
العدد العدد 42

السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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

األربعاء األربعاء 8 شوال شوال عام عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 13 يوليو سنة  يوليو سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 16-194 مـؤرّخ في 29 رمــضــان عــام 1437 اHـوافق 4 يــولــيــو ســنـة r2016 يــتــضــمن إحــداث بــاب وحتــويل
اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.............................................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم 16-195 مـــؤرّخ في 29 رمــضـــان عــام 1437 اHـــوافق 4 يـــولــيـــو ســنــة r2016 يـــتــضــمـن حتــويل اعـــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.......................................................................................................

مرسوم تـنفيـذي رقم 16-196 مؤرّخ في 29 رمضـان عام 1437 اHوافق 4 يولـيو سنة r2016 يـحدد مسـتوى وشروط وكـيفيـات
منح تخفيض نسبة فائدة القروض االستثمارية..............................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 16-197 مـؤرّخ في 29 رمـضـان عـام 1437 اHـوافق 4 يـولـيـو سـنة r2016 يـؤسس الـتـوأمة بـY اHـؤسـسات
العمومية للصحة ويحدد كيفيات تنفيذها......................................................................................................

مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذي رقم 16-198 مـــؤرّخ في 29 رمـــضـــان عـــام 1437 اHـــوافق 4 يــولـــيـــو ســـنــة r2016 يـــتـــمم قـــائـــمـــة اHـــؤســـســات
االستشـفائيـة اHتخـصصة اHـلحقـة باHرسـوم التنـفيـذي رقم 97-465 اHؤرخ في 2 شعـبـان عام 1418 اHوافق 2 ديســمبر
سنة 1997 الذي يحدد قواعـد إنـشاء اHؤسسات االستشفائية اHتخصصة وتنظيمها وسيرها..................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 16-199 مـؤرّخ في 6 شـوال عام 1437 اHـوافق 11 يـولـيـو سـنة r2016 يـتـضـمن نـقل اعـتـمـاد في مـيـزانـية
تسيير وزارة التجارة.................................................................................................................................

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قـرار وزاري مـشتـرك مـؤرخ في أول شعـبـان عام 1437 اHـوافق 8 مـايـو سـنة r2016 يـحدد تـصـنـيف مركـز األرشـيف الـوطني
وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له..................................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قـرار مــؤرخ في أول رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 6 يـونــيـو ســنـة r2016 يــتــمم الــقــرار اHـؤرخ في 28 صـفــر عـام 1429 اHـوافق 6
مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة األدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان االجتماعي.......................................

قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1437 اHوافق 6 يونيو سنة r2016 يعدّل ويـتمّم القرار اHؤرخ في 28 صفر عام 1429 اHوافق
6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات اHرجعية اHعتمدة كأساس لتعويض األدوية وكيفيات تطبيقها................

وزارة العالقات مع البرIانوزارة العالقات مع البرIان

قـرار مؤرّخ في 24  رمضان عـام 1437 اHوافق 29  يونيو سنـة r2016 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة العامة......

قــرار مؤرّخ في 24  رمضـان عـام 1437 اHـوافق 29  يـونـيو سـنـة r2016 يتـضـمّن تـفـويض اإلمضـاء إلى نـائب مـدير اHـيـزانـية
واحملاسبة والوسائل العامة.........................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوممــرســوم رئــاسي رقم رئــاسي رقم 16-194 مــؤر مــؤرّخ في خ في 29 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1437  اHـوافق اHـوافق 4 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2016 يـتــضـمن إحـداثr يـتــضـمن إحـداث

بـاب وحتـويل اعـتمـاد إلى مـيـزانـيـة تسـيـيـر مـصالحبـاب وحتـويل اعـتمـاد إلى مـيـزانـيـة تسـيـيـر مـصالح
الوزير األول.الوزير األول.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 6-91
rو143 (الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 14 ربيع
الـثاني عام 1437 اHوافق 24  ينـاير سـنة 2016 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2016 لسنة
- و�قـتـضى اHرســوم الـتنـفـيذي رقم 16-20 اHـؤرخ
فـي 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يـــنــايــر ســنــة
2016 واHــتــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــلــوزيــر

األول من ميـزانيـة التـسـييـر �وجب قـانون اHـاليـة لسـنة
r2016

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
مـصـالـح الـوزيـر األول لـسـنـة r2016 الـفـرع األول- الـوزيـر
األولr الــــفــــرع اجلــــزئـي األول : اHــــصــــالح اHــــركــــزيــــةr بــــاب
رقمه 44-04 وعنوانه "مساهـمة لتسوية الـديون السابقة
اHــســتـحــقــة Hــؤســســة الــتــسـيــيــر الــســيــاحي لــســيــدي فـرج

واHتعلقة باإليواء األمني".

اHـــاداHـــادّة ة 2 : : يـــلـــغى من مـــيـــزانــيـــة ســـنــة 2016 اعـــتـــمــاد
قـدره أربعمائة وأربعون مليون دينار (440.000.000 دج)
مـقيّـد في مـيـزانيـة الـتـكالـيف اHـشتـركـة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 3 : : يخصص Hـيزانيـة سنة 2016 اعتـماد قدره
أربـعمائـة وأربعـون مليـون دينار (440.000.000 دج) يـقيد
في ميزانيـة تسيير مصـالح الوزير األولr الفرع األول -
الــوزيــر األولr الـــفــرع اجلــزئـي األول : اHــصــالـح اHــركــزيــة
وفـي الـــبــــاب رقم 44-04 "مــــســـاهــــمــــة لــــتـــســــويــــة الــــديـــون
الـسابـقـة اHسـتـحـقة Hـؤسـسة الـتـسـييـر الـسـياحي لـسـيدي

فرج واHتعلقة باإليواء األمني".

اHــــــاداHــــــادّة ة 4 : : يــــــنـــــــشـــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الــرّســمــيـّــة لـلــجــمــهــوريّــة الــجــزائـريّـة الــدّيــمــقــراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 29 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 4
يوليو سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي رقممــرســوم رئــاسي رقم 16-195 مــؤر مــؤرّخ في خ في 29 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1437 اHـوافق  اHـوافق 4 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2016 يـتــضـمن حتـويلr يـتــضـمن حتـويل

اعـــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيــــر وزارة الـــشـــبـــاباعـــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيــــر وزارة الـــشـــبـــاب
والرياضة.والرياضة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 14 ربيع
الــــــثـــــــانـي  عــــــام 1437 اHــــــوافق 24  يــــــنـــــــايــــــر  ســــــنــــــة 2016
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

r2016 الية لسنةHا
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- و�قـتـضى اHرســوم الـتنـفـيذي رقم 16-43 اHـؤرخ
فـي 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يــنــايــر ســنــة
2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الشبـاب والرياضـة من ميـزانية الـتسـيير �ـوجب قانون
r2016 الية لسنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : يـــــلـــــغـى مـن مـــــيــــزانـــــيـــــة ســـــنــــة 2016
اعـتـمــاد قــدره ثـمــا�ـائــة وسـتـة ماليــY وثالثـمــائـة وثالثـة
وخــــــمــــــســـــون ألـف ديــــــنـــــار (806.353.000 دج) مــــــقــــــيّــــــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اHــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHـــاداHـــادّة ة 2 : : يـــخـــصص Hــيـــزانــيـــة ســـنــة 2016  اعــتــمــاد
قــــــدره ثــــــمـــــا�ـــــائـــــة وســــتـــــة ماليـــــY وثالثـــــمـــــائــــة وثـالثــــة
وخــــــمــــــســــــون ألف ديــــــنــــــار (806.353.000 دج) يــــــقـــــــيّــــــد في
ميـزانـيــة تـسـيـير وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة وفي الـباب
رقم 44 -01 " اإلدارة اHــركـــزيــة - اHــســاهــمـــة في الــوكــالــة

الوطنية لتسلية الشباب".

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : يــــكـــلـف وزيـــر اHــــالــــيــــة ووزيـــر الــــشــــبـــاب
والـريـاضــةr كل فـيـمـا يـخصّهr بـتـنـفـيـذ هـذا اHـرسـوم الذي
يـنــشـــر في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـــة لـلـجــمـهـوريّـــة اجلـزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 29 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 4
يوليو سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيــذي مـرسـوم تـنـفيــذي رقمرقم 16-196 مـؤر مـؤرّخ في خ في 29 رمـضـان عام رمـضـان عام
1437  اHــوافق اHــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة r2016 يـــحــدد مــســتــوى يـــحــدد مــســتــوى

وشـــروط وكــيـــفــيــــات مـــنح تــخـــفــيـض نــســـبــة فـــائــدةوشـــروط وكــيـــفــيــــات مـــنح تــخـــفــيـض نــســـبــة فـــائــدة
القروض االستثمارية.القروض االستثمارية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

rتممHعدل واHا rبالقرض والنقد

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2016 ال سـيــمـا اHـادة 94

rمنه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-08 اHـؤرخ
في 22 ذي احلــجــة عـام 1427 اHـوافق 11 يــنــايــر ســنـة 2007
الـــذي يـــحــــــدد قـــائـــمـــة الـــنـــشـــاطـــــات والـــســــلع واخلـــدمـــات
اHـــــســـــتــــثـــــنــــــاة من اHــــــزايـــــا احملـــــددة في األمـــــر رقم 03-01
اHـــؤرخ فـــي أول جـــمـــادى الـــثــــانـــيـــة عـــام 1422 اHــــوافق 20
غــشت سـنـة 2001 واHــتـعــلق بـتـطــويـر االســتـثـمــارr اHـعـدل

rتممHوا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 16-122 اHؤرخ
فــي 28 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 6 أبـريل سـنة
2016 الذي يحدد كيفـيات تطبيق اإلعفاء وتخفيض نسبة

الــفـوائـد الـبــنـكـيـة اHــمـنـوحـة لــلـنـشــاطـات الـتـابــعـة لـبـعض
rالفروع الصناعية

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 94 من الـقانون
رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18 ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق
30 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2015 واHـــــذكــــور أعالهr يـــــهــــدف هــــذا

اHــرســوم إلـى حتــديــد مـــســتــوى وشـــروط وكــيــفـــيــات مــنح
تخفـيض نسبـة الفائـدة على قـروض االستثـمار اHمـنوحة
لألشـخـاص الـطـبـيـعـيـY أو اHـعـنـويـY اخلـاضـعـY لـلـقـانون

اجلزائري.

