

06 J

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

66.67 75 مغحبوب مغلفةكلوبيدو قرال 06 J 159 

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



26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3473
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

كـــــلــــوبــــيــــدو قــــرال/حــــامض
األسيتيليساليسيليك

مقلصات الدهون في الدممقلصات الدهون في الدم

68.65 75مغ/ 75مغحبوب 06 J 251

06 M

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

W31.38  10 مغحبوبأتورفاستات 06 M 198

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

Wأتورفاستات

Wأتورفاستات

حبوب/ حبوب
مغلفة/ حبوب
مغلفة قابلة
للتجزئة

حبوب مغلفة

 40 مغ

 80 مغ

74.41

74.41

06 M 232

06 M 233

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

Wلوفاستات

Wلوفاستات

طب اجللدطب اجللد

حبوب

حبوب

 20 مغ 

 40 مغ

45.27

78.27

06 M 247

06 M 248

07

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

مـــــــــــــضــــــــــــادات اجلــــــــــــراثــــــــــــيـممـــــــــــــضــــــــــــادات اجلــــــــــــراثــــــــــــيـم
اHوضعيةاHوضعية

فوسيدات الصوديوم

فوسيدات الصوديوم

/Wنـــــــــــــــــيــــــــــــــــــســـــــــــــــــتــــــــــــــــــاتـــــــــــــــــ
تـــريــــامـــســــيــنــولون/

Wنيوميس

مـــــــضـــــــادات الــــــفـــــــطـــــــريــــــاتمـــــــضـــــــادات الــــــفـــــــطـــــــريــــــات
اHوضعيةاHوضعية

مرهم جلدي

مرهم جلدي

مرهم جلدي

%2

%2

10م ود/0.1غ/
0.25غ /100غ

09.66

11.11

08.00

07 C

07 C 016

07 C 017

07 C 020

07 D

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



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
13 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

دهن رغويكيتوكونازول
أكياس

%257.30 07 D 092

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

سيرتاكونازول نترات 

Wسيكلوبيروكسوالم

كيتوكونازول

دهن 

محلول

غسول

%2

%1.5

%2

04.58

04.58

04.58

07 D 139

07 D 140

07 D 141

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

القشريات اجللديةالقشريات اجللدية

 0.05 % إلىمرهم جلديبيتامتازون
%0.1

07.27

07 H

07 H  039

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

اHطهراتاHطهرات

هيكسامدين

هيكسامدين

هيكسامدين

بوليفيدون باليود

بوليفيدون باليود 

ديــــــــــــــغــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــكــــــــــــــونـــــــــــــات
الــــــكـــــلــــــوريــــــكــــــســـــيــــــدين/

كلورور البنزلكنيوم

مضادات الطفيلياتمضادات الطفيليات

بنزوات البنزيل

بـــــــــنــــــــــزوات الـــــــــبـــــــــنــــــــــزيل/
سولفيرام

مرهم 

محلول جلدي

محلول جلدي

محلول جلدي

محلول جلدي

محلول
الستعمال جلدي

محلول جلدي

سائل معطر
الستعمال جلدي

%0.10

%0.10

%0.15

%4

%10

0.200غ/

0.500غ/ 100مل

%10

% 2/  %10

03.23

01.50

01.50

01.01

01.00

01.15

01.11

01.11

07 P

07 P 069

07 P 071

07 P 072

07 P 076

07 P 077

07 P 153

07 R

07 R 080

07 R 154



26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3673
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

عـــــــــلـم الـــــــــغـــــــــدد الـــــــــصـــــــــمـــــــــاءعـــــــــلـم الـــــــــغـــــــــدد الـــــــــصـــــــــمـــــــــاء
والهرموناتوالهرمونات

مضادات األستروجينيةمضادات األستروجينية

تاموكسيفان

تاموكسيفان

حبوب

حبوب

  10 مغ

  20 مغ

11.52

21.52

09

09 B

09 B 004

09 B 075

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

القشريات السكريةالقشريات السكرية 09 H

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

بيتاميتازون

بيتاميتازون

بريدنيزون

بريدنيزون

الــــهــــرمــــونــــات الــــوطــــائــــيــــةالــــهــــرمــــونــــات الــــوطــــائــــيــــة
والنخاميةوالنخامية

