
العدد العدد 50
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

اGطلوب 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 4  ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1434هـهـ
اGوافق اGوافق 9 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 250
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

فهرسفهرس

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـرســوم رئـاسي رقم 13 - 336 مـؤرخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اGـوافق 30 ســبـتـمــبـر سـنـة s2013 يـتــضـمن الـتــصـديق عـلى
اتفاق التعاون بX  حكومة اجلمهورية اجلزائـرية الد~قراطية الشعبية وحكومة اجلمهورية اإلسالمية اGوريتانية في
مجال الشؤون اإلسالمية واألوقافs اGوقع باجلزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 اGوافق 27 ديسمبر سنة 2004...........

مـرســوم رئـاسيّ رقم 13-337 مـؤرّخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1434  اGـوافق 30 سـبــتـمــبـر ســنـة s2013 يـتــضـمّن الــتـصــديق عـلى
اتفـاق الـتعـاون الثـنـائي بX حـكومـة اجلـمهـورية اجلـزائـرية الـد~قـراطـية الـشعـبـية وحـكومـة اجلـمهـورية الـتـونسـية في
مجال البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالs اGوقع بتونس في 12 نوفمبر سنة 2010.........................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

مـقـرّر مـؤرّخ في 17 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اGـوافق 23 سـبـتـمـبـر سـنـة s2013 يـتــضـمن تـفـويـض اإلمـضـاء إلى مـديــر لـلـدراسـات
والبحث باجمللس الدّستوري..........................................................................................................................

وزارة السكن والعمران واAدينةوزارة السكن والعمران واAدينة

قــرار مــؤرّخ في 3 ذي الــقــعــدة عـام 1433 اGـوافق 19 ســبــتــمــبــر ســنـة s2012 يــعــدّل الــقــرار اGــؤرّخ في 26 ذي احلــجــة عــام 1430
...........................................Xأعضاء جلنة اعتماد الوكالء العقاري Xتضمن تعيGوافق 13 ديسمبر سنة 2009 واGا

قــرار مـؤرّخ في 10  رجب عـام 1434 اGـوافق 20  مـايـو سـنـــة s2013  يــعـــدّل الـقـــرار اGــؤرّخ في 22 ربـــــيع الـثـاني عــام 1433
Xـتــضـمّن إنـشــاء الـلــجـنـة الــقـطـاعــيـة لــلـصـفــقـات لـوزارة الــسـكن والــعـمـران وتــعـيـGـوافــق 15 مـــارس ســنـــة 2012 واGا
أعضائها.....................................................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار مؤرخ في 28 ذي احلجـة عام 1433 اGوافق 13 نـوفمـبـر سـنة s2012 يـتـضمن تـعـيX أعـضـاء مجـلس إدارة اGـسرح اجلـهوي
بتيزي وزو.................................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 اGوافق 18  نوفمبر سنة s 2012 يحدّد القائمة االسمية ألعضاء اجمللس التوجيهي للمكتبة
الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية بسكرة....................................................................................................

قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 اGوافق 18  نوفمبر سنة s 2012 يحدّد القائمة االسمية ألعضاء اجمللس التوجيهي للمكتبة
الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية تيارت....................................................................................................

قرار مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 اGوافق 18  نوفمبر سنة s 2012 يحدّد القائمة االسمية ألعضاء اجمللس التوجيهي للمكتبة
الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية اGسيلة...................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 5  مـحـرّم عـام 1434  اGـوافق 19 نـوفـمـبـر سـنــة s  2012 يـتـضـمّن تـعـيX أعـضـاء مـجـلس إدارة اGـسـرح اجلـهوي
بسعيدة......................................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 5  مـحــرّم عـام 1434 اGـوافق 19 نــوفـمــبـر ســنـة s2012 يـتــضـمّن تــأسـيس اGــهـرجـان الــثـقــافي الـوطــني لـلــشـعـر
اGلحون......................................................................................................................................................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـ
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قــرار مــؤرخ في 7 ربــيع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 19 يــنــايــر ســنــة s2013 يــتــضــمـن ســحب اعــتــمــاد أعـــوان اGــراقــبــة لــلــضــمــان
االجتماعي..................................................................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اAستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اAستشفيات

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 20 جـمــادى األولى عـام 1434 اGــوافق أول أبـريـل سـنـة s2013 يـتــضـمن إحــداث جلـنــة وزاريـة
مشتركة لالتصال لترقية الصناعة الصيدالنية اجلزائرية.................................................................................

قــرار مـؤرخ في 25 ربــيع األول عـام 1434 اGـوافق 6 فـبــرايـر ســنـة s2013 يــحـدد قــائـمــة اGـنــتـوجــات الــصـيــدالنـيــة الـتي تــكـوّن
مخزون تنظيم النجدة.................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 25 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 6 فـبـراير سـنة s2013 يـحدد قـوائم األمـراض الـنادرة واألمـراض الـتي تـكون
فيها حياة اإلنسان مهددة وكذا اGنتوجات الصيدالنية اGوجهة Gعاجلتها...............................................................

قـرار مؤرخ في 25 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 6 فـبـرايـر سـنة s2013 يـحـدد قـائـمـة الـبـرامج الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة واخملـطـطات
الوطنية للصحة وكذا اGنتوجات الصيدالنية اGرتبطة بها................................................................................
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4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 450
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 13 -  - 336 مــؤرخ في  مــؤرخ في 24 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عـام عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة s2013 يـتـضمنs يـتـضمن
الــــتـــــصــــديـق عــــلـى اتــــفــــاق الـــــتــــعـــــاون بــــX حـــــكــــومــــةالــــتـــــصــــديـق عــــلـى اتــــفــــاق الـــــتــــعـــــاون بــــX حـــــكــــومــــة
اجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد~ـــقـــراطـــيـــة الــشـــعـــبـــيــةجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد~ـــقـــراطـــيـــة الــشـــعـــبـــيــة
وحـــكــومــة اجلــمـــهــوريــة اإلسالمـــيــة اGــوريـــتــانــيــة فيوحـــكــومــة اجلــمـــهــوريــة اإلسالمـــيــة اGــوريـــتــانــيــة في
مــــــجـــــــال الــــــشــــــؤون اإلسـالمــــــيــــــة واألوقـــــــافs اGــــــوقعمــــــجـــــــال الــــــشــــــؤون اإلسـالمــــــيــــــة واألوقـــــــافs اGــــــوقع
بـــاجلـــزائـــر في بـــاجلـــزائـــر في 14 ذي الـــقـــعـــدة عـــام  ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1425 اGــــوافق  اGــــوافق 27

ــــــــــــــــــــــــــــــديسمبر سنة ديسمبر سنة 2004.
sإنّ رئيس اجلمهوريّة

sبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -
sادة 77 - 11 منهGال سيّما ا sوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطالع عـــلى اتــفـــاق الــتــعــاون بـــX حــكــومــة
اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد~ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــة وحـكـومـة
اجلــمــهـوريــة اإلسالمــيــة اGـوريــتــانــيـة فـي مـجــال الــشـؤون
اإلسالمــيــة واألوقـافs اGــوقع بــاجلــزائـر في 14 ذي الــقــعـدة

s2004 وافق 27 ديسمبر سنةGعام 1425 ا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Xــــادة األولى : يــــصـــدّق عــــلى اتــــفــــاق الـــتــــعــــاون بـــGــــادة األولى : اGا
حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريــة الــد~ــقـراطــيــة الــشـعــبــيـة
وحــكـومــة اجلــمـهــوريـة اإلسـالمـيــة اGــوريـتــانـيــة في مــجـال
الشـؤون اإلسالمـيـة واألوقافs اGـوقع بـاجلـزائر في 14 ذي
القـعـدة عام 1425 اGوافق 27 ديـسـمبـر سـنة s2004 ويـنشر
في اجلريدة الرسميـة للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية

الشعبية.
اGـادة اGـادة 2 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

30 سبتمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق تعاوناتفاق تعاون
بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ~قراطي~قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة اجلمهورية اإلسالمية اGوريتانية في مجالوحكومة اجلمهورية اإلسالمية اGوريتانية في مجال

الشؤون اإلسالمية واألوقافالشؤون اإلسالمية واألوقاف
انـــطالقــا مـن الــعالقـــات اGــتـــمــيـــزة بــX اجلـــمــهـــوريــة
اجلزائـرية الـد~قـراطيـة الشـعبـية واجلـمهـورية اإلسالمـية
اGـوريـتـانـيةs ورغـبـة مـنـهـما فـي تعـزيـز وتـطـويـر عالقات
التعـاون القائـمة بيـنهـما في اجملاالت الـتي تخدم الـتبادل
الثـقـافي واخلـبرات في مـجـال الوعظ واإلرشـاد اGـستـنـير

sوإحياء التراث اإلسالمي

� االتفاق على ما يأتي :� االتفاق على ما يأتي :

اGاداGادّة األولىة األولى

يشجع الطرفان التعاون في اآلتي :
Xأ) تــــبــــادل الــــتــــشـــريــــعـــــات واألنـــظــــمـــــة والـــقـــــوانـــ

sتعلقـة بنشـاط الـوزارةGا
ب) يـعــمل الـطـرفـان بـكل الـوسـائـل الـعـلـمـيـة اGـتـاحـة
Gـواجــهـة الــتـيــارات الـهــدامـة واGـنــحـرفــة اGـعــاديـة لإلسالم
ولــلـــتــأكـــيــد عـــلى الــتـــزام الــوســـطــيـــة واالعــتـــدال في حــمل
رســالــة الــدعــوة ونــشــرهــا �ــا يــرسخ وحــدة األمــة ويــحـول
دون فـــرقــــتـــهـــا ويــــعـــمق اإل~ــــــان بـــالـــعــــقــــيـــدة اإلسـالمــــيـــة
ويــحـقــق مـصــلــحــة األمـة اإلسالمــيــة بــوجه عــام ومـصــلــحـة

sالبلدين بوجـه خـاص
ج) تـــبــــادل الـــبـــرامـج اإلعالمـــيــــة الـــديــــنـــيـــة اGــــرئـــيـــة
واGــســمــوعــةs كــمــا يــتـم الــتــعــاون بــX الــطــرفــX بــإشـراك

sالعلماء واخلبراء في هذا اجملال
د) اGشـاركـة في اGـسـابـقـات الـتي ينـظـمـهـا الـطـرفان

sفي حفظ القرآن الكر� وجتويده وتفسيره
هـ) يؤكد الـطرفـان على أهـمية الـتشـاور والتـنسيق
اGـشـتــرك بـX وفـود الــبـلــدين عـنـد حــضـورهم اGــؤتـمـرات
والــنــدوات اإلسالمــيــة �ـا يــعــزز مــكــانـة الــعــمل اإلسالمي
اجلاد والـهادف إلى تـوحيـد الرأي فـيمـا جاء به اإلسالم من

.XسلمGالتوسط واالعتدال في خدمة قضايا اإلسالم وا

اGاداGادّة ة 2
تــــبـــادل اخلــــبـــرات والــــزيـــارات فـي مـــجــــاالت الـــوعظ
Xواإلرشــــــــاد مـن خـالل دعــــــــوة الـــــــــعــــــــلــــــــمـــــــــاء اجلــــــــزائــــــــريــــــــ
واGـــوريــتـــانــيـــX لــلــمـــشــاركـــة في الــنـــدوات واGــنـــاســبــات
الدينـية الـتي تقـام وتعـقد في كال الـبلديـن من أجل تبادل

التجـارب واخلبرات.

اGاداGادّة ة 3
يـتـعـاون الـطـرفـان في مـجـال الـبـحـوث و الـدراسات
اGتـعلقـة بإحيـاء التـراث اإلسالمي اجلزائري واGـوريتاني
وحتـقـيـقه ونــشـره واحملـافـظـة عـلى اإلرث الـثـقـافي الـديـني

في البلدين.

اGاداGادّة ة 4
تـــبـــادل اخلـــبـــرات فـي مـــجـــال تـــنـــظـــيـم عـــمـــلـــيـــة احلج

والعمرة توعيةs وإعدادا وتنظيما.
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اGاداGادّة ة 5
االســتــفــادة من اخلــبـــرة وتـنــظـــيم دورات تــدريــبـــيـة

في اجملـاالت اآلتـية :
أ) الــــتـــــوجــــيه والـــــدعـــــوة واإلرشــــاد لـــــصــــالح األئـــــمــــة

sوالوعاظ في كال البلدين
ب) تـطـويـر اGـنـاهج الـتـربـويـة لـلـكـتـاتـيب واGـدارس
القـرآنـية وإجـراء دورات تدريـبـية Gـعلـمي الـقرآن الـكر�

sناهج احلديثة في التربيةGفي ضوء ا
ج) تنظيم دورات تـكوينية (تدريـبية) لصالح وكالء
sاألوقــاف وتـــبــادل اخلــبـــرة في أســـالــيب تـــنــظـــيم األوقــاف

sوتنميتها واستثمارها
د) تــنـظـيم دورات تــكـويــنـيـة لــلـمـكــونـX في اGــعـاهـد

اإلسالمية اخلاصة بتكوين اإلطارات الدينية.