 االستـثـمارات اHـنجـزة في مـناطق الـهضـاب الـعلـيا
واجلـنـوب وكـذا أنظـمـة دعم خـلق مـنـاصب الـعـمل (الـوكـالة
الـوطـنـيـة لـتـسـيـيـر الـقـرض اHـصـغـر والـصـنـدوق الوطـني
لـلــتــأمـY عن الــبــطـالــة والـوكــالـة الــوطــنـيــة لـدعـم تـشــغـيل

الشباب) غير معنية بأحكام هذا اHرسوم.

2 :  : تـــمــــنح نـــسـب تـــخـــفــــيض نــــســـبـــة الــــفـــائـــدة اHــادة اHــادة 
ومـــدتـــهـــاr الـــتي حتـــدد مـــســتـــويـــاتـــهـــا الـــقـــصــوى بـ 3 % و5
سنوات �ا في ذلك مدة التأجيلr على التواليr في شكل
مــسـتــويــات حـسب تــرتــيب الــنـشــاطــات اHـؤهــلــة بـالــنــظـر
ألولـويـاتهـا وطـبـيـعـة الـقـرض اHمـنـوحr كـمـا هـو مـنـصوص

عليه في اHادتY 5 و6 أدناه.

اHــادة اHــادة 3 :  : تــقـــيـــد تـــكـــالـــيف تـــمــويـل تـــخــفـــيض نـــسب
rـالـيةHـؤسسـات اHالـفـائدة احملـسـوبـة من طرف الـبـنـوك وا

في حساب اHيزانية اHناسب.
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rادة 4 : : تستثنى من مـيزة تخفيض نسبة الفائدةHادة اHا
مـــوضــــوع هــــذا اHــــرســـومr الــــنــــشــــاطـــات واالســــتــــثــــمـــارات
اHـــنــصـــوص عــلـــيـــهــا فـي اHــرســـوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 08-07
اHـؤرخ في 22 ذي احلـجـة عام 1427 اHـوافق 11 يـنـايـر سـنة

2007 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 5 :  : تـسـتــفـيـد من تخـفـيض نسـبة فـائدة مـقدر
بـ r% 3 الـــنـــشـــاطـــات ذات األولـــويـــة الـــتـــابـــعـــة لـــقـــطـــاعــات
الــصـنــاعــة والــفالحــة والــصـيــد الــبــحــري والـســيــاحــة وكـذا

قطاع التكنولوجيات اجلديدة والرقمية.

األنــشـطــة الـصـنــاعـيــة اHـعــنـيــة هي تـلك الــتي حـددت
طـبـقـا ألحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 16-122 اHـؤرخ في
28 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 6 أبــريل سـنـة 2016

واHذكور أعاله.

حتـــدد الــنـــشـــاطـــات اHـــتــعـــلـــقـــة بـــالــقـــطـــاعـــات األخــرى
�ـــوجب قـــرار مــــشـــتـــرك بـــY الــــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــاHـــالـــيـــة

.YعنيHوالوزراء ا

حتــــــدد نـــــســــــبـــــة تــــــخـــــفـــــيـض الـــــفــــــائـــــدة بــــــالـــــنــــــســـــبـــــة
لالستثمارات األخرى اHؤهلة  بـ 2 % .

اHادة اHادة 6 :   :  حتدد مدة التكـفل بتخفيض نـسبة الفائدة
بخمس (5) سنوات  بالنـسبة للقروض التي تفوق مدتها
سبع (7) سـنواتr وبثالث (3) سنوات بـالنسبـة للقروض

التي تساوي مدتها سبع (7) سنوات أو تقل عنها.

اHـادة اHـادة 7 :  : يـتم تـسـديـد مـبـلغ تـخـفـيض نـسـبـة الـفـائـدة
مـن طـرف اخلــزيــنـة لــصـالـح الـبــنــوك واHـؤســســات اHـالــيـة
على أساس تقد� طـلب لكل ثالثي مدنيr مرفـقا بوضعية

ملخصة Hبالغ تخفيض الفائدة اHستحقة.

اHــــادة اHــــادة 8 :  : �ــــنح مــــبــــلغ تــــخــــفــــيـض نــــســــبــــة الــــفــــائـــدة
احملـــتــســبــة مـن طــرف الــبــنـــوك واHــؤســســـات اHــالــيــة وفق

الشروط اآلتية :
- يـتم حــسـاب تــخـفــيض نـســبـة الــفـائـدة عــلى أسـاس
rأي 360 يوما في السنة rعدد األيام في السنة التجارية

- يــتم إعــداد جــدول ســداد الــقــروض اHــمــنــوحــة وفق
rطريقة االهتالك الثابت

- ال يــرخص بــرســـمــلــة الــفــوائــد اHـــضــافــة والــفــوائــد
اHتعلقة �دة التأجيل .

اHـادة اHـادة 9 :  : يتـوقف دفع مـبـلغ تـخفـيض نـسـبة الـفـائدة
من طـرف اخلزينـة اHتعـلق بكل قسط عـلى تسديده األولي

من طرف اHستثمر.

10 :  : يــوقف مــؤقــتــا احلق في تــخــفــيض نــســبـة اHـادة اHـادة 
فـائـدة القـروض االسـتـثـمـارية الـتي تـخـضع إلعـادة جـدولة
أو الـتي حتـولـت وضـعـيـتـهــا إلى مـحل نـزاع عــلى مـسـتـوى

البنك أو اHؤسسة اHالية.

11 :  : بــغض الــنــظــر عن أحــكــام اHـادة 5 من هــذا اHـادة اHـادة 
اHـرسـومr �ــكن الـنـشـاطـات الــتي تـكـون مـوضـوع قـرارات
من الـسـلـطــات الـعـمـومـيـةr االسـتــفـادة من مـيـزة تـخـفـيض
نـــســـبـــة الـــفـــائـــدة في حـــدود مـــســـتـــويـــات الـــنـــســـبـــة واHـــدة

اHذكورة في اHادة 2 أعاله.

اHادة اHادة 12 :  : تـستفـيد من أحكـام هذا اHرسـوم القروض
االسـتثمارية الـتي وقعت االتفاقيـات اHتعلقـة بهاr ابتداء

من أول يناير سنة 2016.

اHادة اHادة 13 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 29 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 4
يوليو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذيمـرسـوم تـنـفـيـذي رقم رقم 16-197 مـؤر مـؤرّخ في خ في 29 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1437  اHـوافق اHـوافق 4 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة r2016 يـؤسس الــتـوأمـة يـؤسس الــتـوأمـة

بY اHـؤسـسـات العـمـوميـة لـلـصحـة ويـحـدد كيـفـياتبY اHـؤسـسـات العـمـوميـة لـلـصحـة ويـحـدد كيـفـيات
تنفيذها.تنفيذها.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

rستشفياتHا
- وبـناء عـلى الدسـتورr ال سـيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 03-270 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 13 غــشت ســنـة
2003 واHتـضـمن إنـشاء اHـؤسـسـة االسـتشـفـائـية اجلـامـعـية

rلوهران وتنظيمها وسيرها
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- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 465-97
اHـؤرخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اHـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء اHـؤسـسـات االسـتـشـفـائـية

rتممHا rتخصصة وتنظيمها وسيرهاHا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 467-97
اHـؤرخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اHـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة
1997 الـــذي يــحـــدد قــواعــد إنـــشــاء اHـــراكــز االســتـــشــفـــائــيــة

rتممHا rاجلامعية وتنظيمها وسيرها
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 119-02
اHــــؤرخ في 23 مــــحــــرم عـــام 1423 اHــــوافق 6 أبــــريل ســــنـــة
2002 الـــــــذي يــــــؤسـس عـالوة االنــــــتـــــــفـــــــاع لـــــــفــــــائـــــــدة بـــــــعض

اHـسـتـخــدمـY الـتـابـعـY لــلـمـؤسـسـات الـعـمــومـيـة لـلـصـحـة
rويحدد كيفيات منحها

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 140-07
اHــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واHـــتـــضـــمـن إنـــشـــاء اHـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة
االسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

rتممHعدل واHا rوتنظيمها وسيرها
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 379-11
اHــؤرخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

rستشفياتHوإصالح ا

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــهــــدف هــــذا اHــــرســـــوم إلى تــــأســــيس
الــتـــوأمــة بــY اHــؤســـســات الــعــمـــومــيــة لــلـــصــحــة وحتــديــد

كيفيات تنفيذها.