09 H 159

09 H 160

09 H 161

09 H 162

09 J

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

حبوب فمية
مفتتة

حبوب فمية
مفتتة

حبوب قابلة
للتجزئة

حبوب قابلة
للتجزئة

05.33

05.44

06.30

12.60

 0.5 مغ

 1 مغ

 10 مغ

 20 مغ

Wسوماتروب 09 J 147محلول حقنة
حتت اجللد في

سيالة 

1300.00 الـتــســعــيــرة اHــرجــعــيــة تـشــمل 5 مغ / 1.5 مل
اإلبــر حلـقـن اHـنــتـوج مع تــقـد�
الــــدفـــتــــر أو بــــطــــاقـــة الــــشــــفـــاء
اHــســـتـــعــمـــلــة  فـي إطــار نـــظــام

الدفع من قبل الغير.

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



37 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
13 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

علم اجلهاز الهضميعلم اجلهاز الهضمي

مــــــــــــضـــــــــــادات الــــــــــــقــــــــــــرحـــــــــــةمــــــــــــضـــــــــــادات الــــــــــــقــــــــــــرحـــــــــــة
H 2 ومضاداتومضادات

10

10 A

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

بنتوبرازول

رانيتدين

رانيتدين

لنزوبرازول

فاموتيدين

فاموتيدين

ايزوميبرازول

ايزوميبرازول

10 A 134

10 A 159

10 A 160

10 A 167

10 A 168

10 A 174

10 A 180

10 A 181

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

حبوب

حبوب فوارة

حبوب فوارة

أقراص ميكرو
حبيبات مقاومة

لألمعاء

حبوب

حبوب

حبوب مقاومة
لألمعاء

حبوب مقاومة
لألمعاء

14.00

05.16

11.43

14.00

11.43

05.16

14.00

14.00

 40 مغ

 150 مغ

 300 مغ

 30 مغ

 40 مغ

 20 مغ

 20 مغ

 
 40 مغ

طب النساءطب النساء 11

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

موانع احلمل الهرمونيةموانع احلمل الهرمونية

ليفونورجيسترال

ديزوجيسترال

11 H

11 H 027

11 H 072

حبوب

حبوب

04.28

04.28

  0.03 مغ

 0.075 مغ



26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3873
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

علم الدم و األرقاء

مـــــــضــــــادات تـــــــخــــــثـــــــر الــــــدممـــــــضــــــادات تـــــــخــــــثـــــــر الــــــدم
الفميةالفمية

12

12 A

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

حامض أسيتيلساليسليك

مضادات فقر الدممضادات فقر الدم

فيريديتات الصوديوم

فومارات احلديد

فومارات احلديد

حـــــمـض فـــــولـــــيك/كـــــبـــــريت
احلديد

هــــــيــــــدروكـــــســــــيــــــد احلــــــديـــــد
بوليملتوز

Wغـلــيــسـ II مــركب احلــديــد
سولفات

Wغـلــيــسـ II مــركب احلــديــد
سولفات/ حمض فوليك

III مـــــــــــــــــــركــب احلــــــــــــــــــديــــــــــــــــــد 
هيدروكسيد بوليملتوز

ســولــفــات احلــديــد /حــامض
أسكوربيك

حـــــديــــــد حـــــديـــــدي/  حــــــمض
فــــــــــولـــــــــيـكr عـــــــــلـى شـــــــــكل
سولـفات حديدي/ حمض

فوليك

12 A 143

12 E

12 E 025

12 E 026

12 E 027

12 E 078

12 E 106

12 E 107

12 E 108

12 E 109

12 E 120

12 E 125

مسحوق محلول
للشرب أكياس

شراب

حبوب

مسحوق فمي

حبوب مغلفة

محلول للشرب

كبسولة حبيبات
 مقاومة لألمعاء

أقراص حبيبات
مقاومة لألمعاء

شراب

أقراص

أقراص

01.98

01.12

01.63

01.08

03.43

03.20

02.47

09.80

01.60

01.23

04.90

 75 مغ
على شكل
أسيتيل

ساليسيالت
Wليس DL �  لـ

 135 مغ /
أكياس - جرعة

 4.75 مغ/
 100 مل

 200 مغ

  100 مغ

 0.35 مغ/
   160.20 مغ

  100 مغ/ 5 مل

 567.7 مغ معادل
حديد + 100 مغ

 454.13 مغ
معادل حديد +
 80 مغ + 1مغ

 50 مغ/ 5 مل

 50 مغ (حديد) /
  30 مغ

49.297 مغ/
0.5 مغ

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



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
13 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