اGاداGادّة ة 6
يشـجع الطـرفان تـبـادل اخلبـرة واGعـلومـات اGتـعلـقة
بــتـــنــظــيـم الــزكـــاة وعــمــارة اGـــســاجـــد وتــنـــســيق وتـــوحــيــد

األنظمة واللوائح اGتعلقة بها.

اGاداGادّة ة 7
يـتحـمل الطـرف اGوفـد تكـاليف الـسفـر ذهابـا وإيابا
ويــــتــــحــــمــل الــــطــــــرف اGــــوفـــــد إلـــــيه تــــكــــالـــــيـف اإلقــــامـــة
بـالـنـسبـة إلى الـوفـود اGـشار إلـيـهـا في اGـادتX (1ج) و(2)

من هذا االتفـاق.

اGاداGادّة ة 8
يــسـري هــذا االتــفــاق Gــدة خـمس (5) سـنــوات ابــتـداء
من تاريخ دخوله حيز التنفيذs ويجدد تلقائيا Gدة �اثلة
ما لم يـخطـر أحد الـطـرفX الـطرف اآلخـر كتـابيـا برغـبته
في تـعديـله أو إنهاء الـعمل بهs وذلك بـستة (6) أشـهر قبل

انتهاء مدة سريانه.

اGاداGادّة ة 9
يــخــضـع هــذا االتــفـــاق لــلــتـــصــديق طــبـــقــا لإلجــراءات
الـدســتــوريــة اGــعـمــول بــهــا في كال الــبــلــدين ويــدخل حــيّـز
الـتّنـفيـذ اعتبـارا من تاريـخ تبادل وثـائق التـصديق عـليه

.Xمن الطرف
Xأصـلـيـتـ Xحـرّر هـذا االتـفـاق بـاجلـزائـر من نـسـخـتـ
بـالــلـغـة الـعـربـيـة بـتـاريخ 14 ذي الـقـعـدة عـام 1425 اGـوافق

27 ديسمبر سنة 2004.

مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 13-337 مؤر مؤرّخ في خ في 24 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
1434  اGــوافق  اGــوافق 30 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة s2013 يـــتـــضــمs يـــتـــضــمّن

الـتصـديق على اتـفاق الـتعـاون الثـنائي بـX حكـومةالـتصـديق على اتـفاق الـتعـاون الثـنائي بـX حكـومة
اجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد~ـــقـــراطـــيـــة الــشـــعـــبـــيــةاجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد~ـــقـــراطـــيـــة الــشـــعـــبـــيــة
وحـكـومـة اجلـمــهـوريـة الـتــونـسـيـة في مــجـال الـبـريـدوحـكـومـة اجلـمــهـوريـة الـتــونـسـيـة في مــجـال الـبـريـد
وتـكــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــالs اGـوقـع بـتــونسوتـكــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــالs اGـوقـع بـتــونس

في في 12 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة
sبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

sادّة 77-11 منهGال سيّما ا sوبناء على الدّستور -
Xوبــعــد االطّالع عــلى اتــفــاق الـتــعــاون الــثــنــائي بـ -
حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريــة الــد~ــقـراطــيــة الــشـعــبــيـة
وحـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريـــة الـــتـــونــــســـيـــة في مـــجـــال الـــبـــريـــد
وتـكـنـولـوجـيــات اإلعالم واالتـصـالs اGـوقع بـتـونس في 12

s2010 نوفمبر سنة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولـى :ة األولـى : يصـدّق على اتـفاق التعـاون الثنائي
بX حـكومـة اجلمـهورية اجلـزائريـة الد~ـقراطـية الـشعـبية
وحـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريـــة الـــتـــونــــســـيـــة في مـــجـــال الـــبـــريـــد
وتـكـنـولـوجـيــات اإلعالم واالتـصـالs اGـوقع بـتـونس في 12
نــوفــمـــبــر ســنـــة s2010 ويـــنــشـــــر في اجلــريـــدة الــرّســـمــيّــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائــــــــر في 24 ذي الــــــــقـــــــعـــــــدة عـــــــام 1434

اGوافق 30 سبتمبر سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق تعاون ثنائياتفاق تعاون ثنائي
بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة

الدالدّ~قراطي~قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وحكومة اجلمهورية التونسيةوحكومة اجلمهورية التونسية

في مجال البريدفي مجال البريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ~ـــقــراطـــيّــة
الــشّـــعــبــيّـــةs �ــثـــلـــة فـي وزارة الــبـــريـــد وتــكـــنــولـــوجــيــات

sاإلعالم واالتصـال
وحـكومة اجلمـهــوريّــة الـتونســيّـةs �ثلة في وزارة

sتكنولوجيات االتصال

عن حكومة اجلمهورية اجلزائريةعن حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد~قراطية الشعبيةالد~قراطية الشعبية
عبد القادر مساهلعبد القادر مساهل

الوزير اGنتدب اGكلالوزير اGنتدب اGكلّف
بالشؤون اGغاربية واإلفريقيةبالشؤون اGغاربية واإلفريقية

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اإلسالمية اGوريتانيةاإلسالمية اGوريتانية
عبد القادر ولد محمدعبد القادر ولد محمد
كاتب الدولة اGكلفكاتب الدولة اGكلف
باحتاد اGغرب العربيباحتاد اGغرب العربي
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(اGــــــــشـــــــــــار إلــــــــيــــــــهـــــــــمـــــــــا أدنــــــــــاه  بـ"الــــــــطــــــــــرف" بـ"الــــــــطــــــــــرف" أو
s("Xالطـرف""Xبـ"الطـرف

- اعـتــبـــارا لــلــعالقـــــات الــتــاريـخـــــيـة واألخــــويـــــة
sوفي إطار توجيهات قيادتي البلدين sالبلدين Xبـ

- ورغـبــة مـنهـمـا في تـدعــيم الـعالقـــات الـثنــائــــية
بـــX الـــبــلـــدين في مـــجـــــاالت الـــبــــــريــد وتـــكــنـــولــوجـــيــات

sاإلعالم واالتصـال

- واعـــتــرافـــا مــنـــهــمــا بـــإمــكـــانــيـــة تــوســيـع اGــبــادالت
الـتـجاريـة بX الـبلـدين في مـجال الـبريـد وتـكنـولوجـيات
اإلعـالم واالتـــــصــــــال وفي احلــــــاجـــــة الســـــتــــــغالل الــــــطـــــاقـــــات
sتاحة في هذا القطاع بصفة مركزة ومكتملةGوالفرص ا

- واعـــتــــرافـــا مـــنــــهـــمـــا كــــذلك بـــاحلــــاجـــة إلى تــــرقـــيـــة
Xالعالقـات في صنـاعة تكـنولـوجيات اإلعالم واالتـصال ب

sقصد تطوير الطاقات والفرص عند البلدين Xالطرف

- وســــعــــيـــــا مــــنــــهـــــمــــا إلى دفـع ¤ــــو االســــتـــــثــــمــــارات
وتــــــســـــهــــــيل إحــــــداث شـــــراكـــــات (joint-venture) وحتـــــفــــــيـــــز
اGـــبــادرات اGــشـــتــركــة وزيـــادة تــطــويــر الـــتــكــنـــولــوجــيــات

sوالصفقات في قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- ورغـبة مـنـهـمـا في تنـفـيـذ برنـامج تـعـاون قـانوني
ومــؤســســاتـي وتــكــنــولــوجي وصــنــاعي في قــطــاع الــبــريــد
وتكنولوجـيات اإلعالم واالتصال الذي يـهدف إلى تشجيع

sالبلدين Xشراكات األعمال ب

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اGاداGادّة األولىة األولى
اGبادىء األساسيةاGبادىء األساسية

اتــــفق الــــطـــرفــــان عـــلى إرســــاء ودعم تــــعـــاون ثــــنـــائي
مــثــمــر ووثـيـقs وتـبــادل اGــعــلـومــات واخلــبــرات في قــطـاع
الـبــريــد وتــكـنــولــوجـيــات اإلعالم واالتــصــال طــبـقــا التــفـاق

التعاون هذاs على أساس التساوي واGصلحة اGشتركة.

يــــتـم الــــتــــعــــــاون وتــــبــــادل واGـــــعــــلــــومـــــات في إطــــــار
الـقـوانـX والنـظم والـسـيـاسـات الـوطـنـيـة سـاريـة اGـفـعول
في كـال الـــبـــلــديـن ويـــجب أال ~س أو يـــضـــيّق فـي أي حـــال
من األحــــوال اإلجـــــراءات اGــــتــــعــــلّـــــقــــة بــــحــــمــــايـــــة اGــــصــــالح

.Xالوطنـية ألي من الطرف

اGاداGادّة ة 2
أهداف اتفاق التعاونأهداف اتفاق التعاون

يـــهـــــدف الـــتــعـــــاون اGـــشـــــار إلــــيـه فـي اGــادّة األولى
مـن هـذا االتفـاق إلى :

أ) تــطـويــر الــتـكــنــولـوجــيــات واGـنــتــجـات واخلــدمـات
وتـــطــــويـــر الــــتـــجــــارة والـــصــــفـــقــــات اGـــتــــعـــلّــــقـــة بــــالـــبــــريـــد

sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال

ب) تــطـويــر كـفــاءات اGــسـتــخـدمــX من خالل تــنـفــيـذ
برامج تـبادالت والـتنـظـيم اGشـترك لـلنـدوات واGلـتقـيات

sفي مجاالت البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال

Xومتعامل Xمقاول Xب sبقـدر اإلمكان sج) الشراكة
جزائريـX وتونسـيX للتـكفل بتـحضX مؤسـسات وليدة

s(Start-up)

د) تـــبــــادل مـــعـــلـــومــــات ووثـــائق حــــول مـــواضـــيع ذات
االهـتـمـام اGشـتـرك وإقـامـة قنـوات تـبـادل مـعلـومـات كـلـما

sدعت احلاجة لذلك

هـ ) مــعـاجلـــة كـل مـيــادين الـتــعــاون األخـــرى الـتي �
في شأنها اتفـاق مشترك.

اGاداGادّة ة 3
مجاالت التعاونمجاالت التعاون

يــــشـــمل الـــتــــعـــاون بـــX الــــطـــرفـــX اGـــيــــادين اآلتــــيـــة
اGتعلقــــة �جــــاالت البــريــد وتكنــولــوجيــــات اإلعــالم

واالتصــال :

sأ) احلكومة اإللكترونية والتوثيق اإللكتروني

sب) تطوير اخلدمات اإللكترونية

sؤسساتيGج) اإلطار القانوني وا

د) تــطـويـر وعــصـرنـة اخلـدمــات الـبـريــديـة واخلـدمـات
sضافةGاليّة البريدية واخلدمات ذات القيمة اGا

هـ) الــــبـــــحث والــــتــــطـــــويــــر واالبــــتــــكـــــــار في مــــيــــدان
sتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال

sوارد البشريةGو) تكوين وتطوير ا

Xــــتـــمــــيــــزة بـــGز) تـــوطــــيــــد الــــعالقــــات الـــثــــنــــائـــيــــة ا
اGـتـعـامـلـX الـعمـومـيـX لالتـصـاالت الـسـلـكـيـة والالسـلـكـية

sفي كال البلدين
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د) تـنـسـيق اGـواقف اGـشـتـركـة في اGـسـائل اGـتـعـددة
األطـراف اGتـعلّـقة �ـجاالت الـبريـد وتكنـولوجـيات اإلعالم
واالتــصــال �ــا فـي ذلك االحتــاد الــدولي لالتــصــاالت (إ د إ)

sصغرةGي (إ ب ع) واالحتادات اGواالحتاد البريدي العا

ذ) تــــســــيـــيــــر وتـــطــــويـــر األقــــطــــاب الـــتــــكـــنــــولـــوجــــيـــة
وتــمــركــزهـــا دولــيــا وكــذلك تــرقـــيــة روح اGــبــادرة (إنــشــاء
اGــؤســســات اGــصــغـرة ســتــارت - ا ب فـي تــكــنــولــوجــيـات

s(اإلعالم واالتصـال

ر) تــنـظــيم مـلــتـقــيـات ومــحـاضــرات جـهــويـة وعــاGـيـة
حـول اGــسـائل اGــتـعـلّــقـة �ــيـادين الــبـريــد وتـكــنـولــوجـيـات

sاإلعالم واالتصـال

ز) مــــيـــــادين أخــــرى لــــلــــتــــعـــــاون في قــــطــــاع الــــبــــريــــد
وتـــكــــنـــولـــوجــــيــــات اإلعـالم واالتـــصــــــال اGـــتـــفـــق عـــلــــيـــهـــــا

باتفــاق مشتـرك.

اGاداGادّة ة 4

آليات التنفيذآليات التنفيذ

يتم إحـداث فريق عـمل مـشتـرك جـزائري - تـونسي
في مجـال الـبريـد وتـكنـولـوجيـات اإلعالم واالتـصال قـصد
s3 ـادّةGــذكــورة في اGمـتــابــعــة تـنــفــيـذ مــجــاالت الــتـعــاون ا
تـوكـــل إلـــيه مــهـمـــة حتــديــد بــرامج الـعــمـل الـتـي تـنـدرج
في إطــار اتــفــاق الــتـعـــاون هــذا والــســهـــر عــلى تــنــفــيــذهــا

وعلى ضبط حقوق وواجبات كل طرف.