اHـــادةاHـــادة 2 :  : تـــضـــمن تــــوأمـــة اHـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة
لــلــصــحـة Hــنــاطق اجلــنــوب والــهــضــاب الـعــلــيــا اHــؤســسـات
االسـتشفائـية للقطـاع العام اHوجـودة في شمال البالد في

إطار اتفاقية اHساعدة الطبية والعلمية والتكوين.

يـــحـــدد �ـــوذج االتـــفـــاقــيـــة وكـــذا قـــائـــمـــة اHـــؤســـســات
االسـتشفائيـة العمومية لـلصحة اHعـنية �وجب قرار من

الوزير اHكلف بالصحة.

اHـــــــادةاHـــــــادة 3 : : �ـــــــكـن أن تــــــوسـع الـــــــتـــــــوأمــــــة إلـى بـــــــعض
اHـؤسـسات اHـوجـودة فـي الشـمـال الـتي تـفـتـقـر إلى بـعض
الــتـخــصـصــات و/أو الـكــفـاءاتr �ــوجب قـرار مـن الـوزيـر
اHكـلف بـالـصحـة في إطـار االتفـاقـية اHـذكـورة في اHادة 2

أعاله.

اHـــادةاHـــادة 4 : : تـــشــمل مـــيـــادين تـــدخل الـــتــوأمـــة الـــتـــكــفل
الــطــبي بـاHــرضى والــوقــايـة والــبــحثr ال سـيــمــا في إطـار
Yـتـواصل لـلـمـسـتـخـدمHالـدراسـات الـوبائـيـة والـتـكـوين ا
Yوالـقـابالت واألعـوان الـطـبـيـ Yوشـبه الـطـبـيــ Yالــطـبـيـ
في الـتخـديـر واإلنعـاشr وكـذا إطارات اإلدارة والـتـسيـير

وصيانة التجهيزات الطبية.

اHـــــادةاHـــــادة 5 : : تـــنــــشـــأ عــــلى مـــســــتـــوى الــــوزارة اHـــكــــلـــفـــة
بالـصـحةr جلـنة تـنـسيق تـتـولى تـطبـيق ومـتابـعة وتـقـييم

برامج النشاطات موضوع االتفاقية.

حتــدد تــشــكــيــلــة الــلــجــنـة اHــذكــورة فـي الـفــقــرة أعاله
وسيرها �وجب قرار من الوزير اHكلف بالصحة.

Yالـــطـــبـــيــ YــمـــارســـHـــادة 6 : : يـــســتـــفـــيـــد كل مـن اHـــادةاHا
واHــــســــتــــخــــدمـــY شــــبـه الـــطــــبــــيــــY والــــقـــابـالت واألعـــوان
Yاإلداري YـستخـدمHفي الـتخديـر واإلنعاش وا Yالطـبي
والــــتــــقـــنــــيــــY اHــــؤطــــرين واHــــســــيــــريـن الـــذيـن يــــقــــومـــون
بــنــشـاطــات اHــسـاعــدة في إطــار الــتـوأمــة بــY اHـؤســسـات
الـعـمــومـيـة لـلـصـحـة من عالوة انـتـفـاع حتـدد بـنـسـبـة 25 %

من الراتب األساسي على كل مهمة.

تـــتـــكـــفـل اHـــؤســـســـة اHــــســـتـــخـــدمـــة بــــعالوة االنـــتـــفـــاع
اHذكورة في الفقرة أعاله.

اHــادةاHــادة 7 : : تــسـتــفـيــد اHـؤســسـات الــعـمــومـيــة لـلــصـحـة
اHـــعـــنـــيـــة من تـــخـــصـــيص يـــرتـــبط بـــالـــنـــشـــاطـــات اخلـــاصــة

بالتوأمة.

تـقــيــد الــنـفــقــات اHــتـعــلـــقـــة بـالــتــجــهـيــــز والــلــــوازم
الـطبيــة واHـــواد الصيـدالنيــة وعـالوة االنـتفـاع في بـاب

خـاص في جدول اHيزانية.

يـــحـــدد اجلــــدول اHـــذكـــور فـي الـــفـــقــــرة أعالهr �ـــوجب
قــرار مــشــتــرك بــY الــوزيــر اHــكــلف بــالــصــحــة والــوزيــر

اHكلف باHالية.

اHــادةاHــادة 8 : : تـتــكـفـل اHـؤســسـة اHــسـتــخــدمـة �ــصـاريف
نقل الفرق اHتدخلة في نشاط التوأمة.

تــتـــكــفل اHــؤســـســة اHــســـتــقــبـــلــة �ــصـــاريف اإلطــعــام
واإليواء.

اHـــــادةاHـــــادة 9 : : تــــقــــوم اHـــؤســــســـة الــــعـــمــــومــــيـــة لــــلـــصــــحـــة
اHــسـتــقــبــلــة بـاكــتــتــاب تـأمــY يــغــطي اHــســؤولـيــة اHــدنــيـة
اHـرتـبـطـة بـالـتـوأمـة وتـأمـY يـغطـي كل األخـطـار في حـالة

نقل التجهيزات.
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اHـــــادةاHـــــادة 10 : : حتــــدد كـــــيــــفــــيــــات تـــــطــــبــــيـق أحــــكــــام هــــذا
اHــرسـومr عــنـد احلــاجــةr �ـوجب قــرار من الــوزيـر اHــكـلف

بالصحة.

اHـــــــادةاHـــــــادة 11 : : تـــــــلــــــغـى أحــــــكـــــــام اHــــــادة 7 من اHـــــــرســــــوم
الــتــنـفــيـــذي رقـم 02-119 اHــؤرخ في 23 مــحــرم عـام 1423
اHـوافق 6 أبــريل سـنـة 2002 الـذي يـؤسس عالوة االنــتـفـاع
لــــفـــائـــدة بـــعض اHـــســــتـــخـــدمـــY الـــتـــابــــعـــY لـــلـــمـــؤســـســـات

العمومية للصحة ويحدد كيفيات منحها.

اHادة اHادة 12 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 29 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 4
يوليو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذيمـرسـوم تـنـفـيـذي رقم رقم 16-198 مـؤر مـؤرّخ في خ في 29 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1437  اHــــوافق اHــــوافق 4 يـــولـــيــــو ســـنـــة  يـــولـــيــــو ســـنـــة r2016 يـــتـــمـم قـــائـــمـــة يـــتـــمـم قـــائـــمـــة

اHــؤســـســات االســـتــشـــفــائـــيــة اHـــتــخـــصــصـــة اHــلـــحــقــةاHــؤســـســات االســـتــشـــفــائـــيــة اHـــتــخـــصــصـــة اHــلـــحــقــة
بــــاHـــرســــوم الــــتــــنــــفـــيـــــذي رقم بــــاHـــرســــوم الــــتــــنــــفـــيـــــذي رقم 97-465 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 2
شــعــبـــان عــام شــعــبـــان عــام 1418 اHــوافق  اHــوافق 2 ديــســـمـــبــر ســنــة  ديــســـمـــبــر ســنــة 1997
الذي يـحـدد قواعــد إنـشـاء اHـؤسسـات االستـشـفائـيةالذي يـحـدد قواعــد إنـشـاء اHـؤسسـات االستـشـفائـية

اHتخصصة وتنظيمها وسيرها.اHتخصصة وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
rستشفياتHا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- وبــمــقـــتــضـى الــقـانـون رقم 85-05 اHـؤرخ في 26
جـــمــادى األولـى عــام 1405 الــمــوافـق 16 فــبــرايــر ســنــة
1985 واHـتـعـلـق بحـمــايـة الـصـحـة وتـرقيـتـهاr الـمعـدل

rتممHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 465-97
الـــمـــؤرخ فـي 2 شـــعـــبـــان عــام 1418 اHــوافق 2 ديــســمــبــر
ســــــنـــــة 1997 الـــــذي يـــــحـــــدد قــــــواعـــــد إنـــــشــــــاء اHـــــؤســـــســـــات
االسـتـشــفـائـيـة اHـتــخـصـصـة وتـنــظـيـمـهـا وســيـرهـاr اHـعـدل

rتممHوا

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــــتــــــــمـم هــــــــذا اHـــــــرســــــوم قـــــــائـــــــمــــــة
الـــمــــؤســـســــات االســــتــشــــفـــائـــيــة اHـــتـــخــصـــصــة اHـــلــحـــقــة
بــالـمــرسوم الـتـنفـيذي رقم 97-465 اHـؤرخ في 2 شـعبان
rـذكـور أعالهHـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة 1997 واHعـام 1418 ا

كما يأتي :

الواليةالواليةاHوقعاHوقعالتسميةالتسميةاالختصاصاالختصاص

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

أمراض السرطان
.......(بدون تغيير).......
مركز مكافحة السرطان

 لسيدي بلعباس

.................
سيدي بلعباس

.................
سيدي بلعباس

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

مستشفى زرع األعضاءزرع األعضاء واألنسجة
واألنسجة للبليدة

البليدةالبليدة
                        

اHادة اHادة 2 : : ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 29 رمضان عام 1437 اHوافق 4 يوليو سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذيمـــرســـوم تــــنـــفــــيـــذي  رقمرقم 16-199 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 6 شـــوال عـــام شـــوال عـــام
1437  اHــوافق اHــوافق 11 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة r2016  يــتــضـــمن نــقليــتــضـــمن نــقل

اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوّال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-28 اHـؤرخ
في 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يــنـــايــر ســـنــة
2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـتـجـارة من مـيـزانــيـة الـتـسـيـيــر �ــوجـب قـانـون اHـالـيـة
r2016 لسنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2016 اعـتماد
قـــــــدره مـــــــائـــــــة وثــــــمــــــانــــــيــــــة وثـالثــــــون مــــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار
(138.000.000 دج) مــــقـــيّـــد في مــــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة
الـتجارة وفي األبـواب اHبيـنة في اجلدول "أ" اHـلحق بهذا

اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــخـــصص Hـــيــزانـــيـــة ســـنــة 2016  اعـــتـــمـــاد
قـــــــدره مــــــائـــــة وثــــــمــــــانــــــيـــــة وثـالثــــــون مــــــلـــــيـــــــون ديــــــنـــــــار
(138.000.000 دج) يــــقـــيّــــد في مــــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة
الــتــجــارة وفي األبــواب اHـــبــيــنــة في اجلــدول "ب" اHــلــحق

بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـكــلف وزيــر اHــالـيــة ووزيـر الــتــجـارةr كل
فـــيــمـــا يــخـــصهr بـــتــنـــفــيـــذ هــذا اHـــرســوم الـــذي يــنـــشــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 6 شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 11
يوليو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

01 - 31

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط..................................