   II حديد حديدي

   II حديد حديدي

حــديـــد حـــديـــديr عــلـى شــكل
سولفات حديدي

حـــــــديــــــد حــــــديـــــــدي/ حــــــمض
سوكسينيك

حـــــــديــــــد حــــــديـــــــدي/ حــــــمض
فوليك 

حديد حديدي

علم اخلمجعلم اخلمج

محلول للشرب
قطرات

محلول للشرب
على شكل

كلورور حديدي
تيتراهدرات 

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

قطرات للشرب

30  مغ/مل
II حديد

(170 مغ/مل
Wمركب غليس

سولفات
حديدي)

50 مغ/ 5 مل

 80 مغ

 32.48 مغ/
100 مغ 
توافق

سوكسينات
حديدي/ حمض
سوكسينيك 
100مغ/100مغ

100مغ/ 0.35 مغ
على شكل مركب
هيدروكسيد

حديدي
بوليمالتوز/
حمض فوليك

357 مغ/ 
 0.35 مغ

50 مغ/ مل
على شكل

هيدروكسيد
حديدي

بوليمالتوز
0.2 غ

04.80

01.60

01.92

0.77

03.43

08.00

12 E 126

12 E 127

12 E 128

12 E 132

12 E 133

12 E 134

13

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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



26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4073
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

سيفالوسبورينسيفالوسبورين

W13.90  250 مغ   أقراصسفالكس

13 B

13 B 009

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

241.80 400 مغأقراصسيفيكسيم 13 B 294

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

سيفادروكسيل

سيفدينير

سيفدينير

حبوب

كبسولة

معلق للشرب

 1غ

300 مغ

125  مغ/5 مل 

56.69

220.00

25.60

13 B 298

13 B 318

13 B 319

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

ماكروليد ومؤزراتماكروليد ومؤزرات 13 E

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

/Wســـــــــــبـــــــــــيـــــــــــرامـــــــــــيـــــــــــســــــــــ
ميترونيدازول

/Wســـــــــــبـــــــــــيـــــــــــرامـــــــــــيـــــــــــســــــــــ
ميترونيدازول

نترو نترو - 5 -  إميدازول إميدازول

ميترونيدازول

حبوب

حبوب مغلفة/ 
حبوب مفتتة 

حبوب

 750000 ود/
 125 مغ

 1.5 م و د/
 250 مغ

  250 مغ 

19.37

38.75

05.35

13 E 300

13 E 307

13 F

13 F 039

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

ميترونيدازول

سكنيدازول

حبوب

حبيبات أكياس

  500 مغ

 2غ على شكل
سكنيدازول

حبيبات مجففة
أكياس جرعة
2غ/أكياس
4.224غ

08.00

168.00

13 F 199

13 F 330



41 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
13 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

بنيسيليناتبنيسيلينات 13 G

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

Wمسحوق معلقأموكسيسيل
للشرب

01.96  250 مغ/ 5 مل  13 G 047

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

Wبنزيل بينيسيل

Wبنزيل بينيسيل

مسحوق محلول
حقنة

مسحوق محلول
حقنة

  500000 و د

  1 مليون و د

90.00

107.00

13 G 062

13 G 063

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

أمــوكـــســيـــســـيــلـــW/ حــمض
كالفوالنيك

مسحوق معلق
للشرب

  125 مغ/
31.25 مغ/ 5 مل

04.36 13 G 159

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

أمــــوكـــســـيـــســـيـــلـــW/حـــمض
كالفوالنيك

مسحوق معلق
للشرب

 100 مغ/
12.25 مغ/مل

09.89 13 G 181

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

Wأموكسيسيل

Wأموكسيسيل

Wأمــــــــــوكــــــــــســـــــــيــــــــــســــــــــيــــــــــلـــــــــ
تريهيدرات

مسحوق معلق
للشرب

حبوب

حبوب مفتتة

  500 مغ/ 5 مل

 1 غ

 1 غ

03.42

15.71

15.71

13 G 220

13 G 221

13 G 230

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

أمــوكـــســيـــســـيــلـــW /حــمض
كالفوالنيك

 
أمــوكـــســيـــســـيــلـــW /حــمض

كالفوالنيك

مسحوق معلق
للشرب

مسحوق معلق
للشرب

 200 مغ/
 28.5 مغ/ 5 مل

 200 مغ/28 مغ/
5 مل

05.83

05.83

13 G 265



26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4273
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