يــتــكـون فــريـق الـعــمـل اGـشــتــرك من �ــثــلــX عن كال
الـطــــرفـX و~ـكـنــه االســتـعـانـــة بــكــل شـخص مـن شـأنــه
أن يـفـيـده في أشـغـاله ويجـتـمع بـرئـاسـة �ثـل عن اجلانب

اجلزائري و�ثل عن اجلانب التونسي.

يــجـتــمــع فــــريــق الــعــمــل اGــشـتــــرك مــــرة واحـــدة
في الــسـنــة عـلى األقل فـي اجلـزائـر وفـي تـونس بــالـتـداول
مع الــتــذكــيــر بــأنـه ~ــكن لــفــريق الــعــمل عــقــد اجــتــمــاعــات

إضافية كلما دعت احلاجة إلى ذلك.

يــــتم حتـــديـــد اGـــواضــــيع الـــهـــامـــة لـــلــــدراســـة قـــبل كـل
اجتماع لفـريق العمـل.

يتولّى فـريق العمـل باخلصوص :

أ) إعداد بـرنامج عـمل سنـوي مع خـطة عـمل تتـضمّن
الــفـاعـلـX اGــعـنـيــX واألهـداف اGـتــوقـعـة واGــواعـيـد احملـددة

sواألرصدة الضرورية

ب) إعــــداد تـــقــــريــــر لـــكـل حـــكــــومــــة حـــول مــــدى تــــقـــدم
الـــنــشـــاطــات والـــبـــرامج اGــنـــفـــذة طــبـــقــا التـــفـــاق الــتـــعــاون

sالثنائي هذا

ج) ضــمــان الــتــواصل مع الــهــيــئــات اGــعــنـيــة لــكل من
الــبــلـدين لــتــسـهــيل تـنــفــيـذ اGــشـاريع اGــعــدة طـبــقـا التــفـاق

sالتعاون الثنائي هذا

د) دراســة واعـــتــمــاد اGــنـــهــجــيــات اجلـــديــدة ومــيــادين
تـــــعــــــاون جــــــديـــــدة بــــــX الـــــطــــــرفــــــX في قــــــطــــــاع الـــــبــــــريـــــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.

اGاداGادّة ة 5

التنفيذالتنفيذ

يحـــال تنـفـــيذ أنشطـــــة التعــــاون اGذكــــورة فـي
Xادّة 3 من هذا االتـفــاق إلـى إعــداد اتـفاقـــية خـاصــة بGا

األطـراف اGعنـية.

اGاداGادّة ة 6

التمويل واGواردالتمويل واGوارد

~ــــكن لــــلـــطــــرفـــX الــــلـــجــــوء إلى هــــيـــئــــات الـــتــــمـــويل
لتغطيةs كليا أو جـزئياs التكـالـيف اGالـيّة اGترتبـة على
تنفيذ اتفـــاق التعـاون هذا. ويكون التكفّـل باخلبراء على
حــســاب الــبـــلــد الـــمـســتــقــبل بــاســتــثـنــاء تــكـــالــيف اGــهــمـة

وتذكرة النقـل.

اGاداGادّة ة 7
حقوق اGلكية الفكريةحقوق اGلكية الفكرية

في إطـــــار هــــذا الــــتــــعـــــاونs يــــتــــعـــــيّن عــــلـى كل طــــرف
االحتـفاظ بجـميع حـقوق اGلـكيـة الفكـرية اGـكتسـبة سـابقا

أو الناجتة عن البحوث اGستقلة.

يـلــتــزم الــطـرفــان بــاحـتــرام قــواعـد الــســريـة واإلعالم
اGــتــبـادلs فـي أقــرب اآلجــالs بـجــمــيـع الـنــتــائـج اGـتــحــصل

عليها في إطار مشاريع البحث اGشتركة.
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عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد~قراطية الشعبيةالد~قراطية الشعبية
موسى بن حماديموسى بن حمادي

وزير البريد وتكنولوجياتوزير البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية

التونسيةالتونسية

محمد الناصر عمارمحمد الناصر عمار

وزير تكنولوجياتوزير تكنولوجيات

االتصالاالتصال

يـــجب أن يـــحــدّد كـل مــشـــروع يــنـــفّـــذ تــطـــبــيـــقــا لـــهــذا
االتـفــاقs بـالــتــوافق مع الــتـشــريــعـات الــوطـنــيــة الـســاريـة
اGـفــعـول في كل دولــة ومع الـتـزامــاتـهـمـا الــدولـيـةs كــيـفـيـة
تـــوزيع مـــلـــكــيـــة كل نـــتـــيــجـــة مـــتـــحــصـل عــلـــيـــهـــا في إطــار

مشاريع البحث اGشتركة.

اGاداGادّة ة 8
سرية اGعلوماتسرية اGعلومات

يـــــتــــفق الـــــطــــرفــــان أن ال يـــــبــــوح أو يــــوزع أي طــــرف
مـعـلـومـة سـريـة أو كل الـوثـائق أو اGـعـطـيـات خالل تـنـفـيـذ
اتــفـــاق الـــتــعـــاون الــثـــنـــائي هـــذا إلى طــرف ثـــالث إالّ بـــعــد

موافقة كتابية من الطرف اآلخـر.

في حـــــالـــــــة فــــسـخ اتــــفــــــاق الــــتـــــعـــــاون هـــــذاs يــــتـــــفـق
الــطـرفــان عـلى أن األحــكــام اGـذكــورة في هــذه اGـادّة تــبـقى

سـاريـة اGفعـول.

اGاداGادّة ة 9
اGراجعةs التحويرات والتعديالتاGراجعةs التحويرات والتعديالت

~ـكن مراجـعــة أو تعـديـل أو حتـوير اتـفــاق التـعـاون
هـــذا كـــتـــابـــيـــا بـــاتـــفـــاق مـــتــــبـــادل لـــلـــطـــرفـــX. تـــدخـل هـــذه
اGــراجـعـات أو الـتــحـويـرات أو الــتـعـديالت حــيّـز الـتّــنـفـيـذ
ابــتــــداء من تــــاريخ إدمــاجــهــا وتــصــبـح جــــزءا ال يــتــجــزأ

من اتفـاق التعـاون هذا.

يــجـب أالّ يــنــجــــرّ عــلى أيـــة مــراجــعـــة أو حتــويــر وأي
تـعديل ضـرر على احلـقـوق والواجـبات اGـترتـبة عن اتـفاق
الـــتــــعــــاون هـــذا أو مــــؤســـســـة عــــنـــهـــا قــــبـل أو بـــعــــد تـــاريخ

التعديـل أو التحويـر.

اGاداGادّة ة 10
التعليقالتعليق

يــتـحــفظ كــل طــــرف بـحــق تـعــلـــيق مــؤقت فـي كــل
أو جــــزء مـن اتـــفــــاق الــــتـــعـــــاون هــــذاs ألســـبــــاب تــــتـــعـــلــق
بـاألمن الوطـني أو بـاGـصلـحـة الوطـنـية أو بـالـنظـام الـعامّ
أو بـالصـحة الـعمـوميـة. يدخل هـذا التـعلـيق حيّـز التّـنفـيذ
ابـــتــــداء من تــــاريخ تــــبــــلـــيـغ الـــطــــرف اآلخــــر عن الــــطـــريق

الـدبلــومـاسي.

اGاداGادّة ة 11
تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

يــتم تــســـويــة اخلالفــات اGـــنــجـــرّة عن تـــفــســيــر و/ أو
تـنفـيـذ اتـفـاق التـعـاون هـذا بالـتـراضي من خالل الـتـشاور
و/ أو مفـاوضات فيمـا بينـهما بـدون اللجـوء لطرف ثالث

أو لالحتكام الدولي.

اGاداGادّة ة 12
السريان والصالحية والفسخالسريان والصالحية والفسخ

يــدخل اتـفــاق الـتــعـاون الــثـنــائي هــذا حـيّــز الـتّــنـفــيـذ
ابــــتــــداء من تــــاريخ تــــلــــقي اإلشــــعــــار الــــثــــاني الــــذي يــــعــــلم
�ــــقـــتـــضــــاه أحـــد األطـــراف الــــطـــرف الـــثــــاني بـــاســــتـــكـــمـــال
اإلجــراءات الـداخــلــيــة اخلــاصـة بــكل من الــطــرفــsX ويــبـقى

ساري اGفعول Gدة خمس (5) سنوات.

يـــتم تــــجــديــد هــذا االتـــفــاق تــلـــقــائــيـــا Gــدة مــتـــتــالــيــة
بــــخــــمس (5) ســـنـــوات مــــا لم يــــتـــقـــدّم أحــــد الـــطــــرفـــX إلى
الطـرف اآلخـر كـتــابـيا تـســعـX (90) يــومـا قـبـل انـقــضـاء
فـــتـــرة الـــخــــمس ســنــوات الـــســاريــةs نــيـــته في وضع حــد

التفاق التعاون هذا.

يــــجب أن ال يــــؤثـــــر فــــسـخ اتــــفـــــاق الــــتـــعـــــــاون هـــذا
"بـفعل الـواقع" على نـشـاطات الـتعـاون اGبـينـة في اGادّة 3

والتي � الشروع في تنفيذها.

وقّـع اتـــفــاق الــتـــعــاون هــذا اGـــوّقــعـــان أدنــاه اGــرخّص
لهما قانونا هنا من طرف حكومتيهما.

s2010 وقّـــعـت بــتـــــونس فـي 12 نـــوفــمـــبــــــر ســنــــة
Xباللغة العربية واثنت Xاثنت sفي أربع (4) نسخ أصلية
بـالـلـغــــة الـفــرنــســيـة وتـكــــون كـــل الـنـســخ أصـلــــيـة وفي

حالة خالف يرجّح النص العـربي.
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اجمللس الدستورياجمللس الدستوري
مــــقـــــرمــــقـــــرّر مــــؤرر مــــؤرّخ في خ في 17 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام  ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 23
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة s2013 يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىs يتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

مدير للدراسات والبحث باجمللس الدمدير للدراسات والبحث باجمللس الدّستوري.ستوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإن رئيس اجمللس الدستوري

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 89-143 اGـؤرخ
قي 5 مـــــــحـــــــرم عــــــام 1410 اGــــــوافق 7 غــــــشـت ســـــــنــــــة 1989
واGـتــعـلق بـالــقـواعــد اخلـاصـة بــتـنـظــيم اجملـلس الــدسـتـوري
sـتممGـعـدّل واGا sوالــقــانـون األســاسي لــبعــض مـوظــفــيه

sادة 11 منهGال سيما ا
- و�ـــــقـــــتـــــضى  اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 13 - 314
اGــؤرخ في 9 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اGــوافق 15 ســبــتــمــبـر
سنة 2013 واGـتضمن تعـيX السـيد مراد مدلـسيs رئيسا

sللمجلس الدستوري
- و�ــقــتــضى اGــقــرر اGـؤرخ في 21 شــوّال عــام 1418
اGـوافق 18 فـبـرايــر سـنـة 1998 واGــتـضـمن تـعــيـX الـسـيـد
حــســـX بن قـــرينs مــديـــرا لــلـــدراســات والـــبــحث بـــاجملــلس

sالدّستوري
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

sبن قـرين Xـادة األولى : يــفـوض إلى الــسـيـد حــسـGـادة األولى :اGا
XــوظــفـGــكــلف بــتــسـيــيــر اGا sمــديــر الــدراسـات والــبــحث
والــوســائلs اإلمــضــاء فـي حــدود صالحــيــاتهs بــاسم رئــيس
اجملــــلس الـــــدســــتــــوريs عــــلى جــــمــــيـع الــــوثــــائق اGــــتــــعــــلــــقــــة

بالتسيير اGالي واحملاسبي للمجلس الدستوري.
اGـادة اGـادة 2 : : يـنــشــر هــذا اGـقــرر في اجلــريــدة الـرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حـرّر بــاجلــزائـر في 17 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

23 سبتمبر سنة 2013.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة السكن والعمران واAدينةوزارة السكن والعمران واAدينة
قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 3 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام  ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1433 اGــــــوافق  اGــــــوافق 19
سبـتمبر سنة سبـتمبر سنة s2012 يعـد يعـدّل القرار اGؤرل القرار اGؤرّخ في خ في 26 ذي ذي
احلـــجـــة عــام احلـــجـــة عــام 1430 اGــوافق  اGــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2009
واGـــتـــضـــمن تـــعـــيــX أعـــضـــاء جلــنـــة اعـــتـــمــاد الـــوكالءواGـــتـــضـــمن تـــعـــيــX أعـــضـــاء جلــنـــة اعـــتـــمــاد الـــوكالء

.Xالعقاري.Xالعقاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرّخ في 3 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1433
اGـوافق 19 سـبـتمـبـر سـنة s2012 يـعـدل الـقـرار اGؤرّخ في

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
2 مـــــحـــــرم عـــــام 1433 اGـــــوافق 27 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2011
Xأعـضاء جلـنة اعـتمـاد الوكالء الـعقـاري Xتـضمن تـعيـGوا

كما يأتي :

"- الــســـيــد عـــمــر بــلـــحــاج عــيـــسىs مــديـــر الــتــســـيــيــر
sـــكــلـف بـــالـــســكـن والـــعـــمــرانGـــثال لـــلـــوزيـــر ا� sالـــعـــقـــاري

رئيسا.