مجموع القسم األول

6.000.000

6.000.000

اجلدول اHلحق (أ)اجلدول اHلحق (أ)

االعتمادات االعتمادات اHلغـاة اHلغـاة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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03 - 33

12 - 31

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي..........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHديريات الوالئية للتجارةاHديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHديريات الوالئية للتجارة  - التعويضات واHنح اخملتلفة...............
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اHلغاة..........................................................مجموع االعتمادات اHلغاة..........................................................

7.000.000

7.000.000

13.000.000

13.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

125.000.000

138.000.000

138.000.000

اجلدول اHلحق (أ) (تابع)اجلدول اHلحق (أ) (تابع)

االعتمادات االعتمادات اHلغـاة اHلغـاة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 - 31

03 - 33

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
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وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
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اإلدارة اHــركــزيــة - اHـســتــخــدمــون اHــتــعــاقــدون - الــرواتبr مــنح ذات
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الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHديريات الوالئية للتجارةاHديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
rتـعاقـدون - الرواتبHسـتـخدمـون اHـديريـات الـوالئيـة للـتجـارة  - اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي.................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
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اجلدول اHلحق (ب) (تابع)اجلدول اHلحق (ب) (تابع)

االعتمادات االعتمادات اخملصصة اخملصصة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في أول شــعــبــان عــام قــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في أول شــعــبــان عــام 1437
8 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة r2016 يــحـدد تــصــنــيف مــركـزr يــحـدد تــصــنــيف مــركـز اHـوافق اHـوافق 
األرشــيف الـــوطــني وشــروط االلـــتــحــاق بـــاHــنــاصباألرشــيف الـــوطــني وشــروط االلـــتــحــاق بـــاHــنــاصب

العليا التابعة له.العليا التابعة له.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rالعام لرئاسة اجلمهورية Yواألم

rاليةHووزير ا
- �قـتضى اHرسوم رقم 87-11 اHؤرخ في 6 جمادى
األولى عـام 1407 اHـوافق 6 يــنـايــر ســنـة 1987 واHــتــضـمن

rعدلHا rإنشاء مركز األرشيف الوطني
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
rؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-383 اHؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rلألسالك اخلاصة بالثقافة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرخ في 23 صـفر
Yتضمن تعيHوافق أول مارس سنة 2008 واHعام 1429 ا

rالعام لرئاسة اجلمهورية Yاألم
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرخ في 9 ذي الــقـــعــدة عــام
1436 اHـوافق 24 غــشت ســنـة 2015 الــذي يـحــدد الــتــنــظـيم

rركز األرشيف الوطنيH الداخلي
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يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 13 من اHـرسوم
الـــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهr يهدف هذا
الــقــرار إلى حتـــديــد تــصــنـــيف مــركــز األرشـــيف الــوطــني

وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : يُــــصــــنَّـف مــــركــــز األرشــــيف الـــــوطــــني في
الصنف أr القسم 2.

اHادة اHادة 3 :  : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـتابعة Hـركز األرشيف الـوطني وشروط االلتـحاق بهذه

اHناصبr طبقا للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف
اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

مركزمركز
األرشيفاألرشيف
الوطنيالوطني

مدير

أمY عام

رئيس قسم
تقني :

- احلـــــــــــــــــــــفــظ
واHعاجلة.

- اHــــــصــــــالح
التقنية.

Yالــتـــثــمــ -
والتوجيه.

مرسوم

قرار من
األمY العام
لرئاسة

اجلمهورية

قرار من
األمY العام
لرئاسة

اجلمهورية

-
- مــــــتـــــصـــــرف رئـــــيـــــسـي عـــــلى
rأو رتــــــبـــــة مــــــعــــــادلـــــة rاألقـل
يـــــثـــــبـت ثالث (3) ســــــنـــــوات
من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيـــة بــهــذه

rالصفة
- وثـــائــقـي أمـــY مــحـــفـــوظــات
رئــــــــــيــــــــــسـي عــــــــــلـى األقـلr أو
رتــبـة مــعــادلــةr يـثــبت ثالث
(3) ســـــــنــــــــوات من اخلـــــــدمـــــــة

rالفعلية بهذه الصفة
rمــتـصــرف أو رتـبـة مــعـادلـة -
يــثــبـت ثــمــاني (8) ســنــوات
من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيـــة بــهــذه

rالصفة
- وثائقـي أمY محفوظاتr أو
رتـبة مـعادلـةr يـثبت ثـماني
(8) ســـــــنــــــــوات من اخلـــــــدمـــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- وثـــائــقـي أمـــY مــحـــفـــوظــات
rمـرسم rرئـيــسي عـلـى األقل
أو رتــــبــــة مـــــعــــادلــــةr يــــثــــبت
خــــــــــمـس (5) ســـــــــــنــــــــــوات مـن

rاألقدمية بصفة موظف
- مـهنـدس رئـيـسي فـي اخملـبر
rوالـــــــصـــــــيــــــــانـــــــة عـــــــلـى األقل
مـــــرسـمr يـــــثـــــبـت خـــــمس (5)
سنوات من األقـدمية بصفة

rموظف
- وثائقـي أمY محـفوظات أو
رتـبـة مـعـادلـةr يـثـبت خـمس
(5) ســـــــنــــــــوات من اخلـــــــدمـــــــة

rالفعلية بهذه الصفة
- مـــــهــــنــــدس دولــــة في اخملــــبــــر
والصيـانةr يثبت خمس (5)
سـنوات من اخلـدمة الـفعـلية

بهذه الصفة.

أ

أ

أ

2

2

2

م

مَ

م - 1

1008

605

363
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التصنيفالتصنيف
اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

مركزمركز
األرشيفاألرشيف
الوطنيالوطني
(تابع)(تابع)

رئيس قسم
اإلعالم اآللي

رئيس قسم
اإلدارة

والوسائل

رئيس ملحقة

قرار من
األمY العام
لرئاسة

اجلمهورية

قرار من
األمY العام
لرئاسة

اجلمهورية

قرار من
األمY العام
لرئاسة

اجلمهورية

- مهـندس رئيسي في اإلعالم
rمــــــــــرسم rاآللـي عـــــــــلـى األقـل
يــــثـــبـت خـــمس (5) ســـنـــوات
rمن األقدمية بصفة موظف
- مـــــهـــــنـــــدس دولـــــة في اإلعالم
اآلليr يـــــــــثــــــــبـت خـــــــــمس (5)
سـنوات من اخلـدمة الـفعـلية

بهذه الصفة.

- متـصرف رئيـسي على األقل
rأو رتــــبــــة مــــعــــادلـــة rمــــرسم
يــــثـــبـت خـــمس (5) ســـنـــوات
rمن األقدمية بصفة موظف
rمــتـصــرف أو رتـبـة مــعـادلـة -
يــــثـــبـت خـــمس (5) ســـنـــوات
من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

- وثـــائــقـي أمـــY مــحـــفـــوظــات
rمـرسم rرئـيــسي عـلـى األقل
أو رتــــبــــة مـــــعــــادلــــةr يــــثــــبت
خــــــــــمـس (5) ســـــــــــنــــــــــوات مـن

rاألقدمية بصفة موظف
- مــــــتـــــصـــــرف رئـــــيـــــسـي عـــــلى
األقـلr مـــــــــــرسـمr أو رتــــــــــبــــــــــة
مـــعـــادلـــةr يــــثـــبت خـــمس (5)
سنوات من األقـدمية بصفة

rموظف
- وثائقـي أمY محـفوظات أو
رتـبـة مـعـادلـةr يـثـبت خـمس
(5) ســـــــنــــــــوات من اخلـــــــدمـــــــة

rالفعلية بهذه الصفة
rمــتـصــرف أو رتـبـة مــعـادلـة -
يــــثـــبـت خـــمس (5) ســـنـــوات
من اخلـــدمــة الـــفــعـــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

أ

أ

أ

2

2

2

م - 1

م - 1

م - 1

363

363

363
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التصنيفالتصنيف
اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلميالسلمي

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

مركزمركز
األرشيفاألرشيف
الوطنيالوطني
(تابع)(تابع)

رئيس
مصلحة على
مستوى

القسم التقني

رئيس
مصلحة على
مستوى قسم
اإلعالم اآللي

رئيس
مصلحة على
مستوى قسم

اإلدارة
والوسائل

مقرر من
مدير اHركز

مقرر من
مدير اHركز

مقرر من
مدير اHركز

- وثـــائــقـي أمـــY مــحـــفـــوظــات
rمـرسم rرئـيــسي عـلـى األقل
أو رتــــبــــة مـــــعــــادلــــةr يــــثــــبت
ثـالث (3) ســــــــــــــــــنـــــــــــــــــوات مـن

rاألقدمية بصفة موظف
- مـهنـدس رئـيـسي فـي اخملـبر
rوالـــــــصـــــــيــــــــانـــــــة عـــــــلـى األقل
مــــــــرسـمr يــــــــثـــــــــبـت ثالث (3)
سنوات من األقـدمية بصفة

rموظف
- وثائقـي أمY محـفوظات أو
رتــبـة مــعــادلــةr يــثــبت أربع
(4) ســـــــنــــــــوات من اخلـــــــدمـــــــة

rالفعلية بهذه الصفة
- مـــــهــــنــــدس دولــــة في اخملــــبــــر
والـصـيـانـةr يـثـبت أربع (4)
سـنوات من اخلـدمة الـفعـلية

بهذه الصفة.