أمــوكـــســيـــســـيــلـــW /حــمض
كالفوالنيك 

أمــــوكـــســـيـــســـيـــلـــW/حـــمض
كالفوالنيك

Wأموكسيسيل

أمــــوكـــســـيـــســـيـــلـــW/حـــمض
كالفوالنيك عالقة 1/8

Wأمــــــــــوكــــــــــســـــــــيــــــــــســــــــــيــــــــــلـــــــــ
تريهيدرات

مسحوق معلق
للشرب

حبوب

مسحوق محلول
للشرب أكياس

مسحوق محلول
للشرب أكياس

حبوب مفتتة

 400 مغ/57 مغ/
5 مل

 875 مغ/ 125 مغ

1غ

1 غ/ 125 مغ

 500 مغ

09.89

72.76

15.71

83.16

10.66

13 G 266

13 G 267

13 G 268

13 G 269

13 G 301

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

كينولونكينولون

Wليفوفلوكساس

Wسيبروفلوكساس

Wسيبروفلوكساس

حبوب مغلفة
قابلة للتجزئة

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

 500 مغ على
شكل نصف �يه

  512.46 مغ
للحبة

250 مغ

 500 مغ

180.00

49.75

90.00

13 K

13 K 228

13 K 252

13 K 253

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

تــطــبق الـتــســعـيــرة اHــرجـعــيـة
في مــــــداعـي االســــــتــــــعــــــمـــــال

اآلتية :
خـمج اجلــهــاز الــبـولي الــعــلـوي
والــســفــلي والــتــهــاب اHــوثـة
وكـــذا األمــــعـــاء والــــصـــفـــراء.

اســـــــــــــــــتــــــــــــــــقـالب غــــــــــــــــذاء داءاســـــــــــــــــتــــــــــــــــقـالب غــــــــــــــــذاء داء
السكريالسكري

مــــــضــــــادات داء الــــــســــــكــــــريمــــــضــــــادات داء الــــــســــــكــــــري
الفميةالفمية

14

14 A

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

متفورمW/قليبW كلميد

متفورمW/قليبW كلميد

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

500 مغ/2.5 مغ

500 مغ/5 مغ

05.48

05.49

14 A 318

14 A 319



43 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
13 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

العنـاصر اHعدنـية والتوازنالعنـاصر اHعدنـية والتوازن
اHائي - الكهرالياHائي - الكهرالي

كلسيوم - عنصر

كـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــوم
قليكـونولكتـات/كربونات

الكلسيوم

مغنزيوم  بيدوالت

مغنزيوم  بيدوالت

غلوكـونو الكتات وكربونات
الكلسيوم

كلسيوم بدوالت

مسحوق معلق
للشرب أكياس

حبوب فوارة

أمبولة للشرب 

محلول للشرب

مسحوق فمي
أكياس

شراب

 500 مغ
 للكيس - جرعة

على شكل
كربونات
الكالسيوم

1250مغ/ أكياس
جرعة

2.94 غ/0.3 غ

 1.5 غ/  5 مل

 1.5 غ / 10 مل

3.405 غ /0.15 غ

%10

07.75

07.75

03.20

01.60

07.75

01.10

14 G

14 G 029

14 G 035

 14 G 054

14 G 104

14 G 135

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

كلسـيوم عنـصرr على شكل
كربونات الكلسيوم

07.75 500 مغحبوب فوارة 14 G 315

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

علم األعصابعلم األعصاب 15

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

مضادات الشقيقةمضادات الشقيقة 15 B

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

Wسيتيكول

ســـيـــتــيـــكـــولـــrW عــلـى شــكل
ملح مونوصوديك

قطرات للشرب

محلول للشرب

%0.10

 100 مغ/ مل

17.64

17.64

15 B 045



26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4473
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

نراتريبتان

سوماتربتان سوكسينات

تـــــصـــــلب فـي شـــــكل صـــــفـــــائحتـــــصـــــلب فـي شـــــكل صـــــفـــــائح
عصبيةعصبية