..................... (الباقي بدون تغيير) ................"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 10  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 20  مــــايــــو  مــــايــــو
سـنــة سـنــة s2013  يـعـــد يـعـــدّل الـقـــرار اGـؤرل الـقـــرار اGـؤرّخ في خ في 22 ربـــــيع ربـــــيع
الــثــاني عـــام الــثــاني عـــام 1433 اGــوافــق  اGــوافــق 15 مــــارس ســنــــة  مــــارس ســنــــة 2012
واGــتــضــمواGــتــضــمّـن إنــشــاء الــلــجــنــة الــقـــطــاعــيــة لــلــصــفــقــاتـن إنــشــاء الــلــجــنــة الــقـــطــاعــيــة لــلــصــفــقــات

لوزارة السكن والعمران وتعيX أعضائها.لوزارة السكن والعمران وتعيX أعضائها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير السكن والعمران
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اGـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

sتمّمGعدّل واGا sتضمّن تنظيم الصفقات العموميةGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اGؤرّخ
في 27 جــمـــادى الــثــانـــيــة عـــام 1429 اGــوافــق أوّل يـــولــيـــو
sسنة 2008 الذي يحدّد صالحيات وزير السكن والعمران
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-151 اGؤرّخ
في 4 جـــمـــــادى الــثـــانـــــيـــة عــام 1434 اGــوافــق 15 أبـــريــل
سـنـة 2013 واGـتضـمّن تنـظـيم اإلدارة اGركـزية في وزارة

sالسكن والعمران
- و�ــقــتــضى الــقـــرار اGــؤرّخ في 22 ربـــيع الــثـــاني
عـام 1433 اGـوافق 15 مـارس سنة 2012 واGتـضمّن إنـشاء
الــلـجـنـة الــقـطـاعـيــة لـلـصـفــقـات لـوزارة الـســكن والـعـمـران

sعدّلGا sأعضائها Xوتعي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : يــعـــدّل هـــذا الـــقـــــرار أحــكـــــام اGــادّة 2
مــن الــــــقــــــرار اGــــــؤرّخ في 22 ربــــــيـع الــــــثــــــــاني عـــــــام 1433
اGوافـق 15 مارس سنة 2012 واGذكـور أعالهs كما يأتي :
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"اGـادّة 2 : في إطـار اخـتـصـاصـهـا واحلـدود اGـنـصوص
عـلـيـهــا في أحـكـام اGـرسـوم اGـذكـور أعـالهs تـتـكـون الـلـجـنـة
الــقـــطـــاعـــيـــة لـــلــصـــفـــقـــات لـــوزارة الـــســكـن والـــعــمـــران من

األعضاء اآلتية أسماؤهم :
السادة :

- يوسف بودوانs نـائب مدير مركزيs �ثال لوزير
sرئيسا sالسكن والعمران

- مـالك شــراردs نـائب مــديـر مـركــزيs �ـثال لـوزارة
sنائبا للرئيس sالسكن والعمران

- تــــوفـــيق ســـعــــيـــديs نـــائب مــــديـــر مـــركـــزي وعـــبـــود
بوشــريطs متـصرف إداري رئيسي عـلى التوالي عضــوا
دائـــمــا وعـــضــــوا مـــســتــخـــلــفــــاs �ــثـــلـــX لــــوزارة الـــســكـن

sوالعمران
- طــيــفـــور مــايــديs نــائـب مــديــر مــركــزي بـــالــنــيــابــة
وبوبكر حوحوs نائب مديــر مركزي على التواليs عضوا
دائـــمــــا وعــــضـــوا مــــســــتــــخـــلــــفــــاs �ــــثـــلــــX لــــوزارة الـــســــكن

sوالعمران
- جنيب آيت سـلـيمـانs مـراقب مالي واآلنـسـة نوال
sعلى التوالي sالـيةGـراقبة اGمتصرفـة �صلحة ا sمـشري
عــضـوا دائــمـا وعــضـوا مـســتـخــلـفــاs �ـثــلـX لــوزيـر اGــالـيـة

s(ديرية العامة للميزانيةGا)
- ســـلــيم مـــراحs مــفـــتش فـــرعي لــلـــخــزيـــنــة واآلنـــســة
sعـلى الـتـوالي sمـفـتـشــة مـركـزيـة لــلـخـزيـنــة sغــنـيـة حـمــزة
عــضـوا دائــمـا وعــضـوا مـســتـخــلـفــاs �ـثــلـX لــوزيـر اGــالـيـة

s(ديرية العامة للمحاسبةGا)
- أحــسن زنـــطــارs نـــائب مــديـــر مــركـــزي وعــبـــد الــلّه
شـــعــــبـــانs رئـــيـس  مـــكـــتـب عـــلى الــــتـــواليs عــــضـــوا دائـــمـــا

وعضوا مستخلفاs �ثلX للوزير اGكلّف بالتجارة.
................. (الباقي بدون تغيير) .................".

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 20
مايو سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــــرار مــــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــــؤرخ في 28 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1433 اGــــــــوافق  اGــــــــوافق 13
نـوفـمبـر سـنة نـوفـمبـر سـنة s2012 يتـضـمن تعـيX أعـضاء مـجلس يتـضـمن تعـيX أعـضاء مـجلس

إدارة اGسرح اجلهوي بتيزي وزوإدارة اGسرح اجلهوي بتيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قـــــرار مــــؤرخ في 28  ذي احلــــجــــة عــــام 1433
اGــوافق 13 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة s2012 يــعــX األعـــضــاء اآلتــيــة
أسماؤهمs تـطبيقا ألحكام اGادة 10 من اGرسـوم التنفيذي

رقم 07 - 18 اGؤرّخ في 27 ذي احلجة عام 1427 اGوافق 16
ينـاير سـنة 2007 واGتـضمن الـقـانون األسـاسي لـلمـسارح

اجلهويةs في مجلس إدارة اGسرح اجلهوي بتيزي وزو:
السيدتان والسادة :

sـكلـف بالـثّقـافةGـثلـة الـوزير ا� sزهيـة بن الـشيخ -
sرئيسة

sاليةGكلف باGثل الوزير ا� sيوسف شكالط -
- نــوارة عــبـوبs �ــثــلــة الـوزيــر اGــكــلف بـالــداخــلــيـة

sواجلماعات احمللية
sسرح الوطني اجلزائريGثل ا� sرشيد كرا~اش -
- عبـد الـرحمـان مـوالs �ـثل اجمللس الـشـعبي الـبـلدي

sلتيزي وزو

- سـمــيــر مــفـتــاحs �ــثل الــديـوان الــوطــني لــلـثــقــافـة
sواإلعالم

- مــــحـــــنـــــد أوبــــلـــــقــــاسـم رصــــادs �ـــــثل مـــــنــــتـــــخب عن
sللمسرح اجلهوي بتيزي وزو Xالفني XستخدمGا

XستخدمGثلة منتخـبة عن ا� sصبرينة ناتـوري -
الفنيX للمسرح اجلهوي بتيزي وزو.

تـلـغـى أحـكـام الــقـرار اGـؤرّخ في 7 شـعــبـان عـام 1429
اGــوافق 9 غـــشت ســـنـــة 2008 واGـــتـــضــمـن تــعـــيـــX أعـــضــاء

مجلس إدارة اGسرح اجلهوي بتيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 4 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 18  نـوفــمــبـر  نـوفــمــبـر
s 2012 يـحـد s يـحـدّد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضاء اجملـلسد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضاء اجملـلس سـنة سـنة 
التوجـيهي لـلمكـتبـة الرئيـسية لـلمـطالعـة العمـوميةالتوجـيهي لـلمكـتبـة الرئيـسية لـلمـطالعـة العمـومية

لوالية بسكرة.لوالية بسكرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 4 مــحــرّم عـام 1434 اGـوافق
18 نـوفــمــبـر ســنـة s2012 حتــدّد الـقــائـمــة االسـمــيـة ألعــضـاء

اجملــلـس الــتـــوجـــيــهـي لــلـــمـــكــتـــبـــة الـــرئــيـــســـيــة لـــلـــمــطـــالـــعــة
العمومــية لـواليــة بسكــرةs تطبيقـا ألحكــام اGادّة 11 من
اGــرسـوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 12-234 اGــؤرّخ في 3 رجب عــام
1433 اGــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الـــذي يــحـــدّد الـــقـــانــون

sاألســـاسي لـلــمــكـتـبـات الـرئـيـسـيــة لـلـمـطـالـعـة الـعـمـومـيـة
كمـا يأتي :

السادة :
sمــديــر الـــثــقـــافــة بـــالــواليــة sالـــســيـــد عــمـــور كــبـــور -

sرئيسا
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sثل الوالي� sعبد احلميد زكيري -
- عــبــد الـــقــادر داليs �ــثل رئــيـس اجملــلس الــشــعــبي

sالوالئي
- عبد اللّه شحـيمةs �ثل وزير اGالية على مستوى

sالوالية
- يــــعــــقــــوبي دحــــدوحs مــــديــــر الــــتـــربــــيــــة الــــوطــــنــــيـــة

sبالوالية
- عبد الـعزيـز جابـو ربيs مديـر الشـباب والـرياضة

sبالوالية
- مـحـمـد دبـةs مـديـر الــبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم

sواالتصال بالوالية
sكاتب sأحمد دالباني -

- محمد الكامل بن زيدs كاتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 4 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 18  نـوفــمــبـر  نـوفــمــبـر
سـنة سـنة s 2012 يـحد s يـحدّد الـقـائـمـة االسمـيـة ألعـضـاء اجمللسد الـقـائـمـة االسمـيـة ألعـضـاء اجمللس
التـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـموميةالتـوجيهي لـلمكـتبة الـرئيسـية للـمطالـعة العـمومية

لوالية تيارت.لوالية تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 4 مــحـرّم عـام 1434 اGـوافق
18 نــوفـمـبــر سـنـة s2012 حتــدّد الـقــائـمــة االسـمــيـة ألعــضـاء

اجملـــلس الـــتــوجـــيــهـي لــلـــمـــكــتـــبـــة الــرئـــيــســـيـــة لــلـــمـــطــالـــعــة
الـعــمــومــيــة لـواليــــة تــيـارتs تــطــبـيــقــــا ألحـكــــام اGـادّة 11
مـــن اGـرســوم الـتّــنـفــيـذيّ رقم 12-234 اGـؤرّخ في 3 رجب
عـــــام 1433 اGـــــوافق 24 مــــــايـــــو ســــــنـــــة s2012 الـــــذي يــــــحـــــدّد
الــقــانــوني األســاسي لــلــمــكــتــبــات الـرئــيــســيــة لــلــمــطــالــعـة

العموميةs كمـا يأتي :
السادة :

sمــديــر الــثــقــافــة بــالــواليــة sعــبــد احلــمــيــد مـــرســلي -
sرئيسا

sثل الوالي� sبشير مادن -
- مــحـــمـــد زيــدوريs �ـــثل رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعــبي

sالوالئي
- سـلــيم مـزواريs �ـثل وزيــر اGـالــيـة عـلى مــسـتـوى

sالوالية
sمدير التربية الوطنية بالوالية sأحمد بن طيب -
- الـــســيــد مـــحــمــد خلــضـــر زهــوانيs مــديـــر الــشــبــاب

sوالرياضة بالوالية
- مـحمد شافعs مـدير البـريد وتكنـولوجيات اإلعالم

sواالتصال بالوالية
sشاعر sمحمد بلجوهر -

- أعمر بلخوجةs كاتب وباحث.