- مهـندس رئيسي في اإلعالم
rمــــــــــرسم rاآللـي عـــــــــلـى األقـل
يــــثـــــبت  ثالث (3) ســــنــــوات
مـن األقــــــــدمــــــــيــــــــة بــــــــصــــــــفـــــــة

rموظف
- مـــــهـــــنـــــدس دولـــــة في اإلعالم
اآللـيr يـــــــــــــــثـــــــــــــــبــت أربـع (4)
سـنوات من اخلـدمة الـفعـلية

بهذه الصفة.

- مــــــتـــــصـــــرف رئـــــيـــــسـي عـــــلى
األقـلr مـــــــــــرسـمr أو رتــــــــــبــــــــــة
مـــــعـــــادلـــــةr يـــــثـــــبت ثالث (3)
سنوات من األقـدمية بصفة

rموظف
rمــتـصــرف أو رتـبـة مــعـادلـة -
يـثبت أربع (4) سـنوات من
اخلـــــدمـــــة الـــــفـــــعــــلـــــيـــــة بـــــهــــذه

الصفة.

أ

أ

أ

2

2

2

م - 2

م - 2

م - 2
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التصنيفالتصنيف
اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلميالسلمي

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب

الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

مركزمركز
األرشيفاألرشيف
الوطنيالوطني
(تابع)(تابع)

رئيس
مصلحة

تقنية على
مستوى
اHلحقة

رئيس
مصلحة

إدارية على
مستوى
اHلحقة

 

مقرر من
مدير اHركز

مقرر من
مدير اHركز

- وثـــائــقـي أمـــY مــحـــفـــوظــات
rرئـــــــــــيــــــــــــســي عـــــــــــلــى األقـل
rأو رتــــبــــة مــــعــــادلـــة rمــــرسم
يــــثـــــبت  ثالث (3) ســــنــــوات
مــن األقــــــدمـــــيــــــة بــــــصــــــفـــــة

rموظف

- وثـــائــقـي أمـY مــحــفــوظـات
أو رتــــبــــة مـــــعــــادلــــةr يــــثــــبت
أربـع (4) ســــــــــــــــــنــــــــــــــــــوات مـن
اخلـــــدمـــــة الـــــفـــــعــــلـــــيـــــة بـــــهــــذه

الصفة.

- مــــــتـــــصـــــرف رئـــــيـــــسـي عـــــلى
األقـلr مـــــــــــرسـمr أو رتــــــــــبــــــــــة
مـــــعـــــادلـــــةr يـــــثـــــبت ثالث (3)
سنوات من األقـدمية بصفة

rموظف

rمــتـصــرف أو رتـبـة مــعـادلـة -
يـثبت أربع (4) سـنوات من
اخلـــــدمـــــة الـــــفـــــعــــلـــــيـــــة بـــــهــــذه

الصفة.

أ

أ

2

2

م - 2

م - 2

218

218

اHـادة اHـادة 4 :  : يـجب أن يــنـتــمي اHــوظـفــون الـذين يــشـغــلــون مـنــاصب عـلــيـا إلـى رتب تـكــون مـهــامــهـا مــوافـقــة لـصالحــيـات
الهياكل اHعنية.

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

حرر باجلزائر في أوّل شعبان عام 1437 اHوافق 8 مايو سنة 2016.

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

األمY العام لرئاسة اجلمهوريةاألمY العام لرئاسة اجلمهورية

العقبي حبالعقبي حبّة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مـؤرخ في أول رمــضـان عـام قـرار مـؤرخ في أول رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 6 يــونـيـو يــونـيـو
ســـنــة ســـنــة r2016 يــتـــمم الــقـــرار اHــؤرخ فيr يــتـــمم الــقـــرار اHــؤرخ في 28 صــفــر عــام صــفــر عــام
1429 اHـوافق  اHـوافق 6 مـارس سـنة  مـارس سـنة 2008 الـذي يـحدد قـائـمة الـذي يـحدد قـائـمة

األدويــــة الــــقــــابـــــلــــة لــــلــــتــــعــــويض مـن قــــبل الــــضــــمــــاناألدويــــة الــــقــــابـــــلــــة لــــلــــتــــعــــويض مـن قــــبل الــــضــــمــــان
االجتماعي.االجتماعي.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 83-11 اHـــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلق
بالتأمينـات االجتماعيةr اHعدل واHتممr ال سيما اHادة 59

rمنه
- و�ــــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 85-05 اHــــؤرخ  في 26
جــمـــادى األولى عـام 1405 اHــوافـق 16 فــبـرايــر ســنـة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ـــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم  رقم 84-27 اHـــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عــام 1404 اHــوافـق 11 فـبـرايــر سـنـة 1984
الـذي يحـدد كيفـيات تـطبـيق العـنوان الـثاني من الـقانون
رقم 83-11 اHـــــؤرخ في 21 رمــــضـــــان عــــام 1403 اHـــــوافق 2
rــتــعــلق بــالــتـأمــيــنــات االجــتــمــاعــيـةHيــولــيــو ســنـة 1983 وا

rتممHعدل واHا
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 92-284 اHؤرخ
في 5 مــــحـــــرم عــــام  1413 اHـــــوافق 6 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1992
واHـتعـلق بتـسجـيل اHـنتـجات الـصيـدالنـية اHـستـعمـلة في

rالطب البشري

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقم 124-08
اHــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
ســـــنــــة  2008 الـــــذي يــــــحـــــدد صـالحـــــيــــــات وزيــــــر الــــــعــــــمل

rوالتشغيل والضمان االجتماعي

- و�ـقـتضى الـقــرار الـوزاري الــمـشتـرك الـــمؤرخ
في 15 رمــضـــان عــام 1416 اHـوافق 4 فــبــرايــر ســنـة 1996
الـذي يـحـدد شــروط وكـيـفـيـات تــقـد� و إلـصـاق الــقـسـيـمـة

rنتوجات الصيدالنيةHعلى ا

- و�ـقـتــضى الـقـرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
17 جمـادى الثانية عام 1424 اHوافـق 16 غشت سنـة 2003

واHتضـمـن إنشــاء جلنــة تعويض األدويــة وحتديـد مهـامها
rادة  15 منهHال سيما ا rوتنظيمها وسيرها

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اHــوافق 6 مــارس ســنــة 2008 الــذي يـــحــدد قــائـــمــة األدويــة
الـقـابـلـة لــلـتـعـويض من قــبل الـضـمـان االجــتـمـاعيr اHـعـدل

rتممHوا

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

rتممHعدل واHا rتطبيقها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يــتــمـم هــذا الــقــرار قــائــمــة األدويـة
الــــقـــابـــلـــة لــلـــتـــعـــويـض مــن قـــبـل هـــيــــئـــات الـــضـــمـــان
االجـــتـــمـــاعي اHــلــحــقــة بــالــقــرار اHــؤرخ في 28 صــفــر عـام
r1429 الــمـوافـق 6 مــارس ســنـة 2008 والــمــذكـور أعـاله

كما يأتي :

 رمز التسمية رمز التسمية
شروط خاصة للتعويضشروط خاصة للتعويضاHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

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

علم األرجياتعلم األرجيات01

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

01 Aمضادات هستامنيةمضادات هستامنية

01 A 054rلــــــيـــــــفــــــوســـــــيــــــتـــــــيــــــريـــــــزين
ديكلورهيدرات

 5 مغحبوب مغلفة



8 شوال عام  شوال عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1642
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2016 م م

رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

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

شروط خاصة للتعويضشروط خاصة للتعويضاHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركة

مضادات لأللممضادات لأللم03

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

03 Bبراسيتامول ومشتقاتهبراسيتامول ومشتقاته

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

03 B 123حبيبات محلولبراسيتامول
للشرب أكياس

جرعة

 1000 مغ

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

مضادات االلتهابمضادات االلتهاب04

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

04 Bمــــضــــادات االلـــتــــهـــاب غــــيـــرمــــضــــادات االلـــتــــهـــاب غــــيـــر
ستيروييديةستيروييدية

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

04 B 073بوتاسيوم rحبيبات قابلةديكلوفيناك
للذوبان  أكياس

 50 مغ

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

علم القلب وعلم األوعيةعلم القلب وعلم األوعية06

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

06 Eــــضــــادات الرتــــفــــاع ضــــغطHــــضــــادات الرتــــفــــاع ضــــغطاHا
الدمالدم

06 E 310rYإيربيزارتان / أملوديب
بــــــــــيــــــــــزيـال ت عــــــــــلـى شــــــــــكـل

Yأملوديب

 150 مغ /حبوب مغلفة

 5 مغ



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 8 شوال عام  شوال عام 1437 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2016 م م