حبوب

حبوب

 2.5 مغ

 50 مغ

209.65

209.65

15 B 054

15 B 059

15 G

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

1 A - انـــتـــرفـــيـــرون بـــيـــتــا
معادة التركيب

1 A - انترفيرون بيتا

طب األمراض العقليةطب األمراض العقلية

مضادات االكتئابمضادات االكتئاب

محلول حقنة في
محقنة �لوءة
مسبقا في
العضلة

محلول حقنة في
محقنة �لوءة
مسبقا حتت

اجللد

 30 ميكروغ/
  0.5 مل

 ( 6 م و د/
 0.5 مل)

 22 ميكروغ/
  0.5 مل

 ( 6 م و د/
  0.5 مل)

20457.00

5734.82

15 G 078

16

16 A

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

Wفلوفوكسام

Wفلوفوكسام

Wباروكسيت

Wسرترال

حبوب

حبوب

حبوب

أقراص

  50 مغ

  100 مغ

  20 مغ

  50 مغ

06.51

13.03

58.04

43.00

16 A 091

16 A 092

16 A 095

16 A 099

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

Wأقراص مقاومةديلوكسيت
لألمعاء

06.51 30 مغ  16 A 106ـرجـعـيةHال تـطـبق التـسـعـيرة ا
فـي مــــــداعـي االســــــتـــــــعــــــمــــــال

اآلتية :

عالج  ألم األعصـاب الـناجت عن
داء الـــســكـــري الـــذي يــصـــيب

.Wاألعضاء عند البالغ



45 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
13 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

Wديلوكسيت

Wسرترال

مزيالت القلقمزيالت القلق

أقراص مقاومة
لألمعاء

حبوب

 60 مغ

 100 مغ

13.03

86.00

16 A 107

16 A 115

16 B

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

ال تـطـبق التـسـعـيرة اHـرجـعـية
فـي مــــــداعـي االســــــتـــــــعــــــمــــــال

اآلتية :

عالج  ألم األعصـاب الـناجت عن
داء الـــســكـــري الـــذي يــصـــيب

.Wاألعضاء عند البالغ

برومازيبام

برومازيبام

مهدئات األعصابمهدئات األعصاب

حبوب

حبوب

1.5 مغ

 3 مغ

03.50

04.75

16 B 108

16 B 109

16 D

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

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

رسبيريدون

رسبيريدون

رسبيريدون

Wأولنزاب

Wأولنزاب

Wأولنزاب

أريبيبرازول

أريبيبرازول

رسبيريدون

طب العيونطب العيون

حبوب مغلفة
قابلة للتجزئة

حبوب مغلفة
قابلة للتجزئة

حبوب مغلفة
قابلة للتجزئة

حبوب

حبوب

حبوب فمية 
مفتتة

حبوب

حبوب

حبوب 

 1 مغ

  2 مغ

 4 مغ

  5 مغ

  10 مغ

 10 مغ

 10 مغ

 15 مغ

 3 مغ

44.05

111.11

149.05

125.00

250.00

250.00

250.00

250.00

77.67

16 D 089

16 D 090

16 D 091

16 D 099

16 D 100

16 D 101

16 D 103

16 D 104

16 D 122

17

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



26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4673
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

مضادات اخلمج اHوضعيةمضادات اخلمج اHوضعية 17 D

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

Wجنتامس

Wجنتامس

Wنيوميس

Wقطرات للع

Wمرهم  للع

Wقطرات للع

  3 مغ / مل

  3 مغ /غ

% 0.35

13.01

27.45

11.17

17 D 020

17 D 021

17 D 022

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

طب الرئةطب الرئة

الــــــقـــــصـــــبـــــيـــــة اHـــــوســـــعـــــات الــــــقـــــصـــــبـــــيـــــةاHـــــوســـــعـــــات 
ومضادات الربوومضادات الربو

20

20 A

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

بوديزونيد

بوديزونيد

بـــــــــــــــــــــروبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــات
فــــلــــيـــــتــــــيــــــكـــــازون/

سلميتيرول

بـــــــــــــــــــــروبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــات
فــــلــــيـــــتــــــيــــــكـــــازون/

سلميتيرول

بـــــــــــــــــــــروبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــــات
فــــلــــيـــــتــــــيــــــكـــــازون/