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 4 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 18  نـوفــمــبـر  نـوفــمــبـر
s 2012 يـحـد s يـحـدّد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضاء اجملـلسد الـقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضاء اجملـلس سـنة سـنة 
التوجـيهي لـلمكـتبـة الرئيـسية لـلمـطالعـة العمـوميةالتوجـيهي لـلمكـتبـة الرئيـسية لـلمـطالعـة العمـومية

لوالية اGسيلة.لوالية اGسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 4 مــحــرّم عـام 1434 اGـوافق
18 نـوفــمــبـر ســنـة s2012 حتــدّد الـقــائـمــة االسـمــيـة ألعــضـاء

اجملــلـس الــتـــوجـــيــهـي لــلـــمـــكــتـــبـــة الـــرئــيـــســـيــة لـــلـــمــطـــالـــعــة
الـعمومــية لـواليــة اGسيـلةs تطبيـقـا ألحكــام اGادّة 11 من
اGــرسـوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 12-234 اGــؤرّخ في 3 رجب عــام
1433 اGــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الـــذي يــحـــدّد الـــقـــانــون

األسـاسي للـمـكتبات الرئيسية للمطالعة العموميةs كمـا يأتي :
السادة :

sرئيسا sمدير الثقافة بالوالية sفاروق هويبي -
sثل الوالي� sقادري محمد البوزيدي -

- بــــــوراس رجـمs �ـــــثـل رئــــــيس اجملــــــلس الــــــشـــــعــــــبي
sالوالئي

- مـوسي مــوسىs �ـثـل وزيـر اGــالـيـة عــلى مــسـتـوى
sالوالية

sمدير التربية الوطنية بالوالية sحسونة دريس -
- شــــريف ابــــراهــــيـمs مــــديــــر الــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة

sبالوالية
- مـنـاصـر الـعــيـاشيs مـديــر الـبـريـد وتـكــنـولـوجـيـات

sاإلعالم واالتصال بالوالية
sشاعر sرابح ظريف -

- خالد بن صالحs فنان تشكيلي وشاعر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 5  مــحـر  مــحـرّم عـام م عـام 1434  اGـوافق   اGـوافق 19 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســنـــة ســنـــة s 2012 يـتــضــم s يـتــضــمّن تــعـيــX أعـضــاء مــجـلس إدارةن تــعـيــX أعـضــاء مــجـلس إدارة

اGسرح اجلهوي بسعيدة.اGسرح اجلهوي بسعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 5 محرّم عــام 1434 اGوافــق
19 نـوفــمــبـر ســنـة s2012 يـعــيّن األعــضـاء اآلتــيـة أســمـاؤهم

تـطــبـيـقـا ألحــكـــام اGـادّة 10 من اGـرسـوم الــتـّـنـفــيـذيّ رقم
07 -18 اGــــــؤرّخ في 27 ذي احلــــــجّــــــة عــــــام 1427 اGــــــوافق 16

ينـاير سـنة 2007 واGتـضمّن الـقـانون األسـاسي لـلمـسارح
اجلهويةs في مجلس إدارة اGسرح اجلهوي بسعيدة :

السادة :
- عــــبــــد احلــــمــــيـــد بــــومــــدينs �ــــثـل الــــوزيـــر اGــــكــــلّف

sرئيسا sبالثقافة
sاليّةGكلّف باGثل الوزير ا� sطيب بويهي -

- بن أحــمــد ماللs �ــثل الــوزيــر اGــكـلّـف بـالــداخــلــيـة
sواجلماعات احمللية

sسرح الوطني اجلزائريGثل ا� sرشيد كرا~اش -
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- قـــادة هــشـــمـــاويs �ـــثل اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلــدي
sلسعيدة

- مـــحــمــد ســلــومs �ــثل الــديـــوان الــوطــني لــلــثــقــافــة
sواإلعالم

XــســـتــخـــدمــGـــثل مـــنــتـــخب عـن ا� sجـــمـــال غــوتي -
sللمسرح اجلهوي لسعيدة sXالفني

XـسـتـخـدمGـثل منـتـخب عن ا� sمـرزوق سـعـيـدي -
الفنيX للمسرح اجلهوي لسعيدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 5  مــحــر  مــحــرّم عـام م عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 19 نـوفــمــبـر نـوفــمــبـر
s2012 يــتـــضــمs يــتـــضــمّن تـــأســيس اGـــهــرجــان الـــثــقــافين تـــأســيس اGـــهــرجــان الـــثــقــافي ســنــة ســنــة 

الوطني للشعر اGلحون.الوطني للشعر اGلحون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزيرة الثقافة

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-297 اGؤرّخ
في 13 رجب عــام 1424 اGــوافق 10 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
الــــذي يـــحــــدّد شــــروط تـــنــــظـــيـم اGـــهــــرجــــانـــات الــــثــــقـــافــــيـــة

sتمّمGعدّل واGا sوكيفياته

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

تقـرتقـرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 2 من اGـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 03-297 اGــــؤرّخ في 13 رجـب عـــام 1424

اGوافق 10 سبـتمبر سنة 2003 الذي يحـدّد شروط تنظيم
اGـهـرجـانـات الثـقـافـيـة وكـيفـيـاتهs اGـعـدّل واGـتمّـمs يؤسس

اGهرجان الثقافي الوطني السنوي للشعر اGلحون.

اGـاداGـادّة ة 2 : : يـهـدف اGـهرجـان الـثـقـافـي الوطـنـي لـلـشـعـر
اGلحون إلى إبراز اخلصوصيات واGعـايير اآلتـية :

- دراســة ونقـد وتطــويــر وترقــية الشعـر اGلحون
الـــذي يــبـــقى مـــرجــعـــا أســـاســيـــا فـــيــمـــا يــخـص الــبـــحث في
الـثــقـافـة الــشـعــبـيـة وكــذا الـفـنــون واGـوســيـقى الــتـقـلــيـديـة

sرافقـة لهـاGا
- الــــبـــــحـث في هـــــذا الـــــتـــــــراث الـــــثـــــقـــــــافـي وجـــــرده

sوحفظـه وتثمينه
- اكــتــشــاف وتـــرقــيــة الــشــعــراء واGـــبــدعــX وفــنــاني
األداء من الشعر اGـلحون من فترة العصور الوسطى إلى

يومنا هذا.

اGـاداGـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 5 مـــحـــرّم عـــام 1434 اGــــوافق 19
نوفمبر سنة 2012.

خليدة توميخليدة تومي

وزارة العمل والتشغيل والضمانوزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعياالجتماعي

قرار مؤرخ فيقرار مؤرخ في 7 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1434 اGوافق  اGوافق 19 يناير يناير
سـنة نة s2013 يs يـتضتضـمن سمن سـحب اعحب اعـتـمـاد أعاد أعـوان اGوان اGـراقراقـبةبة

للضمان للضمان االجتماعياالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرخ في 7 ربــــيـع األوّل عــــام 1434
اGــوافق 19 يـــنـــايـــر ســـنـــة s2013 يـــســـحـب اعـــتـــمـــاد أعـــوان
اGــراقــبــة لـــلــضــمـــان االجــتــمــاعـي في الــصــنـــدوق الــوطــني
لـلــتـأمـيـنــات االجـتـمـاعـيــة لـلـعـمــال  األجـراء اGـذكـورين في

القائمة الواردة أدناه :

الواليةالواليةالهيئة اGستخدمةالهيئة اGستخدمة

غرداية
اGدية
ورقلة
تيارت

االسماالسم واللقب واللقب 

بن حديد جلول
بصور عبد القادر

غزيز محمد الطاهر
بورياح خالد

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

"
"
"
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وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
اAستشفياتاAستشفيات

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرخ في 20 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1434 اGــــــوافـق أول أبــــــريـل ســــــنـــــة  اGــــــوافـق أول أبــــــريـل ســــــنـــــة s2013 يــــــتــــــضــــــمنs يــــــتــــــضــــــمن

إحــداث جلــنــة وزاريـــة مــشــتــركــة لالتــصــال لــتــرقــيــةإحــداث جلــنــة وزاريـــة مــشــتــركــة لالتــصــال لــتــرقــيــة
الصناعة الصيدالنية اجلزائرية.الصناعة الصيدالنية اجلزائرية.

ــــــــــــــــــــــ

sستشفياتGإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا

ووزير الصـناعـة واGؤسـسات الصـغيـرة واGتـوسطة
 sو ترقية االستثمار

- �ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85 - 05 اGــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

sتمّمGعدّل واGا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا

- و�ــــقـــتــــضى  اGــــرســـوم  الـــرئــــاسي  رقم  12 - 326
اGـــــؤرخ  في 17 شـــــوّال عــــام 1433 اGـــــوافق 4 ســـــبــــتـــــمـــــبــــر

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 92 - 285
اGؤرخ في 5 مـحرم عام  1413 اGوافق 6 يولـيو سـنة 1992
واGـــتــعــلق بــرخص اســتــغـالل مــؤســســة إلنــتــاج اGــنــتــجــات

 sتممGعدل واGا sالصيدالنية و/ أو توزيعها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11 - 16 اGؤرخ
في 20  صـفـر عام 1432 اGـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واGـؤسـسـات الـصـغـيـرة

sتوسطة و ترقية  االستثمارGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11 - 17 اGؤرخ
في 20  صــــفــــر عـــام  1432 اGــــوافق 25 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2011
واGـتـضــمن تـنـظـيـم اإلدارة اGـركـزيـة في وزارة الــصـنـاعـة
sتـوسـطة و تـرقيـة االسـتثـمارGـؤسـسات الـصغـيـرة و اGوا

sتممGعدل واGا

- و�ـــقــــتـــضى اGــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقم 11 - 379
اGـؤرخ  في 25  ذي  احلـجـة  عام 1432 اGـوافق 21 نـوفـمـبـر
سـنة 2011 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الصـحة و الـسكان

sستشفياتGوإصالح ا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 11 - 380
اGـؤرخ  في 25 ذي  احلــجــة عـام  1432 اGـوافق 21 نـوفــمــبـر
سـنة 2011 واGـتضـمن تنـظـيم اإلدارة اGركـزية في  وزارة

sستشفياتGالصحة والسكان  وإصالح ا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGــــــادة األولى : اGــــــادة األولى : حتـــــدث جلــــــنــــــة وزاريــــــة مـــــشــــــتــــــركـــــة
لالتـصال لترقيـة الصناعـة الصيدالنيـة اجلزائرية وتدعى

في صلب النص "اللجنة ".

اGـادة اGـادة 2 : : دون اإلخـالل بـالــصالحــيــات اخملــولـة لــلــجــنـة
اGـركزية العـتمـاد مؤسسـات إنتـاج اGنـتجات الـصيـدالنية
اGـنــصــوص عــلـــيـــهـــا في اGـادة 2 من اGــرســوم الــتــنــفــيـذي
رقــم 92 - 285 اGــــــــــــــــــؤرخ فـي 5 مـــــــــــــــــحــــــــــــــــــرم عـــــــــــــــــــام1413
الـــمــوافــق 6 يـولـيــو سـنـة  1992 واGــذكـور أعـالهs تـتــمـثل
اGـهـمـة الـرئـيـسـيـة لـلـجـنـة في تـنـسـيق في إطـار الـتـشـاور
الـقطاعي اGشـترك كل النشـاطات و التدابـير التي تهدف

إلى ترقية اإلنتاج  الوطني من اGنتجات الصيدالنية.

و بهذه الصفةs تكلف السيما �ا يأتي :

- الـعـمل عـلى تـشـجـيع إقـامـة وحـدات جـديـدة إلنـتـاج
اGـنتـجات الـصيـدالنيـة قصـد تلـبيـة االحتـياجـات الوطـنية

 sفي هذا اجملال

- اقـــــتــــراح كـل تــــدبـــــيـــــر يــــســـــمح بـــــتـــــســــهـــــيل تـــــأديــــة
اإلجـراءات اإلداريـة اGتـعلـقـة بعـمـليـات استـيـراد اGكـونات

 sنتجات الصيدالنيةGوجهة لصناعة اGا

- اقــتـــراح حـــلــول لـــلـــمــشـــكالت و الـــصــعـــوبـــات الــتي
 sنتجات الصيدالنيةGتعرقل إنتاج ا

- اGــســاهــمــة فـي مــتــابــعــة مــشــاريـع االســتــثــمــار في
 sمجال الصناعة الصيدالنية

-  اقـــتــــراح تـــدابــــيـــر Gـــســــاعـــدة ومــــرافـــقـــة مــــشـــاريع
االســتــثــمـار فـي مـجــال اإلنــتــاج الـصــيــدالني في مــخــتـلف

مراحل اإلجناز.

اGادة اGادة 3 : : تتكون اللجنة من :

- اGدير العام اGـكلف بالصيدلة و جتهيزات الصحة
 sكلفة بالصحةGلدى الوزارة ا
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- اGــديــر اGـكــلف بــاGــواد الـصــيــدالنـيــة لــدى الـوزارة
 sكلفة بالصحةGا

- �ـثل عـن الـوكـالــة الـوطــنـيــة لـلــمـواد الــصـيــدالنـيـة
  sستعملة في الطب البشريGا

- اGــــديــــر الــــعــــام اGــــكـــــلف بــــالــــتــــطــــويــــر الــــصــــنــــاعي
والــــتــــكـــــنــــولــــوجـي لــــدى الـــــوزارة اGــــكــــلـــــفــــة بــــالـــــصــــنــــاعــــة
sتوسطة  و ترقية االستثمارGؤسسات الصغيرة واGوا

- رئيس القـسم اGكـلف بالـصنـاعة الصـيدالنـية لدى
الـــوزارة اGـــكـــلـــفـــة بـــالـــصـــنـــاعـــة واGـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة

sتوسطة و ترقية االستثمارGوا

- �ثل عن الوزير اGكلف باGالية.

اGـادة اGـادة 4 : : يــضــمن رئـاســة الــلــجـنــة بــالـتــنــاوب و Gـدة
سـنــة واحـدةs الــوزيــر اGـكــلف بـالــصــحـة والــوزيـر اGــكـلف

بالصناعة أو �ثالهما.

اGـادة اGـادة 5 :  : ~ـكن الـلـجـنـة أن تـسـتـعـX بـكل شـخص من
شأنه أن يساعدها في مهامها.