رمز التسميةرمز التسمية
شروط خاصة للتعويضشروط خاصة للتعويضاHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

06 E 311rYإيربيزارتان / أملوديب
بــــــــــيــــــــــزيـال ت عــــــــــلـى شــــــــــكـل

Yأملوديب

 300 مغ /حبوب مغلفة

 5 مغ

06 E 312rYإيربيزارتان / أملوديب
بــــــــــيــــــــــزيـال ت عــــــــــلـى شــــــــــكـل

Yأملوديب

حبوب مغلفة
قابلة للتجزئة

 300 مغ /

 10 مغ

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

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

طب اجللدطب اجللد07

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

07 Hالقشرات اجللديةالقشرات اجللدية

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

07 H 176بروبيونات r0.05 %مرهم جلديكلوبيتازول

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

علم اجلهاز الهضميعلم اجلهاز الهضمي10

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

10 Fأدوية احلركة الهضميةأدوية احلركة الهضمية

10 F 205قابل لـلـتـعويض فـقط بـوصـفة من16 مغحتميلةاندنسيترون
اHــصـالح االسـتــشـفــائـيـة اخملــتـصـة في
الــــتـــكــــفل بــــاHــــرضى اHــــصـــابــــY بـــداء
الـــســرطــان وفي مــداعـي االســتــعــمــال

اآلتية :
- الوقـايـة من الـغثـيـان والـقيء احلاد
الـنــاجــمـY عن الــعالج الــكـيــمــيـائي
الــــســـام لــــلـــخـاليـــا اHــــســــبب لــــلـــقيء

rYستوى متوسط عند البالغ�
- الــوقـــايــة وعـالج الــغـــثــيـــان والــقيء
اHــتـــأخــرين الـــنــاجـــمــY عـن الــعالج
الكـيمـيائي الـسـام للـخاليا اHـسبب
لــلـقيء �ــسـتـوى مــتـوسط إلى عـال

rواألطفال Yعند البالغ



8 شوال عام  شوال عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1842
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2016 م م

رمز التسميةرمز التسمية
شروط خاصة للتعويضشروط خاصة للتعويضاHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

 - الــوقــايــة وعالج الــغــثــيــان والــقيء(تابع)
احلـــاد اHـــتــأخـــريـن والـــنــاجـــمـــY عن
الــعالج اإلشـــعــاعي اHــســـبب لــلــقيء

rYستوى عال عند البالغ�
-  فـــضال عن ذلـك يـــتم تـــعـــويض هـــذا
YــراهــقـHوا Yالـدواء عــنــد الـبــالــغـ
ابـــتـــداء من 15 ســـنـــة فـي الـــوقـــايـــة
وعـــــالج الـــــــــغـــــــــثـــــــــيـــــــــان والــــــــــقـــيء
الــنـاجــمـY عن الـعالج الــكـيـمـيـائي
الــــســـام لــــلـــخـاليـــا اHــــســــبب لــــلـــقيء
�ــسـتــوى مــتــوسط في حــاالت عـدم
اســـــتــــطـــــاعـــــة أخـــــذ هــــذا الـــــدواء عن

طريق الفم.

استقالب غذاء داء السكرياستقالب غذاء داء السكري14

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

14 Aمـــــــضــــــادات داء الـــــــســـــــكــــــريمـــــــضــــــادات داء الـــــــســـــــكــــــري
الفميةالفمية

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

14 A 352كلورهيدرات rYمـــــــــــــــســــــــــــــحــــــــــــــوقمتفورم
مـحـلـول لـلـشرب

أكياس جرعة

850 مغ

14 A 353كلورهيدرات rYمـــــــــــــــســــــــــــــحــــــــــــــوقمتفورم
مـحـلـول لـلـشرب

أكياس جرعة

1000 مغ

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

15 A 105حـــبـــوب مـــغـــلـــفـــةليفيتيراسيتام
قابلة للتجزئة  

 1000 مغ

علم األعصابعلم األعصاب15

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

15 Aمــــــــــــــــضـــــــــــــــادات الـــــــــــــــصـــــــــــــــرعمــــــــــــــــضـــــــــــــــادات الـــــــــــــــصـــــــــــــــرع
ومضادات االختالجومضادات االختالج

يــعــوض بــوصــفــة من طــبــيب مــخــتص
في األمراض العصبية.



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 42 8 شوال عام  شوال عام 1437 هـ هـ
13 يوليو سنة  يوليو سنة 2016 م م

رمز التسميةرمز التسمية
شروط خاصة للتعويضشروط خاصة للتعويضاHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

15 Fمرض ألزا�رمرض ألزا�ر

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

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

15 F 103 كلورهيدرات rحـــــبــــوب فـــــمــــيــــةدونيبيزيل
مفتتة

يعوض فـقط بوصفة من الطبيب5 مغ
اخملـــــتص فـي األمــــراض الـــــعـــــصــــبـــــيــــة
والــــــطـــــبــــــيـب اخملــــــتص فـي األمـــــراض

 rالعقلية
يـــــخــــــضع تــــــعــــــويض هــــــذا الـــــدواء
لـلـمــوافـقـة اHـســبـقـة لــهـيـئــة الـضـمـان
االجـتمـاعي فـيمـا يـتعـلق بـالتـعويض

األولي وكل ستة أشهر. 
يـــجب أن يــــكـــون طـــلـب اHـــوافـــقـــة
اHـســبـقـة مــرفـوقـا بــتـقـريــر طـبي عن
اHــريـض يــبــY حـــالــته األولـــيــة الــتي
يــــــشـــــتــــــرط تـــــطــــــابـــــقــــــهـــــا مـع مـــــداعي
اســـتـــعـــمـــال دونـــيـــبـــيـــزيلr ثم يـــبـــرر
الــــــــفـــــــائــــــــدة مـن مــــــــواصـــــــلــــــــة الــــــــعالج
(اسـتجـابة اHـريض لـلدواءr أدلـة على
حتــسن الـوظـائـف الـعـقــلـيـة بــواسـطـة
اختبارين بـسكوميتريY على األقل

وتقييم سريري).

15 F 104 كلورهيدرات rحـــــبــــوب فـــــمــــيــــةدونيبيزيل
مفتتة

يعوض فـقط بوصفة من الطبيب10 مغ
اخملـــــتص فـي األمــــراض الـــــعـــــصــــبـــــيــــة
والــــــطـــــبــــــيـب اخملــــــتص فـي األمـــــراض

 rالعقلية
يـــــخــــــضع تــــــعــــــويض هــــــذا الـــــدواء
لـلـمــوافـقـة اHـســبـقـة لــهـيـئــة الـضـمـان
االجـتمـاعي فـيمـا يـتعـلق بـالتـعويض

األولي وكل ستة أشهر. 
يـــجب أن يــــكـــون طـــلـب اHـــوافـــقـــة
اHـســبـقـة مــرفـوقـا بــتـقـريــر طـبي عن
اHــريـض يــبــY حـــالــته األولـــيــة الــتي
يــــــشـــــتــــــرط تـــــطــــــابـــــقــــــهـــــا مـع مـــــداعي
اســـتـــعـــمـــال دونـــيـــبـــيـــزيلr ثم يـــبـــرر
الــــــــفـــــــائــــــــدة مـن مــــــــواصـــــــلــــــــة الــــــــعالج
(اسـتجـابة اHـريض لـلدواءr أدلـة على
حتــسن الـوظـائـف الـعـقــلـيـة بــواسـطـة
اختبارين بـسكوميتريY على األقل

وتقييم سريري).



8 شوال عام  شوال عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2042
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رمز التسميةرمز التسمية
شروط خاصة للتعويضشروط خاصة للتعويضاHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

15 F 106rYريــــــــــفــــــــــاســــــــــتــــــــــيــــــــــغــــــــــمـــــــــ
هيدروجـينو تـارترات على

Yشكل ريفاستيغم

يعوض فـقط بوصفة من الطبيب1.5 مغأقراص
اخملـــــتص فـي األمــــراض الـــــعـــــصــــبـــــيــــة
والــــــطـــــبــــــيـب اخملــــــتص فـي األمـــــراض
الـعقلـية. يـخضع تعـويض هذا الدواء
لـلـمــوافـقـة اHـســبـقـة لــهـيـئــة الـضـمـان
االجـتمـاعي فـيمـا يـتعـلق بـالتـعويض

األولي وكل ستة أشهر. 

يـــجب أن يــــكـــون طـــلـب اHـــوافـــقـــة
اHـســبـقـة مــرفـوقـا بــتـقـريــر طـبي عن
اHــريـض يــبــY حـــالــته األولـــيــة الــتي
يــــــشـــــتــــــرط تـــــطــــــابـــــقــــــهـــــا مـع مـــــداعي
استـعـمـال ريفـاسـتـيغـمـr Y ثم يـبرر
الــــــــفـــــــائــــــــدة مـن مــــــــواصـــــــلــــــــة الــــــــعالج
(اسـتجـابة اHـريض لـلدواءr أدلـة على
حتــسن الـوظـائـف الـعـقــلـيـة بــواسـطـة
اختبارين بـسكوميتريY على األقل

وتقييم سريري).