سلميتيرول

مسحوق
لالستنشاق

الفمي

مسحوق
لالستنشاق
أقراص

مسحوق
لالستنشاق
ديسكوس

مسحوق
لالستنشاق
ديسكوس

مسحوق
لالستنشاق
ديسكوس

200 ميكروغ /
للجرعة

200 ميكروغ/
أقراص

100 ميكروغ/
50 ميكروغ

 250 ميكروغ/
 50 ميكروغ

 500 ميكروغ/
 50 ميكروغ

02.98

02.98

25.00

35.00

43.00

20 A 089

20 A 104

20 A 105

20 A 106

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

ال تطـبق التـسـعيـرة اHـرجعـية
عــــلـى اHــــرضى الــــذيـن يــــظــــهــــر
عـــــلـــــيــــــهم عـــــدم تــــــنـــــاسق يـــــد -
شـــــهـــــيـق تـــــضـــــعـــــهـم في حـــــالـــــة
يـــســتــحــيـل عــلــيــهـم اســتــعــمــال
معلق لالسـتنشاق بوديزونيد
 200 مـيكـروغ مبـررة بـتقـرير

طبي.

Wنورفلوكساس

حمض فوسيديك

Wقطرات للع

Wدهن  للع

3 مغ/مل

% 1

22.90

54.00

17 D 029

17 D 104

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



47 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـ
13 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2009 م م

رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

مسحوقتيوتروبيوم
لالستنشاق
أقراص

 18ميكروغ على
شكل برومور
التيوتروبيوم
أحادي التمييه
  22.5 ميكروغ

10.35 20 A 234

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

مــــضـــــادات الــــســــعــــال غــــيــــرمــــضـــــادات الــــســــعــــال غــــيــــر
اآلفيونيةاآلفيونية

20 C

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

طب الرثيةطب الرثية

اHسكنات مسكنات الرثيةاHسكنات مسكنات الرثية
 اخلارجية الصمغ اHص اخلارجية الصمغ اHصّرفرف

21

21 A

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

جبيرة على شكلديكلوفيناك
ديكلوفيناك
Wإيبوالم

جبيرة دوائية

 180 مغ موضح
بديكلوفيناك

صوديوم
146 مغ/ جبيرة

23.74 21 A 052

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

مسترخيات العضالتمسترخيات العضالت

باكلوفان

تترازيبام

حبوب

حبوب مغلفة

  10 مغ

  50 مغ

08.75

19.75

21 E

21 E 025

21 E 030

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

سيترات البيتاميرات 20 C 233

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

1.501.01 مغ/ملشراب



رمزرمز
التسميةالتسمية
الدوليةالدولية
اHشتركةاHشتركة

اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــل

بـيــكـلـومــيـتــازونr عـلى شـكل
بــــــــــيـــــــــكـــــــــلـــــــــومـــــــــيـــــــــتـــــــــازون

ديبروبيونات

طـب اجلــــهــــاز الــــبـــــولي وطبطـب اجلــــهــــاز الــــبـــــولي وطب
الكلىالكلى

أدوية غدة اHوثةأدوية غدة اHوثة

معلق بخاخة
األنف

 100ميكرو غ/
جرعة

03.30 22 E 030

25

25 B

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية
للوحدةللوحدة
(دج) (دج) 

الشروط اخلاصة بتطبيقالشروط اخلاصة بتطبيق
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية

التسمية الدوليةالتسمية الدولية
اHشتركةاHشتركة

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

Wألفوزوس

Wالفوزوس

حبوب حترير
مطول

حبوب حترير
مطول

  5 مغ

 10 مغ

41.70

83.40

25 B 022

25 B 057

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

اHادة اHادة 4 :  : يسري مفـعول األحكام اHـتعلقـة بالتسـعيرات اHرجعـية وشروط التـعويض اHطبـقة عليـها واHنصـوص عليها
في هذا القرار ثالثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اHادة اHادة 5 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية. 

حرر باجلزائر في 9 شوّال عام 1430 اHوافق 28 سبتمبر سنة 2009.

الطيب لوحالطيب لوح

طب األنفطب األنف

مواد موضعيةمواد موضعية

22

22 E

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

اHطبعة الراHطبعة الرّسميةr  حي البساتrWسميةr  حي البساتrW بئر مراد رايسr ص.ب  بئر مراد رايسr ص.ب 376   - اجلزائر- محطة  - اجلزائر- محطة

26 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4873
13 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2009 م م