6 :  : حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضــاء الــلــجــنـة اGـادة اGـادة 
�ـــوجب مــقـــرر مــشــتـــرك بــX الـــوزيــر اGــكـــلف بــالـــصــحــة
والـــوزيـــر اGــكـــلف بـــالـــصــنـــاعـــة بــاقـــتـــراح من الـــســلـــطــات

التابعX لها.

اGـادة اGـادة 7 : : جتتـمع الـلـجنـة بـاستـدعـاء من رئيـسـها في
دورة عادية مرة واحدة كل ثالثة (3) أشهر.

و~ـكـنـهـا أن جتـتـمع فـي دورة غـيـر عـاديـة بـطـلب من
رئيسها أو من ثلثي (3/2) أعضائها.

اGـادة اGـادة 8 :  : تــعـد الـلـجـنــة نـظـامـهـا الــداخـلي الـذي يـحـدد
قواعد تنظيمها وسيرها و تصادق عليه.

تـعـد الـلجـنـة تـقـريرا سـنـويـاs عن نـشاطـاتـهـاs تـرسله
إلى الوزير اGكلف بالصحة والوزير اGكلف بالصناعة. 

اGــادة اGــادة 9 :  : تــتـــولى أمــانـــة الــلـــجــنـــة اGــديـــريــة الـــعــامــة
اGكلفة بالـصيدلة وجتهيزات الصـحة لدى الوزارة اGكلفة

بالصحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 25 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1434  اGــــــــوافق اGــــــــوافق 6
فــــبــــرايــــر ســــنـــة فــــبــــرايــــر ســــنـــة s2013 يــــحـــدد قــــائــــمــــة اGــــنــــتــــوجـــاتs يــــحـــدد قــــائــــمــــة اGــــنــــتــــوجـــات

الصيدالنية التي تكوالصيدالنية التي تكوّن مخزون تنظيم النجدة.ن مخزون تنظيم النجدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتGإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام  1433 اGــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 94 - 293
اGـــــــــؤرّخ في 19 ربـــــــــيـع الــــــــثـــــــــانـي عــــــــام 1415 اGـــــــــوافق 25
سبـتمبر سنة 1994 واGتضمن إنـشاء الصيدلـية اGركزية
للمستــشـفـيات وتـنـظيمهـا وعملـهـاs اGعـدل و اGـتمّمs ال

sطة 2 منهGا sادة 4 مكررGسيما ا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 11 - 379
اGــؤرّخ في 25 ذي احلــجــة عــام 1432 اGــوافق  21 نــوفـــمــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدّد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

sستشفياتGوإصالح ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

s2 طةGا sادة 4 مكررGادة األولى : تطبـيقا ألحكام اGادة األولى : اGا
من اGـرسـوم التـنفـيذي رقم 94 - 293 اGؤرّخ في 19 ربيع
الــــثـــــاني عــــام 1415 اGــــوافق  25  ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1994
واGـتــضــمن إنـشــاء الــصـيــدلــيـة اGــركــزيـة لــلــمـســتــشـفــيـات
وتـنظـيمـهـا و عمـلـهاs يـهدف هـذا الـقرار إلى حتـديـد قائـمة
اGــنــتـــوجــات الــصــيــدالنــيــة الــتـي  تــكــوّن مــخــزون تــنــظــيم

النجدة طبقا للملحق اGرفق بهذا القرار .

اGـادة اGـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـر في 25 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
6 فبراير سنة 2013.

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اGستشفياتوإصالح اGستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

وزير وزير الصناعة واGؤسساتالصناعة واGؤسسات
الصغيرة واGتوسطةالصغيرة واGتوسطة
وترقية االستثماروترقية االستثمار
شريف رحمانيشريف رحماني

اGـادة اGـادة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.  

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق أول أبريل سنة 2013.



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـ
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

اGلحقاGلحق
قائمة اGنتوجات الصيدالنية التي تكون مخزون تنظيم النجدةقائمة اGنتوجات الصيدالنية التي تكون مخزون تنظيم النجدة

اGقاديراGقاديرالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالنيالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالني الشكلالشكل

طب األرجياتطب األرجيات

50 مغبروميتازين محلول حقنة

طب التخذيرطب التخذير

Xبوبيفاكي

هالوثان لالستنشاق

Xكيتام

 ليدوكايX كلورهيدرات 

 ليدوكايX لزج

Xأدرينال /Xليدوكاي

% 0.5 محلول حقنة

50 مغ محلول حقنة

50  مغ / مل محلول حقنة

محلول حقنة
% 1

% 2

% 2

محلول حقنة
% 1

% 2

دهن

% 2

2 مغ / ملبانكورونيوم برومور محلول حقنة

Xبروكائ

بروبوفول

ثيوبنتال صوديك

محلول حقنة
% 1

200 مغ / 20 مل

محلول حقنة

500 مغ

1 غ

محلول حقنة



4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1650
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGقاديراGقاديرالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالنيالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالني الشكلالشكل

4 مغ / ملفيكورونيوم برومور محلول حقنة

مضادات لأللممضادات لأللم

900 مغأسيتيلساليسيالتاليزين محلول حقنة

Xبوبيرونورف

براسيتامول كلورهيدرات

0.3 مغ / مل

محلول حقنة
10 مغ / ملs قنينة / 50 مل

10 مغ / ملs قنينة / 100 مل

محلول حقنة

مضادات االلتهاب مضادات االلتهاب 

75 مغديكلوفيناك  صوديك  محلول حقنة

طب القلب واألوعيةطب القلب واألوعية

500 مغ / 5 ملأسيتازوالميد محلول حقنة

Xمحلول حقنةأدرينال
0.25 مغ / مل

1 مغ / مل

150 مغأميودارون محلول حقنة

0.15 مغكلونيدين محلول حقنة

X0.5 مغديغوكس محلول حقنة

25 مغدهيدرالزين محلول حقنة

X250 مغ / 20 ملدوبيتام محلول حقنة

Xمحلول حقنةدوبام
50 مغ / 10 مل

200 مغ / 5 مل

20 مغ / 2 ملفوروسيميد محلول حقنة



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـ
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

 1500000 ودمحلول حقنةستريبتوكيناز

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGقاديراGقاديرالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالنيالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالني الشكلالشكل

X0.2 مغإيزوبرنال محلول حقنة

حبوبأزوزوربيددينترات
10 مغ

20 مغ

طب اجللدطب اجللد

10 %بنزوات البنزيل محلول جلدي

بوليفيدون باليود

سلفاديازين  فضي

% 10

1 %مرهم جلدي

محلول جلدي

طب الغدد الصماء  و الهرمونات طب الغدد الصماء  و الهرمونات 

100 مغهيدروكورتيزون هميسكسينات محلول حقنة

محلول حقنةديكساميتازون فوسفات ديسوديك 
4 مغ / مل

20 مغ / 5 مل

20 مغ

40 مغ

120 مغ

500 مغ

محلول حقنةمتيلبريدنيزولون

2 مغلوبيراميد أقراص

محلول حقنةأتروبX خالص
0.25 مغ / مل

1 مغ / مل

طب  اجلهاز الهضميطب  اجلهاز الهضمي

10 مغميتوكلوبراميد محلول حقنة

40 مغأميبرازول محلول حقنة

10 مغ / ملفلوروقلوسينول محلول حقنة

50 مغرانيتدين محلول حقنة

X10 مغ / 10 ملنيكارديب محلول حقنة في العرق



4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1850
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGقاديراGقاديرالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالنيالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالني الشكلالشكل

5 مغتيمونيوم مثيلسولفات محلول حقنة

نيفروكسازيد

ميتيل أرغوميترين

Xأوكسيتوس

200 مغأقراص

0.2 مغ / 1 مل

5 و دمحلول حقنة

محلول حقنة

طب الدم واإلرقاءطب الدم واإلرقاء

طب النساءطب النساء

250 مغ / 2 ملإيتامسيالت محلول حقنة

محلول حقنة في العرقألبومX بشرية
s% 20 قنينة 50 مل

s% 20 قنينة 100 مل

500 و د

قنينة 500 مل

محلول حقنةعنصر ضدهيموفيليك  8

طب  األمراض اGعديةطب  األمراض اGعدية

جـيالتX سائل مـغير كلـور/ صوديوم- بـوتاسيوم -
محلول للحقنمغنزيوم/لكتات - صوديوم

7500 و د محلول حقنةايبارينات الكالسيوم (حقنة �لوءة مسبقا  0.3 مل)

محلول حقنةايبارين ذات الوزن اجلزيئي اGنخفض

محلول حقنةايبارين الكلسي 12500 و د / 0.5 مل

محلول حقنةايبارين صوديك 25000 و د / 5 مل 

محلول حقنةإ~ينوغلوبلX بشرية متعددة االستعماالت 

(10 - 12) غ 

(2.5 - 3) غ 

(5 - 6) غ 

مـــــــــحـــــــــلــــــــول لــــــــلـــــــــشــــــــربفيتوميناديون
مــــــــحــــــــلـــــــول حــــــــقـــــــنــــــــة في

العضلة/في العرق

10 مغ / مل

أموكسيسيل!
250 مغمعلق للشرب

500 مغ

1غ
محلول حقنة



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـ
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

اGقاديراGقاديرالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالنيالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالني الشكلالشكل

أموكسيسيلX / حمض كالفوالنيك

500 مغ / 50 مغ
محلول حقنة

حبوب

1 غ / 200 مغ

500 مغ / 62.5 مغ

500 مغ / 62.5 مغمسحوق محلول للشرب

500 مغ
محلول حقنة

1 غ
Xأمبيسل

250 مغ Xحبوبأزيتروميس

محلول حقنةبنزيل بنيسيلX 1000000 ود

1 غ Xمحلول حقنة في العرقسفازول

1 غ محلول حقنة في العرقسيفوتاكسيم

1 غ محلول حقنةسفترياكسون 

250 مغ Xحبوبسيبروفلوكساس

مسحوق محلول حقنة 1000000 و د Xكوليست

80 مغ
محلول حقنةسولفاميتوكسازول /تر~يتوبر�

10 مغ

محلول حقنة
40 مغ

Xجنتاميس

80 مغ

500 مغ

أقراص

125 مغ / 5 مل

محلول حقنة

500 مغ

معلق للشرب

Xاوكساسيل

ميترونيدازول

400 مغ

100 مغ Xدوكسيسيكل

محلول حقنة
1 غ

1500000 ود

3000000 ود
Xسبيراميس

حبوب

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

0.375 مليون و د / 5 مل 

750 مغ / 5 مل

شراب

محلول حقنة تيامفينيكول



4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2050
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

اGقاديراGقاديرالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالنيالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالني الشكلالشكل

استقالب - غذاء - داء السكري استقالب - غذاء - داء السكري 

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

500 مغ محلول حقنةحمض اسكوربيك

% 10 محلول حقنةكلورور الكالسيوم

% 10 محلول حقنةكلورور البوتاسيوم

% 10 محلول حقنةكلورور الصوديوم

1 مغ محلول حقنةقلوكاقون

s% 10 قنينة 500 مل

محلول حقنةجلوكوز

100 و د / مل محلول حقنة أنسولX بشرية وسطية ثنائية الطور 

s%  0,9 قنينة 500 مل

s% 30 أنبولة 10 مل

s% 5 قنينة 500 مل

100 و د / مل محلول حقنة أنسولX بشرية  سريعة 

100 و د / مل محلول حقنة أنسولX بشرية وسطية وحيدة الطور

% 15 محلول حقنة سولفات اGغنيزيوم

% 7.46 شراب قلوكونات البوتاسيوم

20.5 غ مسحوق فمي أمالح إعادة التمييه

% 1.4 محلول حقنة بيكربونات الصوديوم

500 مل محلول حقنة محاليل إعادة  التمييه

طب األعصابطب األعصاب

40 مغ محلول حقنةفينوباربيتال

0.5 مغ Xمحلول حقنةنيوستيقم

طب األمراض العقليةطب األمراض العقلية

25 مغ
كلوربرومازين

500 مغ / 4 مل Xمحلول حقنةسيتيكول

100 مغ 

حبوب



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـ
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

اGقاديراGقاديرالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالنيالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالني الشكلالشكل

Xكلوميبرام
25 مغ

حبوب

محلول حقنة

75 مغ

25 مغ / 2 مل

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

كلورازيبات ديبوتسيك
5 مغ

أقراص

محلول حقنة

10 مغ

50 مغ

ديازيبام
5 مغ

حبوب
10 مغ

10 مغ / 2 مل محلول حقنة

20 مغ Xأقراصفليوكسيت

25 مغ محلول حقنةفلوفينازين ديكانوات

25 مغ حبوبهيدروكسيزين

200 مغ حبوب

100 مغ
سولبيريد

محلول حقنة

طب العيونطب العيون

% 1 Xكلور تيتراسيكلXمرهم للع

طب األذنطب األذن

500 مغ Xلوس D-L -محلول حقنةاسيتيل

بروميكسX كلورهيدرات 

أوفيدرين كلورهيدرات 

4 مغ / 2 مل

3 % / ملمحلول حقنة

محلول حقنة

طب الرئةطب الرئة

100 ميكروغ / للجرعة

0.5 مغ / ملمحلول حقنة في العرق

لالستنشاق

5 مغ
هالوبريدول

حبوب

2 مغ / مل قطرات للشرب

5 مغ / ملمحلول للرشاش

0.5 مغ / ملمحلول حقنة

5 مغ / 2 ملمحلول للرشاش

Xتيربتال

تيربتالX سولفات

سالبيتامول



4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2250
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

اGقاديراGقاديرالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالنيالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالني الشكلالشكل

طب السمومطب السموم

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

10000 وحدة نشاط الهيبرين / 10 مل  محلول حقنةبروتامX سولفات

200 مغ Xمحلول حقنةبغاليدوكس

50 غ / قنينة معلق للشربفحم منشط حبيبات

0.5 مغ محلول حقنةفلومازنيل

10 مغ

1 مغ

الشرائط اخلاصة بالتفاعل لتحليل البول 10 معلمات

شرائط من أجل كيمياء البول 5 معلمات

1000 ميكروغ Xمحلول حقنةسينوكوباالم

100 مغ محلول حقنةمتيل بيغازول
200 مغ

0.4 مغ / مل محلول حقنةنالوكسون

% 1 XيتيلGمحلول حقنةأزرق ا

200 مغ / 2 مل محلول حقنةد~اركابرول

طب اGسالك البولية وطب  الكلىطب اGسالك البولية وطب  الكلى

s% 10 قنينة / 500 مل محلول حقنةمانيتول
s% 20 قنينة / 500 مل

% 1.50 محلول حلقن  اGثانةقليكوكول 

اختصاصات أخرى اختصاصات أخرى 

جيوب مزدوجة

جيوب  ثالثية

 º70 الكحول اجلراحي

اGاء األكسجيني  10 حجم

كواشفكواشف

الشرائط اخلاصة بالتفاعل لتقدير اجللوكوز في الدم

50 مغ

محلول حقنةفيتوميناديون
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اGقاديراGقاديرالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالنيالتسمية الدولية اGشتركة للمنتوج الصيدالني الشكلالشكل

مواد مطهرةمواد مطهرة

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

محلول مائي كحولي

محلول منظف و مطهر( لتنظيف األرضيات واGساحات)

حاويات النفايات (واخزةs قاطعةs حادة)

أكياس  لنفايات أنشطة العالج ذات خطر العدوى  (لون أصفر) 

ضمادات معقمة 

مختلفةمختلفة

ضمادات مطهرة

لصقة مشمعة

قطن �تص

قفازات

قفازات معقمة

محقنة 5 مل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اGادة األولى : اGادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 4 مكـررs اGطة
s3 من اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 94 - 293 اGـؤرّخ في19
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1415 اGــوافق  25  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة
1994 واGـــــتــــــضــــــمن إنــــــشـــــاء الــــــصــــــيـــــدلــــــيــــــة اGـــــركــــــزيـــــة

للـمستـشفـيات و تـنظيـمهـا و عمـلهاs يـهدف هـذا القرار
إلى حتــديـــد قــوائـم األمــراض الـــنــادرة واألمـــراض الــتي
تـــكــون فـــيــهـــا حــيـــاة اإلنــســان مـــهــددة وكـــذا اGــنـــتــوجــات
XرفقGا Xعاجلتها طبقا لـلملحقG وجهـةGالصيدالنية ا

بهذا القرار.

اGـادة اGـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 25 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
6 فبراير سنة 2013.

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 25 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1434  اGــــــــوافق اGــــــــوافق 6
فـبـرايــر سـنـة فـبـرايــر سـنـة s2013 يـحــدد قــوائم األمـراض الــنـادرة يـحــدد قــوائم األمـراض الــنـادرة
واألمــراض الــتي تـكــون فــيــهـا حــيــاة اإلنـســان مــهـددةواألمــراض الــتي تـكــون فــيــهـا حــيــاة اإلنـســان مــهـددة

وكذا اGنتوجات الصيدالنية اGوجهة Gعاجلتها.وكذا اGنتوجات الصيدالنية اGوجهة Gعاجلتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتGإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شــوال عــام  1433 اGــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 293
اGـــــــــؤرّخ في 19 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1415 اGـــــــــوافق 25
سـبـتمـبـر سـنة 1994 واGـتـضـمن إنـشـاء صـيـدلـيـة مـركـزية
sـتمّمGــعدل و اGا sلـلمـسـتـشـفــيات وتــنـظــيمــها وعــمـلــها

sطة 3 منهGا sادة 4 مكررGال سيما ا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اGـؤرّخ في   25 ذي احلــجـة عـام 1432 اGـوافق  21 نـوفــمـبـر
سـنة 2011 الـذي يـحدّد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

sستشفياتGوإصالح ا
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اGقاديراGقاديراألمراضاألمراض التسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركة
للمنتوج الصيدالني للمنتوج الصيدالني 

اGلحق األول اGلحق األول 
قائمة األمراض النادرة وكذا اGنتوجات  الصيدالنية اGوجهة Gعاجلتهاقائمة األمراض النادرة وكذا اGنتوجات  الصيدالنية اGوجهة Gعاجلتها

الشكلالشكل

الداء السيستيني
50 مغ

حبوب Xبيتارترات سيستيم
150 مغ

نقص العامل السابع

1 مغ

محلول حقنة 2 مغايبتاكوك

5 مغ

محلول حقنةعجز فيبروجيني X1.5 غ / 100 ملفيبرينوج

Xمحلول حقنةعجز البروترومب
sXبروكونفرت

بروترومبsX عامل
ستوارتs عامل ضد

B هيموفيليك

10 مل

محلول حقنةعجز في هرمون النمو 4 و دهرمون النمو

محلول حقنةمرض التهاب اجللد والعضالت Xغاماكلوبول

محلول حقنةخلل التوتر 500 و دتوكسX بوتوليك

غلنزمان

1 مغ

محلول حقنة 2 مغايبتاكوك

5 مغ

حبوبمرض جتفف اجللد X10 مغاسيتريس

محلول حقنةمرض فابري A 1 مغ ألفا - غاالكتوزيداز

مرض غوشر
400 و د

100 مغ

محلول حقنة ا~وغليسيراز

حبوب ميغلوستات

Xمحلول حقنةمرض لوبست البسفوسفونات

حبوبمرض نيمان  بيك 100 مغميغلوستات

محلول حقنةمرض ستيل مضاد ت ن ف ألفا

محلول حقنةمرض ويلبراند عامل فون ويلبراند

حبوبمرض ويلسون  D X300 مغبنسيالم

إيدورسلفاز 

غالسولفاز

الرونيداز

داء عديدات السكريد اخملاطية
2 مغ / مل

5 مغ / 5 مل

100 و د

محلول حقنة
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اGلحق األول (تابع)اGلحق األول (تابع)

اGقاديراGقاديراألمراضاألمراض التسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركة
الشكلالشكلللمنتوج الصيدالني للمنتوج الصيدالني 

60 مغالوهن العضلي حبوب Xبيريدوستيغم

السن األولى
فنيلسيتونوري

السن الثانية
مسحوق

حليب خال من  فينيل
Xالم

2.5 مغ أو 3 مغ

5 مغ أو 6 مغ التهاب جذور األعصاب احلادّ
(متالزمة جيالن باري)

محلول حقنة

10 مغ أو 12 مغ

حبوبتصلب اجللد بوزونتان

500 مغ متالزمة وست

62.5 مغ

حبوب فيغباترين

125 مغ

حبوبمتالزمة سجوغرن X5 مغبيلوكارب

رتينويداتجفاف اجللد صوملة

محلول حقنةمرض بومب  50 مغالفا اغلوكوسيداز

محلول حقنةالروماتيزم الصدافي مضادا ت ن ف ألفا

الغلوبلX اGناعي اGتعدد
االستعماالت

2.5 مغ أو 3 مغ

5 مغ أو 6 مغ

10 مغ أو 12 مغ

محلول حقنةمتالزمة مضاد سينتزاز
الغلوبلX اGناعي اGتعدد

االستعماالت

2 مغ

5 مغ

10 مغ

أقراصإلتيروز~يا الوراثية نيتيزينون

اGلحق الثانياGلحق الثاني
قائمة األمراض التي تكون فيها حياة اإلنسان مهددة وكذا اGنتوجات الصيدالنية اGوجهة Gعاجلتها قائمة األمراض التي تكون فيها حياة اإلنسان مهددة وكذا اGنتوجات الصيدالنية اGوجهة Gعاجلتها 

اGقاديراGقادير الشكلالشكل

10 مغ

20 مغالتبالز حادث وعائي دماغي

50 مغ

مسحوق محلول حقنة

10000 و د / 10 مل

التسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركةاألمراضاألمراض
للمنتوج الصيدالني للمنتوج الصيدالني 

محقنة �لوءة مسبقا تنكتبالز
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اGلحق الثاني (تابع)اGلحق الثاني (تابع)

اGقاديراGقادير الشكلالشكل

20 ميكروغ / اجلرعة   إبراتروبيوم برومور

0.4 مغ / مل

تشنج قصبي 

5000 و د / مل

محلول لالستنشاق

التسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركةاألمراضاألمراض
 للمنتوج الصيدالني  للمنتوج الصيدالني 

Xمحلول حقنة سولفات بروتام

فلومازينيل  Xمحلول حقنة فيتسمم حاد عن طريق البنزوديازيب
العرق / حتت اجللد

محلول حقنة كلوريدرات نالوكسون

مستضد الهيبارين 

تسمم عن طريق اGواد األفيونية 

حادث اجللطات الدموية الشريانية

1000 وحدة نشاط

الهيبارين / مل

محلول حقنةهيبارين صوديك

0.1 مغ / مل

20 مغ معلق للشربن فحم منشط

محلول حقنةن اسيتيلسيستX 2 غ

80 مغ مسحوق محلول للحقناجلسم اGضاد ضد الديجيتال تسمم بالديجيتال

65 مغ حبوب قابلة للتجزئة إيودير البوتاسيوم تسمم باليود اGشع 

200 مغ أقراص سوكسيمر تسمم باGعادن الثقيلة والرصاص والزئبق

5 مغ / مل محلول للحقن فومبزول تسمم باألتيلX الغليكول واGيتانول 

% 2  براليدوكسيم
تسمم عن طريق الفوسفات العضوي

0.5 مغ / ملومضادات كولينسترازيك  Xسولفات التروب

محلول حقنة

500 مغ مسحوق محلول للحقن دكسرازوكسان Xتسمم عن طريق أنتراسكل

محلول حقنة في
العرق / حتت اجللد

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 11 - 379 اGؤرّخ في
 25 ذي احلــجــة عـام 1432 اGــوافق  21 نــوفــمــبــر ســنـة 2011 الـذي

sستشفياتGيحدّد صالحيات وزير الصحة والسكان وإصالح ا
يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

s4 ـطـةGا sـادة 4 مـكـررGـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادة األولى : اGا
مـن اGــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 94 - 293 اGــؤرّخ في 19 ربــيع
الـثاني عام 1415 اGوافق  25  سبـتمبـر سنة 1994 واGـتضمن
sـركزية للمستشفيات وتنظيمها و عملهاGإنشاء الصيدلية ا
يــهـــدف هــذا الـــقـــرار إلى حتــديـــد قـــائــمـــة الــبـــرامج الـــوطــنـــيــة
لــلــوقــايــة واخملــطــطــات الــوطــنــيــة لــلــصــحــة وكــذا اGــنــتــوجــات
الصيدالنية اGرتبطة بها طبقا  للملحق اGرفق بهذا القرار.
اGـادة اGـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 25 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق

6 فبراير سنة 2013.
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 25 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1434  اGــــــــوافق اGــــــــوافق 6
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة s2013 يـحـدد قائـمـة الـبـرامج الـوطـنـية يـحـدد قائـمـة الـبـرامج الـوطـنـية
لـــلــــوقـــايــــة واخملـــطــــطـــات الــــوطـــنــــيـــة لــــلـــصــــحـــة وكـــذالـــلــــوقـــايــــة واخملـــطــــطـــات الــــوطـــنــــيـــة لــــلـــصــــحـــة وكـــذا

اGنتوجات الصيدالنية اGرتبطة بها.اGنتوجات الصيدالنية اGرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتGإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شــوال عــام  1433 اGــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 293
اGـــــــــؤرّخ في 19 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1415 اGـــــــــوافق 25
سبـتمبر سنة 1994 واGتضمن إنـشاء الصيدلية اGركزية
sــتــمّمGــعــدل و اGا sلــلــمــســتــشــفــيــات وتــنــظــيــمــهــا وعــمــلــهـا

sطة 4 منهGا sادة 4 مكررGالسيما ا

تسمم عن طريق البراستامول
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اGلحق اGلحق 
قائمة البرامج الوطنية للوقاية و اخملططات الوطنية للصحة وكذا اGنتوجات الصيدالنية اGرتبطة بها قائمة البرامج الوطنية للوقاية و اخملططات الوطنية للصحة وكذا اGنتوجات الصيدالنية اGرتبطة بها 