15 F 107rYريــــــــــفــــــــــاســــــــــتــــــــــيــــــــــغــــــــــمـــــــــ
هيدروجـينو تـارترات على

Yشكل ريفاستيغم

يعوض فـقط بوصفة من الطبيب3 مغأقراص
اخملـــــتص فـي األمــــراض الـــــعـــــصــــبـــــيــــة
والــــــطـــــبــــــيـب اخملــــــتص فـي األمـــــراض
الـعقلـية. يـخضع تعـويض هذا الدواء
لـلـمــوافـقـة اHـســبـقـة لــهـيـئــة الـضـمـان
االجـتمـاعي فـيمـا يـتعـلق بـالتـعويض

األولي وكل ستة أشهر.

يـــجب أن يــــكـــون طـــلـب اHـــوافـــقـــة
اHـســبـقـة مــرفـوقـا بــتـقـريــر طـبي عن
اHــريـض يــبــY حـــالــته األولـــيــة الــتي
يــــــشـــــتــــــرط تـــــطــــــابـــــقــــــهـــــا مـع مـــــداعي
استـعـمـال ريفـاسـتـيغـمـr Y ثم يـبرر
الــــــــفـــــــائــــــــدة مـن مــــــــواصـــــــلــــــــة الــــــــعالج
(اسـتجـابة اHـريض لـلدواءr أدلـة على
حتــسن الـوظـائـف الـعـقــلـيـة بــواسـطـة
اختبارين بـسكوميتريY على األقل

وتقييم سريري).
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رمز التسميةرمز التسمية
شروط خاصة للتعويضشروط خاصة للتعويضاHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

15 F 108rYريــــــــــفــــــــــاســــــــــتــــــــــيــــــــــغــــــــــمـــــــــ
هيدروجـينو تـارترات على

Yشكل ريفاستيغم

يعوض فـقط بوصفة من الطبيب4.5 مغأقراص
اخملـــــتص فـي األمــــراض الـــــعـــــصــــبـــــيــــة
والــــــطـــــبــــــيـب اخملــــــتص فـي األمـــــراض
الـعقلـية. يـخضع تعـويض هذا الدواء
لـلـمــوافـقـة اHـســبـقـة لــهـيـئــة الـضـمـان
االجـتمـاعي فـيمـا يـتعـلق بـالتـعويض

األولي وكل ستة أشهر. 
يـــجب أن يــــكـــون طـــلـب اHـــوافـــقـــة
اHـســبـقـة مــرفـوقـا بــتـقـريــر طـبي عن
اHــريـض يــبــY حـــالــته األولـــيــة الــتي
يــــــشـــــتــــــرط تـــــطــــــابـــــقــــــهـــــا مـع مـــــداعي
استـعـمـال ريفـاسـتـيغـمـr Y ثم يـبرر
الــــــــفـــــــائــــــــدة مـن مــــــــواصـــــــلــــــــة الــــــــعالج
(اسـتجـابة اHـريض لـلدواءr أدلـة على
حتــسن الـوظـائـف الـعـقــلـيـة بــواسـطـة
اختبارين بـسكوميتريY على األقل

وتقييم سريري).

طب األمراض العقليةطب األمراض العقلية16

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

16 Dمهدئات األعصابمهدئات األعصاب

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

............. (بدون تغيير).................
16 D 142رسبيريدون

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

حــــبــــوب فــــمــــيــــة
مفتتة

يـــــعــــوض فــــقـط بــــوصـــــفــــة من طـــــبــــيب1 مغ
مختص في األمراض العقلية.

16 D 148فـــيــمـــارات عــلى rYكــتـــيــابـــ
Yشكل كتياب

يـــــعــــوض فــــقـط بــــوصـــــفــــة من طـــــبــــيب25 مغحبوب مغلفة
مختص في األمراض العقلية.

16 D 149يـــــعــــوض فــــقـط بــــوصـــــفــــة من طـــــبــــيب100 مغحبوب مغلفة
مختص في األمراض العقلية.

كــتـــيــابـــrY فـــيــمـــارات عــلى
Yشكل كتياب

............. (بدون تغيير).................
16 D 151يـــــعــــوض فــــقـط بــــوصـــــفــــة من طـــــبــــيب300 مغحبوب مغلفة

مختص في األمراض العقلية.

اHادة اHادة 2 : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في أول رمضان عام 1437 اHوافق 6 يونيو سنة 2016.

محمد الغازيمحمد الغازي

كــتـــيــابـــrY فـــيــمـــارات عــلى
Yشكل كتياب

................(الباقي بدون تغيير).................
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قـرار مـؤرخ في أول رمــضـان عـام قـرار مـؤرخ في أول رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 6 يــونـيـو يــونـيـو
سـنة سـنة r2016 يـعد يـعدّل ويـتـمل ويـتـمّم م القـرار اHؤرخ في القـرار اHؤرخ في 28 صـفر صـفر
عــام عــام 1429 اHــوافق  اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة 2008 الـــذي يـــحــدد الـــذي يـــحــدد
الـتـسـعـيـرات اHـرجــعـيـة اHـعـتـمـدة كـأسـاس لـتـعـويضالـتـسـعـيـرات اHـرجــعـيـة اHـعـتـمـدة كـأسـاس لـتـعـويض

األدوية وكيفيات تطبيقها.األدوية وكيفيات تطبيقها.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 83-11 اHـــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلق
بـالـتـأميـنـات االجـتـماعـيـةr اHـعـدل و اHتـممr ال سـيـمـا اHادة

r59 منه

- و�ـــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمـــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فـــبــرايــر ســنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 05-05 اHـؤرخ في 18 جـمادى
الثـانية عام 1426 اHوافق 25 يولـيو سنة 2005 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة r2005 ال سـيــمـا اHـواد 14

rإلى 18 منه
- و�ـــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم  رقم 84-27 اHـــــؤرخ في 9
جــمـــادى األولى عــام 1404 اHــوافق 11 فــبــرايــر ســنـة 1984
الـذي يحـدد كيفـيات تـطبـيق العـنوان الـثاني من الـقانون
رقم 83-11 اHـــــؤرخ في 21 رمــــضـــــان عــــام 1403 اHـــــوافق 2
rــتــعــلق بــالــتـأمــيــنــات االجــتــمــاعــيـةHيــولــيــو ســنـة 1983 وا

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقـم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقم 124-08
اHــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
ســــــنـــــة 2008 الــــــذي يــــــحـــــدد صــالحـــــيــــــات وزيــــــر الـــــــعــــــمل

rوالتشغيل والضمان االجتماعي

- و�ـقـتضى الـقــرار الـوزاري الــمـشتـرك الـــمؤرخ
في 15 رمــضــان عــام 1416 اHــوافق 4 فــبـــرايــر ســـنــة 1996
الـذي يـحـدد شــروط وكـيـفـيـات تــقـد�  وإلـصـاق الــقـسـيـمـة

rنتوجات الصيدالنيةHعلى ا

- و�ـــــقــــتـــــضـى الـــــقـــــرار الــــوزاري الـــــمــــشـــــتـــــرك
اHــؤرخ فـي 17 جــــمــــادى الــثــــانـــيـــة عــام 1424 اHــوافــق 16
غــــشت ســــنــــة 2003 واHــــتـــضــــمـن إنــــشــــاء جلــــنــــة تــــعـــويض
األدويــة وحتــديـد مــهـامـهــا وتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـاr ال ســيـمـا

rادة 15 منهHا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اHــوافق 6 مــارس ســنــة 2008 الــذي يـــحــدد قــائـــمــة األدويــة
الـقـابـلـة لــلـتـعـويض من قــبل الـضـمـان االجــتـمـاعيr اHـعـدل

 rتممHوا

- 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 rتممHعدل واHا rتطبيقها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعـــدّل ويــــتــــمّم هــــذا الــــقـــرار قــــائــــمـــة
الـتــسـعـيــرات اHـرجــعـيــة لـلــتـعــويض اHـطــبـقـة عــلى األدويـة
rالقـابـلـة للـتـعـويض من قـبل هيـئـات الـضمـان االجـتـماعي
اHـلـحـقــة بـالـقـرار اHـؤرخ في 28 صــفـر عـام 1429 اHـوافق 6

مارس سنة 2008 واHذكور أعالهr كما يأتي :

رمز التسميةرمز التسمية
اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية
للوحدة (دج)للوحدة (دج)

علم األرجياتعلم األرجيات01

01 Aمضادات هستامنيةمضادات هستامنية

الالشروط اخلاصةشروط اخلاصة
بتطبيق التسعيرةبتطبيق التسعيرة

اHرجعيةاHرجعية

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

01 A 054rليفوسيتيريزينrليفوسيتيريزين
ديكلورهيدراتديكلورهيدرات

06.00 5 مغحبوب مغلفة

مضادات لأللممضادات لأللم03

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

علم القلب وعلم األوعيةعلم القلب وعلم األوعية06

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

04 Bمضادات االلتهابمضادات االلتهاب
غير ستيروييديةغير ستيروييدية

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

رمز التسميةرمز التسمية
اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية
للوحدة (دج)للوحدة (دج)