1 - البرامج الوطنية للوقاية واGنتوجات الصيدالنية اGرتبطة بها - البرامج الوطنية للوقاية واGنتوجات الصيدالنية اGرتبطة بها

اGقاديراGقادير الشكلالشكل

sاسموالغالتي 245 مل اسمول/ ل
sأكياس : 20.5غ

sغلوكوز بدون تمييه : 13.5غ
sكلوريد الصوديوم : 2.6غ
sسيترات الصوديوم : 2.9غ
كلوريد البوتاسيوم : 1.5غ

أمالح التمييه مسحوق فمياإلسهال

التسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركةالبرامجالبرامج
للمنتوج الصيدالني للمنتوج الصيدالني 

ما قبل الوالدةs أثناء
الوالدةs بعد الوالدة

250 ميكروغ

محلول حقنةسوائل التمييه

الغلوبلX اGناعي البشري
D النوعي مضاد

محلول حقنة

10 مغمحلول حقنة فيتوميناديون لألطفال 

 X5  وحداتمحلول حقنةأوسيتوس

200.000 و د / 1 ملعن طريق الفم  كوليكالسيفيرول

فومارات احلديد 
200 مغحبوب

100 ملشراب

5 مغحبوبحمض فوليك

0.05 %قطرات للعX بيكلوكسيدين

Xبنزيل بنيسيل X600.000 و د محلول حقنةبنزات

1.2 مليون و د

10 %محلول جلديبنزوات البنزيل 

XكلورتتراسكلX1 %مرهم  للع
الصحة اGدرسية

5 %سائل معطرمالثيون

XكلورتتراسكلX1 %مرهم  للع

XأزيثروميسX15 مغقطرات للع

الرمد احلبيبي

1.5 غ / 5 ملمحلول حقنةمغلومX أنتيمونيات

X100 مغأقراصدوكسيسيكل

X300 مغحبوبريفامبيس

X80 مغمحلول حقنةجنتاميس

األمراض اGتنقلة عن
طريق احليوانات



4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2850
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGقاديراGقادير الشكلالشكل

إ~ينوغلوبلX البشرية
اGضاد للتهاب  الكبد (ب)

محلول حقنةااللتهاب الكبدي ب

التسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركةالبرامجالبرامج
للمنتوج الصيدالني للمنتوج الصيدالني 

اGالريا

100 و د

20 مغ / 120 مغحبوبأرتيميثير + لوميفانترين

60 مغمحلول حقنةاألرتيسونات

100 مغ / 200 مغحبوب كلوروكX + بروغوانيل

250 مغ / 100 مغحبوب اتوفاكون + بروغوانيل

3 مليون ودحبوب
Xسبيراميس 

 0.375 مليون ودشراب

250 مغأقراصتيامفينيكول

التهاب السحايا

X200 مغحبوبأوفلوكساس

األمراض اGتنقلة عن
طريق اGاء

داء السل

 Xكين
محلول حقنة

500 مغحبوب

250 مغ / 2 مل

Xكلوروك
حبوب

50 مغ / 5 ملشراب

100 مغ

X250 مغحبوبميفلوك

Xحبوببر~اك
15 مغ

5 مغ

500 مغأقراص
Xأموكسيسيل

250 مغمعلق

X100 مغأقراصدوكسيسيكل

250 مغمعلقفورازوليدون

ريفامبيسX + بيرازيناميد
+ إيزونيازيد + إثامبوتول

ريفامبيسX + بيرازيناميد
+ إيزونيازيد

ريفامبيسX + إيزونيازيد

400 مغإثامبوتول

حبوب

حبوب

حبوب

حبوب

(275/400/75/150) مغ

(400/75/150) مغ
(150/30/60) مغ

(75/150) مغ
(30/60) مغ
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9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGقاديراGقادير الشكلالشكل

محلول حقنة

التسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركةالبرامجالبرامج
للمنتوج الصيدالني للمنتوج الصيدالني 

1غ

250 مغحبوبسيكلوسيرين

 X1 غمحلول حقنةكاناميس

- ملقط
- قفازات سميكة

- حاوية غير قابلة للثقب
للتخزين والنقل

طقم منظمة الصحة العاGية
للوقاية من احلوادث الناجمة

عن التعرض للدم

20 مغ / ملمحلول للشرب
أبكافير

300 مغحبوب

األمراض التي حتدث في
اGستشفيات

200 مغأقراصأتانازافير

إصابة بفيروس فقدان
اGناعة اGكتسبة / السيدا

حبوبإيزونيازيد
300 مغ

100 مغ

Xريفامبيس
300 مغ

150 مغ

400 مغحبوببيرازيناميد

حبوبإثيوناميد

400 مغ

250 مغ

300 مغ / 150 مغ / 300 مغحبوب ابكافير+ Gيفيدين + زيدوفيدين

150 مغ

300 مغ

إفافيرنز

600 مغ

حبوب

Xستربتوميس

Xحبوبأوفلوكساس

حبوب

حبوبدارونافير
600 مغ

300 مغ

ديدانوزين

أقراص مقاومة
لألمعاء

250 مغ

400 مغ

10 مغ / مل محلول للشرب

50 مغ

200 مغ

30 مغ / مل محلول للشرب



اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGقاديراGقادير الشكلالشكل

حبوب

التسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركةالبرامجالبرامج
للمنتوج الصيدالني للمنتوج الصيدالني 

150 مغ  / 300 مغحبوب

150 مغ  / 300 مغحبوبGيفيدين + زيدوفيدين

لوبينافير + غيتونافير

80 مغ  / 20 مغمحلول للشرب

Xنيفيراب
50 مغ  / 5 ملمحلول للشرب

اترافيرين

10 مغ  / ملمحلول للشرب

200 مغ

آندينافير
400 مغ

200 مغ

10 مغ / مل

Gيفيدين

محلول للشرب

300 مغ

150 مغ

300 مغ  / 150 مغ / 200 مغ

Xإمتريستاب

حبوب

100 مغحبوب

حبوب

Gيفيدين + أبكافير

100 مغ  / 25 مغكبسولة لينة

200 مغ  / 50 مغحبوب

200 مغ حبوب

400 مغ حبوب غالتيغرافير

100 مغ كبسولة غيتونافير

245 مغ حبوب تينوفوفير - ديسوبروسيل
300 مغ  / 200 مغحبوب Xتينوفرفير + امتريسيتاب

300 مغ  / 200 مغ / 600 مغحبوب + Xتينوفوفير + امتريسيتاب
ايفافيغينز 

50 مغ  / 5 ملمحلول للشربزيدوفيدين

200 مغ  / 20 مل

100 مغ أقراص

300 مغ حبوب

حبوب زيدوفيدين +
Xيفيدين + نيفيرابG

4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3050
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م



 2 - اخملططات الوطنية للصحة واGنتوجات الصيدالنية اGتعلقة بها - اخملططات الوطنية للصحة واGنتوجات الصيدالنية اGتعلقة بها

اGقاديراGقادير الشكلالشكل

حبوب

التسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركةاخملططاتاخملططات
للمنتوج الصيدالني للمنتوج الصيدالني 

250 مغ

محلول حقنةبيفاسيزوماب

15 مغ  Xمحلول حقنةبليوميس
3.5 مغ محلول حقنة بورتيزوميب 

50 مغ

بوسولفان

150 مغ

السرطان

Xكاربوبالت

محلول حقنة

محلول حقنةاGتوزوماب

10000 ود

30 مغ

أسباراجيناز

50 مغ

25 مغ / مل محلول حقنةازاسيتيدين 

25 مغ

حبوبازاتيوبرين

400 مغ

100 مغ

450 مغ

 Xكبستاب

100 مغ

سيكلوفوسفاميد

ابيراتيرون

Xمحلول حقنةبنداموست

محلول حقنة

 Xكارموست

60 مغ محلول حقنة

500 مغ حبوب

محلول حقنة

محلول حقنة
100 مغ

سيتوكسيماب
500 مغ

2 مغكلورامبوسيل

 X10 مغكلورميث

سيسبالتينوم

أقراص

محلول حقنة

محلول حقنة
25 مغ

50 مغ

X1 مغ / ملكالدريب

10000 ودكريزانتسباز

محلول حقنة

محلول حقنة

200 مغ

500 مغ

1 غ

50 مغ

محلول حقنة

حبوب

31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـ
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م



اGقاديراGقادير الشكلالشكل

محلول حقنة

التسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركةاخملططاتاخملططات
للمنتوج الصيدالني للمنتوج الصيدالني 

100 مغ

100 مغ

20 مغ محلول حقنة Xداونوروبيس

80 مغ

Xديسيتاب

10 مغ

السرطان

Xدوكسوروبيس

محلول حقنة

1 غ
500 مغ

100 مغ

500 ميكروغ Xمحلول حقنةداكتينوميس

20 مغ

محلول حقنةدكاربازين

70 مغ

50 مغ

50 مغ

دوسيتاكسيل 

100 مغ

Xسيتاراب

حبوبدازاتينيب

دوكسوروبيسX ليبوزومال

50 مغ محلول حقنة
20 مغ

محلول حقنة

محلول حقنة

محلول حقنة
10 مغ

Xايبيروبس
50 مغ

100 مغ
ايرلوتينيب

150 مغ

ايتوبوزيد

حبوب

100 مغمحلول حقنة

50 مغ

1000 مغ

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

حبوب

حبوبايفيروليموس
5 مغ

10 مغ

10 مغحبوب

50 مغ محلول حقنة
Xفلودراب

250 مغ

500 مغمحلول حقنة فلورويوراسيل

4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3250
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م



اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGقاديراGقادير الشكلالشكل التسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركةاخملططاتاخملططات
للمنتوج الصيدالني للمنتوج الصيدالني 

السرطان

Xأوكساليبالت
50 مغ

100 مغ

300 مغ

محلول حقنة

محلول حقنة

محلول حقنة
200 مغ

1000 مغ
Xجيمسيتاب

500 مغهيدركسكارباميد أقراص

1 غايفوسفاميد محلول حقنة

حبوب
100 مغ

400 مغ
ا~اتينيب

100 مغ / 5 مل محلول حقنة

250 مغلباتينيب حبوب

إرينوتيكان

25 مغ

10 مغ

15 مغأقراص ليناليدوميد

50 مغ
ملفالن

2 مغ
محلول حقنة

حبوب
50 مغميركابتوبيرين حبوب

500 مغ

5 مغ

50 مغ ميثوتركسات

1 غ

محلول حقنة

2,5 مغ حبوب

محلول حقنة
10 مغ

20 مغ
Xميتوميس

500 مغ حبوب ميتوتان

200 مغ أقراص نيلوتينيب

50 مغ / 10 مل محلول حقنة نيموتوزوماب

10 مغ حبوب نورتاندرولون

100 مغ
باكليتاكسال
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اGقاديراGقادير الشكلالشكل التسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركةاخملططاتاخملططات
للمنتوج الصيدالني للمنتوج الصيدالني 

50 مغ

حبوب سونيتينيب

تيموزولوميد
100 مغ

السرطان

50 مغ

500 مغ محلول حقنةبيميتركسيد دزوديك

100 مغ

أقراصبروكاربازين

500 مغ

250 مغ

محلول حقنةريتوكسيماب

5 مغ
حبوب

20 مغ

أقراص

أقراص
50 مغ

تاليدوميد
100 مغ

0.25 مغ

1 مغترابيكتيدين محلول حقنة
150 مغ

250 مغ

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

محلول حقنةتراستوزوماب
150 مغ

440 مغ

10 مغكبسولة تريتينوين

محلول حقنة

200 مغ

20 مغ / مل محلول حقنةبانيتوموماب
حبوببازوبانيب

200 مغ حبوب سورافينيب
12,5 مغ

25 مغ

15 مغ محلول حقنة تيوتيبا
4 مغ محلول حقنة توبوتيكان

10 مغ / ملمحلول حقنة ثالثي أكسيد ارزينيك
10 مغ Xفينبالست

1 مغمحلول حقنة Xفينكريست

محلول حقنة

4 مغ محلول حقنة فينديزين
50 مغ

محلول حقنة Xفينفلوم
250 مغ

Xفينفلون

4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3450
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م



اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

اGقاديراGقادير الشكلالشكل التسمية الدولية اGشتركةالتسمية الدولية اGشتركةاخملططاتاخملططات
للمنتوج الصيدالني للمنتوج الصيدالني 

Xفينوريلب
10 مغ

السرطان

50 مغ

20 مغ
كبسولة

30 مغ

محلول حقنة

محلول حقنة
30 مليون ود

عالج بالهرموناتعالج بالهرمونات

48 مليون ود

250 مغ محلول حقنة فولفيسترون

34 مليون ود محلول حقنة لينوسغراستيم

مضاد للقيءمضاد للقيء
2 مغ / مل محلول حقنة أندنسيترون
115 مغ محلول حقنة فوزابريبي¯

عامل النموعامل النمو

فيلغراستيم

35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 4 ذو احلج ذو احلجّة عام  ة عام  1434 هـ هـ
9 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

اAطبعة الرسمياAطبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3b بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3b بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