03 Bبراسيتامول ومشتقاتهبراسيتامول ومشتقاته

الالشروط اخلاصةشروط اخلاصة
بتطبيق التسعيرةبتطبيق التسعيرة

اHرجعيةاHرجعية

03 B 123حبيباتبراسيتامولبراسيتامول
محلول
للشرب

أكياس جرعة

100005.00 مغ

مضادات االلتهابمضادات االلتهاب04

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

04 B 073بوتاسيوم rحبيبات قابلةديكلوفيناك
للذوبان
أكياس

5015.00 مغ

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

06 Eضــادات الرتفــاع ضغـطHضــادات الرتفــاع ضغـطاHا
الـدمالـدم

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

06 E 310rYإيربيزارتان / أملوديب
بيزيالت على شكل

Yأملوديب

150 مغ/حبوب مغلفة

5 مغ
55.00

06 E 311rYإيربيزارتان / أملوديب
بيزيالت على شكل

Yأملوديب

300 مغ/حبوب مغلفة

5 مغ
55.00

06 E 312rYإيربيزارتان / أملوديب
Yبيزيالت على شكل أملوديب

حبوب مغلفة
قابلة للتجزئة

300 مغ/

10 مغ

55.00
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علم اجلهاز الهضميعلم اجلهاز الهضمي10

طب اجللدطب اجللد07

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

استقالب غذاء داء السكرياستقالب غذاء داء السكري14

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

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

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

رمز التسميةرمز التسمية
اHقاديراHقاديرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعية
للوحدة (دج)للوحدة (دج)

الالشروط اخلاصةشروط اخلاصة
بتطبيق التسعيرةبتطبيق التسعيرة

اHرجعيةاHرجعية

07 Hالقشرات اجللديةالقشرات اجللدية

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

10 Fأدوية احلركة الهضميةأدوية احلركة الهضمية

14 Aمضادات داء السكريمضادات داء السكري
الفميةالفمية

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

14 A 352كلورهيدرات rYمسحوقمتفورم
محلول
للشرب

أكياس جرعة

85004.92 مغ

07 H 176بروبيونات r0.0508.19 %مرهم جلديكلوبيتازول

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

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

10 F 20516675.00 مغحتميلةاندنسيترون

14 A 353كلورهيدرات rYمسحوقمتفورم
محلول
للشرب

أكياس جرعة

100005.78 مغ

............. (بدون تغيير).................
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طب األمراض العقليةطب األمراض العقلية16

علم األعصابعلم األعصاب15

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

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

رمز التسميةرمز التسمية
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعيةاHقاديراHقاديرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

للوحدة (دج)للوحدة (دج)
الالشروط اخلاصةشروط اخلاصة

بتطبيق التسعيرةبتطبيق التسعيرة
اHرجعيةاHرجعية

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

15 Fمرض ألزا�رمرض ألزا�ر

15 A 105حبوب مغلفةليفيتيراسيتام
قابلة للتجزئة

1000103.00 مغ

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

15 Aمضادات الصرعمضادات الصرع
ومضادات االختالجومضادات االختالج

5135.00 مغحبوب مغلفةكلورهيدرات دي دونيبيزيل 15 F 074

10145.00 مغحبوب مغلفةكلورهيدرات دي دونيبيزيل 15 F 075

حبوب فميةدونيبيزيلr كلورهيدرات 
مفتتة

5135.00 مغ 15 F 103

حبوب فميةدونيبيزيلr كلورهيدرات 
مفتتة

10145.00 مغ 15 F 104

rYريفاستيغم
هيدروجينو تارترات على

Yشكل ريفاستيغم

1.558.25 مغأقراص  15 F 106

rYريفاستيغم
هيدروجينو تارترات على

Yشكل ريفاستيغم

361.27 مغأقراص  15 F 107

rYريفاستيغم
هيدروجينو تارترات على

Yشكل ريفاستيغم

4.563.49 مغأقراص  15 F 108

16 Dمهدئات األعصابمهدئات األعصاب

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

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

رمز التسميةرمز التسمية
التسعيرة اHرجعيةالتسعيرة اHرجعيةاHقاديراHقاديرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

للوحدة (دج)للوحدة (دج)
الالشروط اخلاصةشروط اخلاصة

بتطبيق التسعيرةبتطبيق التسعيرة
اHرجعيةاHرجعية

16 D 089حبوب مغلفةرسبيريدون
قابلة للتجزئة

131.00 مغ

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

16 D 090حبوب مغلفةرسبيريدون
قابلة للتجزئة

269.00 مغ

16 D 091حبوب مغلفةرسبيريدون
قابلة للتجزئة

4105.00 مغ

16 D 099Y5100.00 مغحبوبأولنزاب

16 D 100Y10200.00 مغحبوبأولنزاب

16 D 101Yحبوب فميةأولنزاب
مفتتة

10200.00 مغ

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

16 D 142حبوب فميةرسبيريدون
مفتتة

131.00 مغ

16 D 143حبوب فميةرسبيريدون
مفتتة

269.00 مغ

16 D 145حبوب فميةرسبيريدون
مفتتة

4105.00 مغ

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

16 D 148 rYكتياب
Yفيمارات على شكل كتياب

2516.68 مغحبوب مغلفة

16 D 149 rYكتياب
Yفيمارات على شكل كتياب

10034.01 مغحبوب مغلفة

16 D 151rYكتياب
Yفيمارات على شكل كتياب

300102.03 مغحبوب مغلفة

16 D 155 Yحبوب فميةأولنزاب
مفتتة

5100.00 مغ

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



اHـــــادة اHـــــادة 2 :  : يـــــســــــري مـــــفــــــعـــــول األحــــــكــــــام اHـــــتــــــعـــــلــــــقـــــة
بـالتـسعـيرات اHـرجعـية والـشروط اخلـاصة اHـطبـقة عـليـها
واHنصوص عـليها في هذا القرارr ثالثة (3) أشهرr ابتداء

من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر باجلـزائـر فـي أول رمـضـان عام 1437 اHـوافق 6
يونيو سنة 2016.

محمد الغازيمحمد الغازي

وزارة العالقات مع البرIانوزارة العالقات مع البرIان
قـــــــرار مـــــــؤرقـــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 24  رمـــــــضـــــــان عـــــــام   رمـــــــضـــــــان عـــــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 29
يـونـيــو سـنــة يـونـيــو سـنــة r r2016 يـتـضــميـتـضــمّن تـفــويض اإلمـضـاء إلىن تـفــويض اإلمـضـاء إلى

مدير اإلدارة العامة.مدير اإلدارة العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rانHإنّ وزيرة العالقات مع البر
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 98-04 اHـؤرّخ
في 19 رمـــضـــان عــام 1418 اHــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة 1998
الــذي يـــحـــدّد صالحــيــــات الــــوزيــــر اHــكـــلّـف بــالــعالقــــات

rانHمــع البـر
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-144 اHؤرّخ
في 26 مــــحــــرّم عــــام 1424 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنــــة 2003
واHـتـضـمّن تــنـظـيم اإلدارة اHـركــزيـة في وزارة الـعالقــات

rانHمـع البـر
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عــلـى اHــرســـــوم الــــرئـــاسيّ اHــؤرّخ
في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 13 مــارس ســنـة
rالسيـد عباس عبـد الكر� كشرود Yـتضمّن تعـيH2016 وا

rانHمديرا لإلدارة العامة بوزارة العالقات مع البـر

تقـرتقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يفـوض إلى السـيـد عبـاس عـبد الـكر�
كــــــشـــــرودr مـــــديــــــر اإلدارة الـــــعـــــامــــــةr اإلمـــــضــــــاء في حـــــدود
صالحـــيــــاتهr بـــاسـم وزيـــرة الـــعالقــــات مع الـــبــــرHـــانr عـــلى

جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 24 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 29
يونيو سنة 2016.

غنية الداليةغنية الدالية
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مـــــــؤرقـــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 24  رمـــــــضـــــــان عـــــــام   رمـــــــضـــــــان عـــــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 29
يـونـيــو سـنــة يـونـيــو سـنــة r r2016 يـتـضــميـتـضــمّن تـفــويض اإلمـضـاء إلىن تـفــويض اإلمـضـاء إلى

نائب مدير اHيزانية واحملاسبة والوسائل العامة.نائب مدير اHيزانية واحملاسبة والوسائل العامة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rانHإنّ وزيرة العالقات مع البر
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 98-04 اHـؤرّخ
في 19 رمـــضـــان عــام 1418 اHــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة 1998
الــذي يـــحـــدّد صالحــيــــات الــــوزيــــر اHــكـــلّـف بــالــعالقــــات

rانHمــع البـر
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-144 اHؤرّخ
في 26 مــــحــــرّم عــــام 1424 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنــــة 2003
واHـتـضـمّن تــنـظـيم اإلدارة اHـركــزيـة في وزارة الـعالقــات

rانHمـع البـر
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عــلـى اHــرســـــوم الــــرئـــاسيّ اHــؤرّخ
في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 13 مــارس ســنـة
2016 واHتضمّن تعـيY السيد فـاروق خليفr نائب مدير

للمـيزانـية واحملاسـبة والـوسائل العـامة بـوزارة العالقات
rانHمع البـر

تقـرتقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
rــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســيـــد فـــاروق خـــلــيفHــاداHا
rـــيـــزانــيـــة واحملــاســـبــة والـــوســـائل الــعـــامــةHنـــائب  مـــديــر ا
اإلمـضـاء في حـدود صالحـيـاتهr بـاسم وزيـرة الـعالقـات مع
الـــبــرHـــانr عـــلى جـــمــيع الـــوثـــائق واHـــقــررات بـــاســـتــثـــنــاء

القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 24 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 29

يونيو سنة 2016.
غنية الداليةغنية الدالية
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